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BU SAYIDABU SAYIDA
2018 yılının son günlerini, ekonomik krizin fatura-
sını emeğiyle geçinenlerin değil, krizi yaratanların 
ödemesi için başlattığımız “Emeğimize, Mesleği-
mize ve Haklarımız Sahip Çıkıyoruz” kampanyası 
faaliyetleriyle geçirdik.

19 Kasım tarihinde yaptığımız basın toplantısıyla 
başlattığımız kampanyamız çerçevesinde ilk olarak 
Odalarımız aracılığıyla tüm üyelerimize mektup 
göndererek yaşadığımız sorunlar karşısında daya-
nışma ve mücadele çağrısında bulunduk. Kampan-
ya taleplerimizi içeren broşür ve görseller hazırlaya-
rak sosyal medya platformlarında yaygınlaştırdık.

24 Kasım tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda 
2019 yılı Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı asga-
ri ücretinin 4500 TL olarak karar altına aldık. Bu 
kararın ardından SGK tarafından geçtiğimiz yıl 
tek taraflı olarak feshedilen işbirliği protokolünün 
yeniden uygulanması için SGK’ya toplu faks gön-
derme eylemi gerçekleştirdik. Ve nihayet mecliste 
başlayan Bütçe Görüşmeleri öncesinde kamuda 
çalışan meslektaşlarımıza ilişkin taleplerimizi içe-
ren mektubumuzu milletvekillerine gönderdik. 
Kampanya kapsamında ayrıca “Kamuda Çalışan 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorun-
ları” ve Ücretli Çalışan-İşsiz Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancılarının Sorunları” çalıştaylarımızı ger-
çekleştirdik. Bu sayımızda bu çalışmalara ilişkin 
detaylı bilgiler bulacaksınız.

Hepinize iyi yıllar diliyoruz, iyi okumalar...
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TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, 
iktidarın yanlış ekonomi 
politikaları nedeniyle yaşanan 
krizin faturasının halka 
kesilmesine itiraz etmek 
amacıyla  19 Kasım 2018 
tarihinde TMMOB’de bir 
basın toplantısı yaparak “Krize 
Karşı Emeğimize, Mesleğimize 
Ve Haklarımıza Sahip 
Çıkacağız!” başlıklı kampanya 
başlatıldığını duyurdu.

Basın toplantısında kampanyanın ana hatları ve talepler 
ifade edilerek mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
haklarına sahip çıkmak için ülke çapında yürüteceği 
kampanya sürecine ilişkin bilgi verildi.

Kampanya kapsamında kitlesel basın açıklamaları, 
sorunlara yönelik çalıştaylar, TBMM ve Bakanlıklar ile 
görüşmeler, binalarımıza pankartlar asılması, broşür 
dağıtımları ve üyelere yönelik toplantılar yapılması gibi 
etkinlikler gerçekleştirilecek.

“Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize 
Ve Haklarımıza Sahip Çıkacağız!” ana 
başlığı ile yürütülecek kampanyanın beş 
alt başlığı ise şöyle;

1. SGK’yı Göreve Davet Ediyoruz! 
Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancılarının Asgari Ücretlerine İlişkin 
Protokol İvedilikle Tekrar Yürürlüğe 
Konulmalıdır!

2. Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancılarının Ücretleri ve Özlük 
Hakları İyileştirilmeli, Emeklilerin 

Koşulları İnsanca Yaşam Düzeyine 
Çekilmelidir!

3. OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Bütün Hakları ile 
İşlerine İade Edilmelidir!

4. TMMOB Yasasını Değiştirmeyi Amaçlayan 
Girişimlere Son Verilmelidir!

5. Kriz Karşısında Emeğin Hakları 
Korunmalıdır!

KRİZE KARŞI EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE VE 
HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
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Sevgili Meslektaşım,

Yaşamakta olduğumuz ekonomik kriz giderek 
derinleşiyor.

Son on beş yılın zirvesini aşan enflasyon oranları, 
ekonomimizin kaldıramayacağı düzeye ulaşan 
döviz kurları, faizler, reel sektör borçları ve işsizlik 
ile sorunlarımız büyümeye devam ediyor. Kamu 
maliyesinde daralma öngörülüyor, kıdem tazminatı fonu 
ve bireysel emeklilik sistemi genişletilmeye çalışılıyor, 
esnek-güvencesiz çalışma biçimleri yaygınlaştırılıyor, 
çalışanlardan alınan vergiler ve halktan alınan dolaylı 
vergiler artırılıyor, sosyal yardımlarda kısıtlamalara 
gidiliyor ve ücretler baskı altına alınıyor.

Bu süreç, parçası olduğumuz toplum ile beraber 
mühendis, mimar ve şehir plancılarını da ciddi 
düzeylerde etkiliyor. Haklarımızın budanması, işten 
atılmak ve ücretlerimizin enflasyon karşısında erimesi 
gibi bir dizi sorun karşımıza çıkıyor.

Sorunlar karşısında dayanışma içerisinde olmamız 
ve bir arada mücadele etmemiz gerekiyor. Birliğimiz; 
meslektaşlarımızın hak ve yetkilerini savunmak 
ve sorunlarımıza çözüm sağlanması amacıyla bir 

kampanya başlattı. “Krize Karşı 
Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza 
Sahip Çıkıyoruz” başlığı ile 
yürüteceğimiz kampanyada başlıca beş 
talebimiz var. Taleplerimiz şunlar:

1. SGK’yı Göreve Davet Ediyoruz! 
Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancılarının Asgari Ücretlerine 
İlişkin Protokol İvedilikle Tekrar 
Yürürlüğe Konulmalıdır!

2.Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancılarının Ücretleri ve Özlük 
Hakları İyileştirilmeli, Emeklilerin 
Koşulları İnsanca Yaşam Düzeyine 
Çekilmelidir!

3. OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 

Bütün Hakları ile İşlerine İade Edilmelidir!

4.TMMOB Yasasını Değiştirmeyi Amaçlayan 
Girişimlere Son Verilmelidir!

5. Kriz Karşısında Emeğin Hakları Korunmalıdır!

Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi gündeme 
taşıyacağımız kampanya süresince çeşitli düzeylerde 
çalışmalar yürütecek ve etkinlikler gerçekleştireceğiz. 
Kampanyanın etkili olması ve olumlu sonuçların 
alınabilmesi ancak üyelerimizin bu talepleri 
sahiplenmesine ve çalışmalarda aktif olarak yer 
almasına bağlıdır.  

Birliğimizin örgütlü gücü ile yürüteceğimiz 
çalışmalarda olumlu sonuçlar elde etmemiz bu 
kampanyayı hepimizin sahiplenmesine bağlı olacaktır.

Aklımızın ve umudumuzun yolu açık olsun.

Esenlik dilekleri ve saygılarımızla.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

KRİZE KARŞI YÜRÜTÜLEN KAMPANYAYA İLİŞKİN 
ÜYELERE MEKTUP

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB tarafından başlatılan “Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize 
Ve Haklarımıza Sahip Çıkacağız!” başlıklı kampanyaya ilişkin üyelere açık mektup gönderdi. Mektupta; mühendis, 
mimar, şehir plancılarının haklarının gasp edilmesine karşı mücadelede birlikte hareket etme çağrısı yapıldı.
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İKK’LARDAN: KRİZE KARŞI EMEĞİMİZE, 
MESLEĞİMİZE VE HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!

KRİZE KARŞI EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE VE 
HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Meslektaşlarım

Ülkemizde uzun süreden beri derin bir ekonomik kriz 
yaşanıyor. Halkın alım gücünü düşüren, işyerlerinin 
kapanmasına neden olan, işsizliği ve yoksulluğu artıran 
ekonomik kriz her geçen gün hayatlarımızı daha fazla 
etkiliyor.

Yaşadığımız bu krizin sadece döviz kurundaki 
yükselmelerden kaynaklanmadığını ve ABD ile 

yaşanan gerilimlere bağlı olmadığını daha önceki 
açıklamalarımızda dile getirmiştik. Bugün geldiğimiz 
noktada kur baskısının ortadan kalkmasına, ABD 
ile ilişkilerin normalleşmesine rağmen, ekonomik 
göstergeler krizin etkisinin daha da arttığını 
göstermektedir.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ekim Ayı 
itibariyle Tüketici Fiyat Endeksi % 25.24, Üretici 
Fiyat Endeksi % 45 düzeyine çıkmıştır. Bakanlar 
Kurulu tarafından başlatılan Enflasyonla Topyekûn 
Mücadele Kampanyasına rağmen fiyat artışları kontrol 
altına alınamamış ve son 15 yılın en yüksek düzeyine 
ulaşmıştır.

TEKİRDAĞ İKK: 

Tekirdağ İKK 20 Kasım 2018 tarihinde Bedesten 
Meydanı’nda kitlesel bir basın açıklaması yaptı. İKK adına  
açıklamayı Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Cemal Polat’ın okudu.

BOLU İKK: 

Bolu İl Koordinasyon Kurulu 20 Kasım 2018 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı. Açıklamayı TMMOB Bolu İl Koordinasyon 
Kurulu sekreteri Murat Ataman okudu

MUĞLA İKK: 

TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu da 21 Kasım 2018 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı: Açıklamayı TMMOB 
Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Görkem Acar okudu. 

SAMSUN İKK: 

TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu 24 Kasım 2018 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı İKK Sekreteri 
İshak Memişoğlu okudu.



6

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2018 ∙ SAYI: 183

açıklamalar

akışına dayalı rant ekonomisi, ülkemizde düzenli ve 
giderek daha sık aralıklarla krizlere neden olmaktadır. 
Yaşanan her kriz, halkın daha fazla yoksullaşmasına, 
ülke varlıklarının değersizleşmesine neden olmaktadır. 
Emeğiyle geçinen kesimlerin krizler karşısında 
dayanma gücü azalmakta, krizlerin toplumsal maliyeti 
artmaktadır. İşsiz kaldığı için, borcunu ödeyemediği 
için, ailesinin geçimini sağlayamadığı, çocuklarına 
bakamadığı için depresyona girenlerin, kendini 
yakanların, intihar edenlerin haberleri hepimizin 
yüreğini acıtmaktadır.

Yanlış ekonomi politikalarıyla ülkeyi bu duruma 
sürükleyen yöneticilerin kriz karşısındaki tutumu, krizin 
toplumsal sonuçlarını daha da derinleştirmektedir. 
Uzun süre varlığı inkar edilen bu kriz karşısında siyasal 
iktidarın çözüm önerisi, ekonominin küçültülerek 
krizin bedelini emeğiyle geçinen yoksul kesimlere 
ödetmek olmuştur. Temel ihtiyaç maddelerinin 
fiyatları, vergiler ve kredi maliyetleri artarken, 
yoksul kesimlere sağlanan sosyal yardımlar, burslar 
ve sağlık yardımları giderek azaltılmaktadır. Kriz 
gerekçesiyle insanlar işsiz bırakılmakta, ücretler baskı 
altına alınmaktadır. Ülkemiz, sadece parası olanın 
para kazanabildiği bir rant ekonomisine mahkum 
edilmektedir. İşsizlik fonunda toplanan kaynak, işsiz 
kalanların hayatlarının idamesi için değil, bankaların 
ihtiyaçları için kullanılmaktadır.

Halkın günlük yaşamı bu denli kötüleşmişken, siyasal 
iktidar halkın sorunlarına çözüm bulmak yerine, 
2019 yılında gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde 

BURSA İKK: 

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 29 Kasım 2018 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı İKK Sekreteri 
Ferudun Tetik okudu.

KIRKLARELİ İKK: 

TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 29 Kasım 2018 ta-
rihinde bir basın açıklaması yaptı Açıklamayı İKK adına İnşa-
at Mühendisleri Odası temsilci yardımcısı Erdem Erdinokudu.

Enflasyondaki bu artışın yanı sıra, yine TÜİK tarafından 
açıklanan veriler, ülke ekonomisinin hızla durgunluğa 
doğru sürüklendiğini göstermektedir. Sanayi Üretim 
Endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre % 2.7 
azalmıştır. Fabrikaların üretimi durdurması, yatırım 
projelerinin iptal edilmesi, şirketlerin konkordato 
ilanları ve toplu işçi çıkarmaları olarak hayatlarımıza 
yansıyan bu veri, Ağustos Ayında % 11.1 olarak 
açıklanan işsizlik oranının Eylül ayından itibaren çok 
daha yüksek düzeylere ulaşacağının habercisidir.

Ekonomik göstergeler esas alınarak yapılan tüm 
analizler, 2018 yılın üçüncü çeyreğinden itibaren 
ekonomik büyümenin duracağını ve 2019 yılı içinde 
Türkiye ekonomisinin küçüleceğini işaret etmektedir.

Halkın yaşamını sürdürmesini güçleştiren bu ekonomik 
krizin nedeni, yıllardır uygulanan yanlış ekonomi 
politikalarıdır. Yurt dışından sağlanan sıcak para 

İSTANBUL İKK: 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, 26 Kasım 
2018 tarihinde Kadıköy İskele’sinde bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi. Açıklamayı İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik 
okudu. 
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pembe bir tablo yaratmaya çalışmaktadır. Benzerleri 
daha önceki kriz dönemlerinde de gördüğümüz 
ve devlet hazinesini boşaltma pahasına atılan bu 
spekülatif adımlar, kur ve faizlerde kısa dönemli 
düzelmeler yaratsa da, uzun dönemde krizi daha da 
derinleştirmektedir. Nasıl ki 24 Haziran Seçimleri 
öncesinde yaratılan suni ekonomik büyüme Ağustos 
ayında büyük bir patlamaya yol açtıysa, 31 Mart Yerel 
Seçimleri öncesinde yaratılmak istenen bu pembe tablo 
da, seçimler sonrasında büyük ekonomik-toplumsal 
patlamalara neden olacaktır.

Ülkemiz bu denli büyük bir krizle boğuşurken, 
iktidar sahipleri “savurganlık” ve “yolsuzluk” içinde 
yaşamaktadır. AKP’li Belediyelere kadar uzanan bu 
savurganlık ve yolsuzluklar, Sayıştay Raporlarında 
açık biçimde tespit edilmiştir. Halkı tasarrufa çağıran 
yöneticiler, büyük bir şatafat içerisinde yaşamaya 
devam etmektedir. Ülkeyi yönetenler lüks içerisinde 
yaşarken, halkın yoksulluğa mahkum edilmesini kabul 
etmiyoruz. Krizin bedelinin emekçilere ve yoksullara 
ödetilmesine hayır diyoruz!

Değerli Basın Emekçileri,

Yaşanan ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimler 
arasında Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları da yer 
almaktadır. Gerek kamuda, gerek özel sektörde her türlü 
mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, 
planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme 
işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız krizden 
olumsuz biçimde etkilenmektedir. Meslektaşlarımız, 
ülkemizdeki kriz ortamının yarattığı pahalılık, 

geçim sıkıntısı ve borçlanma gibi ortak sorunlardan 
etkilendiği gibi, mesleğimize özgü sorunlarla da 
boğuşmak zorunda kalmaktadır.

Kamuda çalışanlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi 
altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının 
ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun 
ile yüz yüzedir. Güvencesiz-sözleşmeli istihdam 
modellerine yönelme, atamalarda liyakatin ortadan 
kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi ihraçlar gibi 
nedenlerle kamudaki teknik personelin iş yükü 
artarken, iş riski de giderek büyümektedir.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına 
yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, 
reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. 

BATMAN İKK: 

TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu 26 Kasım 2018 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı İKK Sekreteri 
Eyyüp Yağız okudu.

ESKİŞEHİR İKK: 

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu, 26 Kasım 2018 ta-
rihinde Makina Mühendisleri Odası’nda yaptığı açıklamayla 
destek verdi. Açıklamayı İKK Sekreteri Neşet Aykanat okudu.

DENİZLİ İKK: 

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu, 27 Kasım 2018 ta-
rihinde Gazeteciler Cemiyeti’nde bir basın açıklaması yaptı. 
Açıklamayı İKK Sekreteri Mehmet Sarıca okudu.
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İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma 
koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektörde 
çalışan tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir.

Değerli Basın Emekçileri,

TMMOB, ülkemizde bulunan mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının mesleki-demokratik kitle 
örgütüdür. Meslektaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını 
karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak ve 
mesleki çıkarlarımızı ülke çıkarları doğrultusunda 
koruyup geliştirmek örgütümüzün kuruluş amaçları 
arasında yer almaktadır. TMMOB örgütlülüğü olarak 
bizler, Anayasa’nın bizlere verdiği özel sorumluluk 
ve yetkilerin bilinciyle, kriz karşısında emeğimize, 
mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız. 
Meslektaşlarımızın ekonomik kriz altında ezilmesine 
izin vermeyeceğiz.

Bu doğrultuda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Görüşmelerini ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
çalışmalarını da içeren önümüzdeki bir buçuk aylık 
dönemde, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının 
mesleki, ekonomik ve özlük haklarının korunup 
geliştirilmesi için bir dizi faaliyet yürüteceğiz. Basın 
açıklamalarından Meclisin Plan ve Bütçe Komisyonu 
faaliyetlerine, kurum ziyaretlerinden çalıştaylara 
kadar uzanan farklı çalışmaları kapsayan bu kampanya 
dönemi hedefleri şöyle özetlenebilir:

1. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ücret, 
atama, özlük hakları ve düşük ek gösterge 
sorunlarının ortadan kaldırılarak insanca 
yaşanabilir bir ücret ve çalışma yaşamının 
sağlanması.

2. Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
arasında 2012 yılında imzalanan protokolün 
tekrar uygulanması sağlanarak, ücretli çalışan 
meslektaşlarımızın ücretlerinin yükseltilmesi, 
sigorta primlerinin gerçek gelir üzerinden 
yatırılmasının sağlanması.

3. OHAL döneminde hukuksuz biçimde ihraç 
edilen meslektaşlarımızın bütün hakları ile 
birlikte işlerine iade edilmesi.

4. TMMOB Örgütlülüğünü hedef alan baskıların 
ve yasal düzenleme girişimlerinin ortadan 
kaldırılması.

5. Teknik emeği değersizleştiren ve işsizliğe 
mahkum eden neoliberal politikalar karşısında 
mesleki haklarımızın korunması ve kriz 
karşısında emeğin haklarının savunulması.

KOCAELİ İKK: 

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, 27 Kasım 2018 ta-
rihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı İKK Sekreteri 
Murat Kürekçi okudu.

EDİRNE İKK:

TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu, 28 Kasım 2018 ta-
rihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı İKK Sekreteri 
Yılmaz Eren okudu.

MALATYA İKK: 

TMMOB Malatya İl Koordinasyon Kurulu 28 Kasım 2018 tari-
hinde bir basın toplantısı düzenledi. Açıklamayı İKK Sekreteri 
Erdal Yavaş okudu.
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Değerli Basın Emekçileri,

2019 Yılı Ocak ayına kadar sürecek bu kampanya 
dönemi boyunca kamuoyuna dönük bilgilendirme 
faaliyetlerimizin yanı sıra, Mecliste Bulunan 
Siyasi Partilerin Grup Başkan Vekilleriyle, Sosyal 
Güvenlik Kurumu’yla, ilgili bakanlıklarla görüşmeler 
gerçekleştireceğiz.

Bunların yanında 45. Genel Kurulumuzda alınan 
kararlar uyarınca;15 Aralık 2018 tarihinde Kamuda 
Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Çalıştayı, 22 Aralık 2018 tarihinde Ücretli Çalışan-
İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalıştayı 

İZMİR İKK: 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 28 Kasım 2018 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı İKK adına 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Akıncı Yüksel okudu.

ZONGULDAK İKK: 

TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu 29 Kasım 2018 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı İKK Sekreteri 
Hüsnü Meydan okudu.

ve 5 Ocak 2019 tarihinde OHAL KHK’ları ile İhraç 
Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalıştayı 
gerçekleştireceğiz. Bu çalıştaylardan elde edilecek veri 
ve önerileri kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşacağız.

Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin 
değil, halkın hizmetine sunmak için çabalayan 
mühendis, mimar, şehir plancıları ve onların örgütü 
TMMOB olarak kriz koşullarında haklarımıza, 
mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkacağımızı bir kez 
daha dile getiriyor, bu yoğun çalışma programında tüm 
TMMOB örgütlülüğüne başarılar diliyorum.

BALIKESİR İKK: 

TMMOB Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu, 3 Aralık 2018 ta-
rihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı İKK Sekreteri 
Ömür Boyuer okudu.

ADANA İKK: 

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu 7 Aralık 2018 tari-
hinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı İKK Sekreteri 
Erol Salman okudu.
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KRİZ KOŞULLARINDA YEREL YÖNETİMLER 
KENTLEŞME VE DEMOKRASİ SEMPOZYUMU 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Mimarlar Odası tarafından düzenlenen 
‘Kriz Koşullarında Yerel Yönetimler 
Kentleşme ve Demokrasi’ başlıklı 
sempozyum 3 Kasım 2018 tarihinde 
İstanbul Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Meslek Odaları temsilcileri, 
akademisyenler, yerel yöneticiler ve 
uzmanların katıldığı sempozyumda 
kentsel yerleşimlerden kırsal 
yerleşimlere kadar mahalli idarelerde 
yaşanan değişim ve gelişmelerin; 
toplumsal, ekonomik ve sosyal yaşama, 
kent ve mimarlık mesleğine etkileri 
konuşuldu.

Sempozyumda ilk olarak konuşan 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi Başkanı Esin Köymen 
seçimlerinden sonra tümden değişen siyasi iktidar ve 
idari atmosferde yerel yönetim seçimlerine gidildiğini 
belirterek; “Artık Cumhurbaşkanı kararnameleriyle 
idare edilen bir ülke haline geldik” dedi. Kentlerin ve 
kırsal alanların tepeden inme kararlarla yönetildiğine 
dikkat çeken Köymen, “Planlamadan, imar mevzuatına, 
yönetmeliklere ve hatta ruhsat vermeye kadar tüm 
sürecin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
işletilebildiği bir ortamda yerel yönetimlerde yetkilerin 
ne kadar daraltıldığını görmek mümkün. Bilimi 
dışlayan, yapıların büyüklüğü ile övünen bu anlayış 
mega projeleriyle övünmeyi devam ediyor. Siyasi irade 
yerel yönetimler üzerindeki baskısı kayyım atamalarla 
da göstermiştir. Kentlerdeki gelişmelerin insan odaklı 
doğa ve kültürel değerlere saygılı çağdaş yaşam 
koşullarına uygun olmasını öngören yerel yöneticilerin 
gelmesi gerek” diyerek sözlerine son verdi. 

Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, 31 
Mart 2019’da yapılacak seçimlerin tarihsel bir önemi 
olduğunu vurgulayarak, “Yerel seçimlerle, kentlerin 
toplum adına sahibi olan yerel yönetimler yeniden 
belirlenecek. Seçim süreci mimarlığın toplumla 
buluşması, kentlilik bilincinin geliştirilmesi ve bu 
çerçevede, kent suçları, hatalı yatırım kararları, 
planlama süreçleri vb konularda çalışmalar yapılmasına 
olanak sağlamaktadır. Seçimlerde yağma ve otoriter 
anlayıştan yana olanlar teşhir edilmesi ve demokratik 
yerelleşme ve sağlıklı kentleşme anlayışlarının teşvik 

edilmesi kamusal sorumluluklarımız arasında yer 
almaktadır. Başta hükümet yatırım ve uygulamalarında 
olmak üzere yerel yönetimlerde, devlet kurumlarının 
bütününde ‘kamu ve toplum yararını merkeze alan’ bir 
anlayış yerine sermayenin ihtiyaçlarına yanıt veren bir 
yaklaşımı hiçbir dönemde olmadığı ölçüde benimseyen 
bir yaklaşımın öne çıktığını görmekteyiz. Bu anlayış ne 
yazık ki kentleri ‘rantın ve sermayenin ihtiyaçlarının 
maksimize edildiği’ mekanlar olarak görmektedir. Ülke 
toprakları kentsel dönüşüm adı altında yağma alanı 
ilan edilmiştir” diye konuştu.

Birlik Yönetim Kurulu Başkanımız Emin Koramaz’ın 
Sempozyumun açılışında yaptığı konuşma şöyle:

“Değerli Konuklar,

Değerli Meslektaşlarım,

Hepinizi şahsım ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği adına saygıyla selamlıyorum. Yerel seçimlere 5 
ay kala bu önemli konuda sempozyum düzenleyerek 
konunun uzmanlarını bir araya getiren Mimarlar 
Odası’na teşekkür ediyorum.

Sempozyum başlığında da dile getirildiği gibi yerel 
seçimlere kriz koşulları altında gidiyoruz. Fakat bu 
krizi sadece ekonomik krize indirgememek gerekiyor. 
Çünkü Türkiye aslında, derin bir siyasal kriz yaşıyor. Bu 
kriz ekonomik krizin patlak vermesinden çok önceleri 
başladı ve hala sürüyor.
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2007 yılında toplumun istenilen yönde 
biçimlendirmesine yönelik Gülen Cemaatiyle ortaklaşa 
başlatılan siyasi davalar;

2010 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle yargının 
tümüyle siyasallaşması;

2013 yılında yaşanan Gezi Direnişinin şiddetle 
bastırılarak ülkenin tümüyle baskıcı bir yönetim 
biçimine bürünmesi;

7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında iktidarı 
bırakmamak için ülke genelinde uygulanan kaos ve 
şiddet politikası;

15 Temmuz Başarısız darbe girişimi sonrasında ilan 
edilen OHAL;

OHAL döneminde yaşanan hukuksuzluklar ve baskılar

ve nihayetinde OHAL Koşulları altında yapılan Anayasa 
Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş;

AKP’nin son 10’yılda yaşadığı ve yaşattığı siyasal krizin 
temel durakları olarak öne çıktı.

Değerli Arkadaşlar,

Aslında bugün içinden geçtiğimiz ekonomik krizin 
birinci nedeni, AKP’nin 16 yıllık iktidar dönemi 
boyunca tek adam rejimini inşa edebilmek için 
ülkenin tüm kurumlarını, tüm basın-yayın organlarını, 
toplumsal muhalefetin tüm örgütlü yapılarını baskı ve 
kontrol altına almaya yönelik uygulamalarıdır.

Bu uygulamalar toplumu birbirine karşı saflaştırmış, 
hukuka olan güveni ortadan kaldırmıştır. Halk 
egemenliği anlayışını ve parlamenter rejimi yok ederek 
iktidar üzerindeki tüm denge-fren mekanizmalarını 
yerle bir etmiştir.

Krizin ikinci nedeni ise, AKP’nin iktidar dönemi 
boyunca uyguladığı neoliberal politikalardır.

Hepinizin bildiği 24 Ocak Kararlarının ve 12 Eylül 
Darbesinin ürünü olarak uygulamaya konulan 
neoliberal politikalar, ülkemizi sistematik olarak 
krizlere sokmaktadır.

Devletin sosyal sorumluluklarının terk edilmesine, 
kamusal varlık ve yatırımların özelleştirilmesine, 
üreticileri korumaya yönelik uygulamaların 
kaldırılmasına, ücretli kesimlerin düşük maaş ve kötü 
çalışma koşulları altında çalıştırılmasına, uluslararası 
sermaye hareketleri önündeki tüm engellerin 
kaldırılmasına yönelik neoliberal politikalar, krizlerin 
sıklığını artırdığı gibi bu krizlerin toplumsal maliyetini 
de artırmıştır.

16 yıllık AKP iktidarı, neoliberal programın en gaddar 
biçimde uygulandığı dönem olmuştur. AKP dönemi 

boyunca, ülkemizin en önemli kamusal varlıkları yok 
pahasına özelleştirilmiştir. Eğitim, sağlık ve sosyal 
güvenlik sitemi ticarileştirilmiştir. Emeklilik yaşları 
yükseltilerek sosyal güvenlik şemsiyesi daraltılmıştır. 
Üretim yerine ranta, sanayileşme yerine inşaata, 
teknoloji yerine betona dayalı bir ekonomik yapı 
kurulmuştur.

TMMOB olarak bizler yıllardır yaptığımız tüm 
etkinliklerde, sıcak para akışına dayalı büyüme 
modelinin mutlaka krizle sonuçlanacağını tekrarlıyoruz. 
Yaşadığımız kriz ne yazık ki bizi bir kez daha ortaya 
çıkardı. 24 Haziran seçimlerinden sonrasında çok daha 
sert biçimde hissetmeye başladığımız ekonomik kriz 
tüm hayatımızı olumsuz etkiliyor. Yüksek enflasyon, 
artan işsizlik, iflas eden şirketler, durma noktasına gelen 
yatırımlar nedeniyle büyük bir ekonomik durgunluk 
yaşıyoruz.

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

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

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

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

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

Krizden çıkış, emperyalist güçlerin, uluslararası 
tekellerin, çok uluslu şirketlerin isteklerine boyun 
eğmekle değil, halkın genel çıkarını gözeten, 
emekten yana kamucu bir anlayışı hayata geçirmekle 
mümkündür. Bunun yolu, emek ve demokrasi 
güçlerinin ortak mücadelesinden geçmektedir.

Değerli Arkadaşlar,

İçinden geçtiğimiz derin kriz, 31 Mart 2019 tarihinde 
gerçekleştirilecek olan Yerel Seçimlerinin siyasal 
önemini de artırıyor. AKP, bu seçimlerin siyasal 
önemini bildiği için, yaşanan krizi derinleştirmek 
pahasına vergi indirimlerine, vergi aflarına devam 
ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bu seçimleri de yerel 
yönetim politikalarıyla değil, yürütmeyi elde tutmanın 
avantajlarıyla ve tehdidiyle kazanmak istiyor.

Oysa yerel yönetim politikaları, halkın gündelik 
yaşamının en önemli belirleyicisidir. Bu yanıyla da 
TMMOB ve bağlı odalar olarak üzerinde en fazla 
durduğumuz konuların başında yerel yönetimler 
gelmektedir. Gerek farklı iller özelinde yaptığımız 
kent sempozyumları, gerek bugünkü gibi daha 
genel çerçevedeki sempozyum ve kurultaylarla yerel 
yönetimlerin sorunlarına ve kentleşme politikalarına 
ilişkin çözümler üretiyoruz.

Bunun yanı sıra başta imar, planlama ve uygulama 
alanlarında olmak üzere birçok konuda bilim, teknik 
ve mesleki ilkeler doğrultusunda, kamusal faydanın 
sağlanması amacı için açılmış ve kazanılmış yüzlerce 
dava TMMOB ve Bağlı odalarının yerel yönetimler 
alanındaki mücadelesinde önemli yer tutmaktadır.

Kentlerimizde bugün hala ortak kamusal mekanlar, 
yeşil alanlar, kültürel ve tarihsel varlıklar, bostanlar 
korunabiliyorsa bu durumda Birliğimize bağlı odaların 
hukuki ve toplumsal mücadelesinin katkısı büyüktür.

Tüm bu kazanımlar karşısında yerel ve merkezi 
iktidar emellerine başka yollardan ısrarla ulaşmaya 
çalışmaktadır. Yargı kararlarına rağmen benzer 
uygulamalar ve düzenlemeler belli aralıklarla yeniden 
gündeme getirilmektedir. Odalarımız da tüm bu 
yoğunlaşan olumsuzluklara, talan politikalarına ve 
uygulamalarına karşı, aynı oranda ısrarla, bıkmadan 
mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerdir.

Değerli Arkadaşlar,

Bugün kentlerimize baktığımızda, barınma, altyapı, 
ulaşım, enerji, sağlık, eğitim, kültür ve çevre, 
konularında sorunlar bulunmaktadır. Aynı zamanda, 
kentlerimiz, deprem, sel, heyelan ve yangın gibi afetlere 
de hazırlıklı değildir. Bu durum bugüne kadar izlenen, 

toplumsal çıkarları göz ardı eden ve insan yaşamını 
hiçe sayan yerel yönetim politikalarının yanlışlığının 
en açık göstergesidir.

Bugün içinde yaşadığımız kentlerin mekansal 
ve çevresel bağlamda, niteliksiz yapılaşmasının, 
sağlıksız büyümesinin ardında piyasa güçlerini kent 
politikalarının belirlenmesinde tek hakim güç olarak 
gören siyasal yaklaşımlar yatmaktadır.

Bu yaklaşımlar sonucu, başta su, elektrik, doğalgaz ve 
ulaşım olmak üzere temel kentsel altyapı hizmetleri 
ile eğitim, kültür, sağlık, çevre vb. alanlarda sağlanan 
sosyal hizmetler özelleştirilerek, ticarileştirilerek, 
kentlerimiz emekçiler ve yoksullar için yaşanılamaz bir 
duruma getirilmektedir.

Kent parçaları, “kentsel dönüşüm” adı altında, içinde 
yaşayanlardan bağımsız, yeni imar hakları verilerek 
sermaye çevrelerine pazarlanmakta, buralara lüks 
konut alanları, alışveriş merkezleri inşa edilmektedir. 
Kentleri bir arada tutan unsurlar ve ortak kullanım 
alanları ortadan kaldırılmaktadır.

Bunun sonucunda kentler, giderek artan biçimde 
bütünlüğünü yitirerek birbirinden bağımsız ve 
ilişkisiz parçacıklara bölünmekte, varsıl ve yoksul 
kesimler arası ayrışma ve uzaklaşma fiziksel mekana 
da yansımaktadır. Bu durum sosyal kutuplaşmayı ve 
kentsel gerilimi de arttırmaktadır.

Sadece arazi rantına endekslenmiş bu kent ekonomisi 
anlayışının ortaya çıkardığı sürekli ve plansız 
büyüme, teknik altyapı hizmetlerinin ve sosyal-
kültürel olanakların yetersizliği gibi sorunları daha da 
büyütmektedir.

Bütün bunların yanısıra, bütüncül planlamanın 
benimsenmemiş olması denetimsizlik, yanlış arazi 
kullanım politikaları, cumhuriyet tarihine koşut kaçak 
yapılaşma ve imar afları gibi uygulamalar durumun 
vahametini daha da artırmaktadır. içinden çıkılamaz 
bir boyuta sürüklemektedir.

Değerli Konuklar

Tüm bu sorunlara ve olumsuzluklara karşın, 
demokratik katılımın sağlandığı yerel yönetimlerin 
oluşturulması ve çözüm üretilmesi olanaklıdır.

Düzenlediğimiz onlarca kongre, sempozyum, kurultay 
vb. etkinliklerde, yayımladığımız raporlarda ve seçim 
bildirgelerimizde altını çizdiğimiz üzere, TMMOB 
olarak, kentlerimizde var olan sorunların aşılması, 
sağlıklı kentsel çevrelerin oluşturulması konusunda, 
toplumun büyük bölümünü dışlayan, halkın katılım ve 
denetimine kapalı yerel yönetim biçiminin aşılmasını 
temel gerek olarak görüyoruz.
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Kent yaşamını ilgilendiren tüm konularda ve alınacak 
kararlarda toplumsal yarar ilkesinin belirleyici olmasını 
savunuyoruz.

Kente yönelik politika ve uygulamalarda insan hakları, 
kentli hakları, toplumsal barış, birlikte yaşama, engelli, 
hasta, çocuk ve kadın duyarlı planlama, hizmetlere 
eşit erişim, insan ve çevre sağlığı gibi kriterlerin temel 
referanslar olması gerektiğini söylüyoruz.

Bu çerçevede yerel yönetimlerin aktif halk katılımı 
ile yeniden yapılandırılmasını, hizmet üretimi ve 
dağıtımında, kentsel mekanların tasarımında, kent 
planlamalarında sermaye kesimleri ve rant çevrelerinin 
öncelikleri yerine toplumsal yararın öne çıkarılmasını 
savunuyoruz.

Bugün, kentlerimizin ve toplumun yerel seçimlerde 
ihtiyacı böylesine bir anlayışı yerel yönetimlere 
taşımaktır. Bu anlayış “toplumcu demokratik ve halkçı 
bir yerel yönetim” anlayışıdır.

Bu anlayış, katılımcılığın önünü açan, toplumun 
değişik kesimlerine, karar alma, uygulama ve 
denetleme süreçlerinde söz hakkı tanıyan politika ve 
uygulamaların hayata geçirilmesidir.

Değerli Konuklar

Sözlerime son vermeden önce Yerel Seçimlere ve 
yerel yönetimlere ilişkin olası ve önemli bir tehdide 
dikkatinizi çekmek isterim. Biliyorsunuz mevcut tek 
adam rejimi, kendi kontrol alanı dışında herhangi 
odağın ve alanın kalmaması esasına göre işliyor. 

Muhalefet partilerini ve emek-meslek örgütlerini dahi 
kendi istekleri doğrultusunda biçimlendirmek isteyen 
tek adam rejimi, yerel yönetimlerin demokratik yapısı 
önündeki en önemli tehdit durumundadır.

Erdoğan’ın geçtiğimiz ay başında, özellikle Doğu ve 
Güneydoğu’daki belediyeleri kastederek, 31 mart 
seçimlerinde sandıktan çıkacak belediye başkanları 
yerine kayyum atayacaklarını açıkça ifade etmesi, tek 
adam rejiminin demokrasi anlayışının göstergesidir. 
OHAL’in kaldırılmasından önce OHAL’i fiilen 3 yıla 
çıkartan yasal düzenlemelerle Valiliklere tanınan 
yetkilerin artırılması bu konudaki kaygılarımızı 
artırmaktadır. Devlet organlarının tümüyle partileştiği, 
yerellerdeki AKP teşkilatlarının valiliklerle ve 
devlet kurumlarıyla iç içe geçtikleri göz önünde 
bulundurulduğunda, yerel yönetimlerin de tek adam-
tek parti rejimine bağlanabileceği olasılığını akla 
getirmektedir.

Buradan bir kez daha dile getirmek isteriz ki, kentlerin 
sahibi o kentte yaşayan halktır ve yerel yöneticilerin 
demokratik biçimde seçilmesi esastır. Seçimler gibi, 
kente dair her türlü kararlar da kentlilerin katılımcısı 
olduğu demokratik süreçler işletilerek alınmalıdır.

Böylesi önemli bir dönemde yapılan bu sempozyumun 
kentlerimizin sorunlarına yönelik önemli bir fikri 
birikim yaratacağına olan inancımla hepinizi sevgi, 
saygı ve dostlukla selamlıyorum. Sempozyumun 
başarılı biçimde geçmesini diliyorum.”

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: KRİZİN BEDELİNİ 
ÖDEMEYECEĞİZ!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından, 22 Aralık’ta 
gerçekleştirilecek olan  “Yoksullaşmaya, İşsizliğe, 
Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadeleye Mitingi”ne 
ilişkin 18 Aralık 2018 tarihinde MMO İstanbul 
Şubesi’nde bir basın toplantısı düzenlendi.

18 Aralık’ta MMO İstanbul Şubesinde gerçekleştirilen 
basın toplantısında konuşan TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, 
“Krizin kendi yanlış politikalarının bir sonucu 
olduğunu gizlemek için dış mihrak söylemine sarılan 
iktidar, uyguladığı ekonomi politikalarıyla yükü 
emekçilerin çekeceği bir program öngörüyor.” dedi.

Basın açıklaması metnini KESK İstanbul Şubeler 
Platformu Dönem Sözcüsü Mesut Meki okudu:

KRİZİN BEDELİNİ ÖDEMEYECEĞİZ!

Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik 
durgunluğa kadar hayatlarımızı her alanda kâbusa 
çeviren kapsamlı bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. 
İktidarın sözcüleri “kriz” sözcüğünü kullanmaktan 
özenle kaçınsa da, bizler için krizin anlamı birbiri 
ardına kapanan dükkanlardır, pazarda markette sürekli 
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yapılan zamlardır, kabaran elektrik-su-doğalgaz 
faturalarıdır, ödenemeyen borçlardır, evlere gelen 
hacizlerdir, çalışma saatlerinin uzaması, işten atmaların 
artmasıdır, iş cinayetleridir.

Krizin anlamı, milyonlarca yoksul-emekçi için ülkenin 
giderek yaşanamaz hale gelmesidir.

Aslında bugün temel mesele, bu büyük krizin 
faturasının kime ödetileceğidir. Üçte ikisi özel sektöre 
ve bankalara ait 467 milyar dolarlık dış borç ve bu 
devasa borcun ağır sonuçları, bu borçta sorumluluğu 
olmayan halka ödetilmek istenmektedir. Sendikal 
örgütlenmenin engellendiği, onbinlerce kamu 
emekçisinin ihraç edildiği, grevlerin yasaklandığı, 
hak aramanın bastırıldığı bir ortamda elde ettikleri 
yüksek kâr oranlarını hiç kimseyle paylaşmayanlar 
bugün zararlarını ve borçlarını halkın sırtına yıkmaya 
çalışmaktadır. “Nimete” kimseyi ortak etmeyen 
patronlar, külfeti nüfusun yüzde 99’unun üzerine 
yıkmaya çalışmaktadır.

Oysa krizin faturasını, bu düzen sayesinde ceplerini 
dolduran ve krizi yaratan patronlar ödemelidir.

Faturayı ödemesi gereken sadece patronlar değil, aynı 
zamanda siyasi iktidardır. Ülkeyi büyük bir yıkımın 
eşiğine getiren politikaları yıllardır kim hayata 
geçirdiyse, emeğin en temel haklarını kim gasp ettiyse, 
özelleştirmeler ve yerli tarımı bitiren politikalarla ülkeyi 
kim ithalata mahkum ettiyse, ülkenin kaynaklarını 
kim betona gömdüyse, örtülü ödenek ve kanun dışı 

kaynak kullanarak savaş politikasına kim devasa bütçe 
ayırdıysa krizin siyasi sorumlusu da onlardır.

Her ekonomik kriz bir karar aşamasıdır ve bugün 
verilecek kararın temel sorusu şudur: Kriz karşısında 
işçiler, kamu emekçileri, işsizler, gençler, kadınlar, 
emekliler, köylüler, yoksullar mı korunacak; yoksa krize 
yol açan şirketler, bankalar, patronlar mı korunacak?

Bu ülkenin tüm zenginliklerini yaratan çoğunluğunun 
krizden korunması için omuz omuza vermek 
zorundayız. Böylece krizin bedelini sömürülen ve ezilen 
yüzde 99’a değil, krizi yaratan yüzde %1’e ödetebiliriz!

Bunun için acil taleplerimiz var:

» Başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretlerde 
ekonomik krizin etkileri telafi edilsin, en az gerçek 
enflasyon oranında zam yapılsın!

» Temel hizmetler olan doğalgaz, su, elektrik ve ulaşıma 
zam yapılmasın, yapılan zamlar derhal geri alınsın!

» Şirketlerin krizi fırsata çevirerek işçi çıkarmaları 
yasaklanmalıdır.

Krizin bedelini ödememek için;

Emeğin haklarını omuz omuza savunmak için;

Faturayı patronlar ve siyasi iktidar ödesin demek için;

22 Aralık Cumartesi günü 14.00’da Bakırköy Özgürlük 
Meydanı’nda buluşalım!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 
düzenlenen İstanbul Bölge Mitingi, 22 Aralık 2018 
tarihinde Bakırköy’de gerçekleştirildi.

Binlerce kişinin katılımı ve büyük bir coşkuyla 
gerçekleşen mitingde, TMMOB üyeleri “Krize Karşı 
Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip 
Çıkıyoruz!” pankartıyla yürüdü.

Miting bileşenleri adına ortak açıklamayı KESK Eş 
Genel Başkanı Aysun Gezen okudu. AKP İktidarının 
uyguladığı politikalarla, krizin faturasının emekçilere 
çıkarıldığının ifade edildiği açıklamada, “Üçte ikisi 
özel sektöre ve bankalara ait 467 milyar dolar dış borç 
81 milyona ödetilmek isteniyor. Küçük bir azınlığın 
borcunu, zamlarla, adaletsiz vergilerle, işsizlik 
tehdidiyle halkın yüzde 99’u olarak bizlerin sırtına 
yıkılmaya çalışıyorlar. İşçilerin kıdem tazminatını 

fonla, kamu emekçilerinin iş güvencesinin son 
kırıntılarını esnek, performansa dayalı çalışmayla, 
kamusal emeklilik ve sosyal güvenlik hakkımızı ise 
üç yıl süreli zorunlu bireysel emeklilik sistemi ile yok 
etmeyi planlıyorlar.” denildi.

İSTANBUL İKK: BİNLERCE KİŞİ, 
EMEĞİN HAKLARI İÇİN BAKIRKÖY’DE BULUŞTU!
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Döviz kurunun yükselişinin ekonominin taşıyamayacağı 
düzeylere çıkması, kredi faizlerinin yüksekliği, enflasyon, 
büyüme, milli gelir, bütçe açığı, reel sektör borçları ve 
işsizlik üzerine olan resmi öngörü ve mevcut durum 
göstergeleri ülkemizin ciddi bir ekonomik kriz içinde 
olduğunu göstermektedir. Kamu maliyesinde daralma 
öngörülmesi, kıdem tazminatı fonu ve bireysel emeklilik 
sistemini genişletme çabaları, esnek-güvencesiz çalışma 
biçimlerinin yaygınlaştırılması, çalışanlardan alınan 
vergiler ile bütün halktan alınan dolaylı vergilerin 
artırılması, sosyal yardımlarda kısıtlamalara gidilecek 
olması, ücretlerin baskı altına alınması gibi konular bu 
krizin göstergeleridir.

İktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle yaşanan 
krizin etkileri gün geçtikçe artarken, ağır fatura her 
zaman olduğu gibi yine emekçi kesimlere çıkarılıyor. 
Kabaran faturalar, zamlar, kapanan işletmeler, işten 
atmalar ve son on beş yılın rekorunu kıran enflasyon 
oranları ile hayatımız giderek zorlaşıyor.

Meslek alanlarımızda hüküm süren neoliberal politikalar 
neticesinde her alanda dışa bağımlılık artıyor. Yeraltı 
ve yerüstü varlıklarımız uluslararası sermayenin 
sömürüsüne açılıyor. Akıl dışı projeler ve özelleştirmeler 
ile kamu kaynaklarımız heba ediliyor. Enerjiden ulaşıma, 
kentleşmeden sanayiye, gıdadan tarıma kadar tüm 

alanlarda ülkemizin ve halkımızın geleceğini tehdit eden 
gelişmeler yaşanıyor.

Kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık 
ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, 
uygulama, denetleme işlerine ait görev ve sorumluluk 
üstlenen meslektaşlarımız ekonomik kriz koşullarından 
en çok etkilenen kesimler arasında yer alıyor. İşten 
çıkarılma tehdidini her zaman yanı başında hisseden 
ücretli çalışan meslektaşlarımız kriz koşullarında ilk 
gözden çıkarılacaklar listesinde bulunuyor.

İşsizlik tehlikesi; düşük ücretlerle esnek, güvencesiz ve 
sağlıksız koşullarda çalışma mecburiyetinin hatırlatıcısı 
olarak meslektaşlarımız üzerinde açık bir tehdit 
oluşturuyor. Ücretlerimiz enflasyon karşısında giderek 
eriyor ve yaşam standardımız dibe doğru çekiliyor. 
Sigorta primlerimizin gerçek ücretler üzerinden 
yatırılmaması ile emeklilik ve sosyal güvence haklarımız 
da gasp ediliyor.

Kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek 
göstergeler gibi birçok sorunla boğuşan kamu çalışanı 
meslektaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında 
çalışmaya mecbur bırakılıyor. Özlük hakları, iş güvencesi 
ve ücretler sistemli bir biçimde tahrip ediliyor. OHAL 
KHK’ları ile darbeyle alakası olmayan muhalif kimlikli 
mühendis, mimar ve şehir plancıları ihraç edilerek 
görevinden uzaklaştırılıyor. İşsiz bırakılanların başka 
işlerde çalışmaları da engelleniyor. Hukuksuzluğun çeşitli 
yasal kılıflar altında süreklilik kazanması ile ihraç edilen 
meslektaşlarımız haklarını arayacak kanal bulamıyor. 
İhraç edilen kamu çalışanları açlığa mahkum ediliyor.

Anayasanın 135. Maddesine göre 6235 sayılı yasayla 
kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu 
olan örgütümüz TMMOB’ye yönelik baskıcı tutum da 
devam ediyor. Meslek alanlarımızın düzenlenmesinde 
önemli bir görevi olan, mesleklerimizin kamu ve toplum 
yararı doğrultusunda gelişmesi için çaba harcayan, 
demokrasi ve ülkemizin geleceği için kritik öneme sahip 
Birliğimizin yetkileri yasa ve yönetmelik değişiklikleri ile 
budanmaya çalışıyor. Yasamızın değiştirilmesine yönelik 
girişimler düzenli olarak gündeme getirilerek Birlik ve 
bağlı Oda çalışmalarımızın sağlıklı biçimde sürdürülmesi 
engelleniyor. Mesleki demokratik kitle örgütü ve kamu 
kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşu olma 
niteliğimiz tasfiye edilmek isteniyor. Kamu yararının 

KRİZE KARŞI EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE VE HAKLARIMIZA 
SAHİP ÇIKIYORUZ KAMPANYA BROŞÜRÜ BASILDI

TMMOB tarafından başlatılan “Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkacağız!” başlıklı 
kampanyaya ilişkin yapılan basın açıklaması ve üyelere yazılan açık mektup sonrası TMMOB’nin mühendis, 
mimar, şehir plancılarının haklarının gasp edilmesine karşı mücadelede yol haritası niteliğindeki görüşlerini 
içeren broşür basıldı.
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ortadan kaldırılması, örgütümüzün parçalanması, etkisiz, 
yetkisiz bir kurum haline getirilmemiz amaçlanıyor. 
Meslektaşlarımızın, örgütümüzün, ülkemizin ve 
halkımızın yanında saf tuttuğumuz için üzerimizdeki 
baskı giderek yoğunlaşıyor.

Uluslararası düzeyde, bir kamu hizmeti olan 
mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerinin 
niteliği ve gelişmişliği ülkelerin kalkınma düzeylerinin 
ölçütü olarak kabul edilirken kendi ülkemizde meslek 
onurumuz ve mesleki itibarımız ayaklar altına alınıyor.

Bu kötü gidişata son vermenin, haklarımıza, mesleğimize 
ve örgütümüze sahip çıkmakla mümkün olduğunun 
bilincindeyiz.

Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, 
halkın hizmetine sunmak için çabalayan mühendis, 
mimar, şehir plancıları ve onların örgütü TMMOB 
olarak kriz koşullarında haklarımıza, mesleğimize ve 
örgütümüze sahip çıkacağız.

Haklarımızın ve yetkilerimizin gasp edilmesine izin 
vermeyeceğiz.

1. SGK’ yı Göreve Davet Ediyoruz! Ücretli Çalışan 
Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Asgari 
Ücretlerine İlişkin Protokol İvedilikle Tekrar Yürürlüğe 
Konulmalıdır!

2. Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir 
Plancılarının Ücretleri Ve Özlük Hakları İyileştirilmeli, 
Emeklilerin Koşulları İnsanca Yaşam Düzeyine 
Çekilmelidir!

3. OHAL KHK’ları İle İhraç Edilen Mühendis, Mimar 
Ve Şehir Plancıları Bütün Hakları İle İşlerine İade 
Edilmelidir!

4. TMMOB Yasasını Değiştirmeyi Amaçlayan Girişimlere 
Son Verilmelidir!

5. Kriz Karşısında Emeğin Hakları Korunmalıdır!

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu’nun (KESK) 
“Yoksulluğa, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte 
Mücadeleye” şiarıyla düzenlediği Adana Bölge Mitingi 
çok sayıda emekçinin katılımı ile 15 Aralık 2018 tarihinde 
gerçekleştirildi. Büyük bir coşkunun hakim olduğu 
bölge mitinginde Krizin faturasını ödemeyeceklerini 
belirten emekçiler, “KHK’lar ile iş güvencemizi ortadan 
kaldırdılar. Boyun eğmiyoruz, KHK’lar gidecek ve biz 
döneceğiz” dedi.

Mitinge Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’ne(TMMOB) bağlı Odaların Adana temsilcileri ve 
yöneticileri, çok sayıda kamu çalışanı mühendis, mimar 
ve şehir plancısı da destek verdi.

TMMOB’nin başlattığı “Krize Karşı Emeğimize, 
Mesleğimize Ve Haklarımıza Sahip Çıkacağız!” 
kampanyası kapsamında katılınan KESK Adana Bölge 
Mitingi’nde, TMMOB Yöneticileri kampanyanın ana 
hatları ve talepleri ifade ederek mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının haklarına sahip çıkmak için ülke çapında 
yürütülen kampanya sürecine ilişkin bilgi verdi.

TMMOB’nin “Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize Ve 
Haklarımıza Sahip Çıkacağız!” ana başlığı ile yürüttüğü 
kampanyanın beş alt başlığı şöyle sıralandı;

SGK’yı Göreve Davet Ediyoruz! Ücretli Çalışan Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının Asgari Ücretlerine İlişkin 
Protokol İvedilikle Tekrar Yürürlüğe Konulmalıdır!

Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının 
Ücretleri ve Özlük Hakları İyileştirilmeli, Emeklilerin 
Koşulları İnsanca Yaşam Düzeyine Çekilmelidir!

OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Bütün Hakları ile İşlerine İade 
Edilmelidir!

TMMOB Yasasını Değiştirmeyi Amaçlayan Girişimlere 
Son Verilmelidir!

Kriz Karşısında Emeğin Hakları Korunmalıdır!

Çok sayıda Emek ve Demokrasi Bileşeni Temsilcisinin 
katıldığı ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı miting 
alanına “Anadilimiz özgürlüğümüzdür”, “Yaşasın emek 
ve demokrasi mücadelesi”, “Yoksullaşmaya, işsizleşmeye 
ve güvencesizliğe karşı birlikte mücadele”, “KHK’lar 
gidecek biz döneceğiz” ve “İnsan emeği ayrıştırılamaz” 
pankartları asıldı.

Miting, konuşmaların ardından bir konserle son buldu. 
KESK’liler halaylar eşliğinde “Boyun eğmiyoruz”, 
“Aydınlık bir gelecek için umut biziz” diyerek alanı terk 
etti.

TMMOB KESK’İN ADANA BÖLGE MİTİNGİNE 
DESTEK VERDİ
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Kanun Hükmünde Kararname 
ile işinden atılan Mimar Alev 
Şahin’e destek veren TMMOB 
Yöneticileri 14 Kasım 2018 
tarihinde Düzce’de bir basın 
açıklaması yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, II. 
Başkan Selçuk Uluata, Sayman 
Tores Dinçöz, Yönetim Kurulu 
üyeleri Cemalettin Küçük, 
Deniz Kimyon, Onur Kurulu 
üyesi Züber Akgöl, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Muhçu ve Çevre Mühendisleri Odası 
II. Başkanı Zeyneti Bayri Ünal ile Teknik görevli Eren 
Şahiner Alev Şahin’e destek ziyaretinde bulundu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Alev Şahin’in KHK ile işinden atılmasına ilişkin 
burada basın açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:

Değerli Arkadaşlar, Değerli Basın Emekçileri

550 bini üzerinde üyesiyle Türkiye’deki mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının mesleki demokratik kitle 
örgütü konumunda bulunan TMMOB Yönetim Kurulu 
üyeleri olarak Mimarlar Odamızın üyesi Alev Şahin’e 
destek olmak için buradayız.

Biliyorsunuz Alev Şahin arkadaşımız 6 yıl boyunca 
çalıştığı Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 
6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 679 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile ihraç edilmişti. Alev Şahin 
30 Ocak 2017 tarihinden bu yana tam 653 gündür işine 
geri dönme talebiyle bir direniş sürdürüyor. TMMOB 
olarak Alev Şahin’in bu haklı mücadelesinin ve işe geri 
dönme talebinin yanında olduğumuzun bilinmesini 
istiyoruz.

Değerli Arkadaşlar,

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında darbe 
girişiminde bulunan Cemaat yapılanmasıyla etkin 
mücadele gerekçesiyle ilan edilen ve tam iki yıl devam 
eden Olağanüstü Hal uygulaması, toplumsal muhalefeti 
bastırmanın bir aracı olarak kullanıldı.

Baskı, zor ve keyfi uygulamaların hüküm sürdüğü 
OHAL altında geçen 2 yıl boyunca Anayasa değişikliği 

gerçekleştirilerek rejim değiştirildi; Cumhurbaşkanlığı 
ve milletvekili genel seçimleri gerçekleştirildi; 35 farklı 
Kanun Hükmünde Kararnameyle çok sayıda yasal 
değişiklik yapıldı; yüzlerce kurum ve kuruluş kapatıldı 
ve bütün bunların yanında 135 binin üzerine kamu 
çalışanı sorgusuz sualsiz işlerinden atıldı.

Çeşitli illerde kamu görevlisi olarak çalışan, Oda 
yöneticilerimiz, şube yöneticilerimiz; il, ilçe ve işyeri 
temsilcilerimiz, akademide görev yapan meslek 
mensuplarımız ve üyelerimiz bu KHK’lar ile işlerinden 
ihraç edilmiştir. Tıpkı Alev Şahin gibi, hayatlarını 
darbecilerle, cemaatlerle, antidemokratik yapılarla 
mücadele ile geçiren, mesleklerini kamu yararına 
yürüten bu arkadaşlarımızın mesleklerinden ihraç 
edilmelerine karşı TMMOB olarak bugüne kadar her 
düzeyde mücadele ettik. Onlarla dayanışma içerisinde 
bulunduk.

Değerli Arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi, OHAL rejimi, 2 yıllık uygulamanın 
ardından geçtiğimiz Temmuz ayında kaldırıldı. OHAL 
uygulamasının ortadan kalkmış olması, OHAL’i 
gerektiren şartların ortadan kalktığının en açık ve 
resmi ifadesidir. Buna rağmen, OHAL döneminde 
yaşanan hak gaspları ve ihraçlar telafi edilmedi. 
OHAL Komisyonuna yapılan 125 bin başvurunun 
üçte biri bile tamamlanmadı. Yarattığı mağduriyetler 
devam ettiği sürece, OHAL de devam ediyor demektir. 
Bugün yapılması gereken, OHAL kararları yerine yargı 
kararlarının uygulanmasıdır.

Ülkemizde 12 Eylül darbesi sonrası yaşanan ihraçlarla 
ilgili 1989 tarihli Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel 
Kurulu kararında “sıkıyönetim komutanlarının 
istemleri üzerine işlerine son verilen memurların, diğer 

TMMOB, ALEV ŞAHİN’E DESTEK AÇIKLAMASINDA 
BULUNDU
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21 Ekim 2017 tarihli Yeni Şafak gazetesinde Ahmet 
Fatih Erturan imzasıyla yayınlanan ve TMMOB’nin 
logosunda bulunan “sarı-kırmızı” renkleri terör 
örgütü sempatizanlığının delili olarak gösteren 
habere ilişkin açtığımız tazminat davası, Ankara 12. 
Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından karara vardı.

Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 
verilen skandal kararda, söz konusu içeriğin 
“görünen gerçekliğin yorum da katılarak 
haberleştirilmesi” olduğuna hükmedilerek, tazminat 
talebimiz reddedildi.

Mahkemenin akla ve izana aykırı bu kararı 
“Sarı-Kırmızı” renklerin terör örgütleriyle 
özdeşleştirildiğin kabulü anlamına gelmektedir. 
Herhangi iki rengin terör ile özdeşleştirmenin 
abesliği bir yana, “Sarı ve Kırmızı” renkler yıllardan 
bu yana TMMOB’nin logosunda yer aldığı gibi, 
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Forsunda, Yargıtay 

SARI KIRMIZI RENKLERİN TERÖRLE 
İLİŞKİLENDİRİLMESİNİ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ!
Geçtiğimiz yıl Yeni Şafak Gazetesi’nde çıkan ve logomuzda bulunan Sarı-Kırmızı renkleri terör örgütü 
sempatizanlığı olarak gösteren habere açtığımız tazminat davasının Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi 
tarafından reddedilmesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanımız Emin KORAMAZ tarafından 17 Kasım 2018 
tarihinde basın açıklaması yapıldı.

kamu görevlilerinin ve kamu hizmetlerinde görevli 
işçilerin işlerine son verildiği bölgede sıkıyönetim 
kalktıktan sonra, kurumlarınca eski görevlerine iade 
edilmeleri gerektiğini” tartışmaya yer bırakmayacak 
biçimde ortaya koymuştur.

Danıştay’ın bu kararı, Sıkıyönetim ve OHAL 
dönemlerinde alınan tüm kararlar ilişkin bağlayıcıdır. 
Bunun anlamı, OHAL döneminde alınan kararların da 
yürürlükten kalktığı, hukuksuz biçimde ihraç edilen 
ve haklarında kamu görevinden yasaklı olmalarını 
gerektirecek bir ceza verilmeyen herkesin görevlerine 
iade edilmesi gerektiğidir.

Siyasal rejim tümüyle değiştirilmiş, devletin idari 
yapılanmasını baştan aşağı Cumhurbaşkanına 
bağlanmış olsa da, OHAL’in sürekli kılınmak istenmesi 
ve sonuçlarının devam etmesi, siyasal iktidarın 
hiçbir biçimde hukuka ve anayasaya bağlı kalmak 
istemediğinin en açık ifadesidir. Bu durum kabul 
edilemez.

Değerli Arkadaşlar,

Buradan bir kez daha kamuoyuna ve yetkililere 
seslenmek istiyorum. Ülkemizin ihtiyacı olan OHAL’in 
süreklileştirilmesi değil, demokrasi ve özgürlüklerin 
sınırlarının genişletilerek, OHAL ve KHK rejimi ile 
yaratılan hak gasplarının ortadan kaldırılmasıdır.

Asılsız iddialarla, idari kararlarla, kişisel hınçla, 
haklarında hiçbir yargı kararı olmadan ihraç edilen 
tüm arkadaşlarımız derhal görevlerine iade edilmeli, 
yaşadıkları kayıplar telafi edilmelidir.

Emeğine, alın terine ve işine sahip çıkmak için 653 
gündür mücadele eden, defalarca gözaltına alınmasına 
rağmen yılmayan Alev Şahin arkadaşımıza destek ve 
dayanışma duygularımızı bir kez daha iletiyorum. 
Emeğin, barışın, demokrasinin ve özgürlüklerin 
ülkesinde yaşama mücadelemizde hepimize başarılar 
diliyorum.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz, Yaşasın TMMOB!

Başkanlığı logosunda ve dahası milyonlarca 
taraftarın gönül verdiği başta Galatasaray olmak 
üzere çok sayıda spor kulübünün amblemlerinde de 
yer almaktadır. Sarı-Kırmızı renkleri terör örgütleri 
ile özdeşleştirmek, tüm bu kurum ve kuruluşları, 
milyonlarca yurttaşımızı terörle ilişkilendirmek, 
terör örgütü sempatizanlığıyla suçlamak anlamına 
gelmektedir.

Birliğimizin ve logomuzun herhangi bir biçimde 
terör örgütüyle ilişkilendirilmesini kabul 
etmediğimiz gibi, mahkemenin verdiği bu kararı da 
kabul etmiyoruz. Toplumu bölmeyi amaçlayan bu 
yaklaşımların bugüne kadar karşısında olduğumuz 
gibi, bundan sonra da karşısında olacağımızın 
bilinmesini istiyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Patria, Minerva, Maria Mirabel kardeşler Dominik 
Cumhuriyeti’nde diktatör Trijillo’ya karşı mücadele 
ederken 25 Kasım 1960’ta diktatörlüğün askerleri tara-
fından tecavüz edilip işkenceyle katledildi.

Bu nedenle; her 25 Kasım ve her gün Mirabel Kardeş-
leri ve tarih boyunca, özgürlüğüne, emeğine, bedenine, 
kültürüne, özgür yaşamına sahip çıkmak adına verdik-
leri mücadelede yaşamını yitiren ve mücadeleye devam 
eden tüm kadınları saygıyla selamlıyor; şiddete karşı 
kadın mücadelesi ve dayanışmasını yükselteceğimizi 
haykırıyoruz.

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı biz kadınlar;

20 Temmuz 2016’da başlayan ve iki yıl süren “OHAL” 
yasal anlamda kaldırılmış olsa da ülkeye dayatılan 
“yeni düzende” kadınların hayatın her alanında yaşa-
dığı zulüm, baskı eşitsizlik ve şiddetin katlanarak arttı-
ğının farkındayız.

Artan yoksulluk ve işsizliğin yanı sıra iktidarın ataerkil 
hukuk kurallarıyla yaptığı yasal düzenlemelerin ve uy-
guladığı sosyal politikaların toplumsal şiddet eğilimini 
ve dolayısıyla aile içi şiddeti artırdığını görüyoruz. Aile 
İçi Şiddeti Reddediyoruz!

Küresel kapitalizmin bunalımı ile ülkede uygulanan it-
hal-ikameci ekonomik model ve neoliberal politikalar 
sonucunda ülkenin içine girdiği ağır ekonomik krizin 
faturasının ağırlıklı olarak kadınlara ödetilmeye çalı-
şıldığını, KHK’lar ile işinden olan kamu emekçilerinin 
%25’inin kadın olduğunu, kreşlerin kapatılıp, servis-
lerin kaldırılmasıyla, kadının çalışma hayatındaki ala-
nının giderek daraltıldığını, özendirilen esnek çalışma 
modelinin esasen kadını kamusal alandan uzaklaştırıp 

eve hapsedeceği gibi kadın emeğine ödenecek ücretin 
düşürülmesine yönelik olduğunu, toplumsal yaşamın 
din üzerinden şekillendirilmeye çalışılması nedeniyle 
toplumsal cinsiyetçi iş bölümüne maruz kalarak şanti-
yelerden, arazilerden, fabrikalardan, galerilerden daha 
da uzaklaştırıldığımızı görüyoruz. Ekonomik Şiddeti 
Reddediyoruz!

Siyasal iktidarın kendi varlığını sürdürebilmek adına 
düşünen, araştıran bireyler yerine, ezberci ve öğretilen-
lerin doğruluğunu sorgulamaksızın kabul eden itaatkâr 
bireyler yetiştirmeye çalıştığını, bu amaçla bilimsel, laik 
eğitimden vazgeçildiğini, eğitim sisteminin yaz-boz 
tahtasına çevrildiğini, yandaş vakıflarla yaptığı proto-
kollerle, müfredatta ve ders kitaplarındaki animasyon-
larla toplumsal hafızaya cinsiyet eşitsizliğini kazımaya 
çalıştığını, karma eğitimden vazgeçerek cinsiyet ayrım-
cılığını körüklediğini görüyoruz. Eğitimdeki Şiddeti 
Reddediyoruz!

8 Mart eylemlerini ve LGBT-İ Onur yürüyüşlerini en-
gelleyen siyasi iktidarın tahakküm mekanizmalarını 
cinsiyetçi yak

laşımlar üzerinden gerçekleştirmeye devam edeceğini, 
kıyafetlerimize, bedenlerimize, toplumsal varoluş bi-
çimlerimize müdahalesinin giderek baskı-zor temelin-
de sürdüreceğini görüyoruz. Yaşam Biçimimiz ve Yöne-
limlerimiz Üzerindeki Şiddeti Reddediyoruz!

İktidarların savaş politikaları sonucunda zorla yerin-
den etme ve göç süreçlerinden en çok etkilenenlerin 
yaşam alanları elinden alınarak yeni bir yaşama mah-
kum edilen, kadınlar ve çocuklar olduğunu, mülteci 
kadınların yaşadığı taciz, tecavüz, yoksulluğun da kat-
lanarak devam ettiğini görüyoruz. Savaş Politikalarını 
Reddediyoruz!

Biz TMMOB’li Kadınlar, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, 
kardeşliğin hüküm sürdüğü başka bir dünyanın müm-
kün olduğu bilinciyle; 25 Kasım “Kadına Yönelik Şidde-
te Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü”n-
de emeğimiz, bedenimiz ve yaşamımız üzerinde artan 
baskılara karşı direnmeye; ölümün karşısında yaşamı, 
karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı savunmaya 
devam edeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz.

SUSMUYORUZ; KORKMUYORUZ; İTAAT ETMİYORUZ!

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!

YAŞASIN TMMOB KADIN ÖRGÜTLÜLÜĞÜ

 TMMOB Kadın Çalışma Grubu

TÜM ŞİDDET POLİTİKALARINI REDDEDİYORUZ!
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle TMMOB Kadın 
Çalışma Grubu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.
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Ülkemiz, 14 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
yınlanan Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’de, Birleş-
miş Milletler Şartı’nda ilan edildiği gibi, insanlık ailesinin 
tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları onuru, değe-
ri, eşit ve devredilmez hakları dünyada özgürlüğün, adalet 
ve barışın temeli olarak kabul etmiştir.
Sözleşme’nin 24. Maddesi olan eğitim bölümünde engellile-
rin kişiliklerinin, yeteneklerinin, yaratıcılıklarının, zihinsel 
ve fiziksel becerilerinin potansiyellerinin en üst derecesin-
de gelişiminin sağlanması temin edilmektedir. 2011 Nüfus 
ve Konut Araştırması sonuçlarına göre ise, Türkiye’de en 
az bir engeli olan (3 ve daha yukarı yaş) nüfusun oranı % 
6,9’dur (4.876.000 kişi). Son verilere göre okuma-yazma 
bilmeyen engelli oranı ülkemizde % 23.3’tür. Engelli ka-
dınların sadece % 1.5’i (41,000 kişi), erkeklerin ise % 4’ü 
(81,000 kişi) yükseköğrenim görmüştür.
Engellilerin %51,4’ünün ise çalışamayacak durumda oldu-
ğundan dolayı işgücüne katılmadığı tespit edilmiştir.
2017 yılı itibarıyla Türkiye’de çalışma yaşında ve çalışma 
gücüne sahip 2 milyon dolayında engelli bulunmaktadır. 
Bu 2 milyon engellinin 145 bini çalıştığına göre çalışma ya-
şında ve çalışma gücüne sahip engellilerin yaklaşık % 7.5’i 
istihdam edilmektedir. Yani çalışma yaşındaki engellilerin 
% 92.5’u işsizdir. Oysa aynı yıl için 15-64 yaş grubunda (ça-
lışma çağında) işsizlik oranı %11,1 olarak gerçekleşmiştir.
2008-2017 yılları arasında kamuda çalışan işçi sayısı yıllık 
ortalama 1,672 kişi kota üstünde seyretmiş, özel sektör ise 
her sene istihdam etmesi gereken ortalama 15,157 işçiyi ça-
lıştırmaktan kaçınmıştır. Türkiye’de, firmaların yüzde 66’sı 
engelli istihdamını yasal bir zorunluluk olarak görmekte-
dir. Yeni işe alım açısından bakılacak olursa kamu yıllık or-
talama 333 işçi, özel sektör ise 25,965 işçi istihdam etmiştir. 
Bu yıllarda ortalama başvuru sayısı ise 64,289’dur.
İşgücüne katılan engellilerin çok az bir bölümü eğitim 
aldıkları alanda istihdam olanağı bulabilmektedir. Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın araştırmasına göre en-
gellilerin yarısından çoğu niteliksiz işlerde çalışmaktadır. 
Engellilerin yüzde 29,8’i satış, yüzde 25,5’i büro elemanı 
olarak çalışırken profesyonel olarak nitelendirilebilecek iş-
lerde çalışanlar yüzde 10’u bile bulmamaktadır.
İstihdam edilen engellilere cinsiyet açısından bakıldığında, 
kadınların dezavantajlı durumda olduğu görülebilmek-
tedir. Türkiye’deki engellilerin %7.9’u kadın, %5.9’u erkek 
olmasına rağmen, erkek engelli istihdamının çok daha 
yüksek olduğu görülmektedir.

SGK verilerine göre, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. Madde-
si ile düzenlenen 50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör 
işyerlerinde % 3 oranında engelli çalıştırılması zorunlulu-
ğunun; Türkiye’deki işyerlerinin aslında % 2’sini kapsadığı 
görülmektedir.
Bu tabloya göre;
Öncelikli olarak özel sektördeki istihdam konusunda işve-
renlerin bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi çalışmalarına 
ihtiyaç vardır.
Engelliler için istihdam olanakları yaratılırken bir yandan 
da mesleki bilgi yönünden eğitimli ve kalifiye bir hale ge-
tirilmeleri için yapılan çalışmaların arttırılması gerekmek-
tedir.
Vasıflı işgücünün daha maliyetli olması, engellilere veri-
len işlerin başarısından endişe edilmesi vb. gibi sebeplerle 
engelliler niteliksiz işlere yönlendirilmektedir. Kotaların 
her eğitim düzeyinden ve meslekten; vasıflı engellileri de 
kesinlikle kapsayacak şekle getirilmesi için çareler aran-
ması gerekmektedir. Bu durumda devletin farklı teşvikler 
sunması, nicelik ölçütlerine niteliksel katkılar yapması da 
engelli meslektaşlarımız adına takip ve talep edeceği ko-
nulardandır.
Engelli kadınların çalışabilir duruma gelmesi ve meslek 
edinebilmesi için özel araştırmalar ve çalışmalar yürütül-
mesi gerektiği açıktır.
Gerek mevcut kotaların kapsamlarının, gerek kota yöntemi 
dışında engelli istihdamına yönelik yatırımların arttırılma-
sı; çalışmak isteyen engelli başvurularının hiçbirinin karşı-
lıksız kalmayacağı düzeylere gelinmesi için yeni çalışmalar 
yürütülmesi gerekmektedir.
Yaşamın içinde olan kalıtsal hastalıklar, doğum anında-
ki zorluklar, farkına varılmayan çocuk hastalıkları, çevre 
sorunlarının yarattığı hastalıklar, iş kazaları, meslek has-
talıkları, savaşlar ve saldırılar... Engelleri doğuran pek çok 
sebeple her gün iç içe yaşamaya devam ediyoruz. Ancak 
bu engelleri büyüten, hayatları ve kentleri yaşanmaz kılan 
bizleriz.
TMMOB olarak, engelli üyelerimizin sorunlarını dinleme-
ye, birlikte çözüm önerisi geliştirmeye her zaman hazır ol-
duğumuzu, yaşanmaz kılmak yerine yaşatmak, yaşamı ise 
her zaman daha onurlu kılmak için var gücümüzle çalış-
maya devam edeceğimizi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
vesilesiyle bir kez daha kamuoyuna saygıyla bildiririz.
 Emin KORAMAZ
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ENGELLERİ KALDIRALIM, ENGELLİLERİN HAYATA 
KATILIMINI SAĞLAYALIM

3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle engellilerin yaşam koşullarının düzeltilmesi ve toplumsal yaşama ka-
tılımının önündeki engellerin kaldırılması için TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 
basın açıklaması gerçekleştirildi.
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Bugün bir kez daha acı bir haberle güne başladık. 
Ankara - Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, saat 
06:30 sularında Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz 
istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile 
çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle istasyonda bulunan 
üst geçidin de vagonların üstüne yıkıldığı kazada, üçü 
makinist 9 yurttaşımızın hayatını kaybettiği, 47 kişinin 
de yaralandığını açıklandı. Her şeyden önce hayatını 
kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı, 
yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Çorlu’da yaşanan ve hepimizin yüreklerindeki acısı hala 
tazeliğini koruyan tren faciasının 5 ay sonrasında yeni 
bir faciayla yüz yüze gelmek, bu olayların “kazayla”, 
“dikkatsizlikle” ya da “ihmalle” açıklanamayacak 
sistematik nedenleri olduğunu göstermektedir.

Bugün yaşanan faciayı yerinde inceleyebilmek 
ve tespitlerde bulunmak üzere arkadaşlarımız 
sabahın erken saatlerinde olay yerine gitmiş, fakat 
henüz emniyetin ve savcılığın olay yeri incelemesi 
tamamlanmadığı için nitelikli bir değerlendirme 

ANKARA TREN FACİASININ NEDENİ İHMAL DEĞİL, 
DEMİRYOLLARINI SİYASİ RANTA DÖNÜŞTÜREN 

ANLAYIŞTIR
13 Aralık 2018 sabahı yaşanan Ankara Tren Kazası hakkında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve 
KESK’e üye Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından ortak basın toplantısı gerçekleştirildi.

yapılamamıştır. Bununla birlikte olay yerinden ilk 
gözlemlerimiz ve kazanın yaşandığı hatta ilişkin 
bilgilerimiz, facianın demiryolu hattında bulunması 
gereken sinyalizasyon sistemlerinin hazır durumda 
bulunmamasından kaynaklandığını göstermektedir. 
Söz konusu sinyalizasyonun devrede olmaması, 
hatlar üzerindeki trafiğin manuel haberleşme yoluyla 
yönlendirilmesini zorunlu kılması faciaya davetiye 
çıkarmıştır.

Bir kez daha altını çizmek isteriz ki buradaki temel 
sorun insan hatası değildir, sorun insan hatalarını 
bertaraf edecek ve tren işletilmeye alınmadan önce 
tamamlanması zorunlu altyapı sistemleri hazır 
olmadan hızlı trenin çalıştırılmasına göz yuman anlayış 
sorunudur. Bunun sorumlusu da 16 yıldır ülkeyi 
idare eden AKP, bu anlayışın sahibidir. Bu anlayış 
“hızlandırılmış tren şovu” uğruna Pamukova’da 41 
yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. 
Bu anlayış gerekli bakım ve altyapı çalışmalarını 
yapmadığı için Çorlu’da 24 yurttaşımızın hayatını 
kaybetmesine neden olmuştur. 
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Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ile yol 
kontrolüyle görevli kılavuz trenin Ankara/Marşandiz 
İstasyonunda çarpışması sonucu yaşanan kazayla ilgili 
olarak kaza sonrası süreci paylaşmak ve bu yaşanan 
faciadan sonra Ankara-Sincan hat kesiminde tren 
hareketlerine ilişkin yapılan yeni düzenleme ile ilgili 
kamuoyunu bilgilendirmek üzere TMMOB Ankara 
İKK ve BTS(Birleşik Taşımacılık Sendikası) tarafından 
20 Aralık 2018`de BTS Genel Merkezinde ortak basın 
toplantısı yapıldı.

BTS Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet Eroğlu`nun 
okuduğu basın açıklamasının ardından toplantı, soru-
cevap bölümüyle sona erdi.

Açıklamanın tam metni:

SİYASİ RANTA DEĞİL, CAN GÜVENLİĞİNE YOL 
VERİN

13 Aralık 2018 tarihinde yaşanan faciada Ankara - 
Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ile aynı hat 
üzerinde bulunan kılavuz tren çarpışmış,  9 yurttaşımız 
hayatını kaybederken 92 yurttaşımız da yaralanmıştı.

Faciaya ilişkin yaptığımız ortak açıklamada facianın 
temel nedeninin, yapım çalışmaları tamamlanmadan 
siyasi rant uğruna hatların işletmeye açılması 

olduğunu, özellikle yüksek yoğunluk ve hızlardaki 
demiryolu hatlarında insan hatasını ortadan kaldıran 
sinyalizasyon sistemleri olmadan işletmeciliğe 
geçilmesinin kazaya davetiye çıkarmak anlamına 
geleceğinden kabul edilemez olduğunu ve bu facianın 
sorumlusunun eksik iş gücüyle, özveriyle hizmet üreten 
demiryolu çalışanları olmadığını belirtmiştik.

Ancak süreç işletilmeye başladı ve bırakın bağımsız 
bilirkişi incelemesini, idari soruşturmanın 
tamamlanması dahi beklenmeden, malumun ilanı 
gerçekleşti ve o gün görev başında olan üç demiryolu 
çalışanı hakkında tutukluluk kararı verildi.

Biz inanıyoruz ki başta en üstten en alta kadar demiryolu 
çalışanları olmak üzere bu topraklarda yaşayan herkes 
yiten canların acısını bir şekilde hissetti. Ama yetki 
sahibi olanların, verdikleri kararların sorumluluklarını 
alacak cesareti göstermemeleri ve üç çalışanın arkasına 
sığınmış olmaları vicdanları bir kez daha sızlatmıştır.

Facianın ardından yaşananlar ve demiryollarında 
Ankara-Sincan hat kesiminde tren hareketlerine ilişkin 
yapılan yeni düzenleme hem yargımızı teyit etmiş, 
hem de yine bir insan hatası sonrası oluşabilecek yeni 
facialar konusunda kamuoyunu uyarmak konusunda 
bizlere görev yüklemiştir.

ANKARA İKK: SİYASİ RANTA DEĞİL, CAN 
GÜVENLİĞİNE YOL VERİN



Ülkemiz derin bir ekonomik bunalımın içinden 
geçmektedir. On altı yıldır uygulanan çarpık ekonomi 
politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan bu 
iktisadi bunalım, halkımızın bugünü ve yarınını 
ağır bir biçimde tehdit etmektedir. Tepeden tırnağa 
dışa bağımlı hale getirilmiş ve üretim gücü büyük 
ölçüde tahrip edilmiş ekonomimizde bu on altı yıldır 
uygulanan politikalar işsizlik ve yoksulluk üretmiş ve 
bugün ekonomik krize neden olmuştur. Ülkemizin 
giderek daha derinlerine ilerlediği bu ekonomik 
bunalımdan çıkışa yönelik iktidar tarafından tek 
bir adım atılmazken, krizin faturası da emeğiyle 
geçinenlere ödetilmeye çalışılmaktadır. TBMM’de 
görüşülmeye devam edilen 2019 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçesi de bu çerçevede krizin tüm yükünü emekçilerin 
omuzlarına yükleyecek bir içeriğe sahiptir. 

On altı yıldır toplumun en geniş ve ilgili kesimlerinin 
müzakere, katkı ve onayına başvurulmadan, 
antidemokratik bir şekilde hazırlanan bütçe, bu yıl da 
içeriğe dair itirazlara ve haklı taleplere kulağını tıkayan 
bir anlayışla hazırlanmıştır. Özellikle kriz koşullarının 
emekçiler üzerinde yarattığı tahribat görmezden 
gelinmekle kalmamış, vergi yükü ağırlaştırılmış, sosyal 
harcamalar daha da kısılmıştır.

Emekçilerin Vergi Yükü Artıyor!

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ne göre, 
2019 yılında bütçe gelirlerinin yüzde 17 artırılarak 880 
milyar lira olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 
Bütçe gelirlerinin genelde büyük bir kısmını oluşturan 
vergi gelirlerinin 2019 yılında yüzde 86’sını oluşturması 
beklenmekte ve yüzde 20’lik bir artışla 756 milyar 495 
milyon lira olması teklif edilmektedir. Ülkemizde 
gelir adaletsizliğini artıracak biçimde uygulanan vergi 
politikası, vergi yükünün büyük bir kısmını işçi ve 
emekçilere yıkmaktadır. Kurumlar Vergisi artışı yüzde 
10 ile sınırlı tutulurken, çoğu işçi ve emekçiden tahsil 
edilen gelir vergisindeki artış yüzde 25’e sıçramıştır. 
Oysa ülkemizde kriz ile birlikte enflasyon yüzde 
20’lerin üzerinde bir seviyede kalıcı hale gelmiş, işsizlik 
yüzde 11’in üzerini zorlar hale gelmiştir. Ücretli kesim 
bugün temel ihtiyaçlarını bile ödeyemez haldedir. Bu 
koşullar altında işçiyi, emekçiyi korumak yerine bütçe, 
emekçiler üzerindeki vergi yükünü daha ağır hale 
getirmektedir. Düşük gelirli vatandaşların bütçesinde, 
yüksek gelirlilere göre daha fazla yer tutan dolaylı 
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2019 YILI BÜTÇESİ, KRİZİN FATURASINI HALKA ÖDETEN 
BİR BÜTÇEDİR! HALK İÇİN BÜTÇE İSTİYORUZ!

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM’de görüşmeleri devam eden 2019 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçesi’ne ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 17 Aralık 2018 tarihinde bir 
açıklama yapıldı.

vergiler, toplam vergilerin yüzde 70’ini oluşturmaya 
devam etmekte; Özel Tüketim Vergisi’nde 2018’e göre 
bu yıl yüzde 15,32 artış, ithalde alınan KDV’de yüzde 
25 artış, yurt içi ürünlerden alınan KDV’de ise yüzde 
18’lik bir artış önerilmektedir.

Faize, Sermayeye, Diyanete Bütçe Var Sosyal 
Harcamalara Yok!

Bütçe giderleri ise 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 
17’lik bir artış öngörülerek 960 milyar 976 milyon 
TL büyüklüğünde belirlenmiştir. Bütçe giderlerinin 
nereye ve hangi kesimlere yapıldığı ise özel olarak 
dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır. 2018 
yılı faiz harcamalarının tahmini gerçekleşmesinin 
bütçe payı yüzde 9 iken, 2019 yılı için yüzde 12’ye 
çıkması ve faiz harcamalarının yüzde 54 artması 
beklenmektedir. Bunun yanı sıra, konu eğitim, sağlık, 
barınma gibi sosyal harcamalara geldiğinde “kemer 
sıkma politikası” uygulayan iktidarın, konu yandaş 
müteahhitler olduğunda bütçe olanaklarını sınır 
tanımadan aştığı açıktır. ‘Sadece parası olan geçsin’ 
denilen Kamu Özel İşbirliği (KOİ) projeleri için vaat 
edilen garantiler için 2018 yılında bütçeden 6,2 milyar 
TL ayrılmıştı. KOİ adı altında bir avuç müteahhitte kâr 
transferinin gerçekleştiği bu ödenek 2019 yılında bütçe 
kalemlerinden çıkarılmış ve transfer edilecek tutar 
halktan gizlenmiştir.

Diğer yandan 2019 Bütçe Kanunu Teklifine göre en 
büyük bütçe artışı yapılan kurumlardan biri Diyanet 
İşleri Başkanlığı, diğeri ise Cumhurbaşkanlığı’dır. 
Diyanet bütçesi 2018’e göre yüzde 34 artırılırken, 
Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 yılı bütçesi bu yıla göre 
3,3 kat, yani yüzde 233 oranında artırılarak 845 milyon 
liradan, 2 milyar 819 milyon liraya çıkarılmıştır. Milli 
Eğitim Bakanlığı bütçesinde yüzde 23 artış yapılmış, 
fakat bu artışın çoğu imam hatip ortaokulları ve 
liselerinden sorumlu Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
bütçesindeki artıştan kaynaklanmıştır. Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü’ne her yıl rekor düzeyde bütçe ayıran 
iktidar 2017’de 3 milyar 946 milyon lira ayırdığı bütçeyi 
2019’da 8 milyar 679 milyon liraya çıkarmaktadır.

Üreten, Sanayileşen, Kalkınan bir Türkiye İstiyoruz!

Ülkemizin bugün içinden geçtiği kriz süreci, 
üretimsizliğin ve sanayisizleşmenin bir sonucudur. 
Bütün “yerli ve milli” söylemlere karşın öz kaynaklara 
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dayalı bir üretim ve sanayileşme hedefinden vazgeçen, 
ranta ve kayırmacılığa dayanan bir anlayıştan 
kaynaklanmaktadır. Bu anlayış her yıl olduğu gibi bu 
yıl da bütçeye yansımıştır. Üçüncü çeyrek büyüme 
oranlarından görüldüğü gibi, sanayi artık üretemez 
hale gelmiş ve sanayi üretim endeksi negatif seviyeye 
düşmüştür. İktidarın, yaşanan bu gerilemeyi 
tersine çevirecek bir planı olmadığı bütçeden de 
anlaşılmaktadır. Kaldı ki tüm dünya yapay zekâ, 
nesnelerin interneti gibi üretimde ileri teknoloji 
boyutunu tartışırken, ülkemizde milli gelir içindeki 
payı günden güne eriyen sanayiye bütçeden neredeyse 
pay ayrılmamaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
bütçesi 2019’da yüzde 4 düşüşle 8 milyar 141 milyon 
liradan 7 milyar 784 milyon liraya indirilmiştir.

Sonuç olarak halk için, toplumsal gereksinimler için 
hazırlanması gereken bütçenin, tam tersi bir şekilde 
rejimin çıkarları doğrultusunda yapılan harcamaların 
faturasını halka çıkarma anlayışıyla hazırlanmış olduğu 
görülmektedir. Ülkemizin yaşadığı kriz sürecini göz 
ardı eden, halkın yaşadığı işsizliği, hayat pahalılığını ve 
yoksulluğu artıracak etkiye sahip bir bütçe hazırlanmıştır. 
Sanayisizleşmenin ağır sonuçları görüldüğü halde, daha ağır 
maliyetler üretme pahasına dışa bağımlı politikalara bütçe 
üzerinden de ‘devam’ denilmiştir. 2019 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu bağıtlanmadan önce ülkemizi yokuşa 
sürükleyen politikalardan vazgeçilmeli, bütçe toplumsal 
fayda gözetilerek, demokratik bir süreçle hazırlanmalıdır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Son günlerde yazılı basında ve Akkuyu Nükleer Güç 
Santrali’nin yapımcı şirketi ROSATOM’un web sitesin-
de TAEK tarafından Akkuyu NGS ikinci reaktörü inşa-
atı için sınırlı izin verildiği haberleri yer almaktadır. Bu 
izin kapsamında, nükleer adanın güvenliği için önem 
arz eden bina ve yapılar hariç, nükleer santralin geriye 
kalan bütün kısımlarında yapı ve montaj çalışmalarının 
yapılması öngörülmektedir. Ayrıca bu iznin alınmasıy-
la inşaat çalışmalarına başlanma aşamasına geçildiği 
vurgulanarak, inşaat lisansının 2019 yılının ilk yarısın-
da alınmasının planlandığı belirtilmektedir.

Bu haberlerden anlaşıldığı kadarı ile Hükümetin Akku-
yu NGS’yi inşa etme inadı sürmektedir. Oysa dünyada 
gelişmiş ülkelerin peş peşe nükleer santral yapımından 
vazgeçtiği, mevcutları sınırladığını biliyoruz. Elektrik 
enerjisinin %72’sini nükleer enerjiden sağlayan Fran-
sa 2035 yılına kadar nükleer enerjiye bağımlılığını 
%50’nin altına düşürme kararı almış, Almanya tüm 
nükleer santrallarını peyderpey kapatmaya başlamış, 
İngiltere yapımına karar verilmiş iki nükleer santralden 
vazgeçmiş, İspanya nükleer santrallardan çıkma konu-
sunu görüşmeye başlamıştır. WNA (Dünya Nükleer 
Birliği) gibi dünyadaki nükleer santralların en önemli 
savunucusu olan kuruluşun bile nükleer enerjiden elde 
edilen elektriğin kwh bedeli olarak en pahalı elektrik 
üretim yöntemi olduğunu açıklamak zorunda kaldığı 
günümüzde Hükümet Akkuyu NGS’yi devam ettir-
mekte bir sakınca görmüyor.

Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
TBMM’de Sinop NGS ile ilgili olarak sorulan bir soru-
ya verdiği yanıtta, nükleer santralların sera gazı salımı-
nın öteki fosil yakıtlı santrallardan çok az olduğunu ve 
nükleer santralların tarım arazilerine zarar vermeyece-
ğini belirterek Sinop NGS ile Türkiye’nin “nükleer tek-
nolojiye” sahip olacağını belirtmiştir.

Yukarıdaki iki husus AKP hükümetinin Türkiye’de 
nükleer santrallarla ilgili aşağıdaki hususları göz ardı 
etmekte olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Akkuyu NGS’de üretilecek elektriğin % 50’si ilk yıllarda 
15.33 cent/kwh, 15 yıl ortalamada 12,35 cent/kwh be-
delle 15 yıl süre ile devlet tarafından satın alınacaktır. 
Bu bedel bugünkü ortalama elektrik piyasa bedeli olan 

yaklaşık 5.3 cent/kwh birim fiyatın sırasıyla 2.75 ve 2.2 
katı daha fazladır. Bu pahalı fiyat neden kabul edilmek-
tedir?

Sinop NGS’de üretilecek elektrik 20 yıl boyunca yakıt 
hariç 10.83 cent/kwh bedelle devlet tarafından satın 
alınacaktır. Bu bedele 0,55-1 cent/kwh yakıt bedeli ek-
lendiğinde elektriğin birim satın alma fiyatı 11,50 cent 
/kwh’ı aşacaktır. Bu rakam da bugünkü elektrik fiyat-
larının 2.5 katından daha fazladır. Bu pahalı elektriğe 
neden ihtiyaç duyulmaktadır?

Akkuyu NGS’de 15 yıl süre ile alım garantisi verilen 
elektrik miktarı (%90 kapasite faktörü ile) 284 milyar 
kwh’dir ve ödenecek tutar 35 milyar dolardır. Aynı mik-
tar elektrik için bugünkü birim fiyatlar ile ödenecek 
bedel 15 milyar Dolardır. 20 milyar dolar fark Ruslara 
neden ödenecektir?

Sinop NGS de 20 yıl süre ile alım garantisi verilen 
elektrik miktarı yaklaşık 700 milyar kwh olup ödene-
cek miktar yaklaşık 77 milyar dolardır. 700 milyar kwh 
enerji bugünkü fiyatlar ile 37 milyar dolara mal olmak-
tadır. Aradaki fark 40 milyar dolardır. Bu rakam neden 
yapımcı şirketlere ödenmek istenmektedir?

Akkuyu ve Sinop NGS’lere ödenecek fark bedel 60 mil-
yar dolardır. Bu bedel Türkiye’de yaşayanların cebinden 
çıkacaktır. Yani Türkiye nükleer santrallar yapılırsa 
alım garantilerinin devam ettiği sürede ilk 15 yıl her yıl 
fazladan 4.5 milyar Dolar ödeme yapacaktır. Bu bedel 
niçin ödenmektedir? Nükleer santral işletmesi teknolo-
jisine sahip olmak için mi?

Türkiye’nin yakın gelecekte elektrik açığı oluşması du-
rumu yoktur. Bu durum devletin hazırlamış olduğu 
talep tahmin raporlarında açıkça görülmektedir. Türki-
ye’nin EKİM 2018 sonu itibarı ile kurulu gücü 88.177,5 
MW’dır. Türkiye’nin 2017 yılı tepe güç ihtiyacı 47.133 
MW olmuştur. 2018’de şimdiye dek bu rakamın üzeri-
ne çıkmamıştır. Dolayısıyla mevcut kapasite bu talebi 
fazlası ile karşılamaktadır.

TEİAŞ tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin tek elekt-
rik talep tahmin çalışması olan 10 yıllık Talep Tahmin 
raporunda 2026 yılı tepe(puant) güç talebi yüksek se-
naryoda 66.809 MW olarak verilmiştir. Bugünkü ku-

ÜLKEMİZİ ÇOK BÜYÜK FELAKETLERE DOĞRU 
SÜRÜKLEYEN NÜKLEER SANTRAL İNADINDAN 

VAZGEÇİLSİN!
Akkuyu Nükleer Güç Santralinin İkinci Reaktörü için verilen sınırlı inşaat izni üzerine TMMOB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Emin Koramaz tarafından 20 Aralık 2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.
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rulu güç 2026 gereksinmesinden % 32 daha fazladır. 
Anlık bir gereksinme olan puant yük için bugünden % 
32 marj vardır. Bugün Türkiye’de rezerv kapasite % 85 
oranına çıkmış durumdadır. Bu ise büyük oranda atıl 
kapasitenin olduğuna işaret etmektedir.

TEİAŞ tarafından yapılan aynı 10 yıllık Talep Tahmin 
Raporuna göre 2026 yılı brüt elektrik tüketim tah-
minleri düşük, baz ve yüksek senaryoya göre sırasıyla 
347.1, 376.7 ve 409.6 milyar kwh olarak gösterilmiştir. 
Bugünkü mevcut kapasite % 45 oranında kullanılırsa 
düşük senaryoyu, % 49 oranında kullanılırsa baz se-
naryoyu, % 53 oranında kullanılırsa yüksek senaryoyu 
karşılamaktadır. 2026 yılına kadar devreye girecek yeni 
santrallar ile bu yüzdeler daha aşağı inecektir. Halen 
Türkiye’de santralların kaynaklarına göre dikkate alına-
rak yapılan eşdeğer kapasite kullanım oran çalışmaları 
gerçekleşen kapasite kullanım oranlarının % 41 ila % 
50 arasında olduğunu göstermiştir. Türkiye’deki sant-
ralların kapasite oranları dünya da kabul edilen fizibl 
kapasite oranlarının oldukça altındadır. Az bir masrafla 
yapılacak rehabilitasyon çalışmaları ve çağdaş işletme 
koşullarının sağlanması ile kapasite kullanım oranları-
nın arttırılması mümkündür.

Ancak mevcut durumda bile bugünkü kurulu gücün 
bile önemli, oranda talebi karşılayabileceği ve tüketimi 
karşılama açısından önemli bir risk taşımadığı görül-
mektedir.

Bu gerçekler ortada iken elektrik talebini karşılamak 
yani arz güvenliği açısından da Akkuyu NGS’yi gerekli 

kılacak bir ihtiyacın olmadığının görülmemesini açık-
lamak mümkün olmamaktadır.

Türkiye için geçerli olan bu maddi gerçekler yanında 
nükleer santrallerin;

Bir kaza halinde telafisi olanaksız can ve mal kaybına 
neden olduğu,

Atık sorununun henüz bir sonuca ulaşmamış olduğu,

Söküm maliyetlerinin neredeyse santral kuruluş mali-
yetlerine ulaştığı,

Yapıldığı yerdeki deniz yaşamını yok ettiği,

Yaydığı radyasyon nedeni ile insan sağlığı için tehlike 
teşkil ettiği

tüm dünya tarafından kabul edilmekte olduğu ve bu so-
runların çözülebilmesi için büyük uğraşların verildiği 
bilinmektedir.

TMMOB olarak; yukarıda sayılan olumsuzluklar ve 
riskler nedeniyle ülkeye vereceği zararlar, yakıtı yurt 
dışından getirileceği için enerjide dışa bağımlılığı arttı-
racak olması, halkın sırtına büyük mali yükler yükleye-
ceği nedenleri ile Akkuyu ve Sinop Nükleer Santralla-
rının yapımından bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini 
bir kez daha hatırlatmayı görev bilmekteyiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5 Kasım 
2018 tarihinde Ankara’da gerçekleşen Türkiye 
Mekânsal Strateji Planı Farkındalık ve İstişare 
toplantısına TMMOB adına Yönetim Kurulu üyesi 
Deniz Kimyon Tuna katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Mekânsal 
strateji planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve mahalli 
idarelerinin, plan kararlarının bu stratejilere 
uygunluğunu denetlemek ve yerleşme, yapılaşma 
ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte 
fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil eden üst 
ölçekli mekânsal strateji planları ve çevre düzeni 
planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yaparak hazırlamak, onaylamak ve uygulamanın 
bu stratejilere göre yürütülmesini” sağlamak 
amacıyla 5 Kasım 2018 tarihinde Ankara‘da yapılan 
Türkiye Mekânsal Strateji Planı Farkındalık ve 
İstişare toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
TMMOB’yi de davet etti.

TMMOB, MEKANSAL STRATEJİ PLANI FARKINDALIK 
VE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
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TTB’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı 
Sorunudur” başlıklı basın açıklamasının 
ardından Sağlık Bakanlığı’nın kendi 
bünyesinde çalışan Türk Tabipleri 
Birliği Merkez Konseyi üyeleri 
hakkında başlattığı idari soruşturmalar 
kapsamında, Dr. Yaşar Ulutaş’ın aile 
hekimliği sözleşmesi feshedildi. Konuya 
ilişkin 20 Kasım 2018 tarihinde TTB’de 
gerçekleştirilen basın toplantısında 
destek vermek amacıyla TMMOB, 
KESK, Türk Dişhekimleri Birliği, SES ve 
Ankara Tabip Odası’nın yöneticileri de 
birer konuşma yaptılar.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey 
üyelerine yönelik “Savaş Bir Halk Sağlığı 
Sorunudur” açıklaması dolayısıyla 
sürdürülen haksız ve hukuksuz uygulamalara bir yenisi 
daha eklendi. TTB Merkez konsey üyeleri Bülent Nazım 
Yılmaz’ın “Devlet Memurluğundan Çıkarma” talebi ile 
yüksek disiplin kurula sevk edilmesi, Selma Güngör’ün 
aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesinin ardından 
şimdi de TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş’ın 
aile hekimliği sözleşmesi feshedildi.

Dr. Yaşar Ulutaş “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” 
açıklamasını neden imzaladığını anlattığı 
konuşmasında, hekimlerin başat görevinin hastalıkları 
tedavi etmekten daha çok onların ortaya çıkmasını 
önlemek olduğunu kaydetti. “Hekimler her zaman 
yaşamı savunmuşlardır” diyen Ulutaş, sözlerini “Bir 
hekim, bir insan ve TTB Merkez Konseyi’nin bir üyesi 
olarak Anayasa ile güvence altına alınmış düşünce ve 
ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiğim için 
“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı acıkmaya 
imza attım” dedi.

TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, 
cezalandırmanın TTB faaliyetlerine müdahale ve 
baskı altına alma amacı taşıdığını söyleyerek, Sağlık 
Bakanlığı’nın anayasayı hiçe saydığını ifade etti. TTB 
adına açıklama Sinan Adıyaman tarafından okundu.

Desteklerini iletmek için açıklamaya katılan TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz şu ifadeleri 
kullandı:

“Öncelikle basın mensuplarını TMMOB adına 
selamlıyorum.

Sağlık Bakanlığı’nın bu tutumunu şiddetle kınıyorum. 
Aslında bu karar ibret verici bir karardır. Diğer yandan 
da tehdit edici bir karardır. Gözdağı verme kararıdır. 
Karara konu olan olaydan bağımsız olarak bile 
değerlendirildiğinde kabul etmek mümkün değildir.

Karar, Türkiye’de kamu kurumlarının ne kadar tahrip 
edildiğinin, kamu kurumlarının iktidardaki siyasi 
anlayışın ne kadar güdümüne sokulduğunun bir 
göstergesidir.

Hatırlarsınız TTB bir basın açıklaması yaptı. Türk 
Tabipler Birliği Merkez Konseyi’ndeki Sağlık 
Bakanlığı’nda çalışan doktorlar, Sağlık Bakanlığı 
çalışanı hüviyetiyle yapmadı bunu; Türk Tabipler 
Birliği adına yaptı.

Türk Tabipleri Birliği Anayasa’nın 135. Maddesi’ne 
göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek 
kuruluşudur. Özel kanunu vardır. Türk Tabipleri 
Birliği’nin görevi, meslektaşlarının haklarını 
hukuklarını korumaktır; toplumun sağlığını 
korumaktır.
Savaş gibi toplumun sağlığını doğrudan etkileyebilecek 
bir konuda Türk Tabipleri Birliği’nin görüş beyan 
etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Aynı dönemde 
mühendislerin, mimarların örgütü olan Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği de ülke kaynaklarına, ülke 
sanayisine, ülke tarımına, ülke ormancılığına, ülke 
madenciliğine vereceği zararlardan dolayı “savaşa değil 
barışa yönelik politikalar belirleyin” demişti. “Zeytin 
dalına kan bulaştırmayalım” demişti. Hatta bunu 

TTB MERKEZ KONSEYİ ÜYESİ DR. YAŞAR ULUTAŞ 
BİR AN ÖNCE GÖREVİNE İADE EDİLMELİDİR!
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söylerken Atatürk’ün o ünlü sözünü de hatırlatmıştı: 
“Yurtta sulh, cihanda sulh.”
Her meslek kuruluşunun yasasından aldığı yetkiyle 
ve görevle, böylesi açıklamalar yapma görevi vardır. 
Türk Tabipleri Birliği’nin görevidir bu konuda toplumu 
uyarması, siyasi iradeyi uyarması…
Ne oldu ardından? Önce Cumhurbaşkanı sonra adalet 
Bakanı ki bunlar hükümet çevreleri, iktidar çevreleriyle 
açıklamalar yaptılar. Ardından mahkemeler devreye 
girdi.
Eğer yapılan iş, Türk Tabipleri Birliği Kanunu’na 
aykırıysa, yöneticilerin TTB Kanunu’na aykırı 
davranışlarından dolayı yapılabilecekler bellidir. 
Yargıya başvurulur. Yargı kararı olmadan TTB 
yöneticileri görevden alınamaz.
Ama durum böyle olmadı. Durumdan vazife çıkartıldı; 
İçişleri Bakanlığı soruşturma açtı, Türk Tabipleri Birliği 
Yöneticileri gecenin bir yarısı apar topar gözaltına alındı 
ve hukuksuz bir şekilde 1 haftaya yakın gözaltında 
tutuldu.
Bir taraftan mahkeme süreci yürürken diğer taraftan 
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun sorgulamaya devam 
etmesi ilginçtir. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun 
görevleri, yetkileri bellidir. Yapılan açıklama Sağlık 
Bakanlığı doktoru kimliğiyle yapılmamıştır. İçeriğinde 
bir suç varsa; aynı zamanda savcılığa suç duyurusunda 
bulunuldu o dava devam ediyor. İçeriğinde örgütsel 
bir suç varsa yine ilgili asliye hukuk mahkemesine 
başvuruldu, o dava da devam ediyor.
Türkiye’de hukuka riayet edilmediğinin, anayasal 
kuruluşlara bile gözdağı verilmeye çalışıldığının 

göstergesidir. Aslında Tabipler Odası Merkez Konseyi 
üzerinden Tabip Odalarına ve üyeleri tabiplere 
“eğer bizim gibi düşünmezseniz, eğer biz ne dersek 
onaylamazsanız, bizim propagandamızı yapmazsanız 
işte başlarınıza bunu da getiririz. Bizim gibi 
düşünmeyen kuruluşlara yönetici olmayın. Bizim gibi 
düşünmeyen kuruluşlardan uzaklaşın” demenin, tüm 
toplumu zapturapt altına alma çanasının göstergesidir. 
Tüm toplumu susturma, düşünmeyen, konuşmayan, 
düşüncesini açıklamayan bir toplum yaratma çabasının 
geldiği en son noktadır.
Sadece meslek kuruluşlarının değil, sadece demokratik 
kuruluşların değil bu ülkede yaşayan ‘insanım’ diyen, 
‘bu ülkenin vatandaşıyım’ diyen herkesin böylesi 
hukuksuz bir uygulamaya, bu zulme “hayır” demesi 
gerekir.
Son zamanlarda Tabipler üzerinde bir zulüm politikası 
sürdürülüyor. Altı yıllık bir okulu bitirerek hekim olan 
bir kişiye, hakkında hiçbir mahkeme kararı olmadan, 
“güvenlik soruşturman kötü geldi” deyip çalışma izni 
verilmiyor. Eğitimine devam etme izni verilmiyor. 
Çalışma izni ellerinden alınıyor. Bunlar en temel insan 
haklarıdır. Tüm toplumun bu konuya sahip çıkması, 
karşı çıkması gerekir.
Türk Tabipleri Birliği’nin bu konudaki mücadelesinin 
yanındayız! Türk Tabipleri Birliği dönemini yürütürken 
görevlerinden alınan arkadaşlarımızın, dostlarımızın 
yanındayız! Bu konuda verilecek her türlü mücadeleye 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı 
Odaları, duyarlı mühendisler, mimarlar, şehir plancıları 
olarak sahip çıkacağız diyor ve saygılarımızı iletiyoruz.”

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyelerinin yar-
gılandığı davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. He-
kimlere destek olmak için TMMOB ve pek çok kurum 
temsilcisi mahkeme salonunda hazır bulundu.

“Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı basın açık-
lamaları nedeniyle yargılanan Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi (TTB MK) üyelerinin ilk duruşması 
Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülü. Bir-
lik Başkanımız Emin Koramaz ve İkinci Başkanımız 
Selçuk Uluata’nın da bulunduğu duruşmada çok sa-
yıda kurum temsilcisi TTB Merkez Konseyi üyelerine 
destek için hazır bulundu. Kimlik tespiti ve savun-
maların ardından yargılanan hekimler ve avukatları, 
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını “Suç iş-

lediğimizi düşünmüyoruz, o yüzden kabul etmiyoruz” 
diyerek reddetti. Mahkeme heyeti duruşmayı 20 Mart’a 
erteledi.

TTB MERKEZ KONSEYİ ÜYELERİNİN YARGILANDIĞI 
DAVANIN İLK DURUŞMASI YAPILDI
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TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir 
Plancılarının Sorunları Çalıştayı 15 Aralık 2018 
Cumartesi günü İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal 
Salonu’nda düzenlendi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
açılış konuşmasıyla başlayan Çalıştay kapsamında;

- Kamu personel rejiminin tarihsel dönüşümü, 
farklı çalışma statülerinin irdelenmesi, gündeme 
getirilen 657 sayılı Kanunda hak ve özlük kayıplarına 
sebebiyet verecek değişiklikler, yıllar itibarıyla kamu 
personel sayısı ve statü değişikliklerinin saptanması, 
yıllara göre ücret durumunun ortaya konulması, 
farklı kurumlardaki ücret ve statü farklılıklarının 
belgelenmesi, Yerel Yönetimlerde çalışan üyelerimizin 
sorunlarının saptanması, Kamu Personel Hukuku’nun 
örnek kararlarla irdelenmesi, Odalar İşyeri 
Temsilciliklerinin işlevi ve sorunların saptanması,

- Kamuda çalışan Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları 
için TMMOB tarafından başlatılan özlük haklarının 
iyileştirilmesine yönelik kampanyanın sürekliliğinin 
sağlanması ve öneriler üzerinden çalışmalar yapılması,

- OHAL sürecinde çıkarılan KHK’lar ve 
meslektaşlarımızın da içinde bulunduğu kamuda 
yaşanan mağduriyetler, baskılar, disiplin soruşturmaları, 
ihraçlar, hak kayıpları hakkında sürecin takipçisi 
olunması,

- TİS görüşmelerinde haklarımızın iyileştirilmesine 
yönelik somut taleplerin ortaya konulması gibi başlıklar 
değerlendirmeye sunuldu.

Dört sunumun gerçekleştirildiği Çalıştayda Divan 
Başkanlığı görevini Ali İhsan İlhan üstlendi. İlk 
oturumda Prof. Dr. Onur Karahanoğulları “Kamu 
Kavramı, Kamu Hizmeti ve Kamu Personel Rejimi” 
üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

İkinci oturumda “Kamu Çalışanlarının Özlük Hakları, 
Mali ve Sosyal Durum Analizi” başlığı altında Kamu 
Yönetimi Uzmanı ve Makina Mühendisi Haydar Şahin 
ve Avukat Emre Baturay Altınok birer sunum yaptılar.

Üçüncü oturumda KESK Eş Genel Başkanı Aysun 
Gezen “Kamu Çalışanlarının Sendikal Hakları ve 
Mücadele Süreci” üzerine bilgi verdi.

TMMOB KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR, 
ŞEHİR PLANCILARININ SORUNLARI ÇALIŞTAYI 

DÜZENLENDİ
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Öğle arası sonrası son oturumda Maden Mühendisi 
Erşat Akyazılı “KHK ile İhraç Edilen Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının Durumu” üzerine 
sunumunu gerçekleştirdi ve ardından forum kısmına 
geçildi. Foruma yöneticisi Ali İhsan İlhan’a yardımcı 
olmak üzere Elektrik Mühendisi Betül Taşar ve Maden 
Mühendisi Can aydemir hazır bulundular. Forumda 
çalıştaya katılım sağlayan kamuda çalışan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarına söz verildi ve sunumlara 
ilişkin sorular yanıtlandı.

Çalıştayda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz’ın yaptığı konuşma şöyle:

Değerli Arkadaşlar,

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Yönetim Kurulu adına selamlıyorum. Kamuda çalışan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarını 
tartışacağımız çalıştayımıza hepiniz hoş geldiniz.

Öncelikle geçtiğimiz günlerde Ankara’da yaşanan tren 
faciasında hayatlarını kaybeden yurttaşlarımızı anarak 
sözlerime başlamak istiyorum. Yaşanan bu kazalar 
TMMOB örgütlülüğü olarak bizlerin kamusal projelere 
ilişkin uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuz 
gösterdiği gibi, bu uyarılarımızı daha gür sesle dile 
getirmemiz gerektiğini de gösteriyor. Bu bizim en 
önemli kamusal sorumluluğumuzdur.

Değerli Arkadaşlar,

Bugünkü çalıştayımız “Krize Karşı Emeğimize, 
Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz” 
başlığıyla yürüttüğümüz kampanya kapsamında 
düzenlediğimiz etkinliklerin ilki. Önümüzdeki hafta 
“Ücretli Çalışan- İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancılarının Sorunları” çalıştayımızı, 5 Ocak’ta 
da “OHAL KHK’ları İle İhraç Edilen Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları” çalıştayımızı 
gerçekleştireceğiz.

Farklı alanlarda çalışan ve çalışamayan arkadaşlarımızın 
sorunlarını ortaya koyacağımız bu çalıştaylarımız aynı 
zamanda 45. Genel Kurulumuzda aldığımız kararların 
da bir ürünü. Buralarda yürüttüğümüz tartışmaların 
örgütsel faaliyetlerimiz açısından ön açıcı olacağına 
inanıyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Biliyorsunuz kamuda çalışan meslektaşlarımızın 
özlük haklarının korunarak geliştirilmesi konusu 
özellikle 70’li yılların başından itibaren TMMOB 
örgütlülüğünün en önemli gündemlerinden birisi 

olmuştur. O dönemde gündemde olan “Personel 
Yasası”, “teknik elemanların statüsü ve ekonomik 
hakları” gibi başlıklarda yürütülen çalışmalar, forum, 
boykot ve miting gibi eylemlere dönüşerek kitlesel bir 
nitelik kazanmıştır.

Denilebilir ki, bağlı odalarımızın kamudaki 
meslektaşlarımızın hakları için yürüttükleri bu 
mücadele, Birliğimizin adeta yeniden kurulmasını 
ve Türkiye’deki en önemli toplumsal muhalefet 
dinamiklerinden birisi haline gelmesini sağlamıştır. 
70’li yılların ikinci yarısından itibaren sendikalaşma 
talebiyle iç içe geçen bu mücadele çok daha kitlesel, 
çok daha örgütlü bir hal almıştır. TMMOB tarihinin 
en önemli günlerinden biri olan 19 Eylül 1979 grevinin 
yaratılmasını sağlamıştır.

12 Eylül darbecileri TMMOB’nin kamudaki etkinliğini 
kırabilmek için, kamuda çalışan mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının odalarımıza üyelik zorunluluğunu 
kaldırdı. Buna rağmen kamuda çalışan meslektaşımızın 
çoğu üyeliklerini sürdürdü. Kamuda çalışan pek çok 
arkadaşımız hem TMMOB hem de KESK bünyesinde 
mücadelelerine devam etmektedir.

Değerli Arkadaşlar,

Sarsıcı bir kriz döneminden geçiyoruz. Tarihimizde 
görülmemiş medya manipülasyonlarıyla görünmez 
kılınmaya çalışılan kriz, TÜİK’in şaibeli rakamlarına 
bile yansımış durumda. Geçtiğimiz hafta başında 
açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi Temmuz-
Ağustos-Eylül aylarını kapsayan 3. Çeyrekte % 1,1 
küçülmüştür. Devletin tüketim harcamaları dışında 
tüm sektörlerde küçülme daha büyük boyutlardadır.

Ekonomi hızla küçülürken, fiyat artışları ise devam 
etmektedir. Enflasyonla Topyekûn Mücadele 
Kampanyasına, Enflasyon sepetinde etkisi yüksek 
kalemlerde yapılan vergi indirimlerine rağmen, yıllık 
enflasyon %21’in üzerinde seyretmekte, fabrikaların 
üretimi durdurması, yatırım projelerinin iptal edilmesi, 
şirketlerin konkordato ilanları ve toplu işçi çıkarmaları 
nedeniyle işsizlik giderek artmaktadır.

Halkın yaşamını sürdürmesini güçleştiren bu ekonomik 
krizin nedeni, yıllardır uygulanan yanlış ekonomi 
politikalarıdır. Yurt dışından sağlanan sıcak para 
akışına dayalı rant ekonomisi, ülkemizde düzenli ve 
giderek daha sık aralıklarla krizlere neden olmaktadır. 
Yaşanan her kriz, halkın daha fazla yoksullaşmasına, 
ülke varlıklarının değersizleşmesine neden olmaktadır. 
Emeğiyle geçinen kesimlerin krizler karşısında 
dayanma gücü azalmakta, krizlerin toplumsal maliyeti 
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artmaktadır. İşsiz kaldığı için, borcunu ödeyemediği 
için, ailesinin geçimini sağlayamadığı, çocuklarına 
bakamadığı için depresyona girenlerin, kendini 
yakanların, intihar edenlerin haberleri hepimizin 
yüreğini acıtmaktadır.

Yanlış ekonomi politikalarıyla ülkeyi bu duruma 
sürükleyen yöneticilerin kriz karşısındaki tutumu, krizin 
toplumsal sonuçlarını daha da derinleştirmektedir. Kriz 
karşısında siyasal iktidarın çözüm önerisi, ekonominin 
küçültülerek krizin bedelini emeğiyle geçinen 
yoksul kesimlere ödetmek olmuştur. Temel ihtiyaç 
maddelerinin fiyatları, vergiler ve kredi maliyetleri 
artarken, yoksul kesimlere sağlanan sosyal yardımlar, 
burslar ve sağlık yardımları giderek azaltılmaktadır. 
Kriz gerekçesiyle insanlar işsiz bırakılmakta, ücretler 
baskı altına alınmaktadır. Ülkemiz, sadece parası olanın 
para kazanabildiği bir rant ekonomisine mahkum 
edilmektedir. İşsizlik fonunda toplanan kaynak, işsiz 
kalanların hayatlarının idamesi için değil, bankaların 
ihtiyaçları için kullanılmaktadır.

Ülkemiz bu denli büyük bir krizle boğuşurken, 
iktidar sahipleri “savurganlık” ve “yolsuzluk” içinde 
yaşamaktadır. AKP’li Belediyelere kadar uzanan bu 
savurganlık ve yolsuzluklar, Sayıştay Raporlarında 
açık biçimde tespit edilmiştir. Halkı tasarrufa çağıran 
yöneticiler, büyük bir şatafat içerisinde yaşamaya 
devam etmektedir. Ülkeyi yönetenler lüks içerisinde 
yaşarken, halkın yoksulluğa mahkum edilmesini kabul 
etmiyoruz. Krizin bedelinin emekçilere ve yoksullara 
ödetilmesine hayır diyoruz!

Biliyorsunuz bu taleplerimizi kamuoyuyla paylaşabilmek 
için 19 Kasım tarihinde yaptığımız basın toplantısıyla 
bir kampanya sürecinin içine girdik. Bu doğrultuda ilk 
olarak Odalarımız aracılığıyla tüm üyelerimize mektup 
göndererek yaşadığımız sorunlar karşısında dayanışma 
ve mücadele çağrısında bulunduk. Edirne’den Batman’a 
kadar 18 ilde İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla 
basın açıklamaları gerçekleştirdik. Kampanya 
taleplerimizi içeren broşür ve görseller hazırlayarak 
sosyal medya platformlarında yaygınlaştırdık. 24 
Kasım tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda 2019 yılı 
Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı asgari ücretinin 4500 
TL olarak karar altına aldık. Bu kararın ardından SGK 
tarafından geçtiğimiz yıl tek taraflı olarak feshedilen 
işbirliği protokolünün yeniden uygulanması için 
SBK’ya toplu faks gönderme eylemi gerçekleştirdik. Ve 
nihayet mecliste başlayan Bütçe Görüşmeleri öncesinde 
kamuda çalışan meslektaşlarımıza ilişkin taleplerimizi 
içeren mektubumuzu milletvekillerine gönderdik. 
Kampanya kapsamındaki çalışmalarımız giderek artan 
bir ivmeyle devam ediyor.

Değerli Arkadaşlar,

Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyi, o ülkede üretilen 
mühendislik-mimarlık-şehir plancılığı hizmetlerinin 
gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılıdır. Çünkü bu 
hizmetler bir bütün olarak toplumsal yaşamın sağlıklı 
işleyişini sağlamaktadır.

Ülkemizde ise ne yazık ki, mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı hizmetlerine verilen önem giderek azalmakta, 
mesleki ve teknik olarak işlevsizleştirilmektedir. Bilimsel 
aklın ve teknik birikimin bu denli önemsizleştirilmesi, 
meslektaşlarımızın toplumsal etkinliğini azalttığı gibi, 
içinde yaşadığımız toplumun yaşam standartlarını 
kötüleştirmektedir. Kentlerimiz, yeşil alanlarımız, 
doğamız, tarihsel mirasımız, ortak mekanlarımız, 
doğal kaynaklarımız hızla tahrip olmaktadır. Kamusal 
odaklı mesleki ve teknik birikimimizin dışlandığı 
her alan, piyasanın rant odaklı anlayışı tarafından ele 
geçirilmekte ve gerici bir anlayışla dönüştürülmektedir.

Bu dönüşüm ve gerileme sürecinden en olumsuz 
etkilenen kesimler arasında kamuda çalışan mühendis, 
mimar ve şehir plancıları da yer almaktadır. Kamudaki 
iş alanları giderek daraltılan meslektaşlarımız, 
üstlendikleri sorumluluk ve ürettikleri hizmetle 
karşılaştırılamayacak kadar kötü ekonomik ve sosyal 
koşullarla yüz yüzedir.

Kamuda çeşitli statülerde çalışan mühendis ve 
mimarların ekonomik ve sosyal koşulları özellikle son 
yıllarda hızla erozyona uğratılmıştır. Bu koşullar altında 
mühendislik mimarlık alanında işgücü verimliliği 
düşmüş, hizmetlerin niteliği olumsuz yönde etkilenmiş 
kalıcı hasarlar ortaya çıkmaya başlamıştır.

Bugün 3 milyon 130 bin kamu çalışanı içerisinde 
teknik hizmetler sınıfına tabi kamu çalışanı sayısı 165 
bindir. Teknik personelin toplam kamu çalışanları 
içerisindeki sayısı ortalama % 5 düzeyinde olup oldukça 
yetersizdir. Buna rağmen pek çok alanda yeni atama 
yapılmamakta ve mevcut kamu çalışanlarının iş yükleri 
artırılmaktadır. Güvenceli kadrolu atama yerine, esnek, 
kuralsız ve sözleşmeli usulle yapılan görevlendirmeler 
kamusal istihdam politikası haline getirilmiştir. Bu 
anlayış, emeğimizi değersizleştirdiği gibi, geleceğimizi 
de güvencesizleştirmektedir.

Son yıllarda Türkiye’nin yaşadığı en büyük sorun 
“liyakat” sorunudur. Kamudaki atama ve yükselmelerin 
temel ölçütü liyakat değil, siyasal sadakat haline 
gelmiştir. Bu durum kamu hizmetinin niteliğini 
düşürdüğü gibi, iş barışını da ortadan kaldırmaktadır. 
Siyasal gerekçelerle yapılan görev değişiklikleri ile 
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meslektaşlarımızın çalışma yaşamı güçleştirilirken, 
kamudaki kurumsal hafıza da yok edilmektedir.

Kamudaki iş barışını yok eden diğer önemli sorun 
da “statü” meselesidir. Aynı işi yapıp, statü farklılığı 
nedeniyle farklı ücret alan çok sayıda mühendis, mimar 
ve şehir plancısı bulunmaktadır. Bu sorunu ortadan 
kaldırabilmek için kadro görev tanımları, mesleki 
eğitime, uzmanlıklara, deneyim ve bilgi birikimine 
saygı temelinde düzenlenmelidir. “Eşit işe eşit ücret 
ilkesi” kamu istihdamının temeli hale getirilmelidir. 

Kamudaki kadro ve statü farklılıkları, emeklilikle 
birlikte çok daha belirgin bir nitelik kazanmaktadır. 
Üst düzel bir yönetici kadrosundan emekli olmamış 
tüm meslektaşlarımız, emeklilik sonrası büyük bir 
geçim sıkıntısıyla karşı karşıya gelmektedir. Bu ülkeye 
yıllarını veren kamu emekçilerinin emekliliklerini 
kötü koşullarda geçirmesini kabul etmek mümkün 
değildir. Bunu engelleyebilmek için kamudaki tüm 
ücret artışları ve ek gösterge oranları emekliliğe de 
yansıyacak biçimde düzenlenmelidir.

Çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç 
edilen kamu emekçileri arasında devlet kurumlarında 
ve belediyelerde çalışan üç binin üzerinde mühendis, 
mimar ve şehir plancısı bulunmaktadır. Haksız ve 
hukuksuz biçimde işlerinden atılan, farklı kurumlarda 
çalışmaları yasaklanan, sosyal güvenceleri ellerinden 
alınan binlerce üyemizin yaşadığı bu durumun acilen 
düzeltilmelidir. Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
keyfi ve hukuksuz biçimde ihraç edilen emekçiler 

görevlerine geri dönmesi sağlanmalı ve hak kayıpları 
telafi edilmelidir.

Değerli arkadaşlar,

Bizler TMMOB olarak mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının sorunlarının, ülkenin genel 
sorunlarından ayrılamayacağını söyleyen bir anlayışı 
savunuruz. Bunun anlamı, üyelerimiz için iyi ve doğru 
olanın, toplumun genel çıkarı için de iyi ve doğru 
olduğudur. Aynı şekilde toplumun genel çıkarı için iyi 
ve doğru olan da, üyelerimiz için de iyi ve doğrudur. Bu 
durum TMMOB’nin 1970’li yıllardan bugüne taşıdığı 
mücadele diyalektiğidir.

Bizler dün olduğu gibi bugün de üyelerimizin, 
ülkemizin ve mesleğimizin geleceğini savunmaya 
devam edeceğiz. Karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, 
otoriter yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve 
demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği 
linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde 
yaşamayı; olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliği ve 
adaleti savunmaya devam edeceğiz. Emekçi sınıfların 
haklar mücadelesine; halkımızın işsizlik, yoksulluk ve 
yolsuzlukla mücadelesinde taleplerine sahip çıkmaya 
devam edeceğiz.

Çalıştayımızın düzenlenmesinde emeği geçen 
düzenleme kurulu üyelerimize hepinizin huzurunda 
teşekkür ediyorum. Burada yürütülecek tartışmaların 
sorunlarımızın çözümüne ve örgütlülüğümüzün 
büyütülmesine katkı vereceğine olan inancımla 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz!
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TMMOB Ücretli Çalışan-İşsiz Mühendis, Mimar, 
Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı 22 Aralık 2018 
Cumartesi günü İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal 
Salonu’nda düzenlendi.

TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu kararları 
uyarınca, Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve 
Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz kampanyası kapsamında 
gerçekleştirilen Çalıştay, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Açılış konuşmasının ardından Çalıştay’ın ilk 
oturumunda Gamze Yücesan Özdemir “Ekonomik 
Kriz ve Emek” başlıklı sunum gerçekleştirdi. İkinci 
Oturumda ise Serkan Öngel “Mühendisler, Mimarlar 
ve Şehir Plancıları: Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent” 
başlıklı sunum gerçekleştirdi ve dinleyicilerin soru 
ve katkılarının ardından öğle yemeği arası verildi. 
Çalıştay’ın öğleden sonraki ilk oturumunda ise TMMOB 
Genel Sekreteri Dersim Gül tarafından “TMMOB ile 

SGK Arasında İmzalanan İşbirliği Protokolü Süreci” 
hakkında sunum ve değerlendirme yapıldı. Çalıştayın 
son oturumunda ise Ücretli Çalışan-İşsiz Mühendis, 
Mimar, Şehir Plancılarının sorunları ve örgütlenme 
üzerine forum gerçekleştirildi. Forumda şu başlıklar 
ele alındı: 

İçinde bulunduğumuz ekonomik krizin ülkemize - 
meslek alanlarımıza etkisi, sermaye ülkenin içerisinde 
bulunduğu krizin yükünü emekçilere ödetme isteği ve 
işgücünün ucuzlatılması sonucu ile oluşan işsizlik,

Meslektaşlarımızın çalışma yaşamı, sosyal hayattaki 
güncel sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm 
önerileri,

Ücretli çalışan meslektaşlarımızın örgütlü olarak temel 
haklar ve temel ücret mücadelesi, SGK ile imzalanan 
işbirliği protokolünün SGK tarafından tek taraflı feshi 
süreci.

TMMOB ÜCRETLİ ÇALIŞAN-İŞSİZ MÜHENDİS, 
MİMAR, ŞEHİR PLANCILARININ SORUNLARI 

ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
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Çalıştayda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz’ın yaptığı konuşma şöyle:

Değerli Arkadaşlar,

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Yönetim Kurulu adına selamlıyorum. Ücretli çalışan 
ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
sorunlarını tartışacağımız çalıştayımıza hepiniz hoş 
geldiniz.

Bugünkü çalıştayımız “Krize Karşı Emeğimize, 
Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz” 
başlığıyla yürüttüğümüz kampanya kapsamında 
düzenlediğimiz etkinliklerin ikincisi. Geçtiğimiz 
hafta “Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancılarının Sorunları” çalıştayımızı gerçekleştirdik. 5 
Ocak’ta da “OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları” çalıştayımızı 
gerçekleştireceğiz.

Farklı alanlarda çalışan ve çalışamayan arkadaşlarımızın 
sorunlarını ortaya koyacağımız bu çalıştaylarımız 
45. Genel Kurulumuzda aldığımız kararlara 
dayanmaktadır. Buralarda yürüttüğümüz tartışmaların 
örgütsel faaliyetlerimiz açısından ön açıcı olacağına 
inanıyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Bugün gerçekleştireceğimiz çalıştayımız, ilki 1974 
yılında gerçekleştirilen Teknik Elemanlar Kurultayı’na 
kadar uzanan bir mücadele birikimine ve deneyimine 
dayanmaktadır. TMMOB’nin yeniden kuruluşu 
diyebileceğimiz o dönemde Birliğimiz bir yandan 
ülkedeki sıkıyönetim havasının dağıtılarak demokratik 
bir ortamın hakim olması için mücadele ederken, 
diğer yandan da teknik elemanların sorunlarının 
çözümü için çabalıyordu. Bu çabalar sonucu ortaya 
çıkan Teknik Eleman Kurultayları 1974, 1975 ve 1976 
yıllarında gerçekleştirilerek, teknik elemanların o 
dönemde önce çıkan “ücret düşüklüğü, işsizlik ve 
sendikalaşma” gibi sorunları karşısında TMMOB’nin 
politikaları belirlenmiştir.

1998 yılında gerçekleştirdiğimiz Demokrasi Kurultayı, 
1999 ve 2003 yıllarında yapılan Mühendislik, Mimarlık 
Kurultayları, 2007 yılında gerçekleştirdiğimiz 
Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu 
ile 2009 ve 2012 yıllarında gerçekleştirdiğimiz Ücretli-
işsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayları 
da bu alan ilişkin önemli tartışmalar yürüttüğümüz 
etkinlikler oldu.

Kriz dönemleri özellikle ücretli çalışanların ve işsizlerin 
sorunlarının daha da katlandığı, yaşamlarının daha 
da zorlaştığı dönemlerdir. Dolayısıyla bu dönemlerde 
yeni sorun alanlarının tespiti ve çözüm önerilerinin 
geliştirilmesi önemli ve acil bir ihtiyaç olmaktadır. 
Bu çalıştayımızda geçmişteki çözüm önerilerimiz ve 
mücadele geleneğimiz ışığında yeni fikirler ortaya 
koyacağız.

Değerli Arkadaşlar,

Sarsıcı bir kriz döneminden geçiyoruz. Tarihimizde 
görülmemiş medya manipülasyonlarıyla görünmez 
kılınmaya çalışılan kriz, TÜİK’in şaibeli rakamlarına 
bile yansımış durumda. Geçtiğimiz hafta başında 
açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 3. Çeyrekte 
% 1,1 küçülmüştür. Üçüncü çeyreği takip eden Ekim 
ayında sanayi üretimi bir önceki yıla göre % 5,7 
daralmıştır. Mart ayında gerçekleştirilecek seçimler 
öncesinde Devletin tüketim harcamaları dışında tüm 
sektörlerde küçülme daha büyük boyutlardadır.

Ekonomi hızla küçülürken, fiyat artışları ise devam 
etmektedir. Enflasyonla Topyekûn Mücadele 
Kampanyasına, Enflasyon sepetinde etkisi yüksek 
kalemlerde yapılan vergi indirimlerine rağmen, yıllık 
enflasyon %21’in üzerinde seyretmekte, fabrikaların 
üretimi durdurması, yatırım projelerinin iptal edilmesi, 
şirketlerin konkordato ilanları ve toplu işçi çıkarmaları 
nedeniyle işsizlik giderek artmaktadır.

Halkın yaşamını sürdürmesini güçleştiren bu ekonomik 
krizin nedeni, yıllardır uygulanan yanlış ekonomi 
politikalarıdır. Yurt dışından sağlanan sıcak para 
akışına dayalı rant ekonomisi, ülkemizde düzenli ve 
giderek daha sık aralıklarla krizlere neden olmaktadır. 
Yaşanan her kriz, halkın daha fazla yoksullaşmasına, 
ülke varlıklarının değersizleşmesine neden olmaktadır.

Emeğiyle geçinen kesimlerin krizler karşısında 
dayanma gücü azalmakta, krizlerin toplumsal maliyeti 
artmaktadır. İşsiz kaldığı için, borcunu ödeyemediği 
için, ailesinin geçimini sağlayamadığı, çocuklarına 
bakamadığı için depresyona girenlerin, kendini 
yakanların, intihar edenlerin haberleri hepimizin 
yüreğini acıtmaktadır.

Yanlış ekonomi politikalarıyla ülkeyi bu duruma 
sürükleyen yöneticilerin kriz karşısındaki 
tutumu, krizin toplumsal sonuçlarını daha da 
derinleştirmektedir. Kriz karşısında siyasal iktidarın 
çözüm önerisi, ekonominin küçültülerek krizin 
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bedelini emeğiyle geçinen yoksul kesimlere ödetmek 
olmuştur. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları, 
vergiler ve kredi maliyetleri artarken, yoksul kesimlere 
sağlanan sosyal yardımlar, burslar ve sağlık yardımları 
giderek azaltılmaktadır. Kriz gerekçesiyle insanlar 
işsiz bırakılmakta, ücretler baskı altına alınmaktadır. 
Ülkemiz, sadece parası olanın para kazanabildiği 
bir rant ekonomisine mahkum edilmektedir. İşsizlik 
fonunda toplanan kaynak, işsiz kalanların hayatlarının 
idamesi için değil, bankaların ihtiyaçları için 
kullanılmaktadır.

Ülkemiz bu denli büyük bir krizle boğuşurken, 
iktidar sahipleri “savurganlık” ve “yolsuzluk” içinde 
yaşamaktadır. AKP’li Belediyelere kadar uzanan bu 
savurganlık ve yolsuzluklar, Sayıştay Raporlarında 
açık biçimde tespit edilmiştir. Halkı tasarrufa çağıran 
yöneticiler, büyük bir şatafat içerisinde yaşamaya 
devam etmektedir. Ülkeyi yönetenler lüks içerisinde 
yaşarken, halkın yoksulluğa mahkum edilmesini kabul 
etmiyoruz. Krizin bedelinin emekçilere ve yoksullara 
ödetilmesine hayır diyoruz!

Biliyorsunuz bu taleplerimizi kamuoyuyla 
paylaşabilmek için 19 Kasım tarihinde yaptığımız 
basın toplantısıyla bir kampanya sürecinin içine girdik. 
Bu doğrultuda ilk olarak Odalarımız aracılığıyla 
tüm üyelerimize mektup göndererek yaşadığımız 
sorunlar karşısında dayanışma ve mücadele çağrısında 
bulunduk. İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla 
basın açıklamaları gerçekleştirdik. Kampanya 
taleplerimizi içeren broşür ve görseller hazırlayarak 
sosyal medya platformlarında yaygınlaştırdık.

24 Kasım tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda 2019 
yılı Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı asgari ücretinin 
4500 TL olarak karar altına aldık. Bu kararın ardından 
SGK tarafından geçtiğimiz yıl tek taraflı olarak 
feshedilen işbirliği protokolünün yeniden uygulanması 
için SBK’ya toplu faks gönderme eylemi gerçekleştirdik. 
Ve nihayet mecliste başlayan Bütçe Görüşmeleri 
öncesinde kamuda çalışan meslektaşlarımıza ilişkin 
taleplerimizi içeren mektubumuzu milletvekillerine 
gönderdik.

Değerli Arkadaşlar,

Bizler bilimi ve doğal kaynakları insanlığın hizmetine 
sunan bir mesleği uyguluyoruz. Toplumsal iş 
bölümünde teknik bilginin temsilcisiyiz.

Tarımsal ve sanayi üretiminin itici gücüyüz. 

Ülke imarında, enerji üretim ve dağıtımının tüm 
aşamalarında, iletişim sektöründe, madenlerimizin 
bulunup işletilmesinde ciddi görevler üstleniyoruz.

Ülke sanayisinin, tarımının, doğal çevrenin, 
ormanlarımızın, tarihi kültürel varlıklarımızın 
korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara 
taşınması asli sorumluluğumuz.

Bütün bu hizmetler bir bütün olarak düşünüldüğünde 
ülkemizin kalkınmasının, halkımızın gönenç içerisinde 
yaşamasının, ülke politikalarında, mühendislik-
mimarlık-şehir plancılığı hizmetlerine verilen önemle 
doğru orantılı olduğu açıkça ortadadır.

Bu gerçekliğe karşın, ülkemizde ne yazık ki, 
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetlerine 
verilen önem giderek azalmaktadır.

Özellikle 80’li yıllardan itibaren uygulanan 
özelleştirmeye, piyasalaştırmaya, kuralsızlaştırmaya 
dayalı neoliberal politikalarla sanayi tesislerimiz, enerji 
santrallerimiz, iletişim alt yapımız, demir-çelik ve 
petro kimya tesislerimiz, tarıma dayalı kuruluşlarımız 
haraç mezat satılmış ülkemiz mühendislik alt yapısı 
aşındırılmıştır. Elde kalan az sayıdaki kuruluş da 
idari bütünlükleri parçalanarak ve serbestleştirme 
uygulamalarıyla etkisizleştirilmiştir

Tüm alanlarda ithalata ve fason üretime, 
taşeronlaşmaya, kamu ve halka ait arazi ve mülklerin 
yağmalanmasına dayalı rant eksenli bir ekonomi inşa 
edilmiştir,

Meslek uygulama alanlarımızda yürüttüğümüz 
kamusal birçok hizmet ticarileştirilmiş, mesleğimizin 
toplumsal hizmet niteliği aşındırılmıştır.

Bu politikalar sonucu mühendislik hizmetleri gelişmiş 
ülkelerden Türkiye’ye doğru gerçekleşmekte meslek 
uygulama alanlarımız gün geçtikçe daraltılmaktadır.

Bütün bu olumsuzluklar yetmezmiş gibi hemen her 
yasama döneminde çıkartılmaya çalışılan kanunlarla, 
yabancı mühendis ve mimarların akademik ve 
mesleki yeterlilik aranmadan, yani diplomalarının bile 
denkliği sorgulanmadan ülkemizde çalıştırılmasının 
önü açılmak istenmektedir. Bu konuda TMMOB’den 
görüş alınmasını öngören TMMOB yasasının ilgili 
hükümleri dahi ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

Kalkınma ve planlama anlayışının tümüyle 
terkedilmesi, izlenen üretimden yatırımdan kopuk 
politikalar, bilim ve teknolojiye, teknolojik atılımlara 
gerekli desteğin verilmemesi, bu alanlardaki dışa 
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bağımlılığın daha da pekiştirilmesi, meslektaşlarımızın 
toplumsal etkinliğini azalttığı gibi, içinde yaşadığımız 
toplumun yaşam standartlarını da kötüleştirmektedir.

Tüm bunların yanı sıra üretim-yatırım-eğitim ve 
istihdam planlamasından kopuk bir şekilde, alt 
yapısı ve akademik kadrosu oluşturulmadan açılan 
üniversiteler mühendis sayısının hızla artmasına ve 
özellikle genç mezunlar arasında derin bir işsizlik 
sorununun ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bu süreç günümüzde 1600 TL asgari ücretle, esnek 
ve güvencesiz biçimde istihdam edilen mühendisler 
gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Çalışma koşullarının giderek ağırlaşması, örgütsüzlük, 
yetersiz ücret, işsizlik tehlikesi, sigortasız çalıştırılma, 
mobing, insan onuruna yaraşır emeklilik sürecini 
yaşayamama meslektaşlarımızın ortak ve yaygın 
sorunu haline gelmiştir.

Bunlara ek olarak, pek çok mühendis, mimar ve şehir 
plancısı arkadaşımız mesleki yetersizlik sorunları; 
fazla mesailerde ücret verilmemesi; fazla çalıştırma, 
iş saatleri ihlali; sosyal hak ihlalleri ve özlük haklarına 
yönelik sorunlarla yüz yüzedir.

Krizde yoğunlaşan işsizlik tehdidi ile yeni mezunların 
tecrübesizliği daha kolay suiistimal edilmekte ve 
çalışma hayatına devam eden meslek mensuplarımız 
daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalmaktadır. 
Bildiğiniz gibi üyelerimizin temel ücret hakkını 
güvence altına almak amacıyla TMMOB ve SGK 
arasında imzalanan “Asgari Ücret Protokolü” iktidarın 
emekçilere dönük politikalarının sonuçlarından biri 
olarak SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.

İçinden geçtiğimiz kriz, yaşadığımız sorunların 
hayatımıza etkilerini daha da büyütmektedir. Bu 
durum, bizim gibi mesleki demokratik kitle örgütlerinin 
üyelerinin çıkarlarını korumak için üstlenmesi gereken 
sorumluluğu daha da artırmaktadır.

Ülkemiz, halkımız, mesleğimiz ve geleceğimiz için 
çıkış yolu bellidir.

Öncelikle ve ivedilikle ülkemiz kaynaklarının rant ve 
talan ekonomisi ile heba edilmesine artık daha güçlü 
bir şekilde dur demek gerekmektedir.

Ülkemizin kaynakları, küresel güçlerin baskısından 
bağımsız bir şekilde değerlendirildiğinde, bilimi ve 
teknolojiyi esas alan, AR-GE ve inovasyona ağırlık 
veren, yerli yatırımcıyı özendiren ve koruyan, devletin 
ekonomideki yönlendiriciliğini artıran, dış girdilere 
bağımlı olmayan, öznesine sosyal devlet anlayışını 
oturtan, istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı 
öngören politikalar uygulandığında, durum 
değişecektir.

Planlama, sanayileşme ve kalkınmada halkçı, 
toplumcu bir model ve bağımsız bir siyasi irade ile 
bunu gerçekleştirmek olanaklıdır

Değerli arkadaşlar,

Bizler TMMOB olarak mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının sorunlarının, ülkenin genel 
sorunlarından ayrılamayacağını söyleyen bir anlayışı 
savunuruz. Bunun anlamı, üyelerimiz için iyi ve doğru 
olanın, toplumun genel çıkarı için de iyi ve doğru 
olduğudur.

Aynı şekilde toplumun genel çıkarı için iyi ve doğru 
olan da, üyelerimiz için de iyi ve doğrudur. Bu 
durum TMMOB’nin 1970’li yıllardan bugüne taşıdığı 
mücadele diyalektiğidir.

Bizler dün olduğu gibi bugün de üyelerimizin, ülkemizin 
ve mesleğimizin geleceğini savunmaya devam edeceğiz. 
Karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, otoriter yönetim 
anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve 
milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir 
arada kardeşçe ve barış içinde yaşamayı; paranın tek 
egemen güç olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliği ve 
adaleti savunmaya devam edeceğiz. Emekçi sınıfların 
haklar mücadelesine; halkımızın işsizlik, yoksulluk ve 
yolsuzlukla mücadelesinde taleplerine sahip çıkmaya 
devam edeceğiz.

Çalıştayımızın düzenlenmesinde emeği geçen 
düzenleme kurulu üyelerimize hepinizin huzurunda 
teşekkür ediyorum. Burada yürütülecek tartışmaların 
sorunlarımızın çözümüne ve örgütlülüğümüzün 
büyütülmesine katkı vereceğine olan inancımla 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz!
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TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından bu sene 
42.si düzenlenen “8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 
Kolokyumu” İzmir’de gerçekleştirildi. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin programdaki 
KHK ile ihraç edilen barış akademisyenlerini gerekçe 
göstererek geri çekilmesinden dolayı Tarihi Havagazı 
Fabrikası’nda yapılan kolokyumun bu seneki ana 
teması “Göç, Mekan ve Siyaset” oldu.

Üç gün sürecek kolokyumda göçün kent üzerine 
etkileri, entegrasyon, planlama, göç çalışmaları, 
göçmen dayanışma ağları, emek piyasası konuşulacak. 
Kolokyuma, ülkenin birçok kentinden şehir plancıları, 
akademisyenler, üniversite öğrencileri ve mülteci 
konusu üzerine çalışan dernek temsilcileri ile belediye 
başkanları, büyükşehir bürokratları katıldı. Salonun 
yetersiz kalmasından dolayı çok sayıda katılımcı 
konuşmaları ayakta dinlemek zorunda kaldı.

Programın açılışında konuşan TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, DEÜ’nün düzenleme 
komitesinden geri çekilmesine değinerek “Üniversitenin 
mekanlarını kapatmasını şiddetle kınıyorum. Bizim 
zamanımızda üniversiteler demokrasinin beşiği ve 
aydınlık geleceğin umuduydu. Bu kararın kendisi bile 
üniversitelerin ne duruma getirildiğini, YÖK nedeniyle 
nasıl siyasallaştığını, bilim ve özgür düşüncenin 
susturulduğunu göstermesi açısından önemlidir. KHK 
ile ihraç edilen akademisyenler bizlerin onurudur, 

gururudur. Şimdiye kadar 
olduğu gibi bilim, teknik, 
barış, demokrasi, çok kültürlü 
bir toplumu zenginlik olarak 
kabul ederek, halkların 
kardeşliği için çalışan öğretim 
üyeleriyle omuz omuza 
durmaya devam edeceğiz” 
dedi.

Koramaz şöyle konuştu:

Değerli Hocalarım, Değerli 
Meslektaşlarım, Sevgili 
Öğrenciler

Hepinizi şahsım ve Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Yönetim Kurulu adına 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

1977’den beri ülkemizde kutlanmaya başlanan Dünya 
Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 
TMMOB bünyesindeki en uzun erimli etkinliklerden 
biri olan Şehircilik Kolokyumu’nun başarılı biçimde 
geçmesini temenni ediyorum.

“Programda KHK ile ihraç edilen akademisyenler 
olduğu” gerekçesiyle bu önemli etkinlikten çekilen 
ve mekanlarının kullanılmasına engel olan Dokuz 
Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığını ve 
Rektörlüğünü kınıyorum. Ülkemizin değerli bilim 
insanlarını, akademisyenlerini yok saymaya çalışanlara 
inat, TMMOB olarak özgürlükten, demokrasiden, 
barıştan ve bilimden yana tüm akademisyenlerimizle 
daima yan yana omuz omuza olacağımızın altını bir 
kez daha çiziyorum.

Her yıl farklı konu başlığı altında farklı illerimizde 
düzenlediğimiz bu etkinlik, hem şehircilik alanındaki 
bilgi birikimini paylaşmak, hem de bu alanda yaşanan 
sorunlara ortak çözümler üretebilmek açısından bir 
hayli önem taşıyor.

TMMOB olarak bizler mesleki alanlarımıza ilişkin 
sahip olduğumuz bilimsel ve teknik bilgiyi ülkemizin 
ve halkımızın ortak çıkarı için kullanmayı şiar edinmiş 
bir mesleki kitle örgütüyüz. Düzenlediğimiz kongre, 
sempozyum, panel gibi etkinliklerimizin temel amacı, 
mesleki alanlarımızdaki yeni fikirleri ve teknikleri 

8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 42. 
KOLOKYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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halkla buluşturabilmek, toplumsallaştırabilmektir.

Değerli Arkadaşlar,

Şehircilik Kolokyumu’nun bu seneki teması “Göç, 
Mekan, Siyaset” olarak belirlenmiş. Biliyorsunuz 
“Hareket”, yaşadığımız çağın en öne çıkan 
kavramlarından birisi. Teknolojik yenilikler, ulaşım, 
iletişim ve bilişim sektörlerini gelişimi dünyamızı 
eskisinden çok daha hareketli bir yer haline getirdi.

Küresel kapitalizm de buna uygun biçimde kendisini 
yenileyerek sermayenin hareketleri önündeki tüm 
engellerin ve sınırların ortadan kaldırıldığı bir dünya 
yarattı.

Günümüz dünyasında çok uluslu şirketler dünyanın her 
yanında yatırımlar yapıyor, para bir gecede dünyanın 
dört bir yanını gezebiliyor, dünyanın herhangi bir 
ülkesinde üretilen ürün herhangi bir pazarında kolayca 
satılabiliyor.

Sınırsız hareketin bu denli kutsandığı günümüz 
dünyasında hareket etmesinden ve sınırları aşmasından 
korkulan yegane varlık, ne yazık ki insanlar!

İnsanların hareketinden duyulan bu korku, göçün ve 
göçmenliğin günümüzün en büyük sorunlarından 
birisi haline gelmesine neden olmuştur.

Küresel kapitalizm göçü ve göçmenleri büyük bir sorun 
olarak göstermeye çalışsa da, göçün ve göçmenliğin 
tarihi kapitalizmin tarihinden çok daha eskilere 
uzanmaktadır.

Yeryüzünde insan varlığının ortaya çıkışından bu yana 
insanlar daima hareket halindedir. Yaşamlarını daha 
iyi koşullarda sürdürebilmek, hatta kimi zaman sadece 
yaşamını sürdürebilmek için bulundukları yerlerden 
başka yerlere gitmektedir.

Milyonlarca yıllık bu göçerlik tarihinin yanında 
insanların yerleşik hayata geçmeleri, devletler halinde 
örgütlenmeleri ve tabii kapitalizmin kendisi çok küçük 
bir tarihsel döneme denk düşmektedir. Uygarlık süreci, 
göç hareketleri üzerinde yükselmiştir.

Bu tarihsel gerçekliğe rağmen göçmenler bugün 
uygarlığı tehdit eden bir unsur olarak gösterilmek 
istenmektedir. Göç ve göçmenlik yasaklanarak, 
kriminalize edilerek milyonlarca insanın daha iyi bir 
yaşam sürme doğrultusundaki çabası bastırılmak 
istenmektedir.

Bu yasaklama nedeniyle her yıl milyonlarca kişi, TIR 
konteynırlarında, gemi ambarlarında, sandallarda 

hayatını kaybetmektedir. Bu acının en yakın 
tanıklarından biri de bizim ülkemiz ve bu etkinliği 
yaptığımız Ege kıyılarıdır.

Hayatta kalmayı başarabilen göçmenlerin de acı dolu 
hayatları olduğunu hepimiz biliyoruz. Gitmek istediği 
yere varabilen göçmenler, kimsenin çalışmak istemediği 
işlerde çalışmak, kimsenin yaşamak istemeyeceği 
koşullarda yaşamak zorunda kalmaktadır.

Değerli Arkadaşlar,

Göçmenlerin yaşamının tüm zorluğuna rağmen göç 
hareketlerinin ve göçmen karşıtlığının dünya çapında 
yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Bölgesel çatışmalar, 
işsizlik ve yoksulluk gibi küresel ölçekli nedenlerle göç 
hareketleri artarken, göçmenler bulundukları ülkedeki 
her türlü düzensizliğin, çürümüşlüğün sorumlusu 
olarak gösteriliyorlar.

Neoliberal politikalar sonucunda kamusal mal ve 
hizmetlere erişiminin giderek sınırlandırılması ve 
birbiri ardına yaşanan ekonomik krizlerle artan 
yoksulluk, halkın göçmenleri kendilerine rakip ve 
tehdit olarak görmesine neden olmaktadır. Bunun 
sonucunda göçmen karşıtı siyasi partiler tüm dünyada 
büyük bir popülerlik ve destek kazanıyorlar. Neoliberal 
politikaların bedeli, göçmenlere fatura edilmek 
isteniyor.

İnsanı insana düşman yapan bu büyük yalana izin 
vermemeliyiz. TMMOB olarak bizler, eşitlikten, 
özgürlükten, demokrasiden, halkların kardeşliğinden 
ve bir arada yaşamdan yana bir örgütüz. Ülke ve dünya 
sorunlarına ilişkin ürettiğimiz tüm politikalarda bu 
değerleri esas alırız. Bu kolokyum boyunca üç gün 
boyunca sürdürülecek tartışmaların da bu çerçevede 
sürdürülerek, göçmenlerin sorunlarına ve birlikte 
yaşamanın koşullarına ilişkin çözüm önerilerinin 
geliştirileceğine inancım büyük.

Sözlerime son verirken başta Şehir Plancıları Odası 
İzmir Şubemizin değerli yöneticileri olmak üzere bu 
önemli etkinliği düzenleyen tüm arkadaşlarımıza ve 
değerli bilgilerini bizimle paylaşacak uzmanlarımıza ve 
elbette bizlere bu tarihi mekanı tahsis ederek etkinliğin 
sıkıntısız biçimde gerçekleşmesini sağlayan İzmir 
Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.

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

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve 10 Ekim Barış ve 
Dayanışma Derneği, 10 Ekim Davası’nda firari 
sanıkların yargılamasının devam edeceği 8 Kasım 
2018 duruşmasına çağrıda bulundu. Tüm Bel Sen 
Genel Merkezi’nde yapılan basın toplantısında Ankara 
Adliyesi’nde 10. Ağır Ceza Mahkemesi Salonunda 
görülecek 10 Ekim Davası için saat 9.00’da adliye 
önünde buluşma çağrısı yapıldı.

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül’ün de katıldığı 
toplantıda konuşan 10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, “Taleplerimizi 
görmeyen mahkemeye rağmen gerçek adaleti aramaya 
devam ediyoruz. Herkesi bu davayı takip etmeye 
çağırıyoruz. Türkiye’nin her yerinde aileler davaya 
gelmek için yola çıkacaklar. Bu akşam saat 21.00’de 
sosyal medya üzerinden derneğin başlatacağı etkinliğe 
de destek bekliyoruz” dedi.

Firarilerin bazılarının takip edilmelerine rağmen 
yakalanmadığı, bazılarının da yakalanmasına 
rağmen serbest bırakıldığı biliniyor. 10 Ekim Davası 
avukatlarından Eylem Sarıoğlu, bu sanıkların iyi 
gizlendikleri için değil yakalanmadıkları için firari 
olduklarını söyledi.
Av. İlke Işık ise “10 Ekim 2015 saat 10.04’ten itibaren 
3 yıldır unutturmama mücadelesi yürütüyoruz” dedi. 
10 Ekim davasının sadece IŞİD’lilerden ibaret bir dava 
olmadığını vurgulayan Işık, “Elimizde bu katliama 
yol veren her türlü deliller var. Bu delillerden gerçek 
sorumlulara gitmek yerine sadece IŞİD’lilere ceza 
verilmesi yeterli değildir. Ankara Katliamı insanlığa, 
barışa, demokrasiye karşı bir katliamdır” dedi.
Avukat Eylem Sarıoğlu, 16 firari sanığın kendilerini 
çok iyi gizledikleri için değil, devletin yakalamak 
istemediği için firari olduklarını vurgulayarak, “Deliller 
toplandığında bu sorumluluğu çok açık bir şekilde 
gördük. Antep’te IŞİD’in nasıl cirit attığını ve göz 
yumulduğunu gördük. 10 Ekim ailesinin bir parçası 
olarak katliamın tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması 
için bu davayı sürdüreceğiz” diye konuştu.
Ayrıca o dönem mülki amir olarak birçok bilgiye sahip 
olduğunu düşündükleri Antep Valisinin, geçtiğimiz 
günlerde İstanbul’a atandığını belirten Sarıoğlu, “Bir 
vali düşünün ki görev aldığı dönemde birçok katliam 
oluyor. İstanbul’a vali olarak atanması aslında devletin 
de IŞİD’le mücadeleye bakışını çok net bir şekilde 
ortaya koyuyor” dedi.

10 EKİM KATLİAMI FİRARİ 
SANIKLARININ DAVASINA ÇAĞRI

10 Ekim Ankara Katliamı’nın firari sanıkları için 
yapılan yargılama 8 Kasım 2018’de Ankara 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma öncesi Ankara Adliyesi önünde bir araya 
gelen sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve 10 Ekim 
Ankara Katliamı’nda hayatını kaybedenlerin yakınları 
kısa bir açıklama yaptı. Açıklamayı kurumlar adına 
10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği 10 Ekim-Der 
Başkanı avukat Mehtap Sakinci Coşgun yaptı.

Adalet sağlamak için daha yolun başında olduklarını 
kaydeden Coşgun, “Geçtiğimiz aylarda tutuklu 

sanıkların yargılanması sonuçlandı ve adalet 
beklentileri karşılanmadı. Bugün başlayarak ve 
toplamda bir gün sürecek yargılama için salonları 
doldurmamız gerekiyor. Bugün, 10 Ekim 2015’te garda 
hayatını kaybedenlerin aileleri olarak buradayız. Bu 
katliam davasında firar olan 16 sanık hakkında açılan 
dava için bugün buradayız. Çok fazla söze gerek yok 
yaklaşık 2 yılı geçen bir yargılama sürecine şahit olduk  
Bu yüzden bu yargılanmanın düzgün yapılması için 
bundan sonra da, sonraki süreçlerde de Ankara Adalet 
Sarayı önünde olmaya ve 10 Ekim katliam davasının 
sürecini izlemeye devam edeceğiz” dedi.

10 EKİM KATLİAMI FİRARİ SANIKLARININ 
DURUŞMASI YAPILDI
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10 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen 45. Dönem 
8. Yönetim Kurulu toplantısında 31 Mart 2019 
tarihinde yapılacak yerel seçimlerde aday olacak 
TMMOB, Oda ve diğer birim yöneticilerimizin 
durumuna ilişkin karar alınarak kamuoyuna ve 
örgütümüze duyurulmasına karar verildi.

KARAR NO 194: TMMOB siyaseti, toplumsal 
yaşamın bütün alanlarını kapsayan bir süreç olarak 
görmekte, geçmişten bu yana meslek alanlarımızdaki 
olayların ve gelişmelerin toplumsal yaşamdaki 
etkilerini sorgulamakta, üyelerinin,  TMMOB, Oda 
ve diğer birim yöneticilerimizin siyasal etkinliklerde 
bulunmasını ve bu bağlamda 31 Mart 2019 tarihinde 
yapılacak yerel seçimlerde aday olmalarını temel hak 
ve özgürlüklerin ve seçilme haklarının kullanılması 
olarak kabul etmekte ve saygıyla karşılamaktadır. 

Ancak, bu adaylıkların örgütümüzün ya da herhangi 
bir biriminin ilgili partilere kurumsal desteği 
anlamına gelmediğini açıklıkla belirtmek ve kamusal 
denetim işlevlerini yerine getirmesinde bir engelle 
karşılaşmasını önlemek üzere, yerel seçimlerde 
adaylıkları kesinleşen birim yöneticilerimizin, 
birimlerindeki görevlerini bırakmalarının 
örgütümüzün bağımsızlığı ve özerkliği açısından 
uygun olacağının ve Yönetim kademelerindeki 
üyelerimizin bu süreçte kurum sıfatlarını 
kullanmadıklarını, örgütümüzün siyasi partilerden 
bağımsız ve özerk konumuna gölge düşürecek 
davranışlardan kaçındıklarını gözlemlemekten 
duyulan memnuniyetin kamuoyuna ve örgütümüze 
duyurulmasına

karar verilmiştir.

37 aydır firari olan 16 IŞİD’li sanık ile takip edilmesine 
rağmen yakalanmamasından sorumlu kamu 
görevlilerinin olmadığı duruşmada, sanık sandalyeleri 
boş kaldı. Ara kararını açıklayan mahkeme avukatların 
taleplerinin büyük kısmını kabul etti. Ancak Gürcistan 
sınır kapısında yakalanıp Türkiye’ye iki kez iade edilen 
firari Nusret Yılmaz’ın neden tutuklanmadığına 
ilişkin bilgi verilmesi talebi kabul edilmedi. Bir dahaki 
duruşma 18 Nisan 2019 tarihine ertelendi.

Avukat Sevinç Hocaoğulları, kısıtlılık kararları ile 
adaleti sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Yalnızca 
usulen bir takım işlemlerin yerine getirildiğini belirten 
Hocaoğlulları, “103 insanın öldürüldüğü bir katliamda 
rekor cezaların değil, adaletin peşindeyiz. 10 Ekim 
siyasi bir katliam olduğu için hiçbir kamu görevlisi ve 
sorumlular yargılanmadı. Gaziantep Valiliğinin, kolluk 
güçlerinin sorumluluğu açık ve bunun üzerinden 3 yıl 
sonra Gaziantep Valisi İstanbul’a atanıyor. Yargılanması 
gerekirken terfi ediyor” dedi. Soruşturma aşamasında x 
ve y diye belirtilen kişilerin bulunması için mahkemenin 
bir çabaya girmediğini dile getiren Hocaoğulları, “Bu 
yargılama bu günümüzü ve yarınımızı ilgilendiriyor” 
dedi.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği adına konuşan 
Avukat Mehtap Sakinci Coşgun, “37 aydan sonra firari 
sanıkların en azından birini bu sanık sandalyelerinde 
görmek istiyoruz ve bu davaya müdahil olma hakkımızı 

yinelemek istiyoruz. Bu eğer Türkiye Cumhuriyetinin 
en büyük katliamı ise neden insanlığa karşı suç 
tanımlarının içine girmiyor? Duruşma nerede olursa 
olsun dava nereye götürülürse götürülsün biz takip 
edeceğiz. 16 firari sanığın bir tanesinin bile burada 
olmamasını devletin aczi olarak görüyoruz” dedi.

Katliamdan yaralı kurtulan Mustafa Çeker, polislerin 
miting alanında gerekli güvenlik önlemlerinin neden 
alınmadığını sordu. Çeker, “Mahkemenin bunları 
sorması gerekmez mi? Burada bir siyasi sorumluluk 
var. Yargılanmazsa kimsenin vicdani rahat etmeyecek. 
Devlet başka katilleri Suriye’den bulup getiriyor da 
IŞİD’lileri neden bulup getirmiyor? Ben bir canlı 
bombanın anne babasının ‘çocuğumuzu yakalayın’ 
çağrılarını biliyorum” dedi.

10 Ekim günü bir bacağını kaybeden Gökhan Yaralı, 
hayatını kaybedenlerin artık geri dönemeyeceğini 
belirterek, “Bundan sonrakilerin önüne geçin. İhbarları 
bildirmeyen ve yüzlerce insanın ölümüne sebep olanlar 
suçsuz mu yani? Beni hastaneye avukatlar götürdü ve 
bir iki dakikayla kurtuldum. O alana ambulanslar erken 
gelseydi birçok kişi kurtulacaktı. İhmali olan herkes 
burada yargılansa, böyle katliamları gerçekleştirmeye 
kimsenin cesareti olmayacak” dedi.

Bir sonraki duruşma 18 Nisan 2019 tarihinde görülecek.

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİNDE ADAY 
OLACAK KURUL ÜYELERİMİZİN DURUMUNA İLİŞKİN 

YÖNETİM KURULU KARARI ALINDI
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T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
ANKARA
İlgi: 09 Ekim 2018 tarih ve 48399398-609(01-21)-
E.129662 sayılı yazınız.                                                                             

Kayıt dışı ekonominin çalışma hayatına yansımasıyla 
ortaya çıkan en önemli problem; sosyal güvenlik 
sistemini ve çalışma hayatını düzenleyen hukuk 
kurallarına uyulmaksızın, kayıt ve beyan dışı kaçak 
işçi çalıştırılması veya kendi nam ve hesabına kayıtsız 
olarak çalışılması şeklinde ortaya çıkan kayıt dışı 
istihdamdır.

Birliğimiz ile SGK arasında 2012 yılının Temmuz ayında 
“T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
İLE TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI 
BİRLİĞİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” 
imzalanmıştır.

Bu protokolün amacı; Sosyal güvenliğin toplumun 
tüm bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden 
hareketle, sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan 
kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine 
etki eden ücretlerin SGK’ya eksik bildirimini önlemek, 
sosyal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunu 
toplumun tüm bireyleri tarafından bilinmesini ve bu 
hakkı koruyan kurumların tanıtılmasını sağlamak, 
vatandaşlarımızı yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan 
hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, 
toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını 
sağlamak amacıyla işbirliği yapılmasıdır.

Protokol, TMMOB faaliyet alanıyla ilgili meslekleri 
icra eden kişilerle ilgili olarak asgari ücret seviyeleri 
belirlenmesini ve TMMOB tarafından gerçekleştirilen 
faaliyetler ile hazırlanan görsel materyallerde sosyal 
güvenlik bilinci ile ilgili bölümlere ve dokümanlara yer 
verilmesini içermektedir.

Protokolün imzalanması ardından yürütülen çalışmalar 
sonucu mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
TMMOB tarafından duyurulan ücretin altında işe 

başlatılması ile SGK’ya eksik prim ödenmesinin 
önüne geçilmeye çalışılmıştır. Yürürlüğe konduğu 
günden itibaren bu protokol ile mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının istihdam edildiği çalışma alanları 
disipline edilmiş ve kayıt dışılığın önlenmesinde ciddi 
adımlar atılmıştır.

SGK, 2017 yılı Nisan ayına gelindiğinde işbirliği 
protokolünü tek taraflı olarak feshettiğini duyurmuştur. 
Protokol hükümleri gereği tek taraflı iptal işleminin 
mümkün olmamasına karşın SGK bu tutumunu 
sürdürmüştür.

Protokolün iptal edilmesi; mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının hak kaybına uğraması ve SGK’nın pirim 
kaybına uğraması anlamına gelmektedir. Birliğimiz 
sürece ilişkin hukuksal süreç başlatmış olup ayrıca 
protokolün yeniden yürürlüğe alınması doğrultusunda 
kamuoyu nezdinde kampanyalar yürütmektedir.

Gelinen süreç itibari ile Bakanlığınızın yazısına konu 
edilmiş olan “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması 
Programı” amacına aykırı bir durum ile karşı karşıyayız. 
Bakanlığınız kayıt dışı ekonominin azaltılması 
konusunda samimi ve kararlı ise Birliğimiz ve SGK 
arasında imzalanan işbirliği protokolünün acilen 
yeniden yürürlüğe koyulmasını sağlamalıdır.

Kayıt dışılıkla mücadele konusunda önemli bir 
adım olan ve daha sonra SGK tarafından tek taraflı 
feshedildiği duyurulan “T.C. SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMU BAŞKANLIĞI İLE TÜRK MÜHENDİS VE 
MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ ”nün yeniden işlerlik kazandırılmasını 
ve Eylem Planı içerisine dahil edilmesini öneriyoruz.

Birliğimiz ile SGK arasında imzalanan Protokol’ün bir 
örneği ekte tarafınıza gönderilmektedir.

Bilgilerinize gereği için sunarız.

Saygılarımızla,

Dersim GÜL
Genel Sekreter 

TMMOB, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA GÖRÜŞ 
YAZISI GÖNDERDİ

TMMOB, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 15 Kasım 2018 tarihinde görüş yazısı göndererek SGK ve TMMOB 
arasında 2012 yılının Temmuz ayında imzalanan ve 2017 yılında SGK’nın hukuksuz bir şekilde tek taraflı 
feshettiği “asgari ücret işbirliği protokolü”nün, Bakanlığın yürüttüğü “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması 
Programı”na aykırılığı hususuna dikkat çekti.
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TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 18 Aralık 
2018 tarihinde, TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu  20 Aralık 2018 tarihinde,  TMMOB ve SGK 
arasında imzalanmış ve sonrasında SGK tarafından 
hukuksuz bir biçimde tek taraflı fes edilmiş asgari 
ücret protokolü`nün yeniden uygulamaya girmesi için 
SGK'ya faks çektiler. 

TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, 
“Yürürlüğe konduğu günden itibaren bu protokol 
ile mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdam 
edildiği çalışma alanları disipline edilmiş ve kayıt 
dışılığın önlenmesinde ciddi adımlar atılmıştır. 
Bugün gelinen noktada ise Protokolün iptal edilmesi; 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının hak kaybına, 
SGK’nın prim kaybına uğraması anlamına gelmektedir. 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak; 
bu yanlıştan bir an önce dönülerek, tek taraflı olarak 
feshedilen asgari ücret protokolünün yeniden 
uygulamaya girmesi konusunda SGK’ya faks eylemi 
gerçekleştiriyoruz.” dedi.

TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu, “SGK 
ile Birliğimiz arasında bir asgari ücret protokolü 
imzalanmıştı. Daha sonra bu protokol 2017 yılında 
SGK tarafından haksız ve hukuksuz bir şekilde 
feshedildi. Biz bu haksız ve hukuksuz fesih işleminden 
sonra TMMOB olarak hukuki mücadelemizi başlattık 
ve dava açtık. Dava sürecimiz devam etmektedir. 
Ayrıca bu fesih işlemi bize bir şeyi daha gösterdi. Bu 
fesihten sonra AKP iktidarı, aslında emekten yana değil 
sermayeden yana taraf olduğunu bir kez daha bizlere 
kanıtlamış oldu. Biz bugün TMMOB`nin başlatmış 
olduğu “Emeğimize, haklarımıza ve mesleğimize sahip 
çıkıyoruz” kampanyası kapsamında bu protokulün 
tekrar yürürlüğe konulması için SGK`ya faks 
çekiyoruz Türkiye`nin dört bir yanından. Bu asgari 
ücret protokolüne ilişkin her türlü mücadelemizi 
sürdüreceğimizi bir kez daha bildiriyoruz” dedi.

TMMOB ANKARA İKK  ve TMMOB İSTANBUL İKK 
SGK’YA TOPLU FAKS GÖNDERDİ

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI İÇİN 2019 
YILI ASGARİ ÜCRETİ 4500 TL OLARAK BELİRLENDİ

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar 
uyarınca ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Asgari Ücreti 2019 yılı için brüt 4500 TL 
olarak tespit edildi.

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanarak, 
TMMOB Ana Yönetmeliğinde yer alan “Birliğin 
ve Bağlı Odaların Amaçları” maddesi uyarınca her 
yıl TMMOB Yönetim Kurulu tarafından açıklanan 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 
2019 yılı için brüt 4500 TL olarak tespit edildi.

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 24 Kasım 2018 tarihli 
toplantısında “Ücretli çalışan mühendis, mimar ve 
şehir plancıları için 2019 yılı ilk işe giriş bildirgesin-
de baz alınacak asgari brüt ücretin 4500 TL olarak 
belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul 
olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin 
arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdür-
lük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, 
daimi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde 
asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan 
mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin 
alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin 
üzerinde olmasına” karar verildi.
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Olağanüstü Hal kapsamında Türkiye’de işsizliğe 
zorlanan ve sivil ölüme maruz bırakılan mühendis, 
mimar ve şehir plancıları ile dayanışma çağrısında 
bulunuyoruz.

Meslektaşlarımız, Birliğimizin üyeleri ve yönetim 
kurulu üyeleri - mühendisler, mimarlar ve şehir 
plancıları- Türkiye hükümeti Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AKP)’nin Olağanüstü Hal (OHAL) boyunca 
uyguladığı baskının hedefi olmuştur.

Bu uluslararası dayanışma çağrısının neden 
önemli ve acil olduğunu belirtmek isteriz. Temmuz 
2016’da ilan edilen OHAL, 18 Temmuz 2018’de 
kaldırılmıştır. Ancak, insan haklarına yönelik çok 
sayıda ihlallere neden olan olağanüstü hal otoriter 
ve hukuka aykırı kurallarla hâlâ etkin haldedir ve 
siyasi iktidar, kanun hükmünde kararnamelere 
ek olarak yeni bir dizi yasal değişikliklerle hak 
ihlallerini arttırmaktadır. Bu nedenle, 18 Temmuz 
2018’de OHAL kaldırılmış olsa dahi Türkiye’de insan 
haklarını tehdit eden hukuka aykırı koşulların devam 
etmesi nedeniyle toplumun endişeleri artmaktadır. 
Bu çağrının amacı da uluslararası toplulukları ve 
kamuoyunu bilgilendirerek farkındalık oluşturmak 
ve meslektaşlarımızla dayanışma talebinde 
bulunmaktır.

Olağanüstü Hal, 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen 
başarısız darbe girişiminden hemen sonra, Gülen 
Örgütü’ne karşı mücadele etmek amacıyla ilan 
edilmiştir. Bilindiği gibi, OHAL sadece istisnai 
durumlarda ilan edilmekte ve bu yetki yalnızca tarif 
edilen tehlikeyle - ki bu durumda bu tehlike Gülen 
Örgütü olarak görülmektedir - ilişkili biçimde 
sınırlı olarak, yurttaşların insan haklarını ihlal 
etmeden uygulanmalıdır. Fakat, 20 Temmuz 2016 
ile 18 Temmuz 2018 arasında uygulanan OHAL, 
bu temel hukuki doktrinleri yok sayan ve sınırlarını 
aşan farklı bir durum ortaya çıkarmıştır. Açıktır ki, 
siyasi iktidar, olağanüstü halden doğru elde ettiği 
bu gücünü rövanşist bir biçimde toplumu baskı 

altında tutmak üzere kötüye kullanmıştır. 129410 
kamu görevlisi - bunların yaklaşık 3000 tanesi 
mühendis, mimar ve şehir plancısıdır - Olağanüstü 
hal kapsamında çıkarılan on beş (15) farklı kanun 
hükmünde kararname (KHK) ile kamu görevinden 
çıkarılarak çalışmaları yasaklanmıştır. Ayrıca, 
“Barış için Akademisyenler” de kanun hükmünde 
kararnameler ile üniversitelerden ihraç edilmiştir. 
Herhangi bir yargılama süreci ve yasal mazeret 
olmaksızın, meslektaşlarımız uzun, belirsiz ve ağır 
bir cezaya maruz kalmaktadır. Bu süreçler adil 
yargılanma, ifade özgürlüğü, eğitim, çalışma, sağlık 
hizmetleri, uluslararası seyahat (hareket özgürlüğü) 
ve yerleşme gibi çok sayıda temel insan haklarının 
ihlalleriyle gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, sivil 
ölüme terk edilmekteler.

Bu uygulamaların en başından beridir, Birliğimiz 
siyasi iktidarın bu yasadışı uygulamalarını şiddetle 
eleştirmekte ve reddetmektedir, ve bunlara karşı 
kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlamaktadır (İlgili 
basın açıklamalarımıza resmi internet sitemiz 
aracılığıyla bakılabilir: https: //www.tmmob.org.tr/).

Derhal, tüm meslektaşlarımızın OHAL KHK’larıyla 
ihlal edilen tüm hakları ile birlikte görevlerine iade 
edilmelerini talep ediyoruz.

Türkiye’de Olağanüstü Hal kapsamında kamu 
görevinden çıkarılan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları için destek çağrısında bulunuyoruz. 
Bu dayanışma, sadece mesleki ve toplumsal 
sorumluluğumuzu sağlamayacak; aynı zamanda 
eleştirel düşünme, ifade özgürlüğü ile insanları, 
toplumları, doğayı ve kentsel mekanı savunmaya 
adanan mesleki faaliyetlerimizin bağımsızlığı için 
sürdürdüğümüz mücadeleyi de güçlendirecektir.

Saygılarımızla,

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ 
ULUSLARARASI TOPLULUKLARINA DAYANIŞMA 

ÇAĞRISI
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından 
İzmir'deki Körfez Geçiş Projesi için verilen Çevresel 
Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararına karşı 
açılan davada İzmir İdare Mahkemesi ÇED Olumlu 
Kararı'nın iptaline karar verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mart 2017’de İzmir 
Körfezini güney-kuzey yönünde geçmesi planlanan 
İzmir Körfez Geçiş Projesi’nin çevresel etki 
değerlendirme (ÇED) raporunu onaylaması üzerine 
açtığımız yürütmeyi durdurma talepli davada İdare 
Mahkemesi geçtiğimiz Ağustos ayında “Yürütmeyi 
Durdurma” kararı vermişti.

TMMOB tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
karşı açılan davada, İzmir İdare Mahkemesi 30.10.2018 
tarihli kararı ile; “Otoyol ve Raylı Sistem Dahil İzmir 
Körfez Geçişi projesi ile ilgili projenin bulunduğu 
alana ilişkin 1/5000 ve 1/1.000 ölçekli imar planlarında 
gerekli değişikliklerin yapılmadığı; İzmir Körfezi 
Geçişi Projesinin il ya da bölge düzeyinde bir planın 
stratejisi olarak üretilmemiş olması nedeniyle planlama 
ilke ve esaslarına uygun olmadığı, projenin kuzey 
aksının çok önemli bir doğa koruma alanı içerisinden 
geçtiği, bölgede uluslararası sözleşmelerle koruma 
altına alınmış alanların ve farklı koruma statülerinin 

bulunduğu, güzergahın güney bölümünde de tescil 
altına alınmış koruma statülerinin ve korunacak tarım 
alanı olarak belirlenmiş bir kent bölgesinin yer aldığı, 
Ekosistemde su sıcaklığının ve alanın denizle olan su 
alışverişinin değişeceği, bunun da flamingoların besin 
zincirinin en önemli halkasını oluşturan artemiaların 
bölgeden yok olmasına yol açabileceği ve bunun da 
sonuç olarak birbirine hassas dengelerle bağlı bir 
ekosistemin proje ile zarar görebileceği, ÇED projesinde 
verilmiş olan jeolojik bilgilerin çok genel ve küçük 
ölçekli olduğu, projeye özel yeterli detay haritalama ve 
zemin etüd çalışmaları içermediği, projenin temelini 
oluşturan zemin bilgisiyle ilgili net bir bilgi olmadığı, 
batırma tünel ile geçiş yapılan İnciraltı bölümünün aktif 
fay hattı zonundan geçmekte olduğu ve bu kısımdaki 
bağlantı contalarının olası bir depremde beklenen yatay 
ve düşey deplasmanları tolere edebilecek kapasiteye 
sahip olup olmadığıyla ilgili raporda detay verilmediği 
dikkate alındığında, dava konusu "Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Olumlu" kararında hukuka uyarlık 
bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava 
konusu ÇED olumlu kararının iptaline karar verdi.

Kentimize, doğamıza ve doğal varlıklarımıza sahip 
çıkma mücadelesini sürdüreceğiz!

İZMİR KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİ ÇED OLUMLU 
KARARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞIMIZ DAVA 
SONUCUNDA İZMİR İDARE MAHKEMESİ ÇED 

OLUMLU KARARINI İPTAL ETTİ!
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri Sendikası’nın (SES) çağrısıyla Ankara’ya 
gelen yüzlerce hekim, 11 Kasım 2018 tarihinde Kuğulu 
Park’ta biraraya gelerek, hekimlerin mesleklerini 
yapmasını engelleyen düzenlemeyi içeren Sağlık Torba 
Yasası’nın geri çekilmesini istedi. 

Saat 12.00 itibariyle Ankara Tabip Odası’nda (ATO) 
buluşan hekimler Tunalı Hilmi Caddesi; SES’te 
toplanan hekimler de Atatürk Bulvarı üzerinden 
Kuğulu Park’taki buluşma için beyaz önlükleriyle 
yürüyüşe geçtiler. 

Yürüyüş boyunca “Çalışma hakkımız engellenemez”, 
“Eğitim hakkımız engellenemez”, “Yaşamak ve 
yaşatmak istiyoruz” sloganları atan hekimler, “6 Yıllık 
Emeğimizi ‘Torbayla’ Çöpe Atamazsınız”, Kovir Misen 
Ağam”, “Beyaz Direniş Var Dediler Geldik”,  “Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şahane KHK’lar Bahane”, “Çalışırken Ölmek, 
Öldürülmek İstemiyoruz”, “Sağlıksızlıklaştıran Yasayı 
Kabul Etmiyoruz” yazılı dövizler taşıdılar.

Kuğulu Park’ta saat 13.00’de başlayan eyleme, çok 
sayıda hekimin yanı sıra  TMMOB yöneticileri, HDP 
ve CHP milletvekilleri, siyasi partilerin, demokratik 
kitle örgütlerinin temsilcileri, Türkiye’nin her yerinden 
ihraç olan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri katıldı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sinan 
Adıyaman, konuşmasında “Biz yıllardan bu yana sağlıkta 
şiddetin önlenmesi için yasa çıkarılmasını istiyorduk. 
OHAL’de güvenlik soruşturması nedeniyle eğitim 
hakları engellenen meslektaşlarımızın eğitimlerine 
dönmelerini bekliyorduk. Bunları beklerken 44 

maddelik torba yasa ile karşılaştık. Demokratikleşme 
beklerken daha acımasız bir tasarıyla karşılaştık. Bu 
antidemokratik yasa tasarısı, açlıkla terbiye etmeye 
çalışan yasa tasarısı geri çekilsin. Geri çekilene kadar 
tüm demokratik haklarımızı kullanacağız” sözlerini 
kaydetti.

Eyleme destek veren TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz şöyle konuştu:

“Doktorlar burada sözlerini Ankara halkıyla 
paylaşıyorlardı. Ama çıka çıka bir torbadan bırakın 
sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini; 
sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin büyütülmesi çıktı. 
Bu yasa gerçekten faşizan bir yasadır. Doktorların 
kazanılmış mesleki haklarını, unvanlarını, almış 
oldukları eğitimi yok saymaktadır. En temel insan 
haklarından biri olan çalışma hakkına el uzatmaktadır. 
Anayasaya da aykırıdır, uluslararası hukuka da 
aykırıdır, akla da aykırıdır, vicdana da aykırıdır. Doktor 
olmak için yıllarca dökülen alın terine aykırıdır.

Sevgili arkadaşlar

Neden ihraç edildikleri bile bilinmeyen, sorgusuz 
sualsiz kamudan atılan 130 bine yakın kamu emekçisi 
bulunmaktadır. Bunların içerisinde 3000’e yakın 
mühendis, mimar ve şehir plancısı vardır. Gerçekten 
hukuksuzlukların diz boyu olduğu bir ülkede yaşıyoruz. 
Öncelikle bu yasayı meclise taşıyan, bu yasa tasarısının 
altına imza atan zihniyeti şiddetle kınıyorum. 
Sanmasınlar ki bu devran böyle dönecek. Elbet bir gün 
yaptıklarının hesabını soracağız.

Sizlerin mücadelesini, hayatın diğer alanlarında 
mücadele veren tüm kesimler izlemekte ve gönülleri 
buradadır aslında.

Emek ve Demokrasi Güçleri olarak haklı talebinizi 
destekliyoruz. Bu yasa tasarısını Meclis’e getirenleri 
ivedilikle tasarıyı geri çekmelerini bekliyoruz. Ama 
kazanmak için direnmek gerek…

Direne direne kazanacağız arkadaşlar.”

Siyasi partilerin ve demokratik kitle örgütü 
temsilcilerinin destek mesajlarını ilettikleri 
konuşmalarının ardından forum düzenlendi.

Moderatörlüğünü SES Genel Sekreteri Dr. Pınar 
İçel ve Onur Erden’in yaptığı forumda özetle, yasa 
teklifinin geri çekilmesi gerektiği, çalışma hakkını 

TMMOB TTB’YE DESTEK VERDİ: EĞİTİM VE 
ÇALIŞMA HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ!
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gasp eden 5. maddenin kabul 
edilmez olduğu, düzenlemenin 
evrensel insan haklarına ve 
Anayasa’ya aykırılık taşıdığı 
vurgulandı. Forumda ayrıca 
hak mağduriyeti yaşayan, ihraç 
edilen ve atanamayan hekimler 
de mağduriyetlerini anlattılar. 
Forumun kapanış konuşmasını 
ATO Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Vedat Bulut yaptı. Dr. Bulut 
konuşmasında Ankara’dan 
ve şehir dışından gelerek 
eyleme destek veren tüm 
katılımcılara teşekkürlerini 
iletti. Dr. Bulut yasa geri 
çekilene kadar mücadelelerini 
sürdüreceklerini söyledi.

İMOK: BU KANUN TEKLİFİ HEPİMİZİN ÇALIŞMA 
HAKKINI TEHDİT EDİYOR

Aralarında İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun da 
bulunduğu İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu 
Meclis alt komisyonundan geçen “Sağlıkla İlgili 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne karşı 9 
Kasım 2018 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Cuma günü 14.00’te İstanbul Tabip Odası (İTO) 
Cağaloğlu binasında gerçekleştirilen basın toplantısına; 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Cevahir Efe Akçelik, İTO Başkanı Dr. Pınar Saip, İTO 
YK Üyesi Dr. Osman Küçükosmanoğlu, İTO YK Üyesi 
Dr. Murat Ekmez, İstanbul Dişhekimleri Odası (İDO) 
YK Üyesi A. Hikmet Arısal, İstanbul Eczacı Odası 
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(İEO) YK Üyesi Serdar Göksan, İstanbul Veteriner 
Hekimler Odası (İVHO) YK Üyesi Necati Bozkurt, 
İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası 
(İSMMMO) Denetleme Kurulu Üyesi Kazım Mermer, 
İMOK dönem sözcüsü Süleyman Solmaz, Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç 
ve Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Sekreteri 
Celal Selçuk Esen katıldı.

Basın toplantısında söz alan TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, 
“Tarih tekerrürden ibarettir. Geçmişe baktığımız 
zaman Nazi Almanya’sında yeni kamu yasasıyla Yahudi 
doktorları meslek hayatından uzaklaştırmak için 
düzenleme yaptığını okumuştuk. Bundan tam 80 yıl 
sonra Nazi Almanya’sında görülen bir kanun tasarısı 
Türkiye’de Mecliste görüşülecek. Haklarında herhangi 
bir ceza, soruşturma açılmamış insanların güvenlik 
soruşturması ile bekletilmesi iş gücünün elinden 
alınması başlı başına bir insan hakkı ihlalidir. İnsan 
haklarına vurulmuş bir darbedir. Açlığa ve işsizliğe 
mahkum edilmedir. Türkiye’nin sağlık alanında en 
acımasız, en ağır yasasıdır. Mecliste bu yasa tasarısına oy 
verenlere seslenmek lazım, bu kin ve öç alma yasasıdır. 
Bu yasayı reddetmenizi umuyoruz” diye konuştu.

Açıklamanın tam metni şöyle;

BU KANUN TEKLİFİ HEPİMİZİN ÇALIŞMA 
HAKKINI TEHDİT EDİYOR

“Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi” Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülüyor.

Adından da anlaşılabileceği gibi bir Torba Kanun 
şeklinde düzenlenmiş olan Kanun Teklifi birbirinden 
farklı bir dizi düzenleme öngörüyor.

Toplam 44 maddelik Teklifin 24. maddesi sağlıkta 
şiddetle ilgili olduğu için kamuoyunda “Sağlıkta 
Şiddet Yasası” olarak anılıyor. Oysa, ilgili maddeye 
bakıldığında sağlıkta şiddeti önleyecek herhangi bir 
yeni hüküm getirmediği, Türk Tabipleri Birliği’nin 
hazırladığı “Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi” ile hiçbir 
ilişkisinin olmadığı görülüyor.

Teklifin 5. Maddesi ise haklarında hiçbir yargı 
kararı olmadan kamudan ihraç edilen hekim ve diş 
hekimlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşması 
olan sağlık kurumlarında çalışmasını yasaklıyor; 
gene haklarında hiçbir yargı kararı olmadan güvenlik 
soruşturması bahanesiyle görevine başlatılmayan 
yeni mezun hekimlerin 600 gün süreyle hekimlik 
yapmalarını engelliyor.

Bu düzenleme açıkça en temel insan haklarından olan 
çalışma hakkının ihlalidir. Bu düzenleme yasalaşacak 
olursa yıllarca gecesini gündüzüne katarak çalışıp tıp 
fakültesini kazanan ve gene yıllarca yoğun ve yorucu 
bir eğitimden sonra diploma almaya hak kazanan genç 
hekimler 600 gün boyunca işsizlikle cezalandırılacak; 
yıllardır hastalarına özveriyle hizmet veren hekimler, 
diş hekimleri gene tamamen keyfi bir kararla kamudaki 
görevinden ihraç edilebilecek ve özel hastanelerde de 
çalışamayacak.

Kısacası; bundan sonra bütün hekimler ve diş 
hekimlerinin mesleki geleceği tamamen siyasi iktidarın 
ve yöneticilerin iki dudağı arasında olacak ve siyasi 
iktidarın hoşuna gitmeyenler işsizlik ve açlıkla 
cezalandırılacak.

Aynı zamanda biliyoruz ki; bugün hekimlere ve 
diş hekimlerine getirilmeye çalışılan bu düzenleme 
yasalaşacak olursa yarın diğer meslek grupları için de 
emsal teşkil edecek ve benzer düzenlemeler bizler için 
de gündeme getirilebilecek.

Yani aslında bu kanun teklifi hepimizin çalışma hakkını 
tehdit ediyor.

Biz İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu çatısı 
altında toplanan meslek örgütleri olarak bu hukuk 
dışı düzenlemeyi fevkalade yanlış ve tehlikeli bularak 
reddediyoruz ve derhal geri çekilmesini talep ediyoruz.

İSTANBUL MESLEK ODALARI KOORDİNASYONU 
İSTANBUL BAROSU/İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ 
ODASI/İSTANBUL ECZACI ODASI/İSTANBUL 
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER 
ODASI/İSTANBUL TABİP ODASI/İSTANBUL 
VETERİNER HEKİMLER ODASI/TMMOB 
İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU
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TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi kuruluş 
yıldönümü için 25 Aralık 2018 tarihinde 1968’den 
Bugüne +/- 50. Yıl Paneli gerçekleştirdi.

Mimarlar Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
panelde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz ve Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan birer açılış 
konuşması yaptılar.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin düzenlediği 
1968’den Bugüne +/- 50. Yılı başlıklı panel ile 
“mücadele, dayanışma ve umutla geçen 64 yılı geride 
bırakıyor” teması vurgulandı.

Tematik sunumla başlayan panelde Mimar Akın 
Atauz “68 Üzerine Düşünmek” başlıklı bir sunum 
gerçekleştirdi.

Oturum Başkanlığını Mimar Çetin Ünalın’ın yaptığı 
“Günümüzden 68’e Bakmak” başlıklı ilk oturumda 
TMMOB 33-34-35. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Mimar Yavuz Önen, Prof. Dr. Şehir Plancısı İlhan Tekeli 
ve Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu birer sunum yaptılar.

2. Oturum “68 ve…” başlığıyla gerçekleştirildi. Oturum 
Başkanlığını Serpil Güvenç’in yaptığı oturumda Ercan 
Karakaş “Sosyal Demokrasi”, Nadire Mater, “Kadın 
Hareketi” ve Arif Şentek “Yayın Serüveni” başlıklı birer 
sunum yaptılar.

Üçüncü ve son oturumda “68 ve Sanat” konusu ele 
alındı. Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu 
başkanlığında Ataol Behramoğlu, Tamer Levent ve Işıl 
Özgentürk birer sunum yaptılar.

Oturumların ardından “Gelecek 50 yıla 68 Gözüyle 
Bakmak” Forumu düzenlendi. Forum Yöneticiliğini 
Prof. Dr. Güven Arif Sargın üstlendi.

Sonrasında “68 GEÇİDİ” Sergi açılışı ile müzik 
dinletisinde Şirin Cemgil Sesinden Türküler ve İmza 
Günü yapıldı.

Panel açılışında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz’ın yaptığı aşılış konuşması şöyle:

Değerli Konuklar, Değerli Arkadaşlar

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. Yılın son günlerinde bu güzel ve anlamlı 
etkinliği düzenleyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne 
teşekkür ediyorum. Kötü olaylarla, kötü duygularla 
geçen bir yılı, 68 Hareketi’nin ruhuyla ve umuduyla 
bitirmenin hepimize iyi geleceğini düşünüyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Bugün artık hepimiz biliyoruz ki 68 Hareketi diye 
adlandırdığımız şey, 3 Mayıs 1968’de Fransa’da başlayan 
öğrenci olayları ile sınırlı bir fenomen değil. Bugünden 

1968’DEN BUGÜNE +/- 50. YILI PANELİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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baktığımızda 68 Hareketi tüm dünyada yerleşik olan 
politik, örgütsel ve kültürel değerleri dönüştüren, 
bambaşka yaşam ve mücadele tarzları ortaya çıkaran 
bir tarihsel süreci işaret etmektedir. Bu anlamıyla 
değerlendirdiğimizde, her ne kadar bugün 50. Yılı 
vesilesiyle bir arada olsak da, 68 Hareketini 1968 yılıyla 
sınırlandırmamak gerekir.

Sömürge ülkelerdeki bağımsızlık mücadeleleri, Küba 
Devrimi, Vietnam Savaşı gibi Dünya çapında etki 
yaratan olaylar nedeniyle 60’lı yılların başından 
itibaren anti-emperyalizm, özgürlük, bağımsızlık 
ve savaş karşıtlığı gibi değerler tüm dünya çapında 
yükselişe geçmişti. Tüm dünyada birbirini besleyen 
toplumsal olaylar, kitle mücadeleleri ortaya çıkmaya 
başlamıştı. Bu mücadelelerin gelişimi her ülkede farklı 
biçimlerde oldu. Dolayısıyla her ülkenin kendine ait bir 
68’i olduğunu söylemek mümkündür.

Bizim 68’imiz de birdenbire ortaya çıkmadı. 1961 
Anayasası’nın yarattığı görece demokratik ortamda 
gelişmeye başlayan sol-sosyalist fikirler, işçi direnişleri 
ve özellikle üniversitelerde yükselen kitle mücadeleleri 
bizim 68’imizi hazırlayan temel unsurlar olmuştur.

Bu gelişmeler elbette ülkemizdeki teknik elemanların 
mücadelesini ve TMMOB’yi de etkilemiştir. 
Kuruluşundan itibaren devletle çok yakın ilişkileri olan, 
yöneticilerinin büyük çoğunluğu devlet bürokrasisinin 
üst makamlarından olan TMMOB ve bağlı odaları, 
1960’lı yılların ikinci yarısından itibaren önemli 
bir dönüşüme uğramıştır. Mühendis ve mimarların 
çıkarları ile devletin çıkarlarını özdeş gören anlayış 
yenine, mühendis ve mimarların çıkarlarını emeğin 
çıkarları ile özdeş gören bir anlayış TMMOB’ye bağlı 
odalarda egemen olmaya başlamıştır.

Bu dönemde özellikle “Özel Mühendislik Okulları”na 
karşı yürütülen aktif mücadele odalarımızı gençlik 
hareketi ile yakınlaşmıştır. 1960’lı yılların aktif öğrenci 
hareketi içerisinde bulunan kuşağın mezun olup 
odalarına kayıt olmaları, 1970’li yılların başından 
itibaren odaların yapısını, kimliğini ve mücadele 
anlayışını tümüyle değiştirmiştir. Bugün taşımaktan 
gurur duyduğumuz ilerici, toplumcu, aydınlanmacı 
TMMOB geleneği 1968 hareketi içerisinde yetişen 
kadroların TMMOB’ye ve odalarına sahip çıkması ile 
ortaya çıkmıştır.

O döneme kadar Odalarıyla kavgalı olan, genel 
kurulunu toplayamayan, kapatılması için Meclis’te 
görüşmeler yapılan TMMOB, devrimci kadroların 
önderliğinde 1973 yılında adeta yeniden kurulmuştur. 
Bu sefer devletin değil, mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının örgütü olarak kurulmuştur. Buradan başta 

Teoman Öztürk olmak üzere o dönemde TMMOB’ye 
sahip çıkan, TMMOB’yi bağımsızlıktan, demokrasiden, 
özgürlüklerden yana değerler etrafında yeniden 
kuran tüm kadrolara sevgi ve minnet duygularımızı 
iletiyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Sözümü çok fazla uzatmadan kısa bir bilgilendirmeyle 
tamamlamak istiyorum. Biliyorsunuz zor zamanlardan 
geçiyoruz. Derin bir ekonomik kriz yaşıyoruz ve 
ülkeyi yönetenler bu krizin tüm bedelini emeğiyle 
geçinen kesimlere ödetmek istiyorlar. İşsizlik 
fonundan kamu bankalarının kaynaklarına kadar 
ortak zenginliklerimizin tümü sermayenin ihtiyaçları 
için seferber edilirken, halk hayat pahalılığı, işsizlik ve 
yoksulluk karşısında çaresiz bırakılmış durumda.

Yaşanan ekonomik krizin en fazla etkilediği kesimlerin 
başında mühendis, mimar ve şehir plancıları geliyor. 
Hem kamuda çalışan, hem ücretli olarak çalışan, hem 
de kendi işini yapan meslektaşlarımız büyük bir yaşam 
zorluğu içinde. İşsiz kalan, KHK’larla işlerinden ihraç 
edilen arkadaşlarımız için durum çok daha zor.

Bu zor günleri aşabilmenin yegane yolu birlikte 
mücadele etmek, emeğimize, mesleğimiz ve haklarımıza 
birlikte sahip çıkmak. Bir süredir TMMOB olarak bu 
konuda bir kampanya yürütüyoruz. Farklı eylem ve 
etkinliklerle bir yandan üyelerimize ulaşırken, diğer 
yandan da sorunlarımızın çözümü için her düzeyde 
girişimde bulunuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda iki ayrı 
çalıştay gerçekleştirdik. Kampanya kapsamındaki son 
çalıştayımız OHAL KHK’ları ile ihraç edilen Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının sorunları hakkında 
olacak. 5 Ocak’ta İMO’da gerçekleştireceğimiz çalıştaya 
tüm arkadaşlarımızı bekliyorum.

68’in bize öğrettiği, bize bıraktığı en önemli 
değerlerden birisi de arkadaşlarımıza sahip çıkmanın 
önemidir. Bugüne kadar KHK’lar ile ihraç edilen tüm 
arkadaşlarımıza sahip çıktık. Haklarında yargı kararı 
olmaksızın ihraç edilen tüm arkadaşlarımızın tüm 
haklarıyla birlikte işlerine dönebilmesi için mücadeleye 
devam edeceğiz.

Hepinizi 68’in devrimci ruhuyla, Harun Karadeniz’in, 
Zeki Erginbay’ın, Akın Özdemir’in Teoman Öztürk’ün 
anısı ve mücadelesiyle bir kez daha selamlıyorum.

Yaşasın mücadelemiz,

Yaşasın TMMOB’nin devrimci, demokrat, yurtsever 
geleneği

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Taksim Dayanışması çağrısıyla 3 Aralık 2018 tarihinde 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy 
Binasında bir basın toplantısı düzenlenerek Gezi 
Direnişine yönelik çarpıtmalara inat, ülkemizin toplum 
kent ve demokrasi tarihinde izi silinmeyecek, barıştan, 
özgürlükten, doğadan, eşitlik ve dayanışmadan yana 
milyonlarca yurttaşımızı bir araya getiren Gezi Direnişi 
konuşuldu.

Yüzlerce yurttaşın katılım sağladığı basın toplantısında 
Taksim Dayanışması’ndan Mücella Yapıcı, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, DİSK Arzu 
Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, 
TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, CHP 
Milletvekili Murat Şeker ve HDP Milletvekili Oya 
Ersoy birer konuşma yaptılar.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
konuşması şöyle:

Taksim dayanışmasının değerli bileşenleri,

Demokratik kitle örgütlerinin değerli yöneticileri,

Sevgili mücadele arkadaşlarım,

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
adına dostlukla selamlıyorum.

Gezi Direnişi’nin üzerinden 5 yıl geçti ama görünen o 
ki, siyasi iktidarın Gezi kaosu ve korkusu bitmedi.

İktidarın tüm olanaklarını kullanarak, karalamaya 

çalıştıkları Gezi Direnişini şimdi de deli saçması 
bir ifadeye dayanarak, dış güçlerin tertip ettiği bir 
organizasyon olarak gösterip, Gezide bizlerle omuz 
omuza direnen arkadaşlarımızı sorguya çekiyorlar.

Şunu belirtmek isterim; Gezi direnişi ilk başlangıcından 
sonuna kadar ne bir kişinin başlattığı, devam ettirdiği, 
finanse ettiği, yönlendirdiği bir organizasyon değildir. 
Gezi, siyasi iktidarın tüm fütursuzluklarına halkın 
karşı çıkışıdır, itiraz edişidir.

Bizler bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir 
plancıları olarak, içerisinde milyonlarca insanımızın 
bulunduğu bu Gezi Direnişinin bir parçası olmaktan 
onur ve gurur duyuyoruz. Bu onurun, bu gururun 
kirletilmesine izin vermeyeceğiz.

Parçası olmaktan onur ve gurur duyduğumuz o 
hareketin asıl sahibi halkın ta kendisidir.

Değerli Arkadaşlar,

2013 yılı Haziranında hepimiz Gezi’deydik, Gezi 
Parkı’na sahip çıkmak için buradaydık. Bugün 
yine buradayız, bu kez de Gezi Direnişi’ne katılan 
arkadaşlarımıza sahip çıkmak için buradayız.

Peki, o dönemde gezi direnişine şiddetle saldıranlar 
bugün nerede? Dönemin İstanbul valisi, dönemin 
İstanbul emniyet müdürü, insanların üzerine binlerce 
gaz fişeği atılmasını emreden emniyet şube müdürleri 
nerede? Ben söyleyeyim, FETÖ üyesi oldukları 

TAKSİM DAYANIŞMASI BASIN TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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gerekçesiyle cezaevindeler. Dün o valilere, emniyet 
müdürlerine, şube müdürlerine sahip çıkanlar, emir 
verenler, gaz verenler bugün nerede?

2013 yılı Haziranında hepimiz Gezi’deydik, Gezi 
Parkı’na sahip çıkmak için buradaydık. Peki, bizler o 
Haziran günlerinde Gezi Parkı’nda direnirken Sayın 
Cumhurbaşkanı neredeydi? Ben söyleyeyim. Başakşehir 
Stadyumu’nda Gülen Cemaatinin düzenlediği Türkçe 
Olimpiyatındaydı. “Bize bu yolu açan büyüklerimize 
teşekkür ediyorum” diyerek Pensilvanya’ya selam 
yolluyordu.

Gezi bu ülkenin başına gelen en güzel şeydir. Gezi bu 
ülkenin en masum, en insani, en saf halk direnişidir. 
Bu iktidarın alametifarikası olmuş siyaset güdümlü 
davalarla, deli saçması iftiralarla Gezi direnişinin 
kirletilmesine izin vermeyiz.

Gezi direnişinde kaybettiğimiz gencecik 
kardeşlerimizin, Abdocan’ın, Mehmet’in, Ethem’in, 
Ali İsmail’in, Berkin’in anılarının ve mücadelelerinin 
kirletilmesine izin vermeyeceğiz.

O direnişin parçası olan herkese, o direnişin simgesi 
olmuş her şeye, o direniş günlerinde döneminde 
büyüttüğümüz her değere sahip çıkacağız.

Gezi Parkına nasıl sahip çıktıysak, ağaçlarımıza 
nasıl sahip çıktıysak, kurduğumuz barikatlara da 
sahip çıkacağız! Duvarlara yazdığımız yazılara sahip 
çıkacağız! Evlatlarını korumak için ele ele tutuşan 
annelere sahip çıkacağız! İncecik bedenlerini tazyikli 
suya siper edenlere sahip çıkacağız! Ciğerlerimiz biber 
gazı ile doluyken birbirimize uzattığımız talcidli süte 
sahip çıkacağız! Direniş boyu okuduğumuz kitaba, 
söylediğimiz şarkıya, çaldığımız tencereye sahip 
çıkacağız! Biz sahip çıktıkça sizler de korkacaksınız, 
Gezi sizin kabuslarınıza girmeye devam edecek!

Biz ise sizden korkmuyoruz, çünkü biz halkız!

Eşit, özgür, demokratik bir Türkiye’ye kadar da hiçbir 
şeyden korkmayacağız; devam edeceğiz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum…”

Gemi Makinaları İşletme 
Mühendisleri Odası’nın 
düzenlediği Denizcilik Eğitim 
Çalıştayı 7 Kasım 2018 tarihinde 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Ayazağa Yerleşkesi Süleyman 
Demirel Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Çalıştaya 
TMMOB’yi temsilen Yönetim 
Kurulu üyesi Baki Remzi Suiçmez 
katıldı.

Çalıştayın açılışında Prof. Dr. Oğuz 
Salim SÖĞÜT (İTÜ Denizcilik 
Fakültesi Dekanı), Müh. Feramuz 
AŞKIN (TMMOB GEMİMO YK 
Başkanı), Kpt. Salih Zeki ÇAKIR 
(İMEAK DTO Meclis Başkanı), 
Müh Baki Remzi SUİÇMEZ 

(TMMOB YK Üyesi) ve Prof. Dr. Ali Fuat Aydın (İTÜ Rektör Yardımcısı) birer konuşma yaptılar. Çalıştayda 
“Gemi İşletmeleri” ve “Denizcilik Eğitim Kurumları” başlıklı iki panel gerçekleştirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Baki Remzi Suiçmez açılış konuşmasında bir sunum gerçekleştirerek 
TMMOB’nin Türkiye’deki eğitime bakış açısını katılımcılarla paylaştı.

GEMİMO DENİZCİLİK EĞİTİM ÇALIŞTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ



52

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2018 ∙ SAYI: 183

HABERLER

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2018 ∙ SAYI: 183

24-25 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 
ZMO XI. Öğrenci Kurultayı; GENÇ ZMO, Ziraat-Su 
Ürünleri-Balıkçılık Teknolojisi ve Tütün Teknolojisi 
Mühendisliği öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Etkinlikte açılış konuşmaları; Ümran TOPAL (Ank. 
Üni. Ziraat Fak. Genç ZMO Başkanı), Özden GÜNGÖR 
(ZMO Yönetim Kurulu Başkanı) ve Emin KORAMAZ 
(TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı) tarafından yapıldı.

Farklı üniversitelerden öğrencilerin katılımı ile 
oluşturulan oturumlarda konu başlığına ilişkin olarak 
değerlendirmeler yapıldı.

I. Oturumda Aydın Şubemiz II. Başkanı ve Adnan 
Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Engin ERTAN’ın başkanlığında “Üniversite 
Eğitimi Beklentileri Karşılıyor mu?  Nasıl Olmalı?”,

II. Oturumda ZMO Samsun Şube Başkanı Doç. Dr. 
Tekin KARA’nın başkanlığında “Fakülte Öğrencilerinin 
Barınma Sorunları ve Beklentiler, Kent/Öğrenci İlişkileri”,

III. Oturumda Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk ARIN başkanlığında 
“Fakültede Sosyal Aktiviteler, Yürütülen ve/veya İçinde 
Olunan Sosyal Sorumluluk Projeleri, Fakültedeki Öğrenci 
Kulüpleri”,

IV. Oturumda ZMO II. Başkanı ve Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem ÖZKAN’ın 
başkanlığında “Fakültelerde ve Özel Sektörde Ar-Ge ve 
Yenilik Çalışmaları/Öğrencilerin Bu Çalışmalarda Yeri”,

V. Oturumda: ZMO İzmir Şube Başkanı Ferdan 
ÇİFTÇİ’nin başkanlığında “Meslek Odası (ZMO) 
Örgütlülüğü Mezuniyet Sonrası Tamamlayıcı Eğitimler, 
Özlük Hakları, Mesleki Dayanışma” konuları ele alındı.

Son oturumda ise ZMO Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
İlhami BAYRAMİN, ZMO Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Yener ATASEVEN ve Akdeniz Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sevda ALTUNBAŞ 
tarafından “Poster Çalışmaları ve Genel Değerlendirme” 
yapıldı.

Aynı gün katılımcı öğrenciler ile “kurultay hakkında 
görüşler, eğitim planları, yaşadıkları ilde sosyo-kültürel 
faaliyetler ve ZMO’ya yönelik beklentilerini içeren bir 
röportaj yapıldı.

25 Kasım 2018 Pazar günü ise topluca Anıtkabir ziyaret 
edildi.

Kurultayda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
KORAMAZ şöyle konuştu:

Sevgili Oda Başkanım, Değerli Konuklar ve Genç 
Arkadaşlarım,

TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve 
dostlukla selamlıyorum. Bizleri bir araya getiren Ziraat 
Mühendisleri Odamızın yönetim kurulu üyelerine 
teşekkür ediyorum. Sizlerle bir arada olmak benim için 
büyük bir keyif.

Sevgili öğrenci üye arkadaşlarım, Edirne’de Diyarbakır’a 
Türkiye’nin dört bir yanından üniversitelerin ziraat 
mühendisliği, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi ve 
tütün teknolojisi bölümlerinden “üniversitelerimizin ve 
bölümlerimizin sorunlarını” tartışmak için Ankara’da 
bir araya geldiniz. Bugünümüze ve yarınlarınıza sahip 
çıkmaya, birlikte üretmeye ve geleceği özgürleştirmeye 
geldiniz. Hoş geldiniz…

Sizin heyecanınız ve coşkunuz bizim yarınlara olan 
inancımızın ateşi oluyor, mücadelemizi güçlü kılıyor.

Sevgili Gençler;

Ülkemizi büyük bir karanlığın içine doğru sürükleyen 
iktidarın bu dönemde en önemli hedeflerinden birisi de 
üniversitelerimiz oldu. Son 15 yıldır eğitimin niteliğinden 
müfredat içeriğine, akademik özgürlüklerden kampüs 
yaşamına kadar her alanda yapılan gerici ve baskıcı 
müdahaleler nedeniyle maalesef üniversitelerimiz büyük 
bir çöküşle yüz yüze.

ZMO XI. ÖĞRENCİ KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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12 Eylül Darbesi sonrasında darbecilerin üniversiteleri 
zapturapt altına alabilmek için kurduğu YÖK, AKP 
döneminde tümüyle siyasallaşmış bir kurum haline 
dönüştü. Ülkede egemen olan baskıcı, antidemokratik 
ve gerici ortam YÖK ve Rektörleri eliyle üniversitelere 
egemen oldu.

Bu sürecin en sembolik adımlarından birisi geçtiğimiz 
yıl yayınlanan OHAL KHK’sı ile rektörlük seçimlerinin 
kaldırılarak, Rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından 
seçilir hale gelmesidir. Akademik yıl açılışlarının Saray’a 
alınmasıyla tamamlanan bu adım, AKP’nin demokrasiye 
ve yükseköğretime bakışını özetliyor.

Özerkliğini tamamen yitirmiş kurumlarda kamu 
yararı ilkesini gözetecek şekilde nitelikli bir eğitim 
verilemeyeceği gerçeğine rağmen, üniversitelerimiz gün 
geçtikçe özerk yapısından uzaklaştırılarak siyasi iktidarın 
güdümü altına alınmaya çalışılıyor.

AKP her alanda olduğu gibi, üniversitelerde de kendisine 
muhalif bir ses çıkmasını istememektedir. Bu yüzden 
eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden ve barıştan yana 
akademisyenler çeşitli gerekçelerle üniversitelerden 
uzaklaştırılıyor, haklarında davalar açılıyor, yeri 
geldiğinde KHK’larla üniversitelerden atılıyor.

Ne yazık ki, akademisyen cübbelerinin polis 
postalları altında çiğnendiği, kampüslerin karakollara 
dönüştürüldüğü, öğrencilerin potansiyel birer suçlu 
gibi görüldüğü karanlık bir dönemden geçiyoruz. 
Bu karanlıkla yüzleşmeden, tek adam rejiminin 
hayatlarımızın her alanına yayılan kötülüğüyle 
hesaplaşmadan yükseköğretimin sorunlarını çözmemiz 
mümkün değildir.

Bizim gençlik yıllarımızda üniversite gençliğinden 
bahsedilirken toplumun en aydın kesimi olarak 
adlandırılırdı, bugün bu aydınlığı disiplin 
soruşturmalarıyla, polis baskısıyla, gerici uygulamalarla 
karartmaya çalışıyorlar. Yükseköğretimde yaşanan tüm 
bu yozlaşmaya rağmen sizler bizim umudumuzsunuz, 
geleceğimizsiniz.

Sevgili Arkadaşlar,

Ülkemizde son 15 yıldır devam eden AKP iktidarı 
boyunca neoliberal uygulamalar ve muhafazakâr 
politikalar derinleştikçe, eğitim alanındaki sorunlar da 
derinleşmektedir. AKP’nin iktidar dönemi boyunca okul 
öncesinden yükseköğretime kadar her aşamada yaşanan 
bu dönüşüm, eğitim alanındaki geleneksel sorunların 
tümüyle çözümsüzlüğe sürüklenmesine neden olmuştur.

Plansız biçimde, seçim yatırımı olarak hayata geçirilen 
“Her İle bir Üniversite” projesi ile yükseköğretimin en 
önemli problemlerinden biri olan eğitim kalitesi ve 
standardı sorunu yaygınlaştırılmış, üniversiteler arası 
uçurumlar derinleşmiştir.

Üniversitelerin ve öğrencilerin sayısı arttıkça, özellikle 
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı gibi teknik 
bölümler için gerekli alt yapı, laboratuvar ve uygulama 
sistemleri açığı daha da büyümüştür.

Devlet tarafından desteklenen Özel Üniversiteler 
nedeniyle yükseköğretim ticari bir faaliyet alanına 
dönüşmüştür. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının 
% 40’ı özel üniversitelerden oluşmaktadır.

Cemaat ve tarikatların yükseköğretim sistemindeki 
kadrolaşması, çalınan-servis edilen sorular, yandaşlar 
için özel tahsis edilen kadrolar gibi nedenlerle akademik 
kadroların niteliği düşmüştür. ODTÜ bünyesinde 
oluşturulan URAP’ın dünya çapındaki üniversitelerinin 
akademik performanslarına göre yaptığı sıralamada ilk 
500 arasında hiçbir Türk Üniversitesi yer almamaktadır.

Ülke ihtiyaçlarıyla, sanayi politikalarıyla bağdaşmayan 
yükseköğretim planlaması nedeniyle üniversite 
mezunları işsizliğe mahkum edilmiştir. Yüzbinlerce 
mühendis, mimar ve şehir plancısı, mezun olduğu alan 
dışında çalışmak zorunda kalmakta, yüzbinlerce mezun 
ise hiç iş bulamamaktadır.

Sevgili Arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi, dünya bilim ve teknoloji alanında çok 
hızlı bir gelişim ve değişim süreci yaşamaktadır. Üretilen 
bilginin her 2-3 yılda ikiye katlandığı belirtilmektedir. 
Bilime ve teknolojiye hakim olan güçler dünyayı da 
egemenlikleri altına almaktadırlar. Bu nedenle gelişmiş 
ülkeler bütçelerinden mühendislik- bilim teknoloji 
ve eğitim alt yapısına ayırdıkları payı gün geçtikçe 
artırmaktadırlar.

Ne yazık ki, ülkemizde bu konuda gerekli çalışmalar 
yürütülmemektedir. Ülkemizde AR-GE harcamalarının 
milli gelir içerisindeki payı yüzde bire bile ulaşmazken 
AB ülkelerinde bu oran yüzde 3’lerin üzerindedir.

Öte yandan, son 15 yılda ülkemizdeki üniversite sayısı 
iki kattan fazla artırılmıştır. Mühendislik bölümlerinde 
öğrenim gören öğrenci sayısında da benzer artışlar söz 
konusudur. Ancak eğitime ayrılan ödenekler, öğretim 
görevlisi sayısı ve üniversite koşulları gibi göstergelerde 
eşdeğer bir artış yoktur.

Eğitim-öğretimdeki teori-pratik uyuşmazlığı, öğretim 
elemanı eksikliği gibi genel sorunların yanında, eğitim 
programları, ders içerikleri, laboratuvar, derslik, 
kütüphane, bilgisayar donanımı, araştırma ve barınak 
olanakları birbirine göre oldukça büyük farklılıklar 
gösteren eğitim kuruluşları arasında ciddi bir nitelik farkı 
sorunu yaratmaktadır

Bu eşitsiz gelişme koşullarında ve ülkemiz mühendislerinin 
yatırımdan kopuk politikalarla geriye düşürüldüğü 
mesleki formasyonla, mühendislik hizmetleri ve ileri 
teknoloji isteyen yatırımlarda iş gücü istihdamı gelişmiş 
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ülkelerden Türkiye’ye doğru gerçekleşmekte, meslek 
uygulama alanlarımız gün geçtikçe daraltılmaktadır.

Sevgili Arkadaşlar,

Küresel kapitalizmin dayatmaları ile ülke sanayisi, tarımı, 
hayvancılığı ve ülke ormanları bitirilmektedir. Çıkarılan 
birçok yasayla eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, ulaşım vb. 
bir çok kamusal hizmet özelleştirilmekte, kentsel yaşam 
alanlarımız ve belediye hizmetleri yeni rant unsurları 
haline getirilmektedir.

Çalışanların büyük bir çoğunluğu açlık sınırında ücretler 
almakta, meslektaşlarımızı da içine alan işsizlik oranı 
gün geçtikçe büyümektedir. Yıllardır üretime, yatırıma, 
bilime, teknolojiye, mühendise önem verilmemesinin, 
ülke kaynaklarının bir avuç rantiyeciye, soyguncuya, 
hortumcuya, çetelere, tekellere aktarılmasının sonuçları 
yaşanmaktadır.

Mesleki ve teknik eğitimin planlanmasına esas teşkil 
edecek insan gücü ihtiyaçları ile ilgili veriler yoktur. 
Ülkenin hangi iş sektöründe, hangi düzeyde ve nitelikte, 
ne kadar yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyduğu ve 
gelecekte ihtiyaç duyulacak insan gücünün sayı ve niteliği 
belirlenmemiştir.

Bu durum, mühendislik eğitiminin düzenlenmesinde, 
geliştirilmesinde ve istihdamda önemli sorunlara neden 
olmaktadır. Eğitim, istihdam ve üretim ilişkilerinin planlı 
bir şekilde ele alınmamasından dolayı lisans eğitiminde 
edinilen bilgilerin önemli bir bölümü çalışma hayatında 
pratik karşılığını bulamamaktadır. Bu durum mesleğe 
karşı yabancılaşmanın yanı sıra mesleki körelmeye de 
neden olmaktadır.

Sevgili Arkadaşlar,

Mevcut politika ve uygulamaların yerine; planlamacı bir 
anlayışla, toplumsal gereksinimleri, üretimi, istihdamı 
ve yaşam boyu eğitimi, ülkenin bilim ve teknoloji 
yeterliliğinin güçlendirilmesini temel alan ulusal eğitim 
politikalarının yaşama geçirilmesi ile bu olumsuz 
tablonun değiştirilmesi mümkündür. İnsanlarımızın 
üzerinde özgürlük ve gönenç içerisinde yaşayacağı başka 
bir Türkiye mümkündür.

Böylesi bir eğitim politikası ve yapılanmaların temel 
hedefleri:

1) Ülkenin gereksinim duyduğu elemanları ihtiyaç 
oranında yetiştirmek

2)   Bilimsel bilgiyi üretmek

3)   Eşit ve ücretsiz eğitim sunmak

4)   Üniversite eğitimini özerk ve demokratik ortamlarda 
sürdürmek

5)   Belletme ve ezbercilik yerine öğrenmeyi, verileri kabul 
etmek yerine araştırma yeteneğini geliştirmek

6)   Öğrencilerin teknik eğitimi yanında sosyal ve kültürel 
eğitimlerini de tamamlamak

7)   Bu anlayışa uygun nitelik ve sayıda öğretim üyesi 
yetiştirmek

8)   Çok sayıda niteliksiz mühendis yetiştirecek çok sayıda 
donanımsız üniversite ve bölüm açmak yerine, ülke 
ihtiyaçlarını gözeten yeterli eğitim kadrosu ve kütüphane, 
derslik, laboratuvar, yurt vb. alt yapısı tamamlanmış 
kuruluşlar oluşturmak

9)   Şimdiye kadar açılmış bulunan üniversitelerin 
kalite düzeyini artırmak ve kalite eşitsizliğini ortadan 
kaldırmak, eksik alt yapılarını tamamlamak

10) Eğitimde kalite standartlarını oluşturarak mühendislik 
bölümlerinin kalitesini bu kriterlere göre denetlemek

11) Ülkemizde verilen lisans diplomalarının uluslararası 
düzeyde tanınmasını sağlamak

12) Lisans eğitimini meslek içi eğitim programlarıyla 
sürekli desteklemek olmalıdır.

Sevgili Arkadaşlar,

Üniversite eğitimi bir meslek edinmenin yanı sıra belki 
ondan da önce yaşadığımız toplumu anlama, bilimsel 
düşünme ve sorgulama yeteneğini geliştirme, insan 
haklarına saygılı çağdaş bir birey olma yolunda atılmış 
önemli bir adımdır.

Tam da bu nedenle, eğitim ve meslek alanlarımıza yönelen 
gerici-liberal kuşatmaya karşı bilimi rehber alarak hep 
birlikte karşı durmak zorundayız.

Biliyor ve inanıyorum ki, ulusal ve evrensel değerleri 
içselleştirmiş, laikliğe, demokrasiye ve hukukun 
üstünlüğüne inanan çok kültürlü bir toplumu zenginlik 
kabul eden, eleştiriye açık, üreten ve kamu yararını 
gözeten ve de en önemlisi gelecekte örgütümüzü 
yönetecek, örgütümüzün ilkelerine sahip çıkacak, 
örgütümüzü büyütecek arkadaşlarımız sizlerin arasından 
çıkacaktır.

TMMOB, karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, 
eşitsizliğe karşı adaleti, şiddete karşı kardeşliği, sömürüye 
karşı emeği savunmaya, başka bir Türkiye ve başka bir 
dünya mücadelesinde onurlu ve dik yürüyüşüne genç 
arkadaşlarımızdan aldığı güçle devam edecektir.

Burada gelişen ilişki birlikte çıkılacak uzun bir yolun ilk 
adımlarıdır.

Bizler, 1970’lerden beri Teoman Öztürk ve arkadaşları 
tarafından yaratılan bir değerin bayrağını devraldık, o 
değerlerin bir gelenek halinde sürmesini sağladık. Şimdi 
sizlerin bayrağı devralma zamanınızdır.

Bu ülkenin geleceğini karartmak isteyenlere inat, 
aydınlıklardan, güzelliklerden yana olsun sizin 
mücadeleniz.

UMUTLA, İNATLA, İNANÇLA KALIN.
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12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİNİN 
ÜZERİNDEN GEÇEN 19. YIL...

İnsan onuruna yakışır, sağlıklı ve güvenli konutlarda 
yaşamak her insanın hakkıdır. Depremi asla 
unutturmadık ve asla unutturmayacağız.‘‘

12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57‘de Merkez üssü 
Düzce ilçesinde aletsel büyüklüğü 7.2 olan bir deprem 
meydana geldi. 30 saniye süreyle etkili olan deprem 
845 yurttaşın ölümüne, 15 000 civarında konut ve 
işyerinin ağır hasar görmesine neden oldu. 17 Ağustos 
Kocaeli Depreminin 3 ay sonrasında yaşanan bu ikinci 
afet, ülkemiz deprem gerçekliğinin ne derece göz ardı 
edilmiş olduğunu ağır bir fatura ile birlikte ortaya 
çıkardı.

Ertesi günü yayınlanan gazetelerin sayfaları ve 
televizyon ekranları “Devletimiz büyüktür; yaralar 
hemen sarılacak; yıkılan konutların yerine yenisi 
hemen yapılacak ; sorumlular cezalandırılacak .... “ 
şeklinde sözlerle doldu.

12.Kasım.1999 Depreminin üzerinden geçen 19 yılın 
ardından geriye baktığımızda bu sözlerin, yetkililerin 
bildik söylemleri olmanın ötesine geçmediğini 
görüyoruz. En son örneğini 23 EKİM 2011 Van  
Depreminde yaşadığımız gibi 19 yıllık süre sonunda 

hala işin başındayız, afetlere hazırlık konusundaki 
hızımız kelebek uçuşunu geçemedi.

Dünya, üzerindeki her şeyin hareket ve değişim içinde 
olduğu dinamik bir varlıktır ve depremler bu doğal 
süreçlerin bir parçasıdır. Bir doğa olayı olan depremlerin 
herhangi bir irade ile durdurulması, değiştirilmesi 
mümkün değildir. Depremler sarsmaya devam 
edecekler. Ancak, varolan ekonomik, siyasal, kültürel 
ve afet yönetim sistemimiz içinde bu doğa olaylarının 
afete dönüşmesi kaçınılmaz gibi gözüküyor. depremleri 
değiştiremeyiz ancak sistemi değiştirebiliriz.

Sosyal, ekonomik ve siyasal bütün yapılar rant 
ekonomisinin egemenliği altında olduğu sürece bu 
sistemde yapıların ayakta kalması mümkün değildir. 
Uygulanan ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel 
politikaların kendilerinin birer fay, kırılma hattına 
dönüştüğü koşullar altında depremlerle mücadele 
teknik bir konu olmaktan çıkıp siyasal bir boyut 
kazanmıştır.

Aslında hepsi birer sıradan doğa olayı olan deprem, 
heyelan, çığ ve kaya düşmesi, su baskını vb. olaylar;

Bilinçsizce verilmiş yer seçimi kararları,

Jeolojik, jeofizik ve jeoteknik verilerden yoksun imar 
planları,

BURSA İKK: 12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİNİN 
ÜZERİNDEN GEÇEN 19. YIL...

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 12 Kasım Düzce Depreminin yıldönümü dolayısıyla 12 Kasım 2018 tarihinde 
saat: 12.30 ‘da BAOB salonunda bir basın açıklaması yaptı.
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Düşük standartlarda ve mühendislik hizmeti görmemiş 
yapı üretimi, kısaca ranta dayalı hızlı ve düşük nitelikli 
kentleşme ve sosyo-ekonomik politikalar sonucu afet‘e 
dönüşmektedir.

Daha güvenli, daha sağlıklı ve yaşanabilir çevrede 
yaşamak her yurttaş için temel bir insan hakkıdır. 
Yıkıcı afet zararlarına yol açan nedenler ülkedeki 
sosyo - ekonomik koşullardan ve siyasal ilişkilerden 
bağımsız değildir. Afet güvenliğinin sağlanması 
diğer tüm toplumsal olgular gibi siyasal bir etkinlik 
alanıdır. Ülkedeki üretim ve paylaşım süreçlerine, gelir 
dağılımına, eğitim politikalarına, kültürel gelişime 
müdahale edilmeden, var olan ekonomik, siyasal 
ilişkiler bu şekilde sürdüğü sürece, afetler sorun 
olmaya devam edecektir. Sorunun değil, çözümün 
bir parçası olmak için demokratik kitle örgütleri, 
sendikalar, mahalle dernekleri biçimlerdeki örgütlü 
kitlesel sivil katılımının afet hizmetlerine yönelik her 
aşamada eşgüdüm içerisinde olması gereklidir. Afet 
hizmetlerinin kamu yararı ve bilimsel - teknik kriterlere 
uygunluğu sadece hükümet kararları ile değil ancak bu 
şekilde güvence altına alınabilir.

Yapılan araştırmalar dünyada afetlerden etkilenen 
insan sayısının her yıl %6 arttığını, afetlerden etkilenen 
insanların %90‘ının az gelişmiş ülkelerde yaşadığını 
göstermektedir. Kaynaklarının eşitsiz dağılımı ve 
egemen kapitalist politikalar az gelişmiş ülkeleri ve 
yoksulları afetlere karşı daha savunmasız bir hale 
getirmiştir.

Afetler karşısında giderek artan korumasızlığa 
karşı: herkes için yeterli konut temin etme ve insan 
yerleşmelerini daha güvenli, daha sağlıklı ve yaşanabilir 
kılmak, gerekli planlama mekanizmaları ve kaynakları 
sağlayarak doğal afetlerin ve diğer acil durumların 
insan yerleşimleri üzerindeki etkilerini hafifletmek, 
afetten etkilenen yerleşimlerin gelecekteki afetlerle ilgili 
risklerini azaltmak için yapılacak işlerin en başında: 
ülkemizde neoliberal politikalardan arındırılmış 
kamusal çıkar ve bilimsel önceliklere dayanan 
bir mühendislik-mimarlık-plancılık anlayışının 
oluşturulması gelmektedir.

Bu duyarlılığı taşıyan bizler;

Yönetim Sistemimizin liberal yaklaşımlardan 
arındırılmasını, kamu yararı, bilimsel normlar, 
katılımcılık çerçevesinde yeniden ve ivedilikle 
oluşturulması gerekliliğini, merkezi ve yerel yönetim 
kurumlarındaki yöneticilere bir kez daha hatırlatıyoruz.

Sorunu çözmekten uzak, özelleştirmeci anlayışın ve 
sistemin değiştirilmesi, bu sistem yerine kamusal yarar 
ve denetimin egemen olduğu yeni bir sistemin inşa 
edilmesi gereklidir. Depremleri değiştiremeyiz, ancak 
sistemi değiştirebiliriz .

Ferudun TETİK
TMMOB Bursa İKK Sekreteri

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu 13 Kasım 
2018 tarihinde Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği’nde 
Torba Mahallesi’nde yapılacak sanayi sitesi ile ilgili bir 
açıklama yaptı. Açıklamada bölgede usulsüz bir şekilde 
ruhsat düzenlendiği, zeytin ağaçlarının sökülüp çam 
ağaçlarının kesildiği ifade edildi.

Ayrıca Bodrum’daki mevcut sanayi sitesinden 30 
işyerinin yeni kooperatife üye olduğu, diğer üyelerin 
ise dışarıdan yazıldığı, bu durumda mevcut sitedeki 
80 işyerinin yapılması tasarlanan yeni sanayi sitesine 
taşınamayacağı ifade edildi. 

Basın açıklamasını okuyan TMMOB Bodrum İKK 
Sekreteri Şahabettin Doğan şöyle konuştu:

“Bodrum İlçemizde mevcut olan Küçük Sanayi Sitesi 
1139 Ada 53/1/2 ve 5 Parseller 1142 Ada 1 ve 2 Parseller 
üzerinde kuruludur. Tüm kamuoyunca bilindiği üzere 

altında bulunan tarihi eserlerin (Halikarnassos Antik 
Kentinin Hipodrom Alanı) gün yüzüne çıkartılarak 
tüm insanlığa sunulması amacıyla bu Küçük Sanayi 
Sitesinin bulunduğu yerden kaldırılması yıllardan 
beri Bodrum’da yaşayan herkesin ortak düşüncesidir. 
2003 yılında yapılan Torba Koruma Amaçlı İmar Planı 
notlarında kentin günlük yaşamında olumsuzluklar 
oluşturan otogar ve sanayi sitesinin yarımadanın 
ihtiyaçlarını da göz önüne alınarak kentin dışına 
çıkartılması gerektiği belirtilmektedir. Birinci maddede 
belirtilen ihtiyaç doğrultusunda Bodrum Küçük 
Sanayi Sitesi Kooperatifi kurulmuş ve Torba‘da yeni 
yapılması planlanan Otogarın üst tarafında bulunan 5 
adet tarla, zeytinlik ve zeytinli tarla vasfında görünen 
gayrimenkuller satın alınmıştır. Bodrum’daki sanayi 
sitesinde 110 İşyeri vardır, yapılması planlanan sanayi 
sitesinin 158 üyesinin olduğu kendi internet sitelerinde 
belirtilmektedir. Mevcut sanayi sitesinden 30 işyerinin 
yeni kooperatife üye olduğu, diğer üyelerin dışarıdan 

BODRUM İKK’DAN YENİ SANAYİ SİTESİ İLE İLGİLİ 
AÇIKLAMA
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yazıldığı bilgisine tarafımızca ulaşılmıştır. Bu durumda 
mevcut sitedeki 80 işyeri yeni yapılması tasarlanan 
sanayi sitesine gün itibari ile taşınamayacaktır. Mevcut 
sanayi sitesi tarihi eserlerin açığa çıkartılması amacı 
ile 80 işyeri yıkılamayacak ise Torba’da yapılacak olan 
sanayi sitesinin amacı neye hizmet etmektedir?” 

“Torba’daki satın alınan yerde, imar planına göre yola 
ve yeşil alana isabet eden kamu terklerinin yapılmadan 
153 ada 34 Parsel de kayıtlı 15.095 m2’lik alana Bodrum 
Belediyesinde 08.06.2018 tarihinde 2018/500-2 sayı ile 
Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir. Bu ruhsat gereken İmar 
uygulamaları yerine getirilmeden verilen bir ruhsattır. 
3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. Maddelerine göre 
‘kamuya isabet eden alanların imar terkleri yapılmadan’ 
verilen bu yapı Ruhsatı incelendiğinde belgenin; 
Bodrum Belediye Başkanı’nın dış görevde olduğu bir 
zamanda Belediye Başkanı vekili olarak görevlendirilen 
Bodrum Belediye Meclis Üyesi Sayın Mehmet Melengeç 
tarafından düzenlenmiş olduğu ve bu belgede ruhsatı 
düzenleyen teknik eleman, kontrol eden, onaylayan 
hanelerinin Mehmet Melengeç tarafından 3 aynı imza 
ile düzenlendiği açıkça görülmektedir. Sayın Meclis 
üyesi aynı zamanda bahse konu yerde yapılan inşaatın 
sahibi olan, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin imza 
yetkilisi ve başkanıdır. Teknik eleman olmayan bir 
kişinin 3 yere aynı imzayı atarak ruhsat hazırlatması, 
hem mal sahibi, hem onaylayan konumunda olması 
hiçbir etik değere sığmamaktadır. Terkleri yapılmayan 
bir tarlaya yapı ruhsatı düzenlemek hiçbir yasal zemine 
oturmamaktadır. Yasal olmayan bu uygulamanın 
derhal iptal edilmesi gerekirken geçen 5 ay boyunca 
ruhsatın halen yürürlükte olması tarafımızca kabul 
edilemez bir uygulamadır.” 

SESSİZ KALINMASINA TEPKİ 

Açıklamanın devamında yasal olmayan yapı ruhsatına 
sessiz kalınmasına da tepki gösterilerek “Yine 

2018/500-2 sayılı Yapı Ruhsatına bakıldığında fenni 
mesul olarak görev yapan harita mühendisi, jeoloji 
mühendisi, jeofizik mühendisi meslektaşlarımızın bazı 
belediye meclis üyelerinin maaşlı elemanları olduğuna 
dair duyumlarımız bizi kaygılandırmaktadır. İlçemizin 
önümüzdeki dönemde Yerel Yöneticiliğine soyunan 
aday adaylarının da bu hukuksuzluğa dahil olabileceğini 
düşünmek bile istemiyoruz. Beş ay önce kesilmiş Yapı 
Ruhsatının yasal ve etik olmamasına rağmen geçen 
süreç içerisinde gerekli iptali yaptırmayan mevcut 
yerel yönetimin o dönemde başında olan siyasi erkin 
de sessiz kalması yine önümüzdeki dönemde Yerel 
Yöneticiliğe aday olmasından mıdır?” denildi. 

ZEYTİN AĞAÇLARI SÖKÜLÜP ÇAM AĞAÇLARI 
KESİLDİ! 

Açıklamada usulsüz bir şekilde yapı ruhsatının 
düzenlendiği alanda zeytin ağaçlarının sökülüp çam 
ağaçlarının kesildiği de ifade edilerek şöyle denildi: 

“Yukarıda arz etmiş olduğumuz kooperatif; hangi yasal 
güce dayanarak ruhsat almadığı parsellerde, hazineye 
ait parselde ve yasal olmayan ruhsata konu parselde 
inşaat faaliyetlerine başlamıştır? Bu bölgede devam 
eden zeytin ağaçlarının sökülmesi ve çam ağaçlarının 
kesimi, hafriyat ve dolgu çalışmaları sonucunda doğaya 
vermiş oldukları geri dönülmez hasar kamuoyuna nasıl 
açıklanacaktır? Her türlü hukuksal haklarımız saklı 
kalmak üzere İlçemiz Torba mahallesinde halen devam 
eden hukuk dışı uygulamanın bir an önce durdurulması 
ve Bodrum Kamuoyunun konu ile ilgili duyarlılığının 
sağlanması, hukuksuzluğa izin vermemesi ve rantın 
bir kez daha kazanmaması için üzerimize düşen 
görevleri yerine getireceğimizi bildirir, ruhsat 
iptalinin gerçekleştirilmesi ve sürecin yasal zeminler 
içerisinde devam ettirilmesini arzuladığımızı Bodrum 
Kamuoyuna saygılarımız ile arz ederiz.” 
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İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş 
(İDO)’nin 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren Bostancı-
Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar’dan 
oluşan iç hat seferlerini durdurma kararı aldığı 
yönünde haberler, kamuoyunun gündeminde yer aldı.

1987 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki 
olarak kurulan İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş (İDO), 2011 yılında dönemin İBB Başkanı 
Kadir Topbaş tarafından, elde edilecek gelirle Sarıyer’e, 
Beykoz’a ve Silivri’ye metro getirileceği iddia edilerek 
özelleştirilmiş ve 861 milyon dolara Tepe-Akfen-
Souter-Sera Ortak Girişim Grubu’na devredilmiştir.

TMMOB olarak, kent içi deniz ulaşımının önemli bir 
kurumu olan ve kamu yararı açısından olmazsa olmaz 
bir konumda bulunan İDO’nun özelleştirilmemesi 
gerektiğini dile getirmiştik. Bugün itirazlarımızda 
ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya 
çıkmıştır. İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş (İDO) özelleştirilirken İBB tarafından 
gerekçe olarak sunulan “Toplu taşımacılıkta deniz 
ulaşımının sahip olduğu payın arttırılması için 
yapılması gereken yeni yatırımların özel teşebbüs 
tarafından gerçekleştirilmesinin sağlanması” ve “Kamu 
menfaatlerinin temini ve genel kamu yararının tesisi 
için özelleştirmenin uygun olacağı” gibi özelleştirme 
güzellemeleri de çökmüştür.

İstanbul, kent içi deniz yoluyla yolcu taşımacılığı 
yönünden, yaklaşık 30 km uzunluğundaki Boğaz ve 
geniş Marmara kıyıları ile yüksek potansiyele sahip 
dünyanın sayılı kentlerindendir. İstanbul’da yaka 
geçişlerinde deniz ulaşımının payının artıracak, kent 
siluetiyle uyumlu deniz ulaşım araçları ile konfor ve 
hizmet kalitesinin ön planda olduğu, İstanbulluların 
deniz ulaşımından en üst düzeyde yararlanacağı 
politikalar üretilmelidir.

Bu politikalar uygulanmadığı gibi, özelleştirmenin 
bir sonucu olarak şirket karı düşünülerek İDO iç 
hat seferleri iptal edilmiş, İstanbulluların talep ve 
ihtiyaçları göz ardı edilmiştir. İstanbul’da ulaşım 
sorunu, raylı sistemlerinin ana omurgasını oluşturduğu 
ve deniz ulaşımının payının arttırılarak kara yoluyla da 
desteklenen entegre bir toplu ulaşım ağı ile birlikte; 
bütüncül ve insan odaklı ulaşım planlamasının 
benimsenmesi ile çözülebilir. Bu hususta İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne görevlerini bir kez daha 
hatırlatır, bütüncül bir yaklaşım yerine, kara yolu 
odaklı özel araç kullanımına yönelik, günübirlik, geçici 
çözümler üreten ulaşım politikalarına karşı mücadele 
edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu

İSTANBUL İKK: İDO İÇ HAT SEFERLERİNİN 
KALDIRILMASI ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARININ 

SONUCUDUR
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş(İDO)’nin iç hat seferlerinin kaldırılması ka-
rarına ilişkin 14 Kasım 2018 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK 
Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler 
Platformu, Ankara Tabip Odası (ATO) ve Ankara 
Serbest Muhasebeci Maili Müşavirler Odası 19 
Kasım 2018 tarihinde Ankara Tabip Odası’nda 
gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısıyla Ankara’da 
gösteriler sırasında ortaya çıkan polis şiddetine tepki 
göstererek “Ankara’daki OHAL kaldırılsın” dediler. 

TMMOB  Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Özgür Topçu’nun da katıldığı toplantıda ortak 

açıklamayı okuyan ATO Başkanı Vedat Bulut şöyle 
konuştu:

BASINA VE KAMUOYUNA

15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren darbe girişimi 
bahane edilerek ilan edilen OHAL yasakları ile ülkede 
Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış asgari 
demokratik hakların kullanımı ortadan kaldırılmıştır. 
Sendikacılara, siyasetçilere, aydınlara, akademisyenlere 
ve gazetecilere yapılan baskılar adeta 12 Eylül faşist 

ANKARA BİLEŞENLERİ: ANKARA’DAKİ OHAL 
KALDIRILSIN
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darbesini aratmamaktadır. OHAL baskıları Ankara 
özelinde daha fazla yaşanmaktadır. Sendikaların, 
meslek örgütlerinin, siyasi partilerin; halkın, işçi ve 
emekçilerin sorunlarını dile getirmeleri güvenlik 
bahane edilerek ya tamamen engellenmekte ya da 
anlamsız sınırlar çizilerek Ankara’da yasak bölgeler 
oluşturulmaktadır.  Ankara Emniyetinin orantısız, 
haksız ve hukuksuz güç kullanımıyla karşı karşıya 
kalınmaktadır. 2017/Temmuz ayında OHAL sözde 
kaldırılmıştır, ancak OHAL ve darbe hukuku devam 
etmekte kalıcı hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Her geçen gün Kanun Hükmünde Kararnamelerle, 
TBMM’ye meslek örgütlerinin ve sendikaların 
görüşleri alınmaksızın getirilen torba yasalarla, İdari 
düzenlemelerle çalışma ortamı emekçilerin aleyhine 
bir dönüşüm yaşamaktadır. İş güvenliği önlemleri 
alınmayan işletmelerde işçi cinayetleri, KHK’lerle 
haksız hukuksuz mağdur edilen ve işlerinden atılan 
emekçilerin hakları, eğitim haklarının engellendiği, 
kamu bütçesinin ve ülke kaynaklarının hilelerle 
yağmalandığı ve talan edildiği bir Türkiye’de yaşar hale 
getirildik.

Haklarını aramak isteyen emekçilerin, meslek örgütleri 
ve sendikaların kamuoyunda sorunu göstermek ve 
bilgilendirmek için düzenledikleri basın açıklamaları 
ve barışçıl gösterileri orantısız güç kullanımları ve 
engellemelerle karşı karşıyadır. Daha demokratik ve 
emeğe saygılı bir ülke özlemimiz varken, daha faşizan, 
baskıcı ve totaliter bir rejime doğru sürüklenmekteyiz. 
Haksız işten çıkarılmalar ve özlük haklarının 
korunması için işçinin grev hakkı yasaklanarak eli kolu 
bağlanmaktadır. Emekçilerin ve halkın haklı taleplerini 
dile getirmek için yapmak istedikleri gösteri ve basın 
açıklamaları polisin baskı ve güç kullanımlarıyla 
engellenmektedir. Hükümet sorunları çözmek yerine, 
sorunları örten ve emekçileri suspus olmaya iten 
uygulamaları tercih ediyor. Bir tarafta kamu bütçesiyle, 
halkın, emekçilerin vergileri ve primleri saltanat 

sürmek için çarçur edilirken, emekçilere, halka fakirlik 
ve şükretme dayatılmaya çalışılmaktadır.

Sermaye hakkı ödenmemiş emektir. Alın teri 
kurumadan ödenmesi gereken haklarımız için 
mücadele veren meslek örgütleri ve sendikalar 
baskınlar, gözaltılarla ve fermanlarla çalışamaz hale 
getirilmek istenmektedir.

Son olarak 14 Kasım 2018 tarihinde Numune 
Hastanesi bahçesinde Şehir Hastaneleri’ni ve bu 
nedenle kapatılacak hastaneleri ‘’Hastanemi Kapatma’’ 
söylemiyle dile getirmek isteyen mahalle sakinleri, 
tüketici dernekleri, kent meclisleri, siyasi parti üyeleri, 
sivil toplum örgütleri engellemeyle ve gözaltılarla 
karşılaşmıştır. Hastanemi Kapatma Platformu’nun 
Numune Hastanesi bahçesinde düzenlemek istediği 
basın açıklamasına polis engel olmuştur. TTB Merkez 
Konseyi Eski Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın da aralarında 
bulunduğu beş kişiyi gözaltına alan polisler daha sonra 
üç kişiyi serbest bırakmıştır.

Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla Ankara’nın altı 
köklü hastanesi olan Numune, Türkiye Yüksek İhtisas, 
Zekai Tahir Burak, Atatürk Eğitim ve Araştırma, 
Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Dışkapı 
Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapatılacaktır. 
Şehir hastaneleriyle yatak kapasitesindeki artış sadece 
150 adet olacaktır.

Egemenler 25 milyar dolarlık yatırıma 75 milyar dolar 
ödeyerek halkın hakkını sömürmek istemekte ve buna 
karşı herkesin susmasını dilemektedir. Egemenler 
bütün dönemlerin en büyük vurgun ve nitelikli 
dolandırıcılığıyla yüzleşmek istememektedir.

Aynı şekilde; 15 Kasım 2018 günü Büro Emekçileri 
Sendikasının Maliye Bakanlığı önünde yapmak 
istediği bütçeye dair basın açıklaması Ankara Valiliği 
tarafından yasaklanmış,  İzmir Caddesinde BES Ankara 
Şubelerince yapılmak istendiğinde de polis tarafından 
engel olunmuştur. BES Ankara 1 ve 2 No’ lu Şube 
Başkanları gözaltına alınmışlardır. Ancak, 14 Kasım 
2018 günü İzmir Caddesinde Kamu-Sen’ in yapmış 
olduğu basın açıklaması herhangi bir “güvenlik” önlemi 
alınmadan adeta görmezden gelinmiştir. Ankara 
Valiliği ve Emniyetinin bu çifte standartçı, ayrımcı, 
keyfi, hak ve hukuk tanımaz, çifte standartlı tutumunu 
buradan kınıyoruz.

Ankara Ulus Meydanı’nda bulunan Atatürk heykelinin 
aydınlatılmasının yapılmamasını protesto eden kitleye 
de benzer şekilde 9 Kasım gününde orantısız güç 
kullanılmıştır.
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TBMM’de görüşülen Sağlıkla ilgili torba yasa 
tasarısında bulunan Anayasamıza, İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesine ve Avrupa Sosyal Şartlarına 
aykırı maddelerle ilgili mücadele veren sağlık 
emekçileri pek çok kısıtlama ve engellemelerle 
karşılaşmıştır. TBMM’ne bu torba yasayı getiren AKP 
milletvekilleri komisyonlarda yeterince tartışılmayan, 
meslek örgütlerine ve sendikaların görüşlerini göz ardı 
ederek tasarıyı TBMM Genel Kuruluna getirmiştir.

Toplumda infial yaratan özellikle 5.Md. kısmen 
TBMM’de iyileştirilmiş olsa da, eğitim haklarını ve 
mezun olmuş hekimlerin çalışma özgürlüğünü 450 gün 
süreyle kısıtlama halen yasa içerisinde bulunmaktadır.

Bu konularla ilgili görüş ve düşüncelerimizi 
iletmek üzere Ankara Valisi’nden randevu istemiş 
bulunmaktayız. Ankara Valisi yeni atanmıştır ve 6 
Kasım tarihinde göreve başlamıştır. Ankara ilimizde 
diğer illerle kıyaslandığında pek çok özgürlük alanı 
daha fazla kısıtlamalara maruz kalmıştır. Bu konuda 
gerek valiliğimizin gerekse emniyet güçlerinin 
dikkatleri bu konuya çekilerek, örnekleriyle bir dosya 
halinde kendilerine takdim edilecektir. Randevu 
talebimizin en kısa sürede karşılanarak Türkiye’ye 
layık olmayan bu antidemokratik uygulamalardan 
vazgeçilmesi temennimizdir.

Meslek Örgütleri ve Sendikalar kamuoyuna seslerini 
nasıl duyuracaktır? Sorunların çözümü ve talepleri 
duyurma konusunda nasıl kamuoyu yaratacaklardır? 
Bu sorunun yanıtı basittir. Hukuki zeminde ve 
demokratik hakların özgürce kullanılarak kamuoyu 
ile paylaşıldığı basın açıklamaları ve gösteriler yoluyla 
arayacaktır.

Hiç kimsenin Anayasa ve yasalardan aldığı kamu gücü 
ve yetkisini; emekçilerin, meslek örgütü üyelerinin, 
halkın haklarını gasp etmek için kullanmaya hakkı 
yoktur. Hiçbir kamu görevlisinin, emekçilerin ve 
üyelerinin bedel ödeyerek kurduğu ve büyüttüğü 
sendikalarını, meslek örgütlerini, siyasi partilerini 
baskı altına almaya, yok saymaya, görmezden gelmeye 
hakkı yoktur. Bizler mülki amirlerin ve diğer kamu 
görevlilerinin görevlerini adil, tarafsız ve hukuka 
uygun yapmalarını istiyoruz. Derhal, Ankara’ da 
uygulanan OHAL yasaklarının kaldırılarak sokakların 
ve caddelerin işçi ve emekçi halkın özgürce kullanacağı 
alanlar olmasını istiyoruz. Emek ve demokrasi 
mücadelesini yürüten örgütler olarak bu konudaki 
ısrarımızı ve mücadelemizi sürdüreceğiz.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
Ankara Tabip Odası
Ankara Serbest Muhasebeci Maili Müşavirler Odası

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 21 Kasım 
2018 saat 14.00’te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm 
Masası’na, yapılması planlanan Katı Atık Yakma Tesisi 
ile ilgili itirazda bulundu. İtiraz dilekçeleri TMMOB 
üyelerinin ve çeşitli STK temsilcilerinin katılımıyla 
verildi.

Umuttepe Ayvazca bölgesinde yapılması düşünülen 
Katı Atık Yakma Tesisi projesi ile ilgili olarak seçilen 

yere, planlara işlenmesine ve 437 sayılı meclis kararına 
itirazda bulundu.

Çöp fabrikasının yapılacağı bölgenin yoğun ağaçların 
bulunduğu ormanlık alan olduğu belirtilen dilekçede 
şu ifadeler yer aldı; “Seçilen alan İzmit Kentinin 
akciğerleri olan yoğun ağaçların bulunduğu ormanlık 
bir alandır. ÇED raporunda 12.000 civarında ağacın 
kesileceği belirtilmektedir. Yine seçilen alan bölgedeki 
kente doğru esen hâkim rüzgârların güzergâhında 
bulunmaktadır.

Dilekçenin devamında ise, “Tesise yakın bölgede ve 
civarında hem Umuttepe Hastanesi hem de yapılmakta 
olan Şehir Hastanesi gibi sağlık tesis alanları 
bulunmaktadır. Seçilen alanın yakınında köy yerleşim 
alanları bulunmaktadır. Bu ormanlık alanın ortasında 
ister katı atık, isterse kül olsun herhangi bir depolama 
yapmak çevre cinayetine sebep olacaktır. Gelecekte geri 
dönülemez zararlar verecektir.” ifadeleri yer alıyor.

Şu ana kadar yaklaşık 6 bin itiraz dilekçesi verildi ve 
itiraz dilekçesi verme süresi ise 26 Kasım’da sona erecek.

KOCAELİ İKK’DAN ÇÖP FABRİKASINA İTİRAZ
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ÖLÜMLERE DAVETİYE…(!)

20. 11. 2018 tarihinde Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde 
bulunan ruhsatsız/kaçak bir maden ocağında meydana 
gelen patlamada Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan 
Gençtürk adlı 3 insanımız hayatlarını kaybetmiş, Evren 
Cinemre ve Adem Alibaş isimli 2 işçimiz ise ağır yaralı 
olarak kurtarılıp hastanede tedavi altına alınmışlardır. 
Hayatını kaybeden işçilerimizin ailelerine başsağlığı, 
yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Yeraltı kömür madenciliği dünyanın en zor 
mesleklerinin başında gelmektedir. Bu faaliyet 
yürütülürken göçük, grizu, yangın vs gibi yaşanabilecek 
riskli durumları ve can kayıplarını önlemenin yegâne/
biricik yolu; ancak mühendislik bilim ve tekniğine 
uygun davranılması, madencilik faaliyetlerinin işçi 
sağlığı iş güvenliği açısından alınması gereken güvenlik 
önlemlerinden taviz vermeden yürütülmesidir. 
Asgari ve olmazsa olmaz koşulu budur. Devletin 
ilgili kurumlarının da bu koşulların yerine getirilip 
getirilmediğinin denetimini yapmasıdır. Bunlar yerine 
getirilmeden madencilik faaliyeti yürütülemez. Eğer 
aksi olursa bu yaşadığımız olayda olduğu gibi daha 
çok canlarımızı kaybederiz. Zonguldak Madencilik 
Camiası ve ülkemiz bu acı gerçeği yıllarca yaşayarak, 
canlarını vererek, yakınlarını kaybederek veya sakat 
kalarak tecrübe etmiştir.

Kaçak ocaklarla ilgili düşüncelerimizi defalarca 
ifade ettik. Önlenebilmesi için yapılması gerekenler 
konusunda önerilerimizi dile getirdik. Bunların bir 
kısmını kamuoyuyla bir kez daha paylaşmakta fayda 
görüyoruz.

Bilindiği gibi kaçakçılık bir devletin yasalarına karşı 
gelerek yapılan ticarettir. Yani bir suçtur. Dolayısıyla 
yasal bir dayanağı olmadan izinsiz olarak üretilen 
kömürün ülke içinde serbestçe satılması veya satın 
alınması da bu suça ortaklık etmektir. Kaçak üretimi 
önlemek de devletin ilgili birimlerinin görevleri 

arasındadır. Kömür kaçakçılığı hala bölgemizin en 
büyük sorunlarından birisi olmaya devam etmektedir. 
İşsizlik nedeniyle insanlar her türlü denetimden, iş 
güvenliğinden ve sosyal güvenceden yoksun “kaçak 
ocaklar”da canları pahasına çalışmakta ve buralarda 
meydana gelen kazalarda hayatlarını kaybetmekte ya 
da sakat kalmaktadırlar.

Yeraltı maden ocaklarında havalandırmadan-
tahkimata, nakliyattan-su atımına kadar son derece 
özel önlemler ve teknik teçhizatla çalışılmaktadır. 
Eğitim ve örgütlenme de olmazsa olmazlar arasındadır. 
Hiçbir madencilik bilgisi içermeyen, teknolojisi 
olmayan, kömürü, gazı, tahkimatı, havalandırmayı 
bilmeyen, işçi sağlığı iş güvenliğinden habersiz ve 
hiçbir teknik denetim olmadığı için son derece ilkel 
koşullarda sürdürülen çalışmalar sonucunda ise 
kazaların olmaması mümkün değildir. Dolayısıyla 
mayınlı bir tarla olarak nitelendirilebilecek kaçak 
ocaklarda meydana gelen bu tür kazalar bir iş kazası 
olarak nitelendirilemez. Bunun adı olsa olsa “göz göre 
cinayet”tir…

Neredeyse her gün benzer haberlerle sarsılıyoruz. 
Birer ikişer evine ekmek götürmek umuduyla böyle 
yerlerde çalışan insanlarımızı hem de çok genç yaşlarda 
kaybediyoruz. Bu türden ocakları kapatmanın kalıcı 
bir çözüm olmadığını, sürekli yenilerinin açıldığını 
görüyoruz. Bu tür ocakların açılmasını ve adeta bir 
ölüm tüneli olan böyle yerlerde insanları çalışmaya 
zorlayan nedenleri ortadan kaldırmalıyız. Ana 
babaların evlatlarını, çocukların yetim, kadınların eşsiz 
kalmalarının acısını ve sorumluluğunu yüreğimizde 
hissetmeliyiz.

Bu sağlanıncaya kadar geçmiş yıllarda defalarca dile 
getirdiğimiz gibi kaçak ocakların açılmasını, işçilerin 
yasal olmayan şekilde buralarda çalıştırılmasını ve 
üretilen kömürün piyasada satılabilmesinin önüne 
geçilmeli ve bu süreç mutlaka önlenmelidir.

Olayda yaşamını yitiren insanlarımızı saygıyla anıyor, 
yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Tüm madencilik 
camiasına baş sağlığı diliyoruz. Madencilik sektöründe 
giderek artmakta olan iş kazaları konusunda ilgilileri 
uyarıyor ve görevlerini eksiksiz yapmaya, gereken 
önlemleri acilen almaya davet ediyoruz. Kamuoyunun 
bilgisine saygıyla sunuyoruz.

Erdoğan Kaymakçı
TMMOB Maden Müh. Odası
Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

ZONGULDAK İKK: ÖLÜMLERE DAVETİYE…(!)
TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu, Zonguldak Kilimli` de  kaçak bir maden ocağında 21 Kasım’da 
meydana gelen grizu patlamasına ilişkin 23 Kasım 2018 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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İktidar tarafından ilk olarak 24 Haziran genel seçimleri 
öncesi seçim vaadi olarak dile getirilen, “imar barışı” 
olarak topluma lanse edilen imar affı bugün 6 ay daha 
uzatıldı.

İmar affı ile 40-50 milyar TL gelir öngören ancak 
şimdiye kadar 14 milyar TL gelir elde edildiğini 
açıklayan iktidar, yaklaşan yerel seçimleri de gözeterek, 
talep yoğunluğunu bahane etmiş, ekonomik ve siyasi 
rant hesaplarıyla süreyi ikinci defa uzatmıştır.

Türkiye’de milyonlarca kaçak yapıyı ilgilendiren, 
mülkiyet ve imar sorunu olan, ruhsatsız ya da imar 
mevzuatına aykırı olarak eklentiler yapılmış yapıları 
kapsayacak bu imar affı daha önce çıkarılan imar 
aflarında rastlanmayan ölçüde geniş bir kapsam ile 
hayata geçirilmiş durumda.

İmar barışı uygulamalarının ülkedeki tüm yerleşmelerin 
sağlık ve güvenliğinin yanı sıra doğal, tarihi ve 
kültürel varlıklarını tehdit altına almakla kalmayıp, 
uygulanmaya başlandığı andan itibaren sayısız bireysel 
ve kurumsal hukuk davasının konusu olacağı ve 
özellikle sit alanlarında ayrıcalıklı bir biçimde kapsam 
dışında bırakılan ve aynı statüyü taşıyan alanlardan 
gelecek itirazlar sonucunda daha da genişleme eğilimi 
taşımakta olduğu açıktır.

İstanbul özelinde bu imar affı, doğa olayların afete 
dönüşerek binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine, 
meşrulaştırılan kaçak yapı stoku nedeniyle depremlerin 

yıkıcı etkisinin artmasına, dere yataklarında ve 
kıyılardaki kaçak yapılar ise sel felaketlerine yol 
açacaktır. Ayrıca orman alanları, içme suyu havzaları, 
tarihi, doğal, kentsel, arkeolojik sit alanları üzerinde 
inşa edilen kaçak yapıların af kapsamına alınmasıyla 
kamusal kaynaklarımız da yok edilmektedir.

Boğaziçi öngörünüm bölgesinin de imar affı sınırlarına 
dâhil edilmesiyle ilgili bölge sınırları içerisindeki bina 
ve tesisler dâhil olmak üzere, bütün kaçak yapılar yasal 
hale getirilerek, tarihi ve kültürel mirasımız zarar 
görecektir.

Kaçak yapı stokunun meşrulaştırılması, ülkemizin 
köklü sorunlarından biri olan kaçak yapılaşmanın 
sürmesine ve gelecekte yapı güvenliği konusunda yeni 
sorunlara sebep olmaktadır. İmar aflarıyla kaçak yapı 
teşvik edilmekte, planlama, mimarlık ve mühendislik 
süreçlerini uygulanamaz hale getirilmektedir.

Bu hususta imar affının bir toplum sağlığı ve güvenliği 
sorunu olduğu kabulüyle, sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir 
bir çevre için siyasi iktidarı Anayasal görevini yapmaya 
davet ediyoruz. Sermaye ile yapılan “barış” olarak 
tarihe geçecek bu imar affı uygulamasından, imar 
affı süresinin ekonomik ve siyasi rant hesaplarıyla 
uzatılmasından, halk sağlığı ve güvenliği yerine 
sermaye tercihinden, acil olarak vazgeçilmeli, planlama, 
mimarlık mühendislik süreçleri işletilerek sağlıklı ve 
nitelikli yapı stoku oluşturulmalıdır.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

İSTANBUL İKK: İMAR AFFI EKONOMİK VE SİYASİ 
RANT HESAPLARIYLA UZATILMAKTADIR!

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından İmar Affı’nın 6 ay daha uzatılmasına ilişkin basın 
açıklaması gerçekleştirildi.



63

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2018 ∙ SAYI: 183

HABERLER

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi 
2018-2019 dönemi “Eğlenirken Tanışıyoruz” Açılış 
Etkinliği 4 Kasım 2018 Pazar Günü; tanışma atölyeleri, 
çeşitli etkinlikler ve “Döneme Merhaba” konseri ile 
gerçekleştirildi.

Öğrencilerin birbirini tanımasını kolaylaştırmak, 
aralarındaki dayanışma ve güven duygusunu 
güçlendirmek amacıyla yapılan tanışma atölyelerinin 
ardından öğrencilerin sunumu ile birlikte TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Yenimahalle 
Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın konuşmaları 
gerçekleştirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
TMMOB’nin ve ülkenin aydınlık geleceği olan 
öğrencilerin, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi 
ve Sosyal Tesisi’nde birlikte bir hayat ördüklerini, 

dayanışma ve güven duyguları ile kurulan ilişkilerin 
ülkenin üzerine çökertilen karanlığın dağıtılması için 
bir umut olduğunu söyledi. Gericiliğin, tarikat ve 
cemaat ağlarının sardığı eğitim alanında öğrencilerin 
büyük bir mücadele verdiklerini, bu mücadele 
sayesinde eğitim ve üniversiteler üzerindeki baskının 
aşılabileceğini aktaran Koramaz, yeni dönemde 
öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise eğitimin 
ve dayanışmanın önemini vurgularken, Yenimahalle 
Belediyesi’nin öğrencilerin yanında olduğunu, 
öğrencilerin ihtiyaçları konusunda ellerinden geleni 
yapacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından TMMOB Teoman Öztürk 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi öğrencileri tarafından 
oluşturulan müzik grubunun konseri ile etkinlik 
devam etti.

EĞLENİRKEN TANIŞIYORUZ ETKİNLİĞİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Konserin ardından Yenimahalle Batıkent’te düzenlenen 
8. Geleneksel Sinan Kayış Futbol Turnuvası final 
maçında TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi Futbol 

Takımı Sahaya çıktı. 32 takımın katıldığı turnuvanın 
şampiyonluğunu kazanan TMMOB Teoman Öztürk 
Öğrenci Evi Futbol Takımı’na madalyalarını TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz taktı.
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TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ VE SOSYAL 
TESİSİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLER
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TMMOB YÖNETİM KURULU’NUN 24 KASIM 2018 TARİHLİ 
TOPLANTISINDA ALINAN KARARLA ÜCRETLİ ÇALIŞAN 

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI İÇİN 2019 
YILINDA İLK İŞE GİRİŞLERİNDE BAZ ALINACAK ASGARİ 

ÜCRET BRÜT 4500 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI

2019 YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET

4500 TL
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Açıklama açıklama açıklama Açıklama açıklama açıklama Açıklama açıklama

2019 UMUDUN YILI OLSUN!
Hâlâ bir umut var mıdır, kalmış mıdır yani?

Geleceğimiz için umut var mıdır, çocuklarımızın yarınları, yarım kalmış düşlerimiz için?

Yağmalanan kentlerimiz için umut var mıdır, kesilen ağaçlarımız, yıkılan parklarımız için? 

Kirletilen doğamız için umut var mıdır, kurutulan nehirlerimiz, toprak doldurulan kıyılarımız için?

Özelleştirilen fabrikalarımız için umut var mıdır, içi boşaltılan kurumlarımız, satılan madenlerimiz için?

Üniversitelerimiz için umut var mıdır, karakola çevrilen kampüslerimiz, ayaklar altına alınan bilim için?

İşçiler için umut var mıdır, mezarlığa dönen şantiyelerimiz, yok sayılan alın terimiz için?

Kadınlar için umut var mıdır, görünmeyen emeğimiz, çiğnenen haklarımız için?

Demokrasi için umut var mıdır, elimizden alınan özgürlüklerimiz, sözde kalan eşitliğimiz için?

Adalet için bir umut var mıdır, iktidarın sopasına dönen hukuk, saray güdümlü mahkemeler için?

Barış için umut var mıdır, bin yıllık kardeşliğimiz, bir arada yaşamamız için?

Arkadaşlık için umut var mıdır, kapıdan buyur edilen komşuluk, bir ömür boyu süren sırdaşlık için?

Nezaket için bir umut var mıdır, beklentisiz sunduğumuz şefkat için, yüreğimizdeki sevgi için?

Hâlâ bir umut var mıdır, kalmış mıdır yani? Küçücük de olsa…

Umut var elbette!

Umut ki en ustasıdır düştüğü yerden ayağa kalkmaların ve en hızlısıdır ileri atılmaların, onu 
kaybettiğimiz geçmişe değil, kazanacağımız geleceğe bakarak görebiliriz ancak… 

Kırgınlıklarımıza değil coşkumuza bakarak, çıkmaz sokaklara değil açık denizlere bakarak, 
tutsaklığımıza değil sere serpeliğimize bakarak görebiliriz umudu!

Birbirimize tutunarak, birbirimizden güç alarak…

Umut var elbette!

Biz varsak umut da var.

2019 yılı umudun, mücadelenin ve sevginin yılı olsun…

Herkese iyi yıllar!

TMMOB YÖNETIM KURULU


