birlik haberleri
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ • BİRLİK HABERLERİ BÜLTENİ • MART-NİSAN 2018 • SAYI: 179

3 mart
iş cinayetlerine karşı mücadele günü
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iktidar dönemi iş cinayetlerinin de tırmanışa geçtiği dönem oldu.

Baskılara, Savaş ve Sindirme Politikalarına, Erkek Şiddetine Karşı Mücadelemiz Sürüyor, Sürecek!
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3 Mart tarihi, ülkemizin en önemli maden facialarından biri olan ve 263 madencinin yaşamını
yitirdiği 1992 Kozlu Maden Faciasının yıldönümü.
TMMOB olarak bizler, ülkemizdeki iş cinayetlerine
dikkat çekebilmek, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin
önemini vurgulamak için Kozlu Faciası’nın yıldönümünü İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü
olarak belirledik ve 2013 yılından bu yana her 3
Mart’ta meydanlara çıkıyoruz. Bu yıl da, giderek
artan iş cinayetlerine dikkat çekebilmek için Türkiye’nin dört bir yanında basın açıklamaları ve etkinlikler gerçekleştirdik.
Bu sayımızda, cinsiyet eşitlsizliklerine, OHAL düzeinde yaşanan hukuksuzluklara, antidemokratk
seçim düzenlemelerine, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine, kamusal haklarımızın gasp edilmesine karşı yaptığımız açıklamalar, içinde yer aldığımız etkinlikler ve çıkardığımız yayınlara ilişkin
yazıları bulacaksınız. İyi okumalar...
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3 MART İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE
GÜNÜ

Ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat çekebilmek, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini
vurgulamak için bu tarih “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir.
3 Mart tarihi, ülkemizin en önemli maden facialarından biri olan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği
1992 Kozlu Maden Faciasının yıldönümüdür. Ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat çekebilmek, işçi sağlığının
ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak için bu tarih “İş
Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir.
İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistikler SGK tarafından açıklanmakta, ayrıca İSİG
Meclisi her ay ağırlıklı olarak basın yayın organlarından derlediği haberler sonucu oluşturduğu
istatistikleri açıklamaktadır. Yaşanan iş kazaları ve iş cinayetleri
kayıtlara işlendikçe gerçek tablo
belirginleşmektedir.

İş Kanunu, Sendikalar Kanunu başta olmak üzere birçok düzenleme aynı zamanda işçi sağlığı ve iş güvenliğini de ilgilendirmektedir. Bu düzenlemelerde işveren
çıkarları önceliklidir.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği küresel boyutta bir sorundur. Her yıl işle ilgili kaza ve hastalıklar sonucunda 3,2
milyondan fazla kişi hayatını kaybetmektedir. Ayrıca
her yıl 160 milyon yeni meslek hastalığı vakası ile 300
milyon ölümcül olmayan iş
kazası meydana gelmektedir.
Ülkemizde yılda yaklaşık
2000 işçi iş kazaları sonucu yaşamını yitirmektedir.
Meslek hastalıkları ise tespit
edilmemektedir. Yılda 80.000
civarında meslek hastalığı
tespit edilmesi gerekirken,
tespit edilen meslek hastalığı
sayısı 500’de kalmaktadır.

Resmi rakamlara göre 20122016 yılları arasında ülkemizde
1.015.211 iş kazası gerçekleşmiş
ve bu kazalarda toplam 6.387
kişi hayatını yitirmiştir. Kayıt dışı
çalışmanın yaygınlığı ve iş kazalarının bildirilme oranının azlığı
göz önüne alındığında gerçek
tablonun çok daha ağır olduğu
söylenebilir.

İnsanlar çalıştıkları yerde,
işyerlerinde hastalanmakta,
kazaya uğramaktadırlar, dolayısı ile işyerlerinde çalışanların hastalanmamasını, kazaya
uğramamasını sağlamak işverenin görevidir.

İŞ KAZASI DEĞİL CİNAYET!
Çalışma ortamında işçilerin hastalanmalarına ve kazaya uğramalarına yol açan etmenler bulunmaktadır. Bu koşullar ortadan kaldırılmadığı
zaman işçiler meslek hastalıklarına yakalanmakta, sakat kalmakta veya hayatını kaybetmektedir. Çalışanların hastalanmaması, sakat kalmaması ve hayatını
kaybetmemesi için yapılan çalışmalara İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği denilmektedir.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda özel bir kanun ve
onlarca yönetmelik bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin
bir kısmı teknik düzenlemeler olup AB ve ILO düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Ancak, İSG Kuruluna ilişkin, işyerlerinde İSİG organizasyonuna ilişkin
düzenlemelerde işçi yok sayılmaktadır. Bunun yanında

İşçilerin ifadeleri ile basına
yansıması sonucu, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3. Havalimanı inşaatında
Mayıs 2015’ten itibaren 27 emekçinin hayatını kaybettiğini açıklamak zorunda kalmıştır. Bakanlık açıklamasında 27 emekçinin hayatını kaybetmesini oldukça
doğal karşılayarak basında yer alan haberlere tepki
göstermiştir. Bu açıklama çalışma yaşamında sorumluluk düzeyinin en tepesinde yer alan bir Bakanlığın iş
cinayetlerine karşı hassasiyetin düzeyini ortaya koymaya yetmektedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunun
yasalar, mevzuatlar ve sorumlu kurum/kuruluşlar tümüyle sorunludur.
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açıklamalar
ÖLMEK, SAKAT KALMAK İSTEMİYORUZ! İŞ
CİNAYETLERİNE SON!
İş cinayetlerini önlemek için atılması gereken ilk adım,
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusuna kamusal bir anlayışla yaklaşmaktır. Başta, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere bu
alana ilişkin tüm yasalar, kamusal bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmelidir.

asıl sorumluluğun işverende olduğu gerçeğinden uzaklaşılmamalıdır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili ulusal politikaların
oluşturulması, kararların alınması ve işyerlerinde denetim bugüne kadar diğer sosyal tarafların görüşleri
önemsenmeden tek başına Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı (ÇSGB) tarafından alınmıştır. Gelinen nokta
göstermektedir ki; ÇSGB doğru kararlar almamakta,
uygulayamamaktadır. Bu nedenle Sendikalar, Üniversiteler, TMMOB, TTB, ÇSGB ve Sağlık Bakanlığı‘nın
katılımı ile idari ve mali yönden bağımsız, çoğunluğunu emek örgütlerinin oluşturduğu ulusal bir Enstitü
oluşturulmalıdır.

Kadınlara ve kadın emeğine yönelik tüm olumsuz uygulamalar kaldırılmalıdır. Çalışma yaşamında eşit işe
eşit ücret uygulamaları ile istihdamda fırsat eşitliği sağlanmalıdır.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi bileşenleri, hükümet ve işveren ağırlıklı bir yapıdan çıkartılmalı, çalışan ve meslek örgütleri ağırlıklı hale getirilmelidir. Bu
konseyin kararları tavsiye niteliğinden çıkarılarak bağlayıcı ve fonksiyonel bir yapıya kavuşturulmalıdır.
Sosyal hukuk devletinde iş yasaları çalışanların hakkını korumak ve geliştirmek amacını temel ilke edinirken, 4857 sayılı İş Yasası ile başlayan 6331 sayılı Yasa
ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası ile devam
eden süreçte yapılan bütün düzenlemeler işverenlerin
çıkarları doğrultusunda şekillendirilmiştir. Esnek ve
kuralsız çalışmayı, geçici iş ilişkisini, taşeronlaştırmayı yasal hale getiren, kıdem tazminatlarını, fazla mesai
ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budayan bu yasa
ve diğer düzenlemeler iptal edilmeli ve konunun taraflarının katılımı ile demokratik bir yasa çıkarılmalıdır. İş
mevzuatı, ekseni “insan” olan çağdaş bir yapıya kavuşturulmalıdır. İş Yasası ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
başta olmak üzere, tüm mevzuat ve denetim mekanizması İşçi Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsünün görüşleri
doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir.
BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 23. maddesinde belirtilen “Herkesin, kendi özgür seçimiyle belirlediği bir işyerinde, adil ve elverişli çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır” yaklaşımına uygun olarak,
iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için işyerlerinde “önce insan, önce sağlık, önce işçi
güvenliği” anlayışı yerleştirilmeli, üretim süreçlerinde
işçi sağlığı ve iş güvenliği önlem ve uygulamalarına
öncelik verilmelidir. Yapılacak tüm düzenlemelerde işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında

Yapılacak düzenlemelerde çocuk ve genç işçilik yasaklanmalı, kadınları koruyucu hükümler yer almalıdır.
Dünyada ve ülkemizde ürkütücü boyutlara ulaşan çocuk emeği sömürüsü ortadan kaldırılmalı, çocuk işçiler
örgün eğitime yönlendirilmelidir.

6331 sayılı Yasa ile işverenlerin önlem alma yükümlülüğü ve devletin denetim görevi azaltılarak, sorumluluk
iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve çalışanlara
yüklenmiştir. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının yaptıkları tespitler, saptadıkları gereklilik ve
öneriler yerine getirilmeden iş kazası ve meslek hastalıklarından sorumlu tutulmaları ve belgelerinin askıya
alınması, gerçeklerle bağdaşmamaktadır. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları ve iş güvenceleri korunmalıdır. Bakanlık kamusal denetim yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Hekimler
de iş müfettişi olarak istihdam edilmelidir.
Meslek hastalıkları sadece tazminat olarak ele alınmamalı öncelik önlemeye verilmeli, meslek hastalıklarının
tespiti, tedavisi ve tazmini yönündeki tüm yasal ve idari
engeller kaldırılmalıdır. Meslek Hastalıkları Hastanesi
veya kliniklerinin sayısı artırılmalı, hekim ve işçi eğitimi dâhil, meslek hastalıklarının tespitine yönelik çalışmalar ivedilikle yapılmalıdır.
Taşeron sistemine son verilmelidir.
Emekçilerin gelecek kaygısı hissetmeyeceği, güvenli bir
çalışma ilişkisi yaratılmalıdır. Bunun için de İş Kanunu’nda yer alan “telafi çalışması”, “denkleştirme”, “çağrı
üzerine çalışma”, “kısmi süreli çalışma”, “asıl işveren-alt
işveren ilişkisi”, “geçici iş ilişkisi” gibi esnek ve kuralsız
çalışma hükümleri derhal kaldırılmalıdır.
Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılması önündeki
her türden yasal ve fiili engel kaldırılarak işçilerin kendilerini örgütlü ve güvende hissetmesi sağlanmalıdır.
Bizler TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, insan yaşamının her şeyden önce geldiğini vurgulamaya devam edeceğiz. İşverenin kar hırsının, siyasi iktidarın politik önceliklerinin emekçilerin
hayatlarını çalmasına izin vermeyeceğiz.
Bu anlayışla, devlet ve işvereni İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda sorumlu davranmaya, tüm kamuoyunu
da iş cinayetlerine karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.
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İŞ CİNAYETLERİNİ VE İŞÇİ KATLİAMLARINI
DURDURALIM!
yatına verilen önemin giderek düştüğünü gösterdiği
kadar, iş sağlığı ve güvenliği alanına ilişkin yasal mevzuatın ve denetimlerin yetersizliğini de gözler önüne
sermektedir.
İş cinayetlerini önlemek için atılması gereken ilk adım,
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna kamusal bir anlayışla yaklaşmaktır. Başta, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere bu
alana ilişkin tüm yasalar, kamusal bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmelidir.
3 Mart tarihi, ülkemizin en önemli maden facialarından biri olan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği
1992 Kozlu Maden Faciasının yıldönümüdür. TMMOB olarak bizler, ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat
çekebilmek, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini
vurgulamak için Kozlu Faciası’nın yıldönümünü İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü olarak belirledik ve
2013 yılından bu yana her 3 Mart’ta meydanlara çıkıyoruz.
Acımasız sömürü koşulları, güvenliksiz çalışma ortamı, alınmayan tedbirler, uyulmayan kurallar ve uygulanmayan denetimler nedeniyle iş başındayken hayatını kaybeden tüm emekçilerin anıları önünde saygıyla
eğiliyor, ailelerine bir kez daha baş sağlığı diliyoruz.
Ülkemizde çalışma yaşamında yaşanan ölümler uzun
zamandan beri sistematik bir hal almıştır. Bu yüzden
yaşanan ölümler kamuoyu tarafından kaza değil, cinayet olarak adlandırılmaktadır. Bu cinayetin failleri, kâr
hırsını can güvenliğinin önünde tutanlardır. Bu durumu görmezden gelen, gerekli denetimleri yapmayan,
sorumluları hak ettikleri biçimde cezalandırmayanlar
da iş cinayetlerinin müşterek failleridir.
Basına yansıyan rakamlara göre geçtiğimiz yıl ülkemizde en az 2006 kişi, işyerlerinde çalışırken hayatını kaybetmiştir. Yani ülkemizde her 4 saatte bir emekçi, evine
ekmek götürebilme gayretinin bedelini hayatıyla ödemektedir. Daha ucuza, daha çok ve daha hızlı üretim
yapabilmek için kimileri tersanede, kimileri inşaatta,
kimileri boyahanede, kimileri madende, kimileri tarla
yolunda, kimisi yüksek gerilim hattında can vermektedir.
Değerli Arkadaşlar,
İş cinayetlerinin her yıl artması, ülkemizde insan ha-

Her şeyden önce emekçilerin gelecek kaygısı hissetmeyeceği, güvenli bir çalışma ilişkisi yaratılmalıdır. Bunun
için de İş Kanunu’nda yer alan “telafi çalışması”, “denkleştirme”, “çağrı üzerine çalışma”, “kısmi süreli çalışma”,
“asıl işveren-alt işveren ilişkisi”, “geçici iş ilişkisi” gibi
esnek ve kuralsız çalışma hükümleri derhal kaldırılmalıdır.
Çalışma yaşamını esnekleştiren, iş güvencesini ortadan
kaldıran, işverenin işçiye karşı sorumluluklarını hafifleten, iş-işveren ilişkisini dolaylı hale getiren her türden yasal düzenleme iptal edilmelidir. Sendikal hak ve
özgürlüklerin kullanılması önündeki her türden yasal
ve fiili engel kaldırılarak işçilerin kendilerini örgütlü ve
güvende hissetmesi sağlanmalıdır.
Değerli Arkadaşlar,
İşçi sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması devletin ve işverenin sorumluluğundadır. Ne var ki,
devlet kurumları da, işverenler de, konuya bu sorumlulukla yaklaşmamaktadır. 2012 yılında çıkarılan 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na rağmen iş cinayetlerinin her geçen yıl artması, Soma’da, Ermenek’te,
Elbistan’da, Şirvan’da, Şırnak’ta, 3. Havalimanı’nda birbiri ardına yaşanan iş facialarının nedeni devletin ve
işverenin bu sorumsuz tutumudur.
Eksiklikleriyle yasalaşan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, zaman içinde yapılan değişikliklerle
tamamen işlevsiz hale getirilmiştir. Kanun, TMMOB
ve TTB başta olmak üzere meslek örgütlerinin katkı ve
önerileriyle, kamusal bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmelidir.
Bu düzenlemeyle birlikte;
• İşyerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri bir kamu hizmeti olarak ele alınmalı, işçi
sağlığı ve iş güvenliği ticari kuruluşların kâr alanı
olmaktan çıkartılmalıdır.
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•

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenleme ve denetimler Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın yanı sıra, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından
yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm
düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele
alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.
İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında görev verilen mühendis ve mimarların işçi sağlığı ve
iş güvenliğinin sağlanması konusundaki görevlerinin bir danışmanlık hizmeti olduğu kabullenilmeli

ve asıl sorumluluğun devlet ve işverende olduğu
bilinci yerleştirilmelidir.
Bizler TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, insan yaşamının her şeyden önce geldiğini vurgulamaya devam edeceğiz. İşverenin kar hırsının, siyasi iktidarın politik önceliklerinin emekçilerin
hayatlarını çalmasına izin vermeyeceğiz. Bu anlayışla,
devlet ve işvereni işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda
sorumlu davranmaya, tüm kamuoyunu da iş cinayetlerine karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

HER 3 MART’TA DEDİĞİMİZ GİBİ: İŞ CİNAYETLERİNİ VE
İŞÇİ KATLİAMLARINI DURDURALIM!
İş cinayetlerine dikkat çekmek için ilki 2013 yılında düzenlenen “TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü”nde İKK`ların bulunduğu kentlerde kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirerek “İş Cinayetlerine ve İşci Katliamlarına HAYIR” denildi.
ANKARA: Ankara`da TMMOB binası önünde düzenlenen basın açıklamasını Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel okudu.
ANTALYA: Antalya’da İnşaat Mühendisleri Odası’nda
gerçekleşen basın açıklamasını İl Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Vahap Tuncer okudu.

BOLU: Makina Mühendisleri Odası Bolu il Temsilciliğinde gerçekleştirilen 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı
Mücadele Günü açıklaması, İKK Sekreteri Murat Ataman tarafından okundu.

BODRUM: Bodrum’da İnşaat Mühendisleri Odasında
düzenlenen basıon açıklamasını İKK Sekreteri Sehabettin Doğan okudu.

BURSA: DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TÜMTİS Bursa
Bileşenlerinin BAOB yerleşkesinde gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasını TMMOB Bursa İl Koordinasyon
Kurulu Sekreteri Fikri Düşünceli okudu.
EDİRNE: İnşaat Mühendisleri Odası’nda gerçekleştirilen basın açıklamasını Edirne İKK Sekreteri Nihat
Çolak okudu.
GAZİANTEP: İnşaat Mühendisleri Odası şubesinde
gerçekleşen basın toplantısında, açıklamayı Gaziantep
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Burkay Güçyetmez
okudu.
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HAKKARİ: KESK Salonu’nda düzenlenen basın açıklamasını Hakkari İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Hakan Temiz okudu.

MERSİN: Basın açıklaması Mersin İl Koordinasyon
Kurulu sekreteri Seyfettin Atar tarafından okundu.

KIRKLARELİ: Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu’nun
“3 Mart TMMOB İş Cinayetlerine Karşı Mücadele
Günü” ile ilgili basın toplantısı, 05 Mart 2018 pazartesi
günü gerçekleştirildi. Açıklamayı TMMOB Kırklareli
İKK Sekreteri Dr. Erol ÖZKAN okudu.

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

KOCAELİ: TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu
İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü’nde İzmit Sabri
Yalım Parkında kitlesel basın açıklaması gerçekleştirdi.
Açıklamayı İKK sekreteri Ünal Özmural okudu.

ZONGULDAK: Zonguldak Maden Mühendisleri
Odası’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamayı
Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erdoğan
Kaymakçı okudu.

MALATYA: Makina Mühendisleri Odası şubesinde
gerçekleşen açıklamayı Malatya İl Koordinasyon Kurulu sekreteri Erdal Yavaş okudu.
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BASKILARA, SAVAŞ VE SİNDİRME
POLİTİKALARINA, ERKEK ŞİDDETİNE KARŞI
MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR, SÜRECEK!
TMMOB Kadın Çalışma Grubu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın
açıklaması yaptı.
Mahkeme heyetleri takım elbise giyen, “erkekliğime küfretti” diyen, öldürdüğü karısını çok sevdiğini söyleyen
erkeklere haksız tahrik ya da iyi hal indirimleri verirken,
kendisine yıllar boyunca tecavüz eden, şiddet uygulayan
erkeklere karşı meşru müdafaa yapan kadınlara en yüksek sınırdan cezalar yağdırmaya devam ediyor.
Bir devlet kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı, kız çocuklarına tecavüzü, ensesti meşrulaştıran; telefon, faks,
mektup, mesaj ve Internet ile eşten boşanılabileceğini
söyleyen fetvalar veriyor.

08.03.2018 / Irkçı ve ayrımcı politikaların tüm dünya
genelinde yükseldiğine tanıklık ettiğimiz, erkek egemen
şiddet dilinin dört bir yanımızı kuşattığı bir dönemde
selamlıyoruz 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü.
Çocuk istismarının kat kat arttığı, kadınların ve çocukların, tacize, tecavüze uğradığı, öldürüldüğü, bu şiddeti
engelleyecek mekanizmaları oluşturması, düzenlemeler
yapması gereken siyasi iktidarınsa bırakın engellemeyi,
şiddetin her türlüsünü kendisinin meşrulaştırdığı, kadınları hane içine ve aileye sıkıştıracak politikalar geliştirerek şiddeti tırmandırdığı bir iklimde…
Neoliberalizmin eşitsizliği ve ayrımcılığı açık bir şekilde savunmaktan çekinmeyen aktörleri adeta altın çağını yaşıyor. Şiddet sarmalının, Ortadoğu sınırlarını aşıp
dünyaya yayıldığı bu tarihsel dönemeçte, çatışmasızlık
ve barış ortamında dahi emeği, bedeni ve yaşamı üzerinde söz sahibi olmak için mücadele etmek zorunda olan
kadınları, çok daha çetin bir mücadele bekliyor.
Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet karşısında kolluk kuvvetlerinden, savcıya ve mahkemelere kadar tüm
adalet sistemi erkek dayanışması gösteriyor. Uğradıkları
şiddetin yanı sıra suçlanmaya ve travmaya maruz kalan
kadınlar ise devlet eliyle işlevsiz kılınan mekanizmalar
ve baskılar sonucu son raddeye gelene dek polislere/karakollara başvurmuyor. Başvuranların ise ya şikâyetleri
alınmıyor, ya şikâyetten vazgeçirilmeye çalışıyor ya da
talepleri geri çevriliyor. Kadınlar çoğu zaman can güvenliği olmayan,şiddet gördükleri, daha da fenası bu şiddetin failleriyle birlikte yaşadıkları evlere geri dönmek
zorunda bırakılıyor.

Türkiye’de kadın istihdamı düşük olduğu ve bu istihdamın neredeyse yarısının da kayıt dışı olduğu bilinmekteyken kayıt dışı istihdamla mücadele etmek yerine taşeron sistemi kamuda da yaygınlaştırılarak emek piyasası
giderek daha fazla esnek ve güvencesiz hale getiriliyor.
Kadın istihdamının arttırılması şöyle dursun kadınlara
vaat edilen tek şey yarı-zamanlı ve güvencesiz işler oluyor.
Tarih bu dönemi AKP iktidarının kadınların kazanılmış
haklarını birer birer geri almaya çalıştığı bir dönem olarak yazacak.
Altına imza atılan İstanbul Sözleşmesi gibi sözleşmelere
uymadıkları gibi kendi dönemlerinde çıkardıkları yasaları, yürürlüğe koydukları genelgeleri bile nasıl ortadan
kaldırırız diye uğraşıyorlar.
Buna en yakın örnek, 2010 yılında çıkarılan, eksiklerine
rağmen uygulandığı takdirde toplumsal cinsiyet eşitliği
açısından önemli gelişmeler sağlayabilecek olan Başbakanlık Genelgesi. Eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması, iş yeri denetimlerinde cinsiyet eşitliğine uyulup
uyulmadığının denetlenmesi, hem mevcut durumun
anlaşılması hem de gelecekteki politikalara ışık tutması
açısından gerekli olan cinsiyet temelli veri toplanması
zorunluluğu gibi toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında
önemli hükümler içeren Genelge güncellenme bahanesi
ile ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.
Bölgede yerle bir edilen evleriyle; bodrumlarda yakılan,
sokak ortalarında vurulan, yakınlarının dahi almasına
izin verilmediği için cenazeleri günlerce sokak ortalarında bırakılan, akreplerin arkasından sürüklenen bedenleriyle; savaş politikalarından en fazla zararı yine kadınlar
ve çocuklar görüyor.
Hem içerde hem de dışarda bir politika aracına dönüştürülen mültecilik konusu özellikle kadınları ve çocukları
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vuruyor. Kayıt dışı ve düşük ücretle çalıştırılma; barınma, sağlık eğitim gibi temel ihtiyaçlardan dahi faydalanamama; özellikle kız çocuklarının para karşılığında
ikinci eş olarak evlendirilmeleri ve dahası ve dahası…
Siyasi iktidarın var olan yasaları uygulamak, kadınları ve
çocukları koruyacak düzenlemeler yapmak, hayata yeniden tutunmalarını sağlayacak mekanizmalar geliştirmek
yerine zinayı, idamı, hadım gibi şerri hukuka dair konuları yeniden tartışmaya açmak için fırsat kollaması ise
bizi şaşırtmıyor.
Çocuk yaşta evlendirilen, çocuk yaşta hamile kalan kız
çocuklarını yasal olarak bildirmeleri gerekirken örtbas
etmeye çalışan hastane idarecileri, valiler, varlıklarını ve
pervasızlıklarını AKP iktidarına borçludur.
Yüzde 99 engelli oğluna 17 sene boyunca bakan annenin
sonunda pes edip hem oğlunu hem kendisini öldürmesinin baş sorumlusu AKP iktidarıdır.
Kendisine tecavüz eden adamla mahkemede karşılaşma
korkusundan kalp krizi geçiren 9 yaşındaki kız çocuğunun ölümünün sorumlusu AKP iktidarıdır.
Dini nikâh için resmi nikâh zorunluluğunun ortadan
kaldırılması, müftülere ve imamlara resmi nikâh kıyma yetkisi verilmesi gibi uygulamalarla kadınların ve
çocukların eşit ve özgür bireyler olarak yaşamalarında
temel teşkil eden laiklik ilkesinin aşındırılmasının sorumlusu AKP iktidarıdır.

Hal böyleyken ve ülkemizde Olağanüstü hal politikası olağanlaştırılmışken, eleştirel düşünceye ve kamusal
alanda ifade edilmesine yönelik baskı ve şiddet adeta
sistematik bir hale dönüşüyor. Bir bebekten katil yaratmak değil ama bir bebekten katil yaratan karanlığı
sorgulamaya kalkışmak suç addediliyor. Düşünmenin
ve konuşmanın yasaklandığı her yerde sadece şiddet ve
şiddet dilinin konuşması istenir. Bu nedenle ve her şeyden önce susmamak ve konuşmakta ısrar etmek, inadına
ses çıkarmak, bir çocuğun atamadığı çığlık olmak boynumuzun borcudur.
Erkek egemen tarih yazımına rağmen tarihe adlarını kazıyan ve dayatılan koşullara canları pahasına isyan ederek 8 Mart’ı tüm dünya kadınlarına armağan eden kadın
dokuma işçilerinin anısı önünde eğiliyoruz.
New York’taki tekstil fabrikasında greve giderek polis
şiddeti sonucunda çıkan yangında yaşamını yitiren 120
kadının yaktığı meşale bugün de yanıyor. Kadınların
kendilerine reva görülen koşullar karşısında susmalarını, korkmalarını ve itaat etmelerini bekleyenler o gün olduğu gibi bugün de yanılıyor. O gün olduğu gibi bugün
de kadınlar susmuyor, korkmuyor ve itaat etmiyor...
Yaşasın 8 Mart
Yaşasın Kadın Dayanışması
TMMOB Kadın Çalışma Grubu

TMMOB KARİYER.NET’E CİNSİYET
AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN YAZI GÖNDERDİ

12.03.2018 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kariyer.Net firmasına, cinsiyet
ayrımcılığı içeren ilanlarına ilişkin 12 Mart 2018 tarihinde yazı gönderdi.

Sayın Yetkili;
Cinsiyet ayrımcılığı, genel anlamda bireylere cinsiyetlerinden dolayı toplumda adaletsiz bir şekilde davranılmasıdır.

Bu anlamda cinsiyet ayırımcılığı bireyin insan haklarından tümüyle yararlanmasını engelleyen sosyal açıdan yapılandırılmış cinsiyet rolleri ve normlarına dayalı olarak
herhangi bir ayrıma, dışlanma ya da kısıtlamaya maruz
kalmasıdır. Cinsiyet ayırımcılığı, kaynaklara ve fırsatlara
ulaşmada eşitsizlik, şiddet, temel hizmetlerden yararlanmada yetersizlik, çalışma yaşamı ve siyasette kadının sınırlı olarak yer alması ve kadınlarla erkekler arasındaki
kişisel ilişkilerdeki güç dengesizliği hususlarıyla yakından ilişkilidir.
Dolayısıyla cinsiyet ayrımcılığı; toplumda kadınların temel hizmetlerden yoksun olması, fırsatlara ve kaynaklara sahip olmada erkeklere oranla eşit olmayan koşullar
yaşamasıdır.

yetlerinden dolayı çalışma yaşamında dışlanması ve bunun sonucunda işyerindeki güç, tatmin düzeyi ve gelirin
erkekler arasında paylaşılması anlamındadır.
Yayınlanan ilanlarınız arasında cinsiyet ayrımcılığı içeren ilanların yer aldığı görülmektedir. Yukarıda kısaca
açıklanan hususlar da göz önünde bulundurulduğunda
mesleki faaliyetin yürütümünde herhangi bir etki taşımamasına karşın kadınları öteleyerek cinsiyet ayrımcılığı içeren söz konusu ilanlar, Anayasa ve Uluslararası Anlaşmalara aykırılık taşımakla birlikte, Türk Ceza Yasası
bağlamında da suç teşkil etmektedir.
Buradan hareketle, şirketinizden cinsiyet ayrımcılığına
müsaade etmeyecek şekilde ilanlara yer vermesini, cinsiyet ayrımcılığı içeren ilanların yayından kaldırılmasını
ve konuyla ilgili atılacak adımlar konusunda Birliğimize
bilgi verilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla,

Çalışma yaşamı açısından cinsiyet ayırımcılığı, işin yapılmasında etkisi olmamasına rağmen, kadınların cinsibirlik haberleri
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ANTİDEMOKRATİK SEÇİM DÜZENLEMELERİNE
HAYI R!

Seçim kanunlarında yapılan antidemokratik değişikliklere ilişkin olarak TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz 13 Mart 2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirdi.
Seçim kanunlarında yapılan bu antidemokratik değişikliklerle halk iradesi gasp edilmek istenmektedir.
Bilinmelidir ki, seçim güvenliği demokrasilerin en öncelikli şartıdır. 16 Nisan Anayasa Referandumunu şaibeli hale getiren “Mühürsüz” oyların Mecliste kabul
edilen değişiklikle yasallaştırılması, bundan sonraki
tüm seçimleri şaibeli hale getirmiş, seçim güvenliğini
ortadan kaldırmıştır.
Bugüne kadar örneği olmayan bir ittifak örneği, bölünen seçmenler, taşınan sandıklar ve seçmen iradesini
baskı altına almaya yönelik polisiye düzenlemeler, demokrasi tarihimizin yüz karası olarak kayıtlara geçmiştir.
13.03.2018 / Ülkemizin geleceği açısından en önemli
gündemlerden biri olan seçim yasasına ilişkin düzenlemeler, dün gece yarısı alelacele TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Taslak çalışmalarından Genel Kurul
görüşmelerine kadar her aşaması gizli kapılar ardında
ve halktan kaçırılarak kabul edilen bu yasa, seçim güvenliğini olduğu gibi, parlamentonun saygınlığını da
tümüyle ortadan kaldırmıştır.

Halk iradesinin sandığa yansımasının önüne geçecek
her türden uygulama ve düzenlemeye karşı çıkıyoruz! Seçimlerin güvenliği ve demokrasini geleceği için
OHAL derhal kaldırılmalı, antidemokratik düzenlemeler iptal edilmelidir. Halkın kendi geleceğine özgür biçimde karar verebileceği demokratik bir ortam yaratılmalı ve demokratik bir seçim kanunu hazırlanmalıdır.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

BAHARIN, BARIŞIN VE KARDEŞLİĞİN BAYRAMI
NEVRUZ KUTLU OLSUN!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Nevruz kutlamaları vesilesiyle barış ve
kardeşlik çağrısı yapan bir mesaj yayınladı.
21.03.2018 / Dünyanın pek çok bölgesinde binlerce
yıldır doğanın uyanışını, baharın gelişini ve yaşamın
yeniden canlanmasının temsil eden nevruz, en kadim
ve en evrensel kültürel değerlerimizden birisidir.
Bizim coğrafyamızda nevruz sadece doğanın uyanışını
değil, barış ve kardeşlik umudunu da temsil etmektedir.
Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada barışın sağlanması, halkların huzur içinde kardeşçe yaşaması, baharın tüm dünyada umut iklimini yeşertmesi dileğiyle
Nevruz Kutlu Olsun!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
birlik haberleri
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ÜLKEMİZİN VE COĞRAFYAMIZIN GELECEĞİNİ
TEHLİKEYE ATAN NÜKLEER MACERASINDAN
DERHAL VAZGEÇİLMELİDİR!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz Akkuyu Nükleer Enerji Santrali
ÇED raporuna ilişkin karara karşı açılan davanın hala devam etmesine rağmen bugün
gerçekleştirilecek temel atma törenine ilişkin 3 Nisan 2018 tarihinde bir basın açıklaması
yaptı.
03.04.2018 / Projesinden ihale sürecine, ÇED Raporundan inşaat faaliyetlerine kadar her aşaması büyük
hukuksuzluklarla dolu olan Akkuyu Nükleer Enerji
Santrali sürecinde bugün bir kez daha hukuk ayaklar
altına alınarak temel atma töreni gerçekleştirilecek.
Öncelikle bilinmelidir ki, TMMOB olarak Akkuyu
Nükleer Enerji Santrali ÇED raporuna ilişkin karara
karşı açtığımız dava hala devam etmektedir. Santralin
yaratacağı çevresel riskler, projenin iptalini gerektirecek nitelikte ve ciddiyetteyken hukuki süreç görmezden gelinerek gerçekleştirilmek istenen temel atma töreni AKP iktidarının hukuk tanımazlığını bir kez daha
göstermiştir. AKP iktidarı, hukuku tanımadığı gibi, 40
yılı aşkın süredir Akkuyu’da Nükleer Santrale karşı direnen, mücadele eden Mersin halkının iradesini de yok
saymaktadır.
Nükleer santraller, dünyamızın geleceği açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. Gerek kaza riski, gerekse
atıkların yayacağı radyasyon, canlı hayatını tehdit etmektedir. Dünya tarihi nükleer santrallerde yaşanan
en küçük kazaların bile ne denli büyük toplumsal ve
çevresel facialar yarattığının örnekleriyle doludur. İşyeri kazalarının çokluğu ve deprem faaliyetlerinin yaygınlığıyla bilinen ülkemiz, Nükleer Santrallerin bilinen
risklerini daha da artırmaktadır.
Türkiye’nin Nükleer Santrale ihtiyacı yoktur. TEİAŞ’ın
uzun dönemli tahmin raporları, Türkiye’nin mevcut
elektrik üretim tesislerinin, ülkemizin ihtiyacı olan
elektriği üretmeye yeterli olduğunu göstermektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye alınmasıyla
birlikte, nükleer santral tümüyle gereksiz bir yatırım
haline dönüşecektir. Buna rağmen AKP iktidarı, mevcut elektrik maliyetinden 3 kat daha pahalı bir satın
alma garantisi vererek, ülkemizin geleceğini de ipotek
etmektedir.

Ülkemiz nükleer santral macerası ile uluslararası bağımlılık ilişkileri içerisine zorla sürüklenmektedir.
•

TMMOB; Mersin’de ve Sinop’ta nükleer santrale
karşı direnen halkın yanındadır.

•

TMMOB; doğanın, toplumun ve ülkenin geleceğinden yanındadır.

•

TMMOB geleceğimizi tehdit eden ihanet projelerinin karşısında olmaya devam edecektir.

•

Mersin’de, Sinop’ta yada başka bir yerde nükleer
santral istemiyoruz.

•

Ülkemizin ve coğrafyamızın geleceğini tehlikeye
atan nükleer macerasından derhal vazgeçilmelidir!

AKP İktidarının Nükleer Santral konusundaki ısrarı
ve acelesinin sebebi ülkemizin nükleer enerjiye olan
ihtiyacı değildir. Ülkemizin nükleer santrale ihtiyacı
yoktur.
birlik haberleri
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB:
“GÜZEL GÜNLER İÇİN 1 MAYIS’A!”

DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin ortak 1 Mayıs 2018 programı 10 Nisan 2018 tarihinde DİSK
Genel Merkezinde gerçekleştirilen ortak basın toplantısı ile duyuruldu.
da görünür hale getirmek istediğimizi İstanbul Valisine
ifade ettik.
1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamanın, 1 Mayıs’ta işçileri,
emekçileri Taksim’e çağırmanın suç olmadığını, aksine
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününün kutlanmaması için iktidar tarafından uygulanan şiddetin
ve baskının hukuk dışı olduğuna dair 3’ü uluslararası
7’si ulusal toplamda 10 yargı kararı bulunuyor.

10.04.2018 / Açıklamaya DİSK Genel Başkanı Kani
Beko, KESK Eş Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve
Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, TTB Merkez Konsey Başkanı Raşit Tükel,
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim
Kurulu üyesi Kanber Saygılı, DİSK üyesi sendikaların
genel başkanları, genel merkez ve şube yönetim kurulu
üyeleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerden
temsilciler katıldı.
Açıklamada Bu yıl 1 Mayıs meydanlarında işçiler,
kamu çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları,
hekimler, emekliler, işsizler; kadın erkek, genç, yaşlı,
çocuk milyonların buluşacağı ifade edildi. DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun okuduğu ortak açıklamanın
tam metni şöyle:
GÜZEL GÜNLER İÇİN 1 MAYIS’A!
1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma gününü Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarla kutlamak için hazırlıklara başladığımızı duyurmak amacıyla bugün bir
aradayız.
Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler,
emeğiyle bu ülkeyi var edenler 1 Mayıs’ta buluşuyor.
Her sene olduğu gibi bu sene de, emeğin taleplerini, demokrasiye, barışa ve özgürlüğe olan özlemimizi, başta
Taksim olmak üzere 1 Mayıs meydanlarında haykırmak istediğimizi başta İçişleri Bakanı olmak üzere ilgili
makamlara ilettik.
1 Mayıs 1977’de kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anmak,
2010-2011 ve 2012 yılında yüzbinlerin buluştuğu Taksim Meydanının 1 Mayıs Meydanı olduğunu haykırmak, emeğin taleplerini kentin en merkezi meydanın-

Ülkemiz gerçekten bir hukuk devleti olsaydı bu yargı kararlarının üzerine tartışılacak bir konu kalmazdı. Ancak ülkemizde bütün diğer haklar gibi 1 Mayıs
kutlamaları da yargının güvencesinde değil. Nitekim 1
Mayıs’ta Taksim’de olma isteğimiz karşısında aldığımız
olumsuz yanıt, bu durumu bir kez daha tescilledi.
Bir yanda yargı kararlarıyla tescillenmiş olan haklarını
kullanmak isteyen işçiler-emekçiler; diğer yanda hukuk tanımazlığı alışkanlık haline getirenler… Büyük
usta Ruhi Su’nun dizelerinde ifade edildiği gibi: “Sabahın bir sahibi var, sorarlar bir gün sorarlar”
Evet; sabahın bir sahibi var ve biz DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak, tüm dostlarımızla beraber sabahın sahibinin kimler olduğunu bu sene başta İstanbul
olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarla
ifade etmek istiyoruz.
Türkiye’nin dört bir yanındaki 1 Mayıs Birlik Mücadele
ve Dayanışma Gününü emeğin görkemli buluşmaları
olarak örgütlemek kararlılığındayız.
Bu ülkenin emeğiyle yaşayan çoğunluğu, ülkenin yok
sayılmak istenen gerçek sahipleri 1 Mayıs meydanlarında buluşacak. 1 Mayıs meydanlarında işçiler, kamu
çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimler, emekliler, işsizler; kadın erkek, genç yaşlı çocuk
milyonlar buluşacak! Ve bu görkemli buluşmaları
gerçekleştirmek için, başta İstanbul Maltepe’de olmak
üzere, Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs’ı DİSKKESK-TMMOB-TTB olarak, tüm dostlarımızla kol
kola, omuz omuza, örgütleyeceğimizi burada ifade etmek isteriz.
•

Açlık/yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkum edilenler, “geçinemiyoruz” diyenler, işsizler 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.

birlik haberleri
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•

Çalışırken ölmek, sakat kalmak, tükenmek istemeyenler, yaşamı savunanlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.

•

Bize dayatılan bu vahşi sermaye düzenine karşı işini, ekmeğini, şekerini, deresini, ormanını,
tarlasını, ülkesini ve geleceğini savunanlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.

•

“Bu daha başlangıç” diyenler, “hayır” diyenler,
“barış” diyenler, “adalet” diyenler 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.

•

Emek, barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük, laiklik
ve halkların kardeşliği 1 Mayıs meydanlarında
buluşacak.

•

Emeğini, yaşamını, doğasını, aklını, bedenini ve
memleketi; sermayenin ve tek adam rejiminin
kuşatmasına karşı savunanlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.

•

Savaşa hayır barış hemen şimdi diyenler meydanlarda olacak,

•

Milyonlar OHAL ile dayatılan yeni rejimin karanlığına teslim olmayacağını 1 Mayıs meydan-

larından görkemli bir biçimde ilan edecek.
•

Bu ülke için çalışan, emek veren ama en temel
hakları yok sayılan milyonlar, yurttaş olduklarını hatırlatmak için, “Cumhur”un kim olduğunu
göstermek için, birlik-mücadele ve dayanışma
için buluşacak.

Milyonlar bir arada kazanacağımız rengarenk, güneşli
güzel günlerin, emek ile kuracağımız geleceğin resmini
çizmek için 1 Mayıs meydanlarında buluşacak!
Biz dört emek ve meslek örgütü olarak sadece üyelerimizi ve bizlerle beraber 1 Mayıs alanlarında olacağını
ifade eden onlarca dost kurumu değil, bu ülkede emeğiyle geçinen ve yok sayılmak istenen herkesi, 1 Mayıs
2018 için ilan ettiğimiz emeğin demokrasi seferberliğine güç vermeye çağırıyoruz.
Emeğimiz, ülkemiz, geleceğimiz için 1 Mayıs’a!
Eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış, laiklik ve demokrasi
için 1 Mayıs’a!
Güzel günler için 1 Mayıs’a! Yaşasın 1 Mayıs
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü!
DİSK-KESK-TMMOB-TTB

SURİYE’YE EMPERYALİST SALDIRIYI
LANETLİYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz Suriye’ye yönelik gerçekleşen emperyalist
saldırıya ilişikin 15 Nisan 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
15.04.2018 / Emperyalist koalisyonun geçtiğimiz gün
Suriye’de düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz.
Suriye yıllardır, emperyalistler ve işbirlikçileri eliyle
sürdürülen kanlı politikalar sonucu yıkıcı bir iç savaşın acısını yaşamaktadır. Türkiye’nin de dahil olduğu
bu süreç bölgenin tamamını kaosun eşiğine sürüklemiş
ve dünya çapında emperyalist çekişmelerin de tehlikeli
boyuta gelmesini sağlamıştır.
Suriye’ye düşen koalisyon füzeleri emperyalizmin dünyaya vaadetdiği geleceği göstermektedir. Emperyalizm
insanlığa kan, yıkım ve gözyaşından başka bir gelecek
sunmamaktadır. Suriye’ye düşen füzeler ülkemizde işbirlikçi AKP iktidarının da övgüsünü ve desteğini kazanmıştır.

de açığa çıkarmıştır.
Saldırının nedeninin geçmişte Irak’ta olduğu gibi kimyasal silah olduğu açıklansa da, gerçek neden emperyalist koalisyonun ve ABD’nin kendi çıkarlarıdır.
Bu savaş ülkemizi de etkilemekte ve AKP iktidarı sayesinde büyük bedeller ödemeye mahkum kılınmaktadır.
Ortadoğu’nun bombaya, füzeye değil, silahların susmasına ve barışa ihtiyacı vardır. Türkiye bölgede savaşın
değil, barışın parçası olmalıdır.
TMMOB, emperyalizmin kanlı politikalarına ve işbirlikçiliğe karşı durmaktadır. Suriye’ye yönelik gerçekleştirilen emperyalist saldırıyı lanetliyoruz.

6. Filonun önünde secdeye duranların bugün takındığı
tavır, tarihsel gerici ve işbirlikçi genetik karakterlerini
birlik haberleri
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DİSK, KESK, TMMOB VE TTB’Lİ KADINLAR:
GÜZEL GÜNLER İÇİN KADINLAR 1 MAYIS’A!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li kadınlar 15 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da bir araya
gelerek “Güzel Günler İçin Kadınlar 1 Mayıs”a çağrısı yaptılar. TMMOB Genel Sekreter
Yardımcısı Gülsüm Sönmez, KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, KESK Mali Sekreteri
Elif Çuhadar, TTB Veznedar Üyesi Dr. Selma Güngör’ün de katıldığı toplantıda ortak
açıklamayı DİSK Kadın Komisyonu’ndan Nevin Kızılöz okudu.
karşı “emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir” diyen kadınlar,
1 Mayıs’ta alanlarda olacak.
Güvencesiz ve esnek
çalışmanın kadınların
temel çalışma biçimi
haline geldiği, kadın
emeğinin yok sayıldığı
bir ülkede, emeğine, iş
güvencesine sahip çıkan
kadınlar 1 Mayıs’ta alanlarda olacak.

15.04.2018 / Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan, güzellikleri yaratan ve büyüten biz kadınlar, emek, eşitlik,
adalet, laiklik, barış, demokrasi demek için, güzel günlerin sözünü vermek için 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve
Mücadele Günü’nde alanlarda olacağımızı ilan ediyoruz.
Kadınlara rağmen kadınlar aleyhine çıkartılan yasalara, kaç çocuk doğuracağımızı belirleyenlere, LGBTİ’lere ve kadına yönelik şiddete, kadın emeğinin görünmez
kılınmasına, kadınların güvencesiz çalıştırılmasına
karşı, güzel günlerin sözünü vermek, mücadelemizi
tüm kadınlarla birlikte sokaklara taşımak için, tüm kadınlar 1 Mayıs’ta bir araya geliyoruz.
Kadınlar 1 Mayıs’ta, eşitsizlikleri büyüten rejime karşı
bir araya geliyor. İş, aş, ekmek için, ev işlerinin toplumsallaştırılması, eşit işe eşit ücret ve sendikal haklar için,
emeğinin sömürülmesine yönelik tüm saldırılara karşı
gücünü çoğaltmak için bir araya geliyor.
Şiddete, ayrımcılığa, tacize, tecavüze, yok sayılmaya

Mayıs’ta alanlarda olacak.

Çocuk, yaşlı, engelli
bakımının “hayırseverlik”, “yardım” başlıkları
altında değil, kamusal
hizmet olarak verilmesini talep eden kadınlar 1

İnsan hakkı ihlali ve suçu olan kadına yönelik şiddete
karşı çıkmak ve kadın cinayetlerine dur demek için; çocuk istismarcılarına karşı “kadınlar vardır” diyebilmek
için 1 Mayıs’ta kadınlar alanlarda olacak.
Savaşlardan en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor.
Savaşa hayır talebiyle meydanlara çıkan, özgürlük ve
barış için mücadele eden kadınlar 1 Mayıs’ta alanlarda
olacak. Kadınlar 1 Mayıs’ta alanlarda buluşacak.
Eşitliği yok etmeye, emeğimizi görünmez kılmaya çalışanlara karşı örgütlü mücadelemizi sürdürmeye devam
edeceğiz!
Güzel günler göreceğiz kadınlar!
Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız!
Yaşasın kadın mücadelemiz!
DİSK, KESK, TMMOB VE TTB’Lİ KADINLAR

birlik haberleri
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM
FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA AÇIK MEKTUP

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin gerçekleştirdiği sınavda yer alan
cinsiyetçi soru nedeniyle TMMOB Kadın Çalışma Grubu 17 Nisan 2018 tarihinde Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekanlığına yönelik açık mektup yayınladı.
17.04.2018 / Dün ve bugün, basında ve sosyal medyada, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin
14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği sınavda toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine aykırı ve cinsiyetçi bir
soruya yer verildiğine dair bazı paylaşımlara rastlanmıştır.
Bu paylaşımlardan, söz konusu sınavda “Hangisi kadının daha çok evde yaptığı işlerle uyumlu ya da evdeki
sorumluluklarını aksatmayacak işler arasında yer almaz?” sorusu sorulduğu; cevap şıkları olarak “Hemşirelik, hasta bakıcılık, ev temizliği, mühendislik, öğretmenlik” seçeneklerine yer verildiği anlaşılmaktadır.
Öncelikle Anadolu Üniversitesi’nin konuyla ilgili bir
açıklama yaparak bu sorunun sınavda sorulup sorulmadığına açıklık getirme yükümlülüğü olduğunu hatırlatırız. Böyle bir soru sorulmuşsa da bu durumda
sorunun iptal edilmesi ve tüm kadınlardan özür dilenmesi gerekmektedir.
Neredeyse her gün bir kadının, erkekler tarafından
öldürüldüğü, şiddet gördüğü, tacize tecavüze uğradığı
bir ülkede kadınların emeğine ve bedenine el koyulmasının temelinde yatan cinsiyet eşitsizliği ile mücadele
etmesi gereken bir eğitim kurumunun, bu eşitsizliği
pekiştirecek ve meşrulaştıracak bir tavır sergilemesi
kabul edilemez.
Bir eğitim kurumunun, bir üniversitenin, kadınları
özel alana, ev işi ve çocuk bakımı gibi haneye ait işlere
sıkıştıran, kamusal alana erişimlerini engelleyen ya da
ancak belirli kodlar içerisinde yer almasına izin veren
ataerkil ideolojinin taşıyıcısı/savunucusu olması kabul
edilemez.
Biz kadınlar mühendis de oluruz, doktor da, kamyon
şoförü de marangoz da… Bu meslekleri yapmamıza engel olan, kadın olmamız değil, söz konusu sınav sorusunda ve sorunun altındaki açıklamada da görüldüğü
üzere, cinsiyetçi algı ve pratiklerdir. Soru bölümünde
bir toplumsal algılamadan ziyade bir hüküm söz konusudur. Çözüm bölümünde ise gerekçe oluşturma telaşıyla sözde toplumsal algı açıklamasına girişilmiştir.
Ancak cinsiyetçi düşüncenin açıkça dayatması olan bu
soru ve açıklaması kadınların mevcut toplumsal hayattaki yerlerinden dahi bihaber olunduğunun göstergesidir.

Denilmektedir ki; “Kadın, toplumda çoğunlukla ev ile
ilişkilendirilir; evin, çocukların idaresi ve ev işlerini
(yemek, temizlik vb.) kadın tarafından üstlenilir. Mühendislik, kadının bu işlerini aksatmasına yol açacak
bir meslek dalıdır”.
Eşitsizlikler üzerine kurulu bu sistemde, ataerkinin bugün halen kadını haneye dair yaptığı işlerle özdeşleştirdiği ve bu işlerden kalan zamanlar için “ikincil” işlere
yönlendirmeye çalıştığı bilinen bir gerçektir. Ancak,
cevap şıkları arasında yer alan hemşireliği meslek olarak seçen bir kadın ile mühendislik mesleğini seçen bir
kadın arasında “ev sorumluluklarını aksatması” çerçevesinde nasıl bir fark olduğu izaha muhtaçtır.
Burada esas sorun iş ve özel alan arasındaki çatışmadır.
Bu çatışmanın çözülmesi ise ancak ve ancak cinsiyet
eşitliği temelinde politikaların uygulanması ile mümkündür.
Mesela, haneye ve çocuk bakımına ait tüm işlerin kadın
ve erkeklerin ortak sorumluluğu olduğu algısının yaygınlaştırılması ve gerekli mekanizmaların geliştirilmesi
ile…
Mesela, anneden babaya devredilemez ve ücretli ebeveyn izni uygulamasının başlatılması ve erkeklerin bu
konuda teşvik edilmesi ile…
Mesela, çocuk bakımı için ulaşılabilir kreş ve bakım evi
alternatiflerinin yaratılması ile…
Kadınlar hayatın her alanında vardır ve var olmaya da
devam edecektir. Mühendislik mesleğini seçen biz kadınlar da, bizi ev içi köleliğe mahkûm etmeye çalışan
zihniyete inat, şantiyelerde, maden ocaklarında, fabrikalarda, sanayi bölgelerinde var olmaya devam edeceğiz. Cinsiyet eşitsizliğini doğallaştıran ve yaygınlaştıran
politikalar yerine, cinsiyet eşitliğini temel alan politikaların geliştirilmesi hükümetlerin sorumluluğudur.
Bir devlet kurumu olarak üniversiteler de bu sorumluluğun başat taşıyıcılarıdır. Anadolu Üniversitesi’ne ve
benzeri uygulamalar gerçekleştiren diğer tüm devlet
kurumlarına bu sorumluluklarını hatırlatmayı bir görev addediyoruz. Meselenin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
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açıklamalar

TÜM MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR
PLANCILARINI 1 MAYIS’TA ALANLARA
DAVET EDİYORUZ!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, tüm mühendis, mimar ve şehir
plancılarını, emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs İşçi
Bayramı’nda alanlara çağırdı.

26.04.2018 / Dünyanın dört bir yanındaki emekçilerin
birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs İşçi
Bayramı için hazırlıklar Türkiye’nin dört bir yanında
kararlılıkla devam ediyor.
İşyerlerinde, sokaklarda eve meydanlarda coşku ve
heyecanla süren 1 Mayıs çalışmaları, iki yıla yakın zamandır devam eden OHAL’in baskısı altında bunalan
yurttaşlarımıza, susturulan meydanlarımıza taze bir
nefes taşıdı.
1 Mayıs 2018,
Baskın seçim arkasına gizlenmeye çalışılan siyasi krize
karşı,
Halkın gündelik yaşamını karabasana çeviren ekonomik krize karşı,
Baskı ve şiddeti olağan hale getiren OHAL’e karşı,
Parlamenter rejimi tasfiye etmeyi amaçlayan tek adam
rejimine karşı,

Gerici uygulamalarla geleceğimizi elimizden almak isteyenlere karşı,
Halkın ortak zenginliklerini sermayeye peşkeş çeken
özelleştirmelere karşı,
Halkın iradesini sandık hileleriyle gasp edenlere karşı,
Milyonlarca insanın Türkiye’nin tüm illerindeki alanlarda eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, barıştan
ve laiklikten yana sesini haykıracağı gün olacaktır.
1 Mayıs 2018, milyonlarca emekçinin yan yana gelmesiyle, içinden geçtiğimiz bu koyu karanlığın son bularak rengârenk güneşli bir geleceğe uyandığımız gün
olacaktır.
İçinizdeki umudu diri tutun!
Emeğimiz, ülkemiz ve geleceğimiz için;
Güzel günler için 1 Mayıs’ta alanlarda buluşalım!
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KADINLAR AKP`NİN CİNSİYETÇİ POLİTİKALARINA KARŞI 8 MART`TA ALANLARDAYDI...
08.03.2018 / 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar alanlarda taleplerini dile getirdi. Attıkları sloganlarla
“eşit ve özgür dünya” vurgusu yapan kadınlar, taşıdıkları döviz ve pankartlarla renkli görüntüler sergilediler.
Ankara‘da Kurtuluş Parkı‘nda toplanan kadınlar, “Susmayacaklar, kadınlar susmayacaklar”, Yaşasın kadın
dayanışması”, “Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son”,
“Bağır herkes duysun kadınlar özgür olsun”, “İnadına
isyan, inadına özgürlük” ve “Devlet tecavüzü aklama”
sloganları atarak AKP Hükümetinin kadını yok sayan,
gerici ve cinsiyetçi politikaları, kadına yönelik şiddet,
kadın cinayetleri protesto edildi.
TMMOB üyesi kadınların da katıldığı eylemde, 8 Mart
Kadın Platformu adına ortak bir basın açıklamasını yapıldı.

TEKRAR YARGILANAN TMMOB YÖNETİCİLERİNE
CEZA VERİLDİ
14.03.2018 / TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Melih Yalçın ve Makina Mühendisleri Odası
İzmir Şubesi Üyesi Devrim Cem Erturan haklarında
açılan ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davasında yeniden
yargılandı. Yerel mahkemenin beraat kararına savcılığın itirazı ile yapılan duruşmada TMMOB Yöneticilerine bu kez ceza verildi.
TMMOB İzmir İKK tarafından, AKP hükümetinin
Torba Yasa hazırlığına yönelik tepki göstermek amacıyla 12 Şubat 2015 tarihinde Alsancak Kıbrıs Şehitleri
Caddesi’nde gerçekleştirdiği basın açıklaması ve öncesinde ‘Hırsız, Katil Erdoğan’ sloganı attıkları gerekçesiyle Melih Yalçın ve Devrim Cem Erturan hakkında
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettikleri iddiasıyla 2.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmış, davanın 19
Aralık 2017 tarihinde görülen 9. duruşmasında her ikisi için de beraat kararı verilmişti.
Beraat kararına savcılığın itirazı ile İzmir Bölge Adliye
Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık avukatları-

nın savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, verilen
aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, Melih
Yalçın’a cumhurbaşkanına hakaret suçundan 11 ay 20
gün hapis cezası verirken hükmün açıklanmasını geriye bırakma kararı aldı. Devrim Cem Erturan’a ise aynı
suçtan 7 bin lira para cezası verildi.
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HALKEVLERİ TMMOB’YE İADE-İ ZİYARETTE
BULUNDU
22.03.2018 / Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş
ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Heyet 22 Mart
2018 tarihinde TMMOB’yi ziyaret ederek son dönemde yaşanan gözaltı süreçlerinde TMMOB’nin gösterdiği
destek ve dayanışma için teşekkürlerini dile getirdi.
TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl,
Yürütme Kurulu Üyesi Kemal Zeki Taydaş ve Genel
Sekreter Dersim Gül’ün bulunduğu ziyarette OHAL’de
emek ve barış mücadelesi yürütenlere yönelik gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklama operasyonları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

TMMOB HEYETİ ESKİŞEHİR’DE YAPILMASI
PLANLANAN TERMİK SANTRAL SAHASINDA
TEKNİK İNCELEMEDE BULUNDU
(MMO), Mehmet Ali Dayıoğlu (ZMO), Oda Avukatları Av. Mehmet Horuş (JMO), Av. Zühal S. Dönmez
(ZMO) ve Av. Hayati Küçük (EMO) tarafından oluşturulan TMMOB Heyeti; Eskişehir İl Koordinasyon
Kurulu Sekreteri Neşet Aykanat, Odaların Eskişehir
Şube Başkanları ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, bağlı
Temsilcilikler ile birlikte bölgede teknik inceleme gerçekleştirdi.

22.03.2018 / TMMOB Heyeti, Eskişehir Alpu Bölgesinde yapılması planlan termik santrale ilişkin 21 Mart
2018 tarihinde yerinde incelemelerde bulundu. Termik
santralin yapılması istenen alan içerisindeki Beyazaltın
ve Kozlubel köylerinin bulunduğu bölgede teknik inceleme gerçekleştiren Heyet, Eskişehir İl Koordinasyon
Kurulu bileşenleri ile fikir alışverişinde bulundu.

Heyet, yapılan incelemenin ardından kül ve cüruf depolama alanı olması öngörülen bölgedeki köylülerle,
yaşam alanlarına yönelik bu büyük saldırı hakkında
görüştü.
Yapılan kısa değerlendirmede, Eskişehir’e yönelik bu
girişimin durdurulması gerektiği; yaşam alanı üzerinde böyle bir tesisin kurulamayacağı, bölgenin yüksek
verimli bir tarım alanı olması ve üzerinde bulunan lületaşı ocakları ve ağaçlandırma bölgesi üzerine böyle bir
tesisin kurulmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük,
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Teknik Görevliler Eren Şahiner ve Bülent Akça, TMMOB Hukuk Müşaviri Av. Ekin Öztürk, TMMOB Enerji Çalışma Grubu
Başkanı Nedim Bülent Damar (EMO), Enerji Çalışma
Grubu Üyeleri Zeyneti Bayri Ünal (ÇMO), İfakat Necla Şaylan (JMO), Işın Çavdar (KMO), Nilgün Ercan
(KMO), Mehmet Torun (Maden MO), Orhan Aytaç
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TMMOB HEYETİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ İLE GÖRÜŞTÜ

22.03.2018 / TMMOB Heyeti, 21 Mart 2018 tarihinde Eskişehir Alpu Bölgesine yapılmak istenen termik
santraline lişikin yaptığı teknik incelemenin ardından
TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri
ile birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile görüştü.
Toplantıya TMMOB Heyeti ve TMMOB Eskişehir
İKK’nın yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aydın Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı
Oğuzhan Özen, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirleri, Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı
Belediyeleri hukukçuları ve bürokratları katıldı.
Toplantıda konunun teknik ve hukuki yönleri uzmanları ve ilgilileri ile tartışılarak sürecin bilgi paylaşımı
ile sürüdürlmesi gerektiği vurgulandı. TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Enerji Komisyonu

Başkanı Nedim Bülent Damar ve Jeoloji Mühendisleri
Odası Avukatı Mehmet Horuş sürece ilişkin bilgilendirme yaparak salondan gelen soruları yanıtladı.
Daha sonra Heyet adına açıklama yapan Dersim Gül; “
Eskişehir halkının ciddi duruşu bizleri etkiledi. Bizler
de üzerimize düşen toplumsal çalışmaları yerine getiriyoruz. Eskişehir’de başta Büyükşehir Belediyesi olmak
üzere belediyelerin duyarlılığı bizlere güç vermektedir.
Bu sürecin toplumsal ayağı da en az hukuki boyutu
kadar önemlidir. Halkımız doğru şekilde bilgilendirilmeli, proje ile ilgili karar süreçlerinde Eskişehir halkının katılımı sağlanmalı, demokratik ve şeffaf süreçler
izlenmelidir. Proje ile ilgili her türlü hukuki süreçlerin
içerisinde yer alacağız ve termik santral ile ilgili hazırladığımız teknik raporu en kısa sürede kamuoyu ile
paylaşacağız.” dedi.

SOMA KÖMÜR İŞLETMELERİ YÖNETİM KURULU
BAŞKANI ALP GÜRKANIN TMMOB ÜYELİĞİNDEN
İHRACI MAHKEME TARAFINDAN HUKUKA
UYGUN BULUNDU
27.03.2018 / 2015 yılında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından üyelikten ihraç edilen SOMA Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan’ın
kararın iptaline ilişkin davada Mahkeme, Yüksek Onur
Kurulumuzun verdiği ihraç kararını hukuka uygun
buldu.
SOMA Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Alp
Gürkan’ın TMMOB Üyeliğinden İhracı Mahkeme Tarafından Hukuka Uygun Bulundu
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan’ın, Soma Katliamında doğrudan sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle TMMOB Jeoloji

Mühendisleri Odası üyeliğinden ihraç edilmesine ilişkin dava süreci tamamlandı. İdare mahkemesinden
görülen davada, Alp Gürkan’ın Odadan ihracı hukuka
uygun bulundu.
Alp Gürkan’ın, 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen
ve 301 madencimizin ölümüyle sonuçlanan Soma Maden Faciası’na neden olan teknik, idari ve işletmecilik
anlamında kusur ve ihmalleri tespit edilerek, Odadan
ihraç edilmesine karar karar verilmiş ve onanması için
28 Mart 2015 tarihinde TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na sevk edilmişti. TMMOB Yüksek Onur Kurulu
tarafından yapılan 15 Mayıs 2015 tarihinde yapılan değerlendirmede, Soma Holding A.Ş.’ye bağlı Soma Kü-
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kürt İşletmeleri A.Ş.’nde yönetim kurulu başkanlığı ve
yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuş olan Alp
GÜRKAN’ın, TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin 10.
maddesi uyarınca “Odadan İhraç Cezası” ile cezalandırılması kararının onanmasına karar verilmişti.
TMMOB Yüksek Onur Kurulu kararının iptali istemiyle Alp Gürkan tarafından açılan dava sonucunda
İdare Mahkemesi “13 Mayıs 2014 tarihinde meydana
gelen ve 301 maden işçisinin ölümüne sebebiyet veren

bir olayda, bu maden işletmesinin yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan
davacının, olayın vehameti karşısında davalı idarece
durumun değerlendirilerek meslek camiasından uzaklaştırılmalarında mutlak zaruret bulunması nedeniyle
odadan ihraç cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava
konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.” kararını verdi. 10 Kasım 2017 tarihinde görülen davanın
gerekçeli kararı, 20 Mart 2018 taraflara tebliğ edildi.

TMMOB, SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA
KURULU TOPLANTISINA KATILDI
TMMOB, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu’nun 28 Mart 2018 tarihinde
“Çalışma Hayatında Kayıtlı İstihdam ile Prim Tahsilatının ve Sosyal Güvenlik bilincinin
araştırılması kapsamında; Kadın İstihdamı; İstihdam Teşvikleri ile Sosyal Tarafların Rolü
ve Politika önerileri” gündemiyle gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.
ğı için primli sosyal güvenlik sistemi
olarak da adlandırılmaktadır.
Sosyal güvenliğin primsiz sistemini
oluşturan iki yöntemden biri sosyal
yardımlar, diğeri ise sosyal hizmetlerdir. Bu iki yöntemin ortak özelliği, finansmanın devlet bütçesinin
önemli gelir kaynaklarından biri olan
vergilerle karşılanmasıdır. Sosyal yardımlarda parasal yardımlar, sosyal
hizmetlerde ise adı üstünde hizmet
yardımları öne çıkmaktadır.

28.03.2018 / Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu
Toplantısına TMMOB’yi temsilen katılan TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Kemal Zeki Taydaş toplantıda bir
konuşma yaptı.
Taydaş şöyle konuştu:
“Sosyal güvenlik; gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli sosyal riskler (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık,
analık, malullük, yaşlılık, ölüm, işsizlik) karşısında gelir
ve sağlık güvencesi sağlama görevini yerine getiren uygulamalar topluluğudur. Bu çerçevede, sosyal güvenlik
hem aktif çalışma dönemi, hem de sonrası için bir yaşam garantisidir.
Sosyal sigorta, sosyal güvenlik sistemlerinde kullanılan
üç yöntemden biri olup, finansmanı; sigortalı, işveren
ve devlet katkılarından oluşan primlerle karşılandı-

Kayıt dışı ekonominin sebepleri mali,
ekonomik, politik, hukuki, sosyal ve
psikolojik etkenlere bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bu çerçevede,
ülkelerin ekonomik sistemleri, ekonominin gelişmiş ya
da azgelişmiş olması, ekonomi politikaları, istikrarsızlıklar, krizler, kayıtlı ekonomide istihdam ve gelir imkânlarının kısıtlı ve yüksek maliyetli olması gibi pek
çok etken kayıt dışılığı etkileyen temel unsurlar olarak
görülmektedir.
Günümüzde farklı tanımlamaları olmakla birlikte, genel olarak yasal üretim faaliyetleri içinde yer alan, ancak faaliyetleri kamu kayıt ve istatistiklerinde eksik yer
alan ya da hiç yer almayan istihdam olarak tanımlanan
kayıt dışı istihdam, farklı gelişmişlik düzeyine sahip
tüm ülkelerin karşılaştıkları ortak bir sorundur
Kayıt dışılık, dünyanın temel gerçeklerinden birisidir.
Ülkeler bu faaliyetleri denetim altına alabilmek için
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cezalandırma, kanuni takibat, eğitim ve ekonomik
tedbirler uygulamaktadırlar. Bu konuyla ilgili en temel
zorluk, bu faaliyetlere kimlerin katıldığının, faaliyetlerin ortaya çıkış sıklığının, büyüklüğünün tespitiyle ilgilidir. Bu konuların bilinmesi etkin tedbirler ve kararlar
alınmasını kolaylaştırır. Ancak, kayıt dışılık faaliyetleri
içinde bulunanların kendini gizlemeleri bu işi zorlaştırmaktadır.
Harcanabilir gelirin düşük olduğu ülkelerde bireyler,
gerekli yaşam standartlarını yakalayabilmek için resmi
işlerinin yanı sıra gayri resmi olarak ikinci bir işte çalışmakta ve kayıt dışı faaliyetlerin önemli bir kaynağını
oluşturmaktadır.
Bir ülkede daha yüksek bir refah düzeyi ve verimlilik
artışının sağlanması, o ülkenin sürdürülebilir ve kalıcı
bir büyüme trendini yakalaması ile mümkündür. Dolayısıyla bir ülkede kalıcı bir büyüme, kayıt dışı ekonomi üzerinde azaltıcı bir etki yaratacaktır. Gerçekten
de gelişmiş ülkelerdeki kayıt dışı ekonomi, gelişmemiş
ülkelerden daha azdır. Türkiye’de gerçekleşen büyüme
oranları gerekli refah artışını ve verimliliği arttıramadığı için, kayıt dışı ekonomi üzerinde de azaltıcı bir etki
yaratamamıştır.
Diğer taraftan, büyüme ile kayıt dışı ekonomi arasında
pozitif bir ilişki bulan çalışmalar da vardır. Bu çalışmaların ortak özelliği, kayıt dışı ekonomiden büyümeye
doğru bir nedenselliğin olmasıdır. Yani kayıt dışı ekonominin artması, büyüme oranını artırmaktadır. Kısa
erimli süreçlerde olumluymuş gibi görünen bu durum,
uzun erimli süreçlerde tam tersi bir etki yaratarak ekonomide büyük çatlakların oluşmasına neden olmaktadır. Türkiye’ nin de içinde bulunduğu süreç buna benzer bir süreçtir. Kayıt dışı istihdam ile sonuçlanan kayıt
dışı ekonomiye gösterilen üstü kapalı izinlerle bu güne
kadar gelinmiştir. Toplumun değişik kesimlerinde kuvvetli bir algıya sebep olan bu durum sürdürülebilir değildir. Bu kısır döngü kırılarak çalışanın ve dolayısıyla
onun sosyal güvenlik kuruluşunun lehine çalışma yaşamı yeniden tesis edilmelidir.
Kayıt dışı ekonomi kavramı literatürde gayri resmi, enformel, düzensiz, ikinci, yeraltı, yasadışı, görünmeyen,
kayıtlı olmayan, gölge ekonomi gibi farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Farklı açılardan ele alındığında farklı
isimlerle adlandırılan kayıt dışı ekonomi kavramının
birçok dilde en çok rastlanan ortak ismi ise kara ekonomidir.
Ya hiç belgeye bağlanmayarak ya da içeriği gerçeği yansıtmayan belgelerle gerçekleştirilen ekonomik mübadelenin (alım satım), devletten ve işletme ile ilgili öteki
kişilerden (ortaklardan, alacaklılardan, kazanca katılan

işçilerden vb.) tamamen ya da kısmen gizlenerek, kayıtlı (resmi) ekonominin dışına taşınması olarak gördüğümüz kayıt dışı ekonomiyi, GSMH hesaplarını elde
etmede kullanılan, bilinen istatistikî yöntemlere göre
tahmin edilemeyen gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerin tümü olarak görmekteyiz.
Kayıt dışı ekonominin çalışma hayatına yansımasıyla
ortaya çıkan en önemli problem; sosyal güvenlik sistemini ve çalışma hayatını düzenleyen hukuk kurallarına
uyulmaksızın, kayıt ve beyan dışı kaçak işçi çalıştırılması veya kendi nam ve hesabına kayıtsız olarak çalışılması şeklinde ortaya çıkan kayıt dışı istihdamdır.
Kayıt dışı istihdam, fiili olarak yasal işlerde çalışması
bulunan kişilerin, çalışma gün ve/veya ücretlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmemesi ya da
eksik bildirilmesidir. Kayıt dışı istihdam; kişilerin yeterli sağlık yardımı alamamaları sebebiyle hastalıkların
çoğalması, iş kazası, meslek hastalığı ya da analık durumunda hak ve yardımlardan yararlanamaması, uzun
vadede yaşlılık durumunda herhangi bir ücret alamaması, dolayısıyla fakirliğin artması, sigorta primlerini
ödeyen işyerleri ile ödemeyenler arasında haksız rekabetin ortaya çıkması, devletin prim kaybına uğraması
ve sosyal güvenlik açıklarının oluşması, sosyal güvenlik
açıklarının kapatılması için bütçeden transfer yapılması ve dolayısıyla bütçe açıklarının oluşması gibi birçok
olumsuz sonuç meydana getirmektedir. Kayıt dışının
azaltılamadığı durumlarda uygulanacak tüm istihdam
ve işsizlik politikalarının başarı şansı da azalmaktadır.
Kayıt dışı istihdam gelir dağılımında eşitsizlik ve yoksulluk demektir.
Kayıt dışı istihdam sorunu işgücü piyasasında yer alan
bütün grupları etkilemekle birlikte kadın işgücünü
daha da derinden etkilediği görülmektedir. Kayıt dışı
istihdamın kadınları daha çok etkilemesinde pek çok
faktör etkili olmakta bu faktörler temelde ekonomik,
bireysel ve toplumsal olmak üzere 3 kategoride değerlendirilmektedir. Ekonomik faktörler incelendiğinde
ülkelerin rekabet avantajı sağlamak amacı ile ucuz işgücü talebinin artması, esnekleşme, kuralsızlaştırma
politikaları, ekonomik krizler ve yetersiz istihdam etkili olmuştur. Bireysel faktörler incelendiğinde eğitim
önemli bir belirleyici olurken; toplumsal cinsiyet rolleri
işgücü piyasasında kadınların ve erkeklerin konumunu
da etkilemekte ve kadının ikincil konumda kalmasına
neden olmaktadır. DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın
yayımladığı rapora göre; Türkiye’de 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü arifesinde yüzde 44 oranında
kayıt dışı istihdam gibi verilerle kadın emeği açısından
tablo olumsuz görünmektedir.
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Toplumsal cinsiyet rollerinin kesin çizgilerle ayrıldığı
toplumlarda kadının öncelikli rolü olarak ev ve bakım
hizmetleri ön plana çıkartılmakta erkek ise evi geçindirme rolünü üstlenmektedir. Bu durum kadınları işgücü piyasasında dezavantajlı konuma sürüklemekte ve
kadınların çalışacakları işlerin niteliğini doğrudan belirlemektedir. Diğer yandan işgücü piyasasında kadın
emeğinin ucuz işgücü olarak görülmesi ve kadınların
ev işleri ile çalışma yaşamını birlikte yürütmeye çalışmaları kadınların kayıt dışı istihdamda yer almasında
bir diğer faktör olarak ortaya çıkmakta ve böylece kayıt
dışı istihdam-yoksulluk sarmalının temeli atılmaktadır.
Yoksulluk tüm insanlık için temel bir sorun olmakla
birlikte, ağırlıklı olarak kadınlar tarafından yaşanan bir
olgu olduğu unutulmamalıdır.
Kadınların işgücüne katılım oranlarının düşük olması, istihdamda yer alanların ise düşük ücretli işlerde ve
güvencesiz istihdam edilmesi; kayıt dışı sektörde çalışma, fason çalışma, ücretsiz aile işçisi olma, özellikle
kırsal alanlarda elde edilen gelir üzerinde kadının söz
sahibi olmaması gibi göstergeler kadın yoksulluğunun
belirleyicileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada toplumsal cinsiyet rollerinin önemli bir belirleyici
olduğunu eklemek gerekir. Toplumsal cinsiyet rollerine
bağlı olarak “kadınların evi yeridir” ve “kadının en kutsal görevi anneliktir.” anlayışının hâkim olması bakım
hizmetleri ve ev işlerinden kadını sorumlu tutmakta,
kadının beşeri sermayesini (beceri, eğitim vb.) arttırmasını engellemekte ve bu durum kadını işgücü piyasasında dezavantajlı bir konuma itmektedir. Özellikle
eğitim düzeyi düşük ve toplumsal cinsiyet rollerinin
ayrıştığı hanelerde kadının istihdama katılımı “kayıt
dışı yollardan” erkeğin gelirinin yetersiz kaldığı ya da
erkeğin işsiz kaldığı durumlarda gerçekleşmektedir. Bir
diğer ifade ile kadın işgücü “ek işgücü” olarak kullanılmaktadır.
Kadın istihdam oranı erkeklerin istihdam oranının yarısından azdır. TÜİK’ in hane halkı işgücü anketi sonuçlarına göre; 2015 yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı %46 olup,
bu oran erkeklerde %65, kadınlarda ise %27,5 şeklinde
gerçekleşmiştir. İstihdam edilen kadınların % 44 ü kayıt dışı çalışmaktadır.
Eğitimli kadınların işgücüne katılma oranı daha yüksektir. Hane halkı işgücü anketi sonuçlarına göre; 2015
yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde işgücüne katılma oranı %51,3 olup, bu oran erkeklerde %71,6, kadınlarda ise %31,5 olarak gerçekleşmiştir. Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı

incelendiğinde, kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe
işgücüne daha fazla katıldıkları görülmektedir.
Türkiye’de kadın işgücünün en çok istihdam edildiği
sektörün tarım sektörü olmasına rağmen hizmetler
sektöründe kadın istihdamının artış eğiliminde olduğu
görülmektedir.
Kadınlara yönelik kayıt dışı istihdam ile mücadelede
sosyal yardım sisteminin yeniden düzenlenmesi, sosyal diyalog mekanizmalarının kullanılması ve kayıtlı
istihdamın teşvik edilmesi politikalarının ön plana
çıktığı görülmektedir. Bu noktada özellikle sosyal yardım alanındaki düzenlemelerin istihdam ile bağlantısı
kurulması amaçlanmakta; böylece kayıt dışı istihdamın
azalacağı ön görülmektedir. Bunun için “Kayıt dışı
istihdamdan kayıtlı istihdama geçiş” politikaları ön
plana çıkartılmalıdır. Daha açık ifade etmek gerekirse
aktif işgücü piyasası politikaları ile kadınların istihdam
edilebilirlikleri arttırılmalı ve düzgün iş niteliklerine
sahip istihdam alanı yaratılmalı, sosyal koruma kapsamı genişletilmeli, daimi sözleşme ile çalışanların dışında diğer çalışanlara da gelir güvencesi sağlanmalı, bu
politikalar ile birlikte denetim ve ceza mekanizmaları
işletilmelidir. Böylece ekonomik açıdan vergi ve pirim
kayıpları azaltıldığı gibi sosyal politika açısından bireye
“insana yakışır iş ” imkânı sağlanmış olacaktır.
Kadın istihdamı kapsamında, çalışma yaşamına yönelik atılmış olumlu adımlardan biri olarak değerlendirilecek “İşbaşı Eğitim Programı” adı altında Altı aylık
süreyle toplumun her kesiminden işsiz insanların istihdam edilerek, çalışma yaşamına alışma ve staj mahiyetindeki bu süre sonunda o işyerinde daimi olarak
çalışmayı hedefleyen program, işsizliği aşağı çekmenin
bir aracı olarak kullanılmaktadır.
İşbaşı eğitim programları ile istihdam edilen katılımcılara verilen asgari ücret düzeyindeki harçlık olarak
adlandırabileceğimiz rakamın; mühendis, mimar ve
şehir plancıları gibi meslek mensuplarının program
sonrasındaki istihdamındaki ücretlendirilmeleri konusunda bir sıkıntı yaşanabileceği öngörülmelidir. Bu
ve benzeri sorunların yaşanmaması için, 2012 yılının
Temmuz ayında SGK ve TMMOB arasında imzalanmış
olan “işbirliği protokolü” tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen SGK tarafından 2017 yılının Nisan ayında
tek taraflı olarak fesih edilerek kaotik bir sürecin başlamasına neden olunmuştur.
Oysaki yürürlüğe konduğu günden tek taraflı fesih
edildiği güne kadar geçerli bu protokol ile Beş yıldır
mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdam edil-
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diği çalışma alanları disipline edilmiştir. Kayıt dışılığın
önlenmesinde önemli bir yeri olan, içinde TMMOB’
nin de olduğu kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile yapılacak bu tür protokollerle üyelerimizin
hak kayıplarının önüne geçilerek SGK’ nın da pirim
kaybına uğraması engellenecektir. Mevcut durumun
geliştirilerek daha ileriye götürülmesi varken, mevcut
durumdan geriye düşürecek TMMOB üyelerinin hak
kaybına ve SGK’nın pirim kaybına neden olacak protokolün tek taraflı fesih edilmesi anlaşılabilir bir durum
değildir. Konuyla ilgili hukuki mücadelemiz devam etmektedir. Yapılan bu uygulama ile SGK ’nın hedeflediği
kayıt dışı istihdamla mücadele ve kadın istihdamı yara
almaktadır.
Kayıt dışı istihdamla mücadelede hedeflenen mutlak
sıfır değildir. Kayıt dışılıkta gelişmiş, çağdaş, sendikal
hak ve mücadelede belli bir bilinç seviyesinin üzerine

çıkmış, örgütlenme ve ifade özgürlüğünün yaşandığı
ülkeler seviyesine yükseltebilmek hedeflenmelidir. Bu
noktaya ulaşmak adına TMMOB olarak kayıtlı istihdamın yükseltilmesi için “kayıt dışı istihdamdan kayıtlı
istihdama geçiş” yolu olarak adlandıracağımız, kadın
istihdamının istenilen düzeye gelmesinde büyük katkısı olacak kurumlar arası yeni işbirliği protokollerinin
zaman yitirmeksizin yaşama geçirilmesi çok önem taşımaktadır.
Tüm bu iyi niyet söylemleriyle, SGK Yüksek Danışma
Kurulu Toplantısının somut kazanımlı, ülkemiz kadın
istihdamının vazgeçilmez bir parçası olan mühendis,
mimar ve şehir plancısı istihdamına hizmet edeceği
inancımla yüksek danışma kurulu üye ve katılımcılarını sevgi, saygı, dostluk ve dayanışma duygularımla
selamlarım.”

TMMOB’YE BAĞLI ODALARIN BİLGİ İŞLEM
SORUMLULARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

05.04.2018 / 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ve kanun kapsamında yürürlüğe giren mevzuatlar ile Birlik ve Odalarımızca yapılacak işlemler ve
uyumlaştırma süreçlerinin tartışılması amacıyla 4 Nisan 2018 Çarşamba tarihinde Bilgisayar Mühendisleri
Odası genel merkezinde bir toplantı düzenlendi.
Toplantıya; Bülent Akça (TMMOB Teknik Görevlisi),
Hülya Küçükaras (Bilgisayar MO), Uğur Kocager (Bil-

gisayar MO), Cem Yenilmez (Çevre MO), Adil Güneş Akbaş (Elektrik MO), İlhan Ulusoy (Jeoloji MO),
Erkan Arı (İçmimarlar O), Tuğçe Deniz (İçmimarlar
O), Özlem Tanboğa (İnşaat MO), Fatih Torun (Kimya
MO), Suat Karabulut (Maden MO), Abdullah Güney
(Makine MO), Ömer B. Polat (Mimarlar O), Beyza Birben Tuncer (Mimarlar O), Erdem Öztürk (Mimarlar
O) ve İlhami Akdeniz (Petrol MO) katıldı.
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TMMOB ÇORUM’DA ŞEKER FABRİKALARI
MİTİNGİNE KATILDI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) bünyesinde faaliyet gösteren 14 şeker
fabrikasının özelleştirilmek amacıyla Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca ihaleye çıkarılması
üzerine TMMOB 7 Nisan 2018 tarihinde Çorum’da düzenlenen şeker fabrikalarının
özelleştirilmesine karşı mücadele mitingine katıldı.
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Uğurlu ve TMMOB Genel
Sekreteri Dersim Gül ile mühendisler,
mimarlar ve şehir plancıları da Çorum
Mitingi’nde alandaydı. KESK Eş Genel
Başkanı Aysun Gezen ve çok sayıda
KESK yönetici ve üyesi de mitinge destek verdi.
Türkiye tarihinin en büyük özelleştirmeleriyle yerli-yabancı sermayenin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan AKP
iktidarı, uzun yıllardır gözünü diktiği
şeker fabrikalarını bir bir özelleştirirken 6 Nisan itibarıyla Niğde-Bor Şeker
Fabrikası ve Kırşehir Şeker Fabrikası
satıldı.
Şeker endüstrisinin NBŞ diye bilinen,
nişasta bazlı şekerlere teslim edilmesi, bu şeker şuruplarının insan sağlığı üzerinde bir çok olumsuz etkisine
karşın iktidarın geri adım atmayarak
özelleştirmelere devam etmesi büyük
tepkilere neden oldu.
Birliğimiz bugüne dek ülkemizin varlıklarının özelleştirme adı altında yerli
ve yabancı sermayeye peşkeş çekilerek
yağmalanmasının karşısında durmuş,
hukuksal ve toplumsal düzeylerde
üzerine düşen sorumlulukla mücadele
etmiştir ve mücadeleden asla vazgeçmeyecektir.

07.04.2018 / Mitingde çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri yer alırken, aralarında TMMOB
Yürütme Kurulu Üyesi Kemal Zeki Taydaş, Kimya
birlik haberleri
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Afyonkarahisar, Alpullu, Bor, Burdur,
Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum,
Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat şeker fabrikalarını çocuklarımızın geleceği için, çiftçimiz
için, halkımız ve ülkemizin geleceği
adına savunmaya devam edeceğiz.
Yaşasın mücadelemiz!
Yaşasın TMMOB örgütlülüğü!
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KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ
İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN AÇTIĞIMIZ DAVAYI
KAZANDIK
19.04.2018 / Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin
bazı maddelerinin iptali istemiyle açtığımız davada
Danıştay, Birliğimizi haklı bularak yönetmeliğin kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hakkında uygulanamayacağı kararını verdi.
Bilindiği üzere 13.04.2005 tarihinde 25785 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarında yönetim kurulu başkanı, üst birliklerde yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreterin de
Kamu Görevlileri Etik Kurulunun yetki alanına giren
kamu görevlileri arasında yer verilmişti.
Anılan madde ile yönetmeliğin bir kısım maddelerinin iptali istemiyle açtığımız davada; Danıştay ilgili
Dairesi; 12.12.2017 tarihli kararı ile “kamu kurumu

niteliğindeki meslek kuruluşları 5176 sayılı Yasa kapsamında bulunmadığından, dava konusu Yönetmelikle
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında yönetim kurulu başkanı, üst birliklerde başkan, yönetim
kurulu üyeleri ve genel sekreterin de Kamu Görevlileri
Etik Kurulunun yetki alanı arasında sayılmasına ilişkin
düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığından bahisle, “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
ve bu kuruluşlarda görev yapan personelin 5176 sayılı
Yasnın ve bu yasaya dayanılarak çıkarılmış olan Kamu
Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmeliğinin kapsamında olmadıklarının saptanmış olması” gerekçesiyle Yönetmeliğin Ek-2 listesinin D bölümünün iptaline karar vermiş,
ve anılan yönetmeliğin kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları hakkında uygulanamayacağını hüküm altına almıştır.

22 NİSAN’DA SİNOPTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
OLAN NÜKLEER SANTRAL KARŞITI MİTİNG
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YASAKLANDI
20.04.2018 / 2014 yılından bu yana her yıl Çernobil Felaketinin yıldönümünde Sinop’ta düzenlenen ve bu yıl
22 Nisan’da gerçekleştirileceği duyurulan nükleer karşıtı miting, İçişleri Bakanlığı tarafından “provokasyon
ihtimali ve güvenlik” gerekçesiyle yasaklandı.
Bakanlık, Çernobil Felaketinin 32. Fukuşima Felaketinin 7. yıldönümünde gerçekleştirilecek mitingin yanı
sıra “Çernobil`den Fukuşima`ya; Nükleer Santraller
Gerçeği” başlıklı paneli de aynı gerekçeyle iptal ettiğini açıkladı. Bakanlığın keyfi iptal kararı üzerine Sinop
Nükleer Karşıtı Platform bileşenleri, miting için ileri
bir tarihte yeniden başvuru yapacaklarını bildirerek,
Sinop halkını 22 Nisan Pazar günü yapılacak kitlesel
basın açıklamasına katılmaya çağırdı.
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TMMOB BURSA İKK: DEPREMİ UNUTMAYALIM,
UNUTTURMAYALIM
27.04.2018 / 1 Mayıs yaklaşırken TMMOB’ye bağlı odaların ve İl Koordinasyon Kurullarının işyerlerinde ve
şehir merkezlerindeki çalışmaları tüm hızıyla devam
ediyor.

Binalara asılan pankartlar, kent merkezlerinde açılan
masalar, kalabalık meydanlarda dağıtılan bildirilerle
yürütülen çalışmalar 2 yıla yakındır OHAL Rejiminin
baskısı altında olan sokaklara yeniden renk kattı.

1 Mayıs 2018 başta İstanbul Maltepe Meydanı olmak
üzere Türkiye’nin dört bir yanında kutlanacak. TMMOB’ye bağlı odalar ve İl Koordinasyon Kurulları 1
Mayıs’ın mümkün olduğunca kitlesel bir biçimde kutlanabilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor.

TMMOB ve Bağlı Odaların Yönetim Kurulu üyelerinin de içinde olduğu çalışmalar, illerde KESK Şubeler
Platformu ve DİSK Bölge Temsilcilikleriyle koordineli
biçimde yürütülüyor.

1 MAYIS 1977 KATLİAMI’NDA YİTİRDİKLERİMİZ
KAZANCI YOKUŞUNDA ANILDI
mı da olduğuna dikkat çeken
Çerkezoğlu, “1 Mayıs 1977’dir,
’89’dur, ’96’dır ve yüzbinlerle
bu meydanda buluştuğumuz
2010’dur. 77’deki canlarımızdır, Haziran İsyanı’nda toprağa
verdiğimiz evlatlarımızdır. Kemal Türkler’dir, Mehmet Akif
Dalcı’dır. 1 Mayıs aynı zamanda
meydandır. Dünyanın tüm ülkelerinde en kitlesel biçimde en
merkezi meydanlarda kutlanmasıdır, o nedenle Taksim’dir”
dedi.

30.04.2018 / 1 Mayıs 1977 yılında Taksim Meydanında
yaşanan katliamda hayatını kaybedenler Kazancı Yokuşu’nda anıldı. 1 Mayıs Tertip Komitesi’nin çağrısıyla
bir araya gelenler, Atatürk Kültür Merkezi önünde bir
araya gelerek Kazancı Yokuşu girişine kadar sloganlarla
yürüdü.
Kazancı Yokuşu’na gelinmesinin ardından ilk olarak 1
Mayıslarda, devrim ve demokrasi mücadelelerinde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Anma etkinliğinde ilk sözü DİSK Genel Sekreteri
Arzu Çerkezoğlu aldı. 1 Mayıs 2018’in, içinden geçilen
günlerde sadece tarihsel değil, büyük bir politik anla-

İktidarın korkusu ile Taksim’i
yasakladığını, AKM’yi yıktığını
belirten Çerkezoğlu, “Emek var
oldukça, işçi sınıfı var oldukça,
emeğin hakları ve 1 Mayıs mücadelesi devam edecektir” dedi.
Çerkezoğlu, 2018 1 Mayıs’ında
50’nin üzerinde emek örgütü, demokratik kitle örgütü ve siyasi parti olarak 1 Mayıs’ı milyonların yan yana
geldiği demokrasi buluşmalarına dönüştüreceklerini
ifade etti ve tüm emekçileri, işçileri, işsizleri, kadınları
ve gençleri İstanbul’da Maltepe Meydanı’na ve Türkiye’nin tüm meydanlarına çağırdı.
KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, 1 Mayıs
1977’den bu yana karanlık güçlerin bu tip saldırılar
ve katliamlar düzenlediğini hatırlatırken, emek ve demokrasi güçlerinin de 41 yıldır bu mücadeleyi ısrarla
sürdürdüğünü kaydetti. Bozgeyik, Taksim ısrarından
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nasıl vazgeçmedilerse emek, demokrasi, barış mücadelesinden de asla vazgeçmeyeceklerini ve 24 Haziran’da
AKP-MHP ittifakına gerekli yanıtı vereceklerini ifade
etti.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 1
Mayıs 1977’nin de aralarında olduğu kitlesel katliamların arkasında emperyalizm, onun işbirlikçileri, kontrgerilla ağları olduğunu kaydetti. Katliamların hedefinin
toplumsal mücadeleleri bastırmak olduğunu ifade eden
Koramaz, yakın zamanda 10 Ekim Ankara Katliamı’nın
davasında da benzer bir biçime katillerin korunduğuna
dikkat çekti. Koramaz, faşizme karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.
TTB adına Raşit Tükel de 1 Mayıs 2018’in önemine
dikkat çeken bir konuşma yaptı. Tükel, 1 Mayıs’ta Maltepe’de ve Türkiye’nin tüm meydanlarında demokrasi,
özgürlük, barış taleplerini haykırmak gerektiğini belirtti.
Konuşmaların ardından Kazancı Yokuşu’nun başına
karanfiller bırakıldı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın konuşmasının tam metni şöyle:
Sevgili Dostlar, Sevgili Basın Emekçileri,
Bundan 41 yıl önce bu meydanda, bu sokağın başında
katledilen arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı anmak için
bir aradayız.
Hepsinin mücadeleleri önünde saygıyla eğiliyorum.
500 bin kişinin umutla doldurduğu bu meydanı kana
boyayan katilleri, cinayet şebekelerini bir kez daha lanetliyorum.
Sevgili dostlar,
Artık hepimiz biliyoruz ki, kitlesel katliamlar sadece
saldırıya maruz kalanları değil, tüm toplumu hedef almaktadır.
1 Mayıs 1977 yılında burada gerçekleşen katliamın hedefinde de sadece burada hayatını kaybeden arkadaşlarımız ya da burada toplanan yüzbinlerce kişi yoktu.
Katliam, o dönem yükselmekte olan muhalefet hareketlerinin nezdinde tüm toplumu hedef almıştır.
Katliamın amacı, işçi sınıfının, solun, devrimcilerin
önünü kesmektir.
Katliamın ardından emperyalistlerin güdümündeki faşist saldırganlık yeni bir boyut kazanmıştır.
1 Mayıs Katliamı, Türkiye’deki kitle kıyımlarının başlangıcı, 12 Eylül Darbesine giden yolun hazırlayıcısı
olmuştur.

Bu katliamın ardından ülkenin her yanında savunmasız kesimleri hedef alan sayısız katliam yaşanmıştır.
Beyazıt’ta, Balgat’ta, Bahçelievler’de, Maraş’ta, İnciraltı’nda ve Çorum’da yaşanan kitlesel kıyımlar tarihinin
miladı 1 Mayıs 1977 Katliamıdır.
1 Mayıs katliamının failleri, sonrasında yaşanan tüm
katliamların da failleridir.
1 Mayıs 1977 Katliamının sorumlularını açığa çıkartmayanlar, sonraki bütün katliamların da üzerlerini örtenlerdir.
Kaybettiğimiz arkadaşlarımızı unutmadığımız gibi, katilleri de asla unutmayacağız ve hesap soracağız!
Sevgili Dostlar,
Toplumu susturmak ve sindirmek için kitlesel katliamlara başvurma yöntemi geçmişte kalmış bir yöntem
değildir.
Son 3 yılda Suruç’tan Diyarbakır’a, Ankara’dan İstanbul’a kadar uzanan pek çok ilimizde benzer kitlesel katliamlar gerçekleştirilmiştir.
Bu katliamların izi sürüdüğünde ipin ucu, geçmişteki
katliamları planlayan aynı emperyalist cinayet şebekelerine çıkacaktır.
Dün nasıl ki 1 Mayıs Katliamının gerçek failleri ortaya
çıkartılmadıysa, bugün de 10 Ekim’in, Suruç’un, Diyarbakır’ın gerçek failleri ve arkasındaki kirli ilişkiler ortaya çıkartılmamaktadır.
Herkes bilsin ki, katliamlarla arkadaşlarımızı bizden
koparabilirler, sevdiklerimizi ellerimizden alabilirler
ama bizlerin gelecek güzel günlere olan inancını asla
yok edemezler.
Eşit, özgür, demokratik bir dünyada insanca yaşam
mücadelemizi durduramazlar.
Bundan 41 yıl önce işçiler, memurlar, mühendisler, mimarlar, öğrenciler hangi duygu ve umutla bu meydanı
doldurduysa, yarından sonra Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca kişi aynı duygu ve umutlarla meydanları dolduracaklar.
Emperyalizmin, faşizmin ve gericiliğin karanlığına
karşı, eşit, özgür, bağımsız, laik ve demokratik bir Türkiye özlemini haykıracaklar.
TMMOB adına, bu mücadelede hepimize kolaylıklar
diliyorum. 1 Mayıs 77’de ve sonrasındaki katliamlarda
kaybettiğimiz arkadaşlarımızı sevgi, saygı ve hasretler
anıyorum.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB BURSA İKK: DEPREMİ UNUTMAYALIM,
UNUTTURMAYALIM

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 7 Mart 2018 tarihinde 12.30’da BAOB Yerleşkesi
Ortak Toplantı salonunda “1-7 Mart Deprem Haftası” ile ilgili bir basın toplantısı
düzenledi. Basın açıklaması TMMOB Bursa İKK Sekreteri Fikri Düşünceli tarafından
okundu.
07.03.2018 / Öncelikle; bugüne kadar meydana gelen
depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı saygıyla
anıyoruz.
Ülkemiz, dünyanın en etkin deprem kuşaklarından biri
olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Ülkemiz topraklarının %93`ü, nüfusumuzun
%95`i ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98`i ve
barajlarımızın %93`ü deprem bölgesinde bulunmaktadır.
Depremler ve doğal afetler dünyamızın kaçınılmaz bir
gerçeğidir. Toplumda deprem bilincinin oluşturması
ve derem öncesi sırası ve sonrası hazırlıklı olunması,
deprem tehlikesi ve konusunun kamuoyu gündeminde
kalması amacıyla her yıl 01-07 Mart tarihleri arası deprem haftası olarak gündeme gelmektedir.
Her yıl düzenlenen 01-07 Mart Deprem Haftası ve benzer etkinlikler; yakın tarihte yaşadığımız; 17 Ağustos
1999 7.4 büyüklüğünde Marmara Depremi, 12 Kasım
1999 7.2 büyüklüğünde Düzce Depremi, 19 Mayıs 2011
5.9 büyüklüğünde Simav Depremi, 22 Eylül 2011 5.4
büyüklüğünde Erzincan- Kemah Depremi, 23 Ekim
2011 7.1 büyüklüğünde Van Depremi ve 09 Kasım
2011 5.6 büyüklüğünde Van-Edremit Depremlerindeki
can ve mal kayıplarını ve yaşadığımız büyük acıları ve
deprem gerçeğinin kamuoyunun gündeminde olmasını sağlamak, unutmamak ve unutturmamak açısından
büyük önem arz etmektedir.
Aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer alan ülkemiz ve
bu kuşakta da önemli bir alanda kalan ilimiz geçmişte yaşadığı gibi, gelecekte de değişik büyüklüklerde
depremleri yaşamaya devam edecektir. Ancak, biz biliyoruz ki, aslında bir doğa olayı olan deprem, düşük
standartlarda sağlıksız ve yasadışı bir yapılaşma, ranta
dayalı hızlı ve düşük nitelikli kentleşme, bilimsel normlara dayalı olarak yapılması gereken arazi kullanım ve
yer seçimi kararlarının rantsal kaygılara yenik düşmesi
gibi faktörler nedeniyle afete dönüşmektedir. Yine biliyoruz ki, doğa kaynaklı olan depremleri önlememiz
mümkün değildir, ancak, depremlerin birer afete dönüşmesini engellemek bizim elimizdedir. Bu güne kadar tercih edilmeyen, Depremlere karşı hazırlıklı olma
ve yüksek düzeyde zarar azaltma politikaları bu ülke-

nin önceliği olmalıdır.
Çünkü;
•

Bu gün, 1999 öncesine göre kentlerimiz depremlere karşı daha güvenli değildir.

•

Afet risklerini azaltmaya yönelik ulusal afet politikaları hala oluşturulmamıştır.

•

Afetlerle doğrudan ilintili yasalarda tek bir değişiklik dahi yapılmamıştır.

•

Afet, İmar ve Yapı Denetimi gibi kanunlarının yeniden düzenlenmesi konusunda aradan geçen süre
içinde herhangi bir gelişme olmamıştır.

•

“6306 sayılı yasa ve Kentsel Dönüşüm Projeleri”
depreme dirençli kentlerimiz yerine “kentsel imar
rantlarını” dönüştürmenin bir aracı olmanın ötesine geçememiştir.

•

Afet risklerini azaltmaya yönelik bütçe kalemleri,
fonlar oluşturulmamış, ayrılan bütçeler de depremi önceden tespit etmek veya Kandilli’ den 1 dk.
önce ölçebilmek gibi üzerine elzem olmayan konulara lüzumsuzca aktarılmıştır.

•

Halkın afet bilinci ve afetlerle mücadele kültürünün geliştirilmesi için gerekli ve yeterli çaba gösterilmemiştir.

•

Bu sıraladığımız sorunlara birde merkezi ve yerel
iktidarların duyarsızlığı eklenmektedir.

Sonuç olarak, bir milat kabul edilen Marmara depremlerinden bu yana zarar azaltma-risk yönetimine ilişkin
kayda değer bir gelişme sağlanmadığı bir ülkede, “Deprem Haftası” olan 1-7 Mart tarihleri arasında, kamuoyunun dikkatinin ülkemiz deprem gerçekliğine çekmek, depreme ve zararlarının azaltılmasına farkındalık
yaratmak, yapılması gerekenleri ve yap(ıl)mayanları
sorgulamak daha bir önem ve gereklilik taşımaktadır.
Kamu yararı, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama
hakkı açısından, kamusal mesleki denetim kapsamında
yapılan rapor onayları, yeni mevzuat düzenlenmesi ile
yeniden tesis edilmeli ve mühendislik hizmeti almayan
binaların yapılmaması konusunda gerekli önlemlerin
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alınması ve yapılmış olan binalara ise İMAR AFFI getirilmemesi gerekmektedir.
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yerine, bilim insanları, ilgili
meslek odaları ve yerel yönetimlerin katılımı ile insanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam hakkını
sağlayan rant odaklı olmayan yeni bir yasal düzenleme
yapılmalıdır.
Ülkemizin her kesiminde yetkililer tarafından, deprem
ve afetlere karşı dirençli yerleşim yerlerinin saptanması, halkımızın güvenli yapılarda yaşaması ve afetlere hazır olmasının sağlanması konusunda bilinçlendirilmesi
gerekmektedir.
Deprem ve afetleri en az zararla atlatmanın diğer bir bileşeni de eğitimdir. Toplumun her kesimini içine alacak
şekilde insanlarımız, deprem ve doğal afetler öncesinde
ve sonrasında yapılması gereken hususlar hakkında bilinçlendirilmelidir.
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak, sağlıklı
ve güvenli bir yaşam için kent ve ülke yöneticilerini bir
kez daha uyarıyoruz; ÖNLEM ALIN!

Depremler jeolojik nedenlerle meydana gelen doğa
olaylarıdır. Bu doğa olayı, bilimden, akıl ve teknikten
uzak politikalar sonucunda birer afete dönüşmektedir.
Bu nedenle, depremlerin afete dönüşmesini “takdir-i
İlahi”, “doğanın fıtratı”, “Doğal Afet” gibi görerek, önlem alınmasını engelleyen, ölümleri kaderimizmiş gibi
gösteren anlayıştan kurtulmak; depremleri önlemenin
mümkün olmadığını, ancak zararlarını ortadan kaldırmanın veya azaltmanın mümkün ve bizim elimizde
olduğu anlayışını toplumsal bilince çıkarmak önem taşımaktadır.
Doğal olan depremdir, doğal olmayan ise afettir.
DEPREMİ UNUTMAYALIM, UNUTTURMAYALIM!
YAPILMAYANLARI VE YAPMAYANLARI SORGULAYALIM!
AFETLERE KARŞI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR
ÇEVREDE YAŞAM BÜTÜN İNSANLARIN HAKKIDIR. BUNU SAĞLAMAK DA GENEL VE YEREL İKTİDARLARIN GÖREVİDİR.
Fikri DÜŞÜNCELİ
TMMOB Bursa İKK Sekreteri

TMMOB BATMAN İKK: ESENTEPE YEŞİL ALAN
OLARAK KORUNMALIDIR

TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu, 7 Mart 2018 tarihinde Esentepe kentsel kamusal
rekreasyon alanı ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.
16.03.2018 / İlimiz Tilmerç mevkiinde bulunan, Esentepe kentsel kamusal rekreasyon alanı ile ilgili yıllardır
sürmekte olan tartışmalar bir türlü sonuçlandırılmamıştır. Daha öncesinde dava konusu olan bu alan ile
ilgili belediyenin açmış olduğu dava, belediye lehine
kentsel kamusal rekreasyon alanı olarak kalması yönünde karara bağlanmış ancak milli emlak tarafından
temyiz davası sürecinde iken bahse konu alan üzerinde
cami projesi tartışmaları başlamıştır. Bu süreçte kayyum atanan Batman Belediyesi davadan vazgeçmiş
ve sürecin önünü açmıştır. Plan değişikliği ile 159 bin
M2’lik alanın tamamı ibadet tesisi alanı olarak karara
bağlanmış olup 19 Şubat 2018 tarihinde karar askıya
çıkarılmıştır.
•

•

Söz konusu alan mevcut durumda park, spor
sağlık alanları iken bu plan değişikliği ile 159 bin
M2’lik alanın tamamının ibadet tesisi alanı olarak
değiştirilmesi,
Kaldırılan park, spor, sağlık alanlarına eşdeğer
alan olarak gösterilen alanların hizmet etki alanı

dışında, plansız ve uygun olmayan yerlerden karşılanması,
•

Konumlanma olarak caminin alan içerisindeki en
tepe noktaya konumlanmasının ulaşılabilirlik ve
erişilebilirlik açısından doğru olmadığı,

•

Hava mania planına göre yapılaşmaya uygun olmayan alana plana aykırı yapılaşma kararının alınması

•

Plan çalışması devam eden ve kararı askıda olan
alan içerisinde hafriyat ve inşai çalışmaların devam etmesi

gibi karşı çıktığımız durumlar mevzuata, planlama
esaslarına ve uygulama ilkelerine aykırı durumdadır.
Oysa;
1.

Yapımı planlanan cami ve taziye evi projeleri için
12 bin M2’lik alan yeterli olabilecekken 159 bin
M2’lik alanın tamamının ibadet tesisi alanına dönüştürülmesi ve tahsisi ile amaçlanan şeyin ne olduğu kamu ile paylaşılması gerekmektedir. Bizce
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bu kararın hiçbir suretle kabul edilebilir bir yanı
bulunmamaktadır.

Esentepe’nin yeşil alan olarak korunması gerektiğini düşünmekteyiz.

2. Caminin arazi kotunun en yüksek olduğu yere
konumlanması, hizmet etki alanındaki nüfusun
bu alana ulaşamayacağı, erişemeyeceği anlamına
gelmektedir. Bu tür ibadet alanlarının yer seçimi,
planlama mevzuat hükümleri ve kullanım kolaylığı açısından ibadet anlayışına ters düşmektedir.
Bunun yerine bu alanların “eski devlet hastanesi”
yerleşkesine konumlanması hem mevcut ağaçların
korunması hem de ulaşılabilirlik-erişilebilirlik açısından en doğru karar olacağına inanmaktayız.

4. Batman halkı kendi kenti ve yaşam alanları ile ilgili karar alma hakkını hiçbir suretle başkalarına
bırakmayacaktır. Bu husus ile ilgili hiçbir kamuoyu
çalışması yapılmadan üstenci bir yaklaşımla alınan
kararlara Batman halkının ve biz sivil toplum örgütlerinin kamu yararı çerçevesinde yaklaşımı ve
tavrı nettir.

3. Batman Belediyesi’nin daha önce bu alanla ilgili
hazırlatmış olduğu rekreasyon projesinin yeniden gündeme alınması ve Batman’ın simgesi olan

5. TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu olarak
kentimiz ile ilgili alınan ve alınacak olan her türlü
kararın hukuki ve kamu yararı çerçevesinde takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.
TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu

TMMOB İZMİR İKK: ELEKTRİK FABRİKASI
HARAÇ-MEZAT SATI LAMAZ
Uğurlu, fabrikanın arazisiyle birlikte satılması için Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı tarafından ilana
çıkıldığını ve Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin diğer taşınmazları ile birlikte verilen
ilanda; taşınmazın ‘satış’ yöntemi
uygulanmak suretiyle 4046 sayılı
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirileceğinin duyurulduğunu belirtti.
EMO İzmir Şb. YK Başkanı Uğurlu sözlerine şöyle devam etti:

16.03.2018 / TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 16
Mart 2018 tarihinde Alsancak Elektrik Fabrikası önünde tarihi elektrik fabrikasının özelleştirilmesi planına
ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirerek korunması gereken yapının ticari yapılaşmaya açılmasına karşı
mücadele çağrısı yaptı.

“Duyuruldu diyoruz ama ilanın
metninden, tarihi Elektrik Fabrikası için verildiği anlamak neredeyse imkânsızdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, kentteki hiçbir kurum, kuruluş, Oda,
dernek bilgilendirilmeden verilen bu ilanda sıradan
bir araziden bahsedercesine yalnızca ‘10.720 m² yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar’ ibaresi yer aldı.

Fabrika bahçesinde gerçekleştirilen basın açıklamasına CHP İzmir milletvekilleri de katılarak destek verdi.
TMMOB İzmir İKK adına Elektrik Mühendisleri Odası
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin
Uğurlu açıklamayı okudu.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin diğer mülkleri içinde bir satır olarak yer verilen ibarenin,
tarihi Elektrik Fabrikası’nı kastettiğini ancak dikkatli
gözler fark edilebilirdi. İlanın eki olarak sadece İnternet üzerinden erişilebilen tanıtım dokümanı incelendi-
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ğinde ‘10.720 m² yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki
yapılar’ ibaresi ile tanıtılan taşınmazın, tarihi Elektrik
Fabrikası olduğu ortaya çıktı. Tanıtım dokümanının
yapılaşma durumuna ilişkin şu bilgiler yer alıyor:
‘Parsel üzerinde, 1926 yılında inşa edilmiş Türkiye’nin
linyit kömürü ile üretim yapan ilk tesisi olan tarihi
elektrik santrali (elektrik fabrikası olarak da anılır) bulunmaktadır. 1989 yılına kadar aralıksız çalışan tesis
yetersiz ve verimsiz hale gelince kapatılmıştır, o günden
buyana metruk ve harap haldedir.’
Hukuki durumuna ilişkin ise ‘parsel ile ilgili devam
eden herhangi bir dava mevcut değildir’ ifadeleriyle yetinilmektedir. Oysa arazisi için satılmak istenilen Elektrik Fabrikası, İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 8 Ocak 1998 tarihli kararıyla
‘Korunması Gerekli Kültür Varlığı’ olarak tescillenmiştir. Tapu kaydına da yansıyan bu tescile ilişkin kurul
kararında yapının özellikleri nedeniyle tarihi belge
niteliği taşıdığı ve gelecek kuşaklara iletilmesi gerektiği belirtmiştir. Tanıtım dokümanı ekine konun tapuda
da yer alan ve yapı ile ilgili sıradan bir detaymış gibi
gözden uzak tutulan bu gerçek, ‘metruk ve harap’ olarak nitelendirilen yapının bu şekilde satışına engeldir.
İlanda belirtildiği gibi Elektrik Fabrikası, Devlet İhale
Kanunu’nun kısıtlamalarına tabi olmadan, arazisi için
satılmak istenmektedir. Ayrıca ilanda ‘ADÜAŞ ihaleyi
yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir’ ibarelerinin yer alması dikkat çekicidir.
Elektrik Fabrikası, bugün yanı başında restore edilerek kültür merkezi olarak kullanılan tarihi Havagazı
Fabrikası ile birlikte kentimizin sanayileşme tarihinde
önemli yeri olan anıt niteliğindeki yapılardan biridir.
Bugün yine müze olarak hizmet vermeye devam eden
İstanbul’daki Silahtarağa Santralı ile aynı dönemde faaliyetlerine başlamıştır. Elektrik Fabrikası’nın temeli,
Osmanlı döneminde, 1913 yılında imzalanan ‘yabancı
ortaklığa imtiyaz veren sözleşmeye dayanılarak’ 1926
yılında Belçikalı Traction-Elektricite şirketi tarafından
atılmıştır. Santralın 18 Ekim 1928’de devreye girmesiyle
birlikte kentte yaşam değişmeye başlamış, sokak aydınlatmasında hava gazından elektriğe geçilmiş, ilerleyen
yıllarda ise atlı tramvaylar yerine troleybüsler devreye
girmiştir. Resmi Gazete’de 27 Temmuz 1943 tarihinde
yayımlanan ‘İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim
Şirketi İmtiyazı ile Tesisatının Satın Alınmasına Dair
Mukavelenin Tasdiki ve Bu Müessesenin İşletilmesi
Hakkında Kanun’ kapsamında satın alınarak, kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırılmasının ardından kapasitesi artırılan

Elektrik Fabrikası, uzun yıllar İzmir Belediyesi bünyesindeki Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü (ESHOT) tarafından işletildi. Zamanla
farklı kamu kuruluşları tarafından işletilen Elektrik
Fabrikası, 1989’da üretimin durdurulmasının ardından
‘metruk ve harap yapı’ haline dönüştürüldü. Önce teknoloji tarihi açısından önemli ekipmanlar ve cihazlar
hurdaya ayrılarak, yok edildi. İçi boşaltılan tarihi değerimiz ‘yıkıma’ terk edildi. Bugün sıradan bir ilanla
arazisi için satılmak istenen Elektrik Fabrikası, tarihi
ve kentsel dokuyu yağmalamaya dayalı, betonlaşma temelli büyüme politikalarına karşı dimdik ayakta durarak, direnmektedir.
Ayrıca, elektrik fabrikasının da içinde yer aldığı 550
hektarlık alana ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uluslararası fikir yarışması ile ilk temelleri atılan İzmir Yeni Kent Merkezi İmar Planlarına
yönelik oluşturulan yarışma şartnamesinde, Kültür ve
Tabiat Varlıkları Yasası kapsamında Erken Cumhuriyet Dönemi sanayi yapıları ve endüstri alanları olan
Havagazı Fabrikası, Elektrik Fabrikaları, Sümerbank
Fabrikası, Şark Sanayi, DDY Alsancak Garı binası ve
eklentileri vb. kültür mirası olarak tescilli yapıların ve
alanların korunması, mimari kimliklerine ve özelliklerine uygun olarak yeniden işlevlendirilmeleri de önerilmiştir. Jürinin değerlendirme raporunda da ‘Binalarla değil, kamu mekânları açısından kimlik ve koruma
sorunu’ başlıkları tariflenerek 550 hektarlık bu alandaki koruma ve kamu kullanımı konusu vurgulanmıştır.
Elektrik fabrikasının kamusal kimliğinin yok edilmesine neden olacak özelleştirme kararıyla, İzmir Yeni Kent
Merkezi İmar Planlarının temel ilkeleri tamamen yok
edilmektedir.
Ülkenin en zor yıllarından kıt kaynaklarla kamulaştırılmış bu tarihi değerimizin özelleştirme adı altında haraç-mezat satılmasına İzmirliler olarak izin veremeyiz.
Mimarlar Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası İzmir
şubelerimizin konuya ilişkin açıklamaları, uyarılarının
ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir milletvekilleri de açıklamalar yaparak, Elektrik Fabrikası’nın
tapusunun yeniden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne
devrilmesine ilişkin çağrılar gerçekleştirdiler. Kentin,
İzmirlinin bu ortak sesini, hep birlikte büyütelim; tarihi değerimizin kültürel yaşama katkı sağlayacak şekilde
teknoloji müzesi ve eğitim merkezine dönüştürülmesi
çağrımızı tekrarlıyoruz. “Korunması Gerekli Kültür
Varlığı” niteliğindeki Elektrik Fabrikası’nın ‘özelleştirme’ adı altında zamanla yok edilerek, arazisinin ticari
olarak yapılaşmaya açılmasına karşı hep birlikte mücadele edelim.”
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İSTANBUL İKK: UYARIYORUZ!

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun 28 Şubat 2018 tarihinde 12.30’da
MMO İstanbul Şubesi’nde düzenlediği basın toplantısında “Kanal İstanbul Projesi”
değerlendirilerek “Uyarıyoruz! Kanal İstanbul, tam anlamıyla coğrafik, ekolojik,
ekonomik, sosyolojik, kentsel ve kültürel bir yıkım ve felaket önerisidir” denildi.

28.03.2018 / İstanbul ve Marmara bölgesi için yüzlerce bilim ve meslek insanı, üniversite, meslek odaları,
kamu kurum ve kuruluşları tarafından yılların birikimi ile üretilen sayısız planlama, bilimsel araştırma ve
çalışma sonuçları yok sayılıp; bilimsel niteliği olmayan
söylemler ve varsayımlar üzerinden tartışmaya açılarak
meşrulaştırılmaya çalışılan “Kanal İstanbul”, tam anlamıyla coğrafik, ekolojik, ekonomik, sosyolojik, kentsel,
kültürel kısacası yaşamsal bir yıkım ve felaket önerisidir.
Marmara bölgesinin coğrafi, ekolojik ve jeolojik olarak
en hassas ve korunması gereken bölgesinde, yaklaşık
45 km uzunluğunda, 25 m derinliğinde, 250 m genişlikte yapılması öngörülen söz konusu “Kanal”; Karadeniz’den Marmara Denizine kadar tüm coğrafyayı geri

dönüşü olmayan bir biçimde etkileyecek hasar ve yarılma meydana getirme tehdidi taşımaktadır.
Söz konusu Kanal güzergâhı; Küçükçekmece Lagün
Havzasında Sazlıdere-Durusu güzergâhında tasarlanırken. Kanalın, İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi, lagün/
deniz ara kesitinden başlayıp, Altınşehir ve Şahintepe
mahalleleri arasından Küçükçekmece Lagünü Sazlıdere boyunca geçirilerek, Sazlıdere Barajı üzerinden
Sazlıbosna ve Dursunköy mahallelerinin yakınından
Arnavutköy’ün batısına varmakta, Baklalı, Terkos ve
Durusu mahallelerinin arasından Karadeniz’e çıkmak
üzere önerilmektedir.
Kanal’ın uzunluk olarak, 7 km’si Küçükçekmece, 3,1
km’si Avcılar, 6,5 km’si Başakşehir ve 28,6 km’si de Ar-
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navutköy ilçeleri sınırları içindedir. Açıklanan Başvuru Raporuna göre 45 kilometrelik güzergâhın; orman,
tarım vb. ve yerleşme alanlarını, dünyada örneği nadir
kalmış coğrafik varlıklardan olan Küçükçekmece Lagün ve Kumul alanlarını, İstanbul’un içme suyu ihtiyacının bir kısmını karşılayan Sazlıdere Barajı ve havza
alanlarını, yok ederek geçirilmesi öngörülmüştür.
Küçükçekmece Gölü’nün Sazlıdere Baraj Gölüne kadar
olan bölümü sulak ve bataklık alanları oluşturmaktadır.
Gölün gelgitleri ile oluşan bataklık alan kuşların göç
yolu üzerinde dinlenme ve üreme bölgesi durumundadır. İstanbul için üretilen bütün çevre düzeni planları
için yapılan doğal yapı sentezlerinde; söz konusu alanı
mutlak korunması gereken doğal kaynak alanı, işlevlerinin bozulmaması gereken kritik önemdeki ekolojik
sistemler, su döngüsüsün sürdürülebilmesi açısından
birinci ve ikinci derecede kritik toprak ve kaynak alanları olarak tanımlanmıştır. Bölge barındırdığı dere ve
doğal topografyası nedeniyle de çok önemli yer altı
suyu ve bir yağmur suyu toplama havzası ve İstanbul’un
en önemli ekolojik koridorudur.
Şimdiye kadar açıklanan verilerden dahi; Kanal projesi
kapsamında; Terkos havzası da dahil 3. havalimanı ve
3.köprü bağlantı yollarından geriye kalan bütün orman
alanları, tarım alanları, meralar, yeraltı ve üstü su toplama havzaları, havzadaki mahallelerle birlikte, Karadeniz ve Marmara denizi ve kıyıları dahil olmak üzere
bütün coğrafyanın inşaat ve yıkım alanı olarak tasarlandığı anlaşılmaktadır.
Tekrar ve Önemle uyarıyoruz…
Bilimsel niteliği olmayan söylemler ve varsayımlar üzerinden tartışmaya açılarak meşrulaştırılmaya çalışılan
“Kanal İstanbul“, tam anlamıyla coğrafik, ekolojik, ekonomik, sosyolojik, kentsel, kültürel kısacası yaşamsal
bir yıkım ve felaket önerisidir. Derhal vazgeçilmeli ve
gündemden düşürülmelidir.
Açıklanan Söz Konusu Görece Verilere Göre
Yapılan Teknik Saptamalar Özeti;
1.Boğaz Geçişleri ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Projenin yapılma gerekçisi “İstanbul Boğazı’ndan geçen gemi sayısının artması, teknolojik gelişmeler sonucu gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle, akaryakıt
ve benzeri diğer tehlikeli / zehirli maddeleri taşıyan
gemi (tanker) geçişlerinin artması, dünya mirası kent
üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturması” şeklinde
belirtilmiştir.
Oysa ki Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü İstanbul

Boğazı Gemi Geçiş İstatistikleri verilerine göre İstanbul Boğazı’nda iddia edildiği gibi yıllara göre bir artış
değil, tam tersine özellikle son 10 yılda ciddi bir azalış
( 2007’de 56.606 – 2017’de 42.978 gemi geçişiyle %24
azalış) görülmektedir. 2014 yılından sonra özellikle
doğalgaz boru hatlarından gaz sevkiyatının artmasıyla birlikte gaz transferinde deniz yolunun kullanılması
terk edilmeye başlanmıştır.
En yüksek tehlike/tehdit senaryosunu içeren LNG tankeri kazası kriterlerine göre planlanan proje ile İstanbul
Boğazı’nın fiziksel özellikleri kıyaslandığında; en dar
yeri 698 m, en geniş yeri 3.500 m olan, 32 km uzunluğunda ve üzerinden 3 asma köprü geçen İstanbul
Boğazı ile planlanan Kanal İstanbul projesi 250 m genişlikte, 45 km uzunluğunda ve üzerinden 6 köprü geçmesi planlanmış olması tehlike düzeyini de daha dar
alana taşımakta, daha uzun bir yol süresiyle uzatmakta
ve köprü sayıları arttırılarak daha büyük kitlelerin etkilenmesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca planlanan Kanal
projesiyle, 3. Havalimanına ulaşım yollarının birbirlerine paralel rotalarda olması nedeniyle de yaşanabilir
bir kent modelinden çok daha büyük problemleri de
beraberinde getireceği değerlendirilmelidir. Kanal projesinin çevresinde yeni bir yaşam alanı olarak Bakanlık
tarafından hazırlanan 3 boyutlu modellerde, kanala sıfır evlerin varlığı da olası bir kazada bu bölgelere yakın
alanlarda yaşayacak insanların can güvenliğini tehlikeye sokacaktır.
20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanmış Montrö Boğazlar sözleşmesine göre sadece Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin askeri gemileri için gemi tonaj sınırlama
kuralları vardır. Uluslararası hukukun verdiği avantajla
gemiler geçişlerinde İstanbul Boğazı’nı tercih edeceklerdir. Ayrıca yine Montrö sözleşmesinin 28. Maddesine göre Boğazlardan serbest geçiş ilkesi sonsuz olarak
belirlenmiş olup boğazların uluslararası dolaşıma kapatılmasının olanağı yoktur.
2.Hafriyat Miktarı
Kazı sırasında çıkacağı varsayılan 1 milyar 385 milyon
m3 hafriyatın Sazlıdere Barajı ile Karadeniz arasındaki karasal alandan ve dere yamaçlarından çıkarılacağı,
Lagünden, Barajın tabanından ve derelerin tabanından
ise toplam 115 milyon m³ materyal (ağırlıklı sediment)
çıkarılıp, Marmara Denizi’ne döküleceği (ada yapımı
için olası hafriyat) anlaşılmaktadır.
Kanal’ın kazı işlerinin madencilik teknikleri ile yapılması öngörülmektedir. Yani yerüstü- açık işletme
teknikleri kullanılarak yapılacak olan kazıların bir kıs-
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mının delme patlatma yöntemi ile kazılması gerekmektedir. Yukarıdaki hesaba göre 1,5 milyar m3 hafriyatın
karşılığı olarak;
Madencilik tekniğine göre kazının %40’ının delme
patlatma yöntemiyle yapılacağı tahmin edilirse; 600
milyon m3 kayacın patlatma yöntemiyle kazılması demektir. Bunun için 300.000 ton anfo, 3.300 ton dinamit gerektirir. Bu miktar bir senede ortalama 600 taş
ocağında kullanılan patlayıcı madde miktarı demektir.
Eğer delme ve patlatma işleri madencilik bilim ve tekniğine uygun yapılmazsa Kanal bölgesinde ve çevresinde patlatmadan kaynaklı, yapılarda ve kazı aynalarında
büyük sorunlara yol açacaktır.
Devasa bir hafriyat ve inşaat çalışması olacağından mekanik ve nakliyat işlemlerinden kaynaklı emisyonların
da ciddi boyutlarda olacağı aşikardır. Çok ciddi bir
partikül madde (toz) kirliliği yaşanacak, ancak kirlilik
partikül madde ile sınırlı kalmayacaktır. Kazı yapılan
bölgelerde, hafriyatın taşındığı hat üzerinde hakim
rüzgarların taşıdığı partikül maddenin toksisite etklileri sonucu tüm doğal sistem ve canlılar en az 5 yıl
(tahmini kazı ve hafriyat taşıma süresi) etkilenecektir.
3.Marmara Denizi
Karadeniz Marmara Denizi’ne nazaran daha yüksek
konumda olup bu yükseklik yer yer 60 cm ile 1 m
arasında değişmektedir. İstanbul Boğazı’nda derinlik
konfigürasyonu değişkendir ve 13.000 yıl önceki oluşumundaki akarsu havzası özelliklerinden dolayı kıvrımlıdır. Bu nedenle Topkapı Sarayı önleri ile Bebek Koyu
önlerinde etkili Karadeniz ve Marmara suları karışımları söz konusudur. Bu durum su ürünleri açısından
faydalıdır.
Kanal İstanbul Projesi’nde su yolu tabanı 25 m derinlikte yer alacağı düşünülürse; bahse konu karışım olmadan aynı İstanbul Boğazı’ndaki gibi Karadeniz’den
Marmara’ya jet akıntı devam edecektir. Karadeniz’den
Marmara’ya ikinci bir boşalma daha sağlanacaktır
(Yaklaşık 4-5 Sakarya Nehri gibi düşünülebilir). Bu
durumda Karadeniz’de yükseklik farkı seviyesi azalacak, Marmara Denizinin suyu Karadeniz’e daha fazla
miktarda karışacağından Karadeniz’de tuzluluk değeri
%17’den yukarılara çıkacaktır. Sonuç olarak, projeyle
birlikte Karadeniz’in ekosistemi ciddi ve canlı popülasyonu büyük oranda etkilenecektir.
Marmara Denizi’nde dipte oksijen seviyesi çok azdır
(% 0,5). Normalde % 4-5 civarında olmalıdır. Kanalın
Karadeniz kesiminden gelen besin değeri yüksek su ilk

10 yılda Marmara’da balık miktarını arttırabilecektir.
Ancak Çanakkale’ye doğru yüzeyden giden su Çanakkale Boğazı’ndan tekrar İstanbul yönüne doğru alt su
tabaklarına karışacağından 2. ve 3. on yıllarda oksijen
seviyesinin daha da azalması ihtimal dâhilindedir. Bu
durum Marmara Denizinde anoksik ortamın oluşmasına neden olabilecektir.
Yine kanalda oluşacak akıntı Küçükçekmece Lagünü’nün kalan dip çamurunu da kazıyarak Marmara
Denizi’ne taşıyacaktır. Akıntıyla taşınacak olan sedimentle, kanal yapımı sırasında çıkarılacak ve Marmara
Denizine dökülecek olan, kazı toprağı (hafriyat toprağı
ve Sedimenti) ile; sediment yapıda tutunan (Bakır, Çinko, Kadmiyum vb) ağır metaller(Lagün Havzası 1985
yılında korumadan çıkarılarak 1993 yılına kadar sanayinin kullanımına sokulmuştur), radyonukleidler deniz ekosistemi için toksisite yaratacak Marmara Denizi
kirlenecektir.
4.Küçükçekmece Lagünü
Proje alanında var olan Küçükçekmece Lagünü, diğer
Lagünlerde olduğu gibi deniz bağlantılı yarı tuzlu suya
sahiptir. Bu nedenle flora ve faunası diğer göllerden
farklıdır. Küçükçekmece Lagünü; Nakkaşdere, Sazlıdere, Eşkinoz Deresi ve yeraltı akışları ile tatlı suyla
beslenmektedir. Marmara Denizi’nden ise lagüne tuzlu
su girmektedir. Küçükçekmece Lagünü ve Lagünü besleyen dereler deniz canlılarının üreme alanıdır. Deniz
canlıları Lagün boğazından geçerek derelere ulaşmakta, yumurtalarını bırakarak üremelerini sürdürmektedir. Küçükçekmece Lagün Havzası göçmen kuşların
göç yolu üstündedir, göçmenlerin barınma ve dinlenme alanı, kuzeyindeki ormanlar ve sulak alanlar ise yaban hayvanlarının yaşam alanıdır.
Lagünle ilgili araştırmalar ve sediment yapısi Lagünün MS 200 yıllarında var olduğunu kanıtlamaktadır.
Küçükçekmece Lagün Havzası (Bathonea) önemli
bir arkeolojik alan olarak 2009 yılında “Dünyanın En
Önemli Arkeolojik Keşiflerinin ilk on Listesine” girmiştir. İstanbul’un tarihsel kronolojisine bakıldığında
elde edilen bulgular Küçükçekmece Lagün Havzasında yer alan Yarımburgaz Mağarası, Fikirtepe ve Pendik
yerleşimleri ile M.Ö 6500 – 5500’lü yıllara, Neolitik Kalkolitik döneme kadar uzanmaktadır.
Küçükçekmece Lagün Havzası İstanbul 1 Numaralı
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun
2010 yılında arka arkaya aldığı kararlarla, sit Alanı
olma özelliğini adım adım yitirerek, 2011 yılında çıkarılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilerini
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belirleyen 648 sayılı KHK ile yapılaşmaya açılmıştır.
Bu dönemde durdurulan Küçükçekmece Lagün Havzasında yapılan arkeolojik kazılar, yalnızca İstanbul’un
MÖ 667 yılından sonra eksik kalan 4000 yıllık tarihsel
boşluklarını tamamlayacak veriler sunması açısından
değil tüm Trakya’da ilk kez Hitit izlerini sunan bölge
olması açısından da bilim dünyasında oldukça heyecan
yaratmakta idi. “Kanal İstanbul” ile Küçükçekmece
Lagünü ekosistemi ile, Lagün olma özelliği ile, kültürü
ile sosyolojik yapısı ile yok edilecektir.
5.Su Havzaları
“Kanal İstanbul” projesinde kanalın boyu 45 km, eni
yüzeyde 250 m, tabanda 125 m ve derinliği 25 m olarak
tasarlanmaktadır. Denizden Lagün girişi genişletilerek
başlatılacak olan kanal, Lagünü geçerek, Sazlıdere’yi
genişletip derinleştirecek, Sazlıdere baraj gölünün ardından Durusu (Terkos) gölünün doğusuna varıp, 3.
Havalimanı sahasının batısından 35 km karasal alan
yarılarak Karadeniz’e ulaştırılacaktır.
Terkos Havzası; yaklaşık olarak 736,2 km2 alanı olan
ve İstanbul’un yaklaşık %20’lik su ihtiyacını karşılayan ikinci büyük havzasıdır. Havza sınırları içerisinde
Çatalca ilçesine bağlı 18 yerleşim alanı bulunmakta ve
havza yaklaşık 30.000 kişinin baskısı altındadır. Terkos
Gölü, su potansiyeli ile İstanbul çevresindeki tatlı su rezervlerinin %20’sine sahiptir. Şehir kullanım suyunun
önemli bir bölümünü karşılamaktadır. Terkos gölünden gelen sular Terkos-Kağıthane iletim hattı sayesinde
İstanbul’a dağıtılmaktadır.
Sazlıdere Havzası’nın toplam drenaj alanı 165 km2 olup
bu alan içerisinde tarım arazileri ve meralar, yerleşim
ve sanayi alanları, ormanlık alanlar ve baraj alanı bulunmaktadır. Sazlıdere Havzasının yağış alanı; doğuda
Küçükçekmece Gölü’ne dökülen Hasanoğlu Deresinin,
kuzeyde Terkos Gölü’nün, batıda ise yine Küçükçekmece Gölüne dökülen Ispartakule Deresinin yağış alanları
ile çevrilidir.
ÇED Başvuru Dosyasında Sazlıdere Barajı; “Önemsiz
ve kirlenmeğe açık durumda” olarak değerlendirilmiştir. Sazlıdere Barajı İstanbul’un önemli içme suyu kaynaklarındandır. İstanbul’un varlığı ve devamlılığı içme
ve kullanma suyunun üretimine bağlıdır. Kentin yaşanabilirliği ve devamlılığı göz önüne alındığında; kuzeydeki orman alanları ile Durusu Gölü ve Büyükçekmece
gölünü tehdit eden, Sazlıdere barajını yok edecek olan
bir kanal ile 3. havalimanının, getirileri ne olursa olsun,
kabul edilmesi mümkün değildir.

Terkos ve Sazlıdere, İstanbul’un su ihtiyacının
%28,89’unu karşılamaktadır. 3.Havalimanı, Kanal İstanbul ve İstanbul Yenişehir Rezerv Alanının yapılaşmasıyla birlikte bu bölgede bulunan su havzalarının ve
tatlı su rezervlerinin yol olacağı öngörülmektedir.
6.Tarım Alanları
1/25.000 Ölçekli Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfları ve
Alan Kullanım Haritasına göre proje kapsamında planlanan ünite ve tesisler, büyük toprak grupları açısından
genel olarak Rendzinalar (humus bakımından zengin
topraklar), Kahverengi Orman Toprakları (Orman altında oluştuğu için humus açısından zengindir) ve Vertisoller (killi ve kireçli topraklar-dönen topraklar) içerisinde yer almaktadır. Aynı haritada güzergâh üzerinde
arazi kullanım şekli bakımından; Kuru Tarım, Fundalık
ve Mera ve Sulu Tarım alanlar ilk üç sırayı paylaşmaktadır. Projenin uygulanması planlanan alanın fitocoğrafik (bitki coğrafyası) konumu, toprak yapısı ve arazi
kullanım sınıflandırılması bakımından tarım ve hayvancılığa uygun olduğu bilinmektedir.
3. Boğaz Köprüsü Projesi, Kuzey Marmara Otoyolu ve
Bağlantı Yolları projesi, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul projeleri tarımsal üretimin yoğun olduğu Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Eyüp Arnavutköy, Çatalca, Başakşehir ve Silivri ilçesi sınırları içerisinde yürütülmekte
olup, sadece otobanlar ve havalimanı yapımı 42.300
hektar alanı kapsamaktadır. Bu projelerin yapımı sırasında yaklaşık 12.000 hektar tarım alanı, 2.000 hektar
çayır – mera alanı tarımsal vasfını yitirmiştir. İstanbul
ili arazi görünümü haritaları incelendiğinde Karadeniz – Marmara Denizi arasında açılacak olan kanalın
orman ve otlak alanları ile köylerin tarım alanlarından
geçirileceğini ortaya koymaktadır.
Ayrıca 6704 sayılı torba kanunun “30.04.2014 tarihli
ve 28987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24.02.2014
tarihli ve 2014/6028 sayılı bakanlar kurulu kararında
belirtilen İstanbul ili Avrupa Yakası Proje Alanı içerisinde yer alan mera, yaylak ve kışlak gibi orta mallarının vasıfları, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığınca bu kanun hükümlerine bağlı kalmaksızın
resen kaldırılır ve bu taşınmazlar Hazine adına tescil
edilir.” Hükmü gereğince, proje alanı içinde yer alan
mera alanları üzerinde 4342 sayılı mera kanunu hükümleri uygulanmaz hale gelmiştir. Aynı şekilde proje
alanında ki tarım arazilerinin, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 13. Maddesinin
d) fıkrası gereğince Bakanlar Kurulu kararı ile Toprak
Koruma Kurulundan geçirilerek amaç dışı kullanımına
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izin verilmiştir.
Jeomorfolojik yapısı gereği kayganlığı yüksek olan
bölgede Karadeniz’den Marmara’ya –Marmara’dan
Karadeniz’e tuzlu su akıntısı oluşurken karasal tatlısu
akiferleri ve karasal sistem tuzlanacak, sadece İstanbul
ve çevresini değil Trakya’ya kadar tatlı suları besleyen
yeraltı akışı tuzlanma sonucunda tarım alanları ve karasal ekosistemin yıkımı Trakya bölgesini de olumsuz
etkileyecektir.
7.Deprem Riski ve Adalar
Deprem alarmı verilmiş olan kentlerde deprem riskini
artıracak eylemlerden kaçınmak gerekir. Kanal İstanbul yörede insan nüfusunu ve yapılaşmayı artıracak,
dolayısıyla da olası bir depremde daha fazla can ve mal
kaybının yaşanmasına neden olabilecektir. Özellikle kanalın görece çürük zeminler içerisine gömülmüş
olan kısımları ile Marmara’ya açılan ucunun beklenen
depremden çok etkileneceği muhakkaktır. Diğer bir
husus da gerek normal gerekse afet zamanında Kanal
İstanbul’un İstanbul ile Trakya arasında özellikle ulaşım, tedarik ve ikmal açısından ciddi bir bariyer oluşturacağıdır.
Küçükçekmece Lagününde yapılan sismik yansıma
etütleri sonucunda lagün zemini altındaki yumuşak sedimentin 5 metre altındaki bölümde doğrultu atımlı 3
tane aktif fay hattı bulunmuş, bu fay hatlarının Kuzey
Anadolu Fay Hattının Çınarcık bölgesinde bulunan kuzey kolu ile birleşen kuzey ve güney yönünde bölgesel
bir hat olduğunu belirlenmiştir.
Marmara Denizi’nin alt yapısını; Trakya ve Anadolu
kıta sahanlıkları ile ortada üç büyük Çınarcık Çukurunda ve diğer kırıklar boyunca oluşabilecek depremlerin, Karadeniz-Marmara Denizi kanalını Sazlıdere
Barajı’nın kuzeyine kadar önemle etkileyebileceği belirtilmiştir. Büyüklüğü Mw≥ 7 olabilecek depremin
kanalı, kanal ağzında (Marmara Denizi) yapılması
öngörülen konteyner limanı ve yığma materyaller ile
dolgu yapılarak oluşturulacak adaları, Küçükçekmece Gölü’nde ve Sazlıdere Barajı, Şamlar Dere koyunda
öngörülen yat limanlarını etkilemesi kaçınılmazdır. Bu
konuda MS.557 depremi ile çöküp, batan Bathonea antik kıyı kenti çarpıcı bir örnektir. Bütün bu tesislerde
oluşacak deprem tahribatı yeniden yapılanma veya tamir ile giderilebilir. Ancak kanalın ana yapısında ve yat
limanlarının temel yapılarında çökme, burulma, yanal
kaymalar sonucunda oluşacak çatlamalar ile buradan
deniz suyu sızmaları önlenemez. Çünkü hızı 400-800
m³/sn’lik bir debi ile nehir gibi (Boğaziçi’ndeki akıntı)

akan suyun bir kapak sistemi ile kesilmesi, kanalın kurutulup, çatlakların bulunması ve onarılması mümkün
değildir. Esasen çatlaklı kireç taşı arazisinde kanalda
oluşacak çatlaklardan sızacak deniz suyunu yaratacağı
yer altı suyu tuzlanmasının boyutları da kestirilemez.
Kanal kazısından ve Küçükçekmece Gölü dip taramasından elde edilecek materyal ile Marmara Denizi
Marmara Denizi’nde planlanan adaların özellikleri; 1.
Grup Marmara Adaları: 3 adet adadan meydana gelmekte olup; 1. ada yaklaşık 58 ha, 2. ada yaklaşık 85 ha
ve 3. ada yaklaşık 43 ha olmak üzere toplam alan yaklaşık 186 ha, 2. Grup Marmara Adaları: 4 adet adadan
meydana gelmekte olup; 1. ada yaklaşık 67 ha, 2. ada
yaklaşık 45 ha, 3. ada yaklaşık 18 ha ve 4. ada yaklaşık
25 ha olmak üzere toplam alan yaklaşık 155 ha ve 3.
Grup Marmara Adaları: 3 adet adadan meydana gelmekte olup; 1. ada yaklaşık 34 ha, 2. ada yaklaşık 30
ha ve 3. ada yaklaşık 40 ha olmak üzere toplam alan
yaklaşık 104 ha olarak sıralanabilir.
Yapılması düşünülen adaların deniz tabanında stabilizesinin nasıl sağlanacağı konusu çok önemlidir; bugün
bir deniz yapısı: örneğin mendirek dolgusu, deniz suyu
derinliği maksimum 20-25 metre olan deniz alanında
zorlu detaylı zemin araştırmalarıyla paralel yapılıyor
olmasına rağmen yine de yüksek oranda oturma ve
toptan göçmeler olabilmektedir, 1. Derece deprem zonunda yer alan, hatta fay zonu içinden geçen Marmara
denizine yapılması düşünülen adalar için ise bu risk kat
kat yüksektir. Kandilli Rasathanesi’nin son açıklamasında belirtilen beklenen 7.2’lik Marmara Depreme ve
deprem sonrası oluşacak 3 metrelik tsunami dalgalarına dolgu adaların nasıl bir tepki vereceği çok önemlidir. Marmara Denizi kıyısında yapılması öngörülen
konteyner limanı ile adalar, Trakya kıta sahanlığında ve
“Kuzey Anadolu Fayı” üstünde yer alacaklardır.
Son olarak 15-20 yılda yapılan bilimsel gözlemler yeryüzünden çok büyük kütle alınan açık maden ocaklarının yakınlarında ve daha geniş alanlarda depremler
tetiklediği ve çeşitli kayıplara ve sıkıntılara neden olduğunu göstermiştir. Kanal İstanbul Projesi için kazılacak
bu devasa çukurun kaybettiği yükün kalkması ve yeraltı sıvı gözenek basıncı değişimleri nedeniyle yakın çevresindeki yeryüzü ve yeraltı gerilme dengeleri bozulacaktır. Aşırı yüklemelerin depremi getirdiği bilinmekte
olup bu durumun iyi modellenmesi gerekmektedir.
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ANKARA İKK: “EMEĞİN YOK SAYILMASINA,
DEMOKRASİNİN GASPEDİLMESİNE KARŞI 1
MAYISTA ALANLARDAYIZ!”
Ortalama işçi ücreti ile asgari ücret neredeyse aynileşmiş durumda. İş güvencesine son darbe için, Hükümet;
bir yandan “kıdem tazminatı”nı fona bağlayarak, öte
yandan kamu emekçilerinin iş güvencesini kaldırmak
için son hazırlıkları tamamlamaktadır.
İşçilerin taleplerini dinlemeyen hükümet, memurların
da haklarını her gün daha fazla budayarak, düşük zam,
iş güvencesini kaldırma girişimleri ile güvencesiz ve
düşük ücretle çalışmayı dayatıyor.

06.04.2018 / TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu,
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest
Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Türk-İş Ankara
İl Temsilciliği 5 Nisan 2018 tarihinde Mülkiyeliler Birliği`nde bir basın toplantısı düzenleyerek 1 Mayıs 2018
Ankara programını açıkladılar.
Basın açıklamasını Tertip Komitesi adına KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sultan Saygılı
okudu. Açıklama şöyle:
EMEĞİN YOK SAYILMASINA, DEMOKRASİNİN
GASPEDİLMESİNE KARŞI 1 MAYISTA ALANLARDAYIZ!
İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs`a bir aydan az bir zaman kaldı.
Hükümetin patron yanlısı icraatları, yoksul ve dar
gelirlilerin, hayatını, her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Savaşın faturası, halka kesilirken, patronlara,
yeni “müjdeler” geliyor. Grevler ve her tür hak arayışı,
OHAL bahane edilerek yasaklanıyor. Gerçek ücretler
sürekli düşerken, enflasyon çift haneli rakamlarla ifade
ediliyor. Günde 4-5 işçinin iş cinayetlerine kurban gitmesi, iş güvenliği ve işçi sağlığı yasasının uygulanmasının ertelenmesine engel olmuyor.
Devlet hastaneleri, özel hastanelere dönüşüyor. Gençler
gelecekten umutsuz. İşsizlik rakamları hızla büyüyor.
İşsizliğin; faturası kadınlara yıkılarak ve kadın sömürüsü artırılarak aşılmak istenmektedir. Genç işsizlik
oranı, her geçen gün artmaktadır. Hükümetin gençliğe
vaadi “şehitlik”, “gazilik” ve “Kanıyla, toprağı sulayıp,
bayrağı renklendirmek “ten ibarettir!

Ekonomi 2017 yılında yüzde 7,4 büyürken işsizlik ve
yoksullukta büyümüş, cari açık büyümüş, Dolar ve
Avro tavan yapmış durumda.
Kadın cinayetleri, tecavüz ve çocuk istismarları, her geçen gün artıyor. Vatandaşı, facebook hesaplarına kadar
inceleyip, ceza yağdıranlar,kadınları ve çocukları korumaktan uzaklar.
AKP hükümeti, iktidarını sağlamlaştırsın, seçimlerde
biraz daha oy toplasın ve AKP`li patronlar Suriye`de
enerji ve inşaat işlerinden pay kapsın diye, hükümetin
içerde ve dışarda yürüttüğü savaş, halkın yoksullaşmasına, gençlerin ölmesine yol açıyor.
Ülkede yasal grevler bile, Hükümet tarafından yasaklanmakta, OHAL sürekli bir düzen olarak korunmak
istenmektedir. Bütün bunların üstünde “tek adam rejimi” inşa edilmesi için hayli yol alınmış bulunmaktadır.
Ülkenin her önemli sorunu, içeride ve dışarıda savaş
politikaları devreye sokularak çözülmek istenmektedir.
Irk, din-mezhep ve siyasi ayrımlar körüklenerek, işçiler,
emekçiler bölünmeye ve kışkırtılmaya çalışılmaktadır.
1 Mayıs, işçi sınıfının “birlik, dayanışma ve mücadele
günü” işte bu şartlarda yaklaşıyor. İzleyerek, hükümetten çare bekleyerek varılacak yer, daha fazla yoksulluk,
daha fazla işçi kanı, daha fazla kadın ve çocuk istismarı,
daha fazla genç ölümüdür. Bu gidişe dur diyecek işçilerin, memurların, kadınların, gençlerin birleşik mücadelesi olacaktır.
Bizler, TÜRK İŞ Ankara İl Temsilciliği, DİSK Ankara
Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu,
TTB Ankara Tabip Odası, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası olarak, Ankara da diğer kurumlarla da

birlik haberleri
KA S I M - A RA L I K 2 0 1 7 SAY I : 1 7 7

37

38

İKK ETKİNLİKLERİ
bir araya gelerek; patronlar ve hükümetlerinin, bir yandan işçi sınıfının ve emekçilerin “Kazanılmış haklarına
yönelik saldırılarına” öte yanda da “Ülkenin OHAL (ve
KHK`ler) ve ‘fiili savaş hali` ile yönetilmesine” karşı, 1
Mayıs`ta alanlarda olacağımızı açıklıyoruz.
Yukarıdaki açıkladığımız kurumlar ile nisan ayı buyunca kamuoyuna yönelik “Stant açarak,” “Çeşitli toplantılar ve Etkinlikler düzenleyerek”, 1 Mayıs`ı, taleplerimizi alanlara taşıdığımız bir gün olarak, tüm emek ve
demokrasi güçlerinin katılımıyla, kitlesel bir biçimde,
kutlama kararını aldık.
1 Mayıs`ta; işçi sınıfının kazanılmış haklarının savunulması, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi,
özgürlüklerin ve demokratik kazanımların, korunup
geliştirilmesi,
Hükümetlerin savaş politikalarına ve bu politikaların
işçi sınıfına ve halklara fatura edilmesine karşı SÖMÜ-

RÜYE, SAVAŞA, BASKILARA KARŞI 1 MAYIS`A,
ALANLARA DİYOR VE ÇAĞRIMIZI KAMUOYU
İLE PAYLAŞIYORUZ.
Öyleyse bütün dünyanın işçileriyle birlikte;
-İşçi sınıfını ve emekçilerin haklarının daha ileriden
savunulması için,
-İş, ekmek ve özgürlük için,
-Savaşa, savaş politikalarının faturasına, hayır demek
için,
-Sömürüye, emperyalist-kapitalist çözüm ve kurtuluş
planlarına, hayır demek için 1 MAYIS`ta, alanlardayız!
TMMOB-Ankara İl Koordinasyon Kurulu, TÜRK
İŞ-Ankara İl Temsilciliği, DİSK-Ankara Bölge Temsilciği, KESK-Ankara Şubeler Platformu, TTB-Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebe ve Mali
Müşavirler Odası

ANKARA İKK: “ŞEKER FABRİKALARI NEDEN
SATILMAK İSTENİYOR?” PANELİ YAPILDI
tenilen fabrikalar tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda baktığımızda geçmişten de bu özelleştirilmeler
gerçekleşirse eğer bir süre sonra bu fabrikalar asli görevlerinden terkedilerek belki bazıları kapatılarak rant
eksenli projelere alan açmış olacaktır. Yaklaşık 500 işçi
işsiz kalacak, 50.000 pancar üreticisi pancar üretimine
son verecek. Dolaylı olarak özelleştirilmeyen diğer 9
fabrikanın da özelleştirilmesinin önünü açacaktır. Bu
noktadan baktığımızda da bu özelleştirmeler ne ülkenin ne de halkın çıkarına değildir. Bir grup sermayedarların çıkarınadır” dedi. Topçu, sonrasında sözü panelistlere bıraktı.
06.04.2018 / TMMOB Ankara İKK tarafından 4 Nisan
2018 günü İMO KKM Rüştü Özal Salonu’nda “Şeker
Fabrikaları Neden Satılmak İsteniyor?” paneli gerçekleştirildi. Panelde, TMMOB Ankara İKK Sekreteri
Özgür Topçu, ZMO Yönetim Kurulu Başkanı Özden
Güngör, Çiftçi-Sen Genel Sekreteri Ali Bülent Erdem
ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal konuştu.
Açılış konuşmasını TMMOB Ankara İKK Sekreteri
Özgür Topçu yaptı. Topçu, “Yapılmak istenilen özelleştirmeler ülkenin ve kamunun çıkarına değildir. TÜRKŞEKER’in yayınladığı verilere göre ülkemizde üretilen
şeker miktarının yaklaşık %70’i bu özelleştirilmek is-

Panelde ilk sözü modaratör ZMO Yönetim Kurulu
Başkanı Özden Güngör aldı. Güngör, “Türkiye’de 33
tane şeker fabrikası var. Bunlardan 25 tanesi devlete
ait. Geçen yıllarda bunlar satılacaktı ancak yargı kararıyla durduruldu. Ama hükümetin her zamanki gibi
dediğim dedik, öttürdüğüm düdük felsefesiyle 14 tanesini özelleştirme adı altında ihaleye sundu” dedi. Güngör’ün ardından panelist Çiftçi-Sen Genel Sekreteri Ali
Bülent Erdem söz aldı.
Şeker pancarının ve tarımın doğal döngüsünün önemini vurgulayarak konuşmasına başlayan Erdem,
“Yüzlerce yıl tarımın doğal döngüsü içerisinde kamusal üretim yapılmıştır. Hayvanlar, bitkiler ve insanlar
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bu döngü içerisinde bir aradadırlar. Sanayinin tarıma
müdahalesiyle birlikte kentleşme olmuş, insanlar kentlere göç etmeye başlamışlar. Önce insanlar ayrılmış,
arkasından endüstriyel tarımın bugün aldığı boyutlarla hayvan kentleri de kurulmaya başlamış. Bitkilerle
hayvanlar ve insanlar artık ayrı ayrıdır. Sanayinin her
tarıma müdahalesi aslında bu döngüyü bozmuştur” diyerek konuşmasına devam etti. 1980’li yıllarda 24 Ocak
kararları ve askeri darbe sonucunda Türkiye tarım ve
ekonomik politikalarını liberal politikalar olarak değiştirildiğini vurgulayan Erdem, unun değişimiyle birlikte
Türkiye’deki tarım da etkilendiğini ve devletin tarımdan çekilmesi için var olan tarımsal yapıların dağıtıldığını, 1999 ve 2001 yılları arasında Dünya Bankası’nın
ve IMF’nin dayattığı tarımsal dönüşüm programlarıyla
birlikte bu süreç hızlandığını belirtti. “Tütün Yasası’nın
çıkmasının ardından tütün üreticileri Tekel’in devre
dışı kaldığı bir piyasada sözleşmeli üreticiliğe mahkum
olmuşlar ve 2000’li yıllarda 580.000 civarında olan tütün üreticisi bugün 60.000’e düşmüştür. Şeker Yasası’nın
çıkması ile birlikte Şeker Fabrikaları’nın özelleştirme
süreci başlamış, 8 fabrika özelleştirilmiş ve bunun 5 tanesini de Panko Birlik almıştır. 3 tanesi özel sektörün
elindedir. 25 tanesi de şimdi özelleştirme sürecine giren
fabrikalar oluşturulmaktadır” dedi. “Burada amaçlanan
aslında çok açıktır. Küçük çiftçileri üretemez hale düşürmek, endüstriyel tarımın bütün desteklerinin çekildiği ve sözleşmelere mahkum edildiği, topraklarını terk
etmeleri özel olarak istenmektedir. Çünkü hedeflenen
şey bütün dünyada tarımı tohumundan başlayarak üretimine bütün girdilerinin sağlanmasına ve pazarlanmasına kadar olan bütün üretim zincirini uluslararası
küresel şirketlerin eline geçmesi ve bu küresel şirketler
aracılığıyla da bütün dünya halklarının teslim alınması
sürecini sürdürmektir. Bugün Türkiye’de yaşadığımız
durum budur. Soma aslında tütün üretim merkeziydi.
Tütün Yasası’ndan sonra orada çiftçiler tütün üretmez
duruma düştüler, borçlandılar ve maden ocaklarında çalışmaya başladılar. Sadece tütün üreticileri değil,
Türkiye’nin her yerinden tarımın çözülmesi ile birlikte
kopup gelenler de oraya geldiler. Madenlerde çalışanlar
aslında eski çiftçilerdi. Toprağın altında bilmedikleri
bir yaşamın içerisinde bir yaşama mahkum oldular. 301
tanesini kaybettik ve kaybettiklerimizin çoğu çiftçiydi”
dedi. Mevcut Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı raporda
nişasta bazlı şekerin insan sağlığına ne kadar zararlı
olduğunu açıklamak zorunda kaldığını ve nişasta bazlı
şekerin, uzun süreli kullanımında kansere hatta bilinmeyen birçok hastalığa neden olacak bir zehir olduğunu söyleyen Erdem sözlerini bu zehri kullanacak olan

tüketicileri de bu mücadeleye katılabilirse üreticiler ve
işçilerle beraber bu mücadelenin kazanılabileceğini
vurguladı.
Erdem’in ardından CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal konuştu. Bu durumun emperyalizmin az gelişmiş
ülkelerde sömürü düzeninin bir parçası ve gelecek yüzyılın enerji, su ve gıda üretiminin üzerinde hegemonya
kurma isteği olduğunu belirterek sözlerine başlayan Sarıbal, “Biz bu topraklarda kendi insanımızın karnı kendi ürettiklerimiz doğal ürünlerle mi, yöresel ürünlerle
mi doyuracağız, yoksa bir kısmı dışardan ithal edilen
ama yeni düzenin getirmiş olduğu bizi taşeron olarak
kullanan toprak bizden, su bizden, güneş bizden, emek
bizden ama aynı araba üretiminde olduğu gibi taşeron
olarak mı kullanılacağız? Mesele bu” dedi. “Şeker pancarı ve şeker pancarı fabrikaları öncelikle temel besin
gıdası olması açısından çok önemlidir, ikinci olarak ise
Türkiye’deki tarımın şekillenmesi açısından çok önemlidir. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ya da satılması sadece şekerin özelleştirilmesi olarak değerlendirilemez. Çünkü şeker fabrikalarının gittiği yere memurlar
gidiyor, lojmanlar gidiyor, teknik elemanlar gidiyor,
mühendisler gidiyor, tiyatro gidiyor, okul gidiyor, spor
sahaları gidiyor yani aslında bir kültür, tarih ve bellek.
Toplumda dönüşüme neden olabilecek mekanizmalar.
O kadar ince düşünülmüş ki sadece bunlar da değil. O
bölgenin geneline de katkısı olmuş” diyerek sözlerine
devam etti. Şeker fabrikalarının zarar etme gibi bir şansının olmadığını belirten Sarıbal, “PANKO’nun 2017
yılında yayınladığı rapora göre özel 8 şeker fabrikaların ürettiği şeker pancarı aldığı yerlerde dekar verimi
6 tondur. Türkşeker’e bağlı şeker fabrikalarının şeker
pancarı aldığı yerlerde verim yine 6 tondur. Bir verim
eksiği yoktur. Dünyayla değerlendirdiğimiz zaman bir
tek kuzey yarım küredeki Almanya, Fransa ve İtalya’da
dekar başına 7, 8 ton gibi rakamlara ulaşabiliyoruz.
Ama Rusya’dan bile öndeyiz. Rusya’da 5 ton, bizde 6
tondur. Dekar verimi olarak da bir düşüş olması kesinlikle söz konusu değildir. Özellikle çalıştırılmayan fabrikaların önemli mekanizasyonları özelleştirme yüksek
kurulu aracılığıyla başka yerlere gönderilmiştir. Bunlar o fabrikalardan çıktı gösterilip zarara yazdırmıştır. Ama özelleştirme yüksek kurulu onu alıp götürüp
başka yerde gelir elde etmiştir” dedi. “Bu bir sömürü
düzeni, toprak gaspı, hayatımızın ve geleceğimizin çalınmasıdır. Buna itiraz ediyoruz. Ferman padişahınsa
bu ülke, bu topraklar, bu coğrafya bizim. Direneceğiz,
mücadele edeceğiz. Yaşasın birleşik mücadele, yaşasın
dayanışma” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
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BURSA İKK: “MYRLEIA’DA ADALET YERİNİ
BULACAK”

Bursa İl Koordinasyon Kurulumuun da içinde yer aldığı MYRLEIA ANTİK KENT
PLATFORMU, Antik Myrleia kenti üzerinde yükselen AVM inşaatına karşı bir basın
açıklaması gerçekleştirdi.

10.04.2018 / Myrleia Antik Kenti üzerinde 2012 yılında
başlayan talan öyküsünü günümüzde geldiği nokta açısından önemli bir örnektir. Antik Myrleia kenti üzerine
şu an bulunduğumuz yerde yükselen AVM bu talanın
sanığıdır..
Myrleia üzerindeki bu AVM, aynı zamanda Türkiye’nin
kültürel varlığından sorumlu devlet kurumlarının görevlerine ve o kurumların varlık nedenlerine ihanetin
en belirgin örneğini içermektedir.
Myrleia Antik kenti üzerine kurulan bu AVM, temelleri altındaki tarihsel kalıntılar, inşaat sırasında çıktığı
için aceleye getirilip tahrip edilmedi. Tersine buranın
tarihsel varlığı Müzeler Genel Müdürlüğü ve Bursa
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından
bilinmekteydi.
2010 yılında Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle o
zaman doğal yapısında olan bulunduğumuz bu alanda
yapılan bilimsel inceleme ve ön kazılarda alanda ciddi
buluntular olduğu belirtildi ve alanın Tarihsel SİT sınıfının yükseltilmesi talep edildi.
Ancak bu rapor 2 yıl boyunca sümen altı edildi. Müzeler Müdürlüğü ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu görevini yerine getirmeyince bu alan
plan değişikliği ile “Ticaret Alanı” ilan edildi. 13. Nisan
2012’de AVM inşaatı başladı.
Mudanya halkı, Bursa’daki tarihsel alanları korunmasını isteyen ve içlerinde Baro, Akademik Odalar,

Dernekler olan kurumlar tarih katliamına ciddi tepki
gösterdi. Bu kurumlar ve Mudanya Halkıyla birlikte
Myrleia Antik Kent Platformu’nu kurduk.
Kurduğumuz Platformun çağrısıyla çok sayıda basın
açıklaması ve gösteri yürüyüşü düzenledik. Tarih katliamına izin veren Bursa Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kararı’na dava açtık.
Açtığımız davaya atanan bilirkisi haklılığımızı kanıtladı ve 2014 Aralık ayında dava bizim, Platformumuzun,
Mudanya’nın Bursa’nın ve tarihsel geçmişimizin zaferi
ile sonuçlandı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun verdiği karar iptal edildi.
Kültür Bakanlığı, KENDİ VARLIK NEDENİNE İHANET EDEREK kazandığımız davayı temyize taşıdı. Bu
sırada tarih katliamına neden olan AVM’yi Bursa merkezli bir marketler zinciri satın aldı.
24 Mart 2016’da daha önce alışık olmadığımız bir şey
gerçekleşti. Temyizdeki davamıza bakan Danıştay 14.
Daire kazandığımız dava kararını BOZARAK geri gönderdi.
Dosya davayı kabul eden Mahkemeye geri döndü ancak heyet değişmişti. Keşfe karar veren Mahkemenin
atadığı bilirkişiler özel seçilmiş gibiydi. Üç kişilik bilirkişi heyetinden biri Hasankeyf ’i sulara gömen bilirkişi
raporunu imzalayan kişiydi. Diğeri TOKİ için Spragon
Antik kentini yok sayan rapor hazırlamıştı. Üçüncüsü
çalıştığı kurumun aleyhine açılan bir davada kanunla-
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ra aykırı olarak bilirkişi olarak yer almıştı.
Beklediğimiz gibi bilirkişilerin raporu aleyhimize geldi
ve davamıza bakan mahkeme 12.07.2017 tarihinde davayı aleyhimize sonuçlandırdı.
O kararla kaybettiğimiz davayı bu kez biz temyize taşıdık. Danıştay davayı bir kez daha bozdu. Bozma gerekçesi tam da bizim dilekçemizde belirttiğimiz gibi dava
konusu ile bilirkişi olarak atanan kişilerin görev alanlarının uyumsuzluğudur.
Şimdi davamız bir kez daha görülecek. Davamız üçüncü kez Bursa İdare Mahkemesince hükme tabi olacak. Ve inanıyoruz ki kazandığımız ilk davada olduğu
gibi adalet yerini bulacak. Tarih katledilerek yapılan
AVM’nin haksızlığı hukuk tarafından da onaylanacak.
Benzeri kötü örnekler oluşmasının önüne geçilecek.

vermeyeceğiz. 3. kez görülecek davamızın takipçisi olacağız. Adaletin hukuk tarafından yerine getirilmesine
çalışacağız. Tarihimizi katlederek kurulan bu AVM’nin
yıkılarak benzer girişimlerin heveslerini kursağında bırakacağız.
MYRLEIA ANTİK KENT PLATFORMU
Mudanya Tarihine ve Geleceğine Sahip Çıkanlar
Platformu
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu
Bursa Barosu
Bursa Kent Konseyi Arkeoloji Çalışma Grubu
Bursa Tabip Odası

Biz, insanlık tarihini ırk, cins, din ayrımı gözetmeden
bir bütün olarak gören Myrleia Antik Kent Platformu
bileşenleri olarak, Mudanya’nın, Bursa’nın, insanlık tarihin beşiği olan Anadolu’nun Trakya’nın sahip olduğu
tarihsel zenginliği dünya kültür varlığının en önemli
değerleri olduğuna inanıyoruz.

Mudanya Belediyesi

Mudanya’da toprağın altında yatan tarihsel zenginliği, Myrleia’yı sermayenin ve bireylerin özel çıkarları
doğrultusunda yok edilmesine bundan sonra da izin

DİSK Güney Marmara Bölge Temsilciliği

Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi
Çağdaş Hukukçular Derneği Bursa Şubesi
DOĞADER Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği

KESK Bursa Şubeler Platformu

TMMOB İSTANBUL ŞEKER ÇALIŞTAYI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
18.04.2018 / TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
tarafından düzenlenen TMMOB İstanbul Şeker Çalıştayı 15 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirildi.
TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu Sekreterliğinde
Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Ziraat Mühendisleri
Odası İstanbul Şubesi tarafından organize edilen Şeker Çalıştayı düzenlendi. Üç oturum şeklinde organize
edilen çalıştayda ilk oturum Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesi, ikinci oturumda Nişasta Bazlı Şeker ve son
oturumda forum gerçekleştirildi.
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Cevahir Efe Akçelik ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun açılış konuşmalarının ardından şeker fabrikaları ve özelleştirme konusu üzerine Bursa
Milletvekili Orhan Sarıbal, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Abdullah Aysu söz aldı.

İkinci oturumda Nişasta Bazlı Şeker konusu ile ilgili
Prof. Dr Osman Erk ve Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Onur Akbulut söz
aldı. Forum şeklinde organize edilen son oturumda ise
katılımcılar düşünce ve görüşlerini aktardılar.
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TMMOB VE ESKİŞEHİR İL KOORDİNASYON
KURULU ORTAK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

22.03.2018 / Eskişehir Alpu Bölgesi’nde yapılmak istenen termik santrale ilişkin 21 Mart 2018 tarihinde TMMOB Heyeti ile TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon
Kurulu ortak bir toplantı gerçekleştirdi.
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ve TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Neşet Aykanat’ın yürütücülüğü ile gerçekleştirilen toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük, Teknik
Görevliler Eren Şahiner ve Bülent Akça, TMMOB Hukuk Müşaviri Av. Ekin Öztürk, TMMOB Enerji Çalışma Grubu Başkanı Nedim Bülent Damar (EMO),
Enerji Çalışma Grubu Üyeleri İfakat Necla Şaylan
(JMO), Işın Çavdar (KMO), Nilgün Ercan (KMO),
Mehmet Torun (Maden MO), Orhan Aytaç (MMO),

Mehmet Ali Dayıoğlu (ZMO), Oda Avukatları Av.
Mehmet Horuş (JMO), Av. Zühal S. Dönmez (ZMO) ve
Av. Hayati Küçük (EMO), Eskişehir İKK bileşenlerinden Ender Kelleci (EMO), Oğuz Soylu (EMO), Hatice
Aydın (EMO), Deniz Kılıç (İMO), Can Ayday (JMO),
Merve Edizkan (JMO), Kenan Çalışır (KMO), Ümit
Yıldırm (Maden MO), Mustafa Özdemir (MMO), N.
Ulaş Kutlu (MMO), Zevaiddin Özcan (ZMO), Feyyaz
Uysal (ZMO), Levent Özbunar (ZMO) katıldı.
Katılımcılar toplantıda, yapılması planlanan termik
santral projesine karşı yürütülen mücadele sürecinin
seyri ve hukuki çalışmalar hakkında tartışarak, mücadele hattı üzerine fikir alışverişinde bulundu.

ANKARA’DA 1 MAYIS TANDOĞAN MEYDANINDA!
Ankara’da 1 Mayıs kutlamalarının Tandoğan (Anadolu) Meydanında yapılacak olmasına
ilişkin,aralarında TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun da bulunduğu Tertip
Komitesi 21 Nisan 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
22.03.2018 / 1 Mayıs Tandoğan (Anadolu ) Meydanı
miting başvurumuz Ankara Valiliği tarafindan onaylanarak tertip komitesi başkanına tebliğ edilmiştir.
Emek, Mücadele ve Dayanışma Günümüz 1 Mayıs’a sorunlarımızın hiç olmadığı kadar ağırlaştığı bir dönemde giriyoruz. Siyasal iktidarların yıllardır hayata geçirdiği, bugün OHAL karanlığı ile sürdürülen düzende, en
temel haklarımız yok ediliyor.Çalışanlara, Yoksulluk ve
Güvencesizlik Dayatılıyor

•

Kadrolu-güvenceli istihdam ortadan kaldırılarak
güvencesiz istihdam yaygınlaştırılıyor.

•

Emekliliğimizde sefalete itiliyoruz.

•

Ödediğimiz vergilere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Geçmediğimiz köprülerin, hizmet almadığımız şehir hastanelerine ödenen paralar bizim
cebimizden çıkıyor.

OHAL’ DE sorunlarımız Katlanarak artıyor.
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Demokrasinin, adaletin, laik bir yaşamın, barışın, kardeşliğin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tamamen ortadan kaldırılmak istendiği bir ortamda emeğin haklarından da söz edilemeyeceğini yaşayarak öğreniyoruz.
•

Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile Anayasa ve yasalar yok sayılıyor.

•

Grevler yasaklanıyor, sendikal hak ve özgürlüklerim yok sayılıyor.

•

OHAL ile fiilen yok edilen iş güvencemizi kalıcı
olarak ortadan kaldırmak için kuralsız, esnek, güvencesiz istihdam yaygınlaştırılıyor.

•

Kadınlara yönelik şiddet, taciz, çocuk istismarları
artarken vatandaşın, sosyal medya paylaşımlarına kadar inceleyip ceza yağdıranlar, kadınları ve
çocukları korumak yerine emeğimiz, bedenimiz,
kimliğimiz bizimdir diyen kadınlara yönelik baskılarını artıyor

•

Hem “yerli ve milli” olmakla övünüp hem de halkın birikimlerinin ürünü kamu kurumlarını yok
pahasına sermayeye peşkeş çekerek özelleştirme
rekoru kıranlar, ülkeyi tarım ve temel gıda ürünlerinde de dışarıya bağımlı hale getirenler, gözünü şimdi de Şeker Fabrikalarına dikiyor. Zehirden
farksız Nişasta Bazlı Şeker üreticisi uluslararası

dev holdinglerin çıkarı için halkın sağlığı tehlikeye
atılıyor.
Emeğimiz, Ülkemiz, Geleceğimiz İçin 1 Mayıs’a!
Gücünü bizi bölmekten alanların dayattığı sömürü,
yoksulluk ve baskıya karşı; bu ülkenin emeğiyle yaşayan çoğunluğu, işçiler, kamu çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimler, emekliler, açlık/yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkûm edilenler,
işsizler, çalışırken ölmek, sakat kalmak, tükenmek istemeyenler, yaşamı savunanlar, vahşi sermaye düzenine
karşı işini, ekmeğini, ülkesini ve geleceğini savunanlar,
emek, barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük, laiklik ve
halkların kardeşliğini; sermayenin ve tek adam rejiminin kuşatmasına karşı savunanlar, 1 Mayıs meydanında
Ankara TANDOĞAN (ANADOLU) MEYDANI’NDA
buluşuyor.
1 MAYIS’TA TANDOĞANDA TALEPLERIMIZİ
HAYKIRIYORUZ.
Yaşasın 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü!
Türkülerimizle ve Halaylarımızla Kol Kola, Omuz
Omuza
HAYDİ, 1 MAYIS’A!
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TMMOB ULUSLARARASI CBS KONGRESİ 2017
SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

15-18 Kasım 2017 tarihlerinde Adana Çukurova Üniversitesinde gerçekleştirilen TMMOB
Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Sonuç Bildirgesi yayımlandı.
26.03.2018 / Uluslararası CBS Kongresi 2017 Kongresi
225 delege, 212 doğal delege, 158 katılımcı, 171 öğrenci olmak üzere, toplamda 766 kişinin katılımı ile 15-18
Kasım tarihlerinde Adana Çukurova Üniversitesinde
gerçekleşmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve ilgili
konularında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yerel yönetimler ve üniversitelerden
farklı meslek disiplinlerine tabi mühendis, mimar, şehir plancısı ve akademisyenler kongreye yoğun ilgi
göstermiştir.
Kongrede, bilim kurulu
değerlendirmeleri sonucuna göre 45 adeti sözlü
bildiri, 30 adeti poster
bildiri olarak kabul edilmiştir. Bu bildirilerden
36 adeti 2 paralel teknik
oturumda, 5 adeti son gün
gerçekleşen en iyi bildiri
oturumunda sunulmuştur. En iyi sözlü bildiri ve
en iyi poster seçimleri yapılmıştır.
Kongre sabahları paralel
teknik oturumlar öğleden
sonraları da 2 adet panel
şeklinde programlanmıştır. Altı adet panelde Dünya ve ülkemiz ölçeğinde
CBS ilgili alanlarındaki
öncelikli konu ve sorunları tartışılmıştır. Gerek
sözlü bildiriler ve gerekse
panel oturumlarında salonlardaki izleyici katılımları ve katkıları, oldukça
tatmin edici bir düzeyde gerçekleşmiştir.
Kongrede sunulan bildiriler panellerde tartışılan konular ve alınan katkılar itibariyle Kent ve ülke yönetimi
ölçeğinde, münferit olumlu gelişmeler yanında, Ülkemizde halen çağdaş ve demokratik yönetim tarzlarının
benimsenmesi adına çok temel eksiklik ve sorunların
olduğu kongrenin en temel bulgularından biri olmuştur. Ülkemizin ve kentlerimizin “sürdürülebilir geliş-

me” ilkeleri doğrultusunda yönetilebilmesi için CBS ve
ilgili teknolojilerin kullanımının öncelikler dahilinde
ve doğru metodolojilerle yaygınlaştırılması için gerekli
yasal mevzuat hazırlanmalıdır.
Kongrede ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Açık veri, Ulusal Konumsal Veri Altyapısı
Ülkemizde 20 yılı aşkın
bir süredir bir türlü kurulamayan Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (UKVA)
/ TUCBS ihtiyacı artık
kent planlamadan afet ve
acil durum yönetimine
her alanda çok yoğun bir
biçimde hissedilmektedir.
UKVA, bu alanda kaybedilen zamanın telafi
edilebilmesi ve gelişmiş
ülkelerin hızına bir an
önce erişilebilmesi adına,
Dünya genelinde halen
başlıca eğilimlerden biri
olan “Açık Veri” girişimleri ile birlikte düşünülerek
acilen “kullanılabilir” bir
boyuta taşınmalıdır. Ya
da daha radikal ve stratejik bir yaklaşımla, UKVA
ya da başka KVA girişimleri ile daha fazla zaman
kaybedilmemesi adına, bu
girişimlerin tümüyle terk
edilerek doğrudan açık
veri girişimlerinin başlatılması tercih edilmelidir.
21 Eylül, 2016 tarihi itibari ile, 2014 ten beri üst üste
iki yıl, bir “açık veri Ulusal Eylem Planı” sunamadığı
için, Dünya genelinde bütün ülkelerin üye olduğu “açık
devlet ortaklığı” (Open Government Partnership) üyeliği askıya alınan Türkiye, acilen anılan eylem planını
sunarak üyelik hakkını geri kazanmalı, konumsal ve
konumsal olmayan verileri kapsayacak şekilde Ulusal
“Açık Veri” girişimini acilen başlatmalıdır.
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Veri Altyapıları ya da açık veri stratejileri, “Bilgi Toplumu” olmanın, “çağdaş yönetimler” tesis edilebilmesinin temel gereksinimleri olmasının yanında, ekonomik
kaynak yaratılması bakımından da dünya genelinde
ana eğilimlerden olmuştur. Örneğin bu stratejiler, dünya genelindeki eğilimlerden biri olan ve Türkiye`de de
konuşulan “akıllı kentler” in de temelidir. Geçen on yılda sıkça dillendirilen ancak bir türlü işlerlik kazanamamış “Kent Bilgi Sistemleri” nin de temelidir. Açık verinin ekonomik değeri konusunda çok sayıda çalışma
vardır. Bu çalışmalardan birine göre kamunun elindeki
verinin değeri ABD` de 750 milyar Euro, Avrupa ‘da 68
milyar Euro, İngiltere`de 6 milyar sterlin dir. Türkiye
için 5 milyar Euro abartı olmayacaktır. Dolayısıyla açık
veri, ülkemiz için hayati önem taşıyan bir konudur.
Bu bağlamda CBS Genel Müdürlüğü UKVA, Açık veri
ve ülke yönetimi politika önceliklerini birlikte değerlendirerek bir acil eylem planı hazırlamalı, faaliyetlerini bu plan ve yasal sorumlulukları dahilinde yerine
getirebileceği önlemleri almalıdır.
Konumsal Veri Altyapıları (KVA) bağlamında Kongre`de dile getirilen önerilerinden biri de, UKVA`nın
halen kurulamamış olduğu, yakın gelecekte kurulmasının olası görülmediği ülkemiz koşullarında, TMMOB
bağlı odalarının kendi yaptıkları işlerden elde ettikleri
verileri sunacak bir konumsal veri altyapısı üzerinde
çalışabileceği idi. Bu, değerli ve üzerinde çalışmayı hak
eden, yasal boyutu da olan bir konudur. TMMOB`nin
kaynak ayırmayı düşünmesi durumunda böyle bir çalışma başlatılabilir.
Kamu projeleri ve özel sektör
Kamu projeleri dünyada kabul görmüş metodolojilere göre yönetilmelidir. Kamu proje sonuçları şeffaf
bir şekilde izlenebilir olmalıdır. Kamu, ülke yönetimi
politikaları doğrultusunda koordinasyon ve denetime
odaklanmalı, bu alanlarda kendini geliştirecek önlemleri almalı, özel sektörün gelişiminin ve büyümesinin
önünde engel teşkil edecek uygulamalara gitmemelidir.
Tüm kamu ihaleleri, “yüklenici statüsü” ayırımı gözetmeksizin, uluslararası standartlara uygun “”içerikte
olması beklenen ve 2017 yılında yenilenmesi planlanan
KİK e tabi süreçlerle yönetilmelidir.
Kamu projelerinin sonuçlarının izlenmesine olanak tanıyacak yöntem ve mekanizmalar geliştirilmelidir.
Kent Yönetimi, planlama ve plan uygulama
Kent planlama, nazım imar planları ve çevre düzeni
planları mutlaka veri altyapıları desteğinde yapılmalıdır. 3B Kent Modellerinin üretim ve kullanımı teşvik
edilmeli, kent yönetimi ile ilgili kararların alınmasında

bu modeller kullanılmalıdır. İmar planlarının yapımı,
uygulanması, değiştirilmesi, plan uygulama kararlarının yönetilmesi ve yapı denetimi gibi işlevler 3BKM
ler temelinde yürütülmelidir. İstanbul gibi, kültürel
mirasın hayati önem taşıdığı kent ve yerleşimlerde yapı
ruhsatlandırılmaları 3BKM ler üzerinden yapılacak
konumsal analizler temelinde sağlanmalı ve bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Böylelikle
son yıllarda sıkça duyulan, İstanbul Zeytinburnu 16:9
kuleleri gibi durumlar ile ilgili süreç en başından doğru
yönetilebilir, ilgili binaların ruhsatlandırılmaları “siluet
analizleri” temelinde gerçekleştirilebilirdi.
Yapı denetimleri, Bina Bilgi Modellemesi (BIM) teknolojileri temelinde ve 3B olarak yürütülmeli, TMMOB
çatısı altındaki meslek disiplinleri yapı denetimindeki
işlevleri ile orantılı rol, sorumluluk ve ücretlendirmeye
tabi olmalıdır. Yapı denetimi verileri veri tabanlarında
tutulmalı açık veri olarak ya da belirli veri altyapıları
üzerinden anlık olarak erişilebilir olmalıdır.
Ülkemizde geçmiş yıllarda Soma ve Ermenek`te yaşanan maden facialarının önüne geçilebilmesi adına, madencilik işletmeleri gibi kritik işletmelere ait yapı denetimlerinin de BIM ve 3B temelinde yapılması, denetim
sonuçlarının veri tabanlarından şeffaf bir biçimde ilgililere erişilebilir kılınması kaçınılmazdır.
Kentsel Dönüşüm projeleri kaynak ihtiyacındaki ülkemizde önemli bir finansal kaynağı tüketir durumdadır. Oysa kentlerimiz en başından doğru yönetilse idi,
kentsel dönüşüme ayırılan kaynaklar ülkemizin pek
çok acil ihtiyacı için kullanılabilirdi. Diğer yandan, bugün bu projeler uygulanırken bir yandan da bugünün
kentleri yanlış planlama ve plan değişikliği süreçleri ile
yarının kentsel dönüşüme muhtaç kentleri durumuna
düşürülmektedir. Bu durumun önlenmesi için, gerek
planlama ve gerekse plan uygulama süreçlerinde veri
ihtiyaçlarının ilgili KVA lar üzerinden sağlanması ve
CBS teknolojilerinin bu süreçlerde kullanılması kaçınılmazdır. Bu durum kentsel dönüşüm projelerinin
tasarım ve yönetim süreçleri için de geçerli olmalıdır.
Diğer bir anlatımla, kentsel dönüşüm proje alanlarının
belirlenmesi ve proje yönetimi süreçleri de KVA ve CBS
desteğinde yürütülmeli ve kentsel dönüşüm projeleri ilgili tüm veriler açık veri olarak Web üzerinden kullanıcılara sunulmalıdır.
Taşınmaz Değerleme
Taşınmaz değerleme, konumsal veri altyapıları (KVA)
desteğinde yapılmalıdır. Değerlemeye esas veriler, sorumlusu kurum ya da taraflarca Web üzerinden “açık
veri” olarak ya da değerleme amacına yönelik oluşturulacak bir ya da daha çok KVA üzerinden sunulabilir
hale getirmeli ve sunulmalıdır. Bu sayede verilere anlık
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erişim değerleme işleminin hızını artıracak ve verilerin
doğruluğunun denetlenebilmesine olanak tanıyacaktır.
Doğal olarak bu durum, taşınmaz değerleme alanındaki en temel sorun olan sonuç olarak elde edilen değerin ne kadar “doğru” ya da “tutarlı” olduğunun ifade
edilmesine dair bir çözüm sunamaz. Bu durumda da
aynı taşınmaza ait çok farklı değerler hukuki olarak geçerlik kazanabilir. Öyle ki kamulaştırma projelerinde %
95 anlaşmama oranları ile vatandaşların yargı yoluna
başvurduğu ve sonuçta idarenin önerdiği değerin çok
üzerinde değerleri elde edebildiği bilinen bir gerçektir. Taşınmaz değerleme alanındaki bu temel sorunun
çözümü ve bir taşınmaz için elde edilecek değerin en
azından belirli sınırlar içinde kalmasını zorlayacak teknik ve yasal bir altyapının süratle hazırlanması ve hayata geçirilmesi gereklidir.
Yerel yönetimler ve MAKS projesi
Yerel yönetimlerin numarataj verileri kent konumsal
veri altyapılarının en temel bileşenlerinden biridir. Yerel yönetimlerin açık veri olarak ya da başka lisanslamalarla sunabilecekleri “pazar değeri” olan bir veridir.
Ancak numarataj verilerinin gerek oluşturulması ve
gerekse güncel tutulması, yerel yönetimlerin yetersiz
kaldığı konulardan biridir. Daha önce bazı yerel yönetimler numarataj veri setlerini oluşturma amacıyla
çeşitli ihaleler düzenlemişlerdir. Ancak güncelleme
modellerinin olmayışı nedeniyle veriler zamanla güncelliğini yitirmiştir.
Ulusal Adres veri tabanı (UAVT) nın konumsal bileşenden yoksun tasarlanmış olmasının yarattığı sorunların çözümü adına, UAVT nin konumsal bileşeni de
içermesi amacı 2011`de başlatılan Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesinde öncelik yazılım tarafına verilerek bazı pilot uygulamalar yapılmıştır. En son
ASELSAN ile T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında “Mekânsal Adres
Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi”
kapsamında, 31.12.2015 tarihinde 372.881.356 TL bedelli bir sözleşme imzalanmıştır.
Numarataj verilerinin toplanması ve güncel tutulmasının halen ASELSAN tarafından yürütülen proje gibi
Türkiye geneline yönelik projeler ile çözülmeye çalışılması pek çok açıdan doğru bir proje modeli değildir. Burada en temel problem, numarataj veri setlerinin ülke genelinde tamamlanmasında bugüne kadar
yaşanan ve bu proje modeli ile de yaşanmaya devam
edecek olan gecikmedir. Bu gecikmenin bir maliyeti
vardır ve zaten kaynak ihtiyacında olan ülkemiz ekonomisi için bu değerlidir. Ülke geneline hitap eden bu
tarz projelerde doğal olarak pilot iller olmakta bu da
pilot kapsamında olmayan iller için gecikme anlamına

gelmektedir. Dolayısıyla, bu tarz proje modelleri, ülkemizin “Bilgi Toplumu” olma yolundaki ilerlemesini
sekteye uğratmaktadır. Bu nedenle numarataj işi tek
bir proje yerine her bir yerel yönetimin sorumluluğuna
bırakılmalı, yerel yönetimler bunun için gerekli kaynağı ayırmalı ve sorumluluklarını kendi imkanları ya
da harita mühendisliği özel sektörü aracılığı ile yerine
getirmelidir. Bu sorumluluklarını yerine getirmeyen
yönetimlere yasal yaptırım uygulanmalıdır. Numarataj
verileri konusunda yeni bir yasal düzenleme yapılmalı,
bu düzenlemede numarataj verilerinin açık veri ya da
ücretli veri olarak Web servisleri ile sunulması da yer
almalıdır.
Tarım, Çevre ve doğal kaynakların yönetimi
Ülkemiz için hayati önem taşıyan tarım politikalarının belirlenmesi ve uygulanması süreçlerinde, çevre ve
doğal kaynakların sürdürülebilir gelişme ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinde, KVA lar, uzaktan algılama,
fotogrametri, LİDAR, İHA gibi Coğrafi Bilgi teknolojileri aktif olarak kullanılmalıdır. İklim değişikliğine
göre ürün politikaları belirlemeden, gıda güvenliğine,
hassas tarımdan arazi değerlemesine pek çok uygulama
için gerekli veri setlerinin üretimi ve üretilen verilerin
açık veri olarak ya da KVA lar üzerinden kullanıcılara
sunulması için gerekli teknik ve yasal altyapı hazırlanmalıdır. Ülkemiz tarımı ve ekonomisi için çok önemli
olan tarım arazilerinin işletilmesi ve bu bağlamda, toprak kanunu ve arazi edindirme konularındaki politikaların da yine ilgili veri altyapıları desteğinde ve ülkemizin bölgesel farklılıklarını da gözeten “arazi kullanım
planlaması” temelinde yürütülmesi esastır. Bu bağlamda tarım arazilerinin kayıt altına alınması ile ilgili Çiftçi
Kayıt Sistemi gibi projeler eksiklikleri giderilerek ilgili
kullanıcılara Web servisleri ile bilgi sunacak duruma
getirilmelidir.
CBS Eğitimi ve CBS uzmanlığı
Son yıllarda CBS alanında gündemde olan konulardan
biri de CBS uzmanlığı/operatörlüğü konusu olmuştur.
Bu konunun, bugüne kadar yapılmış olan çalışmalardan farklı, yeni bir yaklaşımla ele alınması kaçınılmazdır. Bu yeni yaklaşımın öncelikle, önceki çalışmaların
en temel eksikliği olan, ilgili ihtiyacın açık bir biçimde
ortaya konamamış olması problemini çözmesi gerekir.
Buna göre, hangi iş kollarında ne tür uzmanlıklara ihtiyaç olduğu belirlenmelidir. Çünkü ülkemizde üniversitelerin harita – geomatik mühendisliği bölümlerinde ve
meslek yüksekokullarında (MYO) CBS ile ilgili eğitim
programları zaten mevcuttur. İlgili iş ya da projelerin
eleman ihtiyaçlarının tanımlanmasında, anılan bölüm
veya MYO mezunu olma koşulunun belirtilmesi, projelerdeki CBS uzmanlığı/operatörlüğü bağlamındaki
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ihtiyaçları karşılamaya yeterlidir. Diğer yandan, anılan
bölüm/MYO mezunlarının son yıllarda artan işsizlik oranları, CBS uzmanlığı/operatörlüğü gerektiren
projelerin sayısındaki artış oranı dikkate alındığında,
Ülkemizde CBS uzmanlığı/operatörlüğü alanında bir
eleman açığının olduğunu söylemek zordur. Bununla
birlikte, eğer anılan verileri ve bunların gelecekle ilgili
projeksiyonlarını irdeleyecek teknik çalışmalar, söz konusu ihtiyacı somut olarak ortaya koyabilirse, bu durumda uluslararası eşdeğerleri ile uyumlu bir “Ulusal
Yeterlilikler Çerçevesi (UYÇ)” tanımlanmalı, uzmanlık
alanları ve buna uygun eğitim içeriklerinin belirlenmesinde ilgili uluslararası akademik ve pratik çalışmalar esas alınmalıdır. Örneğin, uzmanlık alanlarının

belirlenmesinde 2006 yılında ABD de tamamlanan
BoK (Body of Knowledge) ve 2016 da AB düzeyinde
gerçekleştirilen GI-N2K projesi sonucu ortaya çıkan
revize edilmiş BoK esas alınmalıdır. Üniversitelerin
Harita-Geomatik mühendisliği bölümleri ve CBS eğitimi veren MYO mezunlarının UYÇ deki denklik durumları belirlenmeli, bu mezunların CBS konusunda
hiçbir eğitimi olmayanlarla eşdeğer tutulmasının önüne geçilmelidir.
Saygılarımızla.
TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

“GIDA SANAYİİ & MÜHENDİSLER: FABRİKA
VE TOPLUMSAL YAŞAM DENEYİMLERİ
ARAŞTIRMASI” KİTABI ÇIKTI

TMMOB Gıda Politikaları Çalışma Grubu öncülüğünde hazırlanan “Gıda Sanayii ve
Mühendisler: Fabrika ve Toplumsal Yaşam Deneyimleri Araştırması” kitabı yayımlandı.
29.03.2018 / Ülkemizdeki 550 bine
yakın mühendis, mimar ve şehir
plancısının temsilcisi olan Birliğimiz gücünü kamusal statüsünden,
toplumcu mücadele anlayışından
ve hepsinin ötesinde de üyelerinden almaktadır. Üyelerle bağın yasal gerekliliklerin ötesinde
örgütsel bir güce dönüşmesinin
yolu, odalarımızın üyeleriyle canlı,
üretken ve sürekli yenilenen ilişki
biçimleri yaratmasıyla mümkündür. Temsilcilik ve şubelerimizde
yürütülen faaliyetler aracılığıyla
yüz yüze yürütülen üye ilişkisinin
diğer biçimlerinden biri de belirli zaman aralıklarıyla yapılan üye
profili araştırmalarıdır.

“İklim Değişikliği”, “çatışmalar” ve
“göç” gibi küresel ölçekli sorunların da etkisiyle “Gıda Sorunu” tüm
dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi haline gelmiştir.
Yıllardır uygulanan yanlış tarım
politikaları, özelleştirmeler ve dışa
bağımlılık gibi nedenlerle bu sorun
ülkemizde çok daha yoğun biçimde
hissedilmektedir.

Odalarımızın
gerçekleştirdiği
üye profili araştırmaları oda örgütlülüğümüzün güçlendirilmesi kadar, meslek alanımızın sürekli gelişen
bilimsel standartlara ve sürekli değişen üye beklentilerine uygun biçimde düzenlenmesi için de gereklidir.
Üyelerimizin sosyoekonomik durumlarından gelecek
beklentilerine kadar farklı alanları kapsayan profil
araştırmaları, meslek alanlarımıza ilişkin akademik çalışmaların da en önemli veri kaynaklarından birisidir.

Açlık ve yoksullukla mücadelede
gıda güvencesinin ve yeterli beslenmenin olabilmesi için, ekonomik
iyileşmenin sağlanıp geçimin kolaylaştırılması, doğal kaynakların
yönetimi, çevrenin korunması, kırsal alanda sürdürülebilir kalkınma
ile kırsal refahın artırılması ve sürdürülebilir tarımsal politikaların
hayata geçirilebilmesi gerekmektedir.
Küresel bir açlık ve yoksulluk tehdidiyle birlikte büyüyen gıda sorunu, mühendislik alanlarının toplumsal
rolünü ve önemini daha da artırmasına rağmen, ülkemizde tıpkı diğer mühendislik alanlarında olduğu
gibi mühendis emeği değersizleştirilmek istenmektedir. Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odalarımız,
yıllardır yürüttüğü yoğun çabalarla meslek alanına
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ve meslektaşlarına sahip çıkmakta, hak ve çıkarlarını
toplumun genel çıkarları doğrultusunda geliştirmeye
çalışmaktadır. Elinizdeki bu araştırma bu çabanın bir
parçası olarak değerlendirilmelidir.
Oda çalışmalarına olduğu kadar TMMOB’nin toplumcu mücadelesine de katkı vereceğine inandığımız bu
araştırmaya yön veren TMMOB 44.Dönem Gıda Politikaları Çalışma Grubu’na ve katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
ÇALIŞMA GRUBU SUNUŞU
Gıda, yaşamımızın vazgeçilemez, ertelenemez, ikame
edilemez ihtiyacıdır. Yaşamak için beslenmek zorundayız. Sürdürülebilir bir biçimde güvenli ve yeterli miktarda gıdaya ulaşmak ise bir insan hakkıdır. Hal böyle
olunca, tarım ürünleri ve gıda maddelerinin stratejik
ürünler olduğunu vurgulamak gerekmektedir.
Türkiye; halen var olan sorunlarına rağmen tarımsal ürün üretiminde önemli bir kaynak ülke pozisyonundadır. Gıda Sanayii, tarıma dayalı bir sanayi kolu
olsa da imalat sanayimiz içinde % 13- 15 arasında da
bir paya sahiptir. Bu pay, üretim değeri açısından da,
meslektaşlarımızın istihdamı açısından da değerlendirildiğinde göz ardı edilemez bir öneme sahip olduğu
ortadadır.
Gıda Sanayii, ülkemiz ekonomisinin üst üste yaşadığı
pek çok kriz döneminden ve özellikle son yıllarda krizin en şiddetli olduğu dönemlerden, imalat sektörü daralıp, küçülüp, negatif sonuç verirken pozitife geçmeyi
başarmış ve Türkiye ekonomisini sırtlayan bir sektör
olmuştur.
Tüm bu geçmiş ve güncel değerlendirmeler ışığında,
TMMOB’ye bağlı Gıda Mühendisleri Odası, Kimya
Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası olarak, TMMOB Sanayi Kongresi’nde sunulacak bildiriye hazırlık amacıyla, özel sektörde çalışan üyelerimizi
kapsayan bir alan araştırması yapılmasına karar verildi.
Üyelerimize ulaşmak için eşsiz bir fırsat yaratan “GIDA
SANAYİİ VE MÜHENDİSLER: FABRİKA VE TOPLUMSAL YAŞAM DENEYİMLERİ ARAŞTIRMASI”
sadece gıda sanayiinin yapısını görmek için değil, daha
geniş bir bilgi perspektifi üzerine bilgi edinme amacıyla
gerçekleştirildi.

bir örneklemin mesleki sonuçlarının fotoğrafıdır. Yıllardır bu alanda çalışmakta ve emek vermekte olan bizler açısından sonuçların büyük ölçüde bildiğimiz gerçeklerle uyum içinde olduğu görülmüştür. Odalarımız
açısından bu tür çalışmalar, üyelerimizin sorunlarını
anlamak ve demografik yapıları hakkında bir kez daha
güncel bilgi edinmek açısından çok değerli fırsatlardır.
Konu uzmanı olan kişilerce, meslek alanına ilişkin yeterli temsiliyet gözetilerek oluşturulan bir örneklem
üzerinden yapılan bir özel anket çalışması gerçekleştirildi. Çalışma, gıda sektöründe görev yapanlar açısından son derece anlaşılabilir bir yüzdeliğe sahip olması
sebebiyle büyük çoğunluğu gıda mühendislerinin katılımı ile gerçekleşmiştir.
Anket çalışması Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Öğretim üyesi Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir liderliğinde oluşturulan bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Çalışmanın planlandığı andan sonuna kadar son
derece olumlu ve üretken bir tavırla yaklaşan, bizleri
anlayan ve birlikte üretmenin keyfini yaşatan Prof. Dr.
Gamze Yücesan Özdemir’e çok özel teşekkürlerimizi ve
saygılarımızı sunuyoruz. Çalışan ekipte yer alan, Mehmet Atilla Güler ve Zümre Özdemir Güler’e de yoğun
emekleri için çok teşekkür ederiz.
Ülkemizin yıllardır içinde olduğu insanı değersizleştiren, tüm değerleri sermaye üzerinden tanımlayan anlayışının mühendisler üzerindeki yıkıcı etkisine tanık
olmak acı bir deneyim oldu. Raporun sonunda gıda sanayiindeki mühendisler için yapılan “Üretim Sürecinde
Vasıfsızlaşma; Toplumsal Yaşamda 3Y: Yalnız, Yabancı,
Yorgun” saptaması ne yazık ki doğrudur. Bu bir sistem
ve yönetim sorunudur. Sorunların çözümü için makro
politikaların temelden değişmesi gerekmektedir.
Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen TMMOB
Yönetim Kurulu üyesi K. Zeki Taydaş, TMMOB Gıda
Mühendisleri Odası başkanı Yusuf Songül, TMMOB
Kimya Mühendisleri Odası başkanı Ali Uğurlu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası başkanı Özden Güngör, TMMOB Gıda Politikaları Çalışma Grubu üyeleri
Petek Ataman, Osman Özgün, Murat Aslan ve TMMOB teknik görevlisi Sezgin Çalışkan arkadaşlarımıza
teşekkür ederiz.
Bizler, TMMOB kadroları olarak, bir yandan yaşanan
gerçekleri tüm çıplaklığı ile halkın gözleri önüne sermek, diğer yandan ise haktan, doğrudan yana bir düzene ulaşmak inancımızla mücadele etmeye devam
edeceğiz.

Elimizdeki kitapçık tüm sektörü gösteren bir çalışmayı
kapsamasa da içerisindeki sorular ve analizler ile geniş
birlik haberleri
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TMMOB 44. Dönem
Gıda Politikaları Çalışma Grubu

YAYINLAR
DENETLEME KURULUYAYINLAR
RAPORU

SAMİ YILMAZTÜRK’Ü KAYBETTİK
SAMİ YILMAZTÜRK’Ü KAYBETTİK

07.03.2018
07.03.2018
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 3536-37-38.
Sayman
Üyeliği, Şubesi
39-40-41Mimarlar Dönemler
Odası İstanbul
Büyükkent
3542.
Dönemler
Sekreter
Üyeliği,
43
ve
44.
Dönem
36-37-38. Dönemler Sayman Üyeliği, 39-40-41Yönetim
Kurulu
Başkanlığı
görevlerini
üstlen42. Dönemler
Sekreter
Üyeliği,
43 ve 44. Dönem
miş
Mimar
C.
Sami
Yılmaztürk’ü
kaybettik.
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiş Mimar C. Sami Yılmaztürk’ü kaybettik.
Ailesine, dostlarına, TMMOB ve Mimarlar
Odası
camiasına
başsağlığı
diliyoruz.
Ailesine,
dostlarına,
TMMOB
ve Mimarlar
Odası camiasına başsağlığı diliyoruz.
TMMOB Yönetim Kurulu
TMMOB Yönetim Kurulu

İSMET ÖZTUNALI’YI KAYBETTİK
İSMET ÖZTUNALI’YI KAYBETTİK

14.03.2018
14.03.2018
TMMOB Genel Sekreterliği, TMMOB Yönetim
Kurulu
veGenel
Orman
Mühendisleri
Odası Yönetim
TMMOB
Sekreterliği,
TMMOB
Kurulu ve
üyeliği
görevlerini
üstlenmiş
Orman
Orman Mühendisleri Odası Yönetim
Mühendisi
İsmet
Öztunalı’yı
kaybettik.
Kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiş Orman
Mühendisi İsmet Öztunalı’yı kaybettik.
Ailesine, dostlarına, TMMOB ve Orman Mühendisleri
Odası camiasına
başsağlığı
diliyoruz.
Ailesine, dostlarına,
TMMOB
ve Orman
Mühendisleri Odası camiasına başsağlığı diliyoruz.
TMMOB Yönetim Kurulu
TMMOB Yönetim Kurulu

TMMOB DENETLEME KURULU 8. TOPLANTISINI
TMMOB DENETLEME
KURULU 8. TOPLANTISINI
GERÇEKLEŞTİRDİ
GERÇEKLEŞTİRDİ
27.04.2018
27.04.2018
TMMOB 44. Dönem VIII. Denetleme Kurulu toplantısı 27 Nisan
tarihinde
TMMOB`de
yapıldı.
TopTMMOB
44. 2018
Dönem
VIII. Denetleme
Kurulu
toplanlantıya;
TMMOB
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Emin
Koratısı 27 Nisan 2018 tarihinde TMMOB`de yapıldı. Topmaz,
II.TMMOB
Başkanı Züber
Akgöl,
Sayman
Üyesi
Bahattin
lantıya;
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Emin
KoraŞahin,II.Denetleme
Kurulu
Üyeleri
AsiyeÜyesi
Ülkü Bahattin
Karaalimaz,
Başkanı Züber
Akgöl,
Sayman
oğlu, Taylan
Kalender,
Abdullah
Akıncı
Şahin,
Denetleme
Kurulu
ÜyeleriMelik,
AsiyeAyşegül
Ülkü KaraaliYükselTaylan
ile Mustafa
Asım
Rasan katıldı.
Genel
oğlu,
Kalender,
Abdullah
Melik,TMMOB
Ayşegül Akıncı
Sekreteri
ve Muhasebe
Görevlisi
İhsan
AyYüksel
ileDersim
MustafaGül
Asım
Rasan katıldı.
TMMOB
Genel
dın da toplantıda
hazırvebulundu.
Sekreteri
Dersim Gül
Muhasebe Görevlisi İhsan Aydın da toplantıda hazır bulundu.

birlik haberleri
birlik haberleri
haberleri
birlik
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DENETLEME KURULU RAPORU
TMMOB 44. DÖNEM

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

VIII. DENETLEME KURULU RAPORU

7- Oda Ödentileri;

Denetleme Tarihi

: 27 Nisan 2018

Denetleme Dönemi

: 01 Ocak 2018 – 31 Mart 2018

Denetlemeye Katılanlar: M.Asım RASAN,Asiye Ülkü
KARAALİOĞLU, Taylan KALENDER, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, Abdullah MELİK
Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına Asiye Ülkü KARAALİOĞLU’nu, Oturum
Yazmanlığına Abdullah MELİK’i, seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Sayman Üyesi Bahattin ŞAHİN,
Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN ve Mali Müşavir
Boran TURHAN’dan mali konularda gerekli bilgiler
alınmıştır.
Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.
1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;
a. 20 Ocak 2018 – 13 Nisan 2018 tarihleri arasında 5
(beş) toplantı yaptığı ve 62 (altmışiki) karar aldığı,
b. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak
alındığı ve imzalandığı görülmüştür.
2- Kasa incelenmesi;
27 Nisan 2018 tarihi saat 14.00 itibariyle yapılan kasa
sayımında, kasada 26 Nisan 2018 tarihinden devreden
2.972,25 (ikibindokuzyüzyetmişiki Türk Lirası yirmibeş Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 44.Dönem Bütçe
Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu görülmüştür.
3- Demirbaş Defteri incelemesinde;
Demirbaş Defteri’nin usulüne uygun ve düzenli şekilde
tutulduğu görülmüş ve imzalanmıştır.
4-Banka Hesapları incelemesinde;
Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1
dedir.

a- Yapılan incelemede TMMOB 44. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 2.maddesi gereğince
yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren
tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür.
b- 31 Mart 2018 tarihi itibariyle Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası dışındaki tüm Odalarımızın
Birlik Hissesi borçlarını ödediği, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası’nın kalan borcunu 11 Nisan
2018 tarihinde ödediği görülmüştür.
c- Odalarımızın, “TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi” katkı payı borçlarını % 97,61
oranında tamamlandığı, kalan borçlu Odaların ödeme
takvimi çerçevesinde ödemelere devam ettikleri, Çevre
Mühendisleri Odası’nın vermiş olduğu ödeme planına
uymadığı,
görülmüştür,
8- Diğer Hususlar;
a- Odaların Denetleme Kurulları;
TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği’nin 4.1.1. ve
4.1.2.maddesi gereği yapılan incelemede;
2017 yılı içerisinde denetlemelerini tamamlamamış ya
da raporunu Birliğe iletmemiş olan Bilgisayar Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Metalurji
ve Malzeme Mühendisleri Odası, ve Tekstil Mühendisleri Odası’nın yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun
olarak denetleme raporlarını yönetmeliğe uygun bir
şekilde hazırlayarak ivedilikle Birliğimize göndermelerinin istenmesine,
Kurulumuz tarafından hazırlanan “Denetçinin Rehberi” nin kitapçık haline getirilerek Odalarımıza dağıtımının sağlanmasının Yönetim Kurulu’na önerilmesine,
karar verilmiştir.

5- Çek – Senet Hesapları incelenmesinde;
Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.
6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;
birlik haberleri
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