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Bu Sayıda
14 Ekim 2022 tarihinde Amasra’da yaşanan maden 
faciasında hayatını kaybeden 42 madencimizin derin 
üzüntüsünü yaşıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait 
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesine bağlı yeraltı 
kömür ocağında yaşanan bu facia, madencilik bilgi ve 
birikiminin yok sayılmasının, teknik bilgi ve altyapı 
yetersizliğinin, iş güvenliği anlayışının görmezden 
gelinmesinin ve benzeri felaketlerde ihmali bulunanlara 
hak ettiği cezaların verilmemesinin bir sonucudur.

Özelleştirme politikaları nedeniyle kamu kurumlarının 
içinin boşaltılması, nitelikli personel yapısının dağıtılması, 
liyakate dayalı kamu yönetimi anlayışının terk edilmesi, 
periyodik denetimlerin gereğince yapılmaması ve yaşanan 
facialardan ders çıkarılmaması nedeniyle bu facialar ne 
yazık ki yaşanmaya devam ediyor. Tüm uyarılara rağmen 
madencilerimizi göz göre göre ölüme yollayanların 
suçlarını ve sorumluluklarını örtbas etmesine izin 
vermeyeceğiz.

Sorumluluklarını yerine getirmeyerek insanların 
hayatlarını kaybetmesine neden olan siyasi iktidar, 
kendisine sorumluluklarını hatırlatan meslek örgütlerini 
hedef almaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Adalet 
Bakanı, TTB ve TMMOB yasalarının değiştirilmesi 
için hazırlık yaptıklarını ifade etti. AKP’nin birliğimize 
yönelik bu sistematik saldırılarının nedeni, iktidara geldiği 
günden bu yana sürdürdüğü yıkım politikalarına karşı 
yürüttüğümüz mücadeledir. İktidarın bu saldırılarına karşı 
birliğimizi ve değerlerimizi savunmaya devam edeceğiz.

Bu sayımızda odalarımız tarafından yapılan kongre ve 
sempozyumlar ile güncel gelişmelere ilişkin yaptığımız 
basın açıklamalarımızı okuyabilirsiniz.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye 
Taşkömürü Kurumu’na ait Amasra Taşkömürü İşletme 
Müessesesine bağlı yeraltı kömür ocağında 14 Ekim 
2022 tarihinde akşam saatlerinde, yüzeyin 350 metre 
altında meydana gelen “grizu patlaması” sonucunda 
resmi açıklamalara göre şu ana kadar 41 maden 
emekçisi hayatını kaybetmiştir.

Hayatını kaybeden arkadaşlarımızın acısını 
yüreğimizin en derinlerinde hissediyoruz. Yaşamını 
yitiren kardeşlerimize rahmet, yakınlarına sabır 
diliyoruz. Yaralı arkadaşlarımızın en kısa zamanda 
sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

“Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların 
nasıl öldüğünü bakın” derler.

Tanıyın işte: Bizim ülkemizde insanlar, evine üç kuruş 
ekmek parası götürebilmek için yerin yedi kat dibinde 
ölüyorlar. Bizim ülkemizde insanlar işyerlerinin 
güvensizliği, yetkililerin sorumsuzluğu, patronların 
açgözlülüğü nedeniyle ölüyorlar. Bizim ülkemizde 
insanlar siyasi iktidarın rant hırsı nedeniyle, insan 
hayatını umursamazlığı nedeniyle ölüyorlar. Bizim 
ülkemizde insanlar kanunlar işletilmediği için, 
sorumlular cezalandırılmadığı için ölüyorlar.

Kozlu’da böyle öldük, Dursunbey’de böyle öldük, 
Karadon’da böyle öldük, Ermenek’te böyle öldük, 
Soma’da böyle öldük…

Binlerce kişi öldük, on binlercemiz yaralandı. Bunca 
hayatımız elimizde alınırken ne bir patron hal ettiği 
cezayı aldı, ne bir sorumlu yargılandı, ne bir siyasi istifa 
etti.

“Kaza” diyorlar, “fıtrat” diyorlar, “kader” diyorlar… Tüm 
bu sözler yaşanan faciaların arkasındaki sorumluları 
gizlemek için söyleniyor.

Gerekli önlemleri almadan, denetim yapmadan, güvenli 
koşulları oluşturmadan madencileri yerin yüzlerce 
metre altına gönderirseniz buna kaza diyemezsiniz. 
Bunun adı düpedüz cinayettir. Her cinayette olduğu 
gibi bunun da mutlaka faili vardır.

Madenci kardeşlerimizi göz göre göre ölüme yollayanlar 
bu cinayetin sorumlusudur. Madende güvenlik 
önlemlerini almayanlar bu cinayetin sorumlusudur. 
Madenlerin bu biçimde çalıştırılmasına izin verenler 
bu cinayetin sorumlusudur. Ve elbette madenleri vahşi 
bir sömürü ve rant kaynağı olarak kullanan siyasi 
iktidar bu cinayetin sorumlusudur.

Bizler bu sorumluların yargılanmasını, hesap 
vermesini istiyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız. 
Tüm uyarılarıa rağmen madencilerimizi göz göre göre 
ölüme yollayanların suçlarını ve sorumluluklarını 
örtbas etmesine izin vermeyeceğiz.

TMMOB’ye bağlı odalarımızda arkadaşlarımız 
facianın yaşandığı bölgede incelemelerine devam 
etmektedir. Bu incelemeler sonucunda en kısa zamanda 
hazırlayacağımız raporla tüm sorumluları birer birer 
ortaya çıkaracağız ve kamuoyuyla paylaşacağız.

Hepimizin başı sağ olsun.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

AMASRA’DA YÜREĞİMİZ BİR KEZ DAHA YANDI, 
SORUMLULAR HESAP VERSİN!

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesine bağlı yeraltı kömür ocağında meydana gelen “grizu patlaması” 
sonucunda yaşanan maden faciasına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın 
açıklaması yapıldı. 
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Bu kez Bartın İlimizin güzel ilçesi Bartın’ımızdan gelen 
kara haberle tutuştu yüreklerimiz. 14 Ekim 2022 günü 
akşam saatlerinde meydana gelen Grizu Patlamasıyla –
resmi açıklamalarda göre 87 kişiden şimdilik 40 maden 
emekçisi yaşamlarını kaybetti ve gerisi yaralandı. 
Ölenlerin ailelerine ve ülkemize baş sağlığı, yaralılara 
ise acil şifalara diliyoruz.

Geriye dönük her yıl neredeyse en az 2000 emekçinin 
yaşamlarını yitirdiği bilinmektedir. Bu yılın ilk dokuz 
ayında (273 günde) ise en az 1359 emekçinin iş 
cinayetlerinde yaşamlarını kaybetmiştir.

Yaşam hakkı her şeyin üstündedir ve binlerce kez ifade 
ettiğimiz gibi bu gün de Amasra’da yaşamlarını kaybeden 
maden emekçileri üzerinden yineliyoruz: “Karşılığı 
para veya yatırım maliyeti olarak değerlendirilmemesi 
gereken yaşam hakkı,  Bilim ve Tekniğe dayalı önlemler 
alındığında ancak gerçekleşebilir ve iş cinayetleri/ toplu 
ölümlere yol açan iş katliamları yaşanmaz.” 

Gerçekleşen iş cinayetleri ve iş kazalarının büyük 
çoğunluğunun önlenebilir olduğu bilinmektedir. 

Bunun için önce insan hayatını ve emeğe değer veren 
bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir.

Bizler, bugün de iş cinayetleri ile mücadele etmek 
için sesimizi yükseltiyoruz. Ölüm, yaralanma ve sakat 
kalma hiçbir emekçinin kaderi değildir. 

Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında iş güvenliği 
önlemlerinin artırılması, bağımsız denetim sisteminin 
yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının 
durdurulmasını simgelemesi ve Amasra’da ailelerin 
ocaklarına  düzen acıya yurt olarak ortak olma amacıyla 
ULUSAL YAS ilan edilmesini öneriyoruz.

İş Cinayetlerine  ve Amasra İş Katliamınnın 
benzerlerinin bir daha yaşanmaması için yılmadan 
mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Mehmet Ali ELMA

KOCAELİ İL KOORDİNASYON KURULU 
SEKRETERİ

KOCAELİ İKK: YÜREĞİMİZ BU KEZ AMASRA’DA 
YERİN 300 METRE ALTINDA TUTUŞTU!

ULUSAL YAS İLAN EDİLSİN!
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DİSK, KESK, TMMOB, EBTO Eskişehir Temsilcileri 
adına açıklamayı yapan Maden Mühendisleri Odası 
Eskişehir İl Temsilcisi Gamze Yaş, “Türkiye Taşkömürü 
Kurumuna (TTK) ait Amasra Taşkömürü İşletme 
Müessesesinde (TİM) 14 Ekim 2022’de 16.00-00.00 
vardiyasında saat 18.15 sıralarında meydana gelen grizu 
patlamasında resmi açıklamalara göre 41 maden emekçisi 
hayatını kaybederken 5’inin durumu ağır olmak üzere 
11’i yaralanmıştır. Yaralılara acil şifalar diler, hayatını 
kaybedenlerin yakınlarına ve halkımıza başsağlığı dileriz.

Amasra faciasının ardından, Maden Mühendisleri 
Odası Genel Merkezimizden 3 ve Zonguldak 
Şubesinden de 5 kişilik bir inceleme ekibi oluşturularak 
olay yerine intikal edilmiştir.

İnceleme ekibinin soruşturmaları ve görüşmeleri 
sonucunda edilen bilgiler ve varılan tespitler aşağıdadır:

Amasra TİM’de 500 yeraltı işçisi, 80 yerüstü işçisi ve 142 
memur olmak üzere toplam 722 çalışan bulunmaktadır. 
16.00-00.00 vardiyasında yeraltı işçisi olarak 82 kişi 
tertip edilmiştir.

Ocakta biri üretimde, diğeri de hazırlık safhasında 
olan iki kartiye mevcuttur. Meydana gelen patlama 

her iki kartiyeyi de etkilemiştir. Yapılacak incelemeler 
sonucunda durumun detayları ortaya çıkacaktır.

Her maden faciasında ortaya çıkartılan trafo bahanesi 
burada da kullanılmaya çalışılmış, inandırıcı 
olmayacağı anlaşıldığında grizu patlaması olduğu 
gerçeği kabul edilmiştir.

Grizu patlaması, kritik konsantrasyona ulaşmış metan 
gazının ve yeterli oksijenin ateş kaynağına ulaşması ile 
meydana gelir.

Ölümlerin nedeni, grizu patlaması sonucu oluşan 
yüksek sıcaklık ve şok dalgası nedeniyle yanma ve 
ortama yayılan karbonmonoksit zehirlenmeleridir.

TTK Tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarını büyük 
bir özveriyle yürütürken, yerüstündeki kriz yönetimi 
organizasyonunda önemli aksaklıklar, madencilerin 
ailelerine bilgi verilmesinde eksikliklere, can kaybı 
sayısındaki belirsizlikler sebep olmuştur.

Gaz izleme sistemi verilerine Maden Mühendisleri 
Odası inceleme heyeti tarafından ulaşılamamıştır. 
Metan sensorünün kritik seviyede uyarı verip 

TMMOB ESKİŞEHİR İKK: KAZAYLA İLGİLİ TÜM 
VERİLER ŞEFFAF OLARAK PAYLAŞILMALI

DİSK-KESK-TMMOB-EBTO Eskişehir Temsilcileri Amasra Taşkömürü’nde meydana gelen grizu patlaması ile 
ilgili 16 Ekim 2022 tarihinde ortak açıklama yaptı.
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vermediği, verdiyse ne çeşit önlemler alındığı, uyarı 
vermediyse nedenlerinin incelenmesi gerekmektedir.

Yukarda sıralanan hususlar inceleme ekibi tarafından 
yapılan tespitler olup, kazanın neden ve sonuçları daha 
sonraki incelemeler sonucunda netlik kazanacak ve 
kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Madencilik barındırdığı tehlikeler nedeniyle bilgi, 
deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren en 
tehlikeli iş koludur. İncelemeler sonucunda, maden 
kazalarının; teknik, sosyal, ekonomik, eğitim, planlama 
ve denetim sorunları gibi pek çok nedeni olduğu 
görülmektedir. Siyasetin bürokrasiye müdahalesi 
sonucu oluşan kadrolaşma, liyakatsiz atamalar ve 
mühendislerin yetki ve sorumluluklarının yeterli ve 
doğru belirlenmemiş olması; yukarıda sıralanan sayısız 
soruna neden olmuş ve ne yazık ki bu facia meydana 
gelmiştir.

Madencilik bilim ve teknolojisi grizu patlamalarını 
önleyecek bilgi birikimine ve deneyimine sahiptir.  Bu 
nedenle bu tip kazalar önlenebilir niteliktedir.

Bu değerlendirmeler ışığında görüş ve önerilerimiz 
aşağıda belirtilmiştir.

Bilim ve tekniğin gereklerini uygulamak yerine, 
yaşanan kayıpları kader ve fıtrat anlayışıyla 
açıklamak bu tür kayıpların gelecekte de yaşanacağını 
düşündürmektedir.

TTK gibi kamu kurumları her türlü siyasi baskıdan 
arındırılarak madencilik işletme kurallarına göre 
yönetilmelidir.

Madencilik sektöründe acil durum planı ve risk 
haritaları her kurum, işletme ve  bütün işyerleri için 
ayrı planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Metan yoğunluğu olan Zonguldak, Soma, Tunçbilek 
gibi havzalarda üretim planlaması aşamasında öncelikle 
metan drenajının her türlü ekonomik kaygıdan uzak 
bir şekilde dünya örneklerinde olduğu gibi yapılması, 
bölgenin olabildiğince metansızlaştırılması sonrasında 
hazırlık ve üretim çalışmalarına başlanılması 
gerekmektedir.

Yeraltı kömür madenciliği bir kültürdür. Bu kültür 
geliştirilerek yaşatılmalıdır. Bunun için TTK ve TKİ 
gibi kamu kuruluşlarımız üretim yaparken aynı 
zamanda iş güvenliği ve mesleki eğitim anlamında okul 

görevi görmelidirler. Bu nedenle güçlendirilmeleri için 
gerekli çalışmalar zaman geçirmeden yapılmalıdır.

Maden üretiminin, maden mühendisi nezaretinde 
yapılması kanuni zorunluluktur. Bu uygulamanın tüm 
vardiyalarda yeteri kadar maden mühendisi tarafından 
taviz vermeden uygulanması sağlanmalıdır.

Maden işletmelerinde yasal olarak bulundurulan 
Daimi Nezaretçilerin ve İş Güvenliği Uzmanlarının 
mesleki bağımsızlığı ve iş güvencesi yasal teminat 
altına alınmalıdır.

Maden işletmelerinde denetim ve yönlendirme mutlaka 
maden mühendislerinin yetkisinde olmalıdır.

Tüm çalışanların iş güvenliği mevzuatı uygulamaları 
ve karşılaşılacak muhtemel riskler konusunda 
bilinçlenmelerini sağlayacak mesleki eğitim politikaları 
belirlenerek gerçek anlamda yaşama geçirilmelidir. 

Yaşanan bu kazanın hukuki ve cezai sorumlulukları 
geçmişte olduğu gibi birkaç maden mühendisine 
yüklenerek geçiştirilmemelidir

Türkiye ekonomisine ciddi katkıları bulunan ve yeraltı 
kaynaklarının aranması, işletilmesi, zenginleştirilmesi, 
insanlığın hizmetine sunulması ve bu sahaların 
rehabilitasyonu gibi birçok kritik pozisyonda görev alan 
maden mühendislerinin aldıkları eğitimin de bu öneme 
yakışır olması gerekmektedir. Bu çerçevede Maden 
mühendisliği eğitiminde, sermayenin kar ihtiyacını 
önceleyen bir yaklaşım yerine, bilimin ve bilimsel 
bilginin esas alındığı bir yaklaşım benimsenmelidir.

Siyasetin bürokrasiye müdahalesi sonucu oluşturulan 
kadroların liyakatsizliğinin bedeli geçmişte olduğu gibi 
cephede çalışanlara yüklenmemelidir.

Kazayla ilgili tüm verilerin şeffaf olarak paylaşılması, 
kazanın gerçek nedeninin belirlenmesi açısından 
önem taşımaktadır. Gerçek nedenin belirlenmesi bu 
tip kazaların gelecekte tekrar yaşanmaması açısından 
önemlidir.

Maden mevzuatı; odağında insan ve doğa olan 
çağdaş bir yapıya kavuşturulmalı ve bunun için ulusal 
madencilik politikaları oluşturulmalıdır. Örgütlerimiz 
böylesi üzücü faciaların bir daha yaşanmaması için 
tüm yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği 
yapmaya hazırdır.”
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TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun da 
aralarında olduğu İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 
16 Ekim 2022 tarihinde yapılan açıklamayla Bartın 
Amasra’daki maden faciasını protesto etti.

Yapılan açıklamada, “Bilim ve tekniğin gereklerini 
uygulamak yerine, yaşanan kayıpları kader ve 
fıtrat olarak tanımlamak üretim ve kar hırsına kılıf 
bulmaktır. Buradan hükümete sesleniyoruz. Boşuna 
taziye mesajları, ziyaretlerle uğraşmayın. Çünkü biz 
biliyoruz o madeni mezarlığa çeviren sizsiniz” denildi.

Emek ve Demokrasi Güçleri adına hazırlanan 
açıklamayı; TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
(İKK) Sekreteri Aykut Akdemir okudu. Açıklama şöyle: 

“2019 yılı Sayıştay raporuna göre; Ocak’ta -236/-300 
kotları arasında biri yarı mekanize diğeri manuel 
olmak üzere iki adet üretim panosu bulunmaktadır. 
Bunlara ilaveten -250/-350 kotları arasında da pano 
hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. Söz konusu 
patlamanın gerçek nedeni yapılacak incelemeler 
sonucunda ortaya çıkacaktır. Her olayda ortaya atılan 
trafo bahanesi başlangıçta burada da kullanılmaya 
çalışılmış, inandırıcı olmayacağı anlaşıldığında grizu 
patlaması olduğu gerçeği kabul edilmiştir. Ölümlerin 
nedeni, grizu patlaması sonucu oluşan yüksek sıcaklık 
ve şok dalgası nedeniyle yanma ve ortama yayılan 
karbonmonoksit gazından zehirlenmedir. TTK 
Tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarını büyük bir 
özveriyle yürütürken, yer üstündeki kriz yönetimi 
organizasyonunda önemli aksaklıklara, madencilerin 
ailelerine bilgi verilmesinde eksikliklere, can kaybı 
sayısındaki belirsizliklere sebep olmuştur.

“FITRAT OLARAK TANIMLAMAK KAR HIRSINA 
KILIF BULMAKTIR”

Bakan Dönmez’ in açıklamalarında -350 kotunda 5 
işçinin mahsur kaldığı bildirilmiştir. Hazırlık kotunda 
yeterli güvenlik önlemi alınmadan 5 işçinin ne amaçla 
bulundurulduğu izaha muhtaçtır. Gaz izleme sistemi 
verilerine ulaşılamamıştır. Metan sensorünün kritik 
seviyede uyarı verip vermediği, verdiyse ne çeşit 
önlemler alındığı, uyarı vermediyse nedenlerinin 
incelenmesi gerekmektedir. Siyasetin bürokrasiye 
müdahalesi sonucu oluşan kadrolaşma, liyakatsiz 
atamalar ve mühendislerin yetki ve sorumluluklarının 
yeterli ve doğru belirlenmemiş olması; yukarıda 
sıralanan sayısız soruna neden olmuş ve ne yazık ki bu 
facia meydana gelmiştir. Madencilik bilim ve teknolojisi 
grizu patlamalarını önleyecek bilgi birikimine ve 
deneyimine sahiptir. Bu nedenle bu tip kazalar 
önlenebilir niteliktedir. Bilim ve tekniğin gereklerini 
uygulamak yerine, yaşanan kayıpları kader ve fıtrat 
olarak tanımlamak üretim ve kar hırsına kılıf bulmaktır.

“SORUMLULAR CEZALANDIRILANA KADAR 
VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Yeraltı kömür madenciliği bir kültürdür. Bu kültür 
geliştirilerek yaşatılmalıdır. Bunun için TTK ve TKİ 
gibi kamu kuruluşlarımız üretim yaparken aynı 
zamanda iş güvenliği ve mesleki eğitim anlamında okul 
görevi görmelidirler. Maden işletmelerinde denetim 
ve yönlendirme mutlaka maden mühendislerinin 
yetkisinde olmalıdır. Yaşanan bu kazanın hukuki 
ve cezai sorumlulukları geçmişte olduğu gibi birkaç 
maden mühendisine yüklenmemelidir. Maden 
mevzuatı; odağında insan ve doğa olan çağdaş bir 
yapıya kavuşturulmalı ve bunun için ulusal madencilik 
politikaları oluşturulmalıdır. Buradan hükümete 
sesleniyoruz. Sayıştay raporunu, bakan ziyaretlerini 
açıklayamadığınız gibi manipülasyoncu kriz masanızla 
bilgilere ulaşımı engellediniz, biliyoruz ki bundan sonra 
da doğru bilgilere erişimi engelleyeceksiniz. Boşuna 
taziye mesajları, ziyaretlerle uğraşmayın. Çünkü biz 
biliyoruz o madeni mezarlığa çeviren sizsiniz. Sizde bilin; 
kar hırsınız, denetimsizliğiniz, vurdumduymazlığınız 
sebebiyle hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızın kanı 
ellerinize bulaştı. Ve biz hayatını kaybeden, gençliklerini 
ve geleceklerini çaldığınız yurttaşlarımızın acısını 
yüreğimizde hissederek peşinizdeyiz. Tüm sorumlular 
cezalandırılana kadar da vazgeçmeyeceğiz.”

TMMOB İZMİR İKK: MADENİ MEZARLIĞA ÇEVİREN 
SİZSİNİZ
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TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu’nun da 
aralarında olduğu Bolu Emek ve Demokrasi Platformu,  
Bartın’da yaşanan maden faciası ile ilgili, “Kaza 
değil cinayet, kader değil katliam” başlıklı bir basın 
açıklaması yaptı.

Kardelen Meydanında gerçekleştirilen açıklama 
öncesinde, Amasra’da ki maden faciasında yaşamını 
kaybeden tüm işçilerin isimleri tek tek okunarak saygı 
duruşunda bulunuldu.

Platform adına yapılan açıklamada; “Cuma günü 
akşam saatlerinde Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden 
ocağında meydana gelen patlamada şu ana kadar 41 
işçi hayatını kaybetmiştir.  Öncelikle hayatını kaybeden 
madenci kardeşlerimizin ailelerine ve yakınlarına 
başsağlığı ve sonsuz sabır, yaralılara acil şifa diliyoruz.” 
denildi.

Yaşan tüm maden facialarının anımsatıldığı 
açıklamada; “Ne yazık ki ülkemizde kaza sınırlarını 
çoktan aşarak adeta seri iş cinayetlerine dönüşen 
bir tablo ile karşı karşıyayız. Her yıl ortalama iki bin 
canımız göz göre göre kapı aralanan iş cinayetleri ile 
aramızdan koparılmaktadır. Kaza değil, cinayet diyoruz. 
Çünkü çalışma yaşamı özelleştirme, taşeronlaştırma, 
sendikasızlaştırma, kayıt dışı, güvencesiz, esnek 

çalıştırma, kuralsızlaştırma 
gibi emek düşmanı 
politikalarla bir bataklığa 
dönüştürülmüştür. Ne 
için? İşverenlerin kar hırsı 
için, emeğin daha fazla 
sömürüsü için.

Bugüne kadar başta 
Soma, Kozlu, Karadon, 
Ermenek, Torunlar olmak 
üzere yüzlerce, binlerce 
örnek iş cinayetlerinin 
kaynağında işçilere, 
emekçilere dayatılan azgın 
sömürü ve kar hırsının 
dayatıldığı kapitalist üretim 
ilişkileridir.  Bu bataklıkta 
İşçi Sağlığı ve Güvenliği 
için önlemler “maliyet”, 
yeterince denetim yapmak 

“gereksiz”,  işçiler işverenin kar hırsının “köleleri” 
olarak görülmektedir. Yaşanan katliamlar “fıtrat,  
kader” denilerek geçiştirilmekte katliamların gerçek 
sorumluları cezasız kalmakta, yıllarca süren davalarda 
yargılanan bir kaç kişiye ise adeta ödül gibi cezalar 
verilmektedir.” İfadeleri kullanıldı.

Ayrıca “Yıllardır yaşanan her iş cinayetinin üstünün 
kapatılması, sorumluların açığa çıkarılmaması 
hepimize yeni katliamlar, yeni acılar olarak dönüyor” 
denilerek;  “Amasra’daki acıdan sonra da tüm topluma 
aynı tablo dayatılmak isteniyor. İktidarın tüm sözcüleri 
birkaç yıl önce Sayıştay tarafından yapılan denetimler 
sonucu hazırlanan raporlarda ifade edilen eksiklikleri, 
kusurları inkar etmek için adeta birbiri ile yarışıyor. 
Amasra’da yaşananlara ilişkin her söz dün TBMM’den 
geçirilen sansür yasasına dayanarak susturulmak 
isteniyor. Daha 9 yıl önce yine Türkiye Taşkömürü 
Kurumu’na(TTK) bağlı Kozlu maden ocağında 8 
maden işçisinin ölümü ile sonuçlanan iş cinayetinde 
sorumlulardan birisi olan Kozlu müessese müdürü 
Kazım Eroğlu yargılandığı süre içerisinde Türkiye 
Taşkömürü Kurumu genel müdürü olarak atandı. Bu 
katliamdan 3 hafta önce Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez ise facianın yaşandığı Amasra 
maden sahasında ziyaretinde iş kazalarının bıçak gibi 
azaldığını dile getirmişti” sözlerine yer verildi.

TMMOB BOLU İKK: KAZA DEĞİL, KADER DEĞİL, 
FITRAT DEĞİL, KATLİAM!



9

birlik haberleri
EYLÜL-EKİM 2022 SAYI: 206

açıklamalar

TMMOB AYDIN İKK: KAZALAR NE KADERDİR, NE DE 
FITRATINDA VARDIR!

TMMOB Aydın İl Koordinasyom Kurulu Bartın 
Amasra’da meydana gelen patlama sonrasında 41 
maden işçinin hayatını kaybetmesi üzerine 17 Ekim 
2022 tarihinde Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda bir 
basın açıklaması gerçekleştirdi.

Aydın İl Koordinasyon Sekreteri Tunç Erlaçin 
öncülüğünde yapılan açıklamada;

“Bu kez Bartın’ın Amasra İlçesinde Türkiye 
Taşkömürleri Kurumu Yeraltı kömür madeni 
ocağında patlama meydana geldi. Son bilgilere göre 41 
madencinin hayatını kaybettiği açıkladı. Yaralılarımız 
var.

Öncelikle maden şahidimiz 41 madenciye ve daha 
kaybedilen maden şehitlerine Allahtan rahmet, kederli 
ailelerine sabır , yaralı madencilerimize acil şifalar 
diliyorum. 

Bir empati yaparak düşünürsek ne zor bir durumdur 
arkanda dağ gibi duran baba artık yoktur.

Küreselleşme sürecinde paralel olarak özelleştirme, 
sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırma gibi emeğin 
örgütsüz hale gelmesi ve çocuk işçiliğin katlanarak 
artması bu kazaların daha sık yaşanmasının  yolunu 
açmıştır.

Kömür madenciliğinin işçi sayısı başına düşen kaza ve 
ölüm sıralamasında, bütün sektörlerin başında yer alır.

Bunun da bir çok sebebi, fonksiyonu bileşkesi 
zincirleme birbirine bağlanır. Bu sebeple sektörün 
daha yakından izlenmesi , değerlendirilmesi  ve kaza 
önleme çalışmalarına  daha fazla ağırlık verilmesinin 
gerektiği her vesile ile vurgulanmaktadır.

“Madencilik kuruluşlarındaki mevcut  deneyim  
birikiminin yok edilmesi , maden işletmeciliğinin 

yetersiz , donanımsız ve deneyimsiz kişi veya 
kuruluşlara bırakılması , kısa sürede yüksek kar 
sağlamak amacıyla yapılan üretim projeleri , hızlı ve 
yüksek kazanç için yapılan üretim zorlamaları, bir 
yandan yetersiz , liyakatsiz kişilerin siyasal amaçlarla 
kilit mevkilere atanması ve diğer yandan da kamusal 
denetimin iyice gevşetilmesi kazaların kaçınılmaz hale 
gelmesine neden olmaktadır.

Maden sektöründe iş kazaları, çalışma zorlukları 
ve nitelikli işgücü sorununun bulunduğu ; maden 
sektöründe iş sağlığı ve güvenliliğinin uygulamalarından 
sağlanabilmesi için standart ve yeterliliklerin temel 
ihtiyaçlardan olduğunu ısrarlarla vurgulamaktayız.

KAZALAR , NE KADERDİR, NE DE FITRATINDA 
VARDIR,

SADECE YAPILMASI GEREKEN DEVLET 
KURUMLARININ İÇERİSİNDE SİYASET 

ÇEKİLMELİ, LİYAKAT VE BİLGİ DONANIMLI 
İNSANLARIN YÖNETMESİNE İZİN VERİLMELİ, 

BİLİME DAYANAN ÜRETİM YÖNTEMLERİ 
BELİRLENMELİ VE ACİL ÖNLEMLER 

ALINMALIDIR.

Biz diyoruz ki  ; yaşam hakkı her şeyin üzerindedir.

Binlerce kez ifade edildiği gibi bu vesile ile birkez daha 
haykırıyoruz.

Karşılığı para veya yatırım maliyeti olarak 
değerlendirilmemesi gereken yaşam hakkı, bilim ve 
teknolojiye dayalı önlemler alındığında toplu ölümlere 
yol açan iş katliamları yaşanmaz.

Değerli arkadaşlar usta yazar Alper Akçam Beyin o gün 
için yazdığı bir şiirle son vermek istiyorum

‘’Susun
Saygı duyun emeğe ve baretini yerde bırakıp gidene
Selam olsun kelle koltukta hayatını üretene
Hep o karanlık çizgide yaşar onlar / gülmeyi ve 
gülümsemeyi ihmal etmeden
Asansörler / dehlizler / gaz kokuları ve kömürün karası 
alınlarında
Yüzlerce altında yerin
Analarının ak sütü gibi helaldir ekmekleri
En çok onlar sever çocuklarını / en çok onlar düşünür 
gelmek ve gitmek üstüne
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Yerin üç yüz metre altında / ansızın biter herşeyNe az 
öteki lacivert dalgaları karadeniz’in 
Ne yemyeşil ormanları yamaçların
Ne barbunları / kalkanları / salataları / sahilde 
lokantaların
Amasra’ya selam olsun/ selam olsun ekmek kavgasında 
gidene
Yazıklar olsun / yazıklar olsun ki 
Üretenler / helal ekmek yiyenler / kuş misali bir anda 
göçüp gidenler değil
Babalar gibi alıp satanlar yönetir siyaseti
Emekçinin sırtından kazananlar konuşur en çok 
mikrofonlara
En çok onlar timsah gözyaşı döker ekranlarda
Yeri gelir basar tekmeyi hakkını arayana

Yalan ve entrikadır / kendine yontmadır hep kazanan 
Şimdi susun  bari
Susun!
Ne kader / ne fıtrattır bu
Çalışanın/ üretenin / ve yerde bırakıp baretini / kuş gibi 
göçüp gidenin
Daha çok konuşacağı/ ve ipleri elleriyle tutacağı bir 
dünya için
Çekilin o koltuklardan / o makamlardan
Susun!
Hayatın baştan sona değişeceği bir dünya için
Selam olsun üretene
Selam olsun çocuklarının gözyaşlarıyla göçüp gidene”

ifadelerine yer verildi.

Aralarında TMMOB Bursa İl Koordinayon Kurulunun 
da bulunduğu Bursa Emek ve Demokrasi Güçleri; 
Bartın Amasra’da kömür ocağında yaşanan grizu 
patlaması ve geçmişte yaşanan maden ocağı kazalarını 
protesto etmek amacıyla 17 Ekim 2022 tarihinde 
15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda ortak basın 
açıklaması gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

14 Ekim 2022 Cuma günü 16.00/24.00 vardiyasında 
saat 18.15’te Bartın’ın Amasra ilçesinde TTK’ya bağlı 
Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı kömür ocağında 
yaşanan grizu patlaması sonucu resmi açıklamalara 
göre 41 maden emekçisi hayatını kaybetmiş, 
11’i yaralanmıştır. Öncelikle hayatını kaybeden 
madencilerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa 
diliyoruz.

Kaza sonrası TMMOB, DISK, KESK ve TTB’nin de 
içinde bulunduğu heyet facianın yaşandığı ocağa 
gitmişler ve çalışmaları yakından izlemişlerdir.

BURSA EMEK VE DEMOKRASİ ÖRGÜTLERİNDEN 
MADEN OCAĞI FACİALARINA ORTAK TEPKİ: KAZA 

DEĞİL, CİNAYET!
AK Parti iktidarı boyunca en az 1989 maden 
emekçisi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Geçmişte 
yaşanan kazalardan ders çıkarmayan, işçi sağlığı ve iş 
güvenliğini ek maliyet olarak gören, çalışanlara üretim 
ve performans baskısı kuran zihniyet var olduğu 
sürece iş cinayetlerine yeni kurbanlar verilmeye devam 
edilecektir.

Özellikle madencilik gibi ağır ve tehlikeli 
sektörlerde uygulanan özelleştirme, taşeronlaştırma, 
güvencesizleştirme politikaları toplu iş cinayetlerini 
arttırmış, kadrolaşma ve liyakatsiz atamalar sonucu 
kurumların yapıları ve işleyişleri bozulmuş, kazalara 
adeta davetiye çıkarılmıştır.

TTK’ya bağlı sahaların rödovansla özel şirketlere 
verilmeye başlanması özelleştirmenin ilk adımı 
olarak yorumlanmış ve bu durum yöre halkı üzerinde 
tedirginliğe neden olmuştur.

Ülkemizde yıllardır iş cinayetleri “kader, fitrat” 
denilerek geçiştirilmekte, sorumlulara verilen ödül 
gibi cezalar, yakınlarını kaybedenlerin acıları daha 
da derinleştirmektedir. Yakın zamanda Soma’da 
kaybettiğimiz 301 madencinin tüm sorumluluğu 
kazada ölen 5 maden mühendisine ve görevleri kalite 
ve tonaj takibi olan TKI’nin 2 kontrol mühendisine 
yüklenmiş. Soma davasında tutuklu şirket elemanı 
kalmamıştır. İhaleyi açan, sözleşmeyi onaylayan kamu 
görevlilerine ise hiçbir şekilde dokunulmamıştır.

Yaşananlara kaza değil cinayet diyoruz, çünkü tamamı 
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TMMOB Kırklareli İKK ve odalar olarak bileşeni 
oldunan Kırklareli Emek ve Demokrasi Platformu 
örgütlülüğü altında, Kırklareli Özgürlük Meydanında 
19 Ekim 2022 tarihinde Bartın Amasra maden faciası 
üzerine basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasında ön konuşma TMMOB İKK 
Sekreteri Dr. Erol ÖZKAN tarafından yapıldı. Hayatını 
kaybeden 41 madenci anısına yapılan saygı duruşunun 
ardından, basın açıklaması DİSK  Genel İş Trakya Şube 
Başkanı Salim ŞEN tarafından okundu. 

Platform adına yapılan açıklamada; “Cuma günü 
akşam saatlerinde Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden 
ocağında meydana gelen patlamada şu ana kadar 41 
işçi hayatını kaybetmiştir.  Öncelikle hayatını kaybeden 
madenci kardeşlerimizin ailelerine ve yakınlarına 
başsağlığı ve sonsuz sabır, yaralılara acil şifa diliyoruz.” 
denildi.

Yaşan tüm maden facialarının anımsatıldığı 
açıklamada; “Ne yazık ki ülkemizde kaza sınırlarını 
çoktan aşarak adeta seri iş cinayetlerine dönüşen 
bir tablo ile karşı karşıyayız. Her yıl ortalama iki bin 
canımız göz göre göre kapı aralanan iş cinayetleri ile 
aramızdan koparılmaktadır. Kaza değil, cinayet diyoruz. 
Çünkü çalışma yaşamı özelleştirme, taşeronlaştırma, 
sendikasızlaştırma, kayıt dışı, güvencesiz, esnek 
çalıştırma, kuralsızlaştırma gibi emek düşmanı 
politikalarla bir bataklığa dönüştürülmüştür. Ne için? 
İşverenlerin kar hırsı için, emeğin daha fazla sömürüsü 
için.

Bugüne kadar başta Soma, Kozlu, Karadon, Ermenek, 
Torunlar olmak üzere yüzlerce, binlerce örnek 
iş cinayetlerinin kaynağında işçilere, emekçilere 
dayatılan azgın sömürü ve kar hırsının dayatıldığı 
kapitalist üretim ilişkileridir.  Bu bataklıkta İşçi Sağlığı 
ve Güvenliği için önlemler “maliyet”, yeterince denetim 
yapmak “gereksiz”,  işçiler işverenin kar hırsının 
“köleleri” olarak görülmektedir. Yaşanan katliamlar 
“fıtrat,  kader” denilerek geçiştirilmekte katliamların 
gerçek sorumluları cezasız kalmakta, yıllarca süren 
davalarda yargılanan bir kaç kişiye ise adeta ödül gibi 
cezalar verilmektedir.” İfadeleri kullanıldı.

Ayrıca “Yıllardır yaşanan her iş cinayetinin üstünün 
kapatılması, sorumluların açığa çıkarılmaması 
hepimize yeni katliamlar, yeni acılar olarak dönüyor” 

TMMOB KIRKLARELİ İKK: KAZA DEĞİL CİNAYET!

gerekli tedbirlerin alınması ile önlenebilecek facialardır. 
Bugüne kadar başta Soma, Ermenek, Şırnak. Karadon, 
Kozlu faciaları olmak üzere yüzlerce maden emekçisi 
benzer şekilde hayatını kaybetmiştir. Grizu önlenemez 
veya öngörülemez bir facia değildir. Bilim ve tekniğin 
önlenebilir bir durumdur. Metan gazının yoğun olduğu 
ocaklarda maliyetlerden kaçınmadan sondajlarla 
metan Işında tespit edilebilir ve gazı tahliye edilmeli, 
üretim faaliyetleri yönetmeliğe uygun şekilde kontrol 
sondajları yapılarak gerçekleştirilmedir. Gaz Izleme 
İstasyonlarında görevli personellere gerekli acil durum 
eğitimleri verilmeli, ocak içerisindeki gaz sensörlerinin 
kontrolleri kalibrasyonları düzenli şekilde yapılmalıdır.

Maden ocaklarının denetimleri yetkili kuruluşlarca 
düzenli şekilde yapılmalı, sorunları çözücü nitelikte ve 
tespit edilen eksikliklerin giderilmesini sağlayacak şekilde 
etkin çalışma yöntemleri belirlenmelidir.

Yaşanan bu katliam tüm yönleriyle araştırılmalı, 
gerçek sorumlular mutlaka cezalandırılmalıdır. Görevi 
kendilerine verilen işleri yapmak olan birkaç vardiya 
amiri günah keçisi ilan edilmemeli, facia en üst yönetim 
kademesinden başlanarak tüm boyutlarıyla bağımsız bir 
komisyon tarafından dikkatle incelenmelidir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğini gereksiz maliyet olarak gören, 
taşeronlaşma eliyle kuralsız ve güvencesiz çalışma ortamı 
yaratan, kar hırsıyla çalışanları ölüme mahkum eden 
politikalardan derhal vazgeçilmedir. Emekçilerin çalışırken 
ölmediği, meslek hastalıklarına yakalanmadığı, kurallı, 
örgütlü, güvenceli, sağlıklı bir çalışma hayatı kurulmalıdır.

Bursa Emek ve Demokrasi Örgütleri olarak iş cinayetleriyle 
aramızdan ayrılan tüm emekçileri saygıyla anıyor, gerçek 
sorumluların cezalandırılması için davanın takipçisi 
olacağımızın sözünü veriyoruz.
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denilerek;  “Amasra’daki acıdan sonra da tüm topluma 
aynı tablo dayatılmak isteniyor. İktidarın tüm sözcüleri 
birkaç yıl önce Sayıştay tarafından yapılan denetimler 
sonucu hazırlanan raporlarda ifade edilen eksiklikleri, 
kusurları inkar etmek için adeta birbiri ile yarışıyor. 
Amasra’da yaşananlara ilişkin her söz dün TBMM’den 
geçirilen sansür yasasına dayanarak susturulmak 
isteniyor. Daha 9 yıl önce yine Türkiye Taşkömürü 

Kurumu’na(TTK) bağlı Kozlu maden ocağında 8 
maden işçisinin ölümü ile sonuçlanan iş cinayetinde 
sorumlulardan birisi olan Kozlu müessese müdürü 
Kazım Eroğlu yargılandığı süre içerisinde Türkiye 
Taşkömürü Kurumu genel müdürü olarak atandı. Bu 
katliamdan 3 hafta önce Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez ise facianın yaşandığı Amasra 
maden sahasında ziyaretinde iş kazalarının bıçak gibi 
azaldığını dile getirmişti” sözlerine yer verildi.

TMMOB ADANA İKK: AMASRA’DA YÜREĞİMİZ BİR 
KEZ DAHA YANDI, SORUMLULAR HESAP VERSİN!

TMMOB Adana İKK, DİSK, KESK, Adana Tabip Odası ve 
Adana Barosu Amasra Bartın’da yaşanan maden faciasıyla 
ilgili 20 Ekim 2022 tarihinde basın açıklaması yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye 
Taşkömürü Kurumu’na ait Amasra Taşkömürü İşletme 
Müessesesine bağlı yeraltı kömür ocağında 14 Ekim 2022 
tarihinde akşam saatlerinde, yerin 350 metre altında 
meydana gelen patlama sonrası 41 maden emekçisinin 
hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili, DİSK, KESK, 
TMMOB Adana İKK, Adana Tabip Odası ve Adana 
Barosu basın açıklaması yaptı.

Atatürk parkında yapılan açıklamada, TMMOB Adana 
İKK Sekreteri Ahmet Uncu’nun yaptığı giriş konuşmasının 
ardından; ortak açıklama Maden Mühendisleri Odası 
Adana Şube Başkanı Recai Can tarafından okundu.

Uncu, ülke tarihinin maden facialarıyla dolu olduğunu, 
ülkemizde neredeyse her yıl can kaybıyla sonuçlanan 
maden kazalarının yanı sıra, ortalama 7-8 yılda bir büyük 
bir maden faciasında onlarca yurttaşımızı kaybettiğimizi 
belirterek; alınmayan önlemlerin, küçük ihmallerin 
büyük felaketler doğurduğunu vurguladı.

Recai Can açıklamaya yaşamını yitiren madencilerin 
yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek başladı. Yaşanan 
faciaya “kaza” “kader” ve “fıtrat” dendiğini ama gerekli 
önlemleri alınmadan, denetim yapılmadan, güvenli 
koşulları oluşturulmadan; madencilerimiz, yerin yüzlerce 
metre altına gönderilirse, buna göz göre göre ölümlere 
sebebiyet vermek olduğunu söyledi.

Can sözlerine şöyle devam etti:

“Gerçeklerin ortaya çıkarılması için, Maden Mühendisleri 
Odası tarafından oluşturulan bir inceleme ekibi olay 
yerine intikal etmiştir. İnceleme ekibinin soruşturmaları 
ve görüşmeleri sonucunda varılan ilk tespitler aşağıda 
belirtilmiştir:

• Amasra TİM’de 500 yeraltı işçisi, 80 yerüstü işçisi ve 142 
memur olmak üzere toplam 722 çalışan bulunmaktadır. 
16.00-00.00 vardiyasında yeraltı işçisi olarak 110 kişi 
tertip edilmiştir.

• Ocakta biri üretimde, diğeri de hazırlık safhasında olan 
iki kartiye mevcuttur. Meydana gelen patlama her iki 
kartiyeyi de etkilemiştir.

• Her maden faciasında ortaya çıkarılan trafo bahanesi 
burada da kullanılmaya çalışılmış, inandırıcı olamayacağı 
anlaşıldığında grizu patlaması olduğu gerçeği kabul 
edilmiştir.

• Grizu patlaması, kritik konsantrasyona ulaşmış metan 
gazının ve yeterli oksijenin ateş kaynağına ulaşması ile 
meydana gelir.

• Ölümlerin nedeni, grizu patlaması sonucu oluşan 
yüksek sıcaklık ve şok dalgası nedeniyle yanma ve ortama 
yayılan karbonmonoksit zehirlenmeleridir.

• TTK Tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarını büyük 
bir özveriyle yürütürken, yerüstündeki kriz yönetimi 
organizasyonunda aksaklıklar yaşanmıştır.

• İncelemede, gaz izleme sistemi verilerine ulaşılamamıştır. 
Metan sensörünün kritik seviyede uyarı verip vermediği, 
verdiyse ne çeşit önlemler alındığı, uyarı vermediyse 
nedenlerinin incelenmesi gerekmektedir.

Madencilik barındırdığı tehlikeler nedeniyle bilgi, 
deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren en 
tehlikeli iş koludur. İncelemeler sonucunda, maden 
kazalarının; teknik, sosyal, ekonomik, eğitim, planlama 
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ve denetim sorunları gibi pek çok nedeni olduğu 
görülmektedir. Siyasetin bürokrasiye müdahalesi sonucu 
oluşan kadrolaşma, liyakatsiz atamalar ve mühendislerin 
yetki ve sorumluluklarının yeterli ve doğru belirlenmemiş 
olması; yukarıda sıralanan sayısız soruna neden olmuş ve 
ne yazık ki bu facia meydana gelmiştir.

Madencilik bilim ve teknolojisi, bu gibi grizu patlamalarını 
önleyecek bilgi birikimine ve deneyimine sahiptir. Bu 
nedenle bu tip kazalar önlenebilir niteliktedir.

Bu değerlendirmeler ışığında görüş ve önerilerimiz 
şöyledir:

• Yaşanan kayıpları kader ve fıtrat anlayışıyla açıklamaktan 
vaz geçilmeli, bilim ve tekniğin gerekleri uygulanmalıdır.

• TTK gibi kamu kurumları, her türlü siyasi baskıdan 
arındırılmalıdır.

• Madencilik sektöründe acil durum planı ve risk 
haritaları her kurum, her işletme ve bütün işyerleri için 
ayrı ayrı planlanmalı ve uygulanmalıdır.

• Metan yoğunluğu olan Zonguldak, Soma, Tunçbilek 
gibi havzalarda üretim planlaması aşamasında, öncelikle 
metan drenajının her türlü ekonomik kaygıdan 
uzak bir şekilde yapılması, bölgenin olabildiğince 
metansızlaştırılması sonrasında çalışmalara başlanılması 
gerekmektedir.

• Yeraltı kömür madenciliği bir kültürdür. Bu kültür 
geliştirilerek yaşatılmalıdır. Bunun için TTK ve TKİ 
gibi kamu kuruluşlar, üretim yaparken aynı zamanda 
iş güvenliği ve mesleki eğitim anlamında okul görevi 
görmelidirler.

• Maden üretiminin, maden mühendisi nezaretinde 
yapılması kanuni zorunluluktur. Bu uygulamanın, tüm 

vardiyalarda yeteri kadar maden mühendisi tarafından 
taviz vermeden uygulanması sağlanmalıdır. Denetim ve 
yönlendirme mutlaka maden mühendislerinin yetkisinde 
olmalıdır.

• Maden işletmelerinde yasal olarak bulundurulan 
Daimi Nezaretçilerin ve İş Güvenliği Uzmanlarının 
mesleki bağımsızlığı ve iş güvencesi yasal teminat altına 
alınmalıdır.

• Tüm çalışanların, iş güvenliği mevzuatı uygulamaları 
ve karşılaşılacak muhtemel riskler konusunda 
bilinçlenmelerini sağlayacak mesleki eğitim politikaları 
gerçek anlamda yaşama geçirilmelidir.

• Maden mühendisliği eğitiminde, sermayenin kar 
ihtiyacını önceleyen bir yaklaşım yerine, bilimin ve 
tekniğin esas alındığı bir yaklaşım benimsenmelidir.

• Siyasetin bürokrasiye müdahalesi sonucu oluşturulan 
kadroların liyakatsizliğinin bedeli, geçmişte olduğu gibi 
cephede çalışan birkaç mühendise yüklenmemelidir.

• Kazayla ilgili tüm verilerin şeffaf olarak paylaşılması, 
gerçek nedenin belirlenmesi, bu tip kazaların gelecekte 
tekrar yaşanmaması açısından önemlidir.

• Maden mevzuatı; odağında insan ve doğa olan çağdaş 
bir yapıya kavuşturulmalı ve bunun için ulusal madencilik 
politikaları oluşturulmalıdır.

Bu facianın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Elde edilen 
bilgiler değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

Recai Can’ın konuşmasının ardından CHP Adana 
Milletvekili Müzeyyen Şevkin söz alarak, ülkemizde 
maden faciaları yaşanmasına neden olan ihmalleri, 
eksiklikleri, hataları anlatmasının yanı sıra yapılması 
gerekenlerden de söz etti.

TMMOB MUĞLA İKK: AMASRA’DA SORUMLULAR HESAP VERSİN

TMMOB Muğla İKK, DİSK, KESK ve Muğla Tabip 
Odası, Amasra’daki maden ocağında meydana gelen 
patlamada yaşamını yitiren 41 işçi için 20 Ekim 2022 
tarihinde bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada 
TMMOB Muğla İKK Sekreteri Görkem Acar; 

Acar, “Kozlu’da böyle öldük, Dursunbey’de böyle öldük, 
Karadon’da böyle öldük, Ermenek’te böyle öldük, 
Soma’da böyle öldük. Binlercemiz öldük, on binlercemiz 
yaralandı. Bunca hayatımız elimizden alınırken ne bir 
patron hak ettiği cezayı aldı, ne bir sorumlu yargılandı, 
ne bir siyasi istifa etti” dedi.

“Kaza, fıtrat, kader diyorlar. Tüm bu sözler yaşanan 
faciaların arkasındaki sorumluları gizlemek için 
söyleniyor” diyen Acar, gerekli önlemlerin alınmadığı 
için iş cinayetlerinin yaşandığını söyledi.

Acar, “Bizler bu sorumluların yargılanmasını, hesap 
vermesini istiyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız. 
Tüm uyarılara rağmen madencilerimizi göz göre göre 
ölüme yollayanların suçlarını ve sorumluluklarını 
örtbas etmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.
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19 EYLÜL 1979 İŞ BIRAKMA EYLEMİNİ 
SELAMLIYORUZ

TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜMÜZ KUTLU 

OLSUN!

Ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
mesleki ve demokratik mücadelesinin en görkemli 
dışavurumlarından biri olarak tarihe geçen 19 Eylül 
1979 İş Bırakma Eylemini 43. Yılında bir kez daha 
coşkuyla selamlıyoruz!

19 Eylül’ün mirasını yaşatmak için ilan ettiğimiz 

TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günümüz kutlu olsun!

Bundan tam 43 yıl önce meslektaşlarımızın yaşadığı hak 
kayıplarını ve ücret adaletsizliklerini protesto etmek 
için TMMOB’nin çağrısıyla gerçekleştirilen eylemde 
maden ocaklarından enerji santrallerine, fabrikalardan 
şantiyelere, kamu kurumlarından limanlara kadar pek 
çok iş yerinde üretim durdurulmuştur.

Bizler için 19 Eylül İş Bırakma Eylemi, ülkesi için 
düşünen, planlayan, üreten mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının kendi öz güçlerinin farkına vardığı 
tarihtir.

19 EYLÜL 1979 İŞ BIRAKMA EYLEMİNİ 
SELAMLIYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi’nin 43. yıldönümü olan 
“Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” dolayısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
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Nasıl ki 15-16 Haziran 1970 direnişi ülkemizdeki işçi 
sınıfının özgücünü dosta düşmana gösterdiyse, 19 Eylül 
1979 İş Bırakma Eylemi de ülkemizdeki mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının toplumsal gücünü ve 
taleplerini görünür kılmıştır.

SORUNLARIMIZ BÜYÜYOR

Aradan geçen uzun yıllara rağmen bu ülkede emeğiyle 
geçinenlerin gündemleri neredeyse hiç değişmemiştir. 
İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, 
özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde 
çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir.

İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz, tüm halkımızın 
olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal 
yatırımların ortadan kalkması, rant hırsının bilim ve 
tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının 
halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması nedeniyle 
mesleğimiz sistematik olarak değersizleştiriliyor.

Kontrolsüz yetkilerle donatılmış tek adam rejimi altında 
emeğimiz değersizleşirken, özlük haklarımız da giderek 
budanmaktadır. Gerek kamuda gerek özel sektörde 
her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama 
hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama 
ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız 
giderek daha zor koşullarda çalışmaktadır.

“Parti Devleti” anlayışıyla yönetilen kamu 
kurumlarında çalışan meslektaşlarımız siyasi baskı 
ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, 
özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler 
gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Güvencesiz-
sözleşmeli istihdam modellerine yönelme, atamalarda 
liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi 
ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin 
iş yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir. 
Yandaş konfederasyonla imzalanan toplu sözleşmeler, 
şaibeli enflasyon rakamlarıyla birleşince kamu 
emekçilerinin her geçen gün daha da yoksullaşmasına 
neden olmaktadır.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına 
yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, 
reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. 
İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma 
koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektörde 
çalışan tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir. 
Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret 

protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak 
feshedilmesi, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle 
sınırsız biçimde sömürülmesine zemin hazırlamaktadır.

TOPLUMSAL ÇIKAR İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Diğer tüm idari alanlarda olduğu gibi meslek 
alanımızla ilgili de bir gecede yapılan, bilime aykırı, 
keyfi düzenlemeler, halkın iyi ve güvenli mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığı hizmeti almasını 
engellemektedir. Bu durumun toplumumuza maliyeti 
daha büyük felaketler, daha güvensiz bir hayat ve her 
alanda geri kalmışlık olmaktadır.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve 
çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini 
korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, 
toplumun ortak yaşamının üretimini ve devamlılığını 
sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla, mesleğimize ve 
meslektaşlarımıza sahip çıkarken, ülkemizin ve 
toplumumuzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz.

Anayasal görevlerimizi yaptığımız, mesleki 
sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz, demokratik 
haklarımızı kullandığımız için iktidarın hedefinde 
yer alıyoruz. Taksim Meydanı’na ve Gezi Parkı’na 
sahip çıktığımız için arkadaşlarımız cezaevinde 
tutuluyor. Rant projelerine karşı mücadele ettiğimiz 
için yöneticilerimize davalar açılıyor. Demokratik 
hak ve özgürlüklerimizi kullandığımız için baskılara 
uğruyoruz.

Herkes bilsin ki bedeli ne olursa olsun halkımız için 
mücadele etmekten bir adım bile geri adım atmayacağız. 
Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin 
geleceğini tehdit eden uygulamalar karşısında sessiz 
kalmayacağız. Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden 
ve toplumdan yana kullanan bir mücadele geleneğinin 
sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim 
ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, 
özgürlük ve demokrasiden yana tavrını korumaya 
devam edeceğiz. 

Ülkemizin ve meslektaşlarımızın dayanışmaya ve birlik 
içinde olmaya en fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde 19 
Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü’nü kutluyoruz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü! 
Yaşasın Mücadelemiz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Anayasa, devletin niteliğini sosyal hukuk devleti olarak 
tanımlamaktadır. Anayasa’da belirtilen sosyal hakları 
ve kamu hizmetlerini karşılamak, merkezi ve yerel 
yönetimlerin en önemli anayasal görevi, hatta varlık 
nedenidir. Özellikle kamu hizmetlerinin topluma 
ulaştırılmasında yerel yönetimler kilit önemdedir ve 
yerel yönetimlerin tüm plan, politika, karar, düzenleme 
ve uygulamalarında temel ölçüt, toplum yararı ve 
toplumsallık bağlamında kamusallık olmalıdır.

Bütçesi vergilerimizden oluşturulan ve halka hizmet 
sağlamakla yükümlü olan belediyelerin birçoğunda 
benzer yöntemlerle personel istihdamına gidilmektedir. 
Taşeron çalıştırma, ülkemizde hizmet alımında kar 
etmek amacıyla, verilen emeğin düşük ücretler ve 
güvencesizliğe tabi tutulduğu, sıkça başvurulan bir 
yöntem haline gelmiştir. Bu istihdam biçiminde 
mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımız, 
sözleşmeli olarak veya düşük ücretlerle güvencesiz 
bir şekilde taşeron şirketler üzerinden istihdam 
edilmektedir.

Merkezi yönetimlerin yerel yönetimlere yeterli kadro 
açmaması da bu sorunun katlanarak büyümesine yol 
açmaktadır. Yerel yönetimlerde görev alan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının tüm eğitimi, mesleki 
birikimi, yaptığı işin niteliği ve aldığı sorumluluk 
düşünüldüğünde güvencesiz, kadrosuz ve çifte standart 
oluşturacak biçimde farklı ücretlerde çalıştırılması hem 
çalışan mühendisin emeğine haksızlık hem de yapılan 
işin niteliğini düşürmek demektir.

Kamu için çalışmakla mükellef belediyelerin, kamu 
yararına çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
mali ve kadro sorunlarını, özlük haklarını görmezden 
gelmesi, ayrıca mesleki denetim kapsamında imza 
yetkilerinin kurallara uygun şekilde işletilmemesi 
sadece belediyelerin ve meslektaşlarımızın değil, tüm 
ülkenin zararınadır.

İSTİHDAM ALANLARI YENİDEN DÜZENLENMELİ

Başta büyükşehirler olmak üzere belediyelerin ve bağlı 
iktisadi teşebbüsler olarak faaliyet gösteren anonim 
şirket statüsündeki yapılanmaların hizmetleri, bilim ve 
teknik temelinde kamucu bir anlayışla iş güvencesine 
sahip teknik kadrolarla desteklenmelidir. Bu sebeplerle 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdamı 
alanları yeniden düzenlenmelidir. Haziran 2022 kamu 
istihdam verilerine göre belediyeler ve bağlı kuruluşları 
ile mahalli idare birliklerinde istihdam edilen 189.797 
kişinin 104.094’ü kadrolu, 26.373’ü sözleşmeli ve 
59.333’ü işçi statüsünde yer almaktadır. Belediye 
iktisadi teşebbüslerinde ise istihdam edilen personel 
sayısı 562.712 kişi olup hepsi işçi statüsündedir.

Yeni mezun mühendis, mimar, şehir plancıları 
arasında işsizlik oranı %30’ları geçmektedir. Öte 
yandan, yerel yönetimlerde mühendis, mimar, şehir 
plancısı istihdamı, gelişmiş ülkelerin çok altındadır. 
Birçok belediyede teknik eleman hizmetleri tekniker/
teknisyen kadrolarıyla yürütülmektedir. Oysa 
planlama, projelendirme, tasarım, uygulama, denetim 
ve değerlendirme aşamalarında, doğal ve kültürel 
varlıkların korunmasında mühendislik, mimarlık ve 
şehir planlama disiplinlerinin önemi ortadadır. Yerel 
yönetimlerde mühendis, mimar ve şehir plancısı 
istihdamı bu değerlendirmeyle ele alınmalı ve kadrolar 
artırılmalıdır.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN

Belediye teşkilatı, norm kadroya uygun olarak çeşitli 
birimlerinden oluşur. Norm kadro ve personel 
istihdamı, mevzuattaki haliyle “norm kadro ilke ve 
standartları İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken 
belirlenir”. Kadro sayısı belirlenirken piyasalaştırma 
zihniyetinden vazgeçilmeli; kamusal hizmet gereği 
ile hareket edilmeli; mühendis, mimar ve şehir 
plancılarına uzmanlık alanlarına uygun olarak 
sorumluluk ve yetkileri kamu gücüne dayanılarak 
verilmeli; yetki ve çalışma şekilleri kadrolu istihdam 

YEREL YÖNETİMLERDE MÜHENDİS, MİMAR VE 
ŞEHİR PLANCILARI İÇİN KADRO TAHSİS EDİLEREK 
KALICI VE GÜVENCELİ İSTİHDAM YAPILMALIDIR

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının belediyelerde taşeron usulüyle işe alınarak güvencesiz, düşük ücretli 
çalıştırılmalarına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 14 Eylül 2022 tarihinde 
basın açıklaması yapıldı.
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biçiminde oluşturulmalıdır. Sözleşmeli ve işçi 
statüsünde gösterilerek istihdam edilme koşullarından 
vazgeçilmeli, çalışanlar norm kadroya geçirilmelidir.

Yerel yönetimlerde hizmetlerin etkin ve verimli 
biçimde yerine getirilebilmesi için uygun bir örgüt 
yapısı ve idari yapılanmanın geliştirilmesi gereklidir.

Yerel için önemli kamusal hizmetler, yerel yönetimler 
sorumluluğunda üretilmelidir. Hizmet üretimi, 
“toplumsal yarar” temelinde gerçekleştirilmelidir.

Tüm kamu istihdamında olması gerektiği gibi yerel 
yönetimlerde de teknik personel için kalıcı ve güvenceli 
kadro sağlanmalıdır.

Kamu hizmetlerinin güvencesiz, kiralık, taşeron, 
geçici, sözleşmeli personel aracılığıyla gördürülme 
anlayışından derhal vazgeçilmelidir. Kamuda 
mühendis, mimar ve şehir plancıları için kadro tahsis 
edilerek kalıcı ve güvenceli atama yapılmalıdır.

Yerel yönetimin personel sisteminde işe göre nitelikleri 
belirlenmiş yeterli kadro ayrılmalı; çalışma koşulları, 
güvenceleri açısından homojen, ücret ve sorumlulukları 

açısındansa “eşit işe eşit ücret” anlayışında bir 
yapılandırılmalıdır.

Çalışma yaşamının esnekleşmesi ve kuralsızlaştırılması 
politikalarına son verilmeli, merkezi ve yerel 
yönetimlerde çifte standart oluşturan sözleşmeli 
personel uygulaması, kapsam dışı personel statüsü ve 
buna bağlı olarak yaratılan ücret dengesizliği derhal 
ortadan kaldırılmalıdır.

TMMOB olarak planlı kalkınma yaklaşımının 
benimsendiği, tam istihdam ve toplumsal refah odaklı 
üretken bir yaşam modeli oluşturmak için akıl ve bilim 
temelli bir ülke modeli hedefiyle mücadele etmeye 
devam edeceğiz.

Ekonominin ve toplumsal yaşamın bütününde kamusal 
üretim, hizmet ve denetim perspektifi için mücadele 
etmeye devam edeceğiz.

Taşeronlaşmanın kaldırılması, güvenceli çalışma 
ortamının sağlanması, insan onuruna yakışır ücretlerin 
alınabilmesi, kıdem tazminatlarının güvencesi için 
mücadele etmeye devam edeceğiz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Üniversitelerde yeni eğitim öğretim yılı başlamak üzere. 
Bu yıl YKS’de barajın kaldırılması ile üniversiteye giren 
öğrenci sayısında beklenen artış; üniversitelerdeki 
altyapı, öğretim elemanı ve fiziki koşullara ilişkin 
sorunların çözümsüz bırakılması nedeniyle daha 
büyük eğitim-öğretim ve barınma sorunları olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Özellikle öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu 
kentlerde, üniversite öğrencileri barınma, beslenme ve 
ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını gidermede dahi sorunlar 
yaşamaktadır. Basına yansıyan haberlerde, temel 
sorunlara getirilemeyen çözümler ve hayat pahalılığı 
nedeniyle 100 binden fazla öğrencinin yerleştiği 
bölümlere kayıt yaptırmadığı görülmektedir. İktidarın 
tutarsız yükseköğrenim politikaları, barajın kaldırılması 

ve aşırı kontenjan artırımlarına rağmen 120 binden 
fazla kontenjanın da boş kaldığı bilinmektedir. 

Artık siyasal iktidarın da kabul etmesi gerekir ki; bugüne 
kadar herhangi bir bilimsel veriye, ihtiyaç analizine ve 
istihdam araştırmasına dayandırılmadan yürütülen 
yüksek öğrenim politikaları, yükseköğrenimde 
yaşanan sorunlara çare olmamıştır. Birliğimizin ihtisas 
alanına giren, gelecekteki genç meslektaşlarımız da tüm 
üniversite öğrencileri ile aynı kaderi paylaşmaktadır.

Kamucu Eğitim, Kamucu Planlama, Kamucu 
Öğretim 

Mühendislik, mimarlık ve planlama mesleklerinin 
birinci önceliği kamucu üretimdir. Ancak mesleklerimiz 

YÜKSEKÖĞRENİMİN SORUNLARI KAMUCU BİR 
YAKLAŞIMLA ÇÖZÜLEBİLİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz yeni eğitim öğretim yılının başlangıcına ilişkin olarak 18 
Eylül 2022 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
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AKP iktidarının uzun süredir uyguladığı yıkıcı 
politikalar nedeniyle kamucu üretimden dışlanmıştır. 
Herhangi bir planlama çalışması yapılmadan özel 
sektör ihtiyacının da çok üzerinde belirlenen mimar, 
mühendis ve şehir plancısı kontenjanları yalnızca 
üniversite mezunu işsiz sayısını artırmıştır. Çünkü 
sürdürülen politikalar mesleklerimizin itibarını 
erozyona uğratmış, kamu ve kamusal alanla olan 
bağlarını zayıflatmıştır.

Üniversite sonrasında işsizliği besleyen eğitim 
politikaları, sermaye kesiminin ucuz işgücü elde 
edebilmesi için eşsiz bir ortam sunarken kamu çıkarı 
için yapılması gereken mühendislik, mimarlık ve 
şehir planlama meslek alanlarında üretilen hizmetin 
niteliğini düşürmektedir. 

Üniversitelerin en yüksek puanla tercih edilen 
bölümleri tıp fakülteleriyle birlikte mesleklerimizin 
eğitimin verildiği mühendislik-mimarlık fakülteleridir. 
Mühendislik-mimarlık fakültelerinde eğitim alan 
öğrenciler arasındaki puan ve sıralama dengesi barajın 
kaldırılması ile bozulmuştur. Tarihte görülmedik 
ölçüde aynı programda eğitim görecek öğrenciler 
arasından puan ve sıralama farkı oluşmuştur. Bu durum 
açıkça bugüne kadar eğitim ve öğretim sürecinde 
belirli bir standardı oluşturmuş üniversitelerde 
eğitim gören öğrencilere ve öğretim elemanlarına 
yönelik dezavantajlı bir durum yaratmaktadır. Artık 
birçok meslek alanı için ortalama bir standarttan söz 
edilmesi olanaklı değildir. Ortaya konulan sürecin, en 
nihayetinde varacağı nokta, yüksek öğrenim sisteminde 
toptan bir nitelik düşüşü olacağı açıktır.

İhtiyacımız Nitelikli Üniversitedir

Uluslararası yükseköğrenim araştırma kuruluşları 
tarafından yapılan çalışmalarda ülkemizde herhangi 
bir üniversitenin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına 
giremediğini üzülerek görmekteyiz. RUR verilerinde 
ilk 100’de, THE verilerinde ilk 250’de, QS verilerine 
göre ise ilk 500’de ülkemiz üniversitelerinden bir 
tanesi bile yer almamaktadır. Eğitim programlarındaki 
dengesizliğin fakültelerimizin üreteceği bilimsel 
çalışmalarda da geriye gidişi hızlandıracağı karşı 
konulamaz bir gerçektir.

Yükseköğretim politikalarının kamu yararı ve ülke 
refahını gözetecek biçimde yeniden ele alınarak 

baştan aşağıya düzenlenmesi aciliyet gerektiren bir 
zorunluluktur. Bu anlamda: 

- Öğrencilerin eğitim-öğretim, barınma, beslenme, 
ulaşım ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanacağı; 
demokratik hak ve özgürlüklerinin engellenmediği, 
parasız, bilimsel ve nitelikli eğitim koşulları bir an önce 
sağlanmalıdır.

- Öğretim elemanı ve fiziki koşulları yetersiz olan 
bölümler kapatılmalı ya da birleştirilerek sayısı 
azaltılmalıdır.

- Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
programlarının kontenjanları ilk olarak kamunun 
ihtiyaç ve faydanın sağlanması, kamusal hizmetlerin 
kesintisiz ve nitelikli olarak verilmesi hedeflenerek, 
ardından özel sektörünün ihtiyacı göz önüne alınarak 
belirlenmelidir.

- Temel başarı kriteri uygulanmayan mühendislik, 
mimarlık ve şehir planlama bölümlerinde temel başarı 
kriteri uygulaması ivedilikle hayata geçirilmelidir.

- Öğrenim elemanı sayısı yetersiz bölümlerde öğrenim 
elemanları kapasite fazlası sınıf, ders ve atölyelerde 
çalışmaya zorlanmamalıdır.

- Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama 
bölümlerinde yaşanan staj sorunları bir an önce 
çözülmelidir.

- Yükseköğrenim bir sektör olmaktan çıkarılmalı, 
nitelikli akademisyenlerin üniversite kampüslerine geri 
dönüşü sağlanmalıdır.

Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bu ülkenin 
gelişmesinde en büyük rolü oynayan meslek alanlarıdır; 
bu alanlarda niteliği artıracak her hamle ülkemizin 
refahını artıracak düzenlemelerdir. Bu anlamda 
başta Yükseköğretim Kurulu olmak üzere yetkili 
makamlarda bulunan herkesi sorumlu davranmaya ve 
ülkemizin geleceği için yükseköğretimde kronikleşmiş 
popülist yaklaşımları terk ederek; gerçekçi, kamucu 
düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmeye çağırıyoruz.

Emin KORAMAZ 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla aralarında 
TMMOB’nin de bulunduğu emek ve demokrasi güçleri, 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur 
Fincancı’nın kamuoyuna da yansıyan ve kendisine 
dönük çirkin saldırılar sonucu gözaltına alınması 
üzerine 26 Ekim 2022 günü TTB’de bir basın toplantısı 
düzenledi.

Basın toplantısına TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut 
ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Karer Yurtdaş ile Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 
Ankara Tabip Odası (ATO), Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (DİSK) Ankara Temsilciliği, Sağlık 
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye 
İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği 
(İHD), İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) ve 
Mülkiyeliler Birliği temsilcileri katıldı.

Basın toplantısında kurum temsilcileri kısa sözler 
aldı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz açıklamada şöyle konuştu:

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına hepinizi 
dostlukla selamlıyorum.

Ülkemizin en saygıdeğer meslek örgütlerinden biri 
olan, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sayın Şebnem 
Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasını kınıyorum.

Meslek örgütlerinin yöneticileri olarak bizler mesleki ve 
toplumsal sorumluluklarımız gereği olarak toplumun 
gündemine ilişkin çok farklı konularda açıklamalar 
yapıyoruz.

Bu açıklamalarımızı yaparken bizim en başta 
gözettiğimiz şeyler kamunun çıkarı, meslek etiğimiz ve 

insanlığın ortak değerleridir.

Bu ilkeler toplumsal sorunlara yaklaşımda bizim 
rehberimiz durumundadır.

Sevgili Şebnem Korur Fincancı da bir basın kuruluşu 
tarafından kendisine yöneltilen bir soruya bu mesleki 
birikimi ve toplumsal sorumluluğu doğrultusunda 
bir yanıt vermiştir. Hiçbir kurumu veya kişiyi hedef 
almamıştır.

İnsan hakları alanında uzun yıllardır çok büyük 
deneyimlere sahip bir hekim olan Fincancı’nın 
açıklamalarının bağlamından kopartılarak bir saldırı 
vesilesine dönüştürülmesi kabul edilemez.

Siyasi iktidarın demokratik süreçler sonucunda kontrol 
edemediği meslek örgütlerini çok uzun yıllardır açık 
biçimde hedef aldığını biliyoruz.

Sayın Fincancı nezdinde yürütülen bu karalama 
kampanyasının TTB’ye yönelik bir saldırır girişimine 
dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz.

Siyasi iktidarın toplumsal muhalefeti kriminalize 
ederek susturmaya sindirmeye çalışmasına göz 
yummayacağız.

Bizler yıllardır bu ülkenin ortak aklının, ortak 
vicdanının sesi olan emek ve meslek örgütleri olarak 
dayanışma içinde olmaya, birbirimize sahip çıkmaya, 
mesleğimizin ve toplumsal sorumluluklarımızın 
gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz.

Sayın Fincancı derhal serbest bırakılmalı, toplumun 
önce gelen isimlerine ve gazetecilere yönelik bu 
zorbalığa derhal son verilmelidir.”

TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut tarafından okunan 
ortak açıklama şöyle:

Şebnem Hocamıza ve TTB’ye Sahip Çıkıyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı 
Dr. Şebnem Korur Fincancı, kamuoyuna da yansıyan 
tartışmalar ve kendisine dönük çirkin saldırılar 
sonucu bugün gözaltına alınmıştır. Bu gözaltının da 
soruşturmanın da hukuki zemini yoktur, zira Dr. 
Fincancı’nın ifade ettiği hiçbir şey suç unsuru değildir.

Bununla birlikte 21 Ekim 2022 tarihinde TTB Hukuk 
Bürosu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 

TMMOB-DİSK-KESK-TTB: ŞEBNEM KORUR 
FİNCANCI YALNIZ DEĞİLDİR!
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ile görüşme yapılmış, savcılığa medyadan soruşturma 
başlatıldığının öğrenildiği belirtilerek, talep halinde 
Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın uygun bir zamanda 
ifade için gelebileceği bildirilmiştir. Bunun üzerine 
savcılık tarafından ifade için uygun bir vakitte davet 
edileceği bildirilmiş olmasına rağmen başsavcılık, 
Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması 
sürecini başlatmıştır ve dahası bu süreci bir karalama 
kampanyasına dönüştürmüştür.

İktidar çevrelerinin yargıya müdahale niteliğindeki 
açıklamaların ardından gelen gözaltı kararı, bu 
çevrelerin uzun zamandır TTB’ye ve tüm emek-meslek 
örgütlerine yönelik artırdığı baskının son aşamasını 
oluşturmuştur. Nitekim iktidar, Meslek Örgütleri 
Yasası’nda bir değişiklik için kamuoyunda yaratılan 
bu gündemi kullanacağını da açıklamalarıyla itiraf 
etmiştir.

Gözden kaçmayan bir diğer husus, gözaltı işlemi 
sırasında kamu yayıncılığı yapması ve haberlerini buna 
göre oluşturması gereken TRT’nin, hocamızın evinde 

bulunan baba/dede yadigârı koleksiyon parçalarını 
yayımlama biçimidir. İlgili haber, kriminal unsur 
üretmek için kolluğun düştüğü çaresizliği hepimize 
göstermiştir. Görüntülerin sunuluş biçimini açıkça 
kınıyoruz.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur 
Fincancı’nın uğradığı siyasi linci ve maruz kaldığı 
hukuksuz uygulamaları tüm emek ve meslek örgütleri 
olarak kabul etmediğimizi bir kez daha belirtiyoruz.

Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, ifadesinin alınıp 
derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Müstebit iktidarın uygulamalarına karşı, emeği, 
demokrasiyi, barışı, bilimin bağımsızlığını, bilim 
insanlarının ifade özgürlüğünü ve bunlarla yakından 
ilişkili halk sağlığını koruma mücadelesini Dr. 
Şebnem Korur Fincancı’ya ve TTB’ye sahip çıkarak 
sürdüreceğiz.

Dr. Şebnem Korur Fincancı yalnız değildir, 
onurumuzdur!

İKK’LARDAN ŞEBNEM KORUR 
FİNCANCI İÇİN AÇIKLAMA

MARDİN İKK

DİYARBAKIR İKK

İZMİR İKK
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “TTB ve TMMOB 
yasalarının değiştirilmesine yönelik hazırlık yapıldığı” 
doğrultusundaki beyanlarına dair TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 27 Ekim 2022 
tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Kurulduğumuz günden bu yana meslektaşlarımızın 
haklarını, toplumun çıkarlarını ve kamusal varlıklarımızı 
korumayı görev edinmiş Birliğimiz, ilgili ya da ilgisiz her 
konuda siyasi iktidar tarafından hedef gösterilmeye devam 
ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bugün bir 
kez daha “Birliğimiz hakkında hazırlıklar yapıldığı” dile 
getirilmiştir.

Bakan Bozdağ’ın sözünü ettiği “hazırlıklar” 20 yıldır 
devam eden AKP İktidarının değişmeyen gündemlerinden 
birisidir. AKP iktidarı, 20 yıldan bu yana ülkenin kamusal 
varlıklarını özelleştirmeyi, doğal alanlarımızı ve kentsel 
mekanlarımızı yağmalamayı esas alan bir gündeme 
sahiptir. Birliğimiz, AKP’nin ranta ve sömürüye dayalı bu 
politikaları karşısında mücadele verdiği için ormanlarımızı, 
madenlerimizi, parklarımızı, doğamızı koruduğumuz için 
hedef alınmaktadır.

Meslek alanlarımıza ilişkin politikaların ve uygulamaların 
toplumun genel çıkarlarına uygun gelişmesini sağlamak 

Anayasa’nın 135. Maddesi tarafından Birliğimize verilen 
görevdir. Birliğimiz kurulduğu günden Anayasa ve yasalar 
tarafından kendisine verilen görev ve yetkiler ışığında 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Siyasi iktidar kendi sözü ve iradesi dışındaki hiçbir 
görüşe ve anlayışa yaşam şansı vermek istemiyor. 
Demokratik seçimler ile ele geçiremediği kurumları ve o 
kurumlarda temsil edilen meslektaşlarımızın iradelerini 
antidemokratik yol ve yöntemlerle kontrol altına almaya 
çalışıyor. Birliğimizi işlevsizleştirmeye ve kontrol altına 
almaya yönelik hiçbir girişime izin vermeyeceğiz.

Birliğimizin anayasa tarafından tanımlanmış statüsünün 
ortadan kaldırılmasına, yasalarla güvence altına alınma 
hak ve yetkilerinin aşındırılmasına ve 600 bini aşkın 
meslektaşımızın iradesinin yok sayılmasına bütün 
gücümüzle karşı çıkacağız.

AKP`nin demokrasiyi, hukuku ve kamusal varlığımızı 
çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Mesleğimize, 
meslektaşlarımıza ve ülkemize sahip çıkmaya, demokrasiyi, 
özgürlükleri ve çoğulculuğu savunmaya devam edeceğiz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

YİNE AYNI SENARYO! BİRLİĞİMİZİN SİYASAL 
İKTİDAR TARAFINDAN HEDEF GÖSTERİLMESİNE İZİN 

VERMEYECEĞİZ!
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Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4683 
Ada, 1 Parselde, “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” 
fonksiyonunda kalan alanın, “Gelişme Konut Alanı”, 
“Yol” ve “Park Alanı” Kullanımlarına Dönüştürülmesi 
Amaçlı Hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım 
İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliğinin yürütmesinin durdurulması 
ve iptali istemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’na karşı dava açtık.

Dava dilekçesinde öncelikle TMMOB’nin Anayasa’nın 
135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarından olduğu, Anayasa, 
Yasalar ve Yönetmeliklerde tanımlanan kamusal 
görevleri gereği zorunluğunun yine bu kamusal 
yetkileri gereği dava açma ehliyetinin bulunduğuna 
değinildi.

Yine dava dilekçesinde Bursa’nın imar planlamasında 
en üst ölçekli planın, Bursa 2020 Yılı 1/100.000 
Ölçekli Çevre Düzeni Planı adını taşıdığı, bu planda 
“Hiçbir ölçekte bu planın kararlarına aykırı imar 
planı, plan değişikliği, revizyonu, ilavesi ve mevzii 
imar planı yapılamaz.” hükmü yer almasına rağmen 

dava konusu plan değişiklikleri ile bu düzenlemeye 
aykırılıklar getirildiği, yapılan değişiklik ile gelecek 
ilave nüfusun planlama bölgesi nüfusuna olan etkisinin 
raporda irdelenmediği, nüfus projeksiyonunun geçilip 
geçilmediği yönünde bir analiz yapılmadığı, davalı 
tarafından onaylanıp ilan edilen 1/25000, 1/5000, 
1/1000 ölçekli plan değişikliklerinin İmar Kanunu’na 
aykırılıklar taşıdığı ifadelerine yer verildi.

Son olarak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 
26. maddesinde yer alan hükümlere aykırılıklar 
taşıyıp, Parsel bazında bir bölgenin konut alanı olarak 
değiştirilmesinin plan ana kararlarını, sürekliliğini 
ve bütünlüğünü bozduğuna, Onaylanan İmar Planı 
değişikliğinde kat adedi/yüksekliği 10,00 metreden 
6 kata yükseltilirken kat adedi veya bina yüksekliğini 
artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim 
özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, 
şehrin veya alanın yakın çevresinin silüeti, yapıların 
güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini 
olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılması 
gerekirken Plan Açıklama Raporunda bu yönde bir 
analiz çalışması yapılmadığına değinilen dilekçede 
plan değişikliklerinin yürütmesinin durdurulması ve 
ardından iptaline karar verilmesi talep edildi.

BURSA NİLÜFER’DE KANUNA AYKIRI HAZIRLANAN 
NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARINA KARŞI 

DAVA AÇTIK

10 Ekim katliamıyla ilgili Ankara 4. Ağır Ceza 
Mahkemesince verilen 03/08/2018 tarihli ve 
2016/232 Esas 2018/187 Karar sayılı kararın 
temyiz başvurusunun Yargıtay 3. Dairesince 
“suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen ve bu 
nedenle de davaya katılma hakları bulunmayan 
katılan vekillerinin hükmü temyiz yetkileri 
bulunmadığından, davaya katılmalarına ilişkin 

kararlar hukuki değerden yoksun olup, hükmü 
temyiz yetkisi vermeyeceği anlaşılmakla” gerekçesiyle 
reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel 
başvuruda bulunduk.

Başvuru dilekçesinde başvuruya konu olayların ve 
başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların 
tarih sırasına göre açıklanmasının ardından 

10 EKİM DAVASINDA VERİLEN KARARA YAPILAN 
TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE KARŞI ANAYASA 

MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURUDA BULUNDUK
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TMMOB’nin, canlı bomba saldırısının “doğrudan” 
hedef aldığı mitingin düzenleyicisi ve çağrıcılarından 
olduğu, mitingin düzenleme kurulunda yer aldığı, 
başvuru ve organizasyon süreçlerini yürüttüğü, ülke 
genelinde çağrısını ve çalışmasını yaptığı, aralarında 
üyelerinin ve yöneticilerinin de bulunduğu binlerce 
katılımcının olduğu, mitinge yönelik gerçekleşen 
saldırı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 
hakkının ihlal edildiğine değinildi.

Başvuruda Anayasa Mahkemesi kararlarında da ifade 
edildiği üzere ifade özgürlüğünün özel bir biçimi olan 
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının 
kullanılması bakımından devletin, hakkın kullanımına 
engel olmama yükümlülüğü olduğu gibi aynı zamanda 
hakkın kullanımına yönelik üçüncü kişilerden 
gelebilecek saldırıları önlemesi yükümlülüğünün de 
bulunduğu, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 
hakkı Devletin müdahale etmemesi gereken bir 
özgürlük olmakla birlikte, Devletin bir yandan 
toplanma özgürlüğünü ihlal etmekten kaçınması 
gerekirken, diğer yandan da bu hakkın kullanılmasını 
sağlamak için gereken önlemleri de almak zorunda 
olduğu hususlarına değinildi.

Yine başvuru dilekçesinde AİHM kararlarına da 
değinilerek burada da ortaya konduğu üzere toplantı 
ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının yalnızca 
bireyler bakımından değil, aynı zamanda bunları 
düzenleyen tüzel kişiler bakımından da güvence 
altında olduğu belirtildi.

Başvuru eklerinde yer alan beyanların, miting 
öncesi emniyet birimlerine gelen ihbarların, canlı 
bombaların da aralarında bulunduğu örgüt üye 
ve yöneticileri hakkında yıllarca süren teknik ve 
fiziki takip ve incelemelerin sonuçlarının, yakalama 
kararına karşın yakalanmayan örgüt yöneticilerine 
ilişkin belgelerin, katliamın göz göre göre geldiğinin 
ortaya konulması anlamına geldiğinin belirtildiği 
dilekçenin devamında, soruşturma ve kovuşturma 
sürecinde bir kısmı ortaya çıkan hususların; katliamı 
gerçekleştirenlerin de aralarında bulunduğu IŞİD 
üyelerinin Devlet birimlerince izlendiğini, bilindiğini 
ve dahi kollandığını gösterdiğine değinildi. Devletin, 
TMMOB’nin düzenleyicisi olduğu mitinge ilişkin 
olağanüstü tedbirler bir yana olağan tedbirleri dahi 
almadığı, aksine saldırganların alana girişine imkan 
sağlayacak uygulamalarda bulunduğu ifade edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 18.03.2022 tarih 
ve 184 sayılı kararı ile uygun görülen Şehitkamil 
İlçesi, Özgürlük, Beylerbeyi, Göktürk ve İbrahimli 
Mahallelerinde nazım ve uygulama imar planı revizyonu 
işleminin iptali istemiyle, işleme ilişkin Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesine yapılan itiraz üzerine Belediye 
meclisince verilen 20.05.2022 tarih ve 342 sayılı ret 
kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına 
daha sonra iptaline karar verilmesi istemiyle 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesine karşı dava açtık.

Dava dilekçesinde daha önce TMMOB ve TMMOB 
İnşaat Mühendisleri Odası tarafından aynı alanda 
Belediye tarafından yapılan plan revizyonuna 

karşı dava açıldığı ve bu davalarda mahkemenin 
yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarına 
hükmettiği belirtilerek, Belediyenin aynı planları 
tekrar uygulamaya geçirmek istediği, idarenin yargı 
kararlarına uymakla yükümlü olduğu ve dolayısıyla 
hakkında daha önce iptal kararı verilmiş bir 
işlemin tekrar uygulanamayacağı ifade edilmiştir.

Yine dava dilekçesinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanunu gereği ilgili düzenlemede doğrudan yetkisinin 
bulunmadığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne 
göre hazırlanacak her tür ölçekteki planların “kamu 
yararı” ile yapılması gerekirken dava konusu planın 
bu ilkeyle hazırlanmadığı hususlarına değinildi.

GAZİANTEP’TE HUKUKA AYKIRI HAZIRLANAN 
NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARINA KARŞI 

DAVA AÇTIK
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Bu ülke topraklarında büyük trajedilere yol açan, 
tarihe kara bir leke olarak geçen 12 Eylül Askeri 
Darbesini 42. Yılında bir kez daha kınıyoruz. 12 Eylül, 
toplumun büyük bir şiddete maruz bırakıldığı bir 
darbe olduğu kadar, demokratik hak ve özgürlüklerin 
tümüyle yok sayıldığı bir rejimin de adıdır.

12 Eylül Darbesi ülkemiz açısından aşılmış ve geride 
bırakılmış bir tarihsel trajediden ibaret değildir. 
Darbenin ve darbe sonrası kurulan rejimin toplum 
düşmanı, demokrasi karşıtı özü bugüne kadar tüm 
iktidarlar boyunca sürdürülmektedir.

Bugün yaşadığımız tek adam rejimi, yönetim 
anlayışından ekonomi politikalarına, dünya 
görüşünden baskıcı uygulamalarına kadar her alanda 
12 Eylül Darbesi’nin mirasçısıdır.

Ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik krizin 
temelinde, 12 Eylül Darbesi sonrası uygulanan 
neoliberal politikaları yatmaktadır. 42 yıldan bu 
yana iktidarda bulunan siyasi partilerin birbiriyle 
yarışırcasına gerçekleştirdiği özelleştirme ve 
piyasalaştırma uygulamaları, ülkemizi bitmek 
bilmeyen bir kriz döngüsüne sokmuştur.

12 Eylül Darbesi’yle birlikte bir devlet politikası 
haline getirilen Türk-İslam Sentezi anlayışının 
sonucu uygulanan gerici, mezhepçi, laiklik karşıtı ve 
şovenist politikalar, toplumumuzu derin bir ayrışma 
ve çatışma ile yüz yüze bırakmıştır.

Sokağa çıkan herkesi şiddetle bastıran, gençlerin 
eğlenmesine bile tahammülü olmayan baskı ve 
yasakların her geçen gün artarak sürmesi, 12 Eylül 
geleneğinin ne denli canlı olduğunu göstermektedir.

Bir kez daha altını çizmek isteriz ki: Güçler 
ayrılığının ortadan kaldırıldığı, parlamentonun 
etkisizleştirildiği, hukukun yok sayıldığı, laikliğin 
ayaklar altına alındığı bugünün tek adam rejimi, 
12 Eylül Askeri Darbesi’nin ürünü ve en yüksek 
aşamasıdır!

12 Eylül’de temelleri atılan ekonomide neoliberal, 
toplumsal yaşamda muhafazakâr, siyasette otoriter 
yönetim anlayışı tek adam rejimi altında kurumsal ve 
anayasal bir nitelik kazanmıştır.

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

Gelecek nesillerimizi 12 Eylül Darbesi’nin gölgesinde 
değil, eşit, özgür ve demokratik bir ülkede yaşatacağız!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

12 EYLÜL DARBESİYLE HESAPLAŞALIM, TEK ADAM 
REJİMİNE KARŞI DEMOKRASİYİ SAVUNALIM!

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin kırk ikinci yılı nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
tarafından basın açıklaması yapıldı.
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Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin en büyük 
sonuçlarından birisi genç ve eğitimli işsizliğidir. 
Üniversite mezunu milyonlarca genç, ne yazık ki 
mezun oldukları bölümlerle ilgili iş bulamamakta, 
kamu kadrolarına atanamamaktadır.

Eğitim Öğretim yılı açılışında karşılaştığı ve ataması 
yapılmadığı için göz yaşlarını tutamayan öğretmene 
“Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor” 
cevabını veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in 
sözleri işsizliğin boyutlarının ve iktidarın bu soruna 
duyarsızlığının en veciz ifadesidir. İşsizliğin ve 
yoksulluğun kıskacında yaşam kavgası verenlerle dalga 
geçen Milli Eğitim Bakanı’nı kınıyoruz.

Ülkemizde milyonlarca öğretmen kadro 
sınırlandırması, KPSS puanı, güvenlik soruşturması 
gibi gerekçelerle atanamayarak asgari ücretin bile 
altında bir ücretle çalışmaya zorlanmaktadır. Siyasi 
iktidar bu sorunlara çözüm bulmak yerine, işsizliğin 
sadece öğretmenlerin sorunu olmadığı gerçeğini bir 
bahane olarak ortaya koymaktadır.

Bakan Özer’in haklı olduğu tek konu mühendislerin 
de atanamadığıdır. Ülkemizde özellikle yeni mezun 
mühendis, mimar ve şehir plancıları büyük bir 
atanamama ve işsizlik sorunuyla yüz yüze durumdadır.

Özellikle son 25 yılda yaşanan özelleştirmeler nedeniyle 
kamuda mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
istihdam oranı giderek düşmektedir. Yıllardır üretim, 
yatırım, eğitim, istihdam planlaması yapılmadığı için 
on binlerce mühendis mimar ve şehir plancısı işsiz 
durumdadır. Meslektaşlarımız ya meslekleri dışında 
çalışmak zorunda kalmakta ya da çareyi yurt dışına 
çıkmakta aramaktadır.

Yüz yüze olduğumuz işsizlik sorunun çözümü ve 
nitelikli işgücü göçünün engellenmesi için mühendis, 
mimar, şehir plancılarının kamuda istihdam, atama ve 

güvenceli kadro konusunda kamuoyunda da haklılığı 
kabul edilen sorunlarının çözüme kavuşturulması 
gerekmektedir.

Öte yandan kamuda teknik eleman olarak istihdam 
edilebilmek için 3 milyon kişinin katıldığı KPSS’de 
başarılı olmak da maalesef yeterli değildir. Kurumlara 
giriş çoğu durumda sonuç keyfi ve istismara açık 
mülakatlarla belirlenmektedir. Mülakatlar, başvuran 
kişilerin mesleki yeterliliğiyle değil, iktidara muhalif 
olup olmadıkları, memleketleri, aileleri, sosyal medya 
paylaşımları, hangi tarikata yakınlık gördüğü gibi iş ile 
alakasız sorularla geçmektedir.

Kamu çalışanı sayısının olması gereken ihtiyacı 
karşılayabilmesi için atama bekleyen on binlerce 
mühendis, mimar ve şehir plancısının istihdamı 
sağlanmalıdır.

Kamu çalışanlarının işe alım ve görevde yükselme 
aşamalarında her türlü cinsiyetçi, mezhepçi, ırkçı ve 
diğer ayrımlara son verilmelidir.

Kamuda çalışabilmek için yeterlik ve liyakat ilkeleri, 
işe girişten emekliliğe değin ölçülebilir somut ölçütlere 
bağlanmalıdır.

Kamu hizmetlerinin güvencesiz, kiralık, taşeron, 
geçici, sözleşmeli personeller aracılığıyla gördürülme 
anlayışından derhal vazgeçilmelidir. Kamuda 
mühendis, mimar ve şehir plancıları için kadro tahsis 
edilerek, kalıcı, güvenceli atama yapılmalıdır.

Hiçbir meslektaşımızın boynunu eğdirmemek, yüzünü 
dökmemek için ortak sorunlarımızı her ortamda dile 
getirmeye, sorunların çözümü için mücadele etmeye 
devam edeceğiz. Bu mücadeleyi güçlendirmek için 
tüm meslektaşlarımızı TMMOB’ye bağlı odalara üye 
olmaya çağırıyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

KAMUDA KADRO AÇILMAMASI VE İŞSİZLİK 
ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİDİR 
MESLEKTAŞLARIMIZIN BOYNUNU EĞDİRMEMEK 

İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ!
Atanmadığı için gözyaşlarını tutamayan bir öğretmene “Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor” 
cevabını veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in sözlerine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz tarafından 13 Eylül 2022 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
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İran’da, 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin, İslami rejimin 
kılık kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle darp 
edilerek gözaltına alınmasının ardından kolluk güçleri 
tarafından katledilmesi bardağı taşıran son damla oldu.

İran Devrim Muhafızları’nın protestoları bastırmak 
için sert müdahalelerine ve İran yönetiminin interneti 

ZORBALIĞA DİRENEN İRANLI KADINLARA 
SELAM OLSUN!

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafın-
dan öldürülmesi üzerine İran’da kadınların başlattığı direnişe ilişkin olarak, TMMOB Yönetim Kurulu 22 Eylül 
2022 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

keserek dış dünyayla bağları koparma çabalarına 
rağmen protesto gösterileri dalga dalga büyüyor.

Protesto gösterilerinde ön saflarda, saçlarını kesen 
ve kent meydanlarında başörtülerini yakan kadınları 
görüyor ve direnişlerine sahip çıkıyoruz.

TMMOB Yönetim Kurulu

AÇLIK KADERİMİZ DEĞİL!

GIDA KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ GIDA HAKKI VE 
GÜVENCESİ KAPSAMINDA ÜRETİMDEN 

VE ADİL PAYLAŞIMDAN YANA BİR 
POLİTİKADADIR!

İnsan yaşamının en temel gereksinimi olan beslenme, 
özellikle 21. yüzyılın ilk çeyreğini yaşadığımız 
bugünlerde, halkımız için, yine önemli bir sorun alanı 
olarak ortaya çıkmış durumdadır.

2022 yılı temmuz ayı itibarıyla ülkemizde manipüle 
edilmiş TÜİK rakamlarıyla dahi gıdaların yıllık 
enflasyon oranı %94,65 olarak ilan edilmiştir. Son 
dört ayda gıda fiyatları dünyada %12 düşerken, 
Türkiye’de %20 yükselme görülmektedir. Ağustosta 
TÜFE %1,46 oranında artmış, yıllık enflasyon %80,21 
düzeyinde gerçekleşmiştir. Yİ-ÜFE ise %2,41 oranında 
artmış ve Yİ-ÜFE yıllık artış oranı %143,75 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi için gerekli olan 
mazotta yıllık artış 2022 yılında %240 ‘ı aşarken, 
gübre ve zirai ilaçta ortalama %150, elektrikte %100, 

hayvan yeminde artış %120’nin üstündedir. Özellikle 
üretim maliyetlerindeki artıştan dolayı son 15 yılda 
3.2 milyon hektar tarım alanı, tarımsal üretimin 
dışına çıkarılmıştır. Bu sebeplerle özellikle de birincil 
gıda üretimini sağlayan tarımsal üretici üretimden 
koparılmıştır.

Gıda fiyatlarındaki önlenemez artışın bir tek nedeni 
vardır: Yıllardır ısrarla sürdürülmekte olan yanlış 
politikalardır! 

Gıda üretimini çiftçi bilgisinden uzaklaştıran, çiftçiliği 
zayıflatan; gıdanın yönetim ve denetimini şirketlere 
emanet eden; üreticinin ve halkın gıda üzerindeki 
haklarını gasbeden ve gıdayı şirketler lehine olacak 
biçimde küresel serbest piyasaya teslim eden bu 
düzenin halkımız için tek vaadi ancak gıda krizidir.

Enerjide dışa bağımlı, tarım ve gıda sektöründe 
dışa bağımlı olan ve tarım alanlarını ranta teslim 
eden, ithalat ile üreticisini terbiye etmeye çalışan 
ve en önemlisi demokrasinin rafa kalktığı tek adam 
tarafından yönetilen bir ülkede gıda enflasyonunun 
düşük olması beklenemez. Yeni ekonomi modeli ile 
euro ve dolar karşısında hızla değer kaybeden türk 

GIDA KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ GIDA HAKKI VE 
GÜVENCESİ KAPSAMINDA ÜRETİMDEN VE ADİL 

PAYLAŞIMDAN YANA BİR POLİTİKADADIR!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz gıda fiyatlarındaki artış üzerine 23 Eylül 2022 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı.
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lirası, ithal girdilerin yoğun kullanıldığı tarım ve 
gıda sektöründe fiyatların aşırı yükselmesine neden 
olmuştur. Ülkemiz bugün itibarıyla bu derin krizin tam 
da merkezinde, zorlu bir süreçten geçmektedir. 

Halkımız gıdaya adil erişimde büyük zorluk 
yaşamaktadır.

Dar gelirli vatandaşlarımızın tüketim sepetinin %30’unu 
gıda maddeleri oluşturmaktadır. Gıda maddelerindeki 
yüksek enflasyon, tüketicilerin gıda güvencelerini 
olduğu kadar, güvenli gıdaya ulaşmalarını da olumsuz 
yönde etkilemektedir. Fiyatların bu kadar yüksek 
olduğu bir dönemde taklit ve tağşiş ürünler artmakta, 
hane halkını gereği gibi besleyecek bütçesi olmayanlar 
kayıtdışı ve merdiven altı ürünlere yönelmektedir. 

Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi 
ise sosyal devlet olmanın gereğidir. Gıda enflasyonunda 
Avrupa birincisi, dünyada ise dördüncü olduğumuz bu 
dönemde çocukların günlük harçlıklarıyla güvenilir 
gıdaya erişmeleri sağlanamayacaktır. Çocuklarımızı 
güvenli ve kaliteli gıdaya ulaştırmak en önce devletin 
sorumluluğundadır. Beslenme ihtiyacı doğru 
uygulamalar ile en geniş kapsamda sağlanmalıdır. 
Bugünün eksik beslenen çocukları gelecekte fiziksel ve 
mental olarak geri kalmış bir neslin ortaya çıkmasına 
neden olacaktır. 

Gıda enflasyonunun yanı sıra dünyada süregelen 
savaşlar, çatışmalar ve insan eliyle yaratılan iklim krizi 
halkların gıdaya adil bir biçimde erişiminin gerçekçi 
yolunun Dünya Ticaret Örgütü politikaları olmadığını 
acı bir biçimde göstermektedir. Son yıllarda yaşanan 
pandemi nedeniyle ve yine son aylarda Rusya – Ukrayna 
savaşı nedeniyle buğday ve ayçiçek yağı arzında yaşanan 
sıkıntılar bunun en somut örnekleridir.  

Bu gidişe “dur!” demenin zamanı çoktan geçmiştir. 

Yıllardır ülkemizin politikalarının halktan yana ve 
bağımsızca, katılımcı biçimde belirlenmesi gerektiğini 
söyleyen bizler artık yaşanan krizlerde “biz söylemiştik” 
demek istemiyoruz. Yıllardır yapılan uyarılara rağmen 
yanlış politikalarda ısrar edilip faturasının dar gelirli ve 
emekçilere çıkarılmasını kabul etmiyoruz. 

İktidar ve yandaşlarının, kendilerine yarattıkları 
halktan kopuk refah alanından ülkede yaşanan 
sıkıntıları görmesi mümkün olmamaktadır. Yaşanan bu 

sorunların çözümüne ilişkin en büyük endişe kaynağı 
ise mevcut iktidarın sorunları çözmek yerine, suni 
gündemler oluşturarak, yandaş medyası aracılığıyla her 
gün yeni bir düşman oluşturarak algı yönetimiyle ülkeyi 
yönetme kolaycılığına kaçmasıdır. Bu politikalarla 
hareket eden bir iktidarın gündeminde tüketicilerin 
gıda hakkı ve güvencesi yer almamaktadır.

Derhal, ülkemizin tarımsal üretim potansiyelini 
en verimli biçimde değerlendirerek, tarımsal girdi 
fiyatlarını kabul edilebilir seviyeye çekilmesi; 
üretimden ve adil paylaşımdan yana bir politikaya 
geçilmesi gerekmektedir. 

Üretici refahı artırılarak, üretimin sürekliliği 
sağlanmalıdır. Üretici-tüketici dayanışmasında 
temellenen ağlar gıda egemenliği ilkesi ışığında 
güçlendirilmelidir.

Çokuluslu tekellerin değil, kendi üreticilerimizin 
kalkınması hedeflenmeli, tüketicilere uygun fiyatlarla 
güvenli gıdalar sunulmalıdır. Gıda krizinin bir sonucu 
olarak ortaya çıkan fiyat artışlarından en çok etkilenen 
yoksul kesimlerin yeterli ve güvenli gıdaya erişimleri 
sağlanmalıdır. Gıda güvencesini sağlamanın temel yolu 
budur.

Gıda hakkı kapsamında özellikle çocuklarımız 
başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri açlıktan 
muaf olmalı yeteri kadar beslenebilmelidir. Siyaset 
malzemesi olarak yapılan onur kırıcı gıda yardımları 
kabul edilemez.

Devlet, her konuda kâr etmesi gereken bir şirket gibi 
yönetilemez. Gıda, eğitim, sağlık gibi temel hak ve 
gereksinimler gerçekçi bütçeler ayrılarak yönetilmelidir. 

Şirketlerin gıda sistemindeki kontrolünü artıran, 
tarımda piyasayı destekleyen sözleşmeli üretim modeli 
terk edilmelidir. Gıdanın, çiftçi bilgisi ile yeniden tahsis 
edilmesine yönelik adımlar atılmalıdır.

Gıda egemenliği tesis edilmeli; gıda ve tarım politikaları 
toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde 
piyasa dışı, nitelikli ve devamlılığı sağlanabilir şekilde 
düzenlenmelidir.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB tarafından 20/07/2022 tarih 31898 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Doğal Sit Alanları 
Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı’nın bazı 
maddelerinin iptali istemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’na karşı Danıştay’da dava açıldı.

Doğal Sit Alanlarındaki koruma ve kullanma koşullarını 
belirleyen İlke Kararı ile getirilen düzenlemelerin 
Anayasa’ya, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanununu’na ve “Korunan Alanların Tespit, 
Tescil Ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair 
Yönetmelik”e aykırılıklar içerdiği gerekçesiyle öncelikle 
yürütmesinin durdurulması daha sonra ise iptaline 
karar verilmesi talep edildi.

Dava dilekçesinde, İlke Kararında getirilen 
düzenlemelerle Yönetmelikte tanımlanan “kesin 
korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma 
alanları, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım 
alanları” ibarelerinin genişletildiği, bu alanlara 
müdahale niteliği taşıdığı, Yasa ile öngörülen koruma 
ilkelerine ilişkin istisnaların; yine Yasa hükmü ile 
düzenlenmesi gerekirken alt düzenlemelerle niteliğinin 
değiştirilmesinin hukuk aykırı olduğu belirtildi.

Yine dava dilekçesinde kesin korunacak hassas alanlar, 
nitelikli doğal koruma alanları, sürdürülebilir koruma 
ve kontrollü kullanım alanlarının; doğal sit niteliği 
itibariyle şimdiki ve gelecek kuşaklar bakımından 
korunması zorunlu olduğu belirtildi. Anayasanın 
56. ve diğer ilgili maddeleri uyarınca bu alanların 
devamlılığının sağlanmasının Devletin ve herkesin 
yükümlülüğünde bulunduğu, 2863 sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda, davalı 
idarenin koruma alanlarına ilişkin görevinin bu 
alanların korunması, kirliliğin ve tahribatın önlenmesi 
ve kuşaklar ötesi yarar kapsamında gelecek kuşaklara 
aktarılmasından ibaret olduğu belirtildi.

Son olarak dava konusu düzenlemelerle; korunması 
gereken alanları yapılaşmaya açan, doğal dengesinin 
ve korunması gerekli niteliklerinin bozulmasına ve 
tahribata uğramasına neden olan, muğlak ve sınırları 
belirsiz hükümler içeren; koruma-kullanma dengesine 
ve Anayasa, uluslararası sözleşmeler, 2872 sayılı Çevre 
Yasası ve 2863 sayılı Yasada düzenlenen ve güvence 
altına alınan koruma ilke ve esaslarına; Yönetmeliğin 
5. maddesinde düzenlenen genel ilkelere; bilimsel 
gereklere; hukuki belirlilik ve güvenlik ilkelerine, 
Anayasada Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında 
sayılan hukuk devleti ilkesine, kamu yararına aykırı 
olduğu ifade edilerek ilgili maddelerin iptali istendi.

TMMOB TARAFINDAN DOĞAL SİT ALANLARI 
KORUMA VE KULLANMA KOŞULLARI İLKE 

KARARI’NA KARŞI DAVA AÇILDI

TMMOB tarafından 29/07/2022 tarihinde Resmi 
Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) Yönetmeliğiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’na karşı dava açıldı. Yönetmelikte 
yer alan bazı maddelerin yürütmesinin durdurulması 
ve ardından iptali talebiyle Danıştay’da dava açıldı.

Dava dilekçesinde ÇED sürecinin tarihsel gelişiminden 
bahsedilerek, sürecin başından bugüne mevzuatın 
değişimi, hangi ihtiyaçları karşıladığı, nelerin 
mahkemelerce hatalı ve hukuka aykırı bulunduğu 
Anayasa Mahkemesi kararları, AİHM içtihatları 

ve Danıştay kararlarıyla beraber detaylandırıldı. 
Yayımlanan yeni ÇED Yönetmeliği ile mülga olan eski 
Yönetmelik maddelerinin karşılaştırmalı tablolarının 
yer aldığı dilekçede iptali istenilen hükümlerin iptal 
gerekçeleri açıklandı.

Özellikle tanımlar başlığında yapılan değişikliklerle 
halkın ÇED süreciyle ilgili bilgi almasının kısıtlanmaya 
çalışıldığı, TMMOB dahil olmak üzere ÇED 
süreçlerinin yakından ilgilendirdiği meslek odaları, 
sivil toplum kuruluşları gibi kurumların ÇED 
sürecinden dışlandığı, Anayasal bir hak ve görev olan 

TMMOB TARAFINDAN ÇEVRESEL ETKİ 
DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) YÖNETMELİĞİ’NE KARŞI 

DAVA AÇILDI
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çevrenin korunması hususunun herkesi ilgilendirdiği, 
bu süreçlere meslek odalarının katılımın önemli 
olduğu, dolayısıyla Yönetmeliğin tanımlar kısmında 
yer alan yeni düzenlemelerin kapsayıcı olmaktan uzak 
olduğu, Anayasa ve Yasalara aykırılıklar içerdiği ve 
iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

Yine dava dilekçesinde getirilen düzenlemelerle 
çevrenin korunması saikiyle hareket edilmediği proje 
sahiplerinin korunduğu, çevresel süreçlerden olumsuz 
etkilenecek kesimlerin dikkate alınmadığı, doğayı 
korumakla yükümlü Devletin bu yükümlülüğüne 
aykırı düzenlemelerde bulunduğu hususlarına 
değinildi. Yönetmeliğin ekinde yer alan ÇED sürecine 

tabi projelerin eşik değerlerinin yüksek tutulduğu, 
önceki Yönetmelikte yer alan bazı projelerin listeden 
çıkarıldığı gerekçeleriyle Yönetmelik Ek listelerinde 
yer alan düzenlemelerin de öncelikle yürütmesinin 
durdurulması ardından ise iptali talep edildi.

Son olarak iptali talep edilen Yönetmelik maddelerinin 
bir bütün olarak Anayasa’ya, Türkiye’nin uyma 
taahhüttü verdiği uluslararası sözleşmelere, 2872 
sayılı Çevre Kanunu’na, çevresel süreçlerde ekolojik 
dengenin bozulmasının bir kez bozulmakla eski haline 
getirilemeyeceği sebebiyle Çevre hukukuna hakim olan 
ilkelere aykırı olduğu, ilgili maddelerde kamu yararı 
bulunmadığı hususlarına değinildi.

TBMM yeni yasama yılına başlarken siyasi iktidarın 
önceliği yine toplumsal muhalefeti susturmak… 
Kamuoyunda “sansür yasası” olarak anılan “Basın 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi” geçtiğimiz haziran ayında TBMM 
komisyonlarında görüşülmüş, başta basın meslek 
örgütleri olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinin 
yoğun tepkisi üzerine TBMM Genel Kuruluna 
getirilmemişti. İktidar sözcüleri, eylül aynın son 
günlerinde, daha meclis açılmadan, TBMM’de ilk 
olarak “sansür yasası”nın ele alınacağını söylemeye 
başladılar.

Söz konusu yasa önerisi, her ne kadar “Basın 
Kanunu’nda değişiklik” adı altında sunulsa da iktidarın, 
muhalefetin sesini kısmaya yönelik girişimlerinin 
devamı niteliğindedir. Hükümet yetkililerinin “dijital 
mecralarda dezenformasyonu önleme”, “yalan terörüyle 
mücadele”, “dijital platformlarda algoritmaların 
şeffaflığı” gibi süslü gerekçelerle gündeme taşıdığı 
ve geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren yasal 
düzenlemeler, İnternet ortamındaki yayınlara erişimin 
engellenmesine ve binlerce içeriğin çıkarılmasına, 
sosyal medya paylaşımlarının ise cezalar, gözaltılar, 
tutuklamalara varan yaptırımlarla sonuçlanmasına 
yol açtı. Yeni yasa önerisi de özellikle sosyal medya 
kullanıcılarına gözdağı verecek biçimde “gerçeğe aykırı 

bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen 
yayan kimse”ye hapis cezası getiriyor.

Radyo ve televizyon kanallarının RTÜK, gazetelerin 
Basın İlan Kurumu, İnternet sitelerinin BTK 
aracılığıyla baskı altında tutulmasıyla yetinmeyen siyasi 
iktidar, Ağustos 2020 başında “Dezenformasyonla 
Mücadele Merkezi”ni kurarak bir adım daha attı. 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı 
merkezin ne yapacağı açıkça belirtilmese de İletişim 
Başkanının şu sözleri amacı tanımlıyor: “Önümüzdeki 
dönemin en büyük mücadele alanlarından biri olan 

‘DEZENFORMASYONLA MÜCADELE’ ADI ALTINDA 
‘SANSÜR’E HAYIR!

İktidar partisi tarafından meclise sunulması planlanan ve sosyal medya paylaşımlarına büyük cezalar öngören 
“Sansür Yasası”na ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 4 Ekim 2022 tarihinde 
basın açıklaması yapıldı.
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dijital dünyada devletin yanı sıra tek tek bireylerin de 
dezenformasyon ve yalan haberlerin yayılımına ortak 
olmamak gibi sorumlulukları bulunuyor (…) Dijital 
terörizme ve dezenformasyona karşı tedbirler alıyoruz. 
Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, yalan 
terörünü etkisiz hale getirmek için gayret gösterecek.” 
Bugüne dek deneyimlediklerimiz ve seçimler 
yaklaşırken yaşanabileceklere ilişkin öngörülerimiz 
dikkate alındığında, toplumsal istemleri ve tepkileri dile 
getirme, bilgiyi paylaşma ve bilgiye ulaşma özgürlüğü 
gibi demokratik hakların bu tür yapılarla engellenip 
sansürleneceği ortadadır.

İletişim ve söylem alanlarımızı genişletmek için 
insanlığın ilerici birikimiyle, bilim ve teknikle 
inşa ettiğimiz sosyal ağların ve iletişim araçlarının 
muhaliflere karşı kullanılmasına; iktidar yanlısı trollerin 
saldırılarına; demokrasilerde 5. güç olarak anılan 
yurttaş gazeteciliğinin önünün kesilmesine; basın-

yayın kuruluşlarının ve kamusal sorumluluklarıyla 
bilimsel bilgiyi üretip paylaşan aydınların, iktidar 
temsilcilerinin hakarete varan yaftalamalarıyla 
susturulmaya çalışılmasına sessiz kalmayacağız! 
Yüzyıllar önce kütüphaneleri yakanlarla aynı anlayışa 
sahip iktidarların çağdışı yasaklarını ve sansürü kabul 
etmiyoruz! Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin 
yağmalanmasına, Cumhuriyet değerlerinin yok 
edilmesine, her türlü hukuksuzluğa direndiğimiz gibi, 
anayasal hak olmanın ötesinde birer temel insan hakkı 
olan haber alma, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü 
için de bilime, bilgiye ve gerçeğe olan tutkumuzla, aynı 
kararlılıkla mücadele edeceğiz.

Basın özgürlüğüne aykırı, sesimizi kısmaya yönelik 
tüm girişimlere karşı iletişim, haber alma ve ifade 
özgürlüğü haklarımızı kararlılıkla savunacağız!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

UNESCO Genel Konferansı 2021 yılında 6 Ekim 
gününü Uluslararası Jeoçeşitlilik Günü olarak dünya 
çapında bir kutlama günü olarak belirlemiştir. Amaç 
cansız doğanın gezegendeki tüm canlıların refahı 
için önemi konusunda toplum genelinde farkındalık 
yaratmaktır.

Biyoçeşitliliğin sessiz ortağı olarak nitelendirilen 
Jeoçeşitlilik, yeni nesillere dünya tarihi, dünya 
kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yarının 
zorluklarının üstesinden gelmek için gerekli bilimi 
öğreten doğal bir laboratuvar ve ders kitabı görevi 
gören 4,6 milyar yıllık dünya gezegeninin sessiz 
tanıkları ve bir daha yerine konulması imkânsız olan 
jeolojik varlıklarıdır.

İnsan refahı da Jeoçeşitliliğin sunduğu kaynakların 
çeşitliliğine dayanmaktadır. İnsan evriminin ilk 
yıllarından beri kullanılmışlardır ve modern insanlığın 
ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynarlar. 
Jeoçeşitlilik, toplulukların temelidir ve insanlığın doğa 
ile olan ilişkisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Jeoçeşitlilik 
insanlığa, yaşamını sürdürebilmesi için mekân 
oluşturmakta ve başta besin zincirinin temel halkası 
olan toprak olmak üzere zengin doğal kaynaklar 

sunmaktadır. Jeoçeşitliliğin sunduğu kaynakların akılcı 
kullanımı zenginlik, istihdam, refah içinde bir sosyal ve 
doğal çevre ve barış yaratır.

Kültürel miras alanlarıyla da yakın bağlantıları olan 
Jeoçeşitliliğin getirdiği dünya mirası varlıkları korumak 
zorundadır.

Ülkemiz zengin bir jeoçeşitliliğe sahip olmasına 
rağmen son yıllarda;

Gümüşhane’deki Dipsiz Göl’ün define arayıcıları 
tarafından yok edilmesi,

Munzur Vadisi Milli Parkı ve vadi havzasının sömürge 
madenciliği ile tehdit edilmesi,

Erzurum-Narman’da Jeopark niteliğindeki alanda 
betonarme bina yapılması,

Erzurum-Tortum Şelalesi’nde peyzaj düzenlemesi adı 
altında doğal çevrenin tahrip edilmesi,

Mersin Cennet-Cehennem Obruğu içine asansör 
yapılması,

6 EKİM ULUSLARARASI JEOÇEŞİTLİLİK GÜNÜNDE 
YIKIMA VE YAĞMAYA DUR DİYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 6 Ekim Dünya Jeoçeşitlilik Günü’ne ilişkin olarak 5 Ekim 2022 
tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
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Birinci derece sit alanı olan ve 1985 yılından beri 
UNESCO Dünya Kültür mirası listesinde talana 
açılması, alan içerisinde milyonlarca yılda oluşmuş olan 
peri bacalarını, tarihi yapıları tehdit eden yol yapımı,

Konya-Hadim-Çifteler Yerköprü Şelalesi’nin üzeri ve 
çevresinde yapılan peyzaj ve çevre düzenlemesi ile bazı 
tesis inşaatlarıyla tahrip edilmesi,  

Ülkemizin UNESCO’ya  kayıtlı tek jeoparkı olan 
Manisa Kula-Salihli Jeoparkı içine HES inşaatının 
yapılmaya başlanması,

Antalya-Kepez’de yer alan Düden Çayı ve Düden 
Şelale’sinin kirletilerek tüketilmesi,

Marmara Denizi etrafında yapılan endüstriyel yapılar, 
tersaneler ve kentleşe sonucu ortaya çıkan kirletilmiş 
suların boşaltılması sonucunda musilajla yok olmaya 
karşı karşıya kalması, 

Derelerimiz ve vadilerimizin, üzerlerine inşa edilen 
HES‘lerle yok edilmesi,

Ergene, Menderes, Gediz gibi nehirlerimizin kirletilerek 
tüketilmesi,

Assos Antik Limanı gerisindeki yamaçta “kaya ıslahı” 
gerekçesiyle yapılan ve milyonlarca yıllık bir süreçte 
oluşan morfoloji ve bitki dokusunu yok eden vandallık,

gibi her gün bir başka kentimizde jeoçeşitliliğin 
sunduğu varlıklarımız yok edilmeye devam ediyor.

Doğa ve yaşam alanlarımızın geri dönüşü mümkün 
olmayacak düzeyde yıkıma uğratılmasına neden olan 
rant ve yağma projeleri ile çeşitli uygulamalara bir an 
önce son verilmelidir. Yıkımın hukuksal dayanağını 
oluşturma adına hazırlanan yasa ve yönetmelik 
değişiklikleri geri alınmalıdır.

TMMOB, toplumlar için yerel, ulusal ve uluslararası 
önemdeki Jeoçeşitliliğimizin korunarak gelecek 
nesillere aktarılması konusunda yürütülen mücadeleleri 
büyütmeye ve desteklemeye devam edecektir.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB’nin “Emek, Demokrasi, 
Barış” mitingine yönelik İŞİD’in iki canlı bombayla 
saldırısının üzerinden 7 yıl geçti. 10 Ekim Ankara 
Katliamı’nda yaşamını yitirenler için Ankara Garı 
önünde anma yapıldı. Polis, çok sayıda kişiyi gar önüne 
almadı. Anma, biber gazı ve gözaltıların gölgesinde 
yapıldı.

Katliamda yakınlarını kaybedenler, yaralananlar ile 
Emek ve Demokrasi Güçleri Örgütlerinin temsilcileri, 
Ankara Garı’nda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının 
olduğu pankartla yürüdü. TMMOB, DİSK, KESK ve 
TTB ortak bir basın açıklaması yaptı. 

Ortak açıklamada TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz şöyle konuştu:

‘’Değerli Basın Emekçileri, Kaybettiğimiz 
Arkadaşlarımızın Değerli Aileleri, Kardeşlerim!

Türk Mühendis ve Mimar Odları Birliği Yönetim 
Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu topraklarda yaşanan en büyük katliamlardan biri 
olan Gar Katliamı’nın 7. Yıldönümünde yeniden bir 
aradayız.

7 yıl önce bu meydanda kaybettiğimiz 103 arkadaşımızın 
değerli anıları önünde saygıyla eğiliyorum.

Aradan 7 uzun yıl geçti. Bu 7 yılda ne katillerden hesap 
sorulabildi, ne katliamın arkadaşındaki karanlık güçler 
ortaya çıkarılabildi, ne de katliamda payı olan devlet 
görevlileri yargılandı.

Bu katliamı karartmak, tüm yönleriyle açığa 
çıkartmamak için devlet güçlerini özel bir çabası var.

Kaybettiklerimizi anmamıza, kaybettiklerimizin yasını 
tutmamıza bile izin vermiyorlar.

10 EKİM KATLİAMINA KARŞI ADALET ARAYIŞIMIZ; 
EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ MÜCADELEMİZ 7. 

YILINDA DEVAM EDİYOR!
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Ne yaparlarsa yapsınlar arkadaşlarımıza sahip 
çıkmaya, arkadaşlarımızın katillerinden hesap sormaya 
devam edeceğiz. Her 10 Ekim’de burada olmaya, her 
duruşmada mahkeme salonlarında olmaya, dönemin 
iktidar sahiplerine katliamdaki sorumluluklarının 
hesabını sormaya devam edeceğiz.

İktidarını korumak için toplumu kaos ve şiddet 
sarmalına sürükleyenleri asla unutmayacağız. 
Kardeşlerimizin hayatlarından, bizlerin acılarından oy 
devşirenleri asla affetmeyeceğiz.

Değerli arkadaşlar, 

Bugün söylersek söyleyelim, yaşadıklarımızın ve 
kaybettiklerimizin yanında önemsiz kalacak.

Yitirdiklerimizi sonsuzluğa uğurladık ve bizler, o 
meydandan sağ çıkanlar, katliamın içimizde bıraktığı 
derin boşlukla ve tarifsiz kederle yaşamaya devam 
ediyoruz. 

Buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum:

10 Ekim katliamı, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.

10 Ekim Katliamı, insanlığın en yüce değerleri olan 
barışa, emeğe ve demokrasiye karşı işlenmiş bir suçtur.

Bu suça ortak olan herkesten ant olsun ki hesap 
soracağız!

Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi 
yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. 

Bizler bu emanete sahip çıkacağız. Bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda kararlı 
mücadelemizi sürdüreceğiz.

Barış için, eşitlik için, özgürlük için canı toprağa 
düşenler, barışa, eşitliğe ve özgürlüğe can olsunlar!

Ant olsun ki, kaybettiklerimizi unutmayacağız, 
unutturmayacağız!

Ant olsun ki, sorumlularını unutmayacağız, 
affetmeyeceğiz!
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Yaşasın Emek, Barış ve Demokrasi Mücadelemiz

Yaşasın Halkların Kardeşliği’’

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB’nin Ortak Açıklaması 
Şöyle:

10 EKİM KATLİAMINA KARŞI ADALET 
ARAYIŞIMIZ; EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ 
MÜCADELEMİZ 7. YILINDA DEVAM EDİYOR!

Bu ülkenin emek, barış, demokrasi güçlerinin,  barış ve 
adalet özlemiyle 10 Ekim 2015’te düzenlediği “Emek, 
Barış Ve Demokrasi Mitingi”ne yapılan saldırıda 104 
arkadaşımız yaşamını yitirdi. 500’e yakın arkadaşımız 
ise yaralandı. Aradan geçen 7 yıla rağmen çok sayıda 
arkadaşımız farklı organ kayıplarına uğrayarak 
hayatlarını devam ettiriyor. Katliamın milyonların 
ruhunda, yüreğinde yarattığı yaralar, açığa çıkardığı 
toplumsal yük ise hala geçmek bilmiyor. 

10 Ekim Ankara Gar Katliamı, Türkiye devletinin 
başkentinin ortasında, bütün güvenlik bürokrasinin 
gözleri önünde gerçekleşti. Gelinen aşamada ortaya 
çıkan gerçekler bu katliamın önünün açıldığı gösteriyor. 
Katliamı gerçekleştiren canilerin istihbarat tarafından 
takip edildiği, canlı bomba ihbarının olduğu, katliam 
sorumlularının istihbarat görevlileri ile katliam 
öncesinde ve sonrasında görüştüğü kamuoyuna 
yansımıştır. Katliamı gerçekleştiren IŞİD katilleri, 
patlama malzemeleri ile binlerce kilometre yolu adeta 
elini kolunu sallayarak, her hangi bir kontrole tabi 
olmadan geçmiştir. O dönemin karanlığından iktidarını 
tahkim etmek isteyenler, karanlık ve katliamdan oy 
hesabına dönenler, şehitlerimizi statlarda yuhalatanlar, 
bu katliama gereken tedbirleri almayarak yol 
verenler, bu toplumun, tüm halklarımızın vicdanında 
mahkumdur. 

Katliamın önü açılmış yüzlerce insan bir nefesle 
yaşama tutunmaya çalışırken, binlerce insanın yardım 
çığlığı yeri göğü inletirken, kamu görevlisi sıfatını 
taşıyanlardan bazıları alana gelen ambulansları 
durdurmuş, bazıları yerde yatan yaralılara biber 
gazı sıkarak, yardım etmeye çalışanlara saldırmıştır. 
Ambulanslardan önce TOMAların, zırhlı araçların 
geldiği alandan 100 canımızın cansız bedeni, ülkenin 42 
iline gönderilmiştir. O gün dünyanın dört bir yanından, 
81 ilden barış, emek, demokrasi için gelen on binlerin 
sözü, bugün 42 ilde karanfilleşen canlarımızın, yüzlerce 
yaralımızın ve on binlerce yoldaşımızın mücadelesinde 

yaşıyor. 10 Ekim Şehitlerinin sözü işçi grevlerinde, 
kadın özgürlük hareketinde, ekoloji savunusunda 
yaşıyor. 10 Ekim barış şehitleri bu ülkenin eşitlikçi, laik, 
insan haklarına dayalı, demokratik bir hukuk devleti 
olması için mücadele eden herkesin yüreğindedir. 

7. yılında 10 Ekim anmalarının adalet arayışımızın 
gereği olarak yitirdiklerimizin hatırasına uygun bir 
şekilde yapılmasını istiyoruz. Anmaların onarıcı bir 
adalet duygusuna yönelmesi için tüm kamuoyu ve 
kamu görevlileri gereken özeni göstermelidir. Ancak 
özellikle güvenlik bürokrasinin geçtiğimiz yıllarda 
anmalar için tedbir alınması gerekirken, 10 Ekim Barış 
Ailelerine ve yoldaşlarına yönelik fiili, fiziki, yargısal 
saldırılar yaşanmıştır. Bu tutum toplumsal barışı tehdit 
etmektedir. 

10 Ekim anmalarına katılan yurttaşlara yönelik 
fişleme, sorgulama ve soruşturma faaliyetleri 
yürütülebilmektedir. Dünyada bu katliamın benzerleri 
olduğunda kamusal bir politika ile toplumun acısı 
onarılmaya çalışılmaktadır. Bu ve benzeri günlerde 
onarıcı bir yaklaşımla resmi anma günleri ilan 
edilmektedir. Yaşamını yitirenlerin hatıralarının 
yaşatılması ve ailelerinin rehabilitasyonu için gerekli 
çalışmalar yapılmaktadır. Ancak Türkiye’de 10 Ekim 
Katliamı da dahil yaşanan bu durumlara ilişkin 
toplumsal bir yaklaşım ve politika söz konusu değildir. 
Bizler bu hafızanın barış politikasından yana yeniden 
kurulması için mücadele edeceğiz. Hiçbir canımızın 
hatırasına halel gelmesine, 10 Ekim Katliamının 
unutulmasına müsaade etmeyeceğiz. Birçok yerde 
10 Ekim Şehitlerinin adının yaşatıldığı mekanların 
arttığını görüyoruz. Bunların çoğalması, katliamı 
gerçekleştirmek isteyenlerin karanlığına en güzel yanıt 
olmaktadır. Evet bizler IŞİD karanlığına, siyasi ikbalini 
oraya bağlayanlara teslim olmadık, olmayacağız. 

Öte yandan insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak 10 
Ekim Ankara katliamı davası devam ediyor. Bu dava 
gerçek sorumlular yargılanana kadar devam edecektir. 
Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın bizlere bıraktığı en değerli 
emanet olan emek, barış, demokrasi mücadelesini 
de hep beraber, kol kola omuz omuza büyütmeye 
kararlıyız. Er ya da geç, sorumlular cezalandırılacak; 
emek kazanacak, demokrasi kazanacak, barış 
kazanacak! 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

DİSK*KESK*TMMOB*TTB
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Toplumun ortak çıkarlarının korunması, meslek 
alanlarımızın gelişimi ve meslektaşlarımız haklarının 
savunulması amacıyla 1954 yılında kabul edilen 6235 
Sayılı Kanun’la kurulan Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği bugün tam 68 yaşında! Birliğimiz 68. 
yaşını ve tüm meslektaşlarımızın “Mühendislik ve 
Mimarlık Haftası”nı kutluyoruz.

Ne yazık ki Birliğimizin 68. yaşını Amasra’da yaşanan 
maden faciasında hayatını kaybeden 41 madenci 
kardeşimizin acısıyla birlikte idrak ediyoruz. 
Kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmet, yakınlarına 
başsağlığı ve sabır diliyoruz. TMMOB olarak bu 
facianın unutturulmasına, üzerinin örtülmesine izin 
veremeyeceğiz. Sorumluların yargı önünde hesap 
vermesi için elimizden geleni yapacağız.

İnsan hayatını doğrudan 
ilgilendiren mesleki 
faaliyetlerimizin çağın bilgi 
birikimine uygun, insan 
güvenliğini ve doğal çevreyi 
gözetecek biçimde gelişmesinin 
sağlamak amacıyla kurulan 
Birliğimizin kuruluş kongresi 
18-21 Ekim 1954 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilmişti. 
Birlik bünyesinde kurulundan 
10 meslek odası ile başlayan 
yolculuğumuz, bugün 24 
Odamız ve bu Odalara bağlı 226 
Şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon 
Kurulumuzla devam ediyor. 110 
farklı mühendislik, mimarlık ve 
şehir plancılığı disiplininden 630 
binin üzerinde meslektaşımızın 
üye olduğu TMMOB, ülkemizin 
en büyük mesleki demokratik 
kitle örgütlerinden birisidir.

Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 68 yıldır, sanayiden 
planlamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda güvenliğinden 
ormanlara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi 
sağlığından madenciliğe, ulaşımdan iletişime kadar 
insana ve topluma dair her alanda mesleki bilgi ve 
birikimini emekten, halktan, ülkemizden, meslek-
meslektaş çıkarlarından yana kullanmaktadır.

TMMOB, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve 
çıkarlarını ülkemizin ve halkımızın çıkarları temelinde 
korumak ve geliştirmek için mücadele vermektedir. 
Çünkü TMMOB, mühendislerin, mimarların, şehir 
plancılarının sorunlarının halkın sorunlarından ayrı 
tutulmayacağı, sorunlarımızın çözümünün büyük ölçüde 
emekçi sınıfların sorunlarının çözümünde yattığının 
bilincindedir. Bu yüzden mesleğin ve meslektaşlarının 
sorunlarını, ülke sorunlarıyla bütünlüklü olarak ele alır.

TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ 68 YAŞINDA! ÜRETEREK 
BÜYÜYEN, PAYLAŞARAK GELİŞEN BİR 

ÜLKEDE İNSANCA VE BARIŞ İÇİNDE YAŞAMA 
MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR!

TMMOB’ye bağlı odaların kuruluşunun gerçekleştirildiği TMMOB 1. Genel Kurulu’nun 68. Yıldönümünü ve 
“Mühendislik, Mimarlık Haftası”nı kutlamak için TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 
18 Ekim 2022 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.
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TMMOB, meslek alanları ile ilgili her konuda bilgi 
üretmeyi, üretilen bilgiyi kamuoyu ile paylaşmayı 
asli görevleri arasında görmektedir. Bu doğrultuda 
yayınlanan raporlarla, açılan davalarla, düzenlenen 
kongre-sempozyumlarla, yapılan açıklamalarla, 
bilimin ve tekniğin kamudan, halktan ve doğandan 
yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün 
olabileceğini ortaya koymaktadır.

Uzun yıllardır devam eden ve her yıl daha da derinleşen 
ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle 
geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da 
hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların 
ortadan kalkması, rant hırsının bilim ve tekniğin 
önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın 
ihtiyaçlarının önünde tutulması nedeniyle mesleğimiz 
sistematik olarak değersizleştiriliyor.

Kontrolsüz yetkilerle donatılmış tek adam rejimi altında 
emeğimiz değersizleşirken, özlük haklarımız da giderek 
budanmaktadır. Gerek kamuda gerek özel sektörde 
her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama 
hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama 
ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız 
giderek daha zor koşullarda çalışmaktadır.

“Parti Devleti” anlayışıyla yönetilen kamu 
kurumlarında çalışan meslektaşlarımız siyasi baskı 
ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, 
özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler 
gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Güvencesiz-
sözleşmeli istihdam modellerine yönelme, atamalarda 
liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi 
ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin 
iş yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir. 
Yandaş konfederasyonla imzalanan toplu sözleşmeler, 
şaibeli enflasyon rakamlarıyla birleşince kamu 
emekçilerinin her geçen gün daha da yoksullaşmasına 
neden olmaktadır.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına 
yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, 
reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. 
İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma 
koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektörde 
çalışan tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir. 
Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret 
protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak 

feshedilmesi, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle 
sınırsız biçimde sömürülmesine zemin hazırlamaktadır.

Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, 
meslektaşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve 
mesleki faaliyetlerimizden faydalanan halkımızı da 
olumsuz etkilemektedir. Bilime ve tekniğe aykırı olarak 
çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değişiklikleri 
nedeniyle halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, 
şehir plancılığı hizmeti alması engellenmektedir.

TMMOB, meslektaşlarımızın bu sorunlarının derhal 
çözülmesi, ekonomik krizin emek yanlısı bir programla 
aşılması, üreten-sanayileşen-kalkınan bir Türkiye’nin 
yaratılması için mücadele etmektedir.

TMMOB, halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, 
şehir plancılığı hizmeti alması için mücadele 
etmektedir.

TMMOB, yaratıcı fikirlerin, aklın ve teknolojinin 
gelişmesi, öne çıkması ve toplumsal yaşamı 
kolaylaştırması için mücadele etmektedir.

TMMOB, mesleğimizin gelişmesi, meslektaşlarımızın 
korunması için mücadele etmektedir. Bu 
mücadelemizden asla geri adım atmayacağız!

TMMOB kuruluşunun 68. yılında da karanlığa karşı 
aydınlığı, savaşa karşı barışı, dinci gericiliğe karşı 
laikliği, faşizme karşı özgürlükleri, ırkçılığa karşı eşitliği, 
linç kültürüne karşı bir arada yaşamı, rant ve sömürüye 
karşı emeği, yağma düzenine karşı kamusallığı, 
emperyalizme karşı bağımsızlığı savunmaya devam 
etmektedir.

Aradan geçen her yılda, üreterek büyüyen, paylaşarak 
gelişen bir ülkede insanca ve barış içinde yaşamaya 
olan inancımız ve kararlılığımız daha da artmaktadır. 
Odalarımızı ve TMMOB’yi savunmaya, büyütmeye ve 
güçlendirmeye devam edeceğiz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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İKK'LARDAN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ 68 YAŞINDA! AÇIKLAMASI

KOCAELİ İKK

TEKİRDAĞ İKK

BOLU İKK DENİZLİ İKK

KIRKLARELİ İKK
SAMSUN İKK

 TMMOB’ye bağlı İl Koordinasyon Kurulları, TMMOB’ye bağlı odaların kuruluşunun gerçekleştirildiği TMMOB 1. 
Genel Kurulu’nun 68. Yıldönümünü ve “Mühendislik, Mimarlık Haftası” dolayısyla birtakım etkinlikler düzenlediler
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TMMOB Yüksek Onur Kurulu ve Oda Onur Kurulları 
Ortak Toplantısı 24 Eylül 2022 tarihinde TMMOB 
Teoman Öztürk Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.

Oda Onur Kurulu Üyeleri, Soruşturmacılar 
ve sekretaryada çalışan personelin katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantı TMMOB Yönetim Kurulu II. 
Başkanı Selçuk Uluata’nın açış konuşmasıyla başladı. 

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Abdullah Bakır’ın 
kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen ilk oturum, 
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Ayşe Işık Ezer’in 
yaptığı sunumun ardından soru cevap ile sona erdi.

TMMOB Hukuk Müşaviri Av. Ekin Öztürk Yılmaz 
tarafından yapılan sunumla gerçekleştirilen ikinci 
oturum, daha sonra TMMOB Yüksek Onur Kurulu 
Üyeleri Ayşe Işık Ezer, Battal Kılıç ve Abdullah Bakır’ın 
kolaylaştırıcılığını üstlendiği forum ile sona erdi. 

Toplantıya Selçuk ULUATA (TMMOB Yönetim 
Kurulu II. Başkanı), Orhan SARIALTUN (TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi), Abdullah BAKIR (TMMOB 
Yüksek Onur Kurulu Üyesi), Battal KILIÇ (TMMOB 
Yüksek Onur Kurulu Üyesi), Sadık KINALI (TMMOB 
Yüksek Onur Kurulu Üyesi), Ayşe IŞIK EZER 
(TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi), Şihat ŞENGAL 
(TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi), Av. Ekin 
ÖZTÜRK YILMAZ (TMMOB Hukuk Müşaviri), 
İsmail İlker TABAK (BMO), Asuman AKIN (BMO), 
Sercan ARAN (BMO), Ahmet YÜKSEL (ÇMO), 
Serdar GÖKŞEN (ÇMO), Zafer ÖZER (ÇMO), Sadık 
OKUTUCU (ÇMO), Gülefer METE (EMO), Ruken 
GÜLTEKİN (EMO), Eylem ÖLMEZOĞLU (EMO), 
Sanel KÜÇÜKARZUMAN (EMO), Necla DULKADİR 

(EMO), Sevgi KINACI (EMO), İlker EKER (Gıda 
MO), Hakan KUŞÇU (Gıda MO), Reha Keskinoğlu 
(Gıda MO), Recep Özmetin (Gıda MO), Petek Ataman 
(Gıda MO), Mukaddes Şamiloğlu (Gıda MO), Esef 
Özat (Gıda MO), Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu (Gıda 
MO), Mustafa Özer İSKENDER (HKMO), Muhyettin 
ZUĞURLU (HKMO), Betül ÖNDER (HKMO), 
Gamze KILIÇKAYA (HKMO), Nurhan Zeynep 
ERASLAN (İçmimarlar O), Rabia KÖSE DOĞAN 
(İçmimarlar O), Süleyman Kaan ÇAĞIRMAN 
(İçmimarlar O), Gökçe ALTUNKAYA ŞAHİN 
(İçmimarlar O), Işıkhan GÜLER (İMO), Av. Nurçin 
SOYKUT (İMO), Hasan AKKAR (İMO), A.Emre 
SAĞSÖZ (İMO), Özge K. ÖZGÜR (İMO), Şevket 
DEMİRBAŞ (JFMO), İmam ÇELİK (JFMO),Ayhan 
YILMAZ (JMO),Malik BAKIR (JMO),Burhan Gülek 
ÖZEL (JMO), Salih YILDIZ (KMO), Halil KAVAK 
(KMO), Murat GÜMRÜKÇÜOĞLU (KMO), Av. 
Hayati KÜÇÜK (KMO), Fatma Meral KOÇER (Maden 
MO), Selim ALTUN (Maden MO), Mustafa DOĞU 
(Maden MO), Nergiz BİLGİN (MMO), Mehmet 
ÖZSAKARYA (MMO), M.SELÇUK GÖNDERMEZ 
(MMO), Sadettin ÖZKALENDER (MMO), A.TURAN 
DÖRTDEMİR (MMO), Osman SERTER (MMO), Av. 
Şirin AYKUL (MMO), Av. Hatice GENÇ (MMO), 
Asım GÜZEL (MO), Ahmet Melih ÖKSÜZ (MO), 
Leman ARDĞAN (MO),Ekrem KURUM (Peyzaj MO), 
Uğur BAYRAK (ŞPO), Ayhan ERDOĞAN (ŞPO), 
Sultan KARASÜLEYMANOĞLU (ŞPO), Emre FİDAN 
(TMO), Sefa APAYDIN (ZMO), Caner AKSAKAL 
(ZMO), Uluhan KORKUT (ZMO), Mehtap ERCAN 
BİLGEN (ZMO), M. Bülent TORUNBALCI (ZMO), 

TMMOB ONUR KURULU VE ODA ONUR KURULLARI 
ORTAK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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TMMOB Denetleme Kurulu ile Oda Denetleme 
Kurulları ortak toplantısı, Oda Sayman üyelerinin de 
katılımı ile 24 Eylül 2022 tarihinde, TMMOB Teoman 
ÖZTÜRK Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.

Ortak toplantı; TMMOB Saymanı Ekrem Poyraz’ın açılış 
konuşmasının ardından, TMMOB Denetleme Kurulu 
üyeleri Nadir AVŞAROĞLU ve Özgür TOPÇU’nun 
genel değerlendirmesinin devam etti. TMMOB Mali 
Müşaviri Boran TURHAN’ın sunumunun ardından 
toplantının forum bölümüne geçildi ve kapanış 
değerlendirmesinin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya TMMOB II. Başkanı Selçuk ULUATA 
TMMOB Saymanı Ekrem POYRAZ, TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyeleri Orhan Sarıaltun, Hülya Küçükaras, 
TMMOB Denetleme Kurulu Üyeleri Özgür TOPÇU, 
Nadir AVŞAROĞLU, Mehmet Zeki BARUTÇU, Halil 
İbrahim YİĞİT, Törehan YILDIRIR (BMO),Şenol 
TEKDAL (BMO),Yüksel GÜÇLÜ  (BMO), İlknur 
Kırbaş ÇÖKDÜ (BMO), Miray DOKUREL  (ÇMO), 
Sultan GÜLSÜN (ÇMO), Suat YILMAZ (EMO), Recai 
SEYMEN (EMO), Tuncay ÖZKOÇ (EMO), Mehmet 

HEPZARİF  (EMO), Süleyman BALKAN (EMO), 
Şahin YILMAZ (EMO), Hasan CAN KARAKUŞ  
(FMO), İbrahim KAYHAN (FMO), Sabit BALIKÇI 
(FMO), Orhan AKDOĞAN  (Gıda MO),Deniz 
ŞAHİN  (Gıda MO),Tufan GÜNDÜZALP  (Gıda 
MI),Şahin ATAGÜN  (HKMO), Çiğdem Yıldız FIRAT 
(HKMO), Alper AKAGÜNDÜZ (İçmimarlar O), Ufuk 
YURTOĞULLARI  (İMO),İsmail  ULUÇ (İMO), Zeki 
Emir DEMİR (JFMO), Fikri ÖZTÜRK (JFMO), Rıza 
SOYPAK (JMO), İskender Bedri ÖZGÜR (JMO), 
Mustafa YAĞMUR (JMO), Ayla KIZILTUĞ (JMO), 
Faruk İLGÜN (JMO), Hasan Göksu BABAYİĞİT 
(JMO), Hakkı Hüdai SOYUPAK (KMO), Burhan 
AVŞAR (KMO), İbrahim BERBER (KMO), Alper 
ERTOK (Maden MO), Gözde DALAK (Maden MO), 
Haydar ŞAHİN  (MMO), Hüseyin KAYA (MMO), 
Hüseyin DİNCER (MMO), Haluk ALTAY  (MMO), 
Alper ERTOK (MMO), Ahmet İLBAŞI (MMO), Özgün 
Başkan TAŞTAN  (Metalurji ve Malzeme MO), Hakan 
ÜNLÜ (ŞPO), Ali İhsan İLHAN  (ZMO) Neriman 
Okşan ERGİN (ZMO), Özkan ŞAHBAZ (ZMO), Ali 
ŞENAY (ZMO), Boran TURHAN (TMMOB Mali 
Müşaviri) katıldı.

TMMOB VE ODA DENETLEME KURULLARI ORTAK 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Mimarlar Odası tarafından düzenlenen ve pek çok 
bilim insanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin 
katıldığı “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Doğru: Biga 
Yarımadası Buluşması” Biga Yarımadası’nda Mimarlık ve 
Gelecek etkinliği 24 Eylül 2022 tarihinde Çanakkale’de 
gerçekleştirildi.

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

Değerli Konuklar,

Değerli Meslektaşlarım,

Hepinizi şahsım ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği adına saygıyla, dostlukla selamlıyorum. 

Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Doğru Mimarlık 
ve Kentleşme Buluşmaları kapsamındaki bu etkinliği 
düzenleyen Mimarlar Odamıza ve ev sahipliğimizi yapan 
Mimarlar Odamızın Çanakkale Şubesine çok teşekkür 
ediyorum.

Hatırlarsınız bundan tam üç yıl önce Kirazlı’da yaşanan 
doğa katliamının ve maden sömürüsünün altını çizmek, 
doğamıza ve doğal kaynaklarımız sahip çıktığımızı 
göstermek için TMMOB Danışma Kurulumuzu 
Çanakkale’de toplamıştık.

Kirazlı’da devam eden Su ve Vicdan Nöbetini hep birlikte 
ziyaret etmiştik.

Hepinizin bildiği gibi Çanakkale halkının kararlı 
mücadelesinin yarattığı toplumsal duyarlılık ve kamuoyu 
baskısı sayesinde Kanadalı şirketin işletme ruhsatı 
uzatılmadı.

Yağmacı şirketten geriye kesilen yüz binlerce ağacın 
yarattığı orman yıkımı kaldı.

Bu şirketlerin geride yağmalanmış, yıkıntıya dönmüş çorak 
arazilerden başka bir şey bırakmayacağını söylemiştik.

Halkın mücadelesi sayesinde daha büyük doğa 
katliamlarının önüne geçmiş olduk.

Şuna yürekten inanıyorum. Hiç kimse merak etmesin.

Çanakkale Halkının inadı ve inancıyla, bölgede yıkıma 
uğrayan ormanın rehabilitasyonunu da el birliği ile 
yapacak ve Kaz Dağlarının yamaçlarını yeniden yemyeşil 
görüntüsüne kavuşturacağız.

Bu konuda TMMOB örgütlülüğü olarak elimizden gelen 
tüm desteği vermeye hazırız.

Değerli Konuklar,

Üzerinde bulunduğumuz Biga Yarımadası son yıllarda 
farklı sermaye kesimlerinin yoğun bir saldırısına maruz 
kalıyor.

Sermayenin işleyiş mantığı ne yazık ki tüketim üzerine 
kurulu olduğu için bölgeye gelen her şirket, bölgenin 
güzelliklerine yönelik bir tehdit haline dönüşüyor.

Yakın zamana kadar Türkiye’nin oksijen deposu olarak 
bilinen, dünyanın en temiz havasına sahip bölgelerinden 
birisine sahip olan Biga, birbiri ardına faaliyete geçirilen 
Termik santrallerin yarattığı kirlilik sorunlarıyla yüz yüze 
kalmaya başladı.

Bölgede açılmak istenen altın ve bakır madenleri nedeniyle 
ormanlık alanların yaşadığı tahribatı hepimiz biliyoruz.

Yine bölgede yapılmak istenen turizm tesisleri nedeniyle 
kıyıların, ormanların ve sit alanlarının yapılaşmaya 
açılması da yarımadanın geleceğini tehdit eden bir diğer 
gelişme.

Sömürüye dayalı bu anlayış Biga Yarımadasının geleceğini 
tehdit ediyor. Oysa bu topraklar binlerce yıllık bir tarihi 
geçmişe sahip.

Truvalılardan Perslere, Bergama Krallığından Makedonya 
Krallığına, Roma İmparatorluğundan günümüze kadar 
pek çok uygarlığın kalıntıları üzerinde yaşıyoruz.

Tarih ve edebiyatla iç içe geçmiş, insan medeniyetinin 
önemli bir parçası olmuş bu geçmişi yok sayarak, bu 
geçmişi yok ederek bir gelecek inşa etmek insanlık tarihine 
ihanet etmektir.

Bizler doğaya, halka ve tarihe ihanet edilmesine hiçbir 
biçimde izin vermeyeceğiz.

...

“BİGA YARIMADASINDA MİMARLIK VE GELECEK” 
BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından 
Zonguldak’ta çeşitli ülkelerden akademisyenlerin 
katılımıyla düzenlenen Türkiye 22. Uluslararası Kömür 
Kongresi ve Sergisi (ICCET 2022) 29 Eylül 2022 
tarihinde gerçekleştirildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz Maden Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel ve 
Kongrenin Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sait 
Kızgut açılışta birer konuşma yaptılar.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
şöyle konuştu:

‘’Değerli Konuklar, Değerli katılımcılar,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu adına hepinizi dostlukla selamlıyorum. 

44 yıldan bu yana kömür madenciliği ve teknolojisiyle 
ilgili büyük bir bilgi birikimi yaratan Kömür Kongresi 
ve Sergisi’nde, emeğin kenti Zonguldak’ta sizlerle 
birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.

Konuşmamın en başında, 200 yıldır bu toprakların 
derinlerinden kömür çıkarabilmek, evlerine ekmek 
götürebilmek için hayatlarını kaybeden binlerce 
madenci kardeşimizi saygıyla anıyorum.Etkinliği 
düzenleyen Maden Mühendisleri Odamıza, etkinliğe 
ev sahipliği yapan Maden Mühendisleri Odası 
Zonguldak Şubemize, Kongre yürütme kurullarına, 
etkinliğin düzenlenmesinde emek ve katkı sunan tüm 
arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Değerli Konuklar,

Ukrayna’da yaşanan savaş ve Rusya’ya uygulanan 
yaptırımlar nedeniyle dünya çapındaki enerji krizinin 
zirveye tırmandığı bir dönemden geçiyoruz.

Günümüz dünyasında insan yaşamının zorunlu 
ve temel bir gereksinimi haline enerji konusu 
TMMOB’nin en önem verdiği konulardan birisini 
oluşturuyor. Çünkü enerji, hem mesleki faaliyetlerimizi 
temelini oluşturan bir faktör olarak, hem de ekonomik 
ve toplumsal gelişmelere yön verebilme kapasitesiyle 
hayatımızda büyük bir yer tutmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin teknolojik 
gelişme ve yatırımlara rağmen kömür, petrol, ve 
doğal gaz dünyanın enerji ihtiyacının önemli bir 
kısmını karşılamaya devam ediyor.  Dünyadaki enerji 
tüketiminin yüzde 80’e yakın kısmı bu üç kaynaktan 
karşılanıyor.

Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz arzının durma noktasına 
geldiği gözetilirse, 2022 yılından itibaren özellikle 
kömürün payının çok daha artacağını görmek 
mümkün. Enerjiye ihtiyacımızın bu kadar büyükken, 
enerji kaynaklarına ulaşma imkanımızın bu denli 
sınırlı olduğu bir dünyada enerji politikalarının önemi 
çok daha artıyor.

Bizler TMMOB olarak yıllardır enerjinin tüm 
yurttaşlarımız için ihtiyacı kadar, kaliteli, sürekli, düşük 
maliyetli ve sürdürülebilir biçimde sağlanabileceği bir 
enerji politikasının oluşturulması için çaba harcıyoruz.

...

TÜRKİYE 22. ULUSLARARASI KÖMÜR KONGRESİ VE 
SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
tarafından yürütülen TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongrelerinin yedincisi “Dijital Dönüşen Dünyada 
Toplum Yararı için Mekânsal Etkileşim” temasıyla 
3-5 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara`da Türkiye 
Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kültür ve Kongre 
Merkezi`nde düzenlendi.  

Kongrenin açılışında TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz şöyle konuştu:

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Hocalarım, Sevgili 
Öğrenciler

TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı 
ve sevgiyle selamlıyorum. Çalışma Programımız 
doğrultusunda TMMOB adına Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odamızın yürütücülüğünde düzenlenen 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongremize hoş geldiniz. 

Kongrenin yapılmasında büyük emekleri bulunan 
Düzenleme ve Yürütme Kurulumuza, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odamız yöneticilerine, Oda 
çalışanlarımıza ve elbette görüşlerini bizimle paylaşacak 
bilim insanlarına teşekkür ediyorum.  Oldukça yoğun 
bir programla 3 gün boyunca devam edecek kongrenin 
başarıyla geçmesini diliyorum. 

Değerli Konuklar,

Hem ülke hem de dünya olarak çok zor zamanların 
içinden geçiyoruz. Küresel güçler arasında bitmeyen 
çıkar savaşları milyonlarca masum insanın hayatını 
tehdit ederken, dünyanın geri kalanı da bu savaşın 
bedelini büyük bir yaşam zorluğuyla ödüyor.

Tüm dünyada kitlesel bir yoksullaşma dalgası 
yaşanıyor. Bir avuç sermaye kesimi zenginliklerine 
zenginlik katarken, nüfusun yüzde 99’unu oluşturan 
halk kesimleri gıda, barınma, yakıt gibi temel insani 
ihtiyaçlarına ulaşmakta zorluk çekiyor.

Türkiye bu krizi dünyanın diğer tüm ülkelerinden 
daha derin yaşıyor. Türkiye, başını sokacak bir yurt 
bulamadığı için okulunu bırakmak zorunda kalan 
üniversitelilerin ülkesi haline geldi. 

Türkiye, kira ve yakıt paralarına gücü yetmediği için 
memleketine dönüp ata evine sığınmak zorunda kalan 
ailelerin ülkesi haline geldi.

Türkiye, 3 bin 500 lira maaşla ay sonunu getirmeye 
çalışan emeklilerin ülkesi halin geldi. 

Türkiye, iş bulma umudunu kaybetmiş, geleceğinden 
umudu kesmiş, büyük bir travmayla yaşayan 
milyonlarca gencin ülkesi haline geldi.

İktidarın ekonomik ve sosyal öncelikleri ne yazık ki 
halkın içinde bulunduğu bu durumu düzeltmek değil. 
Onların tek dersi, kendi değirmenlerinin çarklarını 
döndürmeye devam etmek. Bu yüzden de ülkenin tüm 
kaynaklarını kendilerine ve yandaş çıkar çevrelerine 
akıtıyorlar. Kaynakları bir avuç sermaye çevresinin 
çıkarı yerine toplumun ortak çıkarı için kullanmaya 
başlamadan içinde bulunduğumuz bu krizden 
kurtulmak mümkün değildir. Bizim de mücadelemiz 
bu yöndedir. 

...

TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Sekreteryası GIDAMO, KMO ve ZMO tarafından 
yürütülen ‘TMMOB Dünya Gıda Günü Sempozyumu’ 
15 Ekim 2022 tarihinde Çankaya Belediyesi Yılmaz 
Güney Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmaları Bartın Maden Emekçilerini 
anma duruşu ile başladı. Konuklar ve katılımcılar 
yakalarına siyah kurdele taktılar. Açılışta GIDAMO, 
KMO ve ZMO Oda Başkanları adına TMMOB Gıda 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar 
Üzümcü; ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz ve FAO Tarım Uzmanı Fazıl Düşünceli 
birer konuşma yaptılar.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
şöyle konuştu:

“Değerli Oda Başkanlarım, Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütü’nün değerli temsilcisi, Değerli 
Meslektaşlarım, Sayın Konuklar

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetim 
kurulu adına hepinizi dostlukla selamlıyorum.

Konuşmamın en başında Amasra’da yaşanan maden 
faciasında hayatını kaybeden 41 madenci kardeşimize 
rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum

Hayatını kaybeden arkadaşlarımızın acısını 
yüreğimizin en derinlerinde hissediyoruz. 

Yaralı arkadaşlarımızın en kısa zamanda sağlıklarına 
kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Bu facia da diğer maden faciaları gibi madencilik bilgi 
ve birikiminin yok sayılmasının, teknik bilgi ve alt yapı 
yetersizliğinin, iş güvenliği anlayışının görmezden 
gelinmesinin, Özelleştirme politikaları nedeniyle 
kamu kurumlarının içinin boşaltılmasının, nitelikli 
personel yapısının dağıtılmasının, liyakate dayalı kamu 
yönetimi anlayışının terkedilmesinin, ilgili bakanlıklar 
tarafından her altı ayda bir yapılması gereken periyodik 
denetimlerin gereğince yapılmamasının, bu konudaki 
Sayıştay raporlarının bile hasıraltı edilmesinin, 
yaşanan facialardan ders çıkarılmamasının, bu benzeri 
felaketlerde sorumluluk ve ihmali bulunanlara hak 
ettiği cezaların verilmemesinin bir sonucudur.

“Kaza” diyorlar, “fıtrat” diyorlar, “kader” diyorlar… Tüm 
bu sözler yaşanan faciaların arkasındaki sorumluları 
gizlemek için söyleniyor.

Gerekli önlemleri almadan, denetim yapmadan, güvenli 
koşulları oluşturmadan madencileri yerin yüzlerce 
metre altına gönderirseniz buna kaza diyemezsiniz. 

Bunun adı düpedüz cinayettir. 

Her cinayette olduğu gibi bunun da mutlaka faili vardır.

Madenci kardeşlerimizi göz göre göre ölüme yollayanlar 
bu cinayetin sorumlusudur. 

Madende güvenlik önlemlerini almayanlar bu cinayetin 
sorumlusudur. 

Madenlerin bu biçimde çalıştırılmasına izin verenler 
bu cinayetin sorumlusudur. 

Ve elbette madenleri vahşi bir sömürü ve rant 
kaynağı olarak kullanan siyasi iktidar bu cinayetin 
sorumlusudur.

Bizler bu sorumluların yargılanmasını, hesap vermesini 
istiyoruz. 

...

TMMOB DÜNYA GIDA GÜNÜ SEMPOZYUMU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Ülkeyi yönetme kabiliyetini kaybeden ve iktidar 
ömrünü tamamlayan AKP, son günlerini toplumsal 
muhalefetten intikam alarak geçirmeye adamış 
görünüyor. Gezi Davası’nda verilen skandal karar, 
basın açıklamalarına yönelik şiddetli saldırılar, müzik 
festivallerine getirilen yasaklamalar ve sosyal medyaya 
yönelik sansür çabaları son dönemde yaşadığımız 
iktidar zorbalığının göstergesidir.

Uzun yıllardın siyasi iktidarın rant politikalarına 
karşı kamu çıkarının korunması için mücadele eden 
TMMOB yönetici ve üyeleri, iktidarın bu zorbalığının 
en büyük hedeflerinden birisi haline gelmiş 
durumdadır. Yaptığımız her açıklama, açtığımız her 
dava, yayınladığımız her rapor iktidar tarafından hedef 
alınmakta, kurum ve yöneticilerimiz soruşturma ve 
cezalarla tehdit edilmektedir.

Bunun son örneği, Mimarlar Odamızın Ankara 
Şubesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş 
Candan’ın İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu 
kararıyla Çankaya Belediyesi’ndeki görevinden ihraç 
edilmesi olmuştur. Herkesin bildiği gibi Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi, açtığı davalar ve yürüttüğü 
kamuoyu mücadeleleriyle Ankara’nın kentsel-kamusal 
varlıklarının ve Ankaralıların haklarının korunmasında 
önemli bir rol üstlenmektedir. Odamızın açtığı davalar 
sonucu pek çok rant projesi mahkemeler tarafından 
durdurulmuş, kamusal varlıkların talan edilmesinin 
önüne geçilmiştir. Bu durum iktidarı ve rant odaklarını 
yıllardır öfkelendirmektedir.

Yürüttüğü tüm baskı politikalarına rağmen örgütlü 
mücadelemize geri adım attırmayı başaramayan 
iktidar, son dönemde öfkesini ve şiddetini yönetim 
kurulu üyelerimize yöneltmiş durumdadır. Geçtiğimiz 
ocak ayı içerisinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu üyesi Ali Atakan, “huzuru bozmak” 
gerekçesiyle İller Bankası’ndaki görevinden ihraç 
edilmişti. Şimdi de Mimarlar Odası Ankara Şubesi 

Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan 
“işe gitmediği” gerekçesiyle Çankaya Belediyesi’ndeki 
görevinden ihraç edilmiştir.

Tümüyle siyasal saikle hareket eden İçişleri Bakanlığı 
Yüksek Disiplin Kurulunun bu kararının hiçbir hukuki 
dayanağı bulunmamaktadır. Danıştay tarafından 
geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde verilen kararda, İçişleri 
Bakanlığı’nın disiplin soruşturması yürütme yetkisinin 
olmadığı açık biçimde belirtilmektedir. Danıştay 
kararında da ifade edildiği gibi, Candan’ın işiyle ilgili 
idari ve disiplin amiri Çankaya Belediyesidir. İçişleri 
Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu verdiği bu kararla, 
yetki gaspı yaparak büyük bir hukuksuzluğa imza 
atmıştır.

Bu hukuksuzluğun altına imza atan iktidar yanlısı 
bürokratları kınıyoruz. Siyasi iktidarın bu zorbalığına 
asla boyun eğmeyeceğiz, verdiğimiz mücadeleden 
geri adım atmayacağız. Kamu yararı ve meslek ilkeleri 
doğrultusunda çalışmalarını canla başla sürdüren 
Mimarlar Odamızın Ankara Şubesi’nin Yönetim 
Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın yanında 
olacağız.

Bu ülkenin kamu çalışanları, iktidarın kapıkulu 
değil, halka hizmet veren emekçilerdir. Kamuya karşı 
sorumlulukları ve yasalara bağlılıkları, iktidarın 
çıkarlarının önünde gelmektedir. Siyasi iktidar ve 
onun aparatları onuruyla çalışan kamu emekçilerini 
işi ve ekmeğiyle tehdit etmekten vazgeçmelidir. Tezcan 
Karakuş Candan işine derhal geri dönmelidir.

TMMOB olarak bizler Tezcan Karakuş Candan’ın 
yanında olmaya, görevine dönünceye kadar her türlü 
hukuki ve toplumsal mücadeleyi yürütmeye devam 
edeceğiz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI TEZCAN KARAKUŞ CANDAN’IN 

YANINDAYIZ!
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın İçişleri Bakanlığı Yüksek 
Disiplin Kurulu kararıyla Çankaya Belediyesi’ndeki görevinden ihraç edilmesi hakkında TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 6 Eylül 2022 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
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Artık iktidar ömrünün sonuna gelmiş AKP’nin 
intikam alma çabalarını, skandallarını, 
yasaklamalarını, zorbalıklarını ülkemiz adına 
üzülerek izliyoruz.

Gezi Davası’nda verilen skandal karar, basın 
açıklamalarına yönelik şiddetli saldırılar, müzik 
festivallerine getirilen yasaklamalar ve sosyal 
medyaya yönelik sansür çabaları son dönemde 
yaşadığımız iktidar zorbalığının göstergesidir.

Kamu yararının korunması için uzun yıllardır hem 
rant politikalarına hem de bu zorbalıkla mücadele 
ediyoruz. Birliğimizin, odalarımızın, şubelerimizin 
yöneticileri ve üyelerimiz bu mücadelede, iktidarın 
zorbalıklarının hedefi konumuna sıklıkla getiriliyor. 
Yaptığımız her açıklama, açtığımız her dava, 
yayınladığımız her rapor iktidar tarafından hedef 
alınmakta, kurum ve yöneticilerimiz soruşturma ve 
cezalarla tehdit edilmektedir.

Bunun son örneği, Mimarlar Odası Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın 
İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla 
Çankaya Belediyesi’ndeki görevinden ihraç edilmesi 
olmuştur. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, açtığı 
davalar ve yürüttüğü kamuoyu mücadeleleriyle 
kentimizin, kamusal varlıklarının ve Ankaralıların 
haklarının korunmasında yoğun bir çaba 
harcamaktadır. Odamızın açtığı davalar sonucu 
pek çok rant projesinin önüne geçilmiş, kamusal 
varlıkların talan edilmesi önlenmiştir.

Yürüttüğü tüm baskı politikalarına rağmen örgütlü 
mücadelemize geri adım attırmayı başaramayan 

iktidar, son dönemde öfkesini ve şiddetini yönetim 
kurulu üyelerimize yöneltmiş durumdadır. 

Tümüyle siyasal saikle hareket eden İçişleri 
Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun bu kararının 
hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Danıştay 
tarafından geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde verilen 
kararda, İçişleri Bakanlığı’nın disiplin soruşturması 
yürütme yetkisinin olmadığı açık biçimde 
belirtilmektedir. Danıştay kararında da ifade edildiği 
gibi, Candan’ın işiyle ilgili idari ve disiplin amiri 
Çankaya Belediyesidir. İçişleri Bakanlığı Yüksek 
Disiplin Kurulu verdiği bu kararla, yetki gaspı 
yaparak büyük bir hukuksuzluğa imza atmıştır.

Siyasi iktidarın bu hukuksuzluğuna ve zorbalığına 
asla boyun eğmeyeceğiz, verdiğimiz mücadeleden 
geri adım atmayacağız. Kamu yararı ve meslek 
ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını canla başla 
sürdüren Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın yanında 
olacağız.

Bu ülkenin kamu çalışanları, iktidarın kapıkulu 
değil, halka hizmet veren emekçilerdir. Kamuya 
karşı sorumlulukları ve yasalara bağlılıkları, 
iktidarın çıkarlarının önünde gelmektedir. Siyasi 
iktidar ve onun aparatları onuruyla çalışan kamu 
emekçilerini işi ve ekmeğiyle tehdit etmekten 
vazgeçmelidir. Tezcan Karakuş Candan işine derhal 
geri dönmelidir.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu olarak bizler 
Tezcan Karakuş Candan’ın yanında olmaya, görevine 
dönünceye kadar her türlü dayanışma faaliyetini ve 
toplumsal mücadeleyi yürütmeye devam edeceğiz.

TMMOB ANKARA İKK: HUKUKSUZLUĞA KARŞI, 
MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI TEZCAN KARAKUŞ CANDAN’IN YANINDAYIZ!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Canan’ın İçişleri 
Bakanlığı tarafından memuriyetten ihraç edilmesine ilişkin 7 Eylül 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Bilindiği üzere Gerede Karma Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan ve deriden jelatin üretimi yapılan 
bir fabrikada maruz kaldıkları zehirli gaz nedeniyle 3 
işçi yaşamını yitirmiş, 1 işçi ise tedavi amaçlı hastaneye 
sevk edilmiştir. TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu 
olarak, öncelikle iş cinayetinde yaşamını kaybedenlerin 
aileleri ve yakınlarına baş sağlığı, tedavisi sürmekte 
olan yurttaşımıza da acil şifalar diliyoruz.

Gayet iyi biliyoruz ki, iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının temelinde, sermayenin azami kar 
hırsı ve emek aleyhine politikalar yatmaktadır. Bu 
politikalar doğrultusunda işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunda alınması gereken tedbirlerin tam olarak 
uygulanmaması, kamusal denetimin yetersiz ve özensiz 
olması ülkemizdeki iş cinayetlerinde gözle görülür 
artışı beraberinde getirmektedir.

TMMOB BOLU İKK: 
İŞ CİNAYETLERİNİ DURDURALIM

TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu 27 Eylül 2022 tarihinde ‘’İş Cinayetlerini Durduralım’’ başlıklı bir basın 
toplantısı yaptı.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde temel amaç; çalışanların 
sağlığına zarar verebilecek hususların önceden 
belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası 
geçirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan, 
sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarının 
sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedensel 
bütünlüğünün korunması olmalıdır. Fakat geldiğimiz 
noktada, ülkemizde her geçen yıl artan iş cinayetleri bu 
amaçtan çok uzak olduğumuzu göstermektedir.

Bir kez daha söylüyoruz, İş cinayetleri kader değildir! 
İş cinayetleri engellenebilir, yeter ki bilimin ve tekniğin 
gereği yapılsın! Yeter ki; her çalışmanın öznesi insan ve 
yaşam olsun!

TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu
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Kentimizde olduğu gibi tüm üniversitelerde yeni eğitim 
öğretim yılı başlamak üzere. Bu yıl YKS’de barajın 
kaldırılması ile üniversiteye giren öğrenci sayısında 
beklenen artış; üniversitelerdeki altyapı, öğretim 
elemanı ve fiziki koşullara ilişkin sorunların çözümsüz 
bırakılması nedeniyle daha büyük eğitim-öğretim ve 
barınma sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Üniversite öğrencileri barınma, beslenme ve ulaşım 
gibi temel ihtiyaçlarını gidermede dahi sorunlar 
yaşamaktadır. Basına yansıyan haberlerde, temel 
sorunlara getirilemeyen çözümler ve hayat pahalılığı 
nedeniyle 100 binden fazla öğrencinin yerleştiği 
bölümlere kayıt yaptırmadığı görülmektedir. İktidarın 
tutarsız yükseköğrenim politikaları, barajın kaldırılması 
ve aşırı kontenjan artırımlarına rağmen 120 binden 
fazla kontenjanın da boş kaldığı bilinmektedir.

Kabul edilmesi gerekir ki; bugüne kadar herhangi 
bir bilimsel veriye, ihtiyaç analizine ve istihdam 
araştırmasına dayandırılmadan yürütülen yüksek 
öğrenim politikaları, yükseköğrenimde yaşanan 
sorunlara çare olmamıştır. Birliğimizin ihtisas alanına 
giren, gelecekteki genç meslektaşlarımız da tüm 
üniversite öğrencileri ile aynı kaderi paylaşmaktadır.

Kamucu Eğitim, Kamucu Planlama, Kamucu Öğretim

Mühendislik, mimarlık ve planlama mesleklerinin 
birinci önceliği kamucu üretimdir. Ancak mesleklerimiz 
siyasi iktidarın uzun süredir uyguladığı yıkıcı politikalar 
nedeniyle kamucu üretimden dışlanmıştır. Herhangi bir 
planlama çalışması yapılmadan özel sektör ihtiyacının 
da çok üzerinde belirlenen mimar, mühendis ve şehir 
plancısı kontenjanları yalnızca üniversite mezunu 
işsiz sayısını artırmıştır. Çünkü sürdürülen politikalar 
mesleklerimizin itibarını erozyona uğratmış, kamu ve 
kamusal alanla olan bağlarını zayıflatmıştır.

Üniversite sonrasında işsizliği besleyen eğitim 
politikaları, sermaye kesiminin ucuz işgücü elde 
edebilmesi için eşsiz bir ortam sunarken kamu çıkarı 
için yapılması gereken mühendislik, mimarlık ve 
şehir planlama meslek alanlarında üretilen hizmetin 
niteliğini düşürmektedir.

Üniversitelerin en yüksek puanla tercih edilen 
bölümleri tıp fakülteleriyle birlikte mesleklerimizin 
eğitimin verildiği mühendislik-mimarlık fakülteleridir. 
Mühendislik-mimarlık fakültelerinde eğitim alan 
öğrenciler arasındaki puan ve sıralama dengesi barajın 
kaldırılması ile bozulmuştur. Tarihte görülmedik 
ölçüde aynı programda eğitim görecek öğrenciler 
arasından puan ve sıralama farkı oluşmuştur. Bu durum 
açıkça bugüne kadar eğitim ve öğretim sürecinde 
belirli bir standardı oluşturmuş üniversitelerde 
eğitim gören öğrencilere ve öğretim elemanlarına 
yönelik dezavantajlı bir durum yaratmaktadır. Artık 
birçok meslek alanı için ortalama bir standarttan söz 
edilmesi olanaklı değildir. Ortaya konulan sürecin, en 
nihayetinde varacağı nokta, yüksek öğrenim sisteminde 
toptan bir nitelik düşüşü olacağı açıktır.

İhtiyacımız Nitelikli Üniversitedir

Uluslararası yükseköğrenim araştırma kuruluşları 
tarafından yapılan çalışmalarda ülkemizde herhangi 
bir üniversitenin dünyanın ilk 100 üniversitesi 
arasına giremediğini üzülerek görmekteyiz. Eğitim 
programlarındaki dengesizliğin fakültelerimizin 
üreteceği bilimsel çalışmalarda da geriye gidişi 
hızlandıracağı karşı konulamaz bir gerçektir.

Yükseköğretim politikalarının kamu yararı ve ülke 
refahını gözetecek biçimde yeniden ele alınarak 
baştan aşağıya düzenlenmesi aciliyet gerektiren bir 
zorunluluktur. Bu anlamda:

- Öğrencilerin eğitim-öğretim, barınma, beslenme, 
ulaşım ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanacağı; 
demokratik hak ve özgürlüklerinin engellenmediği, 
parasız, bilimsel ve nitelikli eğitim koşulları bir an önce 
sağlanmalıdır.

- Öğretim elemanı ve fiziki koşulları yetersiz olan 
bölümler kapatılmalı ya da birleştirilerek sayısı 
azaltılmalıdır.

- Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
programlarının kontenjanları ilk olarak kamunun 

TMMOB BOLU İKK: YÜKSEKÖĞRENİMİN SORUNLARI 
KAMUCU BİR YAKLAŞIMLA ÇÖZÜLEBİLİR

TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu 27 Eylül 2022 tarihinde üniversitelerin yeni eğitim öğretim yılı ve olası 
sorunlarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.
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ihtiyaç ve faydanın sağlanması, kamusal hizmetlerin 
kesintisiz ve nitelikli olarak verilmesi hedeflenerek, 
ardından özel sektörünün ihtiyacı göz önüne alınarak 
belirlenmelidir.

- Temel başarı kriteri uygulanmayan mühendislik, 
mimarlık ve şehir planlama bölümlerinde temel başarı 
kriteri uygulaması ivedilikle hayata geçirilmelidir.

- Öğrenim elemanı sayısı yetersiz bölümlerde öğrenim 
elemanları kapasite fazlası sınıf, ders ve atölyelerde 
çalışmaya zorlanmamalıdır.

- Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama 
bölümlerinde yaşanan staj sorunları bir an önce 
çözülmelidir.

- Yükseköğrenim bir sektör olmaktan çıkarılmalı, 
nitelikli akademisyenlerin üniversite kampüslerine geri 
dönüşü sağlanmalıdır.

Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bu ülkenin 
gelişmesinde en büyük rolü oynayan meslek alanlarıdır; 
bu alanlarda niteliği artıracak her hamle ülkemizin 
refahını artıracak düzenlemelerdir. Bu anlamda 
başta Yükseköğretim Kurulu olmak üzere yetkili 
makamlarda bulunan herkesi sorumlu davranmaya ve 
ülkemizin geleceği için yükseköğretimde kronikleşmiş 
popülist yaklaşımları terk ederek; gerçekçi, kamucu 
düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmeye çağırıyoruz.

TMMOB
BOLU İL KOORDİNASYON KURULU

ÜLKE YANGIN YERİ!
ORMAN ALANLARIMIZI KORUMAK TEMEL 

GÖREVİMİZ

Öncelikle TMMOB Mersin İl Koordinasyonu olarak 
tüm bölgemiz halkına, Türkiye de zarar gören tüm 
vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, 
bir daha yaşanmaması için yetkili kurumlarca gerekli 
tedbirlerin alınacağını umut ediyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre 
geride bıraktığımız 2021 yılı içerisinde 47 ilde 223 
orman yangınının 217’sinin kontrol altına alınmıştır. 
Bakanlıklar henüz resmi rakamları açıklamadı ancak 
8 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda ev ve işyeri, sera, 
ağıl yandı, çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan ve 
canlılar telef olmuştur.

Kentimizde son olarak Gülnar’ın Büyükeceli Mahallesi 
Karadere mevkisinde 7 Eylül’de başlayıp, rüzgarın da 
etkisiyle büyüyerek Silifke ilçesinin bazı mahallelerine 
kadar yayılan ve iki gün içinde kontrol altına aælınan 
orman yangınının etkili olduğu bölgede soğutma 
çalışmaları tamamlanmış olup hasar tespit ve yenileme 
çalışmalarına başlanılmış olup devam etmektedir. 
Edinilen bilgiye göre ‘Enerji nakil hattı’ndan 
kaynaklandığı bildirilen yangın yaklaşık olarak 1500 
hektarlık alanda yer alan orman arazisi ve çevresine 

etki etmiş ve zarar vermiştir. Yangın söndürme 
çalışmalarına katılan ve fedakarca görev yapan 5 yangın 
söndürme personeli olmak üzere 25 yurttaş yaralanmış 
ve yangın sebebiyle çevre halkı dumandan ciddi oranda 
etkilenmiş durumdadır. Yangının başladığı 7 Eylül 
akşam saatlerinde ise Gülnar ve Silifke ilçelerinde de 
tedbir amaçlı çok sayıda konut boşaltılmış, yaklaşık bin 
kişi tahliye edilmiştir.

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak 
Gülnar ve Silifke ilçelerinde çıkan yangın sonrası 
bölgede incelemelerde bulunmuş olup Kent, Tarım ve 
Çevre yaklaşımları ile gerçekleştirilen değerlendirmeler 
aşağıda yer alan maddeler halinde sıralanmıştır. 

Enerji Nakil Hatları Orman Yangınının Nedeni midir?

Gerek ilgili kurumlardan edilen bilgiler gerekse 
TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulumuzca olay 
yeri incelemelerinden anlaşıldığı üzere Gülnar’ın 
Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisinde meydana 
gelen yangın olayının aşırı rüzgâr alan bölgelerde 
elektrik direkleri arasındaki elektrik hatlarının 
birbirine değip ateş kıvılcımları çıkartarak koptuğu 
ve yangının çıkmasına sebebiyet verdiği belirtilmiştir. 
Nihayetinde Enerji nakil hattının en yoğun rüzgâr alan 
yerindeki elektrik direğine ait enerji nakil hatlarının 
birbirlerine değmesi sonucu elektrik kıvılcımı meydana 

TMMOB MERSİN İKK: ORMAN YANGINI RAPORU
TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu yaşanan yangınları afet bölgelerinde saha ziyaretlerinde bulunarak 
hazırladıkları Yangın Raporu’nu 28 Eylül 2022 tarihinde yayımladılar.
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getirdiği, bu kıvılcımların enerji nakil hattının altında 
bulunan kurumuş otlara sirayet etmesi neticesinde 
yangının çıktığı, söz konusu mevkiinin yoğun rüzgâr 
alması sebebiyle yangının her yöne sıçrayarak yangına 
sebebiyet verdiği ifade edilmektedir. Enerji nakil 
hatlarının yoğun rüzgâr alan bölgelerde elektrik 
hatlarının birbirine değmemesi için kablo ayırıcı 
kelepçelerin olması gerekirken enerji nakil hattında 
herhangi bir ayırıcı kelepçelerinin olup olmaması 
ve orman bölgesindeki elektrik direklerinin altında 
güvenlik sebebiyle mucur dökülmesi gerekirken 
dökülmemiş olması yangının etkisini ve şiddetini 
arttırıcı yönleri arasında olduğu söylenebilir. 

30.11.2000 tarihli 24246 nolu Resmi Gazetede 
yayınlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri 
Yönetmeliğinin 10. maddesinde ‘‘Yangın tehlikesi 
bulunan yerlerdeki arkların yaratacağı yangın 
tehlikesini en aza indirmek üzere, direklerin altına 10 
cm. kalınlığında ve 3 metre yarıçapında bir bölgeye 
mucur dökülmesi’’ şeklinde ifade edilmektedir. 
Yönetmeliğinin 67. maddesinde ‘‘Hava hatlarının 
denetimi: İşletme tarafından belirli sürelerde hava 
hatları ve direkler, topraklamalar dâhil denetlenmeli ve 
yoklanmalıdır. Yoklama ve bakımın sonuçları düzenli 
olarak kaydedilmelidir. Hava hatları dışındaki kuvvetli 
akım tesisleri: İşletme tarafından tesisin özellikleri 
göz önüne alınarak belirli aralıklarla denetleme ve 
yoklamaların süresi hiç bir zaman 2 yılı geçmemelidir. 
Yoklama ve bakımların sonuçları düzenli olarak 
kaydedilmelidir.’’ ifade edilmektedir. Yönetmeliğin 44. 
maddesinde ‘İletken çekimini ve hat güvenliğini bozan 
bütün ağaçlar budanmalı ya da kesilmelidir’ şeklinde 
ifade edilmektedir. Yönetmeliğinin 54/f maddesinde 
‘‘ormanlık alanlarda ağaç direk kullanılmamalıdır’’ ifade 
edilmektedir. Yukarıda ifade edilen sebeplerden söz 
konusu enerji nakil hattının 30.11.2000 tarih ve 24246 
sayılı resmi gazetede yayınlanan Elektrik Kuvvetli Akım 
Tesis Yönetmeliğinin 10, 67, 44 ve 54/f maddelerince 
elektrik hatlarından sorumlu kurumunun işletme 
sorumluluğunu yerine getirmemiş olması yangının 
çıkmasına neden olan asli unsur mudur?. Ormandan 
sorumlu orman şefliğinin enerji nakil hattı altında 
yangına sebebiyet verebilecek otları her altı ayda bir 
temizlemesi gerekirken temizlenmemesi sebebiyle söz 
konusu yangınların ortaya çıkması ve büyümesinden 
tali kusurlu olduğu söylenebilir mi?

Yapılaşma Riskine Karşı Yanan Orman Arazilerinin 
Mülkiyet Durumu Yakinen Takip Edilmelidir

Bütün bu süreçlerde özellikle kentimizin batısında 
yer alan ve saha çalışmalarında tespit ettiğimiz birçok 

orman arazisi maalesef yangın felaketinden zarar 
görmüştür. Kentimizde yangın felaketine maruz kalan 
bölgeler aşağıda yer alan görsellerde belirtildiği gibidir. 
Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak gerçekleştirilen 
saha çalışmasında orman yangınlarının gerçekleştiği 
bir çok alan incelenmiş olup yangından zarar gören 
tüm arazilerin gelecekte bu alanların orman arazisi 
olarak kullanılmaya devam etmesi için bu alanların 
mülkiyet bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Kentimizde yaşanan her orman yangını sonrasında 
TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak 
yerinde incelemeler yaparak korunarak gelecek 
nesillere aktarılması gereken orman alanlarının 
mekânsal anlamda yer tespitlerini yapmaktayız. 

2022 yılında kentimizin batısında yer alan Büyükeceli 
Mahallesi sınırları içerisinde gerçekleşen yangınlar 
bizlere bir kez daha gösterdi ki orman alanlarının yakın 
çevresini kontrolsüz bir şekilde yapılaşmaya açmak 
hem yapılaşan bölgeyi tehdit etmekte hem de orman 
alanlarını bir eşik gören zihniyetlerden kaynaklı orman 
alanlarının varlığını tehdit etmektedir. 

Söz konusu yangınların bulunduğu bölgenin yakın 
çevresinde yer alan ve yıllardır yapımına karşı 
çıktığımız birçok hukuksal sürecin devam ettiği Akkuyu 
Nükleer Santral tesisinin inşaat alanı çevresinde olması 
kaygılarımızı artırmaktadır. 

Söz konusu yangınların kuzeyde yer alan orman 
alanlarında başlamış olup bölgenin fiziksel 
özelliklerinden dolayı lodos ve meltem rüzgarlarının 
etkisiyle sahil kesimlerine kadar inmiş ve yangın 
ekiplerinin müdahalelerini zorlaştırmıştır. 

Yangın alanları yerinde incelendiğinde özellikle bazı 
bölgelerin yakın çevresinde şantiye yapıları, turizm 
tesisleri ve konut alanlarının olduğu tespit edilmiştir. 
Ayrıca Bölgede santralin inşaat aşamasından dolayı 
geçici olarak bölge nüfusunun arttığı ve konut alanı 
ihtiyacının olduğu gözlemlenmiştir. Ancak bu ihtiyaçlar 
maalesef kentimizde son dönemde mevcut imarlı arsa 
vasıflı taşınmazlardan değil orman dışına çıkartılan 
bir çok alandan sağlanması düşünülmektedir. Bu 
doğrultuda orman dışına çıkartılan alanlar üzerinden 
sosyal konut projesi yapılması düşünülmekte ve bu 
amaçla çalışmalar devam etmektedir. 

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak 
bu kaygılardan dolayı korunarak gelecek nesillere 
aktarılması gereken orman alanlarını ve tarım 
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alanlarını korumak asli görevimiz olup yangında 
etkilenen alanları envanterimize ekleyip gelecek süreçte 
bu alanlar için sürecin takipçisi olunacaktır.

Sonuç 

Ülkemizde ormanlar içindeki canlıların katliamına 
dönüşen yangınlar, doğanın geri dönülmez yıkımı, 
yaşanan büyük facia ve felaketler, ekolojik dengenin 
bozulmasına neden olmakta, biyolojik çeşitliliğin 
büyük ölçüde zarar görmesi erozyon, heyelan, sel-taşkın 
ve hava kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında 
artışlar meydana gelmesine zemin hazırlamakta, 
yangınlar sonucunda ormanların tahrip olması 
turizm, sağlık ve orman ürünleri elde etme şeklindeki 
yararlanmaları da olumsuz yönde etkilemektedir. 
Ormanı ekosistemin bir parçası olarak göremeyen 
politikalar kontrol altına alınmadan ormanlar 
üzerindeki baskıyı azaltmak da mümkün olmayacaktır. 
Yangınları önleme ve zararlarını azaltmak hususunda 
modern ve profesyonel ormancılık anlayışı devreye 
girmeli ve ormanlarda koruyucu tedbir olarak iş sağlığı 
güvenliği önlemleri alınmalıdır. 

3234 sayılı, Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 2/a 
maddesine göre “Orman kaynaklarını; ekolojik, 
ekonomik ve sosyokültürel faydalarını dikkate alarak, 
bitki ve hayvan varlığı ile birlikte, ekosistem bütünlüğü 
içinde idare etmek, katılımcı ve çok amaçlı şekilde 
planlamak, usulsüz müdahalelere, tabii afetlere, 
yangınlara karşı korumak, muhtelif zararlıları ile 
mücadele etmek ve ettirmek, ormancılık karantina 
hizmetlerini yürütmek, geliştirmek, orman alanlarını 
ve ormanlara ilişkin hizmetleri artırmak, ormanları 
imar ve ıslah etmek, sivil-kültürel bakımını ve 
gençleştirmesini sağlamak” Orman Genel Müdürlüğün 
asli görevi olarak belirtilmiştir. Orman yangınlarını 
önleme sorumluluğu Orman Genel Müdürlüğüne 
aittir.

Enerji nakil hatları tesis edilirken, ormanlık alanların 
dışında olacak şekilde veya yeraltından geçecek 
şekilde projelendirilmelidir. Orman bölgesinden 
geçen enerji nakil hatları Elektrik Kuvvetli Akım Tesis 
Yönetmeliğine uygun tesis edilmelidir. Yönetmelikte 
belirtilen direkler ve iletkenler arası mesafeler gözden 
geçirilerek güvenlik sınırları yeniden belirlenmelidir. 
Orman bölgesinden geçen enerji nakil hatların yıllık en 
az bir kere periyodik bakımları zorunlu hale getirilmeli, 
hattın altında ağaçlar budanmalı ve altındaki otlar 
temizlenmelidir. Enerji nakil hatlarının sebep olduğu 
yangınlardan ilgili enerji dağıtım şirketi sorumludur.

Çölleşme ve ormansızlaşmanın önlenmesi yolunda 
devlet yönetmeliklerinin yeterli olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Anayasaya ormanların korunması, 
geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması yolunda 
kanun hükümleri konulmalı mevcut kanun ve 
yönetmelikler güncellenmelidir. Ormanların ülkeye 
yararları hususunda amaç dışı kullanımın oldukça 
yaygınlaştığını ve bu konuda ormanların istismar 
edildiğini söylememek mümkün değildir. Bu sebeple 
ormandan yararlanacak hizmetler sınırlandırılmalı ve 
yeniden değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır.

Yangın nedeniyle toprağın fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik özelliklerinde değişim olduğunu bilmekteyiz. 
Yangınlardan sonra azot gibi bazı beslenme 
elementlerinin buharlaşmasının, küllerin toprakta 
depolanmasının, mikro organizma faaliyetlerinin 
engellenmiş olmasının eko sistemi oldukça hassas bir 
noktaya taşıyacağını söyleyebiliriz. Bunları bir nebze 
engellemek adına yanan bölgeyi teraslama yöntemi ile 
koruyarak ağaçlandırabiliriz.

Günümüzde ciddi bir iklim tehdidi ile karşı karşıyayız. 
Büyük yangınların ölçeği, sıklığı ve şiddetinde önemli 
bir paya sahip olan iklim değişimine karşı yeni iklim 
politikalarıyla emisyonları azaltıp ormanlarımızın 
koruma tedbirlerini arttırmalıyız. Zira ülkemizin 
de içinde bulunduğu Akdeniz kuşağı Dünyada 
iklim değişikliğine karşı en hassas bölgeler arasında 
bulunmaktadır. Ormanlarımızın gelecekte de sağlıklı 
bir şekilde olması için doğayla uyumlu sürdürülebilir 
bir yönetim anlayışını benimsemek durumundayız.

Söz konusu bölgeleri de içerisine alan kısımlarda 
gelecekte her ne şart ile olursa olsun Orman Alanı 
vasfı dışında herhangi bir amaçla kullanılmasını 
engellemek amacıyla envanterimiz oluşturulmalı 
ve takip edilmelidir. Elektrik iletim hatlarında ilgili 
kurum tarafından yangına neden olmayacak güvenlik 
önlemleri alınmalı teknik altyapı geliştirilmelidir. 
Ayrıca, bölgemizde zarar gören Tarımsal Alanlarımızın 
acilen tespit edilmesi, zarar gören çiftçilerimizin 
yaralarının ivedilikle sarılması gerekmektedir. 
Yangın afetinden zarar gören çiftçilerimize ve orman 
köylülerimize Ziraat Bankası aracılığıyla faizsiz kredi 
olanakları oluşturularak mevcut kredi borçları da 
ileri dönemlere ötelenerek zarar gören köylülerimizin 
yaraları bir nevi sarılmalıdır. Yaşanan son yangında 
yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. 
TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak 
yukarıda belirtilen sorular ve tanımlar ile birlikte 
sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Saygılarımızla.
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TMMOB Tunceli İl Koordinasyon Kurulu’nun 
sekreteryasında Emek ve Demokrasi Platformu 
tarafından düzenlenen “Sömürge Madenciliği ve Yıkım 
Çalıştayı”, 7-8 Ekim 2022 tarihlerinde Tunceli Ovacık 
ve Merkez ilçelerinde gerçekleştirildi.

Sömürge Madenciliği ve Yıkım Çalıştayı’nın ilk günü,7 
Ekim 2022 tarihinde Ovacık’ta, Belediye Caddesi’nde 
TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB 
Tunceli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Uğur Bayrak 
ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün açılış 
konuşmaları ile başladı.

Ardından Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, Jeoloji Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, 
Metalurji Mühendisi Cemalettin Küçük ve Pir Sultan 
Abdal Kültür Derneği Başkanı İbrahim Karakaya’nın 

SÖMÜRGE MADENCİLİĞİ VE YIKIM ÇALIŞTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

sunumları gerçekleştirildi. İkinci oturumda ise HDP 
Ekoloji Birimi Eş Sözcüsü Menekşe Kızıldere ve Polen 
Ekoloji Kolektifi temsilcisi Cemil Aksu’nun sunumları 
gerçekleştirildi. Oturumların peşisıra yoğun bir ilgiyle 
gerçekleştirilen forumun ardından ilk gün tamamlandı.

Çalıştayın ikinci günü, 8 Ekim 2022 tarihinde 
Tunceli Belediyesi Toplantı Salonu’nda TMMOB 
Genel Sekreteri Dersim Gül’ün açılış konuşması ile 
başladı. Maden Mühendisi Mehmet Torun, Çevre 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Dursun Kahraman, Prof. Dr. Beyza Üstün, Demokratik 
Alevi Dernekleri Başkanı Musa Kullu sunumlarını 
gerçekleştirdi. Tunceli Belediye Başkanı Mehmet 
Maçoğlu, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, 
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, yöre halkı ve 
derneklerinin de yoğun ilgi gösterdiği çalıştay ikinci 
gün gerçekleştirilen forum ile sona erdi.

TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk 
Uluata’nın gerçekleştirdiği konuşma ise şu şekilde:

“Dağlarına, Ormanlarına, Vadilerine, ağacına, çiçeğine 
ve bu topraklarda yaşayan doğanın tüm canlılarına 
sahip çıkan Dersim’in güzel insanları, hepiniz hoş 
geldiniz!

Bu ülkedeki 600 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir 
plancısının mücadele örgütü TMMOB Yönetim Kurulu 
adına hepinizi dostlukla selamlıyorum.

Bunca güzel insanı bir araya toplayan, Dersim Emek ve 
Demokrasi Platformuna gönülden teşekkür ediyorum.

DERSİM DOĞA MİTİNGİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Tunceli’de, aralarında TMMOB Tunceli İl Koordinasyon Kurulu’nun da yer aldığı Emek ve Demokrasi Platformu 
tarafından 8 Ekim 2022 tarihinde Tunceli’de “Dersim Doğa Mitingi” gerçekleştirildi. Mitingde TMMOB II. 
Başkanı Selçuk Uluata bir konuşma gerçekleştirerek Birliğimizin görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.
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Değerli Dostlar,

Bugün; Dersim’in dünyalar harikası doğasına sahip 
çıktığımızı göstermek için, En insani yanımızla, doğaya 
ve yaşama olan En derin bağlılığımızla bu meydanda 
toplandık.

İçinden geçtiğimiz bu zor zamanlarda, hepimizin pek 
çok derdi, söyleyecek pek çok şeyi olduğunu biliyoruz. 
Ama bugün kendi adımıza değil doğamız adına, 
bugünümüz hakkında değil yarınlarımız hakkında 
konuşmak için bir aradayız.

Bugün biz konuşmazsak ormanlarımızı bitirecekler.

Bugün biz konuşmazsak dağlarımızı un edecekler.

Bugün biz konuşmazsak zeytinliklerimizi kesecekler, 
tarım alanlarımızı yok edecekler.

Bugün biz konuşmazsak kıyılarımızı, madenlerimizi, 
tarihi eserlerimizi yağmalayacaklar.

Bugün biz konuşmazsak derelerimizi kurutacaklar.

Biz konuşmazsak bu ülkenin her metrekaresini, 
yandaşlara, uluslararası sermayeye peşkeş çekecekler.

Bu ülkenin onurlu ve namusu insanları olarak ülke 
varlıklarımızın yağmalanmasına geleceğimizin 
karartılmasına asla izin vermeyeceğiz.

Değerli Dostlar,

Siyasi ömrünü çoktan tamamlayan, ülkeyi yönetme 
kabiliyetini tümüyle kaybeden siyasi iktidar, kendi 
tükenişine ülkeyi de ortak etmek için elinden gelen her 
şeyi yapıyor.

Baştan aşağı yanlış ekonomik tercihleriyle ülkeyi 
içinden çıkılması zor bir krize sokanlar, artık tüm 
adımlarını “benden sonrası tufan” anlayışıyla atıyor.

Hazinesi tümüyle tüketilmiş, ödeme garantili projeler 
nedeniyle gelecek nesilleri bile borçlandırılmış, kamu 
işletmelerinin içi boşaltılmış, kamusal varlıkları ipotek 
edilmiş bir ülke tablosuyla yüz yüze bulunuyoruz.

Ülkenin içinde bulunduğu bu durum, rant bağımlısı 
olmuş siyasi iktidarı, yakın çevresini doyurabilmek için 
her gün yeni rant alanları yaratmaya mecbur bırakıyor.
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Ülkenin dört bir yanındaki doğal varlıklarımız birer 
birer yağmalanıyor.

Çünkü onlar ormanlarımıza baktığında, içinde yaşayan 
milyonlarca canlıya, havaya, suya, toprağa verilecek 
zararı değil, sadece ormanların altındaki madenleri, 
ormanlık alana yapacakları tesislerden elde edecekleri 
gelirleri görüyorlar. O yüzden Kuzey Ormanları’nı, 
Kaz Dağları’nı, Cerattepe’yi, Fatsa’yı, İkizdere’yi yok 
ediyorlar.

Çünkü onlar, kıyılarımıza ve göllerimize baktığında, 
engin maviliklerin huzurunu hissedip bunu koruma 
sorumluluğunu duymuyorlar. Otel zincirlerine 
satılacak arazilerin parsellerini çıkarıyorlar. O yüzden 
Phaselis’i imara açıyorlar, Salda’yı tahrip ediyorlar.

Çünkü onlar, derelerimize baktığında, içinde yaşayan 
canlıları, içinden geçtiği vadiyi değil, üzerine inşa 
edeceği HES’leri düşünüyorlar. O yüzden Fırtına 
Vadisi’ni, Munzur’u kurutuyorlar.

Çünkü onlar, tarihi eserlere ve kültürel varlıklara 
baktığında, dünya medeniyetinin bizlere bıraktığı 
mirasın sorumluluğunu duymuyorlar. Bu mirası ranta 
çevirmenin hesabını yapıyorlar. O yüzden Hasankeyf ’i, 
Allianoi’yi, Zeugma’yı dinamitlerle patlatıp, sular 
altında bırakıyorlar.

Çünkü onlar meralarımızı, yaylalarımızı, ovalarımızı, 
tarım alanlarımızı, havzalarımızı, sit alanlarımızı, 
kentlerimizi, koruma altındaki alanlarımızı, kamunun 
elindeki iktisadi işletmeleri, toplumsal zenginliğimizin, 
doğanın ve tarihin bir parçası olarak değil, sermayenin 
bir parçası olarak görüyor ve nakde dönüştürmeye 
çalışıyorlar.

Değerli Dostlar,

Ülkemizin en nadide ve el değmemiş doğa parçalarından 
birisi olan Dersim coğrafyası, uzun süreden beri, siyasi 
iktidarın iştahını kabarttığını biliyoruz.

Gözleri bu hırsla dolmuş iktidar, bu doğanın güzelliğini 
görmüyor. Bu güzel doğada yaşayan canlıların 
çeşitliliğini görmüyor. Bölgede yetişen binlerce 
endemik bitki türünün dünyaya kattığı zenginliği 
görmüyor. Buranın canlılığını, buranın renkliliğini, 
huzurunu görmüyorlar.

Onların gözü sadece parayı görüyor…

Önce baraj projeleriyle güzelim Munzur Vadisine göz 
diktiler.

Ardından rekreasyon projesi adı altında Munzur 
Gözelerine dadandılar.

Şimdi de yüzlerce maden projesiyle birlikte bu 
toprakların altını üstüne getirmek istiyorlar.

Bilmiyorlar ki, buranın dağları sadece dağ değildir.

Bilmiyorlar ki, buranın vadileri sadece vadi değildir.

Bilmiyorlar ki, buranın akarsuları sadece akarsu 
değildir.

Bilsinler ki, buranın dağı, buranın vadisi, buranın suyu 
aynı zamanda buranın kültürünün bir parçasıdır.

Bu toprakların altı da üstü de bu yöre insanının 
inancının, kimliğinin parçasıdır.

Bu eşsiz doğa, bu yörenin acılarla dolu tarihinin 
tanığıdır.

Değerli Dostlar,

Onların yağmalamak istediği, onların el koymak 
istediği sadece madenler değil, binlerce yıllık kadim 
kültürümüzdür.

Doğamıza, insanlarımıza ve kültürümüze yönelik bu 
gözü dönmüş saldırıya izin vermeyeceğiz.

Madencilik adı altında yürütülen bu yağmayı 
durduracağız!

Birlikte mücadele edecek, birlikte kazanacağız. 
Sömürgenleri, yağmacıları, aç gözlüleri bu topraklardan 
söküp atacağız. Buna yürekten inanıyorum çünkü 
Dersim halkının ne kadar yürekli ne kadar inatçı ne 
kadar kararlı olduğunu biliyorum.

Gelecek güzel günlere olan umudum ve inancımla 
hepinizi dostlukla selamlıyorum.

Kurtuluş yok tek başına,

Ya hep beraber ya hiçbirimiz!”



55

birlik haberleri
EYLÜL-EKİM 2022 SAYI: 206

İKK HABERLERİ

Edirne’de Söğütlük Kent Ormanı’nın millet bahçesine 
dönüştürülmesine karşı basın açıklaması gerçekleştirildi. 
“Söğütlük Kent Ormanı Millet Bahçesi adı altında yapay bir 
parka dönüştürülmesin. Söğütlük doğal kalsın” denildi.

Yapılan basın açıklamasında bölgenin doğal sit alanı 
içerisinde kaldığına dikkat çekilerek, “Bu doğal cennetin 
kentlilere yakışan, bilimin, aklın gerekleri ve kentlilerin 
istekleri doğrultusunda düzenlenmesini yıllardır talep 
ediyoruz” denildi.

Söğütlük’ün kiralanması için gerçekleştirilen ihalenin 
iptalini istediği için öldürülen İzzet Arseven’in hatırlatıldığı 
açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Söğütlük’ün Meriç Nehri kenarına fore kazıklar ile 
betonarme duvarlar inşa edildi. Meriç Nehri bir kanala, 
Söğütlük ise nehri göremeyen bir çukura dönüştü. Ama her 
şeye rağmen, tüm tahribatlara karşın Söğütlük direnmeye, 
içerisinde barındırdığı canlılara ev, yaşam kaynağı 
olmaya ve kentimize ısrarla oksijen üretmeye, kente nefes 
olmaya devam etti. Biz Edirneliler de ısrarla, severek, 
keyifle Söğütlük Kent Ormanımızda geçmişte olduğu 
gibi dinlenmeye, eğlenmeye, nefes almaya, ailelerimizle, 
arkadaşlarımızla piknikler yapmaya, doğada spor yapmaya 
hoşça zaman geçirmeye çalıştık, çalışıyoruz.”

 Yıllardır talep etmelerine rağmen bölgede bakım 
yapılmadığına dikkat çeken yaşam savunucuları, “Bakımını 
biz de yıllardır istedik ve hasretle bekliyoruz. Niye yapılmadı, 
yapılmıyor? Kurumlar arası yetki karmaşası mı yoksa başka 
çıkarlar mı devrededir bilemiyoruz ama bu alan istenilen 
duruma bir türlü gelmedi, gelemedi” dedi ve ekledi:

“Belediyenin düzenleme projelerine izin vermeyen yetkililer 
Söğütlük içinde yürüyüş yolu yapılması konusunda bir AB 

projesine izin verdiler. Ve gördük ki direk kirliliği yaratıldı 
ve sonunda Valilik tarafından yıktırıldı. Değerli Edirneliler, 
kentimizde yeşil alanların olmasını en çok isteyen bizleriz, 
bu alanı dolduranlardır. Yıllardır kentin her mahallesinde 
ulaşılabilir, kullanılabilir yeşil alanlar olsun diye bas bas 
bağırıyor, yazıyoruz. Adı önemli değil, ister yeşil alan, ister 
park, ister Millet Bahçesi. Millet Bahçeleri mevzuatı da 
bunun için var.”

Açıklama şöyle devam etti:

“Mevzuat diyor ki ‘betonların yığıldığı bölgelerde yaşam 
alanları, sosyalleşme sahaları için Millet Bahçeleri 
oluşturulur.’ Ama Söğütlük Ormanı gibi tescilli ağaçların 
olduğu bölgede Millet Bahçesi kurulamaz. Burada Millet 
Bahçesi yapmak yasalara, vicdanlara, kentli haklarına uygun 
değildir. Anılarımızın yok edilmesidir. Yaşam hakkımıza, 
günlük yaşamımıza müdahaledir. Bu tarihsel zamana 
uygun bir yaşam alanına dönüştürülemeyen Söğütlük 
doğallığından koparılarak beton, asfalt, demirden oluşan 
donatılarla tematik bir park olacak. Turizmden, ticaretten, 
tarımdan, tarihten ve eğitimden geçinen Edirneliye reva 
görmeyin bu yapaylıkları. Söğütlük doğal kalsın. Doğal 
kalsın ama bu doğallık korunurken de işlevsel olsun. 
Değişik ülkelere gidenler görmüşlerdir veya gidemeyenler 
internetten incelesinler ki doğallık bozulmadan nasıl 
ormanlar insanların gezip göreceği, nefes alacağı yaşam 
alanları yapılmış, düzenlenmiş. Biz neden yapmıyor, 
yapamıyoruz. Bizim insanımız, kentlimiz bunları hak 
etmiyor mu? Buradan yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. 
Ormanlardan 300 günde, 500 günde sözde “güzel parklar” 
yapabilirsiniz. Ancak şunu bilin ki ne 300 yılda nede 500 
yılda güzel bir parktan orman yapamazsınız. Orman içinde 
yaşayan canlılarıyla bütünleşmiş bir ekosistemdir. Yaşayan 
bir varlıktır. Söğütlük Kent Ormanı Millet Bahçesi adı 
altında yapay bir parka dönüştürülmesin. Söğütlük doğal 
kalsın diyoruz.”

Öte yandan Maliyeti 246 milyon lira olarak belirlenen 
Millet Bahçesi projesinde yaklaşık bin 865 metrekare alana 
inşaat yapılacak. Asırlık orman arazisine millet bahçesi 
kapsamında cami, kıraathane, pişirme alanları yapılacak ve 
ormanın içinden asfalt yol geçirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut 
İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından doğal sit alanı tescili 
bulunan Söğütlük, 20 Eylül tarihinde ihaleye açılmıştı

TMMOB EDİRNE İKK SÖĞÜTLÜK DOĞAL KALSIN 
PLATFORMUNA DESTEK VERDİ

TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu’nun da destek verdiği Söğütlük Doğal Kalsın Platformu 16 Ekim 2022 
tarihinde insan zinciri eylemi gerçekleştirdi.
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1 Eylül 2022 Perşembe

• Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez komitesi 
Üyesi  Ali Ufuk ve Parti Meclisi Üyesi Arif Basa  
TMMOB’yi ziyaret ederek yönetim kurulu üyelerimiz 
ile görüştü. TMMOB adına Yönetim Kurulu Başkanımız 
Emin Koramaz, Yürütme Kurulu Üyelerimiz Özden 
Güngör, Hülya Küçükaras, Hüsnü Meydan ve Orhan 
Sarıaltun’un bulunduğu ziyarette, ülkemizin içinde 
bulunduğu siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlara ilişkin 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

6 Eylül 2022 Salı

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın İçişleri 
Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Çankaya 
Belediyesi’ndeki görevinden ihraç edilmesi hakkında  
bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

8 Eylül 2022 Perşembe

•TMMOB tarafından Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk 
Mahallesi, 4683 Ada, 1 Parselde, “Konut Dışı Kentsel 
Çalışma Alanı” fonksiyonunda kalan alanın, “Gelişme 
Konut Alanı”, “Yol” ve “Park Alanı” Kullanımlarına 
Dönüştürülmesi Amaçlı Hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 
Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yürütmesinin 
durdurulması ve iptali istemiyle Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı’na dava açıldı.

•10 Ekim katliamıyla ilgili Ankara 4. Ağır Ceza 
Mahkemesince verilen 03/08/2018 tarihli ve 2016/232 
Esas 2018/187 Karar sayılı kararın temyiz başvurusunun 

Yargıtay 3. Dairesince “suçtan doğrudan doğruya zarar 
görmeyen ve bu nedenle de davaya katılma hakları 
bulunmayan katılan vekillerinin hükmü temyiz 
yetkileri bulunmadığından, davaya katılmalarına 
ilişkin kararlar hukuki değerden yoksun olup, hükmü 
temyiz yetkisi vermeyeceği anlaşılmakla” gerekçesiyle 
reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel 
başvuruda bulunduk.

•TMMOB tarafından Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesinin 18.03.2022 tarih ve 184 sayılı kararı 
ile uygun görülen Şehitkamil İlçesi, Özgürlük, 
Beylerbeyi, Göktürk ve İbrahimli Mahallelerinde 
nazım ve uygulama imar planı revizyonu işleminin 
iptali istemiyle, işleme ilişkin Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesine yapılan itiraz üzerine Belediye meclisince 
verilen 20.05.2022 tarih ve 342 sayılı ret kararının 
öncelikle yürütmesinin durdurulmasına daha sonra 
iptaline karar verilmesi istemiyle Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesine karşı dava açıldı.

•Emek ve Özgürlük İttifakı Temsilcileri TMMOB’yi 
ziyaret ederek TMMOB yürütme kurulu üyeleri ile 
görüştü.

12 Eylül 2022 Pazartesi

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 12 
Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin kırk ikinci yılı nedeniyle 
bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Atanmadığı için gözyaşlarını tutamayan bir öğretmene 
“Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor” 
cevabını veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in 
sözlerine ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
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14 Eylül 2022 Çarşamba

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının belediyelerde 
taşeron usulüyle işe alınarak güvencesiz, düşük 
ücretli çalıştırılmalarına ilişkin bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi.

15 Eylül 2022 Perşembe

• Sosyalist Güçbirliği Yürütme Heyeti Üyeleri İsmail 
Hakkı Tombul, Ozan Yılmaz, Ercan Bölükbaşı ve 
Cengiz Kılıçer TMMOB’yi ziyaret ederek TMMOB 
yürütme kurulu üyeleri ile görüştü.

• Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu 
(FEANI) Heyeti, TMMOB’yi ziyaret ederek, 
Birliğimizin ve Federasyonun çalışmaları üzerine 
TMMOB Yürütme Kurulu ile görüşmelerde bulundu.

18 Eylül 2022 Pazar

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz yeni 
eğitim öğretim yılının başlangıcına ilişkin olarak bir 
basın açıklaması gerçekleştirdi.

19 Eylül 2022 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi’nin 43. yıldönümü 
olan “Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü” dolayısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

22 Eylül 2022 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu  İran’da 22 yaşındaki Mahsa 
Amini’nin başörtüsü takma kurallarına uymadığı 
gerekçesiyle ahlak polisi tarafından öldürülmesi 
üzerine İran’da kadınların başlattığı direnişe ilişkin 
olarak, bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

23 Eylül 2022 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
gıda fiyatlarındaki artış üzerine bir basın açıklaması 
yaparak ‘’Açlık Kaderimiz Değil!’’ dedi.

24 Eylül 2022 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
Mimarlar Odası tarafından Çanakkale’de düzenlenen 
ve Biga Yarımadası Buluşması” Biga Yarımadası’nda 
Mimarlık ve Gelecek etkinliği ‘ne katılarak açılış 
konuşması yaptı.

• TMMOB Yüksek Onur Kurulu ve Oda Onur Kurulları 
Ortak Toplantısı TMMOB Teoman Öztürk Sosyal 
Tesisi’nde gerçekleştirildi.

• TMMOB Denetleme Kurulu ile Oda Denetleme 
Kurulları ortak toplantısı, Oda Sayman üyelerinin 
de katılımı ile, TMMOB Teoman ÖZTÜRK Sosyal 
Tesisi’nde gerçekleştirildi.

27 Eylül 2022 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Yürütme Kurulu Üyeleri Selçuk Uluata, Hülya 
Küçükaras, Orhan Sarıaltun, Hanze Gürkaş ve TMMOB 
Ankapark Komisyonu Üyeleri Prof. Dr. Müfit Gülgeç 
ve Saadettin Özkalender Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş ile görüşerek fikir alışverişinde 
bulundular.

29 Eylül 2022 Perşembe

• TMMOB tarafından 20/07/2022 tarih 31898 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Doğal Sit Alanları 
Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı’nın bazı 
maddelerinin iptali istemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’na karşı Danıştay’da dava açıldı.

• TMMOB tarafından 29/07/2022 tarihinde Resmi 
Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) Yönetmeliğiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’na karşı dava açıldı. Yönetmelikte 
yer alan bazı maddelerin yürütmesinin durdurulması 
ve ardından iptali talebiyle Danıştay’da dava açıldı.

• TMMOB yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından 
Zonguldak’ta çeşitli ülkelerden akademisyenlerin 
katılımıyla düzenlenen Türkiye 22. Uluslararası Kömür 
Kongresi ve Sergisi ‘ne (ICCET 2022) katılarak bir açılış 
konuşması yaptı.

3 Ekim 2022 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından 
düzenlenen TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi’ne katılarak bir açılış konuşması yaptı. 

4 Ekim 2022 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
İktidar partisi tarafından meclise sunulması planlanan 
ve sosyal medya paylaşımlarına büyük cezalar 
öngören "Sansür Yasası"na  ilişkin bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi.
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8 Ekim 2022 Cumartesi 

• TMMOB II. Başkanı Selçuk Uluata, Tunceli'de, 
aralarında TMMOB Tunceli İl Koordinasyon 
Kurulu'nun da yer aldığı Emek ve Demokrasi Platformu 
tarafından düzenlenen Tunceli'de "Dersim Doğa 
Mitingi" nde bir konuşma gerçekleştirerek Birliğimizin 
görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

10 Ekim 2022 Pazartesi

• TMMOB, DİSK, KESK ve TTB, 10 Ekim Ankara 
Katliamı'nda yaşamını yitirenler için Ankara Garı 
önünde yapılan anmaya katılarak bir basın açıklaması 
gerçekleştirdiler. 

14 Ekim 2022 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesine bağlı yeraltı 
kömür ocağında meydana gelen “grizu patlaması" 
sonucunda yaşanan maden faciasına ilişkin bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi. 

15 Ekim Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Sekreteryası GIDAMO, KMO ve ZMO tarafından 
yürütülen 'TMMOB Dünya Gıda Günü Sempozyumu’na 
katılarak bir açılış konuşması yaptı.

18 Ekim 2022 Salı

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, TMMOB'ye bağlı odaların kuruluşunun 
gerçekleştirildiği TMMOB 1. Genel Kurulu'nun 68. 

Yıldönümünü ve "Mühendislik, Mimarlık Haftası"nı 
kutlamak için bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

20 Ekim 2022 Perşembe

• 18-22 Ekim TMMOB Mühendislik, Mimarlık Haftası 
etkinlikleri kapsamında ''TMMOB Tarihi, Mücadele 
ve Güncel Sorumluluklar Söyleşisi'' çevrimiçi olarak 
youtube kanalımızda gerçekleştirildi.

25 Ekim 2022 Salı

• 03/07/2021 tarih ve 31530 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 02/07/2021 tarih ve 4222 sayılı "Türkiye 
Elektrik İletim Anonim Şirketinin özelleştirme 
kapsamına alınmasına" ilişkin Cumhurbaşkanı 
Kararının iptali istemiyle Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı ve 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına karşı Danıştay'da 
açılan davanın duruşması görüldü.

26 Ekim 2022 Çarşamba

•Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla aralarında 
TMMOB'nin de bulunduğu emek ve demokrasi güçleri, 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur 
Fincancı’nın kamuoyuna da yansıyan ve kendisine 
dönük çirkin saldırılar sonucu gözaltına alınması 
üzerine TTB’de bir basın toplantısı düzenledi.

27 Ekim 2022 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "TTB ve TMMOB 
yasalarının değiştirilmesine yönelik hazırlık yapıldığı" 
doğrultusundaki beyanlarına dair bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi. 



SUNUŞ

2004 yılından bu yana düzenli olarak 
yayınladığımız Mühendislik Mimarlık 
Öyküleri serisinin dokuzuncu kitabını 
sizlerle buluşturuyoruz.

Mühendislik ve mimarlık öykülerinin her bir 
kitabı, ülkemizin sanayileşme ve kalkınma 
serüveninin farklı boyutlarına dikkat 
çekiyor. Bu kitaplar, sanayi devrimine ayak 
uydurmaya çalışan Osmanlı’nın mirasını, 
çağdaş bir ülke yaratmak isteyen genç 
Cumhuriyetin gayretlerini ve planlı kalkınma 
döneminin yaratıcı uygulamalarını yeni 
nesillerle paylaşabilmek açısından bulunmaz 
birer kaynak sunuyor.

Ülkemizin zor dönemlerinde, onca 
olanaksızlıklar içerisinde bizden önceki 
meslektaşlarımızın hayata geçirdiği eserlere 
ilişkin öyküleri okumak, geleceğe ilişkin 
umutlarımızı çoğaltıyor. Bu kitapta yer alan 
öykülerin bizden sonraki nesillerin yaratıcı 
girişkenliğine ilham olmasını diliyoruz.

Sadece TMMOB’nin kurumsal tarihi 
açısından değil, Türkiye’deki mühendis, 
mimar ve şehir plancılığının mesleki tarihi 
açısından da çok önemli bir yer tutan bu 
seriyi bugünlere taşıyan tüm arkadaşlarımıza 
teşekkürü borç biliyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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