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açıklamalar

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, içinde bulunduğumuz genel kurullar sürecine 
ilişkin 8 Ocak 2018 tarihinde tüm TMMOB örgütlüne yönelik bir mesaj yayınladı.

GENEL KURULLAR SÜRECİNDE
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

Türkiye’deki 520 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir 
plancısının temsilcisi olan TMMOB örgütlülüğünün 
demokratik yapısının güvencesi olan genel kurullar 
sürecine girdik. Şubelerimizde başlayan bu süreç, Oda 
Genel Kurullarımız ve nihayet 31 Mayıs-3 Haziran 
2018 tarihlerinde toplanacak olan TMMOB 45. Genel 
Kurulu ile tamamlanacak.

TMMOB örgütlülüğü açısından genel kurullar süreci 
basit anlamıyla yönetim organlarının belirlendiği birer 
seçim süreci değildir. Bizler için genel kurullar süreci, 
Odalarımızın ve TMMOB örgütlülüğünün iki yıllık 
çalışma döneminin demokratik ve katılımcı şekilde 
tartışıldığı, çalışma programımızın ve mesleki-politik 
yönelimlerimizin belirlendiği, örgütsel yapımızın yeni-
lendiği dönemdir.

Genel kurullar sürecimizin 
TMMOB’nin tarihsel biriki-
mine ve demokratik değerle-
rine yakışır biçimde tamam-
lanacağına inanıyorum.

SEVGİLİ ARKADAŞLAR,

Geride bıraktığımız iki 
yıllık çalışma dönemi bo-
yunca, Türkiye tarihinin en 
çalkantılı siyasal ve toplumsal anlarına tanıklık ettik. 
Toplumu bütünüyle kuşatan şiddet ortamı, muhaliflere 
yönelik baskılar, darbe girişimi, olağanüstü hal rejimi, 
kanun hükmünde kararnameler, belediyelere atanan 
kayyumlar, antidemokratik Anayasa değişikliği ve eko-
nomik krizin birbirini izlediği büyük bir kaosun için-
den geçiyoruz.

Yaşadığımız bu derin krizin tek sorumlusu, ülkeyi tek 
adam rejimiyle yönetmek isteyen AKP iktidarıdır. Ana-
yasayı çiğneyerek, kanunları yok sayarak, parlamento-
yu askıya alarak, yargı organlarını kendine bağlayarak, 
medyayı teslim alarak, gündelik yaşamı kriminalize 
ederek, toplumu saflaştırarak, ülkenin tüm zenginlikle-
ri kendi ihtiyaçları için kullanarak yarattıkları bu ortam 
ülkenin huzurunu ve geleceğini tehdit etmektedir.

Geçtiğimiz iki yıllık çalışma dönemimiz, tek adam reji-
mine karşı mücadele etmek ve AKP’nin yıkım politika-
larına karşı ülkemizi, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı 

savunmakla geçti. Hukuki, mesleki ve toplumsal alanda 
bütünlüklü olarak yürüttüğümüz bu mücadele, siyasal 
iktidarın topyekûn saldırısı karşısında hem kendi ör-
gütlülüğümüze hem de emek ve demokrasi güçlerine 
büyük bir umut kaynağı oldu.

İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde TMMOB örgütlü-
lüğü olarak demokrasiye, özgürlüklere, bağımsızlığa, 
laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz 
vermedik. 15 Temmuz Darbe girişimine nasıl karşı çık-
tıysak, AKP’nin darbe bahanesiyle yürürlüğe koyduğu 
sivil darbesine de aynı kararlılıkla karşı çıktık.

Güçler ayrılığına ortadan kaldırarak tek adam rejimini 
fiilen uygulamaya geçiren OHAL Rejimine karşı emek 

ve demokrasi güçleriyle bir-
likte ortak basın açıklamala-
rı, eylemler ve kampanyalar 
gerçekleştirdik.

Kanun Hükmünde Karar-
namelerle haksız ve hu-
kuksuz biçimde işlerinden 
atılan mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının işlerine 
geri dönmeleri için girişim-
lerde bulunduk.

Güçler ayrılığını ortadan kaldıran, hukuk devleti an-
layışını yok eden, halk iradesini yok sayan KHK’ların 
iptal edilmesi için mücadele ettik.

OHAL Rejimi boyunca fiilen uygulamaya konan tek 
adam rejimini hukuki zeminini sağlamaya yönelik 
Anayasa Değişikliği Referandumu sırasında TMMOB 
Örgütlülüğünün yürüttüğü çalışma, bundan sonraki 
mücadelelerimize örnek oluşturacak bir kitlesellik ve 
coşkuya ulaşmıştır.

Devletin tüm imkanları kullanılarak, medyanın tüm 
güçleri seferber edilerek yürütülen “Evet” kampanyası 
karşısında tüm örgütlülüğümüzle birlikte kararlı, disip-
linli ve coşkulu biçimde yürüttüğümüz Hayır kampan-
yası, tüm toplumsal kesimler tarafından büyük takdirle 
karşılandı.

Eşitsiz propaganda sürecine ve şaibeli referandum so-
nuçlarına rağmen, “Hayır kampanyası” sırasında ulaş-

İçinden geçtiğimiz bu zor 
dönemde TMMOB örgütlülüğü 

olarak demokrasiye, 
özgürlüklere, bağımsızlığa, 

laikliğe ve toplumculuğa olan 
bağlılığımızdan asla taviz 

vermedik. 
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BU SAYIDA
2018 yılının ilk iki ayına, Afrin’e yönelik sınıröte-
si operasyon damgasını vurdu. İktidar tarafından 
ülke çapında hakim kılınan savaş atmosferi, bir 
buçuk yıldır devam eden Olağanüstü Hal’in yarat-
tığı antidemokratik ortamın daha da sertleşmesine 
neden oldu.

Askeri operasyonu, ülke içindeki muhalefeti baskı 
altına alabilmek için fırsat olarak gören siyasi ikti-
dar, uzun zamandır hedefinde olan meslek örgütle-
rine karşı açık bir saldırı başlattı. Meslek örgütleri-
nin “yerli ve milli” tavır almadıklarını öne sürerek 
başlatılan bu saldırı dalgasında bir yandan birlik 
yasalarına yönelik yasal düzenleme çalışmaları baş-
latılırken, diğer yandan da barış açıklaması yapan 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri de 
gözaltına alındılar.

Ocak ve Şubat ayları içerisinde gündemimiz, birli-
ğimizi ve diğer meslek örgtlerini hedef alan saldı-
rılar karşısında birliğimizin kamusal statüsünü ve 
toplumcu duruşunu korumaya yönelik faaliyetler 
oldu. Bu dönemde gerçekleştirilen Şube Genel Ku-
rullarımız, üyelerimizin TMMOB örgütlülüğüne 
ve geleneğine kararlı biçimde sahip çıktığı bir süreç 
olarak ilerledi.

Bu sayımızda, Birliğimize yönelik saldırılar karşı-
sında yaptığımız açıklamalar, içinde yer aldığımız 
etkinlikler ve çıkardığımız yayınlara ilişkin yazıla-
rı bulacaksınız.

İyi okumalar...
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açıklamalar açıklamalar

TMMOB Örgütlülüğü olarak, 
açtığımız davalarla, yürüttüğümüz 

kampanyalarla, hazırladığımız 
bilimsel raporlarla, kamuoyuna 
yönelik yaptığımız açıklamalarla 

bu toplumsal muhalefet 
hareketlerinin en ön saflarındaki 

yerimizi aldık.

tığımız geniş toplum kesimleri, bu ülkede tek adam re-
jimine karşı demokrasiden, özgürlüklerden, laiklikten 
ve barıştan yana çok güçlü bir toplumsal direnç oldu-
ğunu bir kez daha göstermiştir.

Referandum süresiyle sınırlı olmaksızın toplumsal ve 
mesleki alanda yürüttüğümüz tüm çalışmalarda, ne-
oliberal saldırganlığa, kentlerin yağmalanmasına, or-
manların tahrip edilmesine, kıyılarımızın satılmasına, 
çevrenin katledilmesine, hukukun çiğnenmesine, laik-
liğin ortadan kaldırılmasına, eğitimin muhafazakârlaş-
tırılmasına karşı önemli bir toplumsal dinamik oldu-
ğunu gördük. Ve bizler TMMOB Örgütlülüğü olarak, 
açtığımız davalarla, yürüttüğümüz kampanyalarla, 
hazırladığımız bilimsel raporlarla, kamuoyuna yönelik 
yaptığımız açıklamalarla bu toplumsal muhalefet hare-
ketlerinin en ön saflarındaki yerimizi aldık.

SEVGİLİ ARKADAŞLAR,

Bu kararlı ve mücadeleci 
tutumumuz nedeniyle son 
iki yıl boyunca iktidarın çok 
yönlü saldırılarıyla karşı 
karşıya kaldık.

Geçtiğimiz dönemde ör-
gütlülüğümüze yönelik 
saldırıların belki de en cid-
disi, 2014 yılından bu yana 
devam eden ve “Denetle-
me” adı altında kurumsal 
özerkliğimizi ortadan kaldırmaya yönelik girişimdir. 
TMMOB’ye anayasa ve yasalarla tanına kamusal gö-
rev ve yetkileri sınırlandırmak amacıyla yürütülen bu 
girişim geçtiğimiz aylarda yeni bir boyut kazanmıştır. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Birliğimize 
bağlı Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açtığı davada 
mahkeme, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
üyelerinin görevden alınmasına karar vermiştir.

Hukukun tümüyle ayaklar altına alındığı, yüksek mah-
keme başkanlarının Saray salonlarında el pençe divan 
durduğu bu dönemde mahkemenin verdiği bu karar 
bizleri şaşırtmamıştır. Hukukla ilgili değil, tamamıyla 
AKP’nin siyasal çıkarlarıyla ilgili bu karara karşı daima 
Kimya Mühendisleri Odası yönetim Kurulumuzun ya-
nında olduk ve Odamızın seçim süreçlerini olağan ha-
liyle tamamlaması kararlılığımızı koruduk. Birliğimize 
ve odalarımıza yönelik sistematik biçimde yürütülen 
tüm bu saldırılara karşı mücadelemizi tüm meşru ze-
minlerde yürütmeye devam ediyoruz.

Birliğimizin çalışmalarını ve yetkilerini sınırlandırma-
ya yönelik adımların bir diğer boyutu da yönetmelik 

değişiklikleriyle odalarımızın kamu adına yürüttüğü 
mesleki denetim faaliyetlerini sınırlandırma çabaları-
dır. Odalarımızın faaliyet alanlarını sınırlandırmak için 
işgüzarlıkla yapılan değişiklikler, hizmet alanlarındaki 
denetimi, güvenliği ve kaliteyi ortadan kaldırarak telafisi 
mümkün olmayan kamusal zararlara yol açmaktadır.

Örgütlülüğümüze yönelik saldırılar odalarımızla ve 
mesleğimizle sınırlı kalmamış, meslektaşlarımızın hak-
larına da yönelmiştir. Bunun en somut örneği, Sosyal 
Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 2012 yılında 
yapılan asgari ücret belirleme protokolünün tek taraflı 
olarak feshedilmesidir. İşsizliğin, enflasyonun ve hayat 
pahalılığının bu denli arttığı bir dönemde, meslektaşla-
rımızı düşük ücretlerle kayıt dışı biçimlerde çalışmaya, 
geleceklerinde ise düşük emeklilik ücretlerine mahkûm 
etmeye zorlayan bu karar, AKP’nin emek düşmanı yü-
zünün en önemli göstergelerinden biridir.

Örgütlülüğümüze ve mes-
lektaşlarımıza yönelik tüm 
bu saldırılara, yandaş bası-
nın ve Cumhurbaşkanının 
tüm hedef göstermelerine 
rağmen bizler hiç boyun eğ-
meden, hiçbir üyemizin boy-
nunu eğdirmeden mücadele 
etmeye devam ettik, bundan 
sonra devam edeceğiz.

SEVGİLİ ARKADAŞLAR

Geçtiğimiz iki yıl boyunca üyelerimize mesleki, ekono-
mik ve sosyal alanlarda sahip çıkma mücadelesi verdi-
ğimiz gibi, mesleki gelişmelerin toplumsal çıkarlar için 
kullanılması doğrultusunda da büyük gayret gösterdik.

Bu dönem boyunca, Odalarımızın ve İl Koordinasyon 
Kurullarımızın düzenlediği yüzlerce etkinliğin yanı 
sıra TMMOB bünyesinde gerçekleştirdiğimiz merke-
zi olarak Bilirkişilik Çalıştayı, Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi, Kadın Sempozyumu, Kadın Kurultayı, Sana-
yi Kongresi, Enerji Sempozyumu ve Eğitim Sempoz-
yumu etkinliklerimiz gerçekleştirildi. Bu etkinlikler 
yoluyla TMMOB’nin değerleri ve birikimi toplumun 
tüm kesimleriyle paylaşılırken, meslek alanlarımızdaki 
teknik gelişmeler üyelerimize aktarıldı.

Yine bu dönem boyunca açtığımız davalar ve yürüt-
tüğümüz hukuki mücadele ile şehirlerimizin, kıyıları-
mızın, madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel 
mirasımızın yağmalanmasına karşı önemli davalar 
kazandık. Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik 
yönetmeliklerin mesleki ilkelere uygunluğu noktasında 
önemli kazanımlar elde ettik.

Çalışma dönemimiz boyunca mesleki ve özel hayatla-
rından feragat ederek TMMOB Örgütlülüğünü bü-
yütmek için gecesini gündüzüne katan oda yönetim, 
onur ve denetleme kurullarında görev yapan arkadaş-
larıma; şube yönetim kurullarında ve temsilciliklerde 
görev alan arkadaşlarıma; İKK sekreterlerimize; işye-
ri temsilcilerimize; omuz omuza emek harcadığımız 
odalarımızın örgütlü üyelerine; çalışma gruplarında, 
kongre, sempozyum ve kurultaylarımızın düzenle-
me ve yürütme kurullarında görev alan arkadaşları-
ma; Birlik ve oda çalışanı arkadaşlarıma, TMMOB 
çalışmalarında bize destek olan bilim insanlarına ve 
uzmanlara; büyük bir inanç ve özveri ile örgütümü-
ze verdikleri katkılardan dolayı Yönetim Kurulumuz 
adına teşekkür ediyorum.

TMMOB’nin eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, 
barıştan, laiklikten ve barıştan yana toplumcu mücade-

le çizgisini yarınlara taşıyabilmek için, kişisel ihtirasla-
rını ve dar grup çıkarlarını TMMOB’nin ihtiyaçlarının 
önüne koymadan mücadele edecek tüm ilerici, çağdaş, 
yurtsever mühendis, mimar ve şehir plancılarının or-
tak aklına, dayanışmasına ve birlikteliğine ihtiyacımız 
var. Genel kurullar sürecinde TMMOB örgütlülüğü-
nün ve üyelerinin bu sorumlulukla hareket edeceğine 
inancım tamdır.

Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye’nin içinden geçtiği bu 
karanlık dönemde, ülkemize, mesleğimize ve değerle-
rimize sahip çıkmak konusunda en ufak bir tereddüt 
yaşamadan mücadele eden tüm TMMOB örgütlülü-
ğüne genel kurullar sürecinde başarılar ve kolaylıklar 
diliyorum.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

2007 yılında uğradığı silahlı sal-
dırı sonucu yaşamını yitiren eski 
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yö-
netmeni ve BirGün Gazetesi ya-
zarı Hrant Dink için katledilişinin 
11’inci yılında BirGün Gazetesi 
Ankara Bürosu önünde anma tö-
reni düzenlendi. Törende konuşan 
BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi 
Yaşar Aydın, “Hrant bir sosyalist 
olarak yaşadı ve öyle öldü. Hrant 
Dink’i katledenler şimdi keyif 
çatıyor. Ama Ahmet’in cesareti, 
Hrant’ın inadı bu topraklarda var 
olmaya devam edecek” dedi.

BirGün Gazetesi Ankara Bürosu 
önünde düzenlenen anma TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz, II. Başkan Züber Akgöl, 
Sayman Üye Bahattin Şahin’ in yanı 
sıra çok sayıda yurttaşın ve gaze-
tecinin katılımıyla gerçekleşti. 
“Faşizme inat kardeşimsin Hrant” 
dövizlerinin taşındığı ve “Hrant’a 
sözümüz halk iktidarı” sloganları-
nın atıldığı anma töreninde konu-
şan Aydın, Hrant’ın halkların barış 
içinde yaşaması için mücadele 
eden bir gazeteci olduğunu belir-
terek şöyle devam etti:

“Hrant kimimizin arkadaşı ki-
mimizin meslektaşıydı. Kökleri 
Anadolu’da olan yiğit bir insandı. 

Bugün artık Hrant’ın netleşen bir 
şekilde devlet tarafından katle-
dildiğini biliyoruz. Devam eden 
mahkemeler şunu gösteriyor ki 
Trabzon’da 17 yaşında bir çocu-
ğun işi değil Hrant’ın katledil-
mesi. Vali yardımcısı, İl Emniyet 

Müdürü, İl Jandarma Komuta-
nı’nın içinde olduğu bir organi-
zasyonla katledildi Hrant. Hrant’ı 
katledenlerin kim olduğu gerçek 
anlamda ortaya çıkartılamadı, çı-
kartılmadı. Tıpkı Uğur Mumcu’la-

rın Taner Kışlalılar’ın katillerinin 
açığa çıkmadığı gibi. Hrant’ın 
ölümü kanayan bir yaradır. Tür-
kiye de eşit özgür demokratik bir 
düzen inşa edilmeden o yara ka-
namaya devam edecek. 

Aydın, Hrant’ın ölümü ardından 
milyonlarca yurttaşın sokağa çık-
tığına dikkati çekerek, “Devletin 
organizasyonu boşa çıkarıldı. Mil-
yonlar, ‘Hepimiz Hrant’ın diyerek 
sokağa çıktı” diye konuştu.

HRANT DİNK KATLEDİLİŞİNİN 11. YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI
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20 Temmuz 2016 tarihinde 3 aylığına ilan edilen OHAL’in, 6. kez uzatılması üzerine TMMOB Yö-
netim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 18 Ocak 2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

TMMOB Yürütme Kurulu, Afrine yönelik başlatılan operasyona ilişkin 22 Ocak 2018 tarihinde 
bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

AKP, OLAĞANÜSTÜ HALİ SAVAŞ HALİNE 
ÇEVİRMEK İSTİYOR!

Suriye’de iç savaşın başladığı 
2011 yılından bu yana uygulanan 
yanlış politikalar, her geçen gün 
savaş bataklığına daha fazla sap-
lanmamıza neden oluyor. Afrin’e 
yönelik başlatılan operasyon, ül-
kemizi sonuçları öngörülemez bir 
kaosun içine sürüklemektedir.

Emperyalist güçlerin güdümü ve 
çıkarları doğrultusunda yürütülen 
hiçbir savaş ölüm, acı ve gözyaşı 
dışında bir sonuç doğurmayacaktır. 
Ülkemiz, ABD ile Rusya arasındaki 
etkinlik mücadelesinin tehlikeli 

tuzaklarından uzak durmalıdır.

Ne yazık ki bu olay vesilesiyle 
ülkemizde milliyetçilik ve düş-
manlık yine körüklenmekte, iç ve 
dış politika toplumsal muhalefe-
te kapatılmaya çalışılmaktadır. 
Afrin harekâtını destekleyen ana 
muhalefet partisinin bile şiddetli 
bir şekilde eleştirilmesi, yıllardır 
ülkemiz içinde oluşturulmaya ça-
lışılan kutuplaştırıcı politikanın 
sürdüğünü göstermektedir.

Ortadoğu’nun ve Suriye’nin ihti-

yacı olan şey, şiddetin tırmandırıl-
ması değil, silahların susturularak 
barışın sağlanmasıdır. Türkiye, 
Suriye’de ve Ortadoğu’da savaşın 
değil, barışın parçası olmalıdır.

Zeytin dalı, bu topraklarda bin-
lerce yıldır barışın simgesi olagel-
miştir. Zeytin dalına kan düşürme-
yelim…

Ülkede barış, bölgede barış, dün-
yada barış! İvedi gereklilik budur.

TMMOB Yürütme Kurulu

ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIŞ. İHTİYACIMIZ BUDUR!

Tam 18 aydır devam eden Olağanüstü Hal bugün bir 
kez daha uzatıldı. AKP, 3 ay daha hiçbir hukuki sorum-
luluk üstlenmeden, hiçbir denetim olmadan, anayasal 
ilkelere bağlı kalmaksızın ülkeyi yönetecek.

OHAL’in amacının darbecilerle hesaplaşmak, Gülen Ce-
maati üyelerini tasfiye etmek olmadığı konusunda artık 
kimsenin şüphesi kalmamıştır. OHAL’in amacı, AKP’nin 
iktidar olanaklarını sınırsız ve sorumsuz biçimde kulla-
nabileceği bir korku rejimini sürekli kılmaktır.

OHAL rejiminin ekonomi-
de, siyasette ve toplumsal 
yaşamda yarattığı tahribat, 
ülkeyi büyük bir karanlığa 
doğru sürüklemektedir.

Kapsamı ve içeriği öngörü-
lemeyen Kanun Hükmünde 
Kararnamelerin yarattığı is-
tikrarsızlık ve endişe, sadece siyasal krizi değil, ekono-
mik krizi de giderek derinleştirmektedir. İşsizlik, yok-
sulluk ve pahalılık sürdürülemez bir noktaya varmıştır.

Çocuklarını ısıtacak odun bulamadığı için intihar eden 
annelerin, geçinemediği için TBMM önünde kendini 
ateşe veren işsizlerin, açlığını haykırmak için İŞKUR 
önünde soyunan emekçilerin acı hikâyeleri yaşadığı-

mız krizin boyutlarını gözler önüne sermektedir.

AKP, halkın içinde bulunduğu bu duruma çözüm bul-
mak yerine, krizi örtbas edebilmek için ülkeyi savaşa 
sürüklemektedir. AKP, Olağanüstü Hali savaş hali-
ne çevirmek istemektedir. Şiddet ve savaş politikaları 
OHAL’in yol açtığı sorunları büyütmekten, acıları de-
rinleştirmekten ve ülkemize yeni ölümler getirmekten 
başka bir sonuç yaratmayacaktır.

Anayasa’nın askıya alın-
dığı, Anayasa Mahkemesi 
kararlarının tanınmadığı, 
hukukun işletilmediği, par-
lamentonun görevini yapa-
madığı, yargının bütünüyle 
siyasal iktidarın güdümüne 
girdiği, özgür basının sustu-
rulduğu, muhalif yapıların 
baskı altına alındığı, savaş 

ve şiddetle beslenen bu zorbalık rejimine artık yeter!

Ülkenin geleceği için OHAL derhal kaldırılmalı, Ka-
nun Hükmünde Kararnameler geri alınmalı ve savaş 
politikalarından vazgeçilmelidir.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Şiddet ve savaş politikaları 
OHAL’in yol açtığı sorunları 

büyütmekten, acıları 
derinleştirmekten ve ülkemize yeni 

ölümler getirmekten başka bir 
sonuç yaratmayacaktır.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu çocuk hamilelere ilişkin 23 Ocak 2018 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.

ÇOCUKLARIMIZA YAŞATTIKLARINIZDAN UTANIN!!!

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde İstanbul Küçük-
çekmece ilçesinde, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi'ne 01 Ocak – 09 Mayıs 2017 
tarihleri arasında 115 çocuk hamilenin başvurduğu-
nu, bu çocuklardan 35’inin 15 yaş altı olduğunu, ses 
çıkartamayan o çocukların sesi olmayı becerebilmiş 
koca yürekli bir sosyal hizmetler görevlisi kadından 
öğrendik.

Konunun gündeme oturuşundan kısa bir süre sonra ise 
olaydan haberdar olmamızı sağlayan ve savcılığa şika-
yette bulunan hastane görevlisi hakkında soruşturma 
başlatıldığını, olayda ihmali 
olan kamu görevlileri hak-
kında soruşturma yürütül-
mesine Valiliğin izin verme-
diğini de öğrendik. Üstelik 
İstanbul Valisinin konuya 
ilişkin "15 yaş altı gebelik-
lerde kanunen bildirmek zo-
runlu. 15 yaş üstü, 18 yaş altı 
gebeliklerde ise eğer cebir, 
şiddet ve başka türlü baskı-
lar varsa bildirilmesi zorun-
lu, diğerleri şikayete tabi. Bi-
zim bu verdiğimiz karar bir 
idari karardır...” açıklamasını da utançla dinledik.

Bu süreç içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı sessiz-
liğini korurken haberin yayınlanmasının ardından ya-
zılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, konunun daha 
önce incelendiğini söylemiş ve "soruşturmaya gerek 
olmadığı" görüşünü tekrarlamıştır. Gelişen kamuoyu 
sonucunda da başsavcılık, soruşturmanın başlatıldığını 
belirtmiştir.

Siyasal islamın kadın üzerinde geliştirdiği cinsiyetçi söy-
lem, çocuklar üzerinde de yıkıcı etkiler yapmaya devam 
ediyor. 2017 yılının son üç ayında 20 çocuk öldürüldü, 
yüzlercesi yatılı yurtlarda, okullarda, evlerinde, sokakta 
şiddete ve tecavüze maruz kaldı. Bu süreçte “kamu adına 
görev yürütenler”, savcılar, valiler, bakanlar, milletvekil-
leri sessiz kaldılar, en kötüsü de normalleştirici oldular.

Neoliberal sistem bunalımını tüm dünyada savaş, kaos, 
yoksulluk ve bunları yönetecek faşist iktidarlar aracılı-
ğıyla aşmaya çalışırken, toplumsal dizayna da kadın ve 
çocuklardan başladı. Kapitalist ataerkil düzenin, ken-

di devamlılığını sağlayarak 
kadın ve çocuklar üzerinde 
sistematik dinci, gerici bas-
kıları toplumsal yaşamda 
çocuk istismarları, kadına 
yönelik her türlü şiddet, 
taciz, tecavüz, toplumsal 
etkinliklerden dışlanıp eve/
aileye hapsedilme ya da 
ucuz emek şeklinde vücut 
buluyor. Bu son olayda da 
devletin aygıtlarıyla çocuk 
istismarını görmezden gel-
diğini, engel olmak isteyen-

leri de cezalandırmaya çalıştığını gördük.

Biz TMMOB’li kadınlar olarak, siyasal iktidarın kadına 
ve çocuğa yönelik her saldırısında veya kadına ve ço-
cuğa yönelik saldırıları meşrulaştırdığında karşısında 
olacağımızı bir kere daha OHAL’DE DE BU HALDE 
DE tekrarlıyoruz.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu

2017 yılının son üç ayında 20 
çocuk öldürüldü, yüzlercesi yatılı 
yurtlarda, okullarda, evlerinde, 

sokakta şiddete ve tecavüze 
maruz kaldı. Bu süreçte “kamu 

adına görev yürütenler”, savcılar, 
valiler, bakanlar, milletvekilleri 

sessiz kaldılar, en kötüsü de 
normalleştirici oldular.

TMMOB Yönetim Kurulu 2. Baş-
kanlığı, TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyeliği, TMMOB Denetleme Kurulu 
Üyeliği, TMMOB İstanbul İKK Sekre-
terliği, MMO Yönetim Kurulu Üyeli-
ği, MMO Onur Kurulu Üyeliği, MMO 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üye-
liği ve Saymanlığı, MMO İstanbul 
Şube Sekreterliği görevlerinde bu-
lunmuş Hasan AKALIN’ı kaybettik.

1978 yılında  MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu üyeliğiyle başlayan 
ve o günden itibaren TMMOB örgüt-
lülüğüne ve ülkemizin demokrasi 
mücadelesine değerli katkılar veren 
Hasan Akalın’ı asla unutmayacağız.

Ailesine, dostlarına, TMMOB ca-
miasına başsağlığı diliyoruz.

TMMOB Yönetim Kurulu

HASAN AKALIN’I KAYBETTİK
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TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YALNIZ DEĞİLDİR
TMMOB Yürütme Kurulu, Türk Tabipler Birliği’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” 

açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı’nın hedef gösterip suçlamasına ilişkin 26 Ocak 2018 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı.

Türk Tabipler Birliği, 24 Ocak 2018 tarihinde yaptığı 
“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklaması 
ardından sosyal medya üzerinden başlayan bir linç gi-
rişimine maruz kalmıştır.

Eleştirileri ayrı tutarak belirtmek gerekir ki sosyal med-
yada başlatılan linç dalgasına yandaş basın başta olmak 
üzere eleştiri sınırlarını aşan, saldırgan, tehdit içerikli, 
hedef gösteren haberler eşlik etmiştir. Son olarak Cum-
hurbaşkanı’nın 26 Ocak 2018 tarihli konuşmasında 
Türk Tabipleri Birliği suçlanmış ve hedef gösterilmiştir.

Barış isteminin bile tehditkar, linçe davet çıkarıcı ve 
kutuplaştırıcı bir dil ile susturulmaya çalışılması Türki-
ye’de anti demokratik rejimin geldiği noktayı gösterme-
si açısından ibret vericidir.

Hukukun güçlüden yana işlediği, basın yayın organla-
rının iktidarın tek sesli aygıtına dönüştüğü, düşünceyi 

ifade etmenin yasaklandığı bir siyasal atmosfer içeri-
sinde ülkesine ve topluma karşı sorumluluğu olan bü-
tün kurum ve kuruluşların söz ve eylemlerine dikkat 
etmesi gerekmektedir.

Siyasal iktidarın ve uzantılarının arkalarına aldıkları 
güç ile muhalif seslere yönelik bastırma operasyonları 
sürerken bu kervana eşlik eden yada yol veren her türlü 
davranış kendisini sorgulamalıdır.

TTB kurumsal yapısı ve yöneticilerine yönelik tehditle-
ri kaygıyla izliyor ve kınadığımızı ifade ediyoruz.

TMMOB, TTB ile dayanışma içerisindedir ve TTB’nin 
özgürlük, demokrasi, barış istemlerini paylaşmaktadır.

TTB yalnız değildir!

TMMOB Yürütme Kurulu

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN YANINDAYIZ!
TMMOB Yürütme Kurulu, 30 Ocak 2018 tarihinde sabah saatlerinde Türk Tabipleri Birliği’ne 

yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Bugün sabah saatlerinde, kamu kurumu niteliğinde-
ki meslek kuruluşlarımızdan Türk Tabipler Birliği’ne 
(TTB) yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda, 
TTB’nin 11 Merkez Konsey üyesi gözaltına alınmış, ev-
lerinde, işyerlerinde ve TTB Genel Merkezinde kolluk 
güçleri tarafından arama yapılmıştır.

TTB’ye yönelik bu sindirme operasyonunun nedeni, bi-
lindiği üzere mesleki toplumsal sorumluluk gereği yaptı-

ğı “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamasıdır.

Ancak bilinir ki, dünyanın her yerinde tabiplerin temel 
görevi insanları yaşatmaktır. Türk Tabipleri Birliği’nin 
de istediği; ölüme karşı yaşamın, savaşa karşı barışın, 
kısaca insan yaşamının sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Bu operasyonun nedeni bellidir: ülkede yaratılan korku 
atmosferini perçinlemek ve bütün muhalefetin sesinin 
kısılmasıdır.

Kamu kurumu niteliğindeki Anayasal meslek kuruluş-
larının görevi, yani kamunun bizlere verdiği görev, in-
san yaşamını, ülke ve halk çıkarlarını korumaktır. TTB, 
biz ve bütün emek ve demokrasi güçlerinin çabası da 
bu yöndedir.

TTB’ye yönelik demokrasiyi, hukuku, mesleki-toplum-
sal hak ve görevleri ayaklar altına alan bu operasyonu 
kınıyor, TTB yöneticilerinin bir an önce serbest bırakıl-
masını istiyor; tüm TTB örgütlülüğüyle dayanışmamızı 
ifade ediyoruz. 

TMMOB Yürütme Kurulu

Bozdağ’ın Fethullah cemaatine 
geçmişte verdiği desteğin 

herkesin malumu olduğu kadar, 
TMMOB’nin teröre yaklaşımı 

da çok açıktır. TMMOB, terörü, 
birçok açıklamamızda belirttiğimiz 

üzere, kimden ve nereden gelirse 
gelsin kınamıştır. 

TMMOB Yürütme Kurulu, Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ’ın TMMOB’yi 
hedef alan açıklamalarına ilişkin olarak 27 Ocak 2017 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ,
GERÇEKLER KARARTILAMAZ!

TMMOB TERÖRE DE
SAVAŞ SEVİCİLİĞİNE DE KARŞIDIR!

Bilindiği üzere TMMOB Yürütme Kurulu 22 Ocak’ta 
Afrin operasyonuyla ilgili “Ülkede, Bölgede, Dünyada 
Barış. İhtiyacımız Budur!” başlıklı bir açıklama yap-
mıştır. Açıklamamızda; ülkemizin, ABD ile Rusya ara-
sındaki etkinlik mücadelesinin tehlikeli tuzaklarından 
uzak durması gerektiği; Afrin harekâtını destekleyen 
ana muhalefet partisinin bile şiddetli bir şekilde eleş-
tirilmesinin, yıllardır ülkemiz içinde oluşturulmaya ça-
lışılan kutuplaştırıcı politikanın sürdüğünü gösterdiği 
belirtilmiş ve Türkiye’nin savaşın değil, barışın parçası 
olması gerektiğini dile getirilmiştir.

24 Ocak’ta Türk Tabipler 
Birliği’nin mesleki toplum-
sal sorumluluk içinde yap-
tığı, “Savaş Bir Halk Sağlığı 
Sorunudur” başlıklı açık-
lamasının ardından sosyal 
medyada adeta bir linç gi-
rişimi başlatılmıştır. Ardın-
dan Cumhurbaşkanı’nın 26 
Ocak’ta yaptığı konuşma-
sında TTB’yi suçlaması ve 
hedef göstermesi üzerine, 
TMMOB Yürütme Kurulu, 
“Türk Tabipleri Birliği Yalnız Değildir” başlıklı bir açık-
lama yaparak dayanışmasını ifade etmiştir.

En son 27 Ocak’ta, Başbakan Yardımcısı ve hükümet 
sözcüsü Bekir Bozdağ, açıklamalarımızın içeriğine de-
ğinmeksizin, TTB ile TMMOB yönetimleri hakkında 
beş ayrı twitter paylaşımı yaparak örgütlerimizi hedef 
göstermiştir. Bozdağ, gerçeklere aykırı bir şekilde, “bu-
güne dek terör örgütlerinin, teröristler, terör saldırıları 
ve terör örgütü katliamlarına dair en ufak bir eleştiri 
dahi yapmadığı, ama dara ve zora düştükçe onlara des-
tek verdiği açıktır” diyebilmiştir.

Bozdağ’ın Fethullah cemaatine geçmişte verdiği deste-
ğin herkesin malumu olduğu kadar, TMMOB’nin te-
röre yaklaşımı da çok açıktır. TMMOB, terörü, birçok 
açıklamamızda belirttiğimiz üzere, kimden ve nereden 
gelirse gelsin kınamıştır. TMMOB’nin terörü kınadığı 
birçok açıklaması mevcuttur. TMMOB Yönetim Kuru-

lu Başkanı Emin Koramaz’ın bu çalışma dönemimizin 
içinde yaptığı;

• İstanbul Beyazıt'taki bombalı saldırı üzerine 7 Hazi-
ran 2016 tarihinde “İstanbul Beyazıt’taki Saldırıyı Kı-
nıyoruz”;

• Diyarbakır, Van, Elazığ'daki patlamalar üzerine 18 
Ağustos 2016 tarihinde “Diyarbakır, Van, Elazığ… Sal-
dırıları Lanetliyoruz”;

• Gaziantep'teki canlı bom-
ba saldırısı üzerine 21 
Ağustos 2016 tarihinde 
“Gaziantep'teki Saldırıyı La-
netliyoruz”;

• Ardı ardına gerçekleşen 
terör saldırıları üzerine 26 
Ağustos 2016 tarihinde “Ar-
tık Yeter Tüm Terör Saldırı-
larını Lanetliyoruz”;

• Şemdinli'de 9 Ekim 2016 
günü gerçekleştirilen kara-
kola yönelik terör saldırısı 

üzerine “Şemdinli’deki Terör Saldırısını Lanetliyoruz”;

• Adana'daki terör saldırısı üzerine 24 Kasım 2016 tari-
hinde “Adana’daki Terör Saldırısını Lanetliyoruz”;

• İstanbul’daki terör saldırısı üzerine 11 Aralık 2016 ta-
rihinde “Artık Yeter!”;

• Kayseri’deki terör saldırısı üzerine 17 Aralık 2016 ta-
rihinde “Kayseri’deki Terör Saldırısını Lanetliyoruz”;

• Rusya’nın Ankara Büyükelçisi AndreyKarlov'a düzen-
lenen suikast üzerine 20 Aralık 2016 tarihinde “Andrey 
Karlov’a Düzenlenen Suikastı Kınıyoruz”;

• İstanbul'da yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen 
terör saldırısına ilişkin 1 Ocak 2017 tarihinde “Reina’da 
Yaşanan Terör Saldırısını Lanetliyoruz”;

• İzmir'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin 6 
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Ocak 2017 tarihinde “Artık Yeter! Halkımızın Can Gü-
venliğine Yönelik Tüm Saldırıları Kınıyoruz”

başlıklı açıklamalar, TMMOB’nin kimden ve nereden 
gelirse gelsin terörü kınadığı açıklamalarından yalnızca 
bazılarıdır. Bu nedenle güneş balçıkla sıvanamaz, ger-
çekler karartılamaz diyoruz.

Sayın Bozdağ bizler için “Türk Tabipler Birliği yöneti-
mi, Türk Tabiplerini; Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği yönetimi, Türk mühendis ve mimarlarını tem-
sil edemez ve adlarında ‘Türk’ ismini kullanamazlar”. 
“TTB ve TMMOB yönetiminin hala terör sevicilerin 
elinde olması, tabipler, mühendisler ve mimarlar için 
utanç verici, Türkiye içinse kabul edilemez, bir durum-
dur”. “Türk Tabipler Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği yönetimleri, ya görevlerini bırakmalıdır 
ya da adlarındaki  ‘Türk’ ismini çıkarmalıdır veyahut 

da milletini ve devletini seven tabipler ile mühendis ve 
mimarlar, terör sevici bu yönetimleri değiştirmelidir” 
diyerek objektif olarak ayrımcılık/bölücülük yapmakta, 
nefret suçu işlemekte, meslektaşlarımızı ve halkımızı 
birbirine düşürücü, kutuplaştırıcı bir girişimde bulun-
maktadır.

Sayın Bozdağ ve kamuoyu bilmelidir ki, bilimden aldığı 
güçle, halkımızın, ülkemizin refah ve esenliği için çalı-
şan mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü olan 
TMMOB “ülkede, bölgede, dünyada barış” yanlısıdır.

Bizler, aklımız, bilincimiz, vicdanımız doğrultusunda 
ülkemize, halkımıza, çocuklarımıza karşı sorumluluk-
larımızı yerine getiriyor ve teröre de savaş seviciliğine 
de hayır, yaşasın insan yaşamı, yaşasın barış diyoruz.

 TMMOB Yürütme Kurulu

DİSK-KESK-TMMOB: TTB’NİN YANINDAYIZ
Devrimci İşçi Sendikaları Kon-

federasyonu (DİSK), Kamu Emek-
çileri Sendikaları Konfederasyonu 
(KESK) ve Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği (TMMOB) başkan ve 
yöneticileri ile bağlık sendika ve 
odalardan temsilciler de 1 Şubat 
2018 günü TTB’ye gerçekleştir-
dikleri ziyaret sırasında bir basın 
açıklaması yaptılar. DİSK Başkanı 
Kani Beko, KESK Eş Başkanı Meh-
met Bozgeyik, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
TTB eski Merkez Konseyi Başkanı 
Dr. Eriş Bilaloğlu, TTB Toplum ve 
Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr. 
Onur Hamzaoğlu’nun katılımıyla 
düzenlenen basın açıklamasında 
“TTB’nin yanındayız” denildi. 

TTB Merkez Konseyi Eski Baş-
kanı Eriş Bilaloğlu açıklamasında 

hekimlerin yaşamdan yana olduk-
larını açıklamanın arkasında dur-
duklarını, her zaman eleştiriye 
açık olduklarını vurguladı. Eriş Bi-
laloğlu, Sağlık Bakanlığı’nın açık-
lamasının hekimlik mesleğini bil-
mediğini kanıtladığını ifade etti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, TTB yöneticile-
rinin gözaltına alınmasının Tür-
kiye’de antidemokratik rejimin 
geldiği noktayı gösterdiğini kay-
detti. TTB’nin yasal görevinin in-
san ve kamu sağlığını korumak ol-
duğunu hatırlatan Emin Koramaz, 
“Yasanın kendisine verdiği görev 
doğrultusunda tutum göstermele-
rinden dolayı gözaltına alınacak-

ları kimsenin 
aklına gelmez-
di” diye konuş-
tu. Türkiye’de 
“tek adam, tek 
parti” rejimi-
nin adım adım 
yaşama geçi-
rildiğini belir-
ten Koramaz, 
bu yapılırken 
de toplumun 
t a m a m ı n ı n 
s i n d i r i l m e k 

istendiğini söyledi. Bu tablonun 
ürkütücü olduğunu kaydeden 

Koramaz, “TTB yöneticilerinin 
ivedilikle serbest bırakılmalarını 
istiyoruz. TMMOB ve bağlı odalar 
olarak TTB’nin yanındayız. Da-
yanışmayı büyütmenin ve teslim 
olmamanın zamanıdır. Başka ça-
remiz yok” diyerek sözlerini ta-
mamladı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko 
siyasi iktidarın düşünce ve ifade 
özgürlüğüne yönelik saldırılarına 
dikkat çekerek “TTB’nin yap-
mış olduğu basın açıklamasından 
dolayı yöneticilerinin gözaltına 
alınmaları utanç vericidir. İnsan-
ları yaşatmak hekimlerin göre-
vidir. Hiç hak etmedikleri halde 
gözaltına alınan TTB yöneticile-
rinin derhal serbest bırakılmasını 
istiyoruz. Dün olduğu gibi bugün 
de, yarın da TTB’nin yanındayız” 
diye konuştu.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet 
Bozgeyik “Bu saldırılar emek ve 
demokrasi mücadelesi veren bü-
tün muhalif kurumlara uzun sü-
redir devam etmektedir, AKP’nin 
Ortadoğu politikasına karşı duran 
ve barıştan yana tutum alanların 
baskıya uğradığı bir süreç yaşıyo-
ruz. Bu süreç tüm muhaliflere yö-
neliktir” ifadelerini kullandı.

TMMOB, halkımızın alın terinin 
ürünü olan kamusal birikimlerin, 
yeraltı, yerüstü kaynaklarımızın 

ve bütün varlıklarımızın talanına 
kararlılıkla karşı durmaya devam 

edecek, bütün saldırılara karşın 
ülke, halk, meslek, meslektaş 
yararını savunmaya devam 

edecektir. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 14 şeker fabrikasının özelleştirme kapsamına 
alınmasına ilişkin 25 Şubat 2018 tarihinde bir basın açıklaması yaparak ülke sanayisinin, tarımın 

ve halkımızın çıkarlarının son derece olumsuz etkileneceğini vurguladı.

ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ 
KALKINMACI YERLİ ÜRETİM POLİTİKALARININ 

TERK EDİLMESİNİN YENİ BİR ÖRNEĞİDİR!

Şeker sektörü, Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda şe-
kerini Rusya’dan almak zorunda kalan bir ülkenin akılcı 
ve bilimsel politikalarla hem tarımını, hem sanayisini 
hem de kırsal kesimin ekonomik, sosyal ve kültürel ge-
lişmişliğini sağlamasının önemli ve başarılı bir örneğidir.

Endüstriyel bir ürün olan şeker pancarı sanayi üretimi-
ne sağladığı kazanç yanında, kırsalda ve fabrikalarında 
çalışan yüzbinlerce insana da istihdam olanağı sağlaya-
rak, ülkemizin kendi kendine yeterliliğine önemli bir 
katkı sağlamıştır.

Daha 2000’li yılların başla-
rında ülkemiz, şekerin do-
ğal hammaddesi olan şeker 
pancarı üretiminde Fransa, 
Almanya ve ABD’nin ar-
dından dünya dördüncüsü 
idi ve Avrupa Birliği ülke-
leri arasında üçüncü sırada 
yer alıyordu. Ancak Cargill 
gibi uluslararası tekellerin 
pazarlarını genişletmek için 
IMF, DTÖ ve Dünya Ban-
kası’nın serbestleştirme-ö-
zelleştirme yönergelerini uygulayan politikalar sonucu 
bugün ülkemiz şeker ithal eder duruma düşmüştür. 

Türkiye’nin 2001 yılında yaşadığı ekonomik krizde 
IMF’nin Kemal DERVİŞ aracılığıyla uygulamaya sok-
tuğu Şeker Kanunu ile ilk darbesi vurulan şeker sek-
törüne, ikinci darbede AKP döneminde vurularak 
özelleştirmeyle sektör yok edilmeye çalışılmaktadır. 
Hükümetçe 21.02.2018 tarihinde alınan bir kararla 14 
şeker fabrikasının satışının önü açılmıştır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, şeker fabrikalarının satı-
şı ülke ve halk çıkarlarına tamamen aykırıdır. Cumhu-
riyet dönemiyle birlikte gündeme gelen millileştirme, 
devletleştirme, kamulaştırma ve kamusal üretim po-
litikalarına ağırlık verilmesi gibi ülke ve halk yararına 
önemli sonuçlar üretmiş olan politikalar gözetildiğin-
de, serbestleştirme ve özelleştirme politikalarının, kal-
kınmacı yerli imalat sanayi üretiminin tasfiyesi anlamı-

na geldiği çok açık olarak görülebilmektedir 

Özelleştirileceği ifade edilen bu fabrikalar bir süre son-
ra asli unsurlarının dışında değerlendirilecek ve fab-
rikalar kapanacaktır. Bu fabrikalarda çalışan 5 bin ci-
varındaki çalışan işlerinden olacak, 50 bin civarındaki 
üretici ise doğrudan etkilenerek pancar ekimi yapama-
yacaklardır. İşsizlik ve kırsaldan göç artacağı gibi geri 
kalan fabrikalarında satışının önünü açacaktır.

Bu anlamda ülkemiz sanayisi 
ve tarımı kaybederken, kaza-
nan bir kısım sermayedar ve 
Ülkemizin en verimli tarım 
arazilerine hukuka aykırı 
olarak açtıkları fabrikalarda 
mısır nişastasının kimyasal 
yollarla parçalanmasından 
elde edilen nişasta bazlı şe-
kerler üreten ABD'nin kü-
resel şirketi Cargill olacaktır.

2002 yılından bu güne kadar 
Her yıl Bakanlar Kurulu'nun 
devreye girmesiyle sürek-

li artan NBŞ kotası daha da artacak ve ülkemiz insanı 
Kronik hastalıkları salgına dönüştüren daha fazla nişasta 
bazlı şeker kullanacaktır. 

Sonuç olarak, “yerlilik, millilik” üzerine birçok söz edip 
iç düşman ve halk arasında kutuplaşma yaratmada pek 
mahir olan iktidarın bu satış kararı sonucu, pancar şe-
keri çiftçisi ve çalışanı başta olmak üzere ülke sanayisi, 
tarımı ve halkımız son derece olumsuz etkilenecektir. 
Ülkemizin ve halkımızın yoksullaştırılmasına bir kez 
daha hayır diyoruz. 

TMMOB, halkımızın alın terinin ürünü olan kamusal 
birikimlerin, yeraltı, yerüstü kaynaklarımızın ve bütün 
varlıklarımızın talanına kararlılıkla karşı durmaya de-
vam edecek, bütün saldırılara karşın ülke, halk, meslek, 
meslektaş yararını savunmaya devam edecektir. 

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da düzenlediği OHAL’de Yeter Forumu-
na TMMOB’yi temsilen Yürütme Kurulu Üyesi Kemal Zeki Taydaş katıldı.

BİRLİĞİMİZ, CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
TARAFINDAN DÜZENLENEN “OHAL’DE YETER 

FORUMU”NA KATILDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşma-
larıyla başlayan forumda “Yargıda OHAL”, “Akademide 
ve Sivil Toplumda OHAL”, “Emekte OHAL” ve “Med-
yada OHAL” başlıklarıyla dört oturum gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Raşit Tükel'in üstlendiği üçüncü 
oturum “Emekte OHAL” çerçevesinde, Kani Beko, 
Mehmet Bozgeyik, Mehmet Balık ve TMMOB adına 
Yürütme Kurulu Üyesi Kemal Zeki Taydaş birer konuş-
ma yaptılar.

TAYDAŞ'IN KONUŞMA METNİ ŞU ŞEKİLDE:

Sayın Genel Başkan, Sayın Milletvekilleri, Emek ve 
Meslek Örgütlerinin Saygıdeğer Yöneticileri, Değerli 
Arkadaşlar

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Ku-
rulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Bir buçuk yıldır devam eden Olağanüstü Hal rejiminin 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin hedefi olan ke-
simlerin temsilcilerini burada bir araya getirdiği için 
Cumhuriyet Halk Partisi’ne teşekkür ediyorum.

Bu gibi zeminlerde ortaya çıkacak ortak tepkilerin, 
toplumun geniş kesimlerinin tek adam rejimine, AKP 
diktatörlüğüne karşı mücadelesinde umut ve cesaret 
aşılayacağına inanıyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Öğleden önceki oturumlarda yer alan değerli hukukçu 
ve akademisyenler OHAL Rejimine ve uygulamalarına 
ilişkin önemli tespitlerde bulundular. Emek ve meslek 
örgütleri olarak bizler de hem üyelerimizin hem de 
toplumun genelinin bu uygulamalardan nasıl etkilen-
diğini dile getirmek için buradayız.

Yaşadığımız tüm deneyimler, yüz yüze kaldığımız tüm 
uygulamalar ülkemizde OHAL Rejimi adı altında as-
lında bir tür diktatörlüğün hüküm sürdüğünü gösteri-
yor. Anayasa’nın askıya alındığı, Anayasa Mahkemesi 
kararlarının tanınmadığı, hukukun işletilmediği, par-
lamentonun görevini yapamadığı, yargının bütünüyle 
siyasal iktidarın güdümüne girdiği, özgür basının sus-

turulduğu, muhalif yapıların baskı altına alındığı, savaş 
ve şiddetle beslenen bu zorbalık rejimi “diktatörlük”ten 
başka bir kelimeyle adlandırılamaz.

İçinde bulunduğumuz bu durum 20 Temmuz’da ilan 
edilen OHAL Rejimi’nin bir sonucu olarak karşımıza 
çıkmış gibi görünse AKP’nin diktatöryal bir yönetime 
doğru evrildiği somut biçimde Gezi Direnişi dönemin-
de ortaya çıkmıştı. Gezi Direnişi sırasında kalabalıkla-
rın sesine kulak vermek yerine toplumsal muhalefeti 
şiddetle bastırması, AKP’nin normal yollarla siyasi ik-
tidarını sürdüremeyeceğinin göstergesi olmuştur.

15 yıllık iktidara dönemi boyunca AKP iktidar gücü-
ne öyle bağımlı hale gelmiştir ki, o gücü kaybetmemek 
için her türlü yola başvuracağını aradan geçen zaman 
içerisinde göstermiştir. Gezi direnişi sırasında, yolsuz-
luk operasyonu karşısında, 7 Haziran Seçimleri sonra-
sındaki hukuksuz ve karanlık uygulamalarla bugünkü 
karanlığın taşları döşenmiştir. Erdoğan’ın “Allah’ın lüt-
fu” olarak adlandırdığı 15 Temmuz Darbe Girişimi de 
aslında AKP’nin arzuladığı tek adam rejiminin bahane-
lerinden biri olmuştur.

Darbecilerle mücadele etmek için çıkartıyoruz dedik-
leri OHAL’in asıl amacının, AKP’nin 15 yıllık rant dü-
zenine, rüşvet çarkına, yağma ekonomisine karşı çıkan 
toplumsal muhalefet hareketini, emek ve demokrasi 
güçlerini bastırmak olduğunu şimdi çok daha iyi göre-

Aralarında Halkevleri Eş Genel Başkanının da bulunduğu 17 Halkevleri üyesinin sabah 
saatlerinde gözaltına alınmasına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 

tarafından 22 Şubat 2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

TOPLUMSAL MUHALEFETİN BASKI VE 
GÖZALTILARLA SUSTURULMASINA İZİN 

VERMEYECEĞİZ!

Bir buçuk yılı aşkın zamandır ülkemizi Olağanüstü Hal 
Rejimi ile yöneten AKP Hükümeti, Afrin Operasyonu 
bahanesiyle toplumsal muhalefete yönelik baskılarını 
daha da artırmış durumda.

En temel insan hakkı olan ifade özgürlüğünün bile 
yok sayıldığı bu karanlık ortamda barıştan, demokra-
siden ve özgürlüklerden yana tüm kesimler eleştiri ve 
açıklamaları nedeniyle gözaltına alınmakta ve tutuk-
lanmaktadır.

Benzerlerine ancak totaliter rejimlerde rastlanabilecek 
bu baskı rejimini son hedefleri Halkevleri üyeleri ol-
muştur. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşım-

ları nedeniyle tutuklanan Halkevleri MYK üyesi Kutay 
Meriç’in ardından, bu sabah saatlerinde aralarında 
Halkevleri Eş Genel Başkanının da bulunduğu 17 Hal-
kevleri üyesinin gözaltına alınmıştır.

Demokratik hak ve özgürlüklerin kullanımını en-
gellemeye yönelik her türlü baskı, sindirme ve gözal-
tı uygulamasını şiddetle kınıyoruz. TMMOB olarak, 
Türkiye’nin geleceğinin dikta rejimlerinden değil, de-
mokrasinin evrensel değerlerinden geçtiğini bir kez 
daha hatırlatıyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB  HALKEVLERİ’NE
ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-

maz, II. Başkan Züber Akgöl, Yürütme Kurulu 
Üyeleri Ekrem Poyraz, Kemal Zeki Taydaş ve 
Genel Sekreter Dersim Gül’den oluşan TMMOB 
Heyeti 23 Şubat 2018 tarihinde Halkevlerini zi-
yaret ederek Halkevleri Eş Başkanı Nuri Günay 
ve Yönetici Candaş Türkyılmaz ile görüştü.

TMMOB Heyeti, aralarında Eş Genel Başkan 
Dilşat Aktaş’ın da bulunduğu 17 Halkevleri üye-
sinin gözaltına alınmasına ilişkin destek ve da-
yanışma mesajlarını ileterek, gözaltındakilerin 
derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

TKP HEYETİ
TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ

Kaya Güvenç, Erhan Nalçacı ve Ali Rıza Ay-
dın’dan oluşan Türkiye Komünist Partisi (TKP) 
heyeti, 2 Şubat 2018 tarihinde TMMOB’yi zi-
yaret ederek TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, Yönetim Kurulu II. Başkanı Zü-
ber Akgöl, Yürütme Kurulu üyesi Ekrem Poyraz 
ve Kemal Zeki Taydaş ile Genel Sekreter Dersim 
Gül’le görüştü.

Ziyarette toplumsal muhalefete ve meslek 
örgütlerine yönelik baskılar hakkında bilgilen-
dirme yapılırken, önümüzdeki döneme ilişkin 
karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.
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DEĞERLİ ARKADAŞLAR,

Nazi Almanyasını ya konu edinen filmlerde en dikkat 
çekici unsurlardan birisi yöneticilerin en akıl dışı, en 
insanlık düşmanı kararlarının bile toplumda hiçbir şaş-
kınlıkla ve yadırgamayla karşılanmamasıdır.

Ne yazık ki bizim ülkemizde benzer bir umursamazlı-
ğın, kabullenmenin, şaşırmama durumunun yaygınlaş-
tığını görüyoruz. Hukuk düzenimizin en tepesinde yer 
alan Anayasa Mahkemesi’nin kararına yerel mahkeme 
uyma gereği bile duymuyor ve bu duruma kimse şaşır-
mıyor. Gazeteler, televizyonlar bu durumu görmezden 
geliyor.

Bir inşaat işçisi geçinemediği için Türkiye Büyük Millet 
Meclisi önünde kendini ateşe veriyor ve bu durum kar-
şısında kimse dehşete düşmüyor. Gazeteler, televizyon-
lar bu durumu görmezden geliyor.

Şaşırmamak, dehşete düşmemek, tepki vermemek, 
normal karşılamak diktatörlüklerin en büyük gücüdür. 
Bizler eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden ve barış-
tan yana emek ve meslek örgütleri olarak yaşadığımız 
bu akıl dışı bu insanlık düşmanı uygulamalara karşı 
toplumsal vicdanı harekete geçirmek zorundayız.

Zorbalığı kabullenmek, yenilgiyi kabullenmektir. Oysa 
bizlerin tarihi, Türkiye’deki emekçilerin tarihi zorbalığa 
kaşı direnişin tarihidir.

Bu tarihsel sorumlulukla AKP’nin tüm toplumu kendi 
karanlığı içine sürüklemesine karşı direniyoruz. Emek-
çi ve yoksulların istikbali OHAL’siz, KHK’sız, AKP’siz 
bir Türkiye’dedir.

Bunu yaratacak olan bizlerin mücadelesidir. Bu mü-
cadeleye omuz veren herkese selam olsun, hepimize 
kolay gelsin!

Mimarlık ve şehir plancılığı 
hakkındaki yenilikçi yaklaşımları, 
ilerici fikirleri, çelebi duruşu ve 
mizah duygusuyla müstesna bir 
kişiliğe sahip olan mimar, gazeteci 
ve yazar Aydın Boysan’ı kaybetme-
nin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

1954-56 yılları arasında Mi-
marlar Odası Genel Sekreterli-
ği, 1960-1963 yılları arasından 
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi 
başkanlığı görevlerini üstlenen 

Boysan’ın, TMMOB ve Mimarlar 
Odamızın kuruluş ve örgütlenme 
süreçlerinde de büyük katkısı bu-
lunmaktadır.

Geride bıraktığı eserlerle, ka-
leme aldığı kitaplarla, yaşama 
kattığı değerle hepimizin haya-
tında etkisi olan Aydın Boysan’a 
rahmet, yakınlarına ve tüm Türki-
ye’ye başsağlığı diliyoruz.

TMMOB Yönetim Kurulu

EMO Üyesi Tufan Teziş tarafın-
dan, bazı delegelerin EMO Ola-
ğanüstü Genel Kurul talebiyle 
ilgili yargının verdiği yürütmeyi 
durdurma kararının uygulanmadığı 
gerekçesiyle TMMOB Yönetim Ku-
rulu üyeleri hakkında bulunduğu 
suç duyurusu üzerine Cumhuriyet 
Başsavcılığı, suçun oluşmadığına 
ve kovuşturma yapılmasına yer 
olmadığına karar verdi. Başsavcı-
lığın kararında TMMOB’nin mahke-
me kararına göre gerekli işlemleri 
yaptığı, isnat edilen suç unsuru-
nun oluşmadığı kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, EMO 

Üyesi Tufan Teziş`in 5 Ekim 2017 
tarihli dilekçesiyle yaptığı başvu-
ruyu 27 Aralık 2017 tarihinde so-
nuçlandırdı ve “kovuşturmaya yer 
olmadığına” ilişkin karar tebliğ 
edildi. Suç duyurusunda ileri sü-
rülen EMO`nun olağanüstü genel 
kurul toplamasına yönelik talebe 
ilişkin TMMOB`nin verdiği karar 
hakkındaki yürütmeyi durdurma 
kararına uyulmamasına ilişkin iddi-
ayı yerinde görmeyen Cumhuriyet 
Başsavcılığı, suçun oluşmadığına 
ve kovuşturmaya yer olmadığına 
karar verdi. TMMOB`nin mahke-
me kararına göre gerekli işlemleri 

yaptığını saptayan Savcılık kara-
rında; TMMOB`nin; “EMO Yönetim 
Kurulu`nun olağanüstü genel kurul 
başvurularının reddi yönündeki 
kararının haklı nedenlere dayan-
dığı, bununla birlikte olağanüstü 
genel kurul kabulünün ise haklı ve 
inandırıcı nedenlere dayanmadı-
ğı” gerekçesiyle başvurunun esas-
tan reddine karar verdiği aktarıl-
dı. Böylece mahkemenin kararının 
gereğinin yerine getirildiği, ancak 
sonucun müştekinin istediği gibi 
gerçekleşmediği belirtilen Savcılık 
kararında isnat edilen suç unsuru-
nun oluşmadığı vurgulandı. 

AYDIN BOYSAN’I KAYBETTİK

YÖNETİM KURULUMUZ HAKKINDA
KOVUŞTURMAYA YER YOK KARARI

biliyoruz. AKP, OHAL Rejimini, FETÖ’nün devlet için-
deki uzantılarını tasfiye etmek için değil, emekçilerin 
sokağa çıkmasını, hakkını aramasını, hesap sormasını 
engellemek için kullanılıyor.

Hayatını darbelere karşı, Gülen Cemaatine karşı mü-
cadeleye adan sosyalistleri, barış için bildiri yayınlayan 
akademisyenleri, sendikal eylemlere katılan emekçileri, 
özgür ve demokratik bir ülke için mücadele eden dev-
rimcileri “FETÖcülükle”, “darbecilikle” suçlayarak işle-
rinden atmanın başka bir açıklaması olamaz.

İşçilerin grevlerini, sendikaların eylemlerini, kitle ör-
gütlerinin basın açıklamalarını yasaklamanın başka 
açıklaması olamaz!

Kadın kuruluşlarını, çocuk derneklerini, insan hakları 
örgütlerini kapatmanın başka açıklaması olamaz!

Stadyumda pankart açan taraftarın, sosyal medyada 
mesaj paylaşan gencin, gazetesinde haber yapan gaze-
tecinin tutuklanmasının başka açıklaması olamaz!

Siyasi Parti başkanlarının, Milletvekillerinin, Belediye 
Başkanlarının tutuklanmasının, Belediyelere kayyum 
atanmasının başka açıklaması olamaz!

10 Ekim Katliamında kaybettiklerimizi anmamıza gaz 
bombalarıyla saldırılmasının başka açıklaması olamaz!

DEĞERLİ ARKADAŞLAR,

OHAL koşulları altında inşa edilmeye çalışılan tek 
adam rejimine karşı mücadele eden herkes, AKP ikti-
darının topyekûn saldırısına maruz kalmaktadır.

Polisiyle, mahkemeleriyle, yandaş basınıyla, kurumla-
rıyla dört bir koldan yürütülen bu saldırıların hedefin-
de bu ülkenin onuruyla yaşayan mühendis, mimar ve 

şehir plancıları ve onların örgütü olan TMOB de bu-
lunmaktadır.

OHAL döneminde yayınlanan Kanun Hükmünde Ka-
rarnameler ile bakanlıklardan, kamu kurumlarından, 
üniversitelerden ve belediyelerden ihraç edilen mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarının sayısı 3000’e ulaş-
maktadır. Mahalli idarelerde sözleşmeli olarak çalışan 
arkadaşlarımızın sözleşmeleri yenilenmemesi nedeniy-
le bu sayı her geçen gün daha da büyümektedir. İhraç 
edilenler arasında, demokratik sendikal mücadele yü-
rüten, mesleklerini kamu yararını gözeterek icra eden, 
TMMOB örgütlülüğü içerisinde yöneticilik görevlerin-
de bulunan arkadaşlarımız da bulunmaktadır.

Üniversitelerde görev yapan 63 mimar, mühendis ve 
şehir plancısı hocamız hakkında Barış İçin Akademis-
yenler Bildirisi’ne imza verdikleri için dava açılmış 
durumdadır. Her hafta onlarca akademisyen Çağlayan 
Adliyesi’nde yargılanmaktadır.

Birliğimize yönelik saldırılar, şaibeli Anayasa Refe-
randumu sonrasında daha da yoğunlaşmıştır. “Hayır” 
talebinin tüm Türkiye çapında örgütlenmesi için mü-
cadele eden Birliğimiz, o günden beri soruşturmalarla, 
davalarla, idari yaptırımlarla, yandaş medya saldırıla-
rıyla karşı karşıya gelmekte, bizatihi Cumhurbaşkanı 
tarafından hedef gösterilmektedir.

Referandumdan bu yana geçen 9 aylık dönemde ger-
çekleştirilen yasal değişikliklerle, Birliğimize bağlı 
odaların kamu adına yürüttükleri mesleki denetim yet-
kileri ellerinden alınarak, Birliğimiz etkisizleştirilmek 
istenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 2012 
yılında imzalanan “asgari ücret belirleme protokolü” 
tek taraflı olarak feshedilerek, meslektaşlarımızın in-
sanca bir ücretle yaşama hakları gasp edilmiştir.

İdari ve mali denetim bahanesiyle, Odalarımız Bakan-
lıkların vesayeti altına alınmak istenmiştir. Odalarımı-
zın buna direnmesi üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın Birliğimize bağlı Kimya Mühendisleri 
Odası’na karşı açmış olduğu davada mahkeme, Kimya 
Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu üyelerinin 
görevden alınmasına karar vermiştir.

Birliğimize, odamıza ve üyelerimize yönelik bu saldı-
rılar, bu tehditler bizleri yıldıramayacak! 63 yıllık bir 
mücadele geleneğinin üzerine kurulu olan TMMOB, 
nice baskılar, nice zorbalıklar, nice saldırılarla karşı-
laşmış, hiçbirisine boyun eğmemiştir. AKP zulmüne 
de boyun eğmeyeceğiz, hiçbir arkadaşımızın boynunu 
eğdirmeyeceğiz!
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addedilerek, mahkeme tarafından da aynı gerekçe ile 
13.02.2018 tarihinde derneğimiz hakkındaki fesih da-
vası aleyhimizde kabul edilmiştir.

Hemen belirtmek gerekirse, dernek üyeliğinden çıkar-
ma prosedürünün bir devamı niteliğinde olan ve bir 
üyenin haklarından geçici olarak mahrum bırakılması 
anlamına gelen bu düzenlemede hukuken hiçbir engel 
yoktur. Üstelik tüzük değişikliğinin gerçekleşebilmesi 
için yeniden genel kurul yapılması yönündeki talebi-
mizde İl Dernekler Masası tarafından ret edilmiştir. 
Gelinen aşamada Derneğimizin kapatılması kararının 
hukuki saiklerle verilmediği kanaatindeyiz. 

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nin kapatılma-
sına dair bu karar, aslında bir ülke tarihinde yaşanan 
en büyük katliamda yaşamını kaybeden 103 canın ve 
yaralanan 450’nin üzerindeki insanın yaşadığı vahşeti 
yok saymaktır. Toplum vicdanında 10 Ekim katliamı-
nın açtığı yarayı yeniden kanatmaktır. Ve aynı zamanda 
geride kalan bizlerin “unutmama, unutturmama”irade-
sini de tanımamaktır.

Herkes tarafından bilinsin ki; 10 Ekim adalet ve barış 
talebimiz kapsamında siyasetler üstü kurduğumuz ör-
gütlü mücadele, hız kesmeden ve kurumsal başka bir 
yapıyla devam edecektir. 10 Ekim aileleri, yine aynı 

amaçlar doğrultusunda ve Vakıf tüzel kişiliğiyle yoluna 
devam etme kararı almıştır.

Bu aşamadan sonra örgütlü mücadelemizin; değil her-
hangi bir menfi kararla sonlandırılması, bir an dahi bile 
durdurulması mümkün değildir. Bizi yan yana ve bu 
mücadeleden geri durmaktan hiçbir karar alıkoyamaz. 
Çünkü 28 ay, 850 gün önce yüreklerimize o gün düşen 
ateş sönmedi, öfkemiz hala devam etmektedir.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nin kurucuları 
da olan ve kurulduğu günden bu yana her türlü destek 
ve dayanışmayı esirgemeyen; Örgütsel bir bütün olarak 
KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’ye; yanımızda duran ve 
dayanışma gücümüzü arttıran emek, barış ve demok-
rasi bileşenleri tüm örgütler ile siyasi partilere teşekkür 
ediyoruz.

Ayrıca, özgür ve demokratik basın emekçilerine; ve 
unutmadan Derneğimiz için bila bedelle kendi kurumu 
içerisinde yer tahsis edip faaliyetlerimizin devamlılığı 
için gereken her türlü imkanı sağlayan TMMOB-Maki-
ne Mühendisleri Odası’na minnet duygularımızı ifade 
etmek isteriz.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği

10 EKİM DAVASI 7. GRUP DURUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
10 Ekim 2015’te Ankara Tren 

Garı önünde DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB’nin tertip ettiği Emek, 
Barış ve Demokrasi Mitingi’nde 
IŞİD’li iki canlı bombanın saldırı-
sının ardından 103 kişinin yaşamı-
nı yitirdiği ve 400’ü aşkın kişinin 
yaralandığı 10 Ekim Ankara Katli-
amı’na ilişkin davanın 7’nci grup 
duruşması 31 Ocak-1 Şubat 2018 
tarihlerinde Ankara 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

Duruşma öncesi 10 Ekim aileleri 
ve aralarında TMMOB Yöneticileri-
nin de bulunduğu emek ve demok-
rasi güçleri Ankara Adliyesi önün-
de basın açıklaması yaptı.

Açıklama sonrasında ailelerle 
birlikte salona geçildi. Avukatlar, 
sanıkların katliamda birinci dere-
cede sorumlu olduklarını, bu kişi-
lerin birçok ilişkisinin belgelerle 
tespit edildiğini fakat sanıkların 

sürekli olarak bu belgeleri yalan-
ladığını belirtti.

IŞİD sanıklarının avukatları ise 
yaptığı beyanda sanıklara atılı 
suçların asılsız olduğunu ileri sü-
rerek, serbest 
bırakılmaları-
nı talep etti. 
IŞİD sanıkları-
nın avukatla-
rından Orhan 
Şahin, geçmiş 
duruşmalarda 
müvekki l inin 
“Allah maka-
mı”nda yargı-
lanmak istedi-
ğini anımsattı. Şahin’in beyanının 
ardından savcılık, sanıkların tu-
tukluluk halinin devamı yönünde 
mütalaa verdi.

Verilen aranın ardından 2 gün 
süren davanın 7. tur duruşma-

sı sonrası davanın sekizinci grup 
duruşmasının 4-5 Nisan 2018 tarih-
lerinde gerçekleştirilmesi kararlaş-
tırıldı. Duruşmanın ardından dışarı-
da açıklama yapan aileler, 10 Ekim 
günü Türk Tabipler Birliği’nin de 

orada olduğunu ve müdahaleleri 
sonucu birçok insanın kurtarıldığını 
belirtti. Bunun üzerine polis ara-
ya girerek açıklamaya müdahale 
edeceğini söyleyerek tehdit etti. 
Aileler “Hekimimize dokunma” 
sloganlarıyla yanıt verdi.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nin “tüzüğündeki teknik eksikler” gerekçe gösterilerek Ankara 
7. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kapatılmasını “hukuksuz” olarak niteleyen 10 Ekim Barış 
ve Dayanışma Derneği, TMMOB, KESK, DİSK ve TTB 14 Şubat 2018 tarihinde Tüm-Bel-Sen genel 
merkezinde ortak bir basın açıklaması düzenledi. 

KAPATILAN 10 EKİM BARIŞ VE DAYANIŞMA 
DERNEĞİ MAHKEMENİN VERDİĞİ KAPATMA 

KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Toplantıya TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, DİSK 
Dev Maden- Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, KESK 
Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TTB Merkez Kon-
sey Veznedar Üyesi Selma Güngör, 10 Ekim Barış ve 
Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, 
10 Ekim Der Avukatı Mustafa Kemal Baran ve 10 Ekim 
Der’den İhsan Seyhan katıldı.

“Tüzüğünde teknik eksikler” bulunduğu gerekçesi ile 
kapatılan 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Baş-
kanı Coşgun'un okuduğu basın açıklamasının tam 
metni şöyle:

Değerli basın emekçileri ve emek barış-demokrasi bile-
şenlerinin siz değerli temsilcileri;

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, 09.03.2016 tari-
hinde 54 kurucu üye ile adalet talebi ve dayanışma duy-
gusuyla 10 Ekim 2015’de yaşanan Cumhuriyet tarihi-
nin en büyük katliamı sonrası kurulmuş ve yaklaşık 23 
aydır aileler, sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin 
verdiği güçle faaliyetine devam etmektedir.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği; katliamın 91. gü-
nünde acılı ailelerin bir araya gelerek bir dernek kurma 
fikrinden hareketle, gözyaşı ile kurulan ve gücünü on 
binlerce 10 Ekim yoldaşından alan bir dernektir.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, kesinlikle heves-

le, geçici amaçlarla kurulan ve sonrasında da atıl bırakı-
lan bir dernek değildir.

Her şeyden önce 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği; 
halihazırda 30’u aşkın yaralının tedavisine katkı sunul-
ması, mağdurların hukuki işlemlerinden doğan yargı-
lama giderlerinin karşılanması, ceza davasının temina-
tı olan ailelerin Türkiye’nin dört bir yanından gelerek 
davalara devamlılığının sağlanması, ailelerin kendi 
içinde kenetlenmesi ile örgütlü gücünün oluşturulması 
ve daha da önemlisi belleklerden bu katliamı silmeye 
çalışanlara inat, her ayın 10. gününde 10:04’te Ankara 
Garı’nda anmaların kesintisiz olarak gerçekleştirilmesi 
gibi elzem konuları hayata geçiren bir dernektir.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği; dünden bugüne 
kadar acı, savaş ve yıkımlar ile yoğrulan bu coğrafyada 
emeğin hak talebi ve yurttaşların barış ve demokrasi ta-
lebinin ta kendisidir.

10 Ekim 2015’te yarım kalan barış şiarı; katliam son-
rasında Derneğimiz sayesinde on binlerin yüksek sesle 
ifade edebilmesine imkan tanımıştır. Türkiye’de barış 
mitinginde yaşanan bir katliamın akabinde kurulan ve 
amacı adalet talebinin dışında “barışın hemen tesisi” 
olan başka bir dernek de bulunmamaktadır.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, adında “barış” 
olan ve en çok da barışa ihtiyaç duyduğumuz şu günler-
de kapatılmasına karar verilen bir dernektir.

Derneğimiz; Ankara İl Dernekler Masası’na dernek 
tüzüğünün sunulmasından itibaren yaşadığı zorluklar-
dan; iki defa tüzük değişikliği yapılması talebine kadar, 
başından itibaren hukuki iradesi sekteye uğratılmak is-
tenen bir dernektir.

Ancak, derneğin kurulduğu günden bu yana kadar 
önümüze konulan her engelde hukuken gereken ne 
ise dernek olarak yerine getirmiş isek de; kesinlik-
le bir derneğin kapatılmasına sebebiyet verecek usuli 
bir eksikliğimiz olmamıştır. Dernek Tüzüğümüzün 5. 
maddesindeki “üyeliğin askıya alınması” ile ilgili dü-
zenleme, Dernekler Masası tarafından yasaya aykırı 
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yapılır. Oda Denetleme kurullarının hazırlamış olduğu 
denetleme raporları ayrıca TMMOB Denetleme Kuru-
luna da gönderilerek yapılan iş ve işlemler ikinci kez 
denetlenir. Öte yandan, hiçbir kişi veya kurumdan her-
hangi bir belgeyi gizleme amacı taşımayan Birliğimiz 
ve Odalarımız iş ve işlemlere ilişkin bilgi ve belgeleri 
tüm üyelerin ve kamuoyunun erişimine açık tutmakta 
ve web sitelerinde yayımlamaktadır.

7) Birliğimiz ve Odalarımızın en önemli işlevlerinden 
biri de kamusal nitelikli mesleki denetimdir. Kamu ya-
rarı gözetilerek uygulanan mesleki denetim; mühendis-
lik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleklerinin, bilimsel 
ve teknik ilkelere uygun olarak, yeterli niteliklere sahip 
mühendis, mimar ve şehir plancıları tarafından, kamu 
sağlığı ve güvenliği gözetilerek icra edilip edilmediği-
nin denetimi için en önemli ve tek mekanizmadır.

8) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
kuruluş kanunlarında yapılmak istenen değişiklikler ile 
rejimin meslek odalarını buyruğu altına sokmak istedi-
ğini; “parti-devlet-toplum birliğini” amaçlayan totaliter 
rejim yöneliminin mesleki kuruluşlara da yansıtılma-
sının amaçlandığını göstermektedir. Bürokrasi ve yar-
gıda yapıldığı gibi atama yoluyla müdahaleyi meslek 
kuruluşlarına yapamayan ve onları istediği kalıba soka-

mayan siyasi iktidar, yasa değişikliği yoluyla bu kurum-
ları tasfiye etmeyi planlamaktadır.

Bu bağlamda;

1. Anayasa’nın 135. Maddesi uyarınca kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşu olarak Anayasa’dan, Ya-
samızdan aldığımız yetki ve üyelerimizden aldığımız 
güçle adımıza, yasamıza ve mesleğimize sahip çıkma 
kararlılığımızda olduğumuzun,

2. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın genel menfaat-
lerini halkımızın ve ülkemizin menfaatlerinden ayrı 
tutmadan savunmaya devam edeceğimizin,

3. İktidarın bu tür keyfi ve hukuk dışı uygulamalarına 
karşı Anayasal ve yasal meşru direnme hakkımızı kul-
lanacağımızın,

4. Sadece Birliğimize karşı değil kamu yararını savunan 
tüm meslek kuruluşlarına yönelik müdahale ve baskılar 
karşısında tam dayanışma içinde olacağımızın,

Üyelerimize ve tüm kamuoyuna duyurulmasına karar 
verilmiştir.

TMMOB Yönetim Kurulu

TMMOB YÖNETİM KURULU-ODA BAŞKANLARI
TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda 
Başkanları Toplantısı 30 Ocak 2018 
tarihinde TMMOB toplantı salo-
nunda gerçekleştirildi. 

Toplantıda, 30 Ocak 2018 tari-
hinde Türk Tabipleri Birliği Başka-
nı Raşit Tükel ve Merkez Konseyi 
üyelerinin operasyon ile gözaltına 
alınması, Birliğimizi hedef alan 
saldırılar ve son dönemde yaşanan 
gelişmelere ilişkin değerlendirme-
lerde bulunuldu.

Toplantıya; TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. 
Başkan Züber Akgöl, Sayman Üye 
Bahattin Şahin, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ali Rıza Atasoy, Ekrem Poy-
raz, Kemal Zeki Taydaş, Ali Fahri 
Özten, Halil Kavak, Niyazi Kara-
deniz, Cemalettin Küçük, Mehmet 
Çelik, Ozan Yılmaz, Ümit Özcan, 
Genel Sekreter Dersim Gül, Genel 
Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sön-

mez, Teknik Görevli Eren Şahiner, 
Odalardan; Birkan Sarıfakıoğlu 
(BMO), Baran Bozoğlu (ÇMO), Hü-
seyin Önder (EMO), Yaşar Üzüm-
cü (GIDAMO), 
Ertuğrul Can-
daş (HKMO), 
Bahattin Sarı 
(İMO), Şev-
ket Demirbaş 
(JFMO), Faruk 
İlgün (JMO), Ali 
Uğurlu (KMO), 
Y. Necmi Ergin 
(MADENMO) , 
Ali Ekber Çakar 
(MMO), Ahmet 
İrfan Türkko-
lu (METMALZ-
MO), Sinan Tütüncü (MO), Ayşegül 
Oruçkaptan (PEYZAJMO), Ayhan 
Erdoğan (ŞPO) ve Özden Güngör 
(ZMO) katıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Emin Koramaz’ın yaşanan geliş-
melere ilişkin bilgilendirme ve de-
ğerlendirmelerde bulunduğu açılış 
konuşması ardından söz alan Oda 

Başkanları ve Yönetim Kurulu üye-
leri TTB ile dayanışma içerisinde 
olunacağını, birliğimizi hedef alan 
saldırılar karşısında geri adım at-
mayacaklarını ifade ettiler.

Birliğimize yönelik baskıların 
gerçek nedeni TMMOB’nin mesleki 
alanlardan hareketle oluşturulan 
mesleki politikalarla; tüm yeraltı 

ve yerüstü zenginliklerimizin, 
kültürel varlıklarımızın, insan 
kaynaklarımızın rant ve çıkar 
çevreleri için değil ülke ve halk 
yararına değerlendirilmesi için 

yürüttüğümüz mücadeledir. 

Son günlerde Cumhurbaşkanı ve Hükümet sözcülerinin meslek kuruluşlarını hedef alan ifadeleri 
ardından başlatılan karalama kampanyaları ve baskı ortamı içerisinde belirginleşen; meslek kuru-
luşlarının isimlerinde bulunan “Türk”, “Türkiye” ifadelerinin kaldırılacağı, birden fazla oda, birlik 
kurulacağı vb. tartışmalarına ilişkin 10 Şubat 2018 tarihli TMMOB Yönetim Kurulu Toplantısı’nda 
aşağıdaki tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır.

10 ŞUBAT 2018 TARİHLİ
TMMOB YÖNETİM KURULU KARARI

Son günlerde Cumhurbaşkanı ve Hükümet sözcüleri-
nin meslek kuruluşlarını hedef alan ifadeleri ardından 
başlatılan karalama kampanyaları ve baskı ortamı içeri-
sinde belirginleşen; meslek kuruluşlarının isimlerinde 
bulunan “Türk”, “Türkiye” ifadelerinin kaldırılacağı, 
birden fazla oda, birlik kurulacağı vb. tartışmalarına 
ilişkin aşağıdaki tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır.

1) Bir süredir siyasi iktida-
rın tasarruflarını eleştiren 
kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarına karşı 
bir linç kampanyası başla-
tılmış, bu kuruluşların isim-
lerinden Türk ve Türkiye 
kelimelerinin çıkartılması, 
birden fazla meslek oda-
sı ve birliği kurulması gibi 
kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı 
söylemler üst düzeye çıka-
rılmıştır.

2) İktidarın kamu kuru-
luşu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarına ve TMMOB’ye yönelik baskıları yeni 
değildir. TMMOB Yasası’nın defalarca değiştirilmeye 
çalışılması, Birliğimiz ve Odalarımız üzerinde İdari ve 
Mali Denetim adı altında hiyerarşik yapının kurulmak 
istenmesi, Kimya Mühendisleri Odamız Yönetim kuru-
lunun görevden alınması için dava açılması bu baskıla-
rın bazılarıdır.

3) Bu baskıların gerçek nedeni TMMOB’nin mesleki 
alanlardan hareketle oluşturulan mesleki politikalarla; 
tüm yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin, kültürel var-
lıklarımızın, insan kaynaklarımızın rant ve çıkar çev-
releri için değil ülke ve halk yararına değerlendirilmesi 
için yürüttüğümüz mücadeledir. Toplumsal alanda ise 
hukukun çiğnenmesine, özgürlüklerin kısıtlanmasına, 
laikliğin ortadan kaldırılmasına, eğitimin muhafa-
zakârlaştırılmasına karşı gösterdiğimiz laik demokratik 
bir Türkiye direncimizdir. Açtığımız davalarla, yürüt-
tüğümüz kampanyalarla, hazırladığımız bilimsel ra-

porlarla, kamuoyuna yönelik yaptığımız açıklamalarla 
yağma, talan ve rant uygulamalarına karşı çıkışımızdır.

4) Amaçlanan; siyasal iktidarın idari, ekonomik, siya-
si, sosyal dönüşümlerle gerçekleştirdiği piyasacı-rantçı 
yeni devlet yapısına ve bu yeni liberal rantçı politikalar 
uyarınca kamu yararı ve bağlantılı sosyal işlevlerin tas-
fiye edilmesine karşı çıkan kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarını mev-
zuatlarına müdahale ederek 
böl, parçala yönet mantığıy-
la işlevsizleştirmektir.

5) Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği ve bağlı Oda-
ları Anayasa’nın 135. Mad-
desi kapsamında kurulmuş 
kamu tüzel kişilikleridir.

Mühendislik, mimarlık ve 
planlama meslekleri doğru-
dan yaşamı, yaşam alanları-
nı düzenleyen mesleklerdir. 
Bu özellikleri onları kamu 
ile doğrudan ilişkili yapar. 

Sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması 
için mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetlerinin 
teknik ve bilimsel ilkelere, teknolojik gelişmelere ve 
hukuksal gerekliliklere uygun olarak, ilgili mesleklerin 
yetkin mensuplarınca yerine getirilmesi kamusal bir 
zorunluluktur. Meslek kuruluşlarının, kamusal nitelik 
kazandırılmış anayasal bir kurum haline dönüştürül-
melerinin ve siyasal iktidarların keyfi takdiri ve güdü-
müne karşı yasal güvence altında tutulmalarının temel 
gerekçesi işte bu kamusal zorunluluktur.

6) Anayasa, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşlarının yönetim ve işleyişlerinin demokratik hukuk 
devleti esaslarına uygun olması kuralını öngörmüş ve 
kurum içi demokratik yapıyı sağlamıştır. TMMOB ve 
bağlı Odalarının organları kendi üyeleri tarafından 
kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altın-
da, gizli oyla seçilir. İç denetimleri genel kurullarında 
seçimle iş başına gelen denetleme kurulları aracılığıyla 
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HABERLER HABERLER

TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkan ve Yöneticileri, Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu Yürütme Kurulu Üyesi Elif Çuhadar’ın gözaltına alınması dolayısıyla 8 Şubat 

2018 tarihinde KESK’e destek ziyaretinde bulundu.

TMMOB HEYETİ KESK’E DESTEK ZİYARETİNDE 
BULUNDU

KESK’e yapılan ziyarette, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, Yü-
rütme Kurulu Üyesi Kemal Zeki Taydaş, Genel Sek-
reter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, TMMOB Ankara 
İKK Sekreteri Özgür Topçu, Odalardan; Hüseyin Ön-
der (EMO), Ayhan Yüksel (MADENMO), Yunus Ye-
ner (MMO), Arife Kurtoğlu (MMO), Satılmış Göktaş 
(MMO), İsmail Odabaşı (MMO) ve Ahmet İrfan Türk-
kolu (METMALZMO)’dan oluşan TMMOB Heyeti 
KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, Genel Sekreter 
Ramazan Gürbüz, Eğitim, Örgütlenme ve Basın Yayın 
Sekreteri İlhan Yiğit, Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy 
Tekdemir ve Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekre-
teri Yusuf Şenol ile görüştü.

Görüşmede, toplumsal muhalefeti susturma ve etki-
sizleştirme operasyonları kapsamında 4000’in üzerin-
de işlerinden ihraç edilen, 70 civarında tutukluluğu 
devam eden üyesi bulunan KESK’in Yürütme Kurulu 
Üyesi Elif Çuhadar, 6 Şubat tarihinde 2014 yılında izin 
verilen, tamamen düşünce ve ifade özgürlüğü, barışçıl 
gösteri ve toplanma hakkı kapsamında yapılan bir et-
kinlik gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı belirtildi.

Emek ve barış mücadelesi yürütenlere yönelik gerçek-
leştirilen gözaltı ve tutuklama operasyonları sindirme 
ve kriminalize etme amaçlı olduğunun altının çizildği 
ziyarette, AKP’nin uyguladığı tüm saldırganca politika-
lara rağmen emek, demokrasi ve barış mücadelesinden 
asla vazgeçilmeyeceği vurgulandı.

TMMOB Heyeti, KESK ile dayanışma içerisinde olduk-
larını bir kere daha dile getirdi.

TMMOB TTB’YE DAYANIŞMA ZİYARETİNDE BULUNDU
TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda 
Başkanları, mahkeme tarafından 
şartlı olarak serbest bırakılan Türk 
Tabipleri Birliği Başkanı Raşit Tü-
kel ve Merkez Konseyi Üyelerini 
ziyaret edip geçmiş olsun dilek-
lerini ileterek TTB ile dayanışma 
içerisinde olduklarını bir kere 
daha dile getirdiler. Yapılan görüş-
mede, önümüzdeki dönemde yü-
rütülecek ortak mücadele zemin-
leri konusunda fikir alışverişinde 
bulunuldu.

Ziyarete TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, II. Baş-
kan Züber Akgöl, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ekrem Poyraz, Kemal Zeki 

Taydaş, Cemalettin Küçük, Genel 
Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sön-
mez, TMMOB Ankara İKK Sekre-
teri Özgür Topçu, Teknik Görevli 
Eren Şahiner, Odalardan; Hüseyin 
Önder (EMO), 
Yusuf Songül 
( G I DA M O ) , 
Mustafa Erdo-
ğan (HKMO), 
Bahattin Sarı 
(İMO), Faruk 
İlgün (JMO), 
Ali Uğurlu 
(KMO), Y. Nec-
mi Ergin (MA-
DENMO), Ali 

Ekber Çakar (MMO), Ahmet İrfan 
Türkkolu (METMALZMO), Sinan 
Tütüncü (MO), Ayşegül Oruçkap-
tan (PEYZAJMO), Orhan Sarıaltun 
(ŞPO) katıldı.

TMMOB’ye bağlı 24 odanın 31 Aralık 2017 itibariyle üye sayıları 536.898 oldu. 100’ün 
üzerinde mühendislik, mimarlık ve şehirl plancılığı disiplininin kayıt olduğu odalarımızın 

üye sayısı bir senede % 26,3 arttı.

TMMOB’YE BAĞLI ODALARIN ÜYE SAYILARININ 
TOPLAMI 535 BİNİ AŞTI

ODA ÜYE SAYISI
Bilgisayar Mühendisleri Odası 5.474
Çevre Mühendisleri Odası 14.068
Elektrik Mühendisleri Odası 56.759
Fizik Mühendisleri Odası 1.972
Gemi Mühendisleri Odası 3.521
Gemi Makineleri İşletme Mühendis-
leri Odası

1.535

Gıda Mühendisleri Odası 17.721
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası

15.545

İç Mimarlar Odası 4.616
İnşaat Mühendisleri Odası 113.122
Jeofizik Mühendisleri Odası 5.610
Jeoloji Mühendisleri Odası 18.187

Kimya Mühendisleri Odası 22.200
Maden Mühendisleri Odası 17.742
Makina Mühendisleri Odası 108.355
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri 
Odası

4.540

Meteoroloji Mühendisleri Odası 717
Mimarlar Odası 54.757
Orman Mühendisleri Odası 15.792
Petrol Mühendisleri Odası 1.206
Peyzaj Mimarları Odası 5.735
Şehir Plancıları Odası 5.608
Tekstil Mühendisleri Odası 1.978
Ziraat Mühendisleri Odası 40.138

TOPLAM 536.898

EMO’DA OLAĞANÜSTÜ 
GENEL KURUL İSTEMİNE RET

TMMOB 44. DÖNEM 7. 
DENETLEME KURULU 
TOPLANTISI YAPILDIElektrik Mühendisleri Odası 45. Olağan Genel 

Kurul Delegesi Tufan Teziş tarafından, EMO 45. 
Olağan Genel Kurulu`nda alınan bazı kararların 
yeniden görüşülmesi ve mahkemenin 3 kişi ata-
yarak seçimli olağanüstü genel kurul yapılması-
na karar vermesi istemiyle hukuk mahkemesin-
de dava açılmıştı. Davayı görmekte olan Ankara 
9. Sulh Hukuk Mahkemesi, 20 Şubat 2018 tarihli 
davanın ilk duruşmasında kararını açıkladı.

Mahkeme, “kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşunun olağanüstü toplantıya çağrılması-
na ve bu toplantının yapılması için 3 oda üye-
sinin görevlendirilmesine” ilişkin davanın idari 
yargının görev alanında bulunduğu gerekçesiyle 
dava şartı yokluğu nedeniyle davayı reddetti. 
Hacı Ali Yiğit tarafından TMMOB ve EMO’ya karşı 
açılan ve aynı talepleri içeren diğer davada da 
Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesince 6 Kasım 
2017 tarihli kararla dava şartı yokluğundan da-
vanın reddine hükmedilmişti.

TMMOB 44. Dönem VII. Denetleme Kurulu 
toplantısı 19 Ocak 2018 tarihinde TMMOB`de 
yapıldı. Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, II. Başkanı Züber Ak-
göl, Sayman Üyesi Bahattin Şahin, Denetleme 
Kurulu Üyeleri Asiye Ülkü Karaalioğlu, Taylan 
Kalender, Abdullah Melik, Ayşegül Akıncı Yüksel 
ile Mustafa Asım Rasan katıldı. TMMOB Genel 
Sekreteri Dersim Gül ve Muhasebe Görevlisi İh-
san Aydın da toplantıda hazır bulundu.
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BILDIRILERBILDIRILER

Doğal kaynakların insan 
ihtiyaçları doğrultusunda 

dönüştürülmesi çabası olarak 
da mühendislik faaliyetleri, 
enerji alanında önemli yer 

tutmaktadır. Bu çabanın dünya 
ve insanlığın ortak geleceğini 

güvenceye alacak biçimde 
sürdürülmesi TMMOB`nin başat 

önceliklerindendir.

ve çevre tahribatına yol açmıştır. AKP İktidarı boyun-
ca, birinci enerji arzında ithal kaynakların payı -yani 
"yerli ve milli" olmayan kaynakların payı- her geçen yıl 
daha da artmış, 2002-2016 döneminde bu pay yüzde 
68'lerden yüzde 76’lara çıkmıştır. Plansızlığa bağlı ola-
rak enerji yatırımları öyle bir noktaya gelmiştir ki, ör-
neğin bugün mevcut olan elektrik kurulu gücü, Türki-
ye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin (TEİAŞ) 10 yıllık 
talep tahmin raporunda belirlenen 2026 yılı ihtiyacının 
bile üzerindedir. Plansızlık ülke kaynaklarının israfına 
sebep olmakta, faturası ise halka ödetilmektedir.

Sempozyum bildirilerinde “enerjinin yeterli, sürekli, 
kaliteli, çevreye zarar vermeyen ve ucuz olarak topluma 
sunulabilmesi için” bir kamu 
hizmeti olarak kabul edilme-
si ve enerjinin temini ile kul-
lanıma sunumunda kamu 
(halk) inisiyatifinin esas ol-
ması gerektiği konusunda 
geniş görüş birlikteliği orta-
ya çıkmıştır. Enerji alanının 
serbest piyasanın iradesine 
terk edilmesi ve plansızlık, 
yıkıcı sonuçlara yol açmak-
tadır. Kamusal çıkarı esas 
alan, doğaya ve çevreye en az 
zarar veren, yerli ve yenile-
nebilir kaynakları önceleyen, 
enerjiyi verimli kullanan, 
enerji yoğun yerine tekno-
loji yoğun bir ekonomik modeli benimseyen, katılımcı 
ve şeffaf bir anlayışla bir planlama yapılması gerektiği en 
önemli kriter olarak ortaya çıkmaktadır. Planlama, uy-
gulamaya yön verecek, tüm kesimler için bağlayıcı ve yol 
gösterici temel bir tercih olmalıdır. Planlama yapılırken 
ilgili kamu kurumlarının yanı sıra, yerel yönetimler, üni-
versiteler, bilimsel araştırma kurumları, meslek odaları, 
uzmanlık dernekleri, sendikalar, çevre, sağlık ve tüketici 
örgütlerinin etkin ve işlevsel katılımlarının sağlanması 
gerekliliği, Sempozyumda vurgulanan temel konulardan 
birisi olmuştur.

Tüm dünyada sermaye birikimini arttırmak için, do-
ğal kaynaklar, madenler, SİT alanları, tarımsal araziler, 
içme suları ve ormanlar yok edilmekte, küresel ısınma 
ve çölleşme ile radyoaktif sızıntılar sürmekte, genetik çe-
şitliliğin bozulması ile canlı türleri giderek azalmaktadır. 
TMMOB; sermayenin kendini yeniden üretmek ve eko-
nomik büyümenin gerektirdiği sınırsız pazar arayışına 
çare bulmak için geliştirdiği, doğanın finansallaştırılması 
ve dünya ölçeğinde toprak, hava, su dahil tüm canlıların 
metalaştırılmasına karşı mücadele vermektedir. Enerji 
üretimi için kullanılan fosil yakıtların ve özellikle kömü-

rün sera gazı salınımını yükselterek iklim değişikliğine 
yol açan nedenlerden biri olduğu tüm dünya tarafından 
kabul edilmiştir. Dünya'daki pek çok ülke, uluslarara-
sı kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri küresel ısınmaya 
karşı birlikte mücadele vermektedir. Türkiye de üzeri-
ne düşen sorumluluğu almalı ve gelecek nesillere daha 
yaşanabilir bir dünya bırakmak ve iklim değişikliğinin 
önlenmesi için geliştirilmiş tüm uluslararası anlaşmalara 
uymalıdır. Fosil yakıt tüketimini azaltılarak çevreye du-
yarlı, temiz yenilenebilir enerjiye ağırlık vermelidir.

Fukuşima felaketi ile nükleer santralların ölümcül tehli-
kesiyle bir kez daha karşı karşıya kalan dünyada, enerji 
ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji başta ol-

mak üzere diğer kaynaklara 
yönelim artarken Türkiye, 
Akkuyu Nükleer Santralı 
için üretim lisansı vermiştir. 
Kendi topraklarında yabancı 
bir devletin yap işlet modeli 
ile nükleer santral kurmasına 
izin veren ilk ülke olmamıza 
yol açacak, dışa bağımlılığı 
artıracak ve pahalı elektrik 
satın almasına sebep olacak, 
ne enerji ihtiyacı, ne ulusal 
çıkarlar, ne de ekonomik 
gerekçelerle kabul edilebilir 
hiçbir yanı bulunmayan bu 
nükleer santral macerasın-

dan derhal vazgeçilmelidir. TMMOB 11. Enerji Sempoz-
yumu'nda kürsüye çıkan yöre halkı temsilcileri de, böl-
gelerinde nükleer santral istemediklerini, termik santral 
yoğunlaşmasına da itiraz ettiklerini ifade etmişlerdir.

Enerji konusunu tartışırken; planlama, kaynakların 
doğru kullanımı ve toplumsal yarar ekseninde, üretilen 
enerjinin adil paylaşımı meselesine geçmişten bugüne 
vurgu yapmak ve enerjinin geleceği için çözümler üret-
mek üzere tarihsel bir sorumlulukla bu Sempozyumu 
gerçekleştirdik. Sempozyumda Türkiye'deki bugünkü 
durum değerlendirilerek, enerji alanında üretimden 
tüketime şeffaflığı, katılımcılığı, özerk kamu denetimi-
ni, toplum çıkarlarını ve çevreyi temel alan bir plan-
lama anlayışının benimsenmesinin enerjinin geleceği 
için çok önemli olduğu ortaya konmuştur. Enerjinin te-
mel bir insan hakkı olduğunun bilinciyle düzenlenmiş 
olan TMMOB 11. Enerji Sempozyumu`nda ortaya çı-
kan önerilerin uygulayıcılara yön göstermesini ve ener-
ji alanındaki tartışmalara katkı sunmasını diliyoruz.

TMMOB 11. Enerji Sempozyumu
Yürütme Kurulu

TMMOB adına EMO tarafından 13-15 Aralık 2017 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilen TMMOB 
11. Enerji Sempozyumu sonuç bildirisi yayımlandı.

TMMOB 11. ENERJİ SEMPOZYUMU SONUÇ 
BİLDİRİSİ YAYIMLANDI: “ENERJİNİN GELECEĞİ”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
adına, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından 
düzenlenen TMMOB 11. Enerji Sempozyumu 14-15-16 
Aralık 2017 tarihlerinde Adana'da gerçekleştirilmiştir.

TMMOB Enerji Sempozyumları; sermaye çevreleri ve 
iktidarın propaganda kürsüleri olan toplantıların aksine 
enerjinin; siyasal, sosyal ve ekonomik düzlemlerde ele 
alındığı, ulusal ölçekte düzenli olarak gerçekleştirilen 
en önemli bağımsız etkinlik olma niteliği taşımaktadır. 
Bu özelliğin getirdiği sorumluluğun da bilinciyle, TM-
MOB Enerji Sempozyumları; enerji alanının tüm bile-
şenlerinin kendilerini ifade edebildiği, konuların birey 
ve toplum yaşamını etkileyen her türlü yönleriyle, farklı 
uzmanlık alanlarından katılımlarla değerlendirildiği ve 
somut sonuçlar üretilerek bunların kamuoyu ile payla-
şıldığı demokratik kürsüler olarak hizmet vermiştir.

Bu anlayışla 1996‘dan beri yapılmakta olan TMMOB 

Enerji Sempozyumlarının on birincisi olan Sempoz-
yumumuzun ana teması "Enerjinin Geleceği" olarak 
belirlenmiştir. Üç gün boyunca, beş yüz iki kişinin izle-
diği Sempozyumda otuz yedi konuşmacının katılımıyla 
altı oturum, iki panel ve üç özel konuşma gerçekleşti-
rilmiştir. Oturumlarda enerji yatırımlarının, topluma, 
insan sağlığına ve çevreye etkileri tartışılmış; enerji, 
sürdürülebilirlik, planlama ve ekonomi çerçevesinde 
değerlendirilmiş ve bu konuda önceliklerin neler olma-
sı gerektiği irdelenmiştir. Adana ve çevresindeki yerel 
enerji sorunları, yenilenebilir enerji kaynakları ile bu 
alanlardaki teknolojik gelişmeler ve enerji kooperatifle-
ri oturumlardaki diğer alt başlıklar olmuştur. Gerçekle-
şen özel konuşmalarda enerji; savaş, küresel ekonomik 
ilişkiler ve yenilikçilik bağlamlarında da ele alınmıştır. 
Panellerde ise enerjide planlama, uygulama ve bunların 
sonuçları konuşulmuş ve sempozyumun ana teması da 
olan enerjinin geleceği konusu masaya yatırılmıştır.

Dünyada bugün büyük bölümü Afrika`da olmak üze-
re 1.2 milyar kişinin elektrikten; 2-3 milyar kişinin de 
ısınma ve pişirmede modern enerji kaynaklarından 
yoksun olduğu bilinmektedir. Enerji, insanın çağdaş 
bir yaşam sürdürebilmesi için vazgeçilemez unsurdur 
ve TMMOB enerjiyi bir insan hakkı olarak kabul et-
mektedir. Bu hakkın elde edilmesi ve kullanılmasında 
bilim ve teknik en önemli girdilerdir. Doğal kaynakla-
rın insan ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürülmesi ça-
bası olarak da mühendislik faaliyetleri, enerji alanında 
önemli yer tutmaktadır. Bu çabanın dünya ve insanlı-
ğın ortak geleceğini güvenceye alacak biçimde sürdü-
rülmesi TMMOB`nin başat önceliklerindendir.

Enerji, küresel kapitalizmin, hükümetleri değiştiren, 
uluslararası ilişkilere yön veren, savaşlara ve büyük in-
sani yıkımlara yol açan en önemli yatırım ve faaliyet 
alanlarından biridir. Uluslararası sermaye sürdürüle-
bilir kalkınma söylemi altında, dünya genelinde ener-
ji üretim ve tüketimini belirlemekte ve kendi çıkarları 
doğrultusunda kaynak paylaşımına şekil vermektedir. 
Türkiye'de 1980'li yıllardaki neoliberal dönüşümle te-
melleri atılan ve 2002'den sonra en etkin şekilde uy-
gulanan özelleştirme, serbestleştirme gibi enerji arzını 
kamu hizmeti niteliğinden uzaklaştıran ve enerjiyi tam 
bir ticari meta haline getiren politikalar dışa bağımlılı-
ğı arttırmış, kamusal denetimi ortadan kaldırmış, kay-
nakların plansız ve denetimsiz bir biçimde kullanımına 
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22-23 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen TMMOB Mühendislik, Mimarlık, Şehir 
Plancılığı Eğitimi Sempozyumu sonuç bildirisi yayınlandı.

TMMOB MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE ŞEHİR 
PLANCILIĞI EĞİTİMİ SEMPOZYUMU SONUÇ 

BİLDİRİSİ YAYINLANDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi 
Sempozyumu, akademisyenler, bilim insanları, araş-
tırmacılar, mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, öğ-
renciler ve ilgililerin katılımıyla, OHAL şartlarında ve 
KHK gölgesinde binlerce akademisyenin işten atıldığı 
bir ortamda 22-23 Aralık 2017 tarihlerinde, Ankara’da 
gerçekleştirilmiştir.

Sempozyum altı oturum ve bir panel olarak düzenlen-
miş, oturumlarda 20 tebliğ sunulmuş, bu tebliğlerin 
ikisi TMMOB Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu 
tarafından hazırlanmıştır. “Mühendislik, Mimarlık ve 
Şehir Plancılığı Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” 
başlığı ile düzenlenen panelde ise yükseköğrenim ile 
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı eğitimi enine 
boyuna tartışılmış, katılımcıların görüş ve değerlendir-
meleri ile panel sonuçlanmıştır.

TMMOB, Sempozyum için yola çıktığında, meslek 
alanlarımızın ve meslek mensuplarımızın eğitime dair 
kazanımlarının sürekli kayba uğradığı tespitinde bu-
lunmuş ve Sempozyum Yürütme Kurulu tarafından 
hazırlanan sunumlarla da bunu ortaya koymuştur. 
Sempozyum boyunca yapılan sunumlar ve tartışmala-
rın ışığında ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çö-
zümüne yönelik öneriler aşağıda özetlenmiştir:

Ülkemizin iktisadi politikaları dünyada yaşanan geliş-
melerden bağımsız olarak değerlendirilemez. 1980’li 
yıllardan itibaren tüm ekonomik ve sosyal alanlarda 

değişim programları yürütülmüş, bu programların so-
nuçları ülkemizde özellikle son yirmi yılda ortaya çık-
maya başlamıştır. Ülkemiz sanayisizleşmekte, sanayi 
mühendissizleşmekte ve mühendis kaliteli ve nitelikli 
bir eğitim alamamaktadır. İzlenen tutarsız ve hukuksuz 
politikaların önünde engel olarak görülen nitelikli mi-
marlık ve planlama hizmetleri kısıtlanarak bu hizmet-
lerin üretim süreçleri kısa zamanda ve çok sayıda yapı 
üretilmesi baskısıyla önemsizleştirilmiştir. Tarımsal ya-
tırım ve üretim neredeyse yok seviyesine inmiş, işsizlik 
oranları resmi rakamlara göre dahi %20’lere dayanmış-
tır. Tüm değişim programlarının sonucu olarak kamu-
sal alanlar piyasalaştırılmış, eğitim ve yükseköğrenim 
de bu piyasalaşmadan nasibini almıştır.

Piyasacı ve gerici saldırıların hedeflerinden biri de eği-
tim sistemi, dolayısıyla akademi ve üniversitelerdir. 
Sosyal devletlerde üniversite; bilimsel araştırma yap-
mak, bilim ve bilim insanı üretmek, öğretim yoluyla 
bireylere uzmanlıklar kazandırmak ve temel bilimsel 
normların sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak 
amacı taşımalıdır. Üniversiteler; özerk, özgürlükçü ve 
demokratik yapıları ile siyasi ideolojilerin edilgen yapı-
sından bağımsız, bireylerin ifade ve söylem özgürlük-
lerini koruyarak toplumsal ilerlemenin ve gelişmenin 
öncüleri olmalıdır. Bu nedenle üniversitelerde verilecek 
eğitimin belirli bir amacının olması, bu amaca hizmet 
ederek dogmatizmden uzak, kişiye ve topluma faydalı 
olmasını sağlayacak çıktıları kazandırması gereklidir. 
Ancak ülkemizde üniversiteler hem uluslararası iş ve 
sermaye bölümünün hem de iktidarın gerici politi-
kalarının yönüne göre şekillendirilmiştir. Bu nedenle 
üniversite eğitiminin kişinin, toplumun çıkarlarını ge-
liştirecek temelde ve bilimsel yeniliklerin ışığında yeni-
den planlanması gereklidir. Eğitim, istihdam ve üretim 
ilişkilerinin planlı bir şekilde ele alınması sağlanmalı, 
bu sayede mesleğe karşı yabancılaşmanın ve mesleki 
körelmenin önüne geçilmelidir.

Üniversitelerimizin mevcut durumunda, toplumsal ih-
tiyaç ve beklentilere yanıt verebilmesi mümkün değil-
dir. Ülkemizin yükseköğrenim sistemi incelendiğinde 
kurumsallaşma ve planlama konularında bilimsel öl-
çütlerin göz önüne alınmadığı görülmektedir. Mühen-
dislik, mimarlık ve şehir planlama eğitimi 160’tan fazla 

üniversitede verilmektedir. 2017 yılının mühendislik, 
mimarlık ve şehir planlama bölümlerinde açılan top-
lam kontenjan yaklaşık 57.000 kişidir. Bunun anlamı 
yaklaşık 60.000 yeni mezunun iş hayatına başlaması 
demektir. TMMOB’nin 2017 sonunda yaklaşık üye sa-
yısının 550.000 olduğu göz önünde bulundurulduğun-
da, ülkemizde meslek mensubu sayısının %10 arttığını 
söylemek yanlış olmayacaktır.

Bu sayılara karşın meslek alanımızda işsizliğin % 20, 
eğitim aldığı alan dışında çalışanların %25 oranlarında 
olduğu tahmin edilmektedir. Üniversitenin ilgili bö-
lümlerinden mezun olanların iş bulamadıkları ya da 
eğitim aldıkları alanda çalışmadıkları görülmektedir. 
Yüksek orandaki işsizliğin ve alan dışı çalışmanın altın-
da yatan gerçeğin, bilimsel gereklere ve ülke gerçekleri-
ne göre yapılmayan yükseköğrenim planlaması olduğu 
gün gibi ortadadır. Meslek mensubu sayısının artması, 
işsizlik oranlarının yükselmesi ve ücret politikaları ça-
lışma yaşamını olumsuz yönde etkilemekte, emek ile 
orantılı ücretin alınamamasına yol açmaktadır.

Asgari koşulların sağlanması ve yeterli altyapının oluş-
turulması, yükseköğrenimin, ama en başta mühendis-
lik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinin en büyük 
problemidir. Ülkemizde altyapısı hazırlanmadan prog-
ramlar, bölümler, fakülteler hatta üniversiteler açılmak-
tadır. Mühendisler laboratuvarsız, öğretim üyesi eksik 
ve yetersiz bölümlerde eğitim görmektedir. Mimarlık 
okulları sayısının yanı sıra okullar arasında eğitim öğ-
retim geleneği, eğitimin düzeyi, öğretim elemanı nitelik 
ve nicelikleri, mekânsal, sosyal ve teknolojik olanaklar 
açısından eşitsizlikler ve farklılıklar hızla artmaktadır. 
Bu nedenle üniversitelerde verilen eğitimin niteliği 
önemli bir tartışma konusu haline gelmektedir. Üniver-
site eğitiminin kalitesi, ülkemiz üniversitelerinde her 
geçen gün düşmekte, bölümlere yerleşen öğrencilerin 
arasındaki puan farkları giderek artmaktadır.

Ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının; 
makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sa-
yısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, 
toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına 
düşen toplam bilimsel doküman sayısı, doktora mezun 
sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına dü-
şen öğrenci sayısı gibi kriterlerin puanlanması ile oluş-
turulan sıralamada, dünya üniversiteleri arasında son 
dönemlerde ilk 500’de ülkemizden herhangi bir üniver-
site listeye girememektedir.

Eğitimdeki kalitenin düşüşü, meslek içi eğitimlerin 
önemini her geçen gün artırmaktadır. Ancak meslek 
mensubu sayısına oranla, açılabilen meslek içi eği-
tim sayısı tam kapasite ile bile yetersiz kalmaktadır. 

TMMOB, üniversitenin sorunlarını; mühendislik, 
mimarlık ve şehir plancılığı eğitiminden; bu eğitimin 
sorunlarını da mesleklerimizin sorunlarından ayrı de-
ğerlendirmemektedir. Eğitimin başlangıcından itiba-
ren tüm sorunlar, mesleklerimizin icrasını etkilemekte; 
kötü icra, alana özgü olarak işveren çevrelerince de tar-
tışılmakta ve mesleki erozyona yol açmaktadır.

Mesleklerimiz, insan odaklı mesleklerdir. Meslek odak-
larımız değiştirilmek istenmekte, buna bir de eğitimde-
ki kalite sorunu eklenince sorunun boyutu katlanarak 
büyümektedir. Meslek eğitimleri kaliteli, özel beceriler 
kazanılması gerektiren, insana hizmet odaklı, özel bir 
eğitim sürecine sahip olmalıdır. Bu eğitimleri veren 
üniversitelerin donanım, kalite, altyapı yetersizliği gibi 
sorunlarının bulunması; mesleğin uygulamalarında 
yanlış, kusurlu, yetersiz ürün kullanımı ve uygulama-
ları sonucunu doğurmaktadır. Bu durum insan odaklı 
olan mesleklerimizin doğal ve kültürel çevrenin tahri-
bine, insan sağlığının risk altına sokulmasına ve hatta 
ortadan kaldırılmasına, toplumsal yaşamın dönülemez 
zararlara uğratılmasına kadar varan sonuçlara neden 
olabilmektedir. TMMOB, insan odaklı mesleklerimizin 
alanlarının tahribata uğratılarak sermayenin ihtiyaçla-
rı doğrultusunda yapılandırılmasına karşı mücadeleyi 
sürdürmektedir, sürdürecektir.

Bilimsel araştırmalara yeterli kaynak ayrılarak, Ar-Ge 
faaliyetlerinin önü açılmalı, sanayinin bu alanlara yatı-
rım yapması sağlanmalı ve ihtiyaç duyduğu anda üni-
versitelerin projelerini satın alması engellenmelidir.

Üniversiteler öğrenci yetiştirmek kadar, bilim insanı ve 
öğretim üyesi yetiştirmekle de sorumludurlar. Bu so-
rumluluklar gereğince, uygun nitelik ve sayıda öğretim 
üyesi yetiştirilmelidir. Bunun yanında Öğretim üyeleri-
nin sosyal ve mesleki sorunları eğitimin niteliğini etkile-
yen en çözülerek hem ticari faaliyetlerde bulunması en-
gellenmeli hem de özel sektöre kaçışları engellenmelidir.

Gelinen süreçte, akademik yükselmede de siyasi taraf-
tarlık, yandaş öğrencilere yönelik kayırma yaygın so-
runlar haline gelmiştir. Eğitimin her kademede eşit, pa-
rasız, bilimsel, laik ve demokratik olarak her vatandaşa 
sunulması, başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere tüm 
ayrımcı uygulamalar son verilmelidir.

Bugün üniversitelerin altyapıdan sonra en önemli so-
runu yaşanan büyük ihraç dalgasıdır. Yedi binin üze-
rinde akademisyen, üniversitelerden uzaklaştırılmış 
ya da ihraç edilmiş, binlerce akademisyen ise getirilen 
düzenlemelerle kadro hakkını kaybetmiş veya işsiz kal-
mıştır. Kimi üniversiteler eğitim öğretim yapamaz du-
ruma gelmiş, üniversitenin bilimsel özerkliği ve ifade 
özgürlüğü tamamen ortadan kaldırılmıştır. Üniversi-
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teler bugün rektör seçemez hale getirilmiş, üniversite 
bileşenlerinin söz ve karar hakkı tamamen ellerinden 
alınmıştır. Türkiye ve üniversiteler üzerindeki istibdat 
rejiminin kaldırılması için üniversitelerin tüm bileşen-
leri, birleşik bir mücadele yürütmelidir. TMMOB, istib-
dada karşı hürriyet mücadelesinde emekten, eşitlikten 
ve demokrasiden yana olan tüm kesimlerin yanındadır.

Mühendis-Mimarlık eğitiminin olmazsa olmaz olgusu 
staj sorunudur. Staj; eğitimin, mesleki süreci doğrudan 
etkileyen, eğitim aşamasında ihmal edilen, üzerinde 
durulmayan ve önemsiz görülen bir konudur. Görerek 
öğrenilen bilgilerin akılda daha kalıcı olduğu gerçek-
tir. Bu nedenle uygulama sahasının avantajlarının elde 
edilebilmesi için staj uygulaması şarttır. Stajyer alan 
firmalar üniversiteler tarafından denetlenmeli, tüm 
öğrencilerin staj sorununun çözümü için özel çaba sarf 
edilmeli ve stajyerlerin ucuz işgücü olarak kullanımı-
nı engelleyecek düzenlemeler yapılmalı ve stajyerlere 
mesleki bilgilerin aktarılması sağlanmalıdır. Stajyerle-
rin emeğinin karşılığı olan ücret güvence altına alın-
malıdır. Bugün ülkemizde gerek TMMOB gerekse 
odalar tarafından yürütülen tüm mücadeleye rağmen 
sorunun çözüm mercileri maalesef çağrılarımıza kulak 
tıkamaktadırlar.

Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetleri-
nin, alanında yeterli mesleki bilgi ve deneyine sahip 
olan Odalarımızın üyelerince verilmesi, üyelerin mes-
leki kurallar ve meslek etiği kapsamında tam olarak 
denetlenmesi gerekmektedir. Odalarımızda yürütülen 
öğrenci üye komisyonu/örgütlülüğü çalışmaları bu de-
netim mekanizmasının bir otokontrol olarak gelecekte-
ki üyelerimize kazandırılması için önem taşımaktadır.

Teknik hizmetler üreten meslek mensuplarının kendi-
lerini hızla yenileyebilmesi, çağdaş teknikleri ve yeni 
teknolojileri izleyebilmeleri için güncel meslek içi eğiti-
me dâhil olmaları sağlanmalıdır.

Ülkemizde ABET, MÜDEK ve MİAK kriterlerini sağla-
mak için birçok çalışmalar yapılıp bu kriterlere uyulma-
ya çalışılmaktadır. Fakat bu kriterler sağlanmış gözükse 
bile bunların ne kadarının uygulandığı net değildir. Sa-
dece standartları sağlamak için yapılan çalışmalar ise 
fayda getirmeyecektir. Ancak; mühendislik-mimarlık 
eğitimi ve öğretimi programlarının akredite edilmesi 
yetersiz ve donanımsız bölümlerin açılmasına engel 
olmakta ve bu bölümlerin kendilerini geliştirmelerini 
sağlamaktadır.

12 Eylül zihniyetinin üniversitelerdeki yansıması olan 
YÖK, aradan geçen 35 yıla rağmen üniversitelerin 
üzerinde Demokles’in Kılıcı gibi sallanmaya devam 
etmektedir. YÖK ile birlikte üniversitelerimizin özerk-

liğinin tamamen ortadan kaldırmasıyla yetinilmemiş 
toplumsal yapı üzerinde de ciddi tahribatlar yaratıl-
mıştır. Özgür ve bilimsel düşüncenin yuvaları olması 
gereken üniversitelerimizde araştırmaya, sorgulamaya, 
tartışmaya yer vermeyen ezberci bir eğitim/öğretim hâ-
kim kılınmıştır. Akademik ve bilimsel içerikten yoksun 
hale getirilen üniversitelerimiz, hiçbir plan ve progra-
ma dayanmayan politikanın sonucu olarak sayılarının 
artırılması ile bugün adeta birer meslek okuluna dö-
nüştürülmüştür.

Bir yandan YÖK ve onun gerici politikalarıyla özgür, de-
mokratik üniversiteyi, ancak ütopyalarda yaşayan öğren-
ciler, bir yandan da mezun olduktan sonra işsiz kalma ve 
piyasada nitelikli ucuz işgücü olarak çalıştırılma gerçe-
ğiyle karşı karşıdır. Günümüzde üniversitelerde binlerce 
öğrenci disiplin soruşturmasına uğramış ve çeşitli ceza-
lar almaktadır. Gün geçtikçe eğitim şartları zorlaştırılan 
öğrenciler, adeta ücretli köleler haline getirilmeye çalı-
şılmaktadır. Ülkemizde sayıları yüzbinlerle ifade edilen 
mühendis ve mimar adayı öğrenciler, istihdam yetersiz-
liğinden dolayı işsiz kalmakta ve her yıl da yeni mezun 
mühendisler bu işsizler ordusuna katılmaktadır.

TMMOB ve bağlı Odalar, üniversitelerde yeni mühen-
dislik, mimarlık ve şehir planlama ile ilgili yükseköğ-
renimin planlanmasında, yeni fakülte ve bölümlerin 
açılmasında, bölümlerin kapatılması ve yeniden yapı-
landırılmasında, eğitim programlarının oluşturulma-
sında, kontenjanlarının belirlenmesi süreçlerinde yer 
almalıdır. Mesleklerini icra eden mühendis, mimar ve 
şehir plancılarını izleyen ve sicillerini tutan tek kurum 
olan TMMOB’nin üyelerine yönelik tüm tasarrufları 
dikkate alınmalıdır. TMMOB, mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının eğitimden kaynaklanan sorunlarını 
izlemeye, tartışmaya ve bu konuda ürettiği sözünü ka-
muoyu ile paylaşmaya devam edecektir.

Biz, “Üniversiteler Üniversite Bileşenlerinindir!” diyoruz.

Biz, “Eşit, Parasız, Demokratik, Bilimsel ve Laik Eğitim” 
istiyoruz!

Biz, “Yaşasın Özerk ve Demokratik Üniversite Mücade-
lemiz!” diyoruz.

Her alanda olduğu gibi mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığı eğitimi alanında da, “birlikte karar alma, bir-
likte üretme, birlikte yönetme” ve “bilimi toplumla bu-
luşturma” dileğiyle,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı 
Eğitimi Sempozyumu Yürütme Kurulu

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kocaeli Bileşenleri 6 Ocak 2018 tarihinde Yüksek Öğrenim 
Derneği’nde (KYÖD) “OHAL değil demokrasi” başlığıyla bir panel düzenledi.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB KOCAELİ BİLEŞENLERİ 
‘OHAL DEĞİL DEMOKRASİ’ PANELİ DÜZENLEDİ

Yrd. Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan, Avukat Dr. Murat 
Özveri ve Doç. Dr. Yücel Demirer’in konuşmacı olarak 
katıldığı forumda moderatörlüğü MMO Kocaeli Şube 
Başkanı Ünal Özmural üstlendi. Forumda ilk olarak 
konuşan Yrd. Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan, Türki-
ye'de süreklileştirilmiş OHAL rejimi olduğunu belirtti. 

Türkiye'de iktidar bloğu krizinin Haziran direnişinden 
bu yana daha görünür olduğunu vurgulayan Öztan, 
"Türkiye 15 Temmuz öncesinde de anayasasızlaştırma 
sürecine girdi. İktidar torba yasalarla meclisi işlev-
sizleştirdi. OHAL uygulaması Fethullahçılarla sınırlı 
kalmadı, emek ve barış isteyen kesimlere de dokundu. 
Yeni Türkiye'yi böyle inşa ediyorlar. 16 Nisan'da yüksek 
oranda evet çıkmış olsaydı, OHAL kaldırılabilirdi ama 
“hayır”ın bu kadar yüksek ve güçlü çıkması OHAL'e 
ihtiyaçları olduğunu gösteriyor. İktidar bloğunun de-
vamı için ve yapısal dönüşümlerini gerçekleştirmek 
için OHAL'i şart görüyorlar" dedi. OHAL'siz bir Tür-
kiye mücadelesinin kitlesel olması gerektiğini belirten 
Öztan, "Bizim OHAL'siz bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. 
Bütün demokrasi güçlerinin ortaklaşmasına ihtiyaç 
var, OHAL'siz Türkiye mücadelesini kitleselleştirmek 
gerek" dedi. 

Öztan'ın ardından konuşan Av. Dr. Murat Özveri, ülke-
de her şeyin kendini tekrarlıyormuş gibi gözüktüğünü 
ifade etti. OHAL'in matematiğinin hukuka aykırı oldu-
ğunu ifade eden Özveri, "Biz yeniden Milli Korunma 
Kanununa dönüyoruz. Milli Korunma Kanununun 
amacı örgütlenmeyi engellemek, Bakanlar Kurulu dı-
şında bir erk oluşturulabilmekti. 1940'ta gelmiş, 1960'a 
kadar yürürlükte kalmıştı. Bugün bu yasalar yeniden 
hortlatılıyor. OHAL'in bir başka açmazı daha var, ma-
tematiği baştan sona hukuka aykırı. Hamurabi Kanun-
larına göre bile yargılamanın temelinde bir fiilin olması 

gerekir, o fiilin yarattığı bir netice, ona uygulanan bir 
yaptırım vardır" dedi. "Ne yapacağız" sorusunu cevap-
layan Özveri, "İşimize bakacağız. Doğru olan, yapılma-
sı gereken bizim hukuk mantığımızdır. OHAL'in bize 
dayattığı hukuksuzluğa karşı normal olanı, olması ge-
rekeni talep edeceğiz. Biz normali yaşatabildiğimiz sü-
rece bu hukuk dışılık daha da görünür olacak. Hayatı 
normalleştirerek OHAL'e karşı direnmeliyiz" ifadeleri-
ni kullandı. 

Son olarak konuşan Doç. Dr. Yücel Demirer de ortak 
bir direniş dilinin oluşturulması gerektiğini belirterek, 
"Bizler OHAL rejiminin son bulmasını istiyoruz ama 
bunu nasıl yapacağız. Biz bu fırtınaya bir siyasi şem-
siye olmadan geldik. Siyasal alanda birlik ve siyasal 
olmayanların siyasal mücadelesi önemli bu noktada. 
Artık ana akım medya ile ilişkimi sınırlandırdım, sos-
yal medya ve az satan gazetelerimizi okuyorum. Meş-
ruiyet alanımızı buna göre yeniden düzenlemeliyiz. Bu 
dönemde muhalif bloğunun örülmesi önemli. Faşist 
tuzaklara düşmeden, diz çökmeyen, adalet dilenen bir 
durumda olmamalıyız, direniş dilini kurmalıyız" dedi. 

Forum, dinleyicilerin konuşmacılara yönelttiği sorula-
ra verilen cevaplarla son buldu.

Aralarında TMMOB Çanakkale İl 
Koordinasyon Kurulu’nun da bu-
lunduğu Çanakkale emek ve de-
mokrasi güçleri 11 Ocak 2018 tari-
hinde Çanakkale Belediyesi Ercan 
Adsız Toplantı Salonu’nda bir basın 
açıklaması yaparak “OHAL değil 
demokrasi kazanacak” dedi.

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB or-
taklığında OHAL’in anti demokra-
tik uygulamalarına ve kaldırılması-
na yönelik yapılan açıklamayı KESK 
Merkez Yürütme Kurulu üyesi İlhan 
Yiğit okudu. OHAL uygulamaları ile 
sendika ve odalara bağlı binlerce 
kamu çalışanının ihraç edildiği-

ni ifade eden Yiğit, Demokrasi ve 
barış için ilk şart OHAL`in kaldırıl-
ması KHK`ların iptal edilmesidir. 
Geleceğimizi ipotek altına almaya 
çalışan, hukuk tanımayan bu ada-
letsiz düzene ve OHAL rejimine 
karşı, toplumun tüm kesimlerini 
mücadeleye çağırıyoruz” dedi.

ÇANAKKALE DEMOKRASİ GÜÇLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA
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TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu EMO İl Temsilciliği’nde 10 Ocak 2018 tarihinde 
OHAL’e ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

BATMAN İKK: OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ DİYORUZ!

20 Temmuz 2016 tarihinde OHAL ilan edilirken amaç, 
“anayasal düzenin, milli iradenin, hukuk devletinin, de-
mokrasinin, temel hak ve hürriyetlerinin korunması” 
olarak ifade edildi. Oysa AKP iktidarı darbecilerin yapa-
madığı ne varsa kanun hükmünde kararnameleri kulla-
narak yaptı. Ortada ne anayasal düzen, ne hukuk devleti, 
ne demokrasi, ne de temel hak ve hürriyetler kaldı.

OHAL’in “millete değil devlete karşı” ilan edildiği söylen-
di fakat OHAL ve KHK’lar millete karşı tek adam rejimi-
nin kurulması için kullanıldı. OHAL döneminde; milli 
iradenin en üst organı olduğu söylenen TBMM etkisiz-
leştirildi, muhalif oldukları için akademisyenler, avukat-
lar, hekimler, mühendisler, mimarlar, şehir plancıları ve 
diğer kamu çalışanları ihraç edildi, görevlerinden alındı. 
Basın yayın organları kapatıldı, gazeteciler tutuklandı. 
OHAL tek sesli bir ülke yaratmak için kullanıldı.

Halkın seçtiği belediye başkanları hukuksuz biçimde 
görevden alındı, ülke nüfusunun neredeyse yarısı kay-
yum ve atanmış belediye başkanları tarafından yöneti-
lir hale getirildi, belediye başkanları ve milletvekilleri 
cezaevlerine atıldı. İşsizlere dağıtılması gereken işsiz-
lik fonu KHK‘lar ile sermayeye aktarıldı. Kamuya ait 
araziler, taşınmazlar, kaynaklar, şirketler Varlık Fonu 
adıyla kurulan ve iflas ettiği takdirde tüm ülkenin iflas 
edeceği bir şirkete aktarıldı. Kamunun elinde olan, hal-
ka ait olan varlıklara el konuldu.

Darbe girişimi ile ilişkisi kurulmaksızın, hiçbir somut 
delile dayanmadan, adil yargılama süreçleri işletilme-
den 3000’in üzerinde TMMOB üyesinin de aralarında 
bulunduğu 130 binin üzerinde kamu emekçisi işinden, 
geleceğinden edildi. 50’nin üzerinde emekçi bu süreçte 

intihar etti. Darbe girişimini yapanları besleyip büyü-
tenler, ne istediyse verenler kandırıldığını iddia ederek 
kendilerini kurtarırken, acı fatura emekçilere kesildi. 
Hayatı darbelerle, cemaat ve tarikatlarla mücadele için-
de geçmiş olan emek ve meslek örgütü üyeleri darbe 
bahanesi ile işlerinden atıldı. Ceza indirimleri ile kadı-
na yönelik şiddet, taciz, tecavüz teşvik edildi, müftülere 
nikâh kıyma yetkisi verilerek çocuk gelinler ve çok eş-
lilik meşrulaştırıldı, kadın ve çocukların yasalarla ko-
runan hakları da ortadan kaldırıldı. OHAL döneminde 
artan iş cinayetleri “fıtrat”a bağlanarak, sorumluları 
yargılanamaz hale getirildi. Tek bir kişinin talimatıyla 
çalışan, açıktan emir alan ve tüm muhalifleri keyfi bi-
çimde tutuklayan mahkemeler on binlerce insanı mağ-
dur etti. Yargı daha fazla bağımlı hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslar arası sermaye temsil-
cilerine yaptığı bir konuşmada grevleri engellemek için 
“allahın bir lütfu” olarak değerlendirdiği 15 Temmuz 
darbesi sonrasında ilan edilen OHAL’i kullandıklarını 
açıkça söyledi. 2017 yılı boyunca sayısız grev engellen-
di, yaklaşık 25bin işçinin hakkı gasp edildi. Sadece işine 
iade edilmek istediği için açlık grevi yapanlar dahi tu-
tuklandı. Hukuksuz biçimde işlerinden edilenlerin ta-
lepleri kabul edilmedi, insanlar ölümün kucağına itildi.

TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu olarak 
“OHAL millete karşı ilan edilmedi” diyenlere soruyoruz: 
“Millet” dedikleri; bir kişi, ailesi ve onun kadroları mı-
dır? Millet dedikleri; ihaleyle, rantla, yolsuzlukla, yağ-
mayla, ucuz emek ile beslenen, vergisini dahi ödeme-
yen bir avuç sermayedar mıdır?

Bu karanlık baskı düzeni “istikrar ve huzur” vaadiyle 
pazarlanmaya çalışılıyor. Yine soruyoruz: İstikrar mı 
var? Huzur mu var? Can güvenliği mi var? İşsizlik mi 
bitti? Geleceğe umutla mı bakılıyor?

OHAL’in saray rejimine hayır diyenlere, muhaliflere, 
kadınlara, emekçilere, halklarımıza karşı ilan edildiği 
ortadadır. Ancak 8 Ocak’ta yapılan 2018 yılının ilk ba-
kanlar kurulu toplantısının ardından OHAL’in bir kez 
daha uzatılacağını söylendi.

Bizler, barış ve huzur içinde, insanca yaşamayı isteyen-
ler olarak OHAL’in son bulmasını istiyoruz.

OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ DİYORUZ! 

TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu

RÖPORTAJ

EMİN KORAMAZ:
“TOPLUM YARARI İÇİN VARIZ”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 
öncelikle mühendis ve mimarların aralarındaki dayanış-
mayı sağlamak, organize olarak meslek içi örgütlenmeyi 
teşkil etmek, mesleki sorunları ve teknolojik gelişimleri 
izlemek ve üyelerini bu yolda eğitmek ve mesleki anlam-
da denetim görevini yapan aynı zamanda da toplumsal 
olaylara duyarlı bir demokratik kitle örgütü. TMMOB 
kurulduğu günden bu yana toplumu ileriye taşımak için 
mücadele ediyor. Biz de Başkent olarak "TMMOB tüm 
gücüyle toplum ve kamu yararı için haykırmayı sürdüre-
cek" diyen TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz ile TMMOB'un dününü ve bugününü konuştuk.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni (TM-
MOB) kısaca anlatır mısınız?

1954 yılında kurulan Birliğimiz, Anayasa ve yasalar 
uyarınca Türkiye’deki tüm mühendis, mimar ve şe-
hir plancılarını mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanlarda temsil ediyor. Birliğimize bağlı 24 odamızda 
520 bini aşkın üyemiz bulunuyor. Bu üyelerimizin hak 
ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak 
ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmele-
rini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararı-

Başkent Gazetesi 30 Ocak 2018 tarihli sayısında Zehra Şahindokuyucu’nun TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ile gerçekleştirdiği röportaja yer verdi.

na kullanmalarının zeminini yaratmak için mücadele 
ediyoruz. TMMOB bu mücadeleci kimliğini özellikle 
1970’li yıllardan itibaren ortaya çıkmaya başladı. Kuru-
luş yıllarında mühendis ve mimarları toplumun diğer 
kesimlerinden ayrı gören seçkinci bakış açısının terk 
edilerek, mühendis ve mimarların geniş toplum kesim-
lerinin çıkarlarıyla bir gören ilerici-devrimci kadrola-
rın yönetimlere gelmesi TMMOB’nin toplumcu bakış 
açısının ortaya çıkışında etkili oldu. TMMOB 1970’li 
yıllardan itibaren toplumsal muhalefet hareketinin en 
önemli unsurlarından biri oldu. Dün olduğu gibi bu-
gün de, düzenlediğimiz teknik ve bilimsel kongrelerle, 
hazırladığımız raporlarla, yaptığımız basın açıklama-
larıyla, gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle meslek alanla-
rımızın ve ülkemizin sorunlarına ilişkin görüşlerimizi 
paylaşmaya devam ediyoruz.

Sadece bir mühendis değil, aynı zamanda mücadeleci 
bir kimliğiniz var, bununla ilgili neler söylersiniz?

Üniversite yıllarımdan beri toplumsal muhalefet ha-
reketinin içerisinde yer alıyorum. 1976 yılında OD-
TÜ’ye girdim ve o dönemde ODTÜ’de faaliyet yürüten 
Öğrenci Temsilcileri Konseyi içerisinde çalışmalarda 
bulundum. Demokratik katılım ve öz yönetim açısın-
dan dünyanın en önemli deneyimlerinden biri olan 
ODTÜ-Öğrenci Temsilci Kurulu (ÖTK) hem kişisel 
olarak benim, hem de genel olarak bizim kuşağımızın 
toplumsal mücadele ile bağı açısından oldukça öğreti-
ci olmuştur. Mezuniyet sonrasında bir yandan tesisat 
sektöründe mesleğimi yaparken diğer yandan da Ma-
kine Mühendisleri Odası’ndaki komisyon ve kurullar-
da görevler aldım. 1990’lı yılların başından 2016 yılı 
ortasına kadar Makine Mühendisleri Odası’nın hemen 
her kademesinde görev aldım. 2016 yılından bu yana 
da TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sür-
dürüyorum.

Mühendislik ve TMMOB liderliği dersek ne dersiniz?

Bizim kuşağımız açısından bu sorunun ortak ceva-
bı Teoman Öztürk’tür. 1973 ile 1980 yılları arasında 
TMMOB Başkanlığı yapan Teoman Öztürk, bu süre 
zarfında hem kişiliği hem de mücadelesi ile TMMOB 
tarihinin en önemli figürü haline gelmiştir. Ülkenin 
o çalkantılı dönemlerinde TMMOB’nun emekten ve 
halktan yana duruşunun oluşturulmasında, TMMOB 
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ortadan kaldırılmasına, eğitimin muhafazakârlaştırıl-
masına karşı önemli bir toplumsal dinamik olduğunu 
gördük. TMMOB örgütlülüğü olarak, açtığımız dava-
larla, yürüttüğümüz kampanyalarla, hazırladığımız bi-
limsel raporlarla, kamuoyuna yönelik yaptığımız açık-
lamalarla bu toplumsal muhalefet hareketlerinin en ön 
saflarındaki yerimizi aldık. Bu dönem boyunca, odala-
rımızın ve İl Koordinasyon Kurullarımızın düzenlediği 
yüzlerce etkinliğin yanı sıra TMMOB bünyesinde ger-
çekleştirdiğimiz merkezi olarak Bilirkişilik Çalıştayı, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Kadın Sempozyumu, 
Kadın Kurultayı, Sanayi Kongresi, Enerji Sempozyu-
mu ve Eğitim Sempozyumu etkinliklerimiz gerçekleş-
tirildi. Bu etkinlikler yoluyla TMMOB’nun değerleri 
ve birikimi toplumun tüm kesimleriyle paylaşılırken, 
meslek alanlarımızdaki teknik gelişmeler üyelerimize 
aktarıldı. Yine bu dönem boyunca açtığımız davalar ve 
yürüttüğümüz hukuki mücadele ile şehirlerimizin, kı-
yılarımızın, madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kül-
türel mirasımızın yağmalanmasına karşı önemli dava-
lar kazandık. Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik 
yönetmeliklerin mesleki ilkelere uygunluğu noktasında 
önemli kazanımlar elde ettik.

KÜLTÜREL MİRASI, ŞEHİRLERİ VE DOĞAYI KO-
RUYACAĞIZ

TMMOB'nin amaç ve hedefleri neler?

TMMOB olarak bizler hem üyelerimize karşı, hem de 
ülkemize karşı sorumluluk taşıyoruz. Bir yandan üye-
lerimize mesleki, ekonomik ve sosyal alanlarda sahip 
çıkma mücadelesi verdiğimiz gibi, mesleki gelişmelerin 
toplumsal çıkarlar için kullanılması içinde mücadele 
ediyoruz. Bizim bu toplumcu bakış açımız çoğu zaman 
siyasi iktidarı rahatsız ediyor ve bizi “ideolojik” davran-
makla “siyaset yapmakla” itham ediyorlar. Oysa bizler 
açtığımız davalarla, yürüttüğümüz kampanyalarla, ha-
zırladığımız bilimsel raporlarla, kamuoyuna yönelik 
yaptığımız açıklamalarla, yıkım ve talan politikalarına 
karşı kültürel mirasımızı, şehirlerimizi ve doğamızı sa-
vunmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Siyasilerin ya da 
yerel yöneticilerin birliğimize karşı tutumu, bizlerin bi-
lime, insana, ülke ve halk çıkarlarına düşman olan tüm 
girişimlere karşı takındığımız bu onurlu tavrımızdan-
dır. Biz gücümüzü, almış olduğumuz eğitimden, yüre-
ğimizdeki insan sevgisinden, mesleğimizin toplumcu 
özünden ve tüm saldırılara karşı bizlere sahip çıkan 
üyelerimizden ve halkımızdan alıyoruz. Bizler ne sırça 
köşklerde yaşıyoruz, ne rant çetelerine dayanıyoruz, ne 
de kamu kaynaklarından besleniyoruz. Bizler bugüne 
kadar var olan tüm gücümüzle kamu ve toplum yararı 
için çabalamaya, ülkemize, halkımıza, mesleğimize ve 
meslektaşlarımıza sahip çıkmaya, aklın ve bilimin ışı-
ğında gerçekleri haykırmaya çalıştık. Bundan sonra da 
bu yönde çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz.

RÖPORTAJ

örgütlülüğünün kendini sürekli yenileyen ilerici bir ya-
pıya dönüşmesinde Teoman Öztürk’ün büyük emeği ve 
özverisi vardır.

GENEL KURULLARIMIZ ÖNEM TAŞIYOR

Türkiye’deki 520 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir 
plancısının temsilcisi olan TMMOB'a bağlı odaların 
genel kurul sürecine girildi. Bununla ilgili neler söy-
lersiniz?

TMMOB, ülkemizde demokrasi kültürünün en geliş-
kin olduğu örgütlerden birisidir. Şubelerden başlayan 
genel kurullarımız, üyelerimizin eleştiri ve taleplerini 
özgürce dile getirdikleri katılımcı süreçler olarak ör-
gütlenirler. Şu anda 24 odamıza bağlı şubelerin genel 
kurulları devam ediyor. Mart ve Nisan aylarında oda 
genel kurullarımız, Mayıs sonunda ise TMMOB Ge-
nel Kurulu gerçekleştirilecek. Türkiye açısından çok 
önemli bir dönemin içinden geçiyoruz. Bir yanda 18 
aydır devam eden OHAL, bir yanda ekonomik kriz, bir 
yanda Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler halkın gündelik 
yaşamını yakından etkiliyor. Siyasi iktidar bu konular-
da kimsenin kendisinden farklı şeyler dile getirmesini 
istemiyor. Gazeteler, televizyonlar hatta sosyal medya 
bile zapturapt altına alınmış durumda. Tüm toplum 
suskunluğa ve itaate zorlanıyor. Genel Kurullarımız 
Türkiye’deki mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
son iki yıl içinde yaşananlara karşı sözlerini dile getire-
cekleri, görüşlerini ortaklaştıracakları kürsüler olarak 
önem taşıyor.

Yaptığınız açıklamalarda genel kurullar süreci "TM-
MOB örgütlülüğünün iki yıllık çalışma döneminin 
demokratik ve katılımcı şekilde tartışıldığı, çalışma 
programımızın ve mesleki-politik yönelimlerimizin 
belirlendiği, örgütsel yapımızın yenilendiği dönem-
dir." diyorsunuz bununla ilgili neler söylersiniz?

Türkiye’de demokrasi düşüncesi ne yazık ki sadece se-
çimlere indirgenen bir anlayışa dönüştü. Seçim süreç-

leri de sadece oy verme işleminden ibaret görünüyor. 
Çoğunluğu elde edenin tüm kararları alabileceği, yap-
tıklarının sorgulanamayacağı, işine karışılamayacağı 
düşüncesi yerleştirildi. Oysa demokrasi, seçimlerle ya 
da oy verme anıyla sınırlı olmayan, daha katılımcı ve 
sorgulayıcı bir anlayışı zorunlu kılar. TMMOB ve bağlı 
odaları için Genel Kurul süreçleri sadece yöneticilerin 
seçildiği değil, TMMOB’nun tüm politikaları hakkın-
da katılımcı ve üretken tartışmaların yapıldığı örgütsel 
yenilenme süreçleridir. Türkiye’nin en uzak şantiyesin-
deki üyemiz bile bu süreçlerde özgür biçimde kendini 
ifade edebilir, eleştiri ve önerilerini dile getirebilir. TM-
MOB’nun tüm görüşleri ve yaklaşımları, genel kurul-
larda yapılan bu tartışmalarla ortaya çıkar ve çalışma 
programına dönüştürülür. TMMOB örgütlülüğünün 
önümüzdeki iki yıl boyunca yapacağı tüm çalışmalar 
seçilen yöneticilerin keyfine göre değil, genel kurullar-
da oluşturulan bu programlara göre belirlenir.

DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK, LAİKLİK İÇİN...

TMMOB'nin memleket için önemli olduğunu biliyo-
ruz, geçtiğimiz dönemki çalışmalarınızı göz önünde 
bulundurarak bu soruyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Geçtiğimiz çalışma dönemimiz, tek adam rejimine karşı 
mücadele etmek ve iktidarın yıkım politikalarına karşı 
ülkemizi, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunmak-
la geçti. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde TMMOB 
örgütlülüğü olarak demokrasiye, özgürlüklere, bağım-
sızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan 
asla taviz vermedik. 15 Temmuz Darbe girişimine nasıl 
karşı çıktıysak, AKP’nin darbe bahanesiyle yürürlüğe 
koyduğu sivil darbesine de aynı kararlılıkla karşı çıktık. 
Güçler ayrılığına, ortadan kaldırarak tek adam rejimini 
fiilen uygulamaya geçiren OHAL Rejimine karşı emek 
ve demokrasi güçleriyle birlikte ortak basın açıklama-
ları, eylemler ve kampanyalar gerçekleştirdik. Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle haksız ve hukuksuz biçim-
de işlerinden atılan mühendis, mimar ve şehir plancı-
larının işlerine geri dönmeleri için girişimlerde bulun-
duk. Güçler ayrılığını ortadan kaldıran, hukuk devleti 
anlayışını yok eden, halk iradesini yok sayan KHK’la-
rın iptal edilmesi için mücadele ettik. Devletin tüm 
imkanları kullanılarak, medyanın tüm güçleri seferber 
edilerek yürütülen “Evet” kampanyası karşısında tüm 
örgütlülüğümüzle birlikte kararlı, disiplinli ve coşkulu 
biçimde yürüttüğümüz Hayır kampanyası, tüm top-
lumsal kesimler tarafından büyük takdirle karşılandı. 
Referandum süresiyle sınırlı olmaksızın toplumsal ve 
mesleki alanda yürüttüğümüz tüm çalışmalarda, neoli-
beral saldırganlığa, kentlerin yağmalanmasına, orman-
ların tahrip edilmesine, kıyılarımızın satılmasına, çev-
renin katledilmesine, hukukun çiğnenmesine, laikliğin 
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uygun ekipman ve donanımla çalışmaları sağlanmalı. 
Asbestin yaratacağı riskler göz ardı ediliyor. Belediyeler 
yıkım öncesi binalarda asbest kontrolü yapmalı. Kent-
sel dönüşüm ile yıkılacak binalardan numuneler alı-
narak akredite bir laboratuvarda asbest varlığı kontrol 
edilmeli. Eğer asbest yoksa yıkıma izin verilmeli ancak 
asbest varsa ilgili yönetmelik hükümlerine göre asbes-
tin uzaklaştırılması sağlanarak binanın yıkımına izin 
verilmelidir.”

SON 10 YILDA 130 BİN TON ASBEST İTHAL 
EDİLDİ

Türkiye’de her türlü asbest kullanımı ve ticareti 2010 
yılında yasaklanmasına rağmen, son 10 yılda 130 bin 
ton asbest ithal edildiği ortaya çıktı. Rapordaki bilgile-
re göre zaman bu süre içinde az miktarda da olsa yerli 
üretim de yapıldı. 2004’te yüzde 90’ı Rusya’dan olmak 
üzere 11 bin 129 ton asbest ithal edildiği kayıtlara girdi. 
2008’den itibaren asbest kullanımı kontrol altına alın-
dı, Aralık 2010’da her türlü asbest kullanımı ve ticareti 
yasaklandı. Ancak eski sanayi ürünleri ile çalışan or-
tamlarda, mesela gemi tamir, araba tamir-fren balata, 

inşaat yıkım, kaynakçılık, izolasyon, yangın önleme, 
jeneratör çalışanlarında ve belki de kayıt dışı olarak 
küçük sanayi alanlarında asbest teması halen devam 
ediyor. Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği veri-
lerine göre sadece 2010 yılında sökülen gemi sayısı 238.

BAKANLIKTAN SES YOK!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TMMOB İstanbul İl Ko-
ordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan ve İstanbul 
Milletvekili Ali Şeker aracılığıyla 9 Mayıs 2016 tarihin-
de Meclis’e taşınan soru önergesine hala yanıt vermiş 
değil. Yanıtı aranan sorular şunlardı, “*2004 yılından 
itibaren İstanbul’da kaç binada yıkım gerçekleştiril-
miştir? Yıkımı gerçekleştirilen binaların kaçında ilgili 
yönetmelik gereği yıkımdan önce uzaklaştırılması ge-
reken asbest, civa, asit vb. tehlikeli maddeler uzaklaştı-
rılmıştır?, Yıkımlarda sonra ortaya çıkan asbestli mal-
zemelerden mevzuata uygun olarak bertaraf edilenlerin 
miktarı ne kadar?, Bina yıkımlarının yoğun olduğu 
bölgelerde çevreye yayılan asbest miktarını belirlemek 
için ortam ölçümü yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise 
sonuçları nelerdir? Yapılmamışsa sebebi nedir?”

ASBEST NEDİR?
Asbest, doğal yollardan oluşmuş, 

lifsi yapıya sahip bir grup minerale 
için kullanılan ortak bir terimdir. 
Asbest minerallerinin çok ince lif-
ler haline gelmesi, liflerin uzunlu-
ğu, elastikiyet ve sağlamlığı, asit 
ve bazlara karşı dayanıklılığı, sesi 
ve suyu izole etmesi, yanmaya kar-
şı direnç ve elektrik akımına karşı 
izolasyon özelliği nedeniyle sanayi-
de yüzlerce farklı işkolunda kulla-
nılmasını sağlamıştır.

Asbest mineralleri Serpantin ve 
Amfibol grubu minerallerin alte-
rasyonu sonucu meydana gelir; do-
layısıyla iki gruba ayrılır: Serpan-
tin grubu, krizotil asbest (beyaz 
asbest) olarak adlandırılmış olan 
tek bir asbest form içerir. Üstün 
fiziksel ve kimyasal özellikleri ve 
dünyanı pek çok yerinde yaygın ve 
bol miktarda bulunması nedeniyle 
sanayide en çok (%90-95 oranın-
da) krizotil asbest kullanılmıştır. 
Amfibol grubu beş asbest formuna 
sahiptir. Bunlar: Amozit (Grunerit), 
Krokidolit (Riebekit), Tremolit, An-
tofillit ve Aktinolit. Grunerit grubu 
amfibol minerallerinin kristalleri 

genel olarak lifsel iğne şekilli veya 
yapraksıdır; aşırı lifsel ve liflerin 
paralel dizilimli türüne Amozit adı 
verilir. Riebekit grubu amfibol mi-
nerallerinin kristalleri ise c ekseni 
kısa olan uzun prizmatik şekilde-
dir; aşırı lifsel yapıda olan türüne 
Krokidolit adı verilir. Amfibol grubu 
asbestler içinde en çok bilinen ve 
kullanılan mineraller kahverengi 
asbest olarak bilinen Amozit ve 
mavi asbest olarak bilinen Krokido-
lit’tir. Amozit daha çok Afrika’da, 
Krokidolit ise Afrika ve Avustral-
ya’da yaygın olarak bulunur.

Krizotil asbest 1900 ile 2003 
yılları arasında dünya asbest üre-
timinin ve tüketiminin yaklaşık % 
96’sını; Krokidolit %2,2, Amozit 
%1,6 ve Antofillit ve Tremolite as-
best çeşitleri üretim ve tüketimin 
%1’inden azını oluşturmuştur.

Uluslararası Kanser Araştırmaları 
Ajansı (IARC), her yıl dünyada kan-
ser yapıcı maddeleri düzenli olarak 
özelliklerine göre gruplara ayır-
maktadır. Ajansın kanserojen mad-
deler listesinde asbest maddesi, 
“kesin kanserojen” tanımlanması 

ile 1. grupta sınıflandırılmıştır. Av-
rupa Birliği 2005 yılından itibaren 
AB’ye üye ülkelerde asbest üre-
timi ve kullanımını yasaklamıştır. 
Ülkemizde de 2010 yılında asbest 
üretimi ve kullanımı tamamen ya-
saklanmıştır. Ancak bu tarihe kadar 
inşa edilen sayısız ev, devlet daire-
si, okul, hastane, askeri üst ve pek 
çok endüstriyel ürün vasıtasıyla 
tonlarca asbest halen hayatımızın 
her anında yer almaktadır. Öte 
yandan Hindistan ve Rusya başta 
olmak üzere gelişmekte olan bazı 
ülkelerde ve gelişmemiş ülkelerde 
asbestin üretimi ve endüstride kul-
lanımı devam etmektedir.

Farklı oluşum koşullarına, fark-
lı mineralojik özelliklere ve farklı 
kimyasal bileşimlere sahip asbest 
grubu minerallerin ticari kullanım 
potansiyelini, çevresel etkilerini 
ve özellikle insan sağlığı üzerinde-
ki etkisini değerlendirmek için bu 
özelliklerin detaylı olarak araştı-
rılıp, ortaya konması gerekir; aksi 
durumda asbeste yönelik yapıla-
cak değerlendirmeler eksik olur ve 
doğru sonuç vermez.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu bünyesinde oluşturulan Asbest Çalışma Grubu 
tarafından hazırlanan “İstanbul Asbest Raporu” 8 Ocak 2018 tarihinde yayımlandı.

İSTANBUL ASBEST RAPORU YAYIMLANDI

İstanbul İKK tarafından; Çevre Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi ve Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
bileşenleriyle oluşturulan Asbest Çalışma Grubu ta-
rafından hazırlanan ve 7 bölümden oluşuyor. Rapor; 
Asbest Grubu Minerallerin Oluşumu ve Lif Morfolo-
jisi,Asbest Liflerinin Kristal Yapısı, Asbestos Liflerinin 
Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, 
Kullanımı Alanı, Asbest ve Sağ-
lık, Ülkemizde Asbest ve Asbest 
Maruziyeti, Asbest ve Mevzuat, 
Kentsel Dönüşüm ve Asbest ana 
başlıkları altında asbesti, etkile-
rini ve kullanum alanlarını ince-
liyor. Ayrıca raporda TMMOB 
İstanbul İKK tarafından hazırla-
narak Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığına gönderilen ancak Bakanlık 
tarafından yanıt verilmeyen soru 
önergesi ek olarak yer alıyor.

İstanbul Asbest Raporu’na göre 
İstanbullular kanser yapıcı özel-
liği ile bilinen asbest tehdidi ile 
ciddi şekilde karşı karşıya. Rapo-
ra göre, kentte yıkım öncesi as-
best denetimi yapan sadece 7 ilçe 
belediyesi bulunuyor. Bağcılar, 
Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Ataşehir, 
Kadıköy, Maltepe, Tuzla ilçeleri dışında yıkım öncesi 
asbest denetimi yapılmadığı için, bakım, onarım, güç-
lendirme ve yıkım işlerinde çalışanlar, aileleri ve aynı 
çevre komşuları bilmeden ciddi boyutta asbeste maruz 
kalıyor.

GELECEK 20 YILIN SORUNU: “ASBEST”

Asbestin insan sağlığı açısından ciddi zararları olduğu 
kaydedilen raporda, “Asbestli yapı ürünlerinin üretim 
ve kullanımı 2010 yılından bu yana yasak olmasına rağ-
men, 2010 öncesi yapılarda bulunan asbestli ürünlerin 
varlığı, özellikle de kentsel dönüşüm ile yıkılan yapıla-
rın atıklarıyla asbest liflerinin çevreye dağılması ile ge-
lecek en az 20 yılın önemli bir sağlık ve çevre sorununu 
oluşturmaktadır. Asbest, akciğer, gırtlak ve sindirim 
sistemi kanserlerine yol açmaktadır. Bunlar içinde en 
yaygını akciğer kanseridir. Genellikle uzun vadeli yük-
sek seviyeli maruz kalmalardan kaynaklanır” denildi.

YANLIŞ İMHA ASBESTİ ÇEVREYE DAĞITIYOR

Kentsel dönüşüm sürecinde asbeste maruz kalınabi-
lecek iki durumun olduğu kaydedilirken, “Birincisi; 
binada eğer asbest varsa, asbest uzaklaştırılmadan 
bina yıkıldığı zaman çevreye ciddi miktarda asbest ya-
yılacaktır. Bu durum o bölgede yaşayanlar, o bölgeyi 

güzergah olarak kullananlar ve 
çalışanlar için ciddi bir risk oluş-
turmaktadır. İkincisi de binadan 
asbest uzaklaştırma işlemi sıra-
sında gerekli önlemler alınmadığı 
takdirde yine aynı riskler mev-
cuttur” denildi.

DÜZENLİ ORTAM ÖLÇÜMÜ 
YAPILMALI

Raporda öne çıkan başlıklar şöy-
le: “Kentsel dönüşüm kapsamın-
da bina yıkımlarının yapıldığı 
bölgelerde ortaya çıkan asbeste 
bölge halkı daha fazla süreyle 
maruz kalabiliyor. Bina yıkımla-
rının birden fazla olduğu bölge-
lerde ortaya çıkan asbest miktarı 
daha da artıyor. Kentsel dönüşüm 
bölgelerinde binalarda ayrı ayrı 
uyulması gereken asbest söküm 
kurallarına ek olarak bu bölge-

lerde düzenli ortam ölçümü de yapılmalı. İstanbul’da 
süren kentsel dönüşüm sürecinde olduğu gibi yanlış 
bertaraf ve imha faaliyetleri asbestin bulunduğu yerde 
kalmasından daha fazla lifin çevreye salınabilmesine 
neden oluyor. Asbest lifleri fizikokimyasal özelliklerine 
bağlı olarak kolayca ufalanıp, toz haline gelebilir ve lif-
ler çoğunlukla gözle görülmez.”

YIKIM ÖNCESİ BİNALARDA ASBEST KONTROLÜ 
YAPMALI

Kentsel dönüşüm ve bina yıkımlarında asbest varlığı ve 
asbestin uzaklaştırılması süreçlerinin titizlikle kontrol 
edilmeli gerektiği vurgulanan raporda şu uyarılar yapıl-
dı: “Mevcut stokta yapılacak bakım, onarım, güçlendir-
me ve yıkım işlerinde çalışanlar, aileleri ve aynı çevre 
komşuları bilmeden ciddi boyutta asbeste maruz kalma 
tehlikesiyle karşı karşıya. Asbest yönetmeliğe uygun 
önlemler alındıktan sonra uzaklaştırılmalı. Asbest-
le çalışılacak bölge karantinaya alınmalı, çalışanların 



34

birlik haberleri
O CA K - Ş U BAT  2 0 1 8  ∙  SAY I :  1 7 8

YAYINLARIMIZ

TMMOB`nin ilkini 2006 yılında yayımladığı Mühendislik Mimarlık Öyküleri kitabının sekizincisi 
çıktı. “Mühendislik Mimarlık Öyküleri”nin sekizincisinde 11 öykü yer alıyor. 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK ÖYKÜLERİ VIII 
YAYIMLANDI

Birliğimizin 50. kuruluş yıldönümünde yayınlamaya 
başladığımız Mühendislik Mimarlık Öyküleri, sekizin-
ci kitabına ulaştı.

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

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

İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, bizden önceki 
dönemlerdeki meslektaşlarımızın onca olanaksızlıklar 
içerisinde hayata geçirdiği eserlere ilişkin öyküleri oku-
mak, geleceğe ilişkin umutlarımızı çoğaltıyor.

Gelecek güzel günler için umudumuzu koruyalım, ça-
bamızı büyütelim...

Emin Koramaz
Sunuş Yazısı

21. Yüzyıla İlk Giren Adam: 
Aykut Göker
Mahmut Kiper

Önce İTÜ Vardı
Doğan Hasol

Türkiye Köprüleri
Gülsün Tanyeli

Kömürün Hüzünlü Bandosu
Nadir Avşaroğlu

XVII. Yüzyılda Hassa 
Mimarları Ocağı
Fatma Afyoncu

Türkiye’de Metalurji 
Mühendisliği Eğitiminin 
Tarihçesi
C. Hakan Gür

Osmanlı Mühendis-Mimar 
Cemiyeti
Feza Günergun

Dekorasyondan İç Mimarlığa 
Meltem Gürel

Fındığın Öyküsü
Halit Suiçmez

Bir Ömürdür Vardiya
Nadir Avşaroğlu

Beykoz Camları
Önder Küçükerman
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MÜHENDİSLİK MİMARLIK ÖYKÜLERİ VIII - ÖNSÖZ
TMMOB Mimarlık-Mühendislik Öy-
küleri’nin temeli 2002 yılında atıl-
mıştı. Dönemin Yönetim Kurulu 
başkanı Kaya Güvenç, TMMOB’nin 
50. kuruluş yıldönümü için bir ta-
kım hazırlıklar yaparken, mühen-
dis ve mimarların bu ülkede ger-
çekleştirdiklerini, ürettiklerini ve 
hayata geçirdiklerini tespit edebil-
mek, kayda geçirebilmek amacıyla 
Mimarlık-Mühendislik Öyküleri’ne 
hep birlikte start vermiştik.

Bu çalışmanın amacı, ülkemizdeki 
başarılı sanayi uygulamalarını ha-
tırlamak ve geniş bir kamuoyu ta-
rafından bilinmesini sağlamak ola-
rak belirlenmişti. Bir diğer amaç 
da, bu kuruluşları, ürünleri ve 
eserleri meydana getiren meslek-
taşlarımızın öneminin anlaşılması, 
anılması, gecikmiş de olsa bir vefa 
borcunun bu şekilde ödenmesi 
olarak kararlaştırılmıştı.

Yıl 1958. Dönemin mimarları can-
larını dişlerine takarak kuruş ku-
ruş biriktirdikleri para ile şimdiki 
genel merkezlerinin olduğu yerde 
bulunan lokallerini hizmete açı-
yorlar. Bu lokalin yapımına çok 
büyük emeği geçen Talat Özışık’la 
ilgili olarak isminin bir levha ile 
lokal girişine asılması önerisi ge-
tiriliyor. Talat Özışık ise; bu görevi 
severek ve isteyerek yerine ge-
tirdiğini, fakat hiçbir zaman ak-
lından böyle bir şey geçmediğini, 
bu lokali kullanacak gelecek ku-
şakların kendilerini ve emeklerini 
hatırlamaları durumunda, kendisi 
için en büyük bahtiyarlığın olaca-
ğından bahsediyor.

Bizler, gelecek kuşaklar olarak, 
Mimarlık-Mühendislik Öyküleri’ni 
de, Talat Özışık ve onun gibi mü-
hendislik ve mimarlık mesleğine 
emek ve gönül vermiş değerleri-
mizi yâd edebilmek için uğraşıyo-
ruz. Bugüne kadar yayınladığımız 
7 kitaptaki 87 öykü ile bunu başa-
rabilmeye çalıştık.

Bu sekizinci kitapla birlikte ya-
yınlanan yüze yakın öyküde, 

mühendislerin ve mimarların bu 
ülkeyi imar edebilmek için nasıl 
bir özveri ile çalıştıkları, ürettik-
leri ve ömür tükettiklerinin öy-
küsünü anlatmaya çalıştık. Ancak 
görünürdeki kahramanlar kadar, 
perdenin arkasında da birçok 
kahraman mevcut. Belki bu üre-
timi gerçekleştirenlerden daha da 
fazla. Örneğin eşler. Bir mühendis 
ve mimarla evliliğin mutluluğunu 
yaşayamadan, doğup büyüdüğü 
büyük kenti terk eden, adını bile 
duymadığı, haritada zor seçilen 
küçük bir Anadolu kasabasında 
yaşamak zorunda kalan, her türlü 
olanaktan yoksun bir hayata zor-
lanan eşler.

Örneğin çocuklar. Babalarının pe-
şinde şehir şehir, kasaba kasaba 
dolaşan çocuklar. Anadolu’nun en 
ücra köşelerinde yaşayan, 3 sene 
üst üste bir okula devam edeme-
yen, nedenini anlamadığı şekilde 
en yakın sınıf arkadaşlarını sü-
rekli terk etmek zorunda kalan 
çocuklar. Anneler; okutup, büyü-
tüp, mühendis mimar yaptıkları 
çocuklarını bir fabrika montajına, 
bir baraj yapımına, bir maden iş-
letmesine gönderen ve iletişimin 
olmadığı çağlarda aylarca evla-
dından haber alamayan anneler. 
Bunca keşmekeşin içinde bir ha-
yat kurmaya, bir aile yaratmaya 
ve bir ülke imar etmeye çalışan 
mühendisler, mimarlar. “Şimdiki 
gençler mühendislik mi yapıyor, 
mühendislik o zamanlarmış, bizim 
zamanımızdaymış” dedirten.

Mimarlık-Mühendislik Öyküleri se-
risinin 8. kitabını değerli dostlarım 
metalurji mühendisi Mahmut Kiper 
ve makine mühendisi Melih Şahin 
ile birlikte hazırladık. Her kitapta 
olduğu gibi Eren Şahiner bizlerden 
yardımlarını esirgemedi. Kitabın 
tasarımını Dijle Göksoy Konuk ve 
Mutlu Arslan üstlendiler. En büyük 
desteği de 44. Dönem TMMOB Yö-
netim Kurulu’ndan gördük.

Bu çalışmanın ilk gününden bu 
yana birlikte olan ekibin bir par-

çası olarak yola çıktığımızda bu 
toprakların mühendislik ve mi-
marlık başarılarını, fabrikalarını, 
projelerini, demiryollarını, uçak 
fabrikalarını, tersanelerini anlat-
mayı hedeflemiştik. Öyle de oldu.

Ancak üzerinden geçen 16 yılın 
sonunda bu teknik başarılardan ve 
başarı öykülerinden daha ziyade, 
beni insan odaklı öyküler daha çok 
etkiledi. Bu ülkeyi sanayileştiren 
ve “muasır medeniyet seviye”sini 
yakalaması için gece gündüz uğra-
şan insanların öyküleri. Bu insan-
ların olağanüstü gayretleri, çaba-
ları, geride bıraktıkları umutları, 
sevdaları, özledikleri ve onları 
özleyenler…

Uğruna bir ömür harcanan şanti-
yeler,

Günlerce arızası ile uğraşılan ma-
kineler,

Bitmek tükenmez bilmez baraj in-
şaatları,

Gecenin en soğuğunda tutulan 
vardiyalar,

Daha iyi ürün için verilen zirai mü-
cadeleler

Sabahlara kadar üzerinden geçi-
len projeler

Tüm bu çalışmalarda var olan gay-
ret, alınteri ve gözyaşı

Çünkü hepsi insan odaklı

…

Beğeneceğiniz umuduyla.

Nadir Avşaroğlu




