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İÇİNDEKİLER

BASIN AÇIKLAMALARI
TMMOB GENEL KURULU’NDAN AÇLIK GREVİNDEKİ MADENCİLERE DESTEK 
AÇIKLAMASI - 28.05.2016 15
MİMARLAR ODAMIZIN YILDIZ SARAYINDAKİ BİNASINI BASARAK GÖZALTINA 
ALDIĞINIZ ARKADAŞLARIMIZI DERHAL SERBEST BIRAKIN - 31.05.2016 16
MİMARLAR ODASI’NA YAPILAN YASA DIŞI BASKINI KINIYORUZ YARGI 
KARARLARINA UYULMALIDIR - 01.06.2016 17
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI - 04.06.2016 19
TMMOB ONURLU YÜRÜYÜŞÜNE, DİK DURUŞUNA DEVAM EDECEKTİR - 04.06.2016 20
İSTANBUL BEYAZIT’TAKİ SALDIRIYI KINIYORUZ - 07.06.2016 21
AZİZ SANCAR’IN NOBEL ÖDÜLÜ ALMASI YETMEZ, AKADEMİK VE MESLEKİ 
YETERLİLİĞİ’NİN ADALET BAKANLIĞI’NCA TANINMASI GEREKİR (!) - 09.06.2016 22
15-16 HAZİRAN 1970 DİRENİŞİNİN 46. YILINDA MÜCADELEYİ BÜYÜTMEK EN 
TEMEL GÖREVİMİZDİR - 14.06.2016 24
ÖZGÜR BASIN SUSTURULAMAZ - 20.06.2016 25
FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ CEPHESİNDE ORTAK MÜCADELEYE ÇAĞRI - 
28.06.2016 26
ATATÜRK HAVALİMANI’NDAKİ TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUZ - 29.06.2016 28
ÜLKEMİZİN SÖMÜRGE, MESLEK MENSUPLARININ MÜLTECİ HALİNE 
GETİRİLMESİNE RAZI OLMAYACAĞIZ - 30.06.2016 29
SİVASIN IŞIĞI SÖNMEYECEK - 02.07.2016 31
ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU TASARISI, ÜLKEMİZİ SÖMÜRGE, 
YURTTAŞLARIMIZI İKİNCİ SINIF UCUZ İŞGÜCÜ OLARAK GÖREN BİR YAKLAŞIMLA 
HAZIRLANMIŞTIR, TBMM GÜNDEMİNDEN ÇIKARILMALIDIR - 11.07.2016 32
ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUN TASARISINA KARŞI TBMM’DE BASIN TOPLANTISI 
DÜZENLENDİ - 14.07.2016 34
FRANSA NİCE’DEKİ SALDIRIYI KINIYORUZ - 15.07.2016 37
NE DARBE NE DİKTA, YAŞASIN BAĞIMSIZ DEMOKRATİK TÜRKİYE - 16.07.2016 38
DİSK-KESK-TMMOB-TTB VE 10 EKİM-DER: IŞİD ZİHNİYETİNE TESLİM 
OLMAYACAĞIZ! - 19.07.2016 39
OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ İSTİYORUZ - 21.07.2016 40
NE ASKERİ NE SİVİL DARBE, NE OLAĞANÜSTÜ HAL! ACİL DEMOKRASİ! - 
23.07.2016 41
FAŞİZME, DARBELERE VE OHAL’E KARŞI GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİYORUZ - 
11.08.2016 43
HAKSIZLIĞA, HUKUKSUZLUĞA, AÇIĞA ALMALARIN CADI AVINA 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İZİN VERİLMEMELİDİR - 16.08.2016 45
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17. YILINDA 17 AĞUSTOS DEPREMİNİ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ! - 
17.08.2016 46
DİYARBAKIR, VAN, ELAZIĞ… SALDIRILARI LANETLİYORUZ - 18.08.2016 48
ÜLKE VARLIKLARIMIZA VE HAKLARIMIZA TORBA YASALARLA EL KONULUYOR - 
19.08.2016 49
GAZİANTEP’TEKİ SALDIRIYI LANETLİYORUZ - 21.08.2016 51
TÜRKİYE SAVAŞ ATMOSFERİNE SOKULMAMALIDIR - 25.08.2016 52
CHP GENEL BAŞKANININ KONVOYUNA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ - 26.08.2016 53
ARTIK YETER TÜM TERÖR SALDIRILARINI LANETLİYORUZ - 26.08.2016 54
ÜLKEDE BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ - 31.08.2016 55
KHK’LAR İLE BAŞLATILAN CADI AVINA ACİLEN SON VERİLMELİDİR - 05.09.2016 56
DİSK-KESK-TMMOB-TTB: CADI AVI İLE GÖREVDEN ALINAN EĞİTİM EMEKÇİLERİ 
DERHAL GÖREVLERİNE İADE EDİLMELİDİR - 11.09.2016 57
DARBE ZİHNİYETİ 36 YILDIR SÜRÜYOR! 11.09.2016 59
ÖRGÜTÜMÜZE, MESLEĞİMİZE, HALKIMIZA VE ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ - 
19.09.2016 60
HAYATIN SESİ SUSTURULAMAZ 29.09.2016 62
OHAL’İN UZATILMASI KABUL EDİLEMEZ - 30.09.2016 63
10 EKİM’DE TREN GARI ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ - 
08.10.2016 64
TMMOB’DEN DÜNYA ENERJİ KONGRESİ’NE TEPKİ: ENERJİDE İNSANA YER YOK - 
08.10.2016 65
ŞEMDİNLİ’DEKİ TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUZ - 10.10.2016 67
KATLİAM SERBEST, ANMAK YASAK - 10.10.2016 68
BİLİRKİŞİLİK KANUN TASARISI KABUL EDİLEMEZ - 26.10.2016 69
DİSK, KESK, TMMOB VE TTB: GÜLTAN KIŞANAK VE FIRAT ANLI DERHAL SERBEST 
BIRAKILMALIDIR! - 26.10.2016 71
AKP, ÜLKEYİ CEHENNEME GÖTÜREN TAŞLARI KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERLE ÖRÜYOR - 31.10.2016 72
HDP MİLLETVEKİLLERİ DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR! - 04.11.2016 74
DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 10 EKİM-DER’DEN 10 EKİM DAVASINA ÇAĞRI - 
04.11.2016 75
DEMOKRASİ DÜŞMANLARINA CEVABIMIZDIR - 11.11.2016 77
DİNSEL BAĞNAZLIKLA KADINLARI HİÇE SAYAN AKP’NİN SON HAMLESİ: “TECAVÜZ 
ET, EVLEN, SERBEST KAL” - 18.11.2016 78
BİLİRKİŞİLİK KANUNU TBMM’YE YENİDEN GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE İADE EDİLMELİDİR 
- 22.11.2016 79
KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBE BAŞKANI ALİ ULUŞAHİN SERBEST 
BIRAKILMALIDIR - 22.11.2016 80
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ADANA’DAKİ TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUZ - 24.11.2016 81
TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU: DARBELERE, SAVAŞA, GÜVENCESİZLİĞE VE 
ŞİDDETE KARŞI BİZ KAZANACAĞIZ! - 24.11.2016 82
TMMOB İKİNCİ BAŞKANLARINDAN NAİL GÜLER GÖREVİNE DERHAL İADE 
EDİLMELİDİR - 24.11.2016 84
SİVİL DARBE UYGULAMALARINDAN VAZGEÇİN! KHK’LAR İLE İŞTEN ATILMALARA 
SON VERİN! - 28.11.2016 85
ADANA ALADAĞ’DA KIZ ÖĞRENCİ YURDU YANGINI KAZA DEĞİL, SORUMLUSU 
SİYASİ İKTİDAR OLAN BİR CİNAYETTİR - 30.11.2016 86
İFTİRA DEĞİL GERÇEK... ANKARA’YA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ - 
02.12.2016 87
BİŞAR TUTUŞ SERBEST BIRAKILMADIR - 07.12.2016 89
DİSK-KESK-TMMOB-TTB “ŞİRVAN MADEN KAZASI ÖN İNCELEME RAPORU” 
AÇIKLANDI - 09.12.2016 90
ARTIK YETER! - 11.12.2016 94
KAYSERİ’DEKİ TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUZ - 17.12.2016 95
2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ TOPLUMSAL GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMA 
NİTELİĞİNDEN YOKSUNDUR - 19.12.2016 96
ANDREY KARLOV’A DÜZENLENEN SUIKASTI KINIYORUZ - 20.12.2016 99
KESK’İN “İŞİMİ EKMEĞİMİ GERİ İSTİYORUM” ŞİARIYLA BAŞLATTIĞI “EMEKÇİ 
YÜRÜYÜŞÜ”NÜ DESTEKLİYORUZ - 23.12.2016 100
2017 DEMOKRASİ YILI OLSUN - 30.12.2016 101
REİNA’DA YAŞANAN TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUZ - 01.01.2017 103
TMMOB-KESK: ÖRGÜTLÜ, MESLEKİ VE DEMOKRATİK SENDİKAL 
FAALİYETLERİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ! - 05.01.2017 104
ARTIK YETER! HALKIMIZIN CAN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TÜM SALDIRILARI 
KINIYORUZ! - 06.01.2017 106
TMMOB ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNE “HAYIR” DEMEKTEDİR, “HAYIR” 
DİYECEKTİR - 09.01.2017 107
AKADEMİNİN VE TMMOB’NİN ÜZERİNDEKİ BASKILAR SON BULSUN! DENİZ 
KİMYON GÖREVİNE İADE EDİLSİN! - 12.01.2017 109
ÜLKEMİZ ÜZERİNDEKİ KARANLIĞIN TÜMÜNE HAYIR DİYORUZ! - 14.01.2017 110
VİCDANIMIZIN SESİNİ KESEMEYECEKLER! - 19.01.2017 112
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 EKİM-DER: ADALET ARAYIŞIMIZ ASLA 
BİTMEYECEK! - 03.02.2017 113
HAYIR! MÜCADELE EDECEĞİZ! BAŞARACAĞIZ! - 04.02.2017 115
ÜLKEMİZ KAYNAK VE VARLIKLARININ TALANINA “HAYIR” DİYORUZ - 07.02.2017 117
DURUN ARTIK!!! - 08.02.2017 119
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB: TEK ADAM REJİMİNE, DİKTA ANAYASASINA HAYIR!!! - 
09.02.2017 120
CUMHURİYET, DEMOKRASİ, LAİKLİK İÇİN, ÜLKEMİZ, HALKIMIZ VE MESLEK 
ALANLARIMIZI SAVUNMAK İÇİN “HAYIR” DİYORUZ! - 18.02.2017 122
TMMOB, İZMİR’DEN HAYIR ÇAĞRISI YAPTI! - 25.02.2017 124
TMMOB, ADANA’DA İŞ CİNAYETLERİNE VE TEK ADAM REJİMİNE “HAYIR” DEDİ! - 
03.03.2017 126
HER 3 MART’TA; İŞ CİNAYETLERİNE VE İŞÇİ KATLİAMLARINA “HAYIR” DİYORUZ - 
03.03.2017 128
TMMOB KADIN: BİZİM OLANIN BİZDEN ALINMASINA HAYIR - 07.03.2017 130
TMMOB İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ RAPORU KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI - 
10.03.2017 132
TMMOB 44. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU’NDA MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR 
PLANCILARI “HAYIR” DEDİ - 12.03.2017 134
TMMOB, EDİRNE’DEN “AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN HAYIR’I BÜYÜTELİM” ÇAĞRISI 
YAPTI - 16.03.2017 136
TMMOB, ESKİŞEHİR’DEN “ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HAYIR’I BÜYÜTELİM!” 
ÇAĞRISI YAPTI - 18.03.2017 138
10 EKİM KATLİAMINDA SORUMLULUĞU OLANLARA YARGI YOLUNU AÇMAK KAMU 
ERKİNİ KULLANAN KURUMLARIN ASLİ GÖREVİDİR - 23.03.2017 140
KOCAELİ: TMMOB REFERANDUMDA HAYIR DİYOR! - 25.03.2017 141
EVET’E SERBEST TMMOB’YE YASAK! - 30.03.2017 143
ZONGULDAK: DEMOKRASİ İÇİN HAYIR DİYORUZ! - 02.04.2017 145
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN ÜLKEMİZE İSTİKRAR GETİRMEYECEĞİ DAHA İLK 
GÜNDEN GÖRÜLMÜŞTÜR. HAYIR TÜRKİYE HALKININ VİCDANINDA KAZANMIŞTIR - 
17.04.2017 148
DİSK-KESK-TMMOB-TTB: ‘HAYIR’INI AL DA GEL! EMEK BARIŞ DEMOKRASİ İÇİN 
YAŞASIN 1 MAYIS! - 26.04.2017 150
YAŞASIN 1 MAYIS YAŞASIN BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA GÜNÜ - 28.04.2017 152
BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ HUKUKSUZCA İHRAÇ EDİLENLER İŞLERİNE İADE 
EDİLSİN - 24.05.2017 153
SUR’DAKİ YIKIM DURDURULSUN - 01.06.2017 155
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE SESLENİYORUZ; ZEYTİNLİK VE MERALARIN YOK 
EDİLMESİNE İZİN VERİLMEMELİ - 05.06.2017 156
DEPREM GERÇEĞİ İLE YÜZLEŞİLMELİDİR - 13.06.2017 157
TMMOB SUSTURULAMAZ; YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ - 14.06.2017 159
CHP MİLLETVEKİLİ ENİS BERBEROĞLU DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR! - 
15.06.2017 161



İŞ MAHKEMELERİ KANUN TASARISI İLE BİNLERCE KAMU PERSONELİNİN İŞ 
GÜVENCESİ KALDIRILIYOR KOLAYCA İŞTEN ATILMALARININ YOLU AÇILIYOR - 
19.06.2017 162
DİSK, KESK, TMMOB, TTB: SİYASAL İKTİDAR İŞ CİNAYETLERİNE DAVETİYE 
ÇIKARTIYOR - 21.06.2017 165
ADALET İSTİYORUZ - 23.06.2017 167
GERİCİLİĞE KARŞI EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, LAİKLİK, DEMOKRASİ VE ADALET 
KAZANACAK - 02.07.2017 169
HAKLARIMIZIN GASPEDİLMESİNE, GELECEĞİMİZİN KARARTILMASINA İZİN 
VERMEYECEĞİZ - 04.07.2017 170
DARBELERE HAYIR, DİKTAYA SON! - 15.07.2017 173
HUKUKSUZ İHRAÇLARA SON! - 17.07.2017 174
OHAL DEĞİL DEMOKRASİ, BASKI YASALARI DEĞİL ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ! - 
20.07.2017 175
DEPREM DEĞİL, GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMAMASI YIKIMLARA NEDEN OLUR - 
22.07.2017 176
DİSK-KESK-TMMOB-TTB: OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ VE ADALET İSTİYORUZ! - 
26.07.2017 178
YAŞANAN SELLER DOĞAL AFET DEĞİLDİR! ÇARPIK KENTLEŞME VE YETERSİZ 
ALTYAPI SELLERE NEDEN OLMAKTADIR - 28.07.2017 181
OHAL ŞARTLARINDA TOPLU SÖZLEŞME YAPILAMAZ! - 03.08.2017 182
OHAL VE KHK REJİMİNE HAYIR! İHRAÇ EDİLEN ÜYELERİMİZ BİR AN ÖNCE İŞLERİNE 
İADE EDİLMELİDİR - 03.08.2017 184
ENSAR’IN KARANLIĞINA KARŞI, ALİKEV’İN AYDINLIĞINDAN YANAYIZ! - 08.08.2017 187
ÖRGÜTÜMÜZE VE ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZE MÜDAHALEDE SON HALKA: PLANLI 
ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ - 10.08.2017 188
DİSK, KESK, TMMOB, TTB: NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA SERBEST 
BIRAKILMALI, İŞLERİNE İADE EDİLMELİDİRLER… - 11.08.2017 190
YAĞMA DÜZENİNİN HEDEFİNDE BU KEZ TPAO VAR... KAMUSAL VARLIKLARIN 
YAĞMALANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ! - 14.08.2017 192
MARMARA DEPREMİ’NİN 18. YIL DÖNÜMÜNDE YENİDEN SORUYORUZ: SESİMİZİ 
DUYAN VAR MI? - 17.08.2017 194
EMPERYALİST SALDIRGANLIĞA KARŞI BARIŞ HEMEN ŞİMDİ - 31.08.2017 195
ODTÜ SAHİPSİZ DEĞİLDİR! - 10.09.2017 196
12 EYLÜL KARANLIĞI HÜKÜM SÜRMEYE DEVAM EDİYOR - 12.09.2017 197
NİTELİKLİ, BİLİMSEL, LAİK, DEMOKRATİK VE KAMUSAL EĞİTİM İSTİYORUZ! - 
14.09.2017 198
CENAZEYE YAPILAN SALDIRI, BİR ARADA YAŞAM İRADESİNE YAPILAN SALDIRIDIR - 
15.09.2017 199



DÜNDEN BUGÜNE AYNI KARARLILIK VE İNANÇLA 19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, 
MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ - 19.09.2017 200
DARBE HUKUKUNA BOYUN EĞMEYECEĞİZ! - 25.09.2017 202
KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU’NUN YANINDAYIZ DARBE 
HUKUKUNA, ANAYASA İHLALİNE VE HUKUK DIŞI KARARLARA DİRENECEĞİZ - 
27.09.2017 204
DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 10 EKİM-DER: 10 EKİM KATLİAMINI UNUTMADIK, 
UNUTTURMAYACAĞIZ! - 09.10.2017 207
DİSK-KESK-TMMOB-TTB-10 EKİM DER: 10 EKİMİ UNUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ! - 10.10.2017 209
DİSK, KESK, TMMOB, TTB: OHAL DEĞİL, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İSTİYORUZ - 
17.10.2017 210
İŞ CİNAYETLERİ SON BULSUN, SORUMLULARDAN HESAP SORULSUN! - 18.10.2017 212
TMMOB’Yİ VE DEĞERLERİMİZİ SAVUNACAĞIZ! - 23.10.2017 213
ŞIRNAK MADEN FACİASINA İLİŞKİN DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’DEN ORTAK 
AÇIKLAMA - 25.10.2017 214
TMMOB, DİSK, KESK, TTB: “OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ İSTİYORUZ!” - 03.11.2017 217
KENTLERİMİZİ, TARİHİMİZİ VE DOĞAMIZI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ! - 
09.11.2017 220
DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 10 EKİM-DER’DEN 10 EKİM DAVASINA ÇAĞRI - 
21.11.2017 222
DİSK, KESK, TMMOB, TTB: NURİYE GÜLMEN SERBEST BIRAKILMALI, NURİYE VE 
SEMİH İŞLERİNE İADE EDİLMELİDİRLER! - 24.11.2017 224
TMMOB’Lİ KADINLAR: OHAL’DE HER HALDE KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ - 
25.11.2017 226
KATLİAM KINAMASINA CEZA KABUL EDİLEMEZ! - 20.12.2017 229
OHAL VE KHK DÜZENİ TÜRKİYE’Yİ KARANLIĞA SÜRÜKLÜYOR - 25.12.2017 230
2018’DE OHAL’SİZ BİR TÜRKİYE, BARIŞ DOLU BİR DÜNYA DİLİYORUZ! - 29.12.2017 231
AKP, OLAĞANÜSTÜ HALİ SAVAŞ HALİNE ÇEVİRMEK İSTİYOR! - 18.01.2018 232
ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIŞ. İHTİYACIMIZ BUDUR! - 22.01.2018 233
ÇOCUKLARIMIZA YAŞATTIKLARINIZDAN UTANIN!!! - 23.01.2018 234
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YALNIZ DEĞİLDİR - 26.01.2018 235
GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ, GERÇEKLER KARARTILAMAZ! TMMOB TERÖRE DE 
SAVAŞ SEVİCİLİĞİNE DE KARŞIDIR - 27.01.2018 236
TTB’NİN YANINDAYIZ - 30.01.2018 238
KAPATILAN 10 EKİM BARIŞ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ MAHKEMENİN VERDİĞİ 
KAPATMA KARARINI DEĞERLENDİRDİ - 14.02.2018 239
TOPLUMSAL MUHALEFETİN BASKI VE GÖZALTILARLA SUSTURULMASINA İZİN 
VERMEYECEĞİZ! - 22.02.2018 241



ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ KALKINMACI YERLİ ÜRETİM 
POLİTİKALARININ TERK EDİLMESİNİN YENİ BİR ÖRNEĞİDİR! - 25.02.2018 242
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28.05.2016

TMMOB GENEL KURULU’NDAN AÇLIK 
GREVİNDEKİ MADENCİLERE DESTEK 
AÇIKLAMASI

Ülkemizde; 1980’li yıllardan itibaren “ekonomi yönetiminde kamusal mekanizmaların yerine piyasa 
mekanizmalarının konulması gerektiği, verimlilik ve refahın bu yolla sağlanacağı” şeklindeki politika-
ların uygulanması hayata geçirilmiştir. Bu politikalar sonucu tüm sektörlerde istihdamda ciddi daral-
malar yaşanmış, çalışanlar işsiz kalmış, çalışabilen emekçilerin haklarında ise ciddi kayıplar meydana 
gelmiştir.

Madencilik sektöründe de bu olumsuzluklar kendini göstermiş, özelleştirilen maden ocaklarında ça-
lışan maden emekçileri iyice yoksullaşmıştır. Sektörde iş cinayetleri artmış, katliamlara dönüşmüştür.

Bugünlerde Zonguldak’ta 75 maden emekçisi, maaşlarını alamadıkları için yeraltında açlık grevine baş-
lamıştır. Ruhsat hukuku Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) uhdesinde bulunan ve rödevans sözleş-
mesi ile Zonguldak ili Kilimli ilçesinde üretim faaliyeti yürüten iki özel şirkete 13 Nisan 2016 tarihinde 
kayyum atanmıştır. Söz konusu şirkette çalışan işçiler, 2016 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait maaşlarını 
alamadıkları için 4 Nisan 2016 tarihinden itibaren işe gitmeme kararı almışlar, 18 Nisan 2016 tarihinde 
önce kayyum heyetiyle daha sonra da kent yöneticileri ile görüşmeler yaparak haklarının ödenmesini 
istemişler ancak bu girişimlerden de bir sonuç alınamamıştır. Bu nedenle seslerini duyurabilmek ve 
haklarını alabilmek için kendilerini ocağa kapatarak açlık grevine başlamışlardır. Açlık grevi bugün iti-
bariyle 8. gününü doldurmuştur. 

Devletin öncelikli görevi bu işçilerin yaşamlarını güvence altına almak ve iş yasasıyla belirlenmiş olan 
haklarının verilmesini sağlamaktır. Çünkü, bulundukları ortam uzun süreli kalmaya uygun değildir ve 
pek çok hayati risk barındırmaktadır. Bu nedenle uzman bir heyet tarafından ocak içerisinde başta ha-
valandırma olmak üzere gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve bu önlemlerin 
acilen yaşama geçirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yaşanabilecek her sonuçtan bu kararı alanlar 
sorumlu olacaktır. Devlet adına kayyum vasıtasıyla şirketlere el koyan iktidar, hükümet olma vasfını 
yerine getirmeli ve öncelikle yeraltında açlık grevinde bulunan işçilerin yaşamları güvence altına alın-
malıdır. Maden emekçilerinin başta çalışma hakkı olmak üzere diğer tüm haklarının verilmesi için ge-
rekenler acilen yapılmalıdır.

Bununla birlikte, 23 Mayıs 2016 tarihinde işçi aileleri tarafından, ocak içerisinde açlık grevinde bulu-
nanların yanında olmak ve seslerini duyurabilmek amacıyla Kilimli’de gerçekleştirilen eyleme destek 
vermek için TMMOB İKK yetkilileri ve üyelerimiz ile Zonguldak Demokrasi Güçlerine karşı planlı ve 
örgütlü bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu saldırı sonucunda 2 kişi ciddi şekilde yaralanmıştır. Bu saldırı 
tesadüf değildir. Ülkemizde yerleştirilen dışlayıcı, ötekileştirici ve kutuplaştırıcı ortamın bir sonucudur. 
Ülkeyi yönetenlerin sorumsuz beyanatları ve uygulamaları sonucu, hak aramak ve hak arayanları des-
teklemek suç sayılmakta ve hedef gösterilmektedir. Yapılan saldırıyı gerçekleştirenleri, destek verenleri 
ve bu ortamı yaratanları şiddetle kınıyor, bu olayın takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.

TMMOB  44. Olağan Genel Kurul delegeleri olarak, başta açlık grevindeki maden emekçilerinin haklı 
direnişi olmak üzere, iş ekmek özgürlük mücadelesi veren tüm emekçilerin yanında olduğumuzu, mü-
cadelelerini desteklediğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

TMMOB 44. GENEL KURUL DELEGELERİ
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İktidar Eliyle Haneye Tecavüz

Mimarlar Odası’nın kullanımında bulunan Yıldız Sarayı Dış Karakol Binasının boşaltılması için 
dün akşam saatlerinde Kaymakamlıkça tebligat gönderilmiş ve bu sabah Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi kolluk güçlerince abluka altına alınarak yönetici arkadaşlarımız 
gözaltına alınmıştır.

Kaymakamlıkça boşaltılması ve teslim edilmesi istenen bina, Mimarlar Odası İstanbul Bü-
yükkent Şubesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 22.10.2002 yılında, 49 yıl için yapılan tahsis 
protokolü uyarınca hizmet binası olarak kullanmaktadır.

2002 yılında imzalanan protokol süresi bitmeden, hukuk tanımaz bir şekilde kullanmakta 
olduğumuz binanın boşaltılması girişimi alışık olduğumuz bir şekilde darbe usullerine göre 
gerçekleştirilmiştir. Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası bugün sabah saatlerinde emniyet güçle-
rince ablukaya alınmış, yöneticilerimizin binaya girmesine izin verilmemiş, sokağa girmek 
isteyen arkadaşlarımız gözaltına alınmak istenmiştir.

Bugün öğle saatlerinde binamız basılarak Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Eyüp 
Muhçu, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yöneticileri ve beraberindekiler gözaltına 
alınmıştır.

AKP iktidarının Gezi direnişinin yıldönümünde halkın taleplerine, bilime ve aydınlığa karşı tu-
tumu bugün kullanmakta olduğumuz bina basılarak TMMOB’den intikam almaya çalışılarak 
devam etmiştir.

TMMOB, doğamızın, kentlerimizin ve kamusal varlıklarımızın yağmasına, talanına karşı mü-
cadelesini sürdürecektir; faşizme, diktatörlüğe ve baskılara asla teslim olmayacaktır.

Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

Dersim Gül
TMMOB Genel Sekreteri

31.05.2016

MİMARLAR ODAMIZIN YILDIZ SARAYINDAKİ 
BİNASINI BASARAK GÖZALTINA ALDIĞINIZ 
ARKADAŞLARIMIZI DERHAL SERBEST BIRAKIN



17

2051 yılına kadar Mimarlar Odası’na tahsis edilmiş olan İstanbul’daki Yıldız Sarayı Dış Karakol 
Binası, bugün önce polis ablukasına alınmış, ardından basılmış ve Mimarlar Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu ile Odalarımızın yöneticileri ve avukatlarımız zorbaca gözaltına 
alınmıştır.

Oysa söz konusu mekânın kullanımı, Kültür Bakanlığı ile 1995 yılında yapılan protokol ile 10 
yıllığına, 2002 yılında yenilenen protokol ile de 49 yıllığına yani 2051 yılına kadar Mimar-
lar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne verilmiştir. Bu protokol, Yıldız Sarayı Kompleksinin 
Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilmesinin ardından, 2015 yılı Aralık ayında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından tek taraflı olarak iptal edilmiştir. Bunun üzerine Mimarlar Odamız idari 
işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmış ve İstanbul 12. İda-
re Mahkemesi’nde görülen 2015/1568 Esas No’lu davada, “hukuka aykırılığı açık olan dava 
konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden... yürütülmesi-
nin durdurulmasına, ... 08/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiş”tir. Bu karara karşın, 
Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından (30.05.2016 Pazartesi günü) saat 17.50’de, söz konusu 
binanın dün (31.05.2016) sabah saat 10.00’a kadar boşaltılması için tebligat yapılmıştır. Kay-
makamlık tarafından Emniyete iletilen bir yazı ile de, “tahliye işleminin söz konusu saatte 
yapılıp yapılmadığının her türlü güvenlik önlemi alınarak izlenmesi, tahliyenin yapılmaması 
durumunda zorla tahliye için çilingir, depo, yediemin vs. temin edilmesi, yer teslimi almak 
için görevlendirilen personelin tahliye gününde hazır bulundurulması” istenmiştir.

Ancak tanınan sürenin yetersizliği nedeniyle fiilen olanaksız olan boşaltma işlemleri için, ye-
terli süre verilmesine yönelik, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubemizce yapılan baş-
vurulara ve İstanbul Valiliği ile kurulan temasa karşın Oda ve Şubelerimizin yöneticileri ile 
avukatlarımız gözaltına alınmışlardır. Hukuk dışı bu uygulamaları kınıyor, yetkilileri hukuka ve 
yargı kararlarına uymaya davet ediyoruz.

Bu olayın, TMMOB ile Odalarımızın onurla paylaştığı, 2013 Taksim-Gezi Parkı direnişinin baş-
langıç günlerinden olan 30-31 Mayıs’ta gerçekleşmesi oldukça anlamlıdır. Ancak 26-29 Ma-
yıs tarihlerinde yaptığımız TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirisi’nde belirttiğimiz 
üzere, “Genel Kurulumuz, emek, ülke, halk, doğa düşmanı sömürü ve rant politikaları ile 
cumhuriyet, laiklik, demokrasi düşmanı dinci-mezhepçi, totaliter faşizme karşı TMMOB’nin 
anti-emperyalist, kamucu, toplumcu, devrimci, demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü belirlenim ve 
geleneklerine kararlılıkla sahip çıkmaktadır.

Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün olarak gören TMMOB, önümüzdeki çalışma 
döneminde de, ülkemizi, halkımızı, Birliğimizi, neoliberal ve siyasal İslamcı bir tarzda, kök-

MİMARLAR ODASI’NA YAPILAN YASA DIŞI 
BASKINI KINIYORUZ YARGI KARARLARINA 
UYULMALIDIR 

01.06.2016
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ten bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan “yeni anayasa” ve “başkanlık sistemi”nin karşısında 
olacak; cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, eşitliği, özgürlüğü, adaleti bir bütün 
olarak kazanmak için mücadele edecektir.”

Kamuoyu bilmelidir ki, 12 Mart ve 12 Eylül gibi baskı dönemlerine direnmeyi bilen TMMOB 
ve bağlı Odaları olarak, bu iktidarın baskılarına da onurlu bir şekilde direnecektir, direnmek-
tedir. Meslek Odaları susmadı, susmayacak, gerçekleri teşhire, kamu ve halk çıkarlarına yö-
nelik kamusal hizmete kararlılıkla devam edecektir.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI, ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, ELEKTRİK MÜHENDİS-
LERİ ODASI, FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI, GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLERİ 
ODASI, GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI, GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI, HARİTA VE KADAST-
RO MÜHENDİSLERİ ODASI, İÇ MİMARLAR ODASI, İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, JEOFİ-
ZİK MÜHENDİSLERİ ODASI, JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI, 
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI, MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI, METALURJİ VE MALZEME 
MÜHENDİSLERİ ODASI, METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, MİMARLAR ODASI, ORMAN 
MÜHENDİSLERİ ODASI, PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI, PEYZAJ MİMARLARI ODASI, ŞEHİR 
PLANCILARI ODASI, TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI, ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
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Yarın, Stockholm’de 1972 yılında toplanan “Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Konferansı”n-
da “temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğu” kararıyla kabul 
edilen “5 Haziran Dünya Çevre Günü.”

Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir kez daha hatırlatıyoruz;

Kar hırsının insanlığın ve gezegenimizin geleceğini tehdit ettiği bugünlerde; gelecek nesillere 
yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek için, ekolojik bir krize dönüşen çevre sorunlarının 
çözümünde, bütüncül politikaların, hukuksal ve kurumsal düzenlemelerin geliştirilmesi ve 
uygulanması gereği açıktır.

TMMOB, çevre politikalarının; sanayi, tarım, enerji, ulaşım ve kentleşme politikalarıyla bü-
tüncül olarak ele alınmasını zorunlu görmektedir.

AKP’nin 14 yıllık iktidarında ise bilime, doğaya aykırı yasal düzenlemelerle tüm ülke bir rant 
alanı olarak görülmekte, kentsel ve kırsal alanlar, ormanlar, meralar, kıyılar, doğal sit alanları, 
tabiat varlıkları yalnızca kar hırsıyla tahrip edilmektedir.

Anayasa’nın 56. maddesiyle “Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı,  çevreyi geliş-
tirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek” güvence altına alınmış-
ken, “Anayasa”yı tanımayan iktidarın kar hırsı, yöre halkının itirazlarına karşı gerçekleştirilen 
“HES”lerle, dağı taşı delen, toprağı kirleten plansız maden işletmeciliğiyle, nükleer santral-
lerle, “dönüşüm” adı altında kentlerde yaratılan rantla ülkeyi talan etmektedir.

AKP iktidarının geleceği düşünmeyen politikalarına karşı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde 
tam da “Haziran” ruhuyla, tam da “birkaç ağaç” için direnen gençlerin gücüyle mücadeleyi 
büyütmek, çevreyle uyumlu kalkınma için bilimsel ve mesleki çalışmaları sürdürmek TM-
MOB’nin asli görevidir.

Dersim Gül
TMMOB Genel Sekreteri

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

04.06.2016
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Ankara’da 26-29 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen 44. Olağan Genel Kurul sonrası yeni 
bir çalışma dönemine başlayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bugüne kadar ol-
duğu gibi bundan sonra da bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkın 
hizmetine sunmak için mücadelesini sürdürecektir.

Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün olarak gören TMMOB, çalışmalarını bundan 
sonra da, emperyalizmin günümüzdeki uygulamalarına karşı, kapitalizmin dünyasına karşı, 
“Başka bir dünyanın ve başka bir Türkiye’nin mümkün olduğunu” savunarak yürütecektir.

TMMOB, bu çalışma döneminde de mesleğimize, örgütümüze, ülkemize, halkımıza sahip 
çıkacak ve alanlarda, kürsülerde meslekten, yaşamdan, insandan yana sözünü korkmadan 
söyleyecektir.

TMMOB, hiçbir zaman AKP’nin baskıcı, gerici, faşist, mezhepçi yönetim anlayışına karşı “Pa-
dişahım çok yaşa” diyenlerle saf tutmayacak, “Kral çıplak” diyenlerle omuz omuza mücade-
lesini sürdürecektir.

TMMOB, birlik, beraberlik ve eşit yurttaşlık temelinde barışa olan inanç ile beraber faşizme, 
iş cinayetleri ile dolu kölelik düzenine, emek sömürüsüne ve diktatörlüğe karşı mücadeleyi 
büyüterek devam etmek azim ve kararlılığındadır.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
44. DÖNEM YÖNETİM KURULU   

04.06.2016

TMMOB ONURLU YÜRÜYÜŞÜNE, DİK 
DURUŞUNA DEVAM EDECEKTİR
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7 Haziran 2016 Salı günü İstanbul Beyazıt’ta gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınıyor ve la-
netliyoruz.

Saldırıda hayatını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara 
acil şifalar diliyoruz.

Ülkemizin dört bir yanı patlayan bombalar, çatışmalar ve katliamlar ile savaş alanına çevril-
miş durumda.

Patlayan bombalar ve katliamlar bu ülkenin kaderi değildir.

İçerisine sürüklendiğimiz karanlık süreçte saldırıları gerçekleştiren, zemin hazırlayan, işbirliği 
yapan ve iktidarını pekiştirenler aynı amaca hizmet etmektedir.

Ardı ardına patlayan bombalar da göstermektedir ki ya emeğin, barışın ve demokrasinin yo-
lunda güzel günlere doğru ilerleyeceğiz ya da karanlığın açtığı yolda yok olacağız.

Bir kez daha hayatını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara 
acil şifalar diliyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

07.06.2016

İSTANBUL BEYAZIT’TAKİ SALDIRIYI KINIYORUZ
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09.06.2016

Bu başlık, kimilerine abartı gelebilir ama bu yönde bir yasa tasarısı TBMM Adalet Komisyo-
nu’nda kabul edilmiştir. Tasarının adı “Bilirkişilik Kanun Tasarısı”dır. Bu tasarı, Adalet Bakanlı-
ğınca hazırlanmış, Hükümetçe de teklif olarak TBMM’ye sunulmuştur.

Anayasa’nın 138. maddesinin “Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasa’ya, kanuna ve 
hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler” hükmü, hakime, “Anayasa’ya, 
kanuna ve hukuka uygun olarak, bu sınırlar içinde nihai takdir hakkı senindir” demektedir. 
Hüküm verme, hukuku uygulama hakime ait olup, yargılama sürecine kimse karıştırılmaz ve 
bu hak da devredilemez.

Hakimin bağımsızlığı Anayasal düzeyde teminat altına alınmış ise, hakim bir uyuşmazlıkta, 
uyuşmazlık konusu vakıanın anlaşılması noktasında bilirkişiye başvururken ve bilirkişiyi se-
çerken de bağımsız olmak durumundadır.

Gerek Ceza gerekse Hukuk Muhakemeleri Kanunu bilirkişide aranacak kriterleri ortaya koy-
muştur. 1- Özel teknik bilgiye sahip olacak 2- Hakim ya da savcı tarafından görevlendirilecek 
3- Tarafsız olacak. Bilirkişinin tarafsızlığını ortadan kaldıracak bir müdahale, adil yargılanma 
hakkını ve maddi gerçeğe ulaşmayı da önleyecektir.

Bu temel ilkeleri ortaya koyduktan sonra, TBMM’de Adalet Komisyonu toplantılarında ile-
ri sürülen tüm itirazlara karşın kabul edilen Bilirkişilik Kanun Tasarısı’na ilişkin tespitlerimiz 
şunlardır.

1. Tasarıda Bilirkişilik Kurumu, Adalet Bakanlığı bünyesinde, Adalet Bakanlığı Müsteşarının 
Başkanlığında Daire Başkanlığı’na teslim edilmiştir. Bilirkişilerin, sicil, denetim, perfor-
mans ölçümü Adalet Bakanlığınca yapılacaktır.

2. Bilirkişinin uzman ve özel teknik bilgiye sahip olup olmadığını Adalet Bakanlığı  (Bilirkişi-
lik Daire Başkanlığı) belirleyecektir.

3. Bakanlık temel ve alt uzmanlık alanlarını belirleyecek, bünyesinde Bilim Komisyonu dahi 
kuracaktır. Daire Başkanlığı, üniversite ve meslek kuruluşlarının görevlerini üstlenmiş, 
yayın, bilimsel çalışmaları teşvik, ulusal, uluslararası kongre, sempozyum ve panel dü-
zenlemek gibi binlerce uzmanlık alanında görev üstlenmiş ve kendini yetkilendirmiştir.

4. Bilirkişiler, bakanlığın usul ve esaslarını belirlediği temel eğitim ve bu eğitimi verecek 
kurumlarda eğitim almak zorundadırlar.

AZİZ SANCAR’IN NOBEL ÖDÜLÜ ALMASI 
YETMEZ, AKADEMİK VE MESLEKİ 
YETERLİLİĞİ’NİN ADALET BAKANLIĞI’NCA 
TANINMASI GEREKİR (!)
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5. Bilirkişilerin uzmanlıkları ve mesleki yeterlilikleri ve etik ilkeleri Adalet Bakanlığı’nca be-
lirlenecektir.   

6. Özel hukuk tüzel kişileri istihdam ettikleri kişiler eliyle bilirkişilik yapabileceklerdir.

7. Bilirkişiler, usul ve esasları bakanlığın belirlediği biçimde Bölge Kurullarınca denetlene-
cektir.  Raporların içeriği denetlenmeyecek deniyor ama denetim neye göre olacak bir 
ölçüt getirilmemiştir.

8. Performans değerlendirmesi getirilmekte ve bu değerlendirme sonucu Bölge Kurulunca 
yeterli görülmeyenler idari yaptırımla karşı karşıya kalmaktadır. Üstelik performans de-
ğerlendirmesinin de bir ölçütü yasal düzeyde bulunmamaktadır.

9. Denetim ve performans değerlendirmesi sonucu Bölge Kurulları, uyarma, bir yıla kadar 
listeden çıkarma gibi yaptırım uygularken, bu cezalara karşı itiraz mercii yine cezayı ve-
ren Bölge Kurulları olarak düzenlenmiştir.

10. Bölge Kurullarınca verilmiş cezalarda Adalet Bakanlığı taraf, cezayı veren Bölge Kurulu, 
işlemi dava edecek kişi ise bilirkişi.

11. İdare Mahkemelerinin görevlendireceği bilirkişiler de resmi bilirkişiler olacağına göre 
tarafsız ve nesnel davranacak bilirkişi bulmak mümkün olmayacaktır.

12. Yasa tasarısında sık kullanılan kavramlar “etkin, verimli ve hızlı”. Adil yargılanma, maddi 
gerçeğe ulaşma, hakimin takdir hakkı gibi kavramlar yasanın ruhunda yer bulamamış-
lardır.

Hukuk fakültelerinde öğrencilere öğretilen ilk konulardan biri, soyut bir yasa normunun na-
sıl değerlendirileceğidir. Önce lafzına bakacaksınız, kural lafzından anlaşılamıyorsa ruhuna 
bakmak gerekecektir. Bu tasarının lafzı ve ruhu, yargılama faaliyetine müdahaledir. Çünkü 
sonuç şudur:

1. Bilirkişilik bir meslektir,

2. Bilirkişilik listesi resmidir.

3. Bilirkişilerin amiri Bakanlıktır.

4. Hakimin liste dışından bilirkişi seçme şansı yoktur. Taraflar uzlaşsalar dahi liste dışından 
bilirkişi önerme hakları bulunmamaktadır,

5. Hakim kurallara uymazsa, HSYK tarafından cezalandırılacaktır.

6. Bilirkişilerin uzman ve tüzel ve teknik bilgiye sahip olmadıkları ön kabuldür. Çünkü mut-
laka eğitime katılıp, sertifika almak durumundadırlar.

7. Bir işveren az gelmiş olmalı ki, bilirkişiler şirket bünyesinde ikinci bir işverene bağlı ola-
rak adalete hizmet edeceklerdir.

Son söz, başlıkta zikrettiğimiz Aziz Sancar, alanında uzman olan kişiler ve öğretim üyeleri 
Adalet Bakanlığı’nın memuru olmayı reddedip listeye yazılmak istemediklerinde ve alan bi-
lirkişilik şirketlerine kaldığında kazanan ADALET mi olacaktır?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Türk Tabipleri Birliği
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Bugün, Türkiye emek mücadelesinin önemli günlerinden 15-16 Haziran direnişinin 46. yıldö-
nümü. 1970 yılında, çalışma yaşamı ve temel sendikalar mevzuatını düzenleyen yasalarda 
değişiklik yapılmaya ve bu arada DİSK yok edilmeye çalışılmış, buna yanıt ise 15–16 Haziran 
Büyük İşçi Direnişi ile verilmişti.

15-16 Haziran 1970 direnişinden bu yana, Türkiye’deki hak ve özgürlükler mücadelesinin 
üzerinden 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 karanlığı geçti. 80 sonrası çalışma yaşamındaki 
emeğin ve emekçinin aleyhine düzenlemeler 14 yıllık AKP iktidarında daha da hız kazandı; 
esnek, güvencesiz istihdamla, taşeronlaşmayla emek sömürüsü yaygınlaştı.

Bugün ülkemiz, uygulanmakta olan neoliberal ekonomi politikaları sonucunda iş güvencesi-
nin azalması, esnek çalışma biçimleri, çalışma koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, sendika-
sızlaştırma ve taşeronlaştırmanın yaygınlaşması; sosyal güvenlik ve güvenceden yoksun kayıt 
dışı işçilik ve çocuk işçi çalıştırma ile karşı karşıyadır.

Emekten ve insandan yana olanların 15-16 Haziran ruhu ile tüm bu açık saldırılara direnmek-
ten başka yolu yoktur. Çalışma yaşamının emekçilerin lehine düzenlenmesi için şimdi daha 
güçlü ve kararlı yürümek zorunluluktur. Neoliberal programın uygulayıcılarına, emperyaliz-
me, gericiliğe ve darbecilere karşı yaşamın tüm alanında direnişimizi büyütmek en önemli 
görevimizdir.

TMMOB, Türkiye mücadele tarihinin önemli günlerinden 15-16 Haziran direnişini yaratanları 
ve bu mücadeleyi sürdürenleri bir kez daha selamlamaktadır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

14.06.2016

15-16 HAZİRAN 1970 DİRENİŞİNİN 46. 
YILINDA MÜCADELEYİ BÜYÜTMEK EN TEMEL 
GÖREVİMİZDİR
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27.05.201620.06.2016

ÖZGÜR BASIN SUSTURULAMAZ

Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma nöbetine katılarak, yayın yönetmenliği yapan gazete-
ci, aydın, sanatçı, siyasetçilere yönelik soruşturma dalgasında bugün savcı karşısına çıkan RSF 
Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Ahmet Nesin, TİHV Başkanı ve Evrensel Gazetesi yazarı 
Şebnem Korur Fincancı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiler, ardından da tutuk-
landılar. 

AKP iktidarının baskıcı, dikta yönetiminin basın özgürlüğünü yok etmeye yönelik tüm uygula-
malarını şiddetle kınıyor, tutuklanan gazetecilerin bir an önce serbest bırakılması için çağrıda 
bulunuyoruz.

TMMOB, halkın haber alma özgürlüğü için mücadele eden özgür basının yanındadır ve bu 
siyasi tutuklamalara karşı özgür basınla dayanışma içindedir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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27.05.201628.06.2016

FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ CEPHESİNDE 
ORTAK MÜCADELEYE ÇAĞRI

Varlığını ülkeyi kutuplaştırıp, düşmanlaştırarak sağlayan iktidar, bugün kendi iktidarı karşı-
sında gördüğü her kesime savaş açmıştır. Ülkemiz her geçen gün daha fazla uçuruma sürük-
lenmektedir.

İktidar fiili olarak uygulamaya soktuğu “Başkanlık” sistemini bir anayasa değişikliği ile güven-
ce altına almak için her yolu kendisine mubah görmektedir.

Ülkemizin bir bölümünde her gün bombalar yağıyor, insanlar ölüyor, analar ağlıyor, doğa 
talan ediliyor, asırlık kentler harap oluyor. Yargıyı kontrolüne almış iktidar ülkemizi cezaevine 
dönüştürmeye devam ediyor. Bunlar da yetmezmiş gibi halkın seçtiği Vekillerin dokunulmaz-
lıkları kaldırılırken askere dokunulmazlık getiriliyor. Halkın iradesine ve dolayısıyla Meclis’e 
darbe yapılıyor.

Son yaşanan olaylar da göstermektedir ki demokrasinin en basit ilkeleri dahi rafa kaldırıl-
mıştır.

Faşizmin paralı sivil militanları gece vakti mekan basarken, ertesi gün resmi üniformalı güçler 
bütün bir sokağı gaza boğarak saldırıyı sürdürmektedir. Gökkuşağının tüm renkleri düşman 
ilan edilmekte, basın ve ifade özgürlüğü tamamen yok edilmekte, ülkemiz topyekun karanlı-
ğa boğulmak istenmektedir.

Bu gidişat başta emekçileri tehdit etmektedir. Irkçı-gerici-ayrımcı politikalarla bölünen, bas-
kıcı politikalarla susturulan bir toplumda emeğin hakları her gün daha fazla tehdit altında 
olacaktır. Üstelik siyasi iktidar, bu toprakları daha güvencesiz, daha ucuz çalışacak kölelerin 
yaşadığı bir emek cehennemi haline getirdikçe, çeşitli sermaye kesimlerinden aldığı desteği 
de sürdürmektedir.

İktidar tüm gücüyle yoksul halka, emekçilere, işçilere saldırmayı sürdürmektedir. Demokrasi 
düşmanlığı emek saldırısıyla birlikte gelmektedir. Savaş koşullarının etkisiyle derinleşen eko-
nomik kriz, artan emek sömürüsü ile aşılmaya çalışılmaktadır. Emekçilerin en demokratik 
hak arama talepleri ortadan kaldırılmak istenmektedir.

Emek ve meslek örgütlerinin büyük bir baskı altına alındığı, örgütlenmenin, sendika üyesi 
olmanın suç sayıldığı, grev yapmanın ve meydanlara çıkmanın fiilen yasaklandığı bir ülkede 
emeğin haklarını savunabilmesi ve bu hakların kazanılabilmesi için demokrasinin kazanılma-
sı gerekmektedir.

Kadınların ve çocukların bedenleri eril istismar ve şiddete maruz kalmakta, hayatın her ala-
nında kadınlara yönelik saldırılar iktidar tarafından körüklenmektedir. Kaç çocuk doğuracak-
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ları, ne giyecekleri, nasıl yaşayacakları iktidar tarafından belirlenmeye çalışılan kadınlar, yeni 
yasal düzenlemelerde evden, yarı-zamanlı çalıştırılacak ucuz ve güvencesiz işgücü olarak gö-
rülmektedir.

İktidar, “tek din, tek inanç” politikalarıyla ortaya koyduğu tutumla başta Alevi yurttaşlar ol-
mak üzere toplumdaki farklı inanç gruplarını ötekileştirmeye ve baskı altında tutmaya de-
vam etmektedir.

İktidar cephesinin attığı her adım, laik yaşamın tümden tasfiyesini hedeflemektedir.

Otoriter ve baskıcı iktidar ayakta kalabilmek için demokrasi adına ortaya çıkan bütün evren-
sel değerlerin içini boşaltmakta, ihtiyacı olan finansı da en kolay doğaya ve emeğe saldırarak 
yaratmaktadır. Bugün siyasi iktidar doğanın ve kentlerin talanının önünü açarak yaşam alan-
larımıza saldırmaktadır. Yeraltı kaynakları kar hırsıyla talan edilirken doğa, ağacı, kurdu kuşu, 
börtü böceğiyle yok edilmektedir.

Savaş çığırtkanlığı yapıp barış şansını bu toplumun elinden alanlar, insanlığın, işçinin, doğa-
nın, kadının, çocukların, hayvanların, kentlerin düşmanıdır.

Bu koşullar altında toplumsal muhalefetin bütünlüğünü sağlayarak onu harekete geçirmeyi 
sağlayacak, karanlığa karşı “işaret fişeği” olacak bir demokrasi cephesi acil olarak kurulma-
lıdır. Böylesi bir kuruluş sürecinde biz emek ve meslek örgütleri olarak üzerimize düşen so-
rumluluğu üstleneceğimizi burada hep beraber beyan ediyoruz.

Ülkemiz yurttaşlarını felaketin kıyısına sürükleyen bu vahim ve karanlık gidişat karşısında 
emekten, demokrasi ve barıştan yana mücadele eden tüm kurumların, sendikaların, meslek 
odalarının içinde yer alabileceği bir demokrasi cephesi, bu iktidarın karşısına dikilecek cürete 
sahip olacaktır.

İktidarın “düşman” ilan ettiklerini, yani kardeşlerimizi, dostlarımızı, yoldaşlarımızı, diline 
Nazım’ın şiirlerini dolayanları, barış türkülerini ezberleyenleri omuz omuza vermeye, Türki-
ye’nin giderek ağırlaşan koşulları altında, ülkenin kaderini değiştirmeye çağırıyoruz.

Demokrasi için verilecek emeğimiz, uğruna direnilecek memleketimiz, faşizme ve diktatörlü-
ğe teslim edilmeyecek düşlerimiz var!

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)
KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)
TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TTB (Türk Tabipleri Birliği)
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29.06.2016

ATATÜRK HAVALİMANI’NDAKİ TERÖR 
SALDIRISINI LANETLİYORUZ

28 Haziran 2016 Salı günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen terör saldırısını 
kınıyor ve lanetliyoruz.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar di-
liyoruz.

Artık yeter. Her gün yeni bir terör saldırısıyla uyanmak istemiyoruz.

Ülkemiz, dört bir yanında patlayan bombalarla, çatışmalar ve katliamlarla savaş alanına çev-
rilmiş durumda.

Terör saldırılarını gerçekleştirenler, zemin hazırlayanlar, işbirliği yapanlar ve teröre göz yuma-
rak iktidarını pekiştirenler aynı amaca hizmet etmektedirler.

Biz bu karanlığa teslim olmayacağız. Katliamlara, ölümlere alışmayacağız, normal karşılama-
yacağız.

Ya emeğin, barışın ve demokrasinin yolunda güzel günlere doğru ilerleyeceğiz ya da karanlı-
ğın açtığı yolda yok olacağız.

Bir kez daha hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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28 Haziran 2016 tarihinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda “ULUS-
LARARASI İŞGÜCÜ KANUN TASARISI” görüşülmüş ve hükümetçe teklif edilen tasarı aynen 
kabul edilmiştir.

Komisyonda kabul edilen yasa tasarısı, ülkemize büyük bir yük getirirken birçok akademik 
meslek disiplininin yanı sıra mühendis, mimar ve şehir plancılarını kendi ülkesinde yabancı 
saymaktadır.

Yasa tasarısı, akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamayan yabancıyı nitelikli işgücü, ka-
nıtlayan ülke vatandaşını ara eleman konumuna getirmektedir. Yabancıya bağımsız çalışma 
izni veren tasarı, ülke vatandaşının serbest çalışma hakkını ise elinden alarak yabancıların 
yanında düşük ücretli çalışan konumuna getirmektedir.

Siyasal iktidarın TMMOB Yasası’nda yapacağı değişiklikle ülkemiz kapıları akademik ve mes-
leki yeterliliği kanıtlanmamış yabancı mühendis, mimar ve şehir plancılarına sonuna kadar 
açılmaktadır! 

Oysa, ülkemizde mühendis, mimar ve şehir plancılarının büyük bir kısmı işsizdir ya da meslek 
dışı işte çalışmaktadır.

Egemen devlet olgusu, uluslararası hukukta karşılılık ilkesi üzerinden ilişki kurar. Hiç bir ülke 
tek taraflı olarak kendi vatandaşı aleyhine taviz vermez. Ancak, siyasal iktidar, tek bir ülke 
lehine değil, dünyadaki 191 ülkenin sermayesi lehine kendi vatandaşının aleyhine yasa ha-
zırlamıştır.

Gelişmiş ülkeler, ülkemiz insanına turist olarak vize dahi vermezken, tüm dünya ülke vatan-
daşları hiçbir denetim ve kontrole tabi olmaksızın ülkemize gelecekler ve beyana dayalı mes-
lek icra edebileceklerdir.

Kimsenin gitmek istemediği Suudi Arabistan bile, ülkemiz mühendis, mimar ve şehir plancı-
larına ülkelerine girişte sınav uygularken, Türkiye’de Suudi mühendis, mimar ve şehir plan-
cıları diploma denkliğine ve mesleki yeterliliğe tabi olmayacaktır. Suudi Arabistan sadece bir 
örnektir.

Ülke vatandaşı olan mühendis, mimar ve şehir plancılarını uluslararası sermayeye teslim et-
meye çalışan siyasal iktidar anayasal suç işlemeye hazırlanmaktadır.

Bu yasa tasarısı,

1. Hizmet sunumunda vatandaşa değil yabancıya öncelik veren,

30.06.2016

ÜLKEMİZİN SÖMÜRGE, MESLEK 
MENSUPLARININ MÜLTECİ HALİNE 
GETİRİLMESİNE RAZI OLMAYACAĞIZ
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2. Vatandaşı için aradığı koşulları yabancıdan istemeyen,

3. Mühendislik, mimarlık, hekimlik vb. hizmetlerde yabancılarda akademik ve mesleki ye-
terlilik aramayan,

4. Ülkemizde işsizlik oranının yüksek olduğu üniversite mezunlarını görmek yerine, yaban-
cı şirketlerin ülkeye getireceği -mühendis, mimar, şehir plancısı olduğunu dahi bilme-
diğimiz- kontrol edilmeyen beyana dayalı mühendis ve mimarların istihdamına olanak 
veren,

5. Vergi ödemelerine gerek olmaksızın, yabancıların uzaktan (ülkeye gelmeden) hizmet 
sunmasını sağlayan,

6. Yabancıların serbest meslek mensubu olarak kendi ad ve namlarına kolayca hizmet sun-
malarının önünü açarak kendi vatandaşı aleyhine haksız rekabet ortamı yaratan,

7. Yabancılara, nitelikleri bir yana, çalışma ve ikamet izni dahi almalarına gerek kalmaksızın 
muafiyet tanıyan,

8. Kamu yararına dernek ve vergi muafiyeti olan vakıflarda yabancılara çalışma iznine tabi 
olmadan çalışma hakkı veren,

9. Ar-Ge ve Serbest Bölgeler konusunda özel hüküm getiren,

bir niteliğe sahiptir.

Hazırladıkları yasayla akademik ve mesleki yeterliliği olmayan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları ülkemizde meslek icra edecekler ve denetimden muaf olacaklardır!

Yabancı bir üniversiteden mezun yurttaşımız ülkemizde çalışacağı zaman her türlü denetim-
den geçecekken, aynı üniversiteden mezun yabancı ülke vatandaşı ülkemize hiçbir denetim-
den geçmeden girecektir.

Meclis’e sunulan yasa taslağı, denetimsiz bir sermaye akışı ve denetimsiz bir hizmet sunu-
munu yasalaştırmak anlamına gelmektedir.

Biz, yabancıların çalışma izni konusunda değişiklik yapan bu tasarının Meclis gündeminden 
çekilmesini istiyoruz.

Kendi ülkesinde yabancı konumuna getirilen mühendis, mimar ve şehir plancıları, yurttaşlık 
haklarını elinden almak isteyenlere “dur!” diyecektir.

Mühendisini, mimarını, şehir plancısını gözden çıkaranlar bilmelidirler ki, bu ülkenin mühen-
dis, mimar ve şehir plancıları da kendilerini gözden çıkaracaktır. 

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Gözlerini kan bürümüş gericiler, bundan 23 yıl önce 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta, aydın, sanat-
çı, yurtsever 35 insanı güvenlik güçlerinin önünde saatlerce kuşatıp diri diri yakmışlar ve bu 
vahşeti kitlesel histeri içinde seyretmişlerdi. 

Aydına, sanatçıya, bilim insanına ve ilerici düşünceye tahammülü olmayan ve onlardan kor-
kan gericilik, her zaman histerik bir şekilde linçci ve linç özlemcisi olmuştur. Sivas katliamı bu 
özlemin ne ilk ne de son örneğidir.

Türkiye tarihinin her evresinde çeşitli alt eğilimler ve biçimler altında yayılmasını sürdüren 
gericiliği kendi karanlığında bir kez daha lanetliyoruz. 

İnsanlarımızın, aydınlarımızın katledilmediği, düşüncenin suç sayılmadığı, düşüncelerinden 
dolayı insanların öldürülüp yakılmadığı, eşitlik, özgürlük ve adaletin egemen olduğu “Başka 
bir Türkiye” için mücadele kararlılığımızı bir kez daha belirtiyoruz. 

Sivas’ta katledilen aydınları, sanatçıları, ilericileri katledilişlerinin 23. yılında sevgi ve saygıyla 
anıyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

02.07.2016

SİVASIN IŞIĞI SÖNMEYECEK
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11.07.2016

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU TASARISI, 
ÜLKEMİZİ SÖMÜRGE, YURTTAŞLARIMIZI 
İKİNCİ SINIF UCUZ İŞGÜCÜ OLARAK GÖREN 
BİR YAKLAŞIMLA HAZIRLANMIŞTIR, TBMM 
GÜNDEMİNDEN ÇIKARILMALIDIR

Bu tasarı yarın TBMM gündeminde görüşülecek.

Tasarı, Türkiye’de mühendislik ve mimarlık unvanlarının kullanılması hakkındaki uygulama-
ları düzenleyen, 1938 tarihli 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile 1954 
tarihli 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nu ve Anayasa’nın 135. 
maddesini büyük ölçüde hükümsüz kılan bir içeriğe sahiptir. Bu yasa taslağı ile TMMOB ya-
sasının üç maddesi değiştirilmektedir. Bu tasarı yalnızca yabancı sermayenin talepleri göz 
önüne alınarak hazırlanmış olup halkımız ve ülkemizin çıkarları göz ardı edilmiştir.

Tasarı hazırlık aşamasında birliğimizden hiçbir şekilde görüş istenmediği gibi; yasa taslağı 
Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşüleceği tarihten bir gün önce birli-
ğimize iletilmiştir. Aradan 24 saat geçmeden ilgili komisyonda jet hızıyla kabul edilmiş, ko-
misyon toplantısında birlik yöneticilerimizin ve oda başkanlarımızın itirazları ve görüşlerinin 
hiçbiri değerlendirilmeye bile alınmamıştır.

Siyasi iktidar tarafından, AB’ye taahhüt edilen ve bu doğrultuda çıkartılan mevzuat hazırlama 
usul ve esaslarına dair düzenlemeler dahi yasasında değişiklik yapılacak bir kurumdan görüş 
alınmasını zorunlu tutmaktadır. Birliğimizin kuruluş yasasını değiştiren bir kanunun hazırlan-
ma aşamasında bile birliğimizden görüş istenmemesi oldukça manidardır.

Tasarı lisans eğitimine dayalı meslek alanlarının tamamını ilgilendirmekte ve TMMOB’nin 
meslek-uzmanlık alanlarında, yabancı mühendis ve mimarları bizlerden avantajlı konuma 
getirmektedir. Ülkemiz yurttaşı mühendis, mimarlar şehir planlamacılarının açıkça aleyhine 
olacak bir durum söz konusudur. Bu tasarıyla birlikte yabancıların hizmet sunması veya ülke-
mizde çalışmasında hiçbir denetim veya kural olmayacak, beyana dayalı mantıkla yabancıla-
ra sınırsız hak ve özgürlükler teslim edilecektir. Mühendislik, mimarlık hizmetlerinin kontrol-
süz ve denetimsiz bir şekilde, yeterli eğitim ve mesleki deneyimden yoksun yabancılar eliyle 
yürütülmesinin yaratabileceği faciaların ve yıkımların bedelini yine halkımız ödeyecektir.

İlgili Meclis komisyonundan hızla geçirilen Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı, birçok akade-
mik meslek disiplini ile birlikte TMMOB Yasası’nda yapılacak değişiklik dolayısıyla yüz binler-
ce mühendis, mimar, şehir planlamacısı aleyhine birçok olumsuzluğu içermektedir.

Konu, yılda 51 bini mezun olan ve şu anda mühendislik, mimarlık öğrenimi gören 435 bin 
öğrencinin geleceğiyle de ilgilidir. Tasarının yasalaşması durumunda milyonlarca insanımız, 
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mühendis, mimar, şehir planlamacısı arkadaşımız, mevcut istihdam sorunları yanında yeni 
ve büyük bir sömürü, işsizlik, mesleki geleceksizlik tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır.

Uluslararası hukuktaki “karşılıklılık ilkesi”, uluslararası sermaye güçleri lehine yok hükmünde 
sayılacak ve yabancı çalışanlar lehine haksız rekabet ortamı hâkim olacaktır.

Ülkemizin nitelikli işgücünü koruma ve geliştirmeyi öngörmeyen; ülkemizi sömürge; yerli 
mühendis, mimar, şehir planlamacıları da kendi ülkelerinde mülteci ve ikinci sınıf ucuz işgücü 
konumuna düşürecek bu uygulama ile sömürü yoğunlaşacak, ülkemizin emperyalizme ba-
ğımlılığı artacaktır. Tasarı ile ülkenin her yeri serbest bölge haline getirecek, yabancı çalışanı 
kendi yurttaşından avantajlı kılacaktır.

Yabancıya bağımsız çalışma izni verilecek, yurttaşlarımızın serbest çalışma hakkı ellerinden 
alınarak yabancıların yanında düşük ücretli çalışan konumuna getirilecektir.

Akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamayan, diploma denkliği aranmayan, beyana dayalı 
yabancı çalışanlar nitelikli işgücü sayılacak, mesleki yeterliliğini kanıtlayan yurttaşlarımız ise 
ikincilleştirilecek, ara eleman konumuna itilecektir.

Başka ülkelerin teknik elemanları hiçbir denetim ve kontrole tabi olmaksızın ülkemizde mes-
lek icra edeceklerdir. Üstelik Türkiye’ye gelmeden, uzaktan ve vergi ödemeden çalışabilecek; 
ülkeye gelenler ise çalışma ve ikamet izni almaktan muaf tutulacaktır.

Bu tasarı ülkemiz vatandaşlarının hak, hukuk ve çalışma özgürlüklerini yok ederek bizleri 
kendi ülkemizde mülteci konumuna düşürecektir.

Ekonominin kapsadığı bütün sektörlere yönelik kamusal nitelikli meslek, uzmanlık alanları 
bulunan TMMOB ve bağlı odalarının yetkilerini, ülkemiz ve mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı birikimimiz aleyhine yeniden düzenlemeyi öngören tasarı Meclis gündeminden çe-
kilmelidir.

Uluslararası İşgücü Kanun Tasarı geri çekilmeli; ülkemiz mühendis mimar ve şehir plancıla-
rında aranan koşulların, yabancı mühendis, mimarlardan da isteyecek düzenlemeler yapıl-
malıdır.

Yinelemek istiyoruz: Bilinmelidir ki, kendi ülkesinde yabancı konumuna getirilen mühendis, 
mimar, şehir planlamacıları, yurttaşlık ve meslek haklarını elinden almak isteyenleri bir kena-
ra not etmektedir. Mühendisini, mimarını, şehir plancısını gözden çıkaranlar bilmeliler ki, bu 
ülkenin mühendis, mimar, şehir planlamacıları da kendilerini gözden çıkaracaktır.

TMMOB; 500.000’e yakın üyesi ile mühendislik ve mimarlık fakültelerinde öğrenim gören 
435.000 öğrencinin hakları ve geleceği için mücadele edecektir.

Üyelerimizi, halkımızı ve kamuoyunu bu konuda duyarlılığa ve dayanışmaya davet ediyor, 
duyarlı basın yayın kuruluşları ve siz basın ekmekçilerine teşekkür ediyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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14.07.2016

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUN 
TASARISINA KARŞI TBMM’DE BASIN 
TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ YASA TASARISI GERİ ÇEKİLSİN
Meclis gündemindeki yasa tasarısı, ülkemize büyük bir yük getirirken profesyonel meslek 
mensuplarını kendi ülkelerinde yabancı saymaktadır. Bu tasarı hiç tartışmasız olarak mühen-
dis, mimar ve şehir plancılarını kendi ülkesinde mülteci haline getirecektir.

Tasarı, Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanunu’nu ve Anayasa’nın 135. maddesini büyük ölçüde hükümsüz kılan bir 
içeriğe sahiptir. Uluslararası İşgücü Yasa Tasarısı ile TMMOB yasasının üç maddesi değiştiril-
mektedir. Tasarı yalnızca yabancı sermayenin taleplerine göre hazırlanmıştır. Halkımızın ve 
ülkemizin çıkarları göz ardı edilmiştir.

TMMOB Kanunu’nu değiştiren bu tasarının, hazırlık aşamasında Birliğimizden hiçbir şekilde 
görüş istenmemiştir. Ayrıca, taslağın Meclis Komisyonunda görüşüleceği tarihten sadece bir 
gün önce Birliğimize iletilmiştir. Komisyonda ise aradan daha 24 saat geçmeden jet hızıyla 
kabul edilmiştir. Birlik yöneticilerimizin, oda başkanlarımızın ve milletvekillerinin itiraz ve gö-
rüşlerinin hiçbiri değerlendirilmeye alınmamıştır.

“Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı”, TMMOB’ye bağlı 102 meslek disiplinini ve diğer tüm 
akademik meslek disiplini mensuplarını işsizlik tehdidi ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu 
yasa tasarısı, yüz binlerce mühendis, mimar, şehir planlamacısını sermayenin kâr hırsına 
heba etmektedir.

Bu yasa tasarısı yılda 51 bini mezun olan ve şu anda mühendislik, mimarlık öğrenimi gören 
435 bin öğrencinin geleceğiyle de ilgilidir. Çocuklarının eğitim masrafları için, kazançlarının 
en az yarısını harcayan ailelerin tüm emekleri bu tasarı ile çöpe atılmaktadır.  Tasarının ya-
salaşması durumunda milyonlarca gencimiz; geleceğin mühendis, mimar, şehir planlamacı-
sı olacak arkadaşımız, mevcut işsizliğin yanında yeni ve büyük bir sömürü düzenine teslim 
edilecektir. Bugün örgütümüzün 500 bine yakın üyesi bulunmaktadır ve her dört üyemizden 
biri işsizdir. AKP iktidarı, yaratacakları bu engin kaosu görmezden gelerek, ülkemizin tüm 
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmet alanlarını uluslararası sermayeye kuralsız, 
sınırsız ve koşulsuz olarak açmaktadır

Bu gibi tasarılar, ancak sömürge ülkelerde kurulan kolonilerde gündeme gelebilir. Çünkü bu 
yasa tasarısı ülkenin kendi işgücünü hiçe sayarak, yabancı sermayenin getireceği her türlü 
iş gücüne koşulsuz ve denetimsiz olarak ülkemizin kapılarını açmaktadır. Bu tasarı, yabancı 
sermayeye “gel de, nasıl geliyorsan gel” demektedir.

Entegre sanayi tesislerimiz, tarım ve tarıma dayalı sanayimiz, enerji santrallerimiz, orman-
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larımız, kıyılarımız, derelerimiz, eğitim ve sağlığımız yabancı sermayeye pazarlandığı gibi, 
serbest meslek hizmetleri de yabancı sermayeye koşulsuz olarak açılmak istenmektedir.

Bu tasarı ile sınır ötesi hizmet sunumu, kavramının içeriği genişletilerek mühendislik ve mi-
marlık hizmetlerinin, yurtdışından vergiden muaf ve kontrolsüz biçimde alınması sağlana-
caktır. Akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamayan, diploma denkliği aranmayan yabancı 
ülke çalışanları “nitelikli işgücü” sayılacak, kanıtlayan yurttaşlarımız ise önemsizleştirilerek 
“ara eleman” konumuna itilecektir.

Egemen devlet olgusu, uluslararası hukukta karşılılık ilkesi üzerinden ilişki kurar. Hiç bir ülke 
tek taraflı olarak kendi vatandaşı aleyhine taviz vermez. Ancak, siyasal iktidar, tek bir ülke 
lehine değil, dünyadaki 192 ülkenin sermayesi lehine kendi vatandaşının aleyhine yasa ha-
zırlamıştır.

Gelişmiş ülkeler, ülkemiz insanına turist olarak vize dahi vermezken, tüm dünya ülke vatan-
daşları hiçbir denetim ve kontrole tabi olmaksızın ülkemize gelecekler ve beyana dayalı mes-
lek icra edebileceklerdir.

Kimsenin gitmek istemediği Suudi Arabistan bile, ülkemiz mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarına ülkelerine girişte sınav uygularken, Fransa, Almanya, Yunanistan ve AB ülkelerinin 
tamamı kendi meslek kuruluşlarının koyduğu şartları sağlamayan yabancı mühendis, mimar 
ve şehir plancılarına çalışma izni vermezken, ülkemizde tüm yabancılar diploma denkliğine 
ve mesleki yeterliliğe tabi olmayacaktır. Ülke vatandaşı olan mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarını uluslararası sermayeye teslim etmeye çalışan siyasal iktidar anayasal suç işlemeye 
hazırlanmaktadır.

Bu yasa tasarısı,

1. Hizmet sunumunda vatandaşa değil yabancıya öncelik veren,

2. Vatandaşı için aradığı koşulları yabancıdan istemeyen,

3. Mühendislik, mimarlık, hekimlik vb. hizmetlerde yabancılarda akademik ve mesleki ye-
terlilik aramayan,

4. Ülkemizde işsizlik oranının yüksek olduğu üniversite mezunlarını görmek yerine, yaban-
cı şirketlerin ülkeye getireceği -mühendis, mimar, şehir plancısı olduğunu dahi bilme-
diğimiz- kontrol edilmeyen beyana dayalı mühendis ve mimarların istihdamına olanak 
veren,

5. Vergi ödemelerine gerek olmaksızın, yabancıların uzaktan (ülkeye gelmeden) hizmet 
sunmasını sağlayan,

6. Yabancıların serbest meslek mensubu olarak kendi ad ve namlarına kolayca hizmet sun-
malarının önünü açarak kendi vatandaşı aleyhine haksız rekabet ortamı yaratan,

7. Yabancılara, nitelikleri bir yana, çalışma ve ikamet izni dahi almalarına gerek kalmaksızın 
muafiyet tanıyan,

8. Kamu yararına dernek ve vergi muafiyeti olan vakıflarda yabancılara çalışma iznine tabi 
olmadan çalışma hakkı veren,
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9. Ar-Ge ve Serbest Bölgeler konusunda özel hüküm getiren,

bir niteliğe sahiptir.

Hazırladıkları yasayla akademik ve mesleki yeterliliği olmayan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları ülkemizde meslek icra edecekler ve denetimden muaf olacaklardır!

Yabancı bir üniversiteden mezun yurttaşımız ülkemizde çalışacağı zaman her türlü denetim-
den geçecekken, aynı üniversiteden mezun yabancı ülke vatandaşı ülkemize hiçbir denetim-
den geçmeden girecektir.

Meclis’e sunulan yasa taslağı, denetimsiz bir sermaye akışı ve denetimsiz bir hizmet sunu-
munu yasalaştırmak anlamına gelmektedir.

Biz, yabancıların çalışma izni konusunda değişiklik yapan bu tasarının Meclis gündeminden 
çekilmesini istiyoruz.

Kendi ülkesinde yabancı konumuna getirilen mühendis, mimar ve şehir plancıları, yurttaşlık 
haklarını elinden almak isteyenlere “dur!” diyecektir.

Mühendisini, mimarını, şehir plancısını gözden çıkaranlar bilmelidirler ki, bu ülkenin mühen-
dis, mimar ve şehir plancıları da kendilerini gözden çıkaracaktır. 

TMMOB; 500.000’e yakın üyesi ile mühendislik ve mimarlık fakültelerinde öğrenim gören 
435.000 öğrencinin hakları ve geleceği için mücadele edecektir.

Ülkemizin sömürge, meslek mensuplarının mülteci haline getirilmesine izin vermeyeceğiz.

TMMOB
Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği
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15.07.2016

FRANSA NİCE’DEKİ SALDIRIYI KINIYORUZ

Artık Yeter!
Fransa’nın Nice kentinde, 14.07.2016 tarihinde gece saatlerinde Bastille Günü kutlamalarına 
yapılan terör saldırısını kınıyor ve lanetliyoruz.

15 Temmuz’da açıklanan rakamlara göre, şimdilik 84 kişinin ölümüyle sonuçlanan bu saldırı, 
emperyalizmin cehenneme çevirdiği Ortadoğu’nun dünyadaki yansımasıdır. Saldırılar, önüne 
geçilemez bir hal almıştır.

Her gün yeni bir saldırı haberi ile uyanmak istemiyoruz: Artık Yeter!

Dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde son bir yıl içinde terör saldırılarında binlerce insan 
hayatını kaybetti. Çevremiz çatışmalar, saldırılar ve katliamlarla çevrilmiş durumda.

Biz bu gerici karanlığa teslim olmayacağız!  Ne ülkemizde ne de dünyada yaşanan saldırılara 
sessiz kalmayacağız!

Emeğin, barışın ve eşitliğin dünyası için tüm halklarla dayanışma içinde olacağız!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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27.05.201616.07.2016

NE DARBE NE DİKTA, YAŞASIN BAĞIMSIZ 
DEMOKRATİK TÜRKİYE

Sömürü, baskı, zulüm düzeninin çeşitli savunucuları el birliğiyle ülkeyi mahvettiler. Bu du-
rumdan çıkış yolu askeri darbeler değildir.

Şu an süren kavga bizim için verilen bir kavga değildir. Bizim mücadelemiz aynı zamanda bu 
kavganın tarafları iledir. Bizim mücadelemiz sömürü, baskı, zulüm, işsizlik, yoksulluk düzeniy-
le, bağımsızlık, cumhuriyet, laiklik, demokrasi, emek ve barış düşmanlarıyladır.

Bu nedenle, ne AKP karanlığına teslim olacağız, ne de çözümü darbelerde arayacağız.

Askeri darbe girişiminin, camilerden okunan ve halk üzerinde daha ağır bir diktatörlüğe vara-
cak olan cihat çağrılarına dönüşmesi ile yeni bir kaotik ortama giriyoruz.

Bu sürecin görünen sonucu, eğer mücadele etmezsek açık bir diktatörlük, açık bir faşizm ve 
başkanlık rejimi olacaktır.

Buna izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin halktan, emekten, barıştan ve demokrasiden yana güç-
leriyle birlikte mücadeleye devam edeceğiz.

Örgütlü halkı hiçbir güç yenemez. Birbirimize güvenerek, bunu kanıtlayacağız.,

Bütün sömürücüleri, zalimleri, istismarcıları hayatımızdan kovacağız.

Kahrolsun Faşizm!

Ne Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Bağımsız, Demokratik Türkiye!..

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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27.05.201619.07.2016

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gerçekleşen gösteriler sırasında Ankara’da 10 Ekim 
katliamında yitirdiğimiz insanlarımızın anısına dikilen anıtın tahrip edilmesi son derece ma-
nidardır. IŞİD’in gerçekleştirdiği bir katliamda ölenlerin anısına yapılan bu saldırı, IŞİD zihni-
yetinin ülkemizde nasıl da pervasızlaştığını, cesaretlendirildiğini gözler önüne sermektedir.

Biz IŞİD eylemlerinin devamı niteliğindeki bu eylemi gerçekleştirenlere cesareti kimlerin ver-
diğini bilmekteyiz. IŞİD başta olmak üzere cihatçı çeteleri besleyenler, büyütenler, destekle-
yenler, meşrulaştıranlar, katliamlarına göz yumanlar, katilleri patlamadan yakalayamayanlar, 
yakaladıklarını hapishanelerden salıverenler, ölen insanlarımızı hedef gösterenler, cenaze-
lerine bile soruşturma açanlar, katliamın sorumlularının yargılanmasını engelleyenlerin bu 
eylemin destekçisi olduğu açıktır.

15 Temmuz akşamı gerçekleşen darbe girişiminin ardından hükümetin çağrısıyla yapılan ey-
lemlerde, darbelere karşı “demokrasi” için tek bir slogan dahi atılmazken, Emek-Barış-De-
mokrasi mücadelesinde yitirdiklerimizin anılarının hedef alınması da manidardır.

Kendi tabanlarının militan unsurlarını sokağa dökenlerin, onları yönlendirenlerin “demokra-
si” diye amacı olmadığı, darbelerin her türlüsüne karşı olmadıkları, sadece kendi iktidarlarını 
ve servetlerini korumayı amaçladıkları kimse için bir sır değildir.

Evet Türkiye’de, anti demokratik, barışı ve hukuku toptan ortadan kaldırabilecek askeri bir 
darbe girişimi başarısızlığa uğramıştır ancak emeği, barışı, demokrasiyi, laikliği, tüm hak ve 
özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelen bir sivil darbe süreninin işlediğini görmezden gel-
mek mümkün değildir:

Bu sivil darbe sürecinin bir parçası olarak “Demokrasi şöleni” iddiasıyla düzenlenen göste-
rilerde muhalif kurumlara, Alevi ve Kürt yurttaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı mahallelere, 
Suriyeli sığınmacılara, kendilerinkinden farklı inanç merkezlerine, kadınlara yönelik saldırı 
haberleri gelmeye başlamış ve saldırılardan 10 Ekim katliamında yitirdiğimiz barış güvercin-
lerimizin anısı da payını almıştır.

10 Ekim katliamında yitirdiklerimizin anısına saldıranlar, katliamı yapanlarla aynı zihniyette-
dir. DİSK-KESK-TMMOB-TTB ve 10 Ekim-Der olarak buradan tüm açıklığıyla ifade ediyoruz ki 
IŞİD katliamında yitirdiğimiz barış güvercinlerimizin anısı onurumuzdur ve bizler bedeli ne 
olursa olsun onurumuzu savunacağız!

Arkadaşlarımızın anısını da, ülkemizi de IŞİD zihniyetine ve IŞİD katliamlarının destekçileri-
ne bırakmayacağız! Eşit, özgür, laik, demokratik ve barış içinde bir Türkiye’yi omuz omuza 
vererek kuracağız! Darbeciler, diktatörler kaybedecek! Emek kazanacak! Barış kazanacak! 
Demokrasi kazanacak!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 10 EKİM-DER

DİSK-KESK-TMMOB-TTB VE 10 EKİM-DER: IŞİD 
ZİHNİYETİNE TESLİM OLMAYACAĞIZ!
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21.07.2016

OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ İSTİYORUZ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, her zaman darbelere karşı olmuş, demokrasinin 
vazgeçilmez olduğuna inanmıştır.

15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen askeri darbe girişimi de Birliğimiz tarafından şiddetle kı-
nanmıştır.

Ancak, darbe sonrası gidişat ayrıca endişe vericidir. Darbeyi fırsata çevirip, bir sivil darbe ya-
pılması, rejimin daha da otoriterleştirilmesi kabul edilemez. Darbe girişimi, başkanlık yoluna 
giden bir fırsat olarak görülmemelidir.

Darbeyi gerekçe gösterip, halkın egemenliğini kısıtlayacak, hukuku geri plana atacak “olağa-
nüstü hal” gibi uygulamalara başvurulmasını doğru bulmuyoruz.

Bakanlar Kurulu’nun OHAL ilanı sivil darbe ile Başkanlık sisteminin Başkomutanlık adı al-
tında uygulanması, kurumsallaştırılması anlamına gelmektedir. OHAL ile Meclis devre dışı 
bırakılmakta, hukuk askıya alınmakta ve tüm yönetim KHK’lara dayanarak Cumhurbaşkanına 
verilmektedir.

Darbe girişimi sonrası gerekli soruşturma ve araştırma süreçleri gerçekleştirilmeden, huku-
kun temel ilkeleri gözetilmeden yapılan kamudan görev almaların cadı avına dönüştürülme-
sinden endişe duymaktayız.

Darbeciler demokratik hukuk devleti ölçütlerine göre yargılanmalıdır. Gündeme getirilen 
“idam” gibi insanlık dışı bir cezanın tartışılması yerine hukukun üstünlüğü tesis edilmelidir. 

Ülkemizin 7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana içine çekilmeye çalışıldığı karanlık girdap-
tan çıkışı OHAL uygulamalarıyla değil, daha fazla demokrasi, laiklik, temel hak ve özgürlük-
lerin güvence altına alınması, yargıda bağımsızlığın sağlanması, evrensel hukuk ve adaletin 
tesisiyle mümkündür.

TMMOB’nin demokratik, özgür ve laik bir Türkiye için emek ve demokrasi örgütleriyle ortak 
mücadelesi sürecektir.

Ne Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Bağımsız, Demokratik Türkiye!..

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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23.07.2016

NE ASKERİ NE SİVİL DARBE, NE OLAĞANÜSTÜ 
HAL! ACİL DEMOKRASİ!

15 Temmuz darbe girişimi ile ülkemiz büyük bir kaos ve yıkıma sürüklenmek istenmiştir. Ül-
kemizin geleceğinin darbeyle belirlenmeye çalışılmasını kabul etmedik, etmiyoruz.

Her türlü darbe, darbe girişimi ve antidemokratik uygulamaların karşısındayız. Darbelerin, 
demokrasiye, işçilerin emekçilerin haklarına ne kadar büyük zararlar verdiği tarihimizde de-
falarca kez görülmüştür. Demokrasiye ve özgürlüklere kast ederken yüzlerce yurttaşımızın 
ölümüne, binlercesinin yaralanmasına yol açan bu darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz.

AKP iktidarı ise “darbe ile mücadele” gerekçesiyle 20 Temmuz Çarşamba günü tüm ülkeyi 
kapsayan OHAL ilan ederek toplumu susturmaya, kendisinden olmayan herkesi sindirmeye 
çalışmaktadır. Demokrasi talebiyle sokağa çağrılan kitlelerin önüne şeriat söylemi ve kışkırt-
malarıyla geçilerek, halkın üzerinde tahakküm kurulmak istendiğini ve bunda ısrar edildiğini 
görüyoruz.

AKP bu darbe girişiminin karşısına demokrasinin ve evrensel insan hakları değerlerini sa-
vunarak çıkmamakta, aksine idam cezasının savunulması, işkencenin meşrulaştırılması, 
TBMM’nin işlevsizleştirilmesi gibi darbecilerin hedef ve amaçlarıyla benzer bir yönelime gir-
mektedir.

Bakanlar Kurulu’nun OHAL ilanı, açık ki, sivil darbe ile Başkanlık sisteminin; ‘Başkomutanlık’ 
adı altında uygulanması, kurumsallaştırılması anlamına gelmektedir. OHAL ile TBMM tama-
men devre dışı bırakılmış, hukuk askıya alınmıştır.

Tüm söz,  yetki ve karar KHK’lara dayanarak Cumhurbaşkanı’na verilmiştir. Son olarak da 
Anayasanın 15. Maddesinin 2. Fıkrasında her şart altında güvence altında olduğu belirtilen 
temel haklara rağmen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin askıya alınacağı bildirilmiştir.

Bu adımlarla ülkemizin içine sürüklendiği koyu karanlıktan kurtulması mümkün değildir. Tüm 
toplumu nefessiz bırakan, ülkenin geleceğine ilişkin en küçük bir umut kırıntısını dahi yok 
etmeye yönelen AKP iktidarı bu yoldan derhal dönmelidir.

Türkiye’nin içinden geçtiği bu zorlu ve kritik dönemde sebebi ne olursa olsun kimse kendisini 
halkın iradesi yerine koymamalıdır. Türkiye’nin acilen çoğulcu ve özgürlükçü bir demokrasiyi 
hayata geçirmesi ve insan haklarına saygıyı güçlendirmesi gerekmektedir. Ülkemiz derhal 
evrensel değerleri ve uluslararası sözleşmeleri uygulamaya geçirmelidir.

Ülkemizin demokratik geleceği ancak hukukun ve adaletin, barışın ve birlikte yaşamın tesis 
edilmesine, laikliğin ve özgürlüklerinin geliştirilmesine bağlıdır.

Bizler tüm emek ve demokrasi güçleri olarak biliyoruz ki; emek, barış ve demokrasi güçle-
rinin ortak mücadelesi dışında hiçbir yol Türkiye’yi içinde bulunduğu bu karanlık tablodan 
çıkaramaz.

Bu inanç ve kararlılıkla, AKP’nin derinleştirdiği bu sivil darbe süreci ve baskılar karşısında 
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emekçi halkın talep ve çıkarlarını savunarak yan yana omuz omuza durmaya devam edece-
ğiz.

Acil Demokrasi İçin Taleplerimiz
1. OHAL derhal kaldırılmalıdır.
2. Darbeciler yargılanmalı, bu yargılama evrensel hukuk ve insan haklarına bağlı kalarak 

gerçekleştirilmelidir. İşkence yasağı mutlaktır ve buna uyulmalıdır.
3. Darbecilerle birlikte sokakta gerçekleşen linç girişimleri ve emniyetteki işkenceler de 

araştırılmalı, sorumluları yargılanmalıdır.
4. İdam, demokratik bir talep değil insanlık suçudur. İdam cezası kabul edilen uluslar arası 

sözleşmeler ile kaldırılmıştır, hiçbir şekilde geri getirilemez.
5. Sendikal hak ve özgürlükleri, toplantı, gösteri ve yürüyüş haklarını ortadan kaldıran uy-

gulamalardan vazgeçilmelidir.
6. Kamuda, üniversitelerde ve yüksek yargıda hiçbir hukuki gerekçe öne sürülmeden 

başlatılan görevden almalar, şeffaflıktan yoksun uygulamalar nedeniyle tüm kamunun 
AKP’lileştirilmesi kaygısını doğurmakta, muhaliflerin tasfiyesinin hızlandırıldığını göster-
mektedir. Bu adımlardan derhal vazgeçilmeli, hukuka uygun davranılmalıdır.

7. Acil Demokrasi adımları atılmalıdır. Atılacak tüm adımlar ve çıkarılacak yasalar TBMM ve 
tüm toplum kesimleriyle paylaşılarak atılmalı, KHK’lara başvurulmamalıdır.

8. Suriye’de izlenen savaş politikasından, cihatçı yapılanmalarla kurulan ilişkilerden vazge-
çilmelidir.

9. “Demokrasi nöbetleri” adı altında yapılan kimi sokak gösterilerinde başta Alevi vatan-
daşlarımızın yoğunlukta yaşadığı mahallere saldırı girişimleri olmak üzere çok daha teh-
likeli bir sürece yol açabilecek provokasyonlara karşı acil önlemler alınmalıdır.

10. Kürt sorunu nedeniyle yaşanan silahlı çatışmalara son verilmeli, barışçı ve demokratik 
çözüm için derhal adımlar atılmalıdır.

Bizler bu Acil Demokrasi taleplerimiz doğrultusunda her koşulda mücadelemizi kararlılıkla 
sürdüreceğiz. Emeğin haklarını, laikliği, gerçek demokrasiyi ve barışı savunmaya devam ede-
ceğiz.
DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (DİSK)
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (KESK)
TÜRK MİMAR VE MÜHENDİS ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB)
TÜRK TABİBLERİ BİRLİĞİ (TTB)
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ (DBP)
DEVRİMCİ PARTİ (DP)
EMEK PARTİSİ (EMEP)
EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ (EHP)
EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ (ESP)
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP)
SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ (SYKP)
YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ (YSGP)
HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ (HDK)
HAZİRAN HAREKETİ
HALKEVLERİ
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD)
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI (TİHV)
HACI BEKTAŞ-I VELİ VAKFI 
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEKLERİ (PSAKD)
ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU
DEMOKRATİK ALEVİ DERNEKLERİ (DAD)
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FAŞİZME, DARBELERE VE OHAL’E KARŞI 
GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİYORUZ

Karanlık ve zor bir dönemden geçiyoruz.

AKP’nin düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran tekçi, mezhepçi, faşizan ve 
neo liberal politikaları, özellikle son yıllarda rejim değişikliğini hedefleyen uygulamaları ül-
kemizi uçurumun kenarına getirmiş ve 15 Temmuz darbe girişimine de yol açan tehlikeli bir 
ortam yaratmıştır.

AKP iktidarının eski ortağı cemaat cuntasının başını çektiği kanlı darbe girişimi bastırıldı. An-
cak devletin tüm kademelerini teslim almış olan cemaati de içinde büyüten karanlığın bir 
yüzü de bugün iktidardaki AKP’dir. Türkiye, gerici iktidarlar altında emperyalizme bağımlılığın 
derinleştiği, emeğin sömürüldüğü, özgürlük, demokrasi ve laikliğe yönelik tüm kazanımların 
yok edildiği bir ülke haline getirildi.

Darbenin bastırılması onu da içinde büyüten sistemin değişmesi anlamına gelmiyor.

AKP, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı karşı-darbeyle otoriter, baskıcı ve sö-
mürü düzenini sürdürmeye çalışıyor.  OHAL yasalarına ve Kanun Hükmünde Kararnamelere 
dayanarak kırıntısı kalan demokratik hak ve özgürlükleri bütünüyle askıya alıyor. KHK’ler ile 
kamuda hiçbir gerekçe göstermeksizin başlatılan görevden almalar ve soruşturmalar muhalif 
kesimlere yönelik baskı, tehdit ve topyekûn bertaraf etmeye dönüşüyor.

Tarihleri darbelerle mücadele içerisinde geçen, birçok bedeller ödeyen emek ve demokrasi 
güçleri olarak darbe karşıtı tutumumuz dün de bugün de nettir.

Biliyoruz ki, bu gidişatı ancak emekten, demokrasiden, laiklikten, barış ve kardeşlikten yana 
güçlerin mücadelesi durdurabilir. Bu bilinçle ülkemizin geleceğine sahip çıkmak, demokrasi-
yi, laikliği, bağımsızlığı, barışı, eşitliği, özgürlüğü, adaleti savunmak ve gerçek kılmak için bir 
araya geliyor, omuz omuza veriyoruz. 

• Emekçilere yönelik güvencesizleştirme, taşeronlaştırma, yoksullaştırma politikalarına, 
işçi ve emekçilerin örgütlenme, toplu pazarlık, siyasi hak ve özgürlüklerinin önündeki 
engellere ve iş cinayetlerine karşı güvenceli çalışmayı ve insanca yaşamı savunmak için,

• OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile yeni baskı yasalarıyla demokrasinin, temel 
hak ve özgürlüklerin yok edilmesine, dikta arayışlarına karşı gerçek demokrasiyi savun-
mak için,

• Gerici, tekçi, otoriter, mezhepçi ideolojinin devlet eliyle toplumu teslim alma çabalarına 
karşı inanç özgürlüğünü de kapsayan gerçek laiklik mücadelesini büyütmek için,
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• İçeride ve dışarıda yürütülen savaş politikalarının durdurulması, Kürt sorunun birlikte ve 
eşit yaşam temelinde barışçıl, demokratik yol ve yöntemlerle siyasal çözümü için,

• Emperyalizmin ortak geleceğimize karşı bölge ve ülkemizdeki müdahalelerine, faşizme 
ve darbelere karşı ortak ve birlikte mücadele için,

• Kadın emeği, kimliği, bedeni ve iradesine yönelik her tür eril, faşist ve gerici politikalara 
karşı kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesini yükseltmek için,

• Aleviler başta olmak üzere toplumun tüm inanç gruplarına, kültürel farklılıklara yönelik 
tekçi, mezhepçi, ayrıştırıcı politikalara ve saldırılara karşı birlikte mücadele etmek için,

• Kentlerimize, doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için,

• Hangi siyasal görüş, kimlik ve inançtan olursa olsun ezilenlere, emekçilere, gençliğe ve 
tüm ötekileştirilenlere yönelik her tür saldırı, baskı ve şiddete karşı birlikte durmak için,

Emek, barış ve demokrasiden yana güçler olarak gelecek güzel günlere duyduğumuz inançla 
umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için yan yana geldiğimizi, omuz omuza verdi-
ğimizi, Emek ve Demokrasi için Güç Birliği’ni oluşturduğumuzu duyuruyoruz.

Eşit, özgür, demokratik bir ortak gelecek için umutluyuz, bir aradayız, kararlıyız!

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!

EMEK VE DEMOKRASİ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ
DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (DİSK)
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (KESK)
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB)
TÜRK TABİBLERİ BİRLİĞİ (TTB)
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ (DBP)
DEVRİMCİ PARTİ (DP)
EMEK PARTİSİ (EMEP)
EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ (EHP)
EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ (ESP)
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP)
SOSYALİST EMEKÇİLER PARTİSİ (SEP)
SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ (SYKP)
YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ (YSGP)
HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ (HDK)
HAZİRAN HAREKETİ
HALKEVLERİ
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD)
HACI BEKTAŞ-I VELİ VAKFI 
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEKLERİ (PSAKD)
ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU
DEMOKRATİK ALEVİ DERNEKLERİ (DAD)
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HAKSIZLIĞA, HUKUKSUZLUĞA, AÇIĞA 
ALMALARIN CADI AVINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE 
İZİN VERİLMEMELİDİR

20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL kapsamında kamu kurumlarında başlatılan so-
ruşturmalar neticesinde on binlerce insan açığa alınmış, gözaltı ve tutuklamalar gerçekleş-
tirilmiştir.

Ancak, idarelerde kurulan komisyonlar marifetiyle nerede, nasıl ve hangi esaslarda hazır-
landığı belli olmayan listelerle cemaat/terör örgütleriyle hiçbir ilişkisi olmadığı bilinen ve 
aralarında TMMOB üye ve yöneticilerinin de yer aldığı mühendis, mimar ve şehir plancıları 
da görevden alınmaktadır.

TMMOB ve bağlı Odalarının her dönem darbelerin ve dikta rejimlerinin karşısında olduğunu, 
her koşulda demokrasiyi savunduğunu belirtmeye gerek dahi yoktur.

Ancak darbeye karışanlarla ilgili yürütülen soruşturmaların, görevden almaların bu yapılarla 
ilgisi olmayan demokrat kesimlere de yönelmesi olayın bir “cadı avı”na dönüştüğü endişesini 
yaratmaktadır. Bu anlayış, yaklaşım ve uygulamaların, yaşanılan sıkıntılı, sorunlu ve karanlık 
dönemden aydınlığa çıkışımıza hizmet etmeyeceği açıktır.

Soruşturmalar, görevden uzaklaştırmalar, gözaltı ve tutuklamalar daha önce benzerini yaşa-
dığımız Ergenekon, Balyoz ve benzeri davalarda olduğu gibi, yargının bağımsızlığı ve taraf-
sızlığı ilkesi hiçe sayılarak toplumda yeni travmalara yol açmamalıdır. Süreç, insan hakları, 
hukukun üstünlüğü ve evrensel ilkeleri kapsamında yürütülmelidir.

Tüm devletin içine yerleşmiş/yerleştirilmiş bu yapıyla ve benzer zihniyetle mücadelenin yolu, 
öncelikle demokrasinin tam anlamıyla hayata geçirilmesi, yargı bağımsızlığının sağlanması 
ve laiklik ilkesinin sahiplenilmesiyle mümkündür.

Ülkemizde demokrasinin hakim olması için darbelerin ürünü olan OHAL yerine, parlamenter 
sistem işletilmeli, özgürlükler genişletilmelidir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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17. YILINDA 17 AĞUSTOS DEPREMİNİ 
UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

Ülkemiz, 17 Ağustos 1999 tarihinde Doğu Marmara’da büyüklüğü 7.4 olan ve yaklaşık olarak 
45 saniye devam eden bir deprem sonucu son yüzyılın en büyük felaketlerinden birini yaşadı.

17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım Düzce depremleri binlerce insanımızın ölümüne ve 
yaralanmasına, milyarlarca liralık mal kaybına neden olmuştur. Bu depremler ülkemizin do-
ğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar her aileyi yakın veya uzak ölçüde etkilemiştir. 
Depremin yol açtığı yıkımlar Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bolu, Düzce illeri başta olmak üzere 
İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Eskişehir ve Zonguldak illerinde de can kayıplarına ve hasarlara 
neden olmuştur. Ayrıca yapılarda meydana gelen kimyasal madde sızıntıları ve yangınlar in-
sanların zehirlenmesine ve bir çevre felaketinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Sadece Yalova ve Adapazarı’nda ortaya çıkan yıkımın ulaştığı boyut son 35 yılda ülkemizde 
yaşanan depremlerin her birinin birkaç katına çıkmıştır. Büyük yıkımın merkezi olan GÖL-
CÜK’te ise 1939 Erzincan Depremi ile kıyaslayabileceğimiz bir yıkım yaşanmıştır.

17 Ağustos, afetlere karşı güvenli bir yaşam için sönen umutları yeniden canlandırmak, yurt-
taşlarımıza güven duygusunu yeniden kazandırmak ve depremle yaşamayı öğrenebilmemiz 
için, bize sorumluluklarımızı sürekli anımsatan bir tarih olmuştur.

Ancak üzülerek görüyoruz ki, karar verme erkini elinde tutanlar giderek artan biçimde, yalın 
gerçeklikten olduğu kadar, bilim alanından da kopmakta, bilimsel ve teknik doğruları göz ardı 
etmeye devam etmektedirler.

Türkiye yaklaşık olarak dünyadaki depremlerin 1/5’ini oluşturan Akdeniz-Alp-Himalaya adıy-
la anılan en etkin deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Ülkemizi kuzeyden, güneyden ve 
batıdan saran bir deprem kuşağı topraklarımızın %92’sinde deprem tehlikesi yaratmaktadır.

Ülkemiz, tektonik, jeomorfolojik yapısı ve sahip olduğu iklim özellikleri nedeni ile büyük can 
ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşmaktadır ve karşılaşmaya bundan 
sonra da devam edecektir. Mevcut deprem bölgeleri haritamıza göre; topraklarımızın %66’sı 
1’inci ve 2’inci derece deprem bölgesinde bulunmaktadır.

Konutlarımızın %44’ü 1. derece, % 25’i 2. derece deprem bölgesinde yer alırken, nüfusu-
muzun yaklaşık 34 milyonu yani  %43’ü 1. derece, yaklaşık 22 milyonu yani %30’u 2. derece 
deprem bölgesinde yaşamaktadır. Yapılarımızın ve ülke nüfusunun büyük bir çoğunluğunun 
bulunduğu 1. ve 2. derece deprem bölgelerinde büyük bir deprem olma olasılığı her zaman 
vardır ve yüksektir. Sadece depremler yüzünden, 1900’lerden bu yana yaklaşık 100 bin va-
tandaşımız hayatını kaybetmiş, 500 bine yakın yapımız hasar görmüştür. 
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2012 yılında yürürlüğe giren ülkemizin afet konusundaki ilk strateji belgesi olan Ulusal Dep-
rem Stratejisi ve Eylem Planı’nın (UDSEP-2023) deprem konusunda geleceğe ilişkin çalışma-
larda bize yol gösteren rehber olacağına inanmıştık. Ancak mühendislik, mimarlık hizmetleri 
ile örgütlerinin dışlandığı planın ve uygulama sürecinin deprem gerçeği ve ihtiyaçlarımızdan 
uzak olduğunu kaygıyla izliyoruz.

17 Ağustos 1999 Gölcük Merkezli Doğu Marmara Depreminin üzerinden 17 yıl geçmesine 
rağmen ne yazık ki, mekan ve çevre güvenliği olan bir yapılaşma düzeni oluşturulamadı. Top-
lumsal yaşam, deprem tehlikesi dikkate alınarak düzenlenmedi. Aradan geçen 17 yılda çok 
şey söylendi, çok şey yazıldı, fakat uygulama alanında deprem gerçeği ile sağlıklı bir şekilde 
yüzleşilemedi.

Biliyoruz ki; ülke ve bölge düzeyinde yerleşim politikalarının fiziki planlamasının hazırlan-
ması, kent ölçeğinde rantsal anlayıştan uzak arazi kullanım planları yapılması, afet etkilerine 
dayanıklı yapım sistemlerinin teşviki ve stratejisinin geliştirilmesi, uygun mühendislik teknik-
lerinin sağlanması, Ar-Ge desteklerinin sağlanması, hedeflenen strateji ve planların hayata 
geçirilmesi ve ilgili tüm kanun ile yönetmeliklerinin afet risklerini azaltma odaklı olarak ye-
niden düzenlenmesi ve gereği gibi uygulanması, denetlenmesi bizi dünya standartlarında 
çağdaş, çevre, plan, fen ve sağlık açısından uygun ve güvenli yaşam mekanlarına sahip olma 
amacına ulaştıracaktır.

Depremlere karşı alınması gereken önlemler ivedi bir öneme sahiptir.

Mevcut Yapı Denetim Yasası’nın öngördüğü, ticari yanı ağır basan yapı denetim şirketi ve 
öngörülen teknik müşavirlik şirketi modeli yerine uzmanlık ve etik niteliklere sahip yapı de-
netçilerinin etkinliğine dayalı, meslek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir 
planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci modeli benimsenmelidir.

Artık, her afetten sonra sık sık yapılan “yara sarma” anlayışından vazgeçip, bilimin, tekniğin 
yol göstericiliğinde afet öncesi alınacak önlemlerle, afet zararlarını kabul edilebilir sınırlara 
indirmek hedeflenmelidir.  

Türkiye “Afet Güvenli Kentler” oluşturma çalışmalarına hızla başlamalı, günümüz bilim ve 
teknolojisi kullanılarak “yaşanabilir ve güvenli” kentler yaratılmalıdır.

Yapı denetimi sürecine ilişkin tüm mevzuat TMMOB ve bağlı Odaları ile üniversitelerin katı-
lımıyla yeniden düzenlenmelidir.

Mimarlar, mühendisler ve şehir plancıları yaşanabilir ve güvenli kentler oluşturulmasında 
üzerlerine düşen tüm görevleri yapmaya hazırdır. 

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DİYARBAKIR, VAN, ELAZIĞ…
SALDIRILARI LANETLİYORUZ

Diyarbakır, Van, Elazığ…

Ardı ardına patlayan bombalar… Onlarca ölü, yüzlerce yaralı…

Ülkemiz uzun süredir Suriye’nin bir benzeri haline getirilmek ve iç savaşa sürüklenmek iste-
niyor.

İçerisine sokulduğumuz karanlık süreçte saldırıları gerçekleştirenleri ve bu karanlık zemini 
hazırlayanları şiddetle kınıyoruz.

Patlayan bombalar ve katliamlar bu ülkenin kaderi değildir.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ÜLKE VARLIKLARIMIZA VE HAKLARIMIZA 
TORBA YASALARLA EL KONULUYOR

Yakın zamanda TBMM’de kabul edilen Uluslararası İşgücü Kanunu, Bireysel Emeklilik Ta-
sarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Yatırımcıların Proje 
Bazında Desteklenmesi, İki İl Merkezinin Değiştirilmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapan Torba Yasa ve TBMM gündeminde olan Türkiye Varlık Fonu 
Kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi aynı 
projenin ürünleri olup, birbirlerini tamamlayan paketlerdir.

Bu paketin içine tüm ülke serveti konulmuştur ve Türkiye Varlık Fonu ile bu servet bir anonim 
şirkete teslim edilecektir.

Bugün, darbe girişimi bahane edilerek, ülke serveti diyebileceğimiz, kent merkezleri, Cum-
huriyetin aydınlanmacı kurumlarının varlıkları, kültür varlıkları, kıyılar, ormanlar, meralar, 
kentler satılığa çıkarılmıştır. Emekçilerin kıdem tazminatları için biriken fonlara ve bundan 
sonra zorla tasarruf yaptırılacak bireysel emeklilik primlerine el konulmaktadır. El konulan bu 
servetin üzerine iktidarın kurduğu Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi oturacaktır. Şirket iflas 
ederse, ülke darbe yetmedi bir de müflis konumuna düşecektir.

Türkiye, 14 yıllık AKP iktidarı süresince yeni dünya düzeni, globelleşme, neoliberalizm gibi 
tanımlamalarla cilalanan vahşi kapitalizmin ekonomik ve sosyal politikalarına tümüyle teslim 
edilmiştir. Söz konusu düzenlemeler Anayasa’ya aykırıdır.

Ne yazık ki, yargı kararlarıyla kamu yararının korunamayacağı bir dönemi yaşıyoruz. İdari 
işlem ve kararlar amaç yönünden incelenmemekte, iktidara sınırsız takdir hakkı tanınmakta-
dır. Bu durum sürdürülemez bir noktaya gelmiş olup, ülke talanına dur demek aynı zamanda 
ulusal güvenlik için hayati önem taşımaktadır.

Dünya örnekleri göstermiştir ki, ekonomik ve sosyal buhrandan çıkabilmenin tek yolu sosyal 
hukuk devleti yüzüne dönülmesidir. Ülkeyi satışa çıkaran her devlet yok olmuştur.

TBMM gündeminde bulunan “Türkiye Varlık Fonu Kurulması İle Katma Değer vergisi Kanu-
nu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” de sosyal hukuk devleti ilkesinin tasfiyesi-
nin devamı niteliğindedir.

İktidar, siyasal ve ekonomik krizini çözme ve yanındaki sermayeyi tutmak için devlet hazinesi 
yanında, çalışanların ücreti üzerinden zorunlu biriken işsizlik fonunu, bireysel emeklilik ve 
özelleştirmeden sağlanacak gelirleri gasp etmektedir. Yasa tasarısının gerekçesinde belirti-
len G-20’lerin de varlık fonları olduğu ve bu yolla atıl fonları kullandığı yönündeki iddialar 
mesnetsizdir. Örnek gösterilen ülkelerde cari açık değil, fazlalık olduğu gerçeği yanı sıra hiç-
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bir ülke, çalışanları ve işsizleri korumak için kurulmuş birikimleri iktidar programlarına heba 
etmemektedir.

“Türkiye Varlık Fonu Kurulması İle Katma Değer vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi” ile öne çıkan, ülkenin sahip olduğu varlıkların merkezileşmesi ve bu var-
lıkların bir anonim şirket eliyle yönetilmesidir. Fonda toplanan varlıkları yönetecek Türkiye 
Varlık Fonu Anonim Şirketi tüm kamusal denetimden de muaf hale getirilmektedir.

Bu tasarı yasalaşırsa;
1. Özelleştirilen kamu varlıkları ile çalışanların emekleri üzerinden biriken fonlar Türkiye 

Varlık Fonu Anonim Şirketi’nin sermayesine/mal varlığına dönüşecek,
2. Şirket, özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterecek,
3. Hazine garantisine sahip olan mega projelerin yatırımına çalışanların birikimi ve kamu-

sal varlıklar da tahsis edilecek,
4. Varlık Fonu aracılığıyla hazine garantisine sahip yatırımlara ikinci kez para aktarılmış olu-

nacak,
5. Mega projelerin ihale edildiği ve edilecek olan şirketler iktidarın özel koruması altında 

olacak,
6. İktidarın sermaye birikimi bu şirketler nezdinde olacak,
7. İktidar gücü, hem Devlet bütçesi hem de çalışanların/emekçilerin özel birikimleri üzerin-

de her türlü kamusal denetimden muaf transfer hareketlerine sahne olacaktır.
8. Mal varlığı üzerine teminat, rehin, kefalet ve ipotek tesis edilebilecek,
9. Bu şirkette istihdam edilecek personel seçiminde ve yargılanmasında kamu personel 

rejimi uygulanmayacak.
10. KİK ve İDT hükümlerine tabi olmayacak,
11. Bu şirket hakkında İhale mevzuatı uygulanmayacak,
12. Bu şirketin faaliyetleri Sayıştay denetimine, yani yasama organının denetimine tabi ol-

mayacaktır.

Çalışanların korunması yani kamu yararı için birikmiş fonların aktarılacağı şirket, tüm kamu-
sal denetim ve kamu hukukuna ilişkin tüm hükümlerden muaf hale gelmektedir. Gerekçede 
belirtilen Kanal İstanbul projesi ülke ihtiyacından kaynaklanan bir proje olmadığı gibi, top-
lumda tartışılmış bir proje de değildir. İktidarın fantazisi niteliğindeki bir projeye milyonlarca 
emekçinin katkı koyduğu bir birikimin heba edilmesi kabul edilemez. Bu düzenlemeyle finan-
se edilecek Akkuyu Nükleer Santrali ise akıl almaz bir yatırım olup, finansörü Türkiye ama 
gerçekte sahibi Rusya Federasyonu’dur.

Sonuç olarak, yaşadığımız bu kaotik sürecin ülke varlıklarına el konulmasında araç yapıldığını 
üzülerek görmekteyiz.

TBMM’den beklentimiz bu talana dur diyerek, sosyal hukuk devletine ve dolayısı ile ülkeye 
sahip çıkmalarıdır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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GAZİANTEP’TEKİ SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Ülkemiz uzun zamandır Suriye’nin bir benzeri haline getirilmek ve iç savaşa sürüklenmek 
isteniyor.

Dün de karanlık güçler bir kez daha harekete geçti ve Gaziantep’te bir düğün evini kana 
buladı.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz.

İçerisine sokulduğumuz karanlık süreçte saldırıyı gerçekleştirenleri ve bu karanlık zemini ha-
zırlayanları şiddetle kınıyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TÜRKİYE SAVAŞ ATMOSFERİNE 
SOKULMAMALIDIR

Bilindiği üzere, “Suriye’nin toprak bütünlüğünden” yana olduğunu söyleyen iktidar, Suriye 
topraklarındaki Cerablus’a bir operasyon düzenledi. 

Türkiye’nin çok yönlü uluslararası eleştiri ve baskılar sonucu IŞİD’e desteğini kesmesi olum-
lu gibi görünmekle birlikte, Cerablus’u ele geçirmeleri sağlanan ÖSO’nun da cihatçı-şeriatçı 
gruplardan oluştuğu aşikardır.

Bilinmektedir ki, Suriye, Irak, Mısır ve Ortadoğu genelinde emperyalizm ve AKP iktidarı tara-
fından “ılımlı” olarak lanse edilen bütün siyasal İslamcı güçler, gerçekte IŞİD’in asker devşir-
diği köktendinci, şeriatçı kaynaklar olmuştur. 

Türkiye Suriye’nin iç içlerine karışmamalı, Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda samimi 
olmalı, ülkemizi savaş atmosferine sokmamalıdır.

Suriye’dekinden çok Türkiye içindeki IŞİD hücrelerinin ve bütün şeriatçı güçlerin kökünü ku-
rutmaya yönelik politikalar yaşama geçirilmelidir.

Türkiye Suriye’ye müdahale etmemeli, Suriye’ye yönelik emperyalist müdahale üssü olmak-
tan çıkmalı, içerideki bütün şeriatçı-cihatçı güçlere karşı radikal bir tutum içine girmelidir.

Ülkede barış, bölgede barış.

İvedi gereklilik budur.

Emek ve demokrasi güçleri bu yönde birleşik çaba göstermelidir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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CHP GENEL BAŞKANININ KONVOYUNA 
YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ

Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin’in Ardanuç 
ilçesine giderken araç konvoyu silahlı bir saldırıya maruz kalmış, bir er yaşamını kaybetmiş, 
iki astsubay yaralanmıştır.

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, konvoyundakilere ve CHP örgütüne geçmiş 
olsun diyor, saldırıda yaşamını kaybeden askerin ailesi, yakınları ve dostlarına baş sağlığı, 
yaralılara acil şifalar diliyoruz.

TMMOB olarak bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Saldırı, ülkemizde kaotik bir ortam oluşturmak isteyenlere, demokrasi düşmanlarına hizmet 
etmektedir.

Saldırı, ülkemizde tesis edilmesi gereken demokrasiye, demokratik ortama ve barış gereksi-
nimine karşı yapılmıştır.

Teröre alışmamızı isteyen güçlere teslim olmayacağız.

Ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde, hiçbir güç ve terör, bizi, demokrasiyi, barışı, temel 
hak ve özgürlükleri savunmaktan alıkoyamayacaktır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı



54

27.05.201626.08.2016

ARTIK YETER TÜM TERÖR SALDIRILARINI 
LANETLİYORUZ

Yalnızca son 10 günde Diyarbakır, Van, Elazığ, Gaziantep’te, dün gece Van, bu sabah Cizre’de 
terör saldırılarıyla ülkemiz kan gölüne çevriliyor.

TMMOB olarak, tüm terör saldırılarını lanetliyoruz.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz.

Patlayan bombalar ve katliamlar bu ülkenin kaderi değildir. Ülkemizin içine sokulmak istediği 
bu kanlı girdaba hep birlikte direnecek, teröre teslim olmayacağız.

Ülkemiz üzerinde oynanan bu oyunlara karşı, ülkemizin Suriye’nin bir benzeri haline geti-
rilmek istenmesine karşı tüm demokratik güçleri, siyasi partileri 1 Eylül Dünya Barış Günü 
yaklaşırken barıştan yana seslerini yükseltmeye, güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ÜLKEDE BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ

Ülkemiz son bir yıldır art arda patlayan bombalar, içeride ve dışarıda körüklenen şiddet, em-
peryalist güçlerin ülkemiz ve bölge üzerine projeleriyle savaşın gölgesinde yaşar hale geldi.

İçeride, Kürt sorununda baskı, şiddet ve terör her iki tarafta da derin acılara yol açmakta, 
milliyetçilik ve militarizm körüklenerek halklar birbirine düşman edilmeye çalışılmaktadır.  
Biz, bir arada, kardeşçe, eşit, özgür bir ülkede tüm farklılarımızla birlikte yaşamak istiyoruz.

Suriye’de yaşananlara karşı yıllarca emperyalist müdahalenin yanında yer alıp bu ülkenin 
yıkımında rol üstlenenler, şimdi IŞİD ve YPG/PYD’ye müdahale gerekçesiyle Suriye’ye müda-
halede bulunmaktadır.

Her gün yeni bir acıya, patlamaya, terör saldırısına uyanıyoruz ve artık “yeter” diyoruz.

Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı, ülkemizin Suriye’nin bir benzeri haline getirilmek 
istenmesine karşı tüm demokratik güçleri, siyasi partileri seslerini barıştan yana yükseltmeye 
çağırıyoruz.

TMMOB, bölgemizde ve ülkemizde yaratılmak istenen kaos ortamına, savaş dayatmalarına, 
yeni dünya düzeni teorilerine karşı daima barıştan, demokrasiden, özgürlüklerden yanadır.

TMMOB, emperyalizme, faşizme, gericiliğe, halkların birbirine kırdırılmasına karşı çıkmaya; 
eşit, özgür, laik, demokratik ve bir arada yaşamın hâkim kılınacağı demokratik bir Türkiye 
mücadelesine devam edecektir ve daima savaş çığlıklarına karşı barışın yanında yer alacaktır.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir kez daha “Savaşa hayır, barış hemen şimdi” diyoruz 
ve “Ülkede, bölgede, dünyada barış” istiyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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KHK’LAR İLE BAŞLATILAN CADI AVINA ACİLEN 
SON VERİLMELİDİR

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin bastırılmasının ardından ülkemiz AKP eli ile yeni bir baskı 
dönemi içerisine sokuldu.

Siyasi iktidarın belirgin özelliği olan muhalefeti sindirmek ve yok etmeye çalışmak darbe giri-
şimi ardından hız kesmeden devam ediyor.

Yıllardır iktidar ortaklığı yapan AKP ve Cemaate karşı muhalif olan kesimler OHAL kapsamın-
da ardı ardına çıkarılan KHK’lar ile hedef tahtasına oturtuldu. Son olarak 672 sayılı KHK ile 
emeği, barışı, demokrasiyi ve laikliği savunan kamu çalışanları görevlerinden alındı.

Bilimi ve demokrasiyi savunan akademisyenlerin üniversitelerden tasfiye edilmesi AKP zihni-
yetinin demokrasi ile arasındaki çelişkiyi ortaya koymaya yetmektedir.

Hiçbir gerekçe göstermeksizin hukuksuzca gerçekleşen görevden almalar ve diğer işlemlerin 
ne anlama geldiğini bizler çok iyi biliyoruz. Diktatörlüğe asla teslim olmayacağız.

Darbeye karşı mücadele adı altında demokrasiye darbe vuran ve muhalif avına çıkan siyasi 
iktidar hukuksuzluklara bir an önce son vermelidir.

Aralarında üyelerimizin de bulunduğu kamu çalışanlarının görevlerinden alınmasını şiddetle 
kınıyor ve kabul etmiyoruz.

KHK’lar ile hukuksuzca haklarında işlem yapılan kamu çalışanları derhal görevlerine iade 
edilmeli ve bu yanlıştan bir an önce geri dönülmelidir.

KHK’lar ile başlatılan cadı avına acilen son verilmelidir.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB: CADI AVI İLE 
GÖREVDEN ALINAN EĞİTİM EMEKÇİLERİ 
DERHAL GÖREVLERİNE İADE EDİLMELİDİR

Eğitim öğretim yılının başlamasının arifesinde, 1 Eylül gece yarısı çıkarılan 672 sayılı KHK ile 
28 bini MEB bünyesinde olmak üzere, 50 bini aşkın kamu emekçisi ile onlarca akademisyen 
hukukun en temel ölçüsü olan savunma hakkı bile tanınmadan ihraç edilmesinin üzerinden 
hafta geçmeden bu kez de 11 bin 285 öğretmen, iktidar ve siyasal uzantılarının darbe fırsat-
çılığı sonucunda açığa alınmıştır.

8 Eylül tarihinde, Başbakanın talimatını alan mülki amirlerin yandaş sendika işbirliği ile hazır-
ladığı listelerle eğitim emekçilerinin açığa alınmasının, eğitim emekçilerinin örgütlü mücade-
lesini dağıtmayı hedeflediği açıktır.

Bunun yanında Darbe sonrası ilan edilen OHAL rejiminin puslu havasından yararlanarak Tür-
kiye’nin demokrasi, emek ve barış yanlısı akademik geleneği ile hesaplaşmak isteyen AKP 
iktidarı, adları Türkiye’nin emek, barış ve demokrasi mücadelesi ile anılan bilim insanlarını, 
akademisyenleri ihraç ederek üniversiteden uzaklaştırdı.

Hükümet, yandaş medya ve yandaş sendikanın işbirliği ile oluşturulan açıkça iftira niteli-
ği taşıyan suçlama ve hedef göstermeler sonucunda gerçekleştirilen açığa almalar, açık bir 
“yargısız infazdır ve hiçbir yasal hukuki dayanağı bulunmadığı gibi, emekçilerin Anayasa ve 
uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınmış temel haklarına aykırıdır.

AKP iktidarı, yıllardır eğitimin dinselleştirilmesine, ticarileştirilmesine, cinsiyetçi ve ayrımcı 
politikalarına direnen, laik-bilimsel-demokratik ve anadilinde eğitimi savunan, emek, barış 
ve demokrasi mücadelesi yürüten eğitim emekçilerinden intikam alırcasına hareket etmekte 
ve bu operasyonla tüm emekçilere gözdağı vermektedir.

Açıkça belirtelim ki, savunmasız, gerekçesiz, öznel kriterlerle, AKP muhbirlerinin ifadeleriyle, 
muhalif eğitim emekçilerinin “terörle iç içe” gibi oldukça muğlak bir suçlamayla açığa alın-
masını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Emekçilerin uzun yıllar süren mücadeleleri ile elde ettikleri hakları, evrensel hukuku, temel 
hak ve özgürlükleri yok sayarak; özellikle sendikal hakları, toplu eylem hakkını, zorlama yo-
rumlarla suç olarak değerlendirerek gerçekleştirilen bu operasyon, ülke çapında açık bir dik-
ta rejimine doğru gidildiğinin somut kanıtıdır.

Devleti ve eğitim sistemini kendi siyasal-ideolojik çıkarları doğrultusunda yeniden yapılan-
dırmak isteyenler, karşılarında hiçbir örgütlü güç istemedikleri için tamamen siyasal bir ope-
rasyon gerçekleştirmişlerdir. Hükümet kendisine muhalif herkesi “terör suçu” ile ilişkilendi-
rerek kamuoyu desteğini arkasına almaya çalışmakta, kendi işledikleri suçun üzerini örtmek 
istemektedir.
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Etnik ve siyasal kimliklere göre yapılan fişlemeler, sendikal aidiyetler, ihbarlar, sendikal husu-
met üzerinden eğitim emekçilerinin örgütlü mücadelesinin hedef alındığı ortadadır. Attıkları 
her adımda, aldıkları her kararda siyasi tasarruflar üzerinden hareket edenler, hukuk önünde 
er ya da geç hesap vereceklerini bilmelidirler.

Başta eğitim ve bilim emekçileri olmak üzere, tüm kamu çalışanları, işçiler, hekimler, mimar 
ve mühendisler bu tür saldırıları ve örgütlü mücadeleyi dağıtma amaçlı siyasal operasyonları 
boşa çıkartacak köklü bir mücadele geleneğine sahiptirler. Kamudan hukuksuz bir şekilde ih-
raç edilen ve açığa alınan bütün kamu emekçileri görevlerine iade edilmeli, örgütlü yapılara, 
sendika ve meslek odalarına yönelik bu haksız ve pervasız saldırılar, derhal durdurulmalıdır.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak, nereden ve kimden gelirse gelsin, başta eğitim emekçileri 
olmak üzere tüm kamu emekçilerinin örgütlü mücadelesini ve iş güvencesini hedef alan, ik-
tidarın baskıcı ve antidemokratik uygulamalarına zemin hazırlayan her türlü yasa dışı girişim 
ve saldırının karşısında duracağımızı, hukuksuz bir şekilde açığa alınan tüm eğitim emekçile-
riyle birlikte olduğumuzu kamuoyuna ilan ederiz.

DİSK - KESK - TMMOB - TTB
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DARBE ZİHNİYETİ 36 YILDIR SÜRÜYOR!

12 Eylül askeri darbesi üzerinden 36 yıl geçti. Emperyalizmin desteği ile emek, demokrasi ve halk düş-
manlığı temelinde gerçekleştirilen; kapitalizmin neoliberal dayatmalarını ülkemize birinci elden sokan 
bu darbenin zihniyeti halen devam ediyor.

Darbenin ardından yapılan antidemokratik anayasa ve kurumlar ile emek düşmanı, sermaye yanlısı 
düzenlemelerin ve dinci gericiliğin yaygınlaştırılması uygulamaları , AKP iktidarı döneminde doruğa 
ulaşmıştır. Serbestleştirme, özelleştirme, sanayisizleştirme, tarımın tasfiyesi, esnek, güvencesiz, taşe-
ron çalışma biçimleri, sendikasızlaştırma, eğitim ve sağlık alanlarında yürütülen neoliberal “dönüşüm” 
operasyonları ile ülkemiz ve halkımız yerli-yabancı sermaye güçlerinin sınırsız ve dizginsiz sömürüsüne 
terk edilmiştir.

12 Eylül faşist darbesinin halk düşmanı uygulamaları bugün halen kendini göstermektedir. Darbenin 
darağaçlarında, cezaevlerinde, sokaklarda gerçekleştirdiği katliam ve baskı bugün AKP eliyle sürdürül-
mektedir.

Bugün, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından, AKP’nin sivil ve fiili darbesi ülkemizde taze yara-
lar açmaktadır. Ülkemiz Kanun Hükmünde Kararnameler ile yönetilir hale gelmiş, bir gecede binlerce 
insanın hayatı haksız ve hukuksuz olarak karartılmıştır. Darbeye ve Cemaate muhalif olan; ilerici, aydın-
lık beyinli akademisyenlerin, öğretmenlerin, doktorların, mühendis, mimar ve şehir plancılarının karşı 
karşıya olduğu tehlike korkutucu boyutlara ulaşmıştır. Sudan sebeplerle terörle ilişkilendirilen kamu 
görevlilerinin uğradıkları haksızlıklar, darbe zihniyetinin devam ettiğinin ve büyüdüğünün en büyük 
kanıtıdır.

Belediyelere atanan kayyımlar, halkın kendini yönetme iradesine yani demokrasiye vurulan en büyük 
darbelerden biridir. İşte bu yüzden;15 Temmuz’da darbenin püskürtüldüğü doğru ancak demokrasinin 
kazandığını söylemek baştan aşağı yanlıştır. Halkın seçme seçilme hakkının gaspedilmesi kabul edile-
mez.

İçerisinde bulunduğumuz OHAL ülkemizin içinde bulunduğu yönetsel krizin göstergesidir. OHAL uygu-
lamaları, tıpkı 12 Eylül döneminde olduğu gibi halklarımızın temel hak ve özgürlüklerine el koyulması 
anlamını taşımaktadır.

Ülkemizin aydınlık geleceğinin gerici, dinci faşizm tarafından karartıldığı, patlayan onlarca bomba ile 
halkımızın yaşam hakkına ket vurulduğu bir dönemden geçmekteyiz. İnsanca yaşanacak bir Türkiye 
umudumuz, tüm bu kara bulutlara rağmen gücünü korumaktadır. Bilimin, aydınlığın, emeğin, laikliğin 
ve bağımsızlığın kazanılması; darbelerin ve darbecilerin hesabının verildiği bir Türkiye için mücadele-
miz sürecektir

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bilimsel-teknik mesleki gerekliliklere, örgütlülüklerimize ve 
tüm halkımıza yönelik saldırılara karşı; eşit, özgür, demokratik, laik, tam bağımsız, barış içinde bir Tür-
kiye’yi savunmaya devam edecektir.

Askeri ve sivil darbeciler yenilecek emekçi halklarımız kazanacaktır!

Emin Koramaz
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
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19.09.2016

ÖRGÜTÜMÜZE, MESLEĞİMİZE, HALKIMIZA VE 
ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

Mühendis, mimar, şehir plancıları, 19 Eylül 1979’da TMMOB’nin çağrısıyla ekonomik, de-
mokratik talepleri için ülke çapında uyarı mahiyetinde bir günlük iş bırakma eylemi gerçek-
leştirmişti. Bu eyleme, 49 ilde 443 işyerinde mühendis, mimar, şehir plancıları yanı sıra işçi, 
teknik eleman ve sağlık görevlileri dahil 100 bini aşkın kamu çalışanı katılmış, teknik eğitim 
gören öğrenciler de eylemi desteklemişlerdi. TMMOB tarihinde önemli bir yeri bulunan 19 
Eylül tarihi, altı yıldan beri “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” 
olarak kutlanmakta ve mücadele geleneğimiz sürdürülmektedir.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’ne, ülke tarihimizin en karan-
lık dönemlerinden birisi yaşanırken girmekteyiz.

15 Temmuz kanlı Cemaat darbesinin yaşattığı olumsuzlukların ağır etkisi altındayken, OHAL 
ilanı, Meclisin devre dışı bırakılması ve ardı ardına çıkarılan KHK’lar ile ülkemiz daha baskıcı 
bir döneme sokuldu. Bir yanımız emperyalistlerin yarattığı kanlı Ortadoğu bataklığı bir yanı-
mız darbe girişimi, patlayan bombalar, savaş ve katliamlar ile sarıldı. Yıllardır iktidarların yan-
lış uygulamalarına ve Cemaate karşı mücadele eden muhalif kesimler darbe girişimi baha-
nesiyle görevlerinden alındı, baskılara maruz kaldı. Kürt sorunundaki savaş ve şiddet odaklı 
çözümsüzlük politikaları ülkemizi iç savaşın eşiğine getirdi. Toplumsal hayatı kuşatan gericilik 
iktidar yapısındaki gücü ile laikliği ortadan kaldıracak bir düzeye ulaştı. Doğamız, kentlerimiz 
ve yaşam alanlarımız yağmacılığın artık kurumsal hale gelen saldırıları ile geri dönüşü müm-
kün olmayacak düzeyde zarara uğratıldı. Ülkemiz artık mesleğimizi kamu ve toplum yararı 
doğrultusunda onurluca icra edebileceğimiz koşullardan uzaklaştı.

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı meslek disiplinleri ve meslek örgütlerimiz, kapita-
lizmin neoliberal döneminin yeni sermaye birikimi ve rant sürecine tabi kılınmaya çalışıldı. 
Mühendis, mimar, şehir plancılarının bazı alanlardaki yetkileri uluslararası sermaye kuruluş-
larına devredildi, bazı alan ve yetkiler kısıtlandı, bazıları ortadan kaldırıldı.

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri kamusal fayda anlayışın-
dan çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin unsurları haline getirildi; fason 
üretime bağlı olarak mühendislik geriletildi. Esnek ve güvencesiz çalışma koşulları yaygınlaş-
tırıldı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği 
yapı denetimi, kent politikaları, enerji, tarım, orman, su kaynakları gibi alanlarda mühen-
dislik, mimarlık, şehir plancılığının mesleki denetim ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı 
bırakıldı, kanun hükmünde kararnamelerle yargı kararlarını gözetmeyen mevzuat düzenle-
meleri, evrensel bilimsel mesleki gereklilikleri büyük oranda tasfiye etti.
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Neoliberal dönüşüm programının rant eksenli yeni kurumsallaşması uyarınca örgütümüz 
TMMOB de hedef tahtasına oturtuldu. Kamusal hizmet ve kamusal denetim ortadan kaldırıl-
maya çalışıldı. İktidar, bu kapsamda TMMOB Yasası’nı değiştirmeye, Odaların ve TMMOB’nin 
önemli bazı yetkilerini elinden almaya çalıştı. Fakat belirtmek isteriz, yaptığımız hizmetlerin 
kamusal niteliğinin sermaye-rant güçleri lehine tasfiyesine, mesleğimize ve örgütümüze yö-
nelik etkisizleştirme çabalarına karşı duruşumuz, 1970’lerin TMMOB’sinin ve 1979 direnişi-
mizin devamı niteliğindedir. TMMOB ve bağlı Odaları boyun eğmeyecektir.

Dayanışmanın anlamının ülkemizin içinde bulunduğu kötü günlerde, umudumuzu kaybet-
meden emek, demokrasi ve barış mücadelesini yükseltmek olduğunu biliyoruz. Bu ülkenin 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının omuzlarındaki yükün yalnızca umutla ve dayanış-
mayla paylaşılabileceğine inanıyoruz.

TMMOB; 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nde doğamızın, 
kentlerimizin ve yaşam alanlarımızın yağmasına karşı Artvin halkı ve Cerattepe ile dayanışma 
içerisinde olacaktır.

TMMOB; içerisine sürüklendiğimiz savaş ve baskı atmosferine karşı; emperyalizme, savaşla-
ra, faşizme ve gericiliğe karşı toplumsal muhalefet güçlerinin birliği için çalışacak; eşitlik, öz-
gürlük, bağımsızlık, demokrasi, laiklik için gericiliğin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlattığı 
başka bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

TMMOB; kamu yararını gözeterek toplumcu, demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü, laiklik ve ba-
ğımsızlıktan yana geleneklerine bağlı kalacaktır.

TMMOB; 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nde ülkemize ve 
geleceğimize sahip çıkma sorumluluğu ile yoluna devam edecektir.

Dayanışma Günümüz, ülkemizin aydınlık geleceğine duyduğumuz inançla kutlu olsun.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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29.09.2016

HAYATIN SESİ SUSTURULAMAZ

Siyasi İktidar, Hayatın Sesi kanalına RTÜK aracılığıyla bir süredir uyguladığı para cezaları ve 
idari cezalardan sonra şimdi de kanalı Türksat yayınından çıkartmıştır.

Hayatın Sesi ve diğer televizyon kanallarının yayının OHAL kapsamında KHK’lara dayandırıla-
rak Başbakanlık emri ile Türksat yayınından çıkartılması kabul edilemez.

AKP, OHAL’i muhalif kesimler üzerinde baskı kurma aracı olarak kullanmakta, basını da bu 
yolla hizaya çekmek istemektedir.

Emekçilerin sesi olan “Hayatın Sesi” televizyonunun sesi susturulamaz. İktidarın, basın üze-
rindeki baskısı kabul edilemez.

TMMOB, her zaman özgür basının yanında olacaktır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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30.09.2016

OHAL’İN UZATILMASI KABUL EDİLEMEZ

Ülkemiz, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ile kaosa sürüklenmek istenmiş; darbe tehlikesi 
savuşturulurken ilan edilen OHAL ile son günlerin klasik deyimiyle “at izi it izine karışmıştır.”

Darbe girişiminin ardından, 21 Temmuz günü ilan edilen Olağanüstü Hal ile Türkiye bu sefer 
bir sivil darbe yaşamaya başlamış, İktidar sahiplerinin de sık sık dile getirdiği gibi “darbe giri-
şimi bulunmaz bir fırsata” çevrilmiş ve diktanın yolunu açmıştır.

Birliğimiz, tüm darbe girişimlerine olduğu gibi her türlü diktaya ve anti demokratik uygula-
malara da her zaman karşı olmuştur.

OHAL ile Meclis devre dışı bırakılmış, ülkemiz Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetilme-
ye başlanmıştır. İlan edilen OHAL süresince, 11 binin üzerinde eğitim emekçisi olmak üzere 
on binlerce kamu emekçisi görevden alındı, televizyon kanalları karartıldı, basına ve muhalif 
kesimlere baskılar arttı.

OHAL ile birlikte AKP’ye muhalif olan tüm kesimler; görevden almalar, baskı, zor, şiddet, 
gözaltı, mahkeme, hapis gibi araçlarla sindirilmiş, etkisizleştirilmiştir.

OHAL dönemi; temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı, ifade özgürlüğünün kısıtlan-
dığı, toplumun ilerici kesimlerine dönük saldırıların arttığı, emekçilerin kazanılmış haklarının 
ellerinden alındığı, işçilerin grev haklarının engellendiği, şiddetin tüm boyutları ile arttığı bir 
süreç haline dönüştürülmüştür.

AKP, OHAL’i tüm iktidar dönemi boyunca elde edemediklerini ele geçirmek, çıkaramadığı 
akıl almaz kanunları çıkarmak ve toplumsal muhalefetin her katmanını susturmak için kendi 
çıkarlarına kullanmıştır.

OHAL döneminin sonuna yaklaşılırken, iktidarın MGK’da aldığı tavsiye kararı ile OHAL’in 
uzatılması, hatta Saray’a bakılacak olursa bir yıldan fazlaya çıkarılması istenmektedir. Bu is-
tek, ülkemizin tüm yönüyle fiili bir başkanlık sistemine teslim edilmesidir. Böylesine uzun 
bir OHAL, ülkenin demokrasiden tamamen uzaklaştırılması ve diktatörlüğe teslim edilmesi 
demektir.

Şiddeti gittikçe artan sivil diktaya, gericiliğe, karanlığa ve tüm antidemokratik uygulamalara 
karşı Birliğimiz, emeğin ve demokrasinin yanındadır. OHAL’in uzatılması ülkemizin ihtiyacı 
değildir, kabul edilemez. Ülkemizin tek ihtiyacı, koşulsuz şartsız acil demokrasidir!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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08.10.2016

10 EKİM’DE TREN GARI ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE 
KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ

10 Ekim 2015’te Ankara’da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için toplanmıştık.

Türkiye’nin dört bir yanından gelmiştik.

Emek, Barış, Demokrasi taleplerimizi haykırmak için gelmiştik.

İşçiler, kamu çalışanları, işsizler, yoksullar, mağdurlar olarak sesini duyurmak için gelmiştik.

“Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi!” demek için gelmiştik.

Ankara’da gür bir barış sesi çıkacak iken bu iradeye bomba konuldu.

10 Ekim 2015’te Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamı başkent Ankara’da gerçek-
leştirildi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla düzenlenen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingine 
yönelik bombalı saldırıda 101 arkadaşımızı, kardeşimizi, canımızı, dostumuzu ve sevdikleri-
mizi yitirdik. Eşimizi, kızımızı, oğlumuzu yitirdik. 500’e yakın arkadaşımız, kardeşimiz, canımız 
ciddi yaralanmalarla hayatta kaldı.

Acımız taze, dipdiri. Yüreğimiz yanıyor, kanıyor.

10 Ekim Katliamının birinci yılında, katliamın gerçekleştiği yerde kaybettiklerimizi anmak ve 
sorumlulardan hesap sormak için DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği olarak çağrı yaptık.

Ancak, 8 Ekim 2016 Cumartesi günü, 10 Ekim Katliamının gerçekleştiği yerde anma etkinliği-
nin yasaklandığı algısı oluşturdu.

Ankara Emniyeti’nin basında yer alan duyurusu, 10 Ekim günü saat 10.04’de yapacağımız 
anma etkinliği kapsamamaktadır. Bu duyuru, kamu oyunda yanlış bir algı yaratmaktadır. 
Katliamın gerçekleştiği yerde ve daha önce belirlenen programımıza ilişkin etkinliklerimiz 
yapılacaktır.

10 Ekim katliamının üzerinin örtülmesine, Ankara’nın kirli, karanlık dehlizlerine hapsedilme-
sine izin vermeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun, emek, barış ve demokrasi mücadelemizden 
geri adım atmayacağız.

Bizler, başta DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma derneği olmak üze-
re emek, barış ve demokrasiyi savunan yol arkadaşlarımız ile 10 Ekim 2016 Pazartesi günü 
10.04’te ellerimizde karanfillerimiz ile katliamın gerçekleştiği Tren Garı önünde olacağız.

DİSK - KESK - TMMOB - TTB - 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği
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08.10.2016

TMMOB’DEN DÜNYA ENERJİ KONGRESİ’NE 
TEPKİ: ENERJİDE İNSANA YER YOK 

Dünya Enerji Konseyi tarafından “iktidar-sermaye” ikilisi eliyle 9-13 Ekim tarihleri arasında 
İstanbul`da 23. Dünya Enerji Kongresi düzenleniyor. Enerji kaynaklarının parsellenmesi ve 
sömürülmesine dayalı dünya düzeni içerisinde insanların enerji kullanım hakkını yok sayan, 
enerjiye tamamen ticari bir çıkar gözüyle bakan zihniyet her alanda egemen kılınmaya çalışı-
lıyor. Ne yazık ki 23. Dünya Enerji Kongresi de bu zihniyet tarafından ele geçirilmiştir. Dünya 
Enerji Kongresi`nin Türkiye`de yapılmasını sağlayan ve enerjide toplumsal yararı önceleyen 
ekip dışlanarak bir kongre gerçekleştirilmektedir. Enerji alanında çalışanları ve kamuyu temsil 
eden kurumların ötekileştirildiği, tamamen şirket temsilcilerinin söz sahibi olduğu ve şirket 
çıkarlarının savaştığı, kamu adına ses çıkarabilecek hiçbir kurum ve kuruluşa yer verilmeyen 
bir yapı ile ülkemiz ve dünya enerji kaynaklarına yönelik “algı operasyonu” yapılmaktadır. 

Tüm dünyadan katılımcıların beklendiği Dünya Enerji Kongresi`nin ana teması “Yeni ufukları 
kucaklamak” olarak belirlenmiş ve duyuruda amaç şöyle ortaya konulmuştur:

“23. Dünya Enerji Kongresi Dünya Enerji Liderleri, Geleceğin Enerji Liderleri ve Enerji Üçlemi 
zirveleri gibi özel oturumlarla dünyanın her yerinden gelen ve ulusal, bölgesel ve küresel 
düzeylerde sürdürülebilir enerji sunmak için seçenekler arayan Enerji Bakanları, iş, finans ve 
akademi dünyasının liderleri arasında diyalog oluşturulmasını sağlayacak.”

Bugünün dünyasında insanların gereksinimi olan enerji ticari meta olarak kabul edilip bunun 
çeşitli ticari yollarla insanlara sunulması ve sonuçta kar elde edilmesi anlayışı egemendir. 
Bunun enerji alanında sürdürülebilirliği sağlayarak insanlığa hizmeti sürekli kılmak gibi süslü 
kelimelerle sunulması; dünyadaki enerji adaletsizliğini, enerji yoksulluğunu, enerji yoksunlu-
ğuna bağlı olarak yaşanan temel insan hakları mahrumiyetlerini gizleyemez. Şaşalı toplantı-
larla büyük kitleler kendilerine enerji sunulduğu için minnettar olmaya zorlanmakta, enerji 
yokluğu tehdidiyle her türlü itiraz bastırılmaya çalışılmaktadır.

Bugün tüm dünyada ve ülkemizde gerek devlet gerekse özel kuruluşlar tarafından gerçekleş-
tirilen enerji yatırımları iktidarların ve şirketlerin büyük başarıları olarak sunulmaktadır. Bu 
başarının maliyetleri ve topluma çıkarılan faturası sorgulanmamaktadır. Bu yatırımlar yapı-
lırken enerji üretimi veya iletimi ile ilgili tesislerin yapımında yer seçiminden enerji tesisinin 
kurulumuna kadar bu enerjiden yararlanacak insanların hiçbir fikri alınmamakta, mutabakatı 
sorulmamaktadır. Bunun yerine ticari olarak yatırımın başarılı olup olmayacağı noktasında 
fizibilite adı altında hazırlanan ve sonuçta yapılacak yatırımın karlı olup olmadığını gösteren 
belgelerle kararlar alınmaktadır. Bu belgeler tüm insanlığa ait olan enerji kaynaklarından tek-
nik ve bilimsel olarak en iyi şekilde yararlanmayı dahi kapsamamaktadır. Gerekirse yatırımın 
karlı olabilmesi için üretilen enerjinin fiyatı çeşitli yöntemlerle yükseltilip alçaltılmakta, enerji 
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ihtiyacı manipüle edilmektedir. Son zamanlarda çeşitli ülkelerdeki elektrik eksikliği veya pet-
rol üretimindeki artış ve fiyat ilişkileri bu oyunu en açık biçimde gözler önüne sermektedir.

23. Dünya Enerji Kongresi`nin oturum günlerinin başlıkları da “Gelecek için vizyon ve senar-
yolar; İş olanakları, kaynaklar ve teknolojilerin tanımlanması; Enerji üçlemesi; zenginliği sağ-
lamak için politik çözümler; Afrika`da sürdürülebilir enerji geleceği nasıl sağlanabilir” olarak 
belirlenmiştir. Görüldüğü gibi hala bakir olan Afrika`da kaynakların nasıl sömürülebileceğine 
yönelik bir gündem oluşturulmuş durumdadır.

Yani enerjiyi bir ticari meta, enerji üretimini bir iş olarak görenler; enerji üretiminin arttırıl-
ması için politik açılımları, geleceği daha karlı kılabilmek için kullanılacak yöntem ve konula-
cak kuralları görüşmek, bu konularda fikir alışverişi yapabilmek ve yapabilirlerse ortak öne-
rilerde bulunmayı sağlamak ve Afrika`nın enerji potansiyelini “incelemek” üzere bir araya 
gelmektedirler.

Enerjinin üretiminin ana amacı insan yaşamı için gerekli olan miktarda üretilerek, insan re-
fahının sağlanmasıdır. Bu nedenle toplumun kendi ihtiyacı olan enerjiyi kendisinin karar ve-
receği miktarda ve kabul edeceği yöntemlerle üretilmesi için çalışılmalıdır. Enerji üretiminin 
toplumun kendi kararları dışında verilmesi ve enerji üretiminin bir ticari faaliyet olarak ya-
pılması dünyada bir takım ülkelerin sömürge olması, savaşların çıkması ve enerji zengini ve 
enerji yoksunu toplumların oluşması sonucunu vermiştir.

Bugünün dünyasında günde iki saat elektrik kullanabilen insanlar ile küçük bir şehrin tüm 
elektriğini kullanan AVM gibi tesisler bir arada bulunmaktadır.

Bugünün dünyasının en önemli sorunu insanların enerjiye ulaşımının kolay, ucuz ve eşit ol-
masının sağlanması, enerji kaynaklarının çevreye zarar vermeden kullanılmasının yollarının 
bulunması ve enerji alanında demokratikleşmenin sağlanarak enerjinin bir ticari meta ol-
maktan çıkarılmasıdır.

Enerjiyi toplumun malı olarak kabul eden bir görüşten hareketle bu toplantıyı dikkatle takip 
ederek, çıkacak sonuçları insanlık yararı açısından değerlendirip enerjinin ticari meta olarak 
ele alınmasının kaygı verici sonuçlarını kamu ile paylaşacağımızı belirtiriz.

TMMOB Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu
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10.10.2016

ŞEMDİNLİ’DEKİ TERÖR SALDIRISINI 
LANETLİYORUZ

9 Ekim 2016 Pazar günü Şemdinli’de bomba yüklü araçla karakola yapılan terör saldırısı son-
rası 10 asker, 5 sivil olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz.

TMMOB olarak, tüm terör saldırılarını lanetliyoruz.

Patlayan bombalar ve katliamlar bu ülkenin kaderi değildir.

Sıkılan her kurşun, atılan her bomba ülkemizde barış içinde bir arada yaşama umuduna vu-
rulan bir darbedir.

Üst üste patlayan bombalar ve terör saldırılarıyla ülkemizin içine sokulmak istendiği karanlık 
sürece karşı barışın sesinin hakim kılınması şarttır.

TMMOB bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu konudaki duyarlılığını ve çabasını 
inatla sürdürecektir. 

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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KATLİAM SERBEST, ANMAK YASAK

Bugün ülke tarihinin gördüğü en büyük katliamın birinci yıldönümü. 101 yol arkadaşımız 
emek, barış ve demokrasi mücadelesi için canlarını siper edeli tam bir yıl oluyor. Anneleri-
miz, babalarımız, kardeşlerimiz, sevgililerimiz Ankara Tren Garı önünde saat 10.04’de İslamcı 
terör saldırısında hayatlarını kaybedeli tam bir yıl oluyor.

Katliamın üzerinden geçen zamanda, tüm canlarımızı anmak, aileleri ile acılarını paylaşmak, 
gericiliğe ve faşizme karşı direnmek için o kanlı meydandaydık. Bizim adalet ve barış isteğimi-
zi bu bir yıl boyunca görmezden gelenler, yol arkadaşlarımızın katledilmesine, yüzlercesinin 
yaralanmasına engel olmayanlar, bugün yine bizim acılarımızla alay ettiler. Emek, barış ve 
demokrasi için ülkenin dört bir yanından Ankara meydanlarına gelen arkadaşlarımızın, in-
sanca bir yaşam için olan taleplerini bugün de görmezden geldiler.

Günlerdir, kaybettiğimiz canları anmak için, ülkemizin her yerinde anmalar yapılıyor. Halkı-
mız evlatlarının acısını paylaşmak için sokağa çıkıyor. Yanımızda yürüyen arkadaşlarımızın 
acısını paylaşma isteğimiz yine orantısız şiddetle, gazla, copla saldırıya uğruyor.

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından, kendi diktası uğruna ülkeyi hem içeride hem 
dışarıda savaşa sürükleyen zihniyet, faşizmin tüm uygulamalarını devreye sokarak halkımıza 
yılgınlık ve korku salmaya çalışıyor. TIR’larla yapılan silah sevkıyatları, sokağa çıkma yasakları, 
savaş çığırtkanlıkları eşliğinde sürdürülen süreç ülkemizde onlarca katliama ve binlerce ölü-
me yol açtı. Ülkemizin içine sokulduğu savaş atmosferi ve sivil darbe ortamının faturası yine 
emekçilere, ezilenlere kesildi. KHK’lar ile yürütülen fiili başkanlık sisteminde ve Olağanüstü 
Hal’de toplumsal muhalefetin tüm kesimlerine karşı büyük ve acımasız bir cadı avı başlatıldı.

Bu cadı avının, tahammülsüzlüğün ve acımasızlığın son örneğini bugün Ankara’da gördük. 
İktidarın acılarımızdan ve öfkemizden duyduğu korku bir kez daha gözler önüne serildi. Gar 
meydanında 10 Ekim Katliamı’nda hayatını kaybeden canlarımızı anmak isteyen içinde oda 
ve sendika yöneticilerimizin de bulunduğu 70’den fazla arkadaşımız darp edilerek gözaltına 
alındı. Bu ülkenin emekçileri, işçileri, doktorları, mühendisleri olan bizler, hem kaybettiğimiz 
canların hem de gözaltına alınan tüm arkadaşlarımızın hesabını soracağız!

Meslek odalarımızın, sendikalarımızın yöneticileri ve üyelerinin, katliamda yaralanan yol ar-
kadaşlarımızın ve kaybettiğimiz canlarımızın ailelilerinin insafsızca gözaltına alınması kabul 
edilemez. Bugün gözaltına alınan bütün arkadaşlarımız, bir an önce serbest bırakılmalıdır. 
Arkadaşlarımıza ve henüz yüreği soğumayan ailelere yapılan bu saldırıyı kınıyoruz! Gözaltılar 
bir an önce serbest bırakılmalıdır.

Bizler, AKP ve saray rejiminin dayattığı bu terör ve korku ortamına dün teslim olmadığımız 
gibi bugün de teslim olmayacağız ve insanca bir yaşam için sürdürdüğümüz mücadeleden bir 
adım dahi geri atmayacağız! Sokakları bir an olsun gericiliğe ve faşizme teslim etmeyeceğiz!

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
TTB Ankara Tabip Odası
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BİLİRKİŞİLİK KANUN TASARISI KABUL EDİLEMEZ

Bilirkişilik Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu gündemin ilk sırasına alınmıştır. Kanun Ta-
sarısı incelendiğinde, Birliğimizin TBMM Adalet Komisyonu’na sunduğu görüşlerin dikkate 
alınmadığı, TMMOB ve TTB’nin 9 Haziran 2016 tarihli ortak basın açıklamasında vurguladığı 
sorunların aynen devam ettiği hatta bir adım ileriye gidilerek tüm sürecin Bakanlığa bağlan-
dığı görülmektedir.

Konu Bilirkişilik Değil, Konu Yargı Bağımsızlığıdır!

Ülkemizde her geçen gün yargı bağımsızlığı darbelere maruz kalmakta/bırakılmakta ve bu-
gün hiç kimse ama hiç kimse yargı bağımsızdır ve tarafsızdır diyememektedir. Bir ülkede yargı 
bağımsız değil ise o ülkede adaletten de söz edilemeyeceği açıktır.

2010 Anayasa Referandumu ile yargıya müdahale başlamış ve gelinen noktada ne yargı 
bağımsızlığı ne de yargıç teminatı kalmıştır. Yargı yeniden tasarlanırken, bilirkişiler de unu-
tulmamıştır ve TBMM gündemine getirilen “Bilirkişilik Kanun Tasarısı” ile bilirkişiler, Ada-
let Bakanlığı’nın memuru konumuna getirilmektedir. Bu kanun tasarısı, bilirkişileri Adalet 
Bakanlığı’na bağlarken, bilirkişi seçen hâkimin takdir hakkı elinden alınmakta ve bilirkişilik 
hizmeti ticari sektör olarak örgütlenmektedir.  

Anayasa’nın 138. maddesinin “Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasa’ya, kanuna ve 
hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler” hükmü hâkime, anayasaya, 
kanuna ve hukuka uygun olarak, bu sınırlar içinde nihai takdir hakkı senindir demektedir. 
Hüküm verme, hukuku uygulama hâkime ait olup, yargılama sürecine kimse karıştırılmaz ve 
bu hak devredilemez.

Bakanlık, bilirkişilik kurumunu niçin zapturapt altına almak istemektedir? Asıl soru budur. 
Kamu kaynaklarını (orman alanları, tarım arazileri, zeytinlikler, meralar, HES’ler, kentsel dö-
nüşüm alanları vb.) ranta dönüştüren talana karşı açılan davalarda mahkemeler bağımsız Bi-
lirkişi raporlarını görmezden gelememektedir. Tasarının, bu talanın önüne geçen mahkeme 
kararlarını bertaraf etmeye yönelik olduğundan kuşku duymaktayız. Yerli ve yabancı serma-
ye kuruluşlarının oluşturduğu Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) 
Eylem Planının öncelikleri arasında bu tasarının yer alması da kuşkumuzu kanıtlar nitelikte-
dir. Yine bu nedenledir ki, yasa teklifi ile gerçek kişi bilirkişiler tasfiye edilecek ve bilirkişilik 
alanı sermaye şirketleri olan tüzel kişilere teslim edilecektir.

Bağımsızlığı Anayasal düzeyde teminat altına alınmış olan hâkimlerin bir uyuşmazlıkta, bilir-
kişiye başvururken ve bilirkişiyi seçerken de bağımsız olmaları gerekmektedir. Oysa bu kanun 
tasarısı, hâkim ve savcıları Bakanlığın seçtiği kişileri seçmeye mecbur bırakmaktadır.
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Gerek Ceza gerekse Hukuk Muhakemeleri Kanunu bilirkişide aranacak kriterleri ortaya koy-
muştur.

1. Özel teknik bilgiye sahip olmak,

2. Hakim ya da savcı tarafından görevlendirilmek,

3. Tarafsız olmak.

Bilirkişinin tarafsızlığını ortadan kaldıracak bir müdahale, adil yargılanma hakkını ve maddi 
gerçeğe ulaşmayı da önleyecektir.

Hukuk fakültelerinde öğrencilere öğretilen ilk konulardan biri, soyut bir yasa normunun nasıl 
değerlendirileceğidir. “Önce lafza bakılır, kural lafızdan anlaşılamıyorsa ruhuna bakılır.” Bu 
tasarının sözü ve ruhu, yargılama faaliyetine müdahaledir. Çünkü;

• Bilirkişilik bir meslek olarak düzenlenmiştir.

• Bilirkişilik listesi resmidir.

• Bilirkişilerin amiri Bakanlık’tır.

• Hâkimin liste dışından bilirkişi seçme şansı yoktur. Taraflar uzlaşsalar dahi liste dışından 
bilirkişi önerme hakları bulunmamaktadır.

• Bilirkişilerin uzman ve tüzel ve teknik bilgiye sahip olmadıkları ön kabuldür. Zira, mutla-
ka eğitime katılıp, sertifika almak durumundadırlar.

• Bilirkişiler bağımsız değildir.

• Bilirkişi şirketleri kurulacak ve bilirkişiler şirket çalışanı (işçi) olarak adalete hizmet ede-
ceklerdir.

Yasa teklifinde, “uzman” olması gereken bilirkişiler Adalet Bakanlığı eliyle eğitilecek, sertifika 
verilecek ve bunlar Bilirkişi Listesine yazılacaktır. Sicilleri Bakanlıkça tutulacak ve uygulana-
cak yaptırımlar yine Bakanlıkça belirlenecektir.

Alanında uzman olan kişiler ve öğretim üyeleri Adalet Bakanlığı’nın memuru olmayı red-
dedip listeye yazılmazlar ise bu alan bilirkişilik şirketlerine kalacak ve kazanan asla adalet 
olmayacaktır.

Bu sistemden bağımsız bilirkişilik hizmeti çıkmayacaktır.

TMMOB, TBMM gündeminde bulunan Bilirkişilik Kanun Tasarısını kabul etmemektedir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DİSK, KESK, TMMOB VE TTB: GÜLTAN 
KIŞANAK VE FIRAT ANLI DERHAL SERBEST 
BIRAKILMALIDIR!

15 Temmuz’da darbecilerin başarılı olması halinde atılması beklenen adımlar bir süredir bizzat 
hükümet tarafından atılmaktadır. Tek adama dayalı faşizan iktidarının inşası için darbe girişimini 
fırsata çeviren AKP,  iktidarına biat etmeyen, demokrasi, barış ve özgürlük talep eden tüm kesim-
leri hedef alan saldırılarına her gün bir yenisini eklemektedir. 
AKP iktidarının bu kapsamda muhalefeti hedef alan saldırıların son halkası Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınması olmuştur.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlarının gözaltına alınması, her fırsatta “mili irade”den 
dem vuranların seçim yoluyla yönetimine gelmeyi başaramadığı belediyelere kayyım atama poli-
tikasının geldiği son noktadır.
15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında tüm toplumun ve parlamentoda yer alan, alma-
yan tüm siyasi partilerin darbe karşıtı tutumu belirleyici olmuştur. Toplumda ve parlamentoda 
yaşanan bu geniş birlikteliğe rağmen Hükümet 20 Temmuz’da Olağanüstü Hal ilan etmeyi tercih 
etmiştir. OHAL ilanı sonrası Sayın Başbakan “Biz OHAL’i kendimize ilan ediyoruz,  vatandaşa değil” 
demiştir. Ancak OHAL ilanı üzerinden geçen 97 günde yaşananlara baktığımızda AKP iktidarının 
15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirerek emekçilere, işçilere, toplumsal muhalefete adeta 
bedel ödettiği açıktır.
OHAL ilanından bugüne bir taraftan emekçilerin, toplumun kaynaklarını sermayeye-patronlara 
aktaran yasal düzenlemeler OHAL koşullarında rahatça hayata geçirilmiştir. Diğer taraftan OHAL 
ve buna dayalı olarak çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle siyasal iktidarla aynı görüşü 
paylaşmayan geniş bir kesim hedef tahtasına konulmuştur. Seçim yoluyla gelemediği belediyelere 
kayyım ataması, belediye başkanlarını gözaltına alması, tutuklaması ve bu çerçevede Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlarını gözaltına alması siyasal iktidarın hukuk tanımazlıkta sınır 
tanımadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. 
Geldiğimiz noktada sürekli gerilim ve çatışma siyaseti üzerinden hareket eden, demokrasiyi sa-
dece kendisi gibi düşünenler için hak gören, halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarını keyfi 
olarak gözaltına alan bir zihniyetin ülke demokrasisi açısından ne kadar büyük bir tehdit olduğu 
açıktır.
Bilinmelidir ki, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı’nın gö-
zaltına alınması sadece Diyarbakır halkının iradesine bir darbe değildir. Türkiye’de demokrasiden, 
barıştan, emekten yana olan herkese verilmiş bir gözdağıdır.
Bizler emek ve meslek örgütleri olarak Diyarbakır halkının siyasi iradesine yönelik intikam amaçlı, 
halkın iradesini hiçe sayan ve demokratik muhalefeti susturmaya yönelik hedefin bir parçası olan 
Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlarının gözaltına alınmasını kınıyoruz.
Demokrasiden, halk iradesinden, barıştan, emekten yana olan herkesi demokratik siyasetin tüm 
kanallarını kapatarak halklar arasındaki köprüleri yıkmaktan başka işe yaramayacak, bugün bele-
diyeleri yarın tüm parlamentoyu işlevsiz hale getirecek baskı ve zora dayalı bu hukuksuzluğa karşı 
sesini yükseltmeye çağırıyoruz.   
Siyasal iktidar ülkemizin içinden çıkılmayacak karanlık bir dehlize sürüklenmesine yol açabilecek 
her türlü anti demokratik, hukuk dışı müdahaleye,  halkın iradesine yönelik olarak gerçekleştirilen 
baskı ve zor uygulamasına derhal son verilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları 
Gültan Kışanak ve Fırat Anlı derhal serbest bırakılmalıdır.
DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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AKP, ÜLKEYİ CEHENNEME GÖTÜREN TAŞLARI 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERLE 
ÖRÜYOR

AKP, hukuk tanımaz diktacı zihniyetiyle ülkeyi cehenneme götüren taşları Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle örüyor.

Son yayımlanan KHK’lar ile;

Aralarında üyelerimizin de bulunduğu 10 binin üzerinde kamu emekçisi görevden ihraç edil-
di.

Bilimin ve demokratik eğitimin beşiği olması gereken üniversitelerde rektörlük seçimleri kal-
dırılarak, rektörlerin YÖK tarafından önerilecek üç isim arasından Cumhurbaşkanı tarafından 
atanması getirildi.

“Darbe” veya “terör” gibi suçlardan gözaltına alınan şüphelinin avukatıyla görüşmesinin kı-
sıtlanabilmesi; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savun-
maya, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 
suçlardan mahkûm olanların avukatlarıyla yaptıkları görüşmelerin, 3 ay süreyle teknik cihaz-
larla kaydedilebilmesi; “terör” suçlarından yargılanan veya soruşturulan şüpheli ve sanığın 
avukatı hakkında, aynı suçlardan soruşturma veya dava açılırsa avukatlık görevinin yasakla-
nabilmesi hükümleriyle adil yargılama süreçleri tamamen ortadan kaldırıldı.

İki haber ajansı, on gazete ve üç dergi kapatıldı.

Bu toz duman içinde, bugün de Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarları 
evlerine baskın yapılarak gözaltına alındı.

AKP’nin muhalefeti hedef alan saldırılarında son halka olarak Diyarbakır Büyükşehir Beledi-
yesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı tutuklandı.

Ülkenin içine sürüklendiği kaos ortamında Ana Muhalefet Partisi’nin Genel Başkan Yardım 
Bülent Tezcan silahlı saldırıya uğradı.

Ülkemizde Hak ve Hukuk Güvenliği Kalmamıştır

Unutulmamalı ki; demokrasi, hak, hukuk ve adalet gibi kavramlar insanlığın asırlar boyu sü-
ren mücadelesinin ürünleridir. Bu mücadelenin içinde vücut bulmuş, meşruiyet kazanmış ve 
bugüne taşınmışlardır.

Bugün, bütün bu kavramların ağırlığını taşımakla yükümlü, ya da kendilerinden bunu bek-
lediğimiz kurumlar yok artık. Kavramlar bağlamlarından koparılmış, tarihsizleştirilmiş, içleri 
boşaltılmıştır.
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Bu durum, geniş halk kitlelerinin neyin doğru, haklı, meşru ve hukuka uygun olduğu konu-
sunda gerçeğe ulaşmasını da olanaksız hale getirmiştir.

Yaratılan bu kaos ortamında tüm insanları ve zamanları kapsayan evrensel haklar ve talepler 
yerlerini iktidarın amaç ve istemine bırakarak sahneden çekilir hale gelmiştir.

İktidarın “çoğunlukçu anlayışı”; çoğunluğun desteğini arkasına alanın, bunu bir kez sağladık-
tan sonra hak ve taleplerin sınırını da kendisinin çizmeye başladığı baskıcı bir rejime gelip 
dayanmıştır.

Parlamento görevde iken, OHAL ve sonu gelmeyen KHK’lerle toplum ve ülkenin kaderi üze-
rinde etkide bulunabilecek önemli kararlar yasa gücünde yayımlanmaktadır. Bütün bunları 
yasama meclisi üyeleri izlemekle yetinmektedir.

Kanun-i Esasi dahi kanun kuvvetinde kararnameyi, zorunluluk belirlediği durumlara hasret-
miş iken, parlamento görevdeyken, temel yasalardaki hakları ortadan kaldıran ve toplu ce-
zalandırmaya dönüşen ihraç kararlarının uygulanması manidardır. Ortada zorunlu bir durum 
yokken, parlamento dışlanarak kararname ile temel hakların, kurumların ve toplu insan tas-
fiyesinin demokratik usul ve yöntemlerle bağdaşmadığı açıktır.

Askeri darbeleri eleştirerek, “ileri demokrasiyi” savunan bir iktidarın, 12 Mart darbesi ve 12 
Eylül hukukundan da geriye düşmesi ortalama bir değerlendirme ile izah edilebilecek bir 
durum değildir.

Bakanlar Kurulu, derhal ama derhal Anayasal sınırlar içine çekilmeli, temel hak ve özgürlük-
lerin özüne dokunmayı bırakmalı ve yayınladığı KHK’ları geri almalıdır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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04.11.2016

HDP MİLLETVEKİLLERİ DERHAL SERBEST 
BIRAKILMALIDIR!

4 Kasım 2016 günü, HDP Genel Merkezine ve milletvekillerinin evlerine gece yarısı yapılan 
bir baskınla aralarında HDP Eş Genel Başkanlarının da bulunduğu 11 milletvekili gözaltına 
alınmış; Selahattin Demirtaş gözaltının ardından savcının tutuklama talebi ile mahkemeye 
sevk edilmiştir.

HDP milletvekillerinin gözaltına alınması kabul edilemez. Bu operasyon; eşit yurttaşlık teme-
linde, barış içinde, bir arada yaşama umudumuza yapılmış bir darbedir.

Gözaltına alınan HDP milletvekilleri derhal serbest bırakılmalıdır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak; Türkiye’nin geleceğinin dikta rejiminden de-
ğil, demokrasinin evrensel değerlerinden geçtiğini bir kez daha vurguluyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 10 EKİM-DER’DEN 
10 EKİM DAVASINA ÇAĞRI

CUMHURİYET TARİHİNİN EN KANLI SALDIRISINDA ADALET VE YÜZLEŞME SÜRECİ BAŞLIYOR!

Açıklamamıza başlamadan önce 10 Ekim’de DİSK-KESK-TMMOB-TTB tarafından düzenlenen 
Emek-Barış-Demokrasi mitingine yönelik alçakça saldırıda yaşamını yitiren her bir barış gü-
vercinimizi buradan bir kere daha selamlıyoruz.

Ankara’da o gün emeğin ekonomik-demokratik hakları için, savaşlarda akan kanın ve göz-
yaşının durdurulması için, demokrasi taleplerimizi haykırmak için Ankara’da buluşmuştuk. 
Emek-barış ve demokrasi düşmanlarının gerçekleştirdiği katliamla ilgili açılan davanın ilk du-
ruşması 7 Kasım Pazartesi günü Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde (Duruşmalar An-
kara 10. Ve 11. Ağır ceza mahkemelerinin salonlarında yapılacaktır.) saat 10’da başlayacak.

10 Ekim’de emek için, barış için, demokrasi için buluşanlar olarak, 7 Kasım’da adalet için bir 
araya geleceğiz.

Ülkemizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her köşesine düşen acılarımızı payla-
şarak, gözyaşlarımızı ve öfkemizi gizlemeden adalet için yeniden kucaklaşacağız.

Öfkeliyiz çünkü bizi hedef alan bombaların ardından yaralılarımıza ambülans değil üzerimize 
TOMA’lar gönderdiler.

Öfkeliyiz çünkü adı, sanı, eşgali belli olan bombacıları Ankara’nın göbeğinde kendilerini pat-
latana kadar yakalamadılar.

Öfkeliyiz çünkü emek-barış-demokrasi için ölenlerin ardından, katliam sonrası oylarının yük-
seldiğini “müjde” diye duyurdular.

Öfkeliyiz çünkü ihmali olduğu müfettişlerce tespit edilen kamu görevlilerinin yargılanmasını 
idari kararlarla engellediler.

Öfkeliyiz çünkü ölenlerin ardından düzenlediğimiz anmalara, cenazelere saldırdılar, bu an-
malara-cenazelere katılanlara davalar açtılar.

Öfkeliyiz çünkü IŞİD’li canilere “bey” diye hitap edenler, katilleri “öfkeli gençler” diye ma-
sumlaştıranlar, katliamın birinci yıldönümünde Ankara Garı önünde birbirimize sıkı sıkıya 
sarılarak acımızı paylaşma isteğimize gaz bombalarıyla yanıt verdiler.

Öfkeliyiz çünkü IŞİD terör örgütünün Türkiye’deki yapılanmasında yer aldığı tespit edilmiş 
olan isimlerin elini kolunu sallayarak dolaştığını ve Antep’teki gibi yeni katliamlar planladığı-
na tanıklık ettik. IŞİD elebaşları aylarca aramızda rahatça dolaşmışken, sağ yakalanabilecek 
iken susturulduklarına tanıklık ettik. 
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Öfkeliyiz çünkü 7 Haziran seçimlerinin ardından “Ya biz, ya kaos” diyenlerin yaktığı ateş ülke-
mizi, insanlarımızı yakmaya devam ediyor.

Tam da bu nedenle bizim davamız, “eylem yapmadan tutuklanamayan”, “kendini patlattık-
tan sonra hukuka teslim edilen” 3-5 IŞİD’cinin yargılanması değildir.

Bu dava kendine uygun bir rejim arayışı içinde ülkemizi yangın yerine çevirmekten kaçınma-
yanların, 70 milyon insanımızı ateşe atanların yargılanması gereken bir davadır.

Bizim davamız, bizim amacımız bu toprakları kanla ve gözyaşıyla yoğurarak siyasi amaçlarını 
gerçekleştirmeye çalışanlardan hesap sormaktır.

Toplumu kutuplaştırma ve düşmanlaştırma yöntemleriyle yöneterek tüm ülkeye korkunç be-
deller ödetmekten kaçınmayan bir siyasi anlayışa karşı bizim davamız, hangi dilde yakılırsa 
yakılsın ağıtlarımızla birleşmektir, umutla kucaklaşmaktır.

Bizim davamız bugün işsizliğe, güvencesizliğe, yoksulluk sınırı altında yaşamaya, köleliğe 
mahkum edilmek istenen emeğin davasıdır

Bizim davamız ülkede ve bölgede kışkırtılan savaşlarla bizlere unutturulmak istenen barışın 
ve kardeşliğin davasıdır.

Bizim davamız faşizme karşı direne direne kazanacağımız demokrasinin davasıdır.

Tüm halkımızı bu davaya bulunduğu her yerde müdahil olmaya çağırıyoruz.

DİSK 
KESK 
TMMOB 
TTB 
10 EKİM BARIŞ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
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Bir haftadır, HDP milletvekillerinin gözaltına alınması ve tutuklanması ile ilgili yapmış olduğu-
muz açıklama üzerinden malum çevreler yazılı ve sosyal medyada örgütümüzü terör ve PKK 
işbirlikçiliği ile suçlayan bir kampanya başlattılar. Amaçları TMMOB’yi iktidarın hedefi haline 
getirmek, Birliğimizin antiemperyalist, yurtsever, ilerici, demokrat, halkçı, toplumcu çizgi-
sinin tasfiye edilmesini sağlamaktır. Belirtmek isteriz ki; TMMOB’nin terör saldırıları konu-
sundaki duruşu açıktır. Defalarca yaptığımız basın açıklamalarında da vurguladığımız üzere 
TMMOB, PKK eylemleri dahil tüm terör saldırılarını lanetleyen, ülkenin geleceğinin eksiksiz 
bir demokrasiden, barış içerisinde bir arada yaşamdan geçtiğini savunan bir örgüttür.

Basın açıklamamızda altını çizdik, bir kez daha yineliyoruz; HDP milletvekillerinin hukuka ay-
kırı olarak gözaltına alınması, tutuklanması kabul edilemez. Bu operasyon; seçimlere, temsili 
parlamenter sisteme ve barış içinde, bir arada yaşama umudumuza yapılmış bir darbedir. Se-
çilmiş milletvekilleri devre dışı bırakılarak barış yerine savaşa ve teröre davetiye çıkartılmak-
tadır. Bu gidiş, iyi bir gidiş değildir, ülkemizi kaosa sürükleyecek, geleceğimizi karartacaktır. 
Türkiye’nin geleceği dikta rejiminde değil, demokrasinin evrensel değerlerinde aranmalıdır.

Bizler her ortamda TMMOB’ye saldıran bu karanlık odakları yakından tanıyoruz. Onlar baskı-
nın, sömürünün, yağmanın, talanın, katliamların, savaşın, ırkçılığın, şeriatçı karanlığın sesidir.

Onlar da bizi iyi tanır. Biz eğilip bükülmeden doğruları söyleyenleriz. “Padişahım çok yaşa” 
demeyenleriz. Gücümüzü iktidar erklerinden değil halkımızdan, örgütlü üyemizden, bilim-
den, teknikten, demokrasiden, insani değerlerden alırız.

Daha dün andığımız Mustafa Kemal Atatürk’ün hassasiyetle dile getirdiği barış ilkesini be-
nimseyerek ülkemizde, bölgemizde ve dünyada barış isteriz. Bağımsız, demokratik, laik bir 
toplum ve sosyal hukuk devletini savunuruz.

Düşünce, ifade, haber alma, örgütlenme özgürlüğünden ve insan haklarından yanayız.

Emek, ülke, halk ve doğa düşmanı sömürü politikalarına karşıyız. Kamucuyuz, toplumcuyuz, 
eşitlikçiyiz, özgürlükçüyüz, barış ve demokrasi yanlısıyız.

İnsanca bir yaşam ve özgür bir gelecek için mücadele edenlerdeniz.

Korkmayacağız, yılmayacağız, sinmeyeceğiz, susmayacağız.

Barış, kardeşlik ve özgürlük günlerini mutlaka kazanacağız.

Tarih her ne olursa olsun doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen bizlerden değil, güce ta-
panlardan, rüzgar nereye eserse oraya eğilenlerden hesap soracaktır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

11.11.2016

DEMOKRASİ DÜŞMANLARINA CEVABIMIZDIR
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18.11.2016

DİNSEL BAĞNAZLIKLA KADINLARI HİÇE SAYAN 
AKP’NİN SON HAMLESİ: “TECAVÜZ ET, EVLEN, 
SERBEST KAL”

Hedeflediği İslami rejim için laikliği tasfiye etmeye uğraşan, kadın ve çocuk istismarını sis-
temli olarak propaganda eden, şeriatçı düzenlemeler yapan AKP’nin milletvekillerince dün 
TBMM Genel Kurulu’nda tecavüzcü ile mağdurun evlenmesi durumunda tecavüzcünün ce-
zasının ertelenmesini öngören bir önerge verildi

Önergenin kabul edilmesi durumunda; “Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir 
neden olmaksızın işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, 
Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine” 
karar verilebilecektir.

AKP’nin çocuk yaşta evliliklerin önünü açmak, evlilik yaş sınırının altında kalan, yani yasalar-
ca “çocuk” olarak tanımlanan kız çocuklarının tecavüzcülerini serbest bırakmak için getirdiği 
bu önergeyle; çocuk istismarı suç olmaktan çıkarılacak, zorla erken evlendirmelerin önü açı-
lacaktır.

AKP’nin 14 yıllık iktidarında kadınların toplum içindeki ekonomik, kültürel ve sosyal etkinliği 
siyasi iktidarın bilinçli politikaları ile sürekli azaltılmıştır. AKP, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, 
kadınların cinayete kurban gitmesine; işyerinde, sokakta, evde taciz, tecavüz ve saldırıya ma-
ruz kalmasına, bedeninin, emeğinin ve kimliğinin sömürülmesine yol açan politikalarını gün 
geçtikçe derinleştirmiştir.

4+4+4 sistemiyle hedeflenen, kız çocuklarının eğitim hayatından uzaklaştırılması ve AKP’nin 
gerici zihniyetiyle şekillenen “sosyal hayattan uzaklaştırılmış, üretimin dışında bırakılmış, ha-
yatı üç çocuk doğurmakla sınırlandırılmış” kadınlar olması için çizilen tabloda gelinen son 
nokta tecavüzcüsüyle evlendirilmek olmuştur.

Evrensel hukukta asla yer bulamayacak bu önerge derhal geri çekilmelidir.

Kadını hiçleştiren politikalara, kader haline getirilen dayatmalara karşı durmak için mücade-
lemiz hiç durmadan devam edecektir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Yürütme Kurulu
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22.11.2016

BİLİRKİŞİLİK KANUNU TBMM’YE YENİDEN 
GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE İADE EDİLMELİDİR

Birliğimizin ve bağlı Odalarımızın gerek Adalet Komisyonuna bizzat katılıp sözlü olarak gerekse 
yazılı olarak sunduğu görüşleri dikkate alınmaksızın hazırlanarak TBMM’ne sunulan Bilirkişilik Ka-
nun Tasarısı, 02-03 Kasım 2016 tarihlerinde TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir. 
Halen Cumhurbaşkanının önünde duran, imzalanıp Resmi Gazete’de yayımlanması ile uygulan-
masına başlanacak olan Kanun, bir dizi olumsuzluklar içermektedir. Şöyle ki;

Bilirkişilik Hizmetleri siyasi iradenin şemsiyesi altına girecektir.
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Bilirkişilik Daire Başkan-
lığı’na, Bilirkişilik alanında  uzmanlıkları tespit etmek, etik ilkeleri belirlemek, temel eğitimin usul 
ve esaslarını belirlemek, özel hukuk tüzel kişilerinin ve bu tüzel kişilik bünyesinde bilirkişi olarak 
çalışacak kişilerin taşıması gereken nitelikleri belirlemek, gibi görevlerin yanı sıra bilirkişilerin de-
netimine ve performansına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve bilirkişilik listesi ve sicilini tutmak 
görevleri de verilmiştir. Sicil ve performans denetimi gibi iki kritik konuda karar verici mevkiin 
Bakanlık olması, bilirkişilerin boynuna bir ilmek geçirmek ile eş anlamlıdır. Zira Bakanlık elinde 
bulundurduğu bu güç ile istediği/istemediği bilirkişileri tasnifleyebilecektir.

Bilirkişi şirketleri kurulacak ve bilirkişiler şirket çalışanı (işçi) olarak hizmet verecektir.
Bilirkişi tanımında;  “Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşü-
nü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya “özel hukuk tüzel kişisi’’ denilerek 
bilirkişilik alanının ileride bu amaçla kurulacak şirketlere teslim edilmesinin yolu açılmıştır.

Her ne kadar tüzel kişilikte(şirkette) çalışan kişilere bilirkişi olma ve listede yer    alma şartı geti-
rilmiş ise de, bu uygulama ile, özel ve teknik bilgiye dayalı aydınlatma ve bilgilendirme yükümlü-
lüğünü bizzat yerine getirme mecburiyeti bulunan ve bu yüzden başkasına devredilemeyecek bir 
kamu görevi yapmakta olan bilirkişilerin, görevlerini bağımsız olarak yerine getirmeleri mümkün 
olmayacak, bilirkişilik hizmeti ticarileşecektir.

Halen bilirkişilik yapmakta olan üyelerimiz yok sayılmaktadır.
Yasaya göre, yıllardır bilirkişilik yapan mühendis, mimar şehir plancıları, bundan önce aldıkları 
eğitimler ve deneyimler yok sayılarak Bakanlık veya yönlendirdiği kurum/kuruluşlardan  temel 
eğitim almak şartı ile listelere girebilecektir. Daha düne kadar alanında uzman olduğu kabul edi-
len mühendis, mimar şehir plancıları, tasarının kanunlaşması ile zorunlu eğitime tabi tutulacaktır. 
Her yasaya eklenen, müktesep hakları düzenleyen geçici maddeler bile Bilirkişilik Kanunu’nda 
yoktur.

TMMOB olarak bilirkişilerin tarafsızlığını ve bağımsızlığını ortadan kaldıracak; yargı kararlarına 
gölge düşürecek Bilirkişilik Kanunu’nun tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye iade edilmesini talep 
ediyor, başta bilirkişilik veren üyelerimiz olmak üzere tüm üyelerimizi bu Yasa’nın geri çekilmesi 
için vereceğimiz mücadelede yanımızda olmaya çağırıyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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22.11.2016

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA 
ŞUBE BAŞKANI ALİ ULUŞAHİN SERBEST 
BIRAKILMALIDIR

Bilindiği üzere 15 Temmuz darbe girişiminin ardından darbe ve darbecilerle ilgisi olmayan 
ilerici, demokrat kesimler de hedeflenerek adeta bir muhalif avı yürütülmektedir. Bu duru-
mun meslektaşlarımıza yansıdığı son örnek, Birliğimize bağlı Kimya Mühendisleri Odası’nın 
Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uluşahin arkadaşımızın sabah evinde gözaltına alın-
ması, evinde ve Şubemizde arama yapılmasıdır.

Edindiğimiz bilgilere göre Ali Uluşahin arkadaşımızın sosyal medyada iktidara yönelttiği eleş-
tirel haber paylaşımları, 15 Temmuz sonrası yürütülen benzer uygulamalarda sık sık görüldü-
ğü üzere FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamına alınmış ve beş gün avukat yasağı getirilmiştir.

Her zaman darbelere ve dikta rejimlerine karşı duran TMMOB üyesi meslektaşlarımıza ve 
ilerici, demokrat yurttaşlarımıza yönelik bu tutumlara bir son verilmesi gerekmektedir.

TMMOB olarak, hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanmasını belirtiyor, soruşturmanın uzatıl-
maksızın adil bir şekilde sonuçlandırılarak arkadaşımızın serbest bırakılmasını istiyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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24.11.2016

ADANA’DAKİ TERÖR SALDIRISINI 
LANETLİYORUZ

Adana Valiliğine yönelik olarak bu sabah bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyoruz.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz.

Bombalar ve katliamlar ülkesi haline Türkiye’de her gün yeni bir acıya uyanmaktan yorulduk. 

TMMOB olarak, kimden gelirse gelsin terörün her türlüsünü lanetliyoruz.

Üst üste patlayan bombalar ve terör saldırılarıyla ülkemizin içine sokulmak istendiği karanlık 
sürece karşı barışın sesinin hâkim kılınması şarttır.

TMMOB, bölgemizde ve ülkemizde yaratılmak istenen kaos ortamına, savaş dayatmalarına, 
yeni dünya düzeni teorilerine karşı daima barıştan, demokrasiden, özgürlüklerden yanadır.

TMMOB bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu konudaki duyarlılığını ve çabasını 
sürdürecektir. 

“Savaşa hayır, barış hemen şimdi” diyoruz ve “Ülkede, bölgede, dünyada barış” istiyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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24.11.2016

TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU: DARBELERE, 
SAVAŞA, GÜVENCESİZLİĞE VE ŞİDDETE KARŞI 
BİZ KAZANACAĞIZ!

25 Kasım 1960; Dominik Cumhuriyetinde, Trojillo Diktatörlüğü’ne karşı direnen Mirabel kardeş-
lerin, cezaevinde bulunan eşlerini ziyaret ettikten sonra tecavüz edilerek katledilmelerinin tari-
hidir. Bu olayın ardından tüm dünyada kadına yönelik şiddete karşı kampanyalar düzenlenmiş, 
1981 yılında da Kolombiya’nın başkenti Bogota’da toplanan 1. Latin Amerika ve Karayip Kadınlar 
Kongresi’nde Mirabel kardeşlerin katledildiği gün olan 25 Kasım, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Dayanışma Günü” olarak ilan edilmiştir. Bu kararı benimseyen Birleşmiş Milletler’in 
1999’daki kararı ile her yıl 25 Kasım tarihi “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma 
Günü” olarak anılmaktadır.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü; “kadına karşı 
şiddette hayır” algısını, sadece kadına karşı değil, çocukların istismarına, toplumsal cinsiyet eşit-
sizliğine, ayrımcılığa, ataerkil toplumsal şiddete, aile içi şiddete, savaşa ve ırkçılığa karşı kadın da-
yanışması olarak tüm dünyada yükseltmektedir. 25 Kasım aynı zamanda Mirabel kardeşleri vahşi 
bir biçimde öldüren zihniyete;  faşizme ve diktatörlüklere karşı uluslararası kadın dayanışması 
anlamıyla da öne çıkmaktadır. Çünkü kadına yönelik şiddetin, hayatın diğer alanlarında yaşanan 
şiddetten bağımsız ele alınamayacağı ve çözülemeyeceği, şiddeti onaylayan, meşrulaştıran zihni-
yet değişmedikçe kadına yönelik şiddetin bitmeyeceği açıktır.

Bir kişinin, topluluğun, halkın doğuştan sahip olduğu hakları kullanmasını engellemek ve bu 
amaçla şiddet uygulamak da bu hakları şiddet içeren yollarla elde etmeye çalışmak da evrensel 
kabullere göre insanlık suçudur. 

Şiddet nerede, nasıl, kim tarafından uygulanıyor olursa olsun beslendiği kaynak aynıdır; özgürlük-
ler ve demokrasi düşmanlığı. İşte bu nedenledir ki özgürlüklerin ve demokratik ortamın baskılan-
dığı, haber alma hürriyetinin kısıtlandığı, eğitim seviyesi düşürülerek dinsel baskılar ve gericiliğin 
arttırıldığı, nefret söylemlerinin yükseldiği ortamlar; her tür şiddetin, özellikle toplumsal olarak 
en fazla tehdit altında olan çocuklara, kadınlara ve LGBTİ bireylere karşı şiddettin, büyük bir hızla 
artmasının nedenlerini oluşturmaktadır.

Nitekim, “darbe girişimi” sonrası ülkemizde yükselen ekonomik istikrarsızlığa karşı başkaldırının 
engellenmesi amacıyla hukukun, demokrasinin ve insan haklarının tümüyle askıya alınması için 
uygun ortamı yakalayan otoriter rejim, başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine 
uyguladığı kuşatmanın dozunu giderek artırmaktadır. OHAL bahane edilerek çıkarılan, KHK’ler ile 
ülkede insan hakları ihlallerine varan düzenlemelerle kapatılan basın yayın organları, hapse atı-
lan gazeteciler,  kapatılan dernekler, el konulan iş yerleri nedeniyle işsiz kalan,  işten el çektirilen 
yüzbinler, sadece kamuda değil akademik çevrede de muhaliflerin ayıklanması, idari özerklik kı-
rıntılarının da tamamen ortadan kaldırılması gibi hukuk dışı kararlar alınıp uygulanırken, 25 Kasım 
“Uluslararası Kadına Karşı Şiddete Hayır Günü”ne çeyrek kala, TBMM’ne çocuk tecavüzcülerini 
affetmeye, cinsel istismara uğrayan çocukları tecavüzcüleri ile evlendirmeye yönelik kanun tekli-
finin sunulması kanımızca tesadüf değildir.   

Darbe girişimi ile beraber bireysel silahlanmanın önünün açılmaya çalışılması, halkı provoke ede-
rek “hadım yasası”, “idam”  gibi evrensel hukuka, insan haklarına aykırı düzenlemelerin tartışma-
ya açılması şiddeti körüklemekte, kadın cinayetleri vahşetinin önünü açarak ilerlemesi için uygun 
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ortamın yaratılmasına neden olmaktadır.

2016 yılının ilk 9 ayında işlenen kadın cinayetlerinin sayısı 331 oldu. Öldürülenler arasında 4 ya-
şında cinsel istismar sonucu öldürülen Irmak ve 15 yaşında doğum yaptığı için öldürülen Derya 
gibi kız çocukları da yer alıyordu.

Ölüm gerekçeleri olarak ne gösterilirse gösterilsin, bu kadınların hepsi, kadın oldukları için ve 
kendilerine tanınan cinsiyet rollerinin dışına çıktıkları için öldürüldüler.

Cezalandırılan faillerin hemen tamamı ise ‘‘haksız tahrik’’ ve “iyi hal”  indiriminden yararlanarak 
hafif cezalar aldılar.

Kadın cinayetlerinde en önemli faktör olan “namus algısının”  kadınların bedenlerini ve emek-
lerini denetlemeye yönelik olduğunu; görenek ve geleneklerle olduğu kadar, eğitim sisteminin 
cinsiyetçi yapısıyla ve “aile değerleri” adı altında tüm topluma ideolojik olarak benimsetildiğini 
bilmekteyiz.

“Şiddet” sadece cinayet, fiziki şiddet,  taciz ve tecavüz de değildir.

KAMER Vakfının 2011 yılında, 23 ildeki merkezleri aracılığıyla 58.575 kadınla yüz yüze yapmış 
olduğu araştırma sonuçlarına göre kadınların %49’unun fiziksel, %93,1’inin psikolojik, %91,2’sinin 
ekonomik, %78,5’inin sözel, %28,5’inin cinsel şiddet yaşadıklarını beyan etmişlerdir.

Dini gericiliğin her geçen gün arttığı ülkemizde 2011 tarihli KAMER Vakfı araştırması o tarihte bile 
kadınların  %20’sinin 15 ve daha küçük yaşta evlendirildiklerini, %29’unun 16-17 yaşında evlen-
dirildiklerini, bir diğer ifadeyle 2011 yılı itibariyle ülkemiz kadınlarının %59’unun 18 yaşın altında 
yaygın deyişle “çocuk gelin” bilimsel ifadeyle “pedofili” kurbanı olduğu gerçeğini gözler önüne 
sermektedir.

“Kadınla erkek eşit olamaz” diyebilen bir zihniyetin hüküm sürdüğü ülkemizde; evrensel değerle-
re göre cinsel istismarın insanlık suçu olarak tanımlanmasına karşın, çocukların tecavüzcüleri ile 
evlendirilerek cinsel istismar suçunun süreklilik kazanmasına olanak sağlanmaya çalışılması, hatta 
“İslam’ın caiz diye nitelendirdiği bir şeyin pedofili diye nitelendirilmesi doğru değil”  denilerek bu 
insanlık suçunun savunulması, durumun vahametini ortaya koymaktadır.

Kadınlar cinayetlerle, tacizlerle, tecavüzlerle, baskı altında tutularak, yıldırılarak eve hapsedilmek 
istenmektedir. Her gün öldürülen, şiddete, cinsel istismara uğrayan kadınlar, bir yandan hayatta 
kalma mücadelesi verirken, bir yandan da tüm baskıcı, gerici politikalara rağmen emekleri ile 
hayatlarını kazanma mücadelesini vermektedirler. Çalışan kadınlar kendi ayakları üzerinde dura-
bilmek, üretmek için çabalarken, patronlar kadınları ucuz iş gücü olarak görmekte, güvencesiz, 
esnek, geçici işlerde çalıştırmaktadır. Yaptıkları aynı iş için erkeklerden daha düşük ücret alan da 
kadınlardır, kriz dönemlerinde ilk işten atılanlar da…

Son yasal düzenlemelerle işgücünü kiralık hale getiren kölelik düzeni sayesinde kadınların ev için-
de harcadığı emek arttırılıp, emeklilik neredeyse imkânsız hale getirilirken, sağlık hizmetleri ve 
sosyal güvence için kadınlar kocalara mahkum edilmekte; esnek çalışma, daha uzun annelik izni 
gibi düzenlemelerle daha da ucuz işgücü haline getirirken, öte yandan da giderek çalışma haya-
tının dışına itilmektedir.

Yargı bağımsızlığından söz edilemeyen, özgürlüklerin kısıtlandığı, herkese işini, ekmeğini ve hürri-
yetini kaybetme korkusunun salınmaya çalışıldığı bir ortamda, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulus-
lararası Dayanışma ve Mücadele Gününde kadın duyarlılığı ve gelecek kuşaklara karşı sorumlulu-
ğumuzun bilinciyle haykırıyoruz “KORKMUYORUZ, SUSMUYORUZ, İTAAT ETMİYORUZ!

Yaşasın Kadın Dayanışması!
Yaşasın TMMOB Kadın Örgütlülüğü
TMMOB Kadın Çalışma Grubu
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24.11.2016

TMMOB İKİNCİ BAŞKANLARINDAN NAİL GÜLER 
GÖREVİNE DERHAL İADE EDİLMELİDİR

Birliğimizde Yönetim Kurulu Üyeliği ve 40. Dönem Yönetim Kurulu II. Başkanlığı görevlerinde 
bulunmuş Harita ve Kadastro Mühendisi Nail Güler, 22 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan 677 sayılı KHK ile hiçbir gerekçe gösterilmeden kamu görevinden çıkarılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nde ça-
lışmakta iken 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan cadı avında 1 Ağustos 2016 tari-
hinde açığa alınan Nail Güler’in açığa alınma sürecinde 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası’n-
da öngörülen soruşturma aşamalarının hiçbirisi uygulanmamış ve 677 sayılı KHK ile kamu 
görevinden ihraç edilmiştir.

Darbelere ve dikta rejimlerine her dönem karşı duran TMMOB’nin ikinci başkanlığını yapmış 
Nail Güler’in hiçbir gerekçe gösterilmeden kamu görevinden çıkartılmasının takipçisi olaca-
ğımızın ve görevine iadesi için mücadelemizi sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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28.11.2016

SİVİL DARBE UYGULAMALARINDAN VAZGEÇİN! 
KHK’LAR İLE İŞTEN ATILMALARA SON VERİN!

15 Temmuz’un ardından ilan edilen OHAL ve peş peşe yayımlanan 12 Kanun Hükmünde Karar-
name ile ülkemizin sokulduğu kargaşa, içinden çıkılamaz bir hale geliyor. Toplumsal muhalefetin 
bastırıldığı, sivil darbenin ihtiyaçlarının art arda yasalaştığı ve bunlara karşı ses çıkaran herkesin 
sesinin kesilmeye çalışıldığı OHAL süresince 2054’ü mühendis, mimar olmak üzere 150 binin üze-
rinde kamu görevlisi işten çıkarıldı ya da açığa alındı.

AFAD’dan 16, TRT’den 16, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 33, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’ndan 23, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 91, TSE’den 11, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı’ndan 249, Maliye Bakanlığı’ndan 2, Devlet Malzeme Ofisi’nden 2, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’ndan 453, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 6, SGK’dan 6, Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlüğü’nden 20, TÜİK’ten 6, Sağlık Bakanlığı’ndan 27, Sivil Havacılıktan 14, Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı’ndan 33, İçişleri Bakanlığı’ndan 30, Mahalli İdarelerden 239, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı’ndan 197, Devlet Demiryolları’ndan 50, DHMİ’den 13, KGM’den 48, EGM’den 
5, YÖK’ten 433, MEB’den 8, PTT’den 5, Adalet Bakanlığı’ndan 11 ve çeşitli müdürlüklerden 10 
olmak üzere toplam 2054 mühendis, mimar ve şehir plancısı unvanlı meslektaşımız kamudan 
ihraç edildi.

İşten çıkarmaların tamamı, soruşturmasız, sorgusuz, sualsiz gerçekleştirildi. İhbarlarla ve birey-
sel inisiyatiflerle hazırlanan listelerle on binlerce insan açığa alındı veya işlerinden ihraç edildi. 
Neredeyse okullarda, üniversitelerde ders verecek öğretmen ve öğretim görevlisi; bakanlıklarda 
çalışma yürütecek mühendis, belediyelerde hizmet üretecek memur kalmadı.

İnsanların temel hukuk normlarının dışında, temel insan haklarına aykırı olarak işlerinden atılma-
sı; hiçbir sorgu yapılmadan, savunma hakkının elinden alınması kabul edilemez. Kamu görevlileri-
ne uygulanacak tüm yaptırımlar adaletli ve eşit olmalıdır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, insan haklarının ayaklar altına alınmasına karşıdır.

Özellikle son yayımlanan KHK’lar ile toplumsal muhalefet unsurları olan, demokratik sendikal mü-
cadele yürüten, mesleklerini kamu yararını gözeterek icra eden kişilerin işlerinden atılmasının 
arkasında toplumsal muhalefetin etkisizleştirilmesi amacının olduğunu biliyoruz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, yüzünü emekten, demokrasiden, barıştan yana dönmüş 
tüm üyelerinin ve tüm kamu görevlilerinin yanında olacaktır.

Bu akıl almaz uygulamalara, KHK’lar ile açığa alınmalara ve işten çıkarılmalara son verilsin! Hukuk 
dışı uygulamalarla işlerine son verilenler, açığa alınanlar görevlerine derhal iade edilsin!

Hukuksuz uygulamalara, OHAL düzenine karşı mücadele etmeye, demokrasinin evrensel değerle-
rini savunmaya devam edeceğiz. İnsanca bir yaşam, onurlu bir gelecek için verdiğimiz mücadeleyi 
asla bırakmayacağız!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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30.11.2016

ADANA ALADAĞ’DA KIZ ÖĞRENCİ YURDU 
YANGINI KAZA DEĞİL, SORUMLUSU SİYASİ 
İKTİDAR OLAN BİR CİNAYETTİR

Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğre-
tim Kız Öğrenci Yurdu’nda dün gece çıkan yangında çocuklarımızı kaybettik.

Öncelikle çocuklarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralı çocuklarımıza da acil şifa diliyoruz.

Bu facia bir kaza ya da kader değildir. Bu, denetimsizliğin yol açtığı, sorumlusunun da siyasi iktidar 
olduğu bir cinayettir.

Yasa dışı tarikat-cemaat yurtlarının önünü açan, eğitim sistemini paralı hale getiren, yoksul ai-
lelerin çocuklarını tarikatların, cemaatlerin kucağına iten AKP iktidarı, bu yurtları hiçbir koşulda 
denetlemeyerek bu katliamın hazırlayıcısı olmuştur.

Siyasi İktidar, faciadan sonra gerçeklerin ortaya çıkartılmasını engellemek için de çareyi her za-
man olduğu gibi yayın yasağı ilan etmekte bulmuştur.

Olay yerine ulaşan TMMOB heyetinin ilk gözlemlerine göre yangın elektrik kontağından çıkmıştır.

Zemin + 2 kattan oluşan betonarme binanın zemin kaplamaları PVC malzemedendir ve bu da 
yangının büyümesine, çabuk yayılmasına ve zehirlenmelere yol açmıştır.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangın merdiveni kapısının kilitli olması nedeniyle çocukların 
kaçış imkânı olmamış, ölenlerin çoğu duman zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Yara-
lanmaların büyük bir çoğunluğu ise kaçış amacıyla binadan atlamalardan kaynaklanmıştır.

Öncelikle ifade etmek isteriz ki; Okullar, sağlık tesisleri, yurtlar gibi insanların yoğun olarak bulun-
duğu binalar yangın algılama, uyarma, yangın söndürme vb. insan sağlığını ve can güvenliğini ga-
ranti altına alacak teçhizatlarla donatılmak zorundadır. Bu sistemlerin ulusal, uluslararası tekniğe 
uygun yapılmasının yanı sıra, yine uluslararası kabul görmüş teknik şartnameler ve yönetmelikler 
çerçevesinde sürekli olarak bakım ve periyodik kontrolleri gerçekleştirilmelidir.

Öte yandan, yangın çıktığında binadan hızla uzaklaşmayı sağlayacak kaçış yollarının ve sistemlerin 
açık, kullanılabilir durumda olması önemlidir. Yangın felaketlerinde sıklıkla yaşanan yangın mer-
diveninin kapalı tutulması, yangın tüplerinin boş olması veya yangın dolaplarının kilitli tutulması 
gibi ihmalkârlıklar can kayıplarının artmasına neden olmaktadır.

Çocuklarımızın, gençlerimizin kaldıkları yurtların büyük bir kısmı, Aladağ örneğinde olduğu gibi 
projelendirme ve imalat sırasında yurt olarak tasarlanmamış ve kullanım izni alırken de uygunluk 
kriterleri aranmamıştır. Aladağ bir ilk değildir ve bu zihniyetle devam edilirse son da olmayacaktır.

Adana’da yaşanan felaket denetimsizliğin, vurdumduymazlığın bir sonucudur. Özel ve kamuya ait 
tüm yurtlar acilen uygunluk kriterleri açısından denetlenmeli, amaca uygun olmayanlar işletme 
dışı bırakılmalı, eksiklikleri tespit edilen yurtların iyileştirme çalışmaları planlı bir şekilde ve sürat-
le yerine getirilmelidir.

Emin KORAMAZ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
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02.12.2016

İFTİRA DEĞİL GERÇEK... ANKARA’YA SAHİP 
ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Atatürk Orman Çiftliği’nin talanına karşı yürütülen mücadele sürecinde, AOÇ Koruma Amaçlı 
Nazım İmar Planına dava açan, Çevre Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ve Ziraat Mühendisleri Odası 
başkanlarımıza “Melih Gökçek’e iftira ettikleri” gerekçesiyle dava açılmıştır.

Atatürk Orman Çiftliği kuruluşundan bugüne birçok saldırıya maruz kalmış bu saldırılar neti-
cesinde hem niteliğinden hem de niceliğinden önemli kayıplar vermiştir. Fakat özellikle 2006 
yılında AOÇ Kuruluş Kanunu’nda gerçekleşen değişiklikle birlikte AOÇ üzerinde plan yetkisi-
nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verilmesi sonrasında bu saldırılar (Kaçak Saray, Anka-
park, Ankara Bulvarı vb.) yoğunlaşmış ve gelinen noktada artık bütüncül ve kuruluş amacına 
hizmet eden bir Atatürk Orman Çiftliği’nden söz etmek zorlaşmıştır.

TMMOB’ye bağlı meslek odaları her zaman olduğu gibi bilimin ve tekniğin ışığında, Ata-
türk’ün şartlı bağışı ile halka emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği’nin talanına karşı da mü-
cadele yürütmüşler, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına açılan dava süreçleri ile birlikte, 
AOÇ’de hukuka aykırı olarak yapılan Kaçak Saray, Ankapark, yol ve kavşaklarla ilgili yargı ka-
rarlarının uygulanmasını da takip etmişlerdir.

Söz konusu iftira davasının açılmasına neden olan Ankapark ile ilgili süreç çok açıktır.

Atatürk Orman Çiftliği alanı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
02.06.1992 tarih 2436 sayılı kararıyla “Doğal ve Tarihi Sit Alanı” olarak ilan edilmiştir.

Aynı kurulun 07.05.1998 tarih 5742 sayılı kararıyla Atatürk Orman Çiftliği alanı “1. Derece 
Doğal ve Tarihi Sit” olarak belirlenmiştir.

Bu alan 09.09.2012 tarihli 28406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 
30.07.2012 tarih 2012/3547 sayılı kararıyla “Yenileme Alanı” olarak ilan edilmiş, söz ko-
nusu alana 08.07.2013 tarihli, 28711 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24.06.2013 tarih 
2013/5037 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ilave yapılmıştır.

Bu alanın “Yenileme Alanı” olarak kabul edilmesine ve ilave alan ilanına ilişkin Bakanlar Ku-
rulu kararlarının iptali istemiyle Danıştay Ondördüncü Dairesinde açtığımız davalar üzerine, 
yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu; 10.07.2014 tarihli, E:2012/10367 ve E:2013/7039 sayılı 
kararlarla; Bakanlar Kurulu kararlarının yürütmesi durdurulmuştur.  

5 Meslek Odamız yargının verdiği bu kararın uygulanması için gerekli uyarılarda bulunmuş, 
yargı kararını uygulamayan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İmar ve Şe-
hircilik Daire Başkanı Ömer Faruk Erciyes, Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar hakkında 
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suç duyurusunda bulunarak hukuksuz uygulamalarını kamuoyuna açıklamışlardır. Bu hukuk-
suzluğu açıklamak 5 Oda başkanın asli ve anayasal görevidir.

Atatürk’ün şartlı bağışından bugüne kadar Atatürk Orman Çiftliği’nin toprak varlığının 
%40’nın kaybedilmiş olması talanın açıkça itirafıdır.

Meslek Odası başkanlarımız, asılsız iftira ile ilgili olarak bundan tam 2 yıl 20 gün önce Cum-
huriyet Savcılığına ifade vermiş ve yargı kararlarını Savcılığa sunmuşlardır. Dosya 2 yıl 20 gün 
açık kaldıktan sonra her ne olduysa Çevre Mühendisleri Odası Başkanımız Baran Bozoğlu, 
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanımız Tezcan Karakuş Candan, Peyzaj Mimarları Odası 
Başkanımız Ayşegül Oruçkaptan, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanımız Emre Se-
vim, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanımız Özden Güngör hakkında Melih Gökçek’e iftiradan 
dava açılmış olup, bir yıldan 4 yıla kadar hapis, kamu hizmetlerinden men, seçme seçilme 
hakkından men cezası istenmektedir.

Türk Dil Kurumu’na göre iftira; “bir kimseye kasıtlı ve asılsız suç yükleme”dir. Melih Gökçek’in 
Ankapark ile ilgili yargı kararlarına rağmen talan sürecine devam etmesi iftira değil gerçektir.

Cumhuriyet Savcılığı’nın görevi hukuku korumaktır. Yapılması gereken gerçekleri kamuoyuy-
la paylaşan meslek odası yöneticilerine dava açmak değil, yargı kararlarına uymamakta ısrar 
eden Gökçek hakkında takibat yapmaktır.

Bugün gelinen noktada; mesleki, bilimsel ve teknik bilgimiz ışığında yürüttüğümüz hukuki 
süreç “iftira” olarak adlandırılacaksa bu suçu işlemeye devam edeceğimizi, Atatürk Orman 
Çiftliği’nde gerçekleşen yağma sürecini tekrar tekrar ifşa edeceğimizi bir kez daha duyuru-
yoruz.

Ankara’yı parsel parsel satanlar hesap vermeden bu mücadele bitmeyecektir.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ



89

07.12.2016

BİŞAR TUTUŞ SERBEST BIRAKILMADIR

Birliğimize Bağlı Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yedek Yönetim Kurulu Üyesi 
Bişar Tutuş, 6 Aralık 2016 tarihinde çalıştığı Yenişehir Belediyesi hizmet binasında darp edi-
lerek gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştır.

Herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin ve evrensel hukuk kurallarına aykırı bir şekilde yapılan 
tutuklamadan derhal vazgeçilmelidir.

Ülkemizde OHAL’e dayanılarak ve terörle mücadele gerekçe gösterilerek, tüm muhalif ke-
simlere yönelik bir cadı avı başlatılmıştır. Ülkemizi içinden çıkılmayacak karanlık bir girdaba 
sürükleyen bu hukuksuz uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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09.12.2016

DİSK-KESK-TMMOB-TTB “ŞİRVAN MADEN 
KAZASI ÖN İNCELEME RAPORU” AÇIKLANDI

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Madenköy’de açık işletme yöntemi ile işletilen bakır madeninde, 
17.11.2016 tarihinde meydana gelen basamak kayması sonucu 16 işçi yaklaşık 1,2-1,5 milyon 
ton malzemenin altında kalarak yaşamını yitirmiştir. Facia sonrası yapılan arama çalışmaları 
yetersiz kalmış, maden işçilerinin bedenlerine günlerce ulaşılamamıştır. Halen 2 işçi toprak 
altındadır. Öncelikle yaşamını yitiren maden emekçilerinin yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Faciadan sonrası 23 Kasım 2016 tarihinde Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) oluşturduğu heyet, facia bölgesine 
giderek yerinde incelemelerde bulunmuştur.

2004 yılında yapılan özelleştirme ile söz konusu maden, Ciner Grubu bünyesinde faaliyet 
gösteren Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’ne devredilmiştir. 2006 yılı 
Haziran ayında bakır cevheri zenginleştirme tesisinin devreye alınmasıyla üretim faaliyetleri-
ne başlanılan, halen açık işletme yöntemi ile bakır cevheri üretilen ve vardiya usulü çalışılan 
işletmede, 800’ün üzerinde işçi çalışmakta olup, faaliyetler dört ayrı taşeron firma eliyle yü-
rütülmektedir.

Yapılan ön incelemede, işletmede 25 Temmuz 2016 tarihinde benzer bir kaymanın daha 
meydana geldiği ve bu olayda can kaybı yaşanmadığı, ancak iş makineleri ve kamyonların gö-
çük altında kaldığı öğrenilmiştir. Ülkemizdeki iş kazaları, can kayıpları olmadığında genellikle 
gizli kalmaktadır. Olası daha büyük felaketlerin önlenmesine yönelik çalışmaların yapılabil-
mesi için iş cinayetlerinin ve kazaların sadece can kaybı veya yaralanmalar olması halinde de-
ğil, her hâlükârda meydana gelişi ve nedenleriyle birlikte ilgili kurumlara bildirilmesi önemli 
ve gereklidir. Ülkemizde ise özelleştirme uygulamaları ve taşeronluk sistemi nedeniyle işçi 
sağlığı ve iş güvenliği alanında önleyici faaliyetlere gerekli önem verilmemekte ve çalışanlar 
hayatlarını  iş cinayetlerinde kaybetmektedir.

Sahada yapılan gözlemlerde, maden sahasında alttan üste doğru bazalt, yeşil renkli kiltaşı 
ve kireçtaşı birimleri tespit edilmiştir. Sahada çok eski tarihlerde, maden sahası işletmeye 
açılmadan önce bir heyelan meydana geldiği gözlemlenmiş, bu heyelanın en üstteki zayıf 
birimlerde oluştuğu tespit edilmiştir.

Faciaya neden olan kaymanın, saha üzerinde bulunan eski heyelan içerisindeki birimlere 
doğru yapılan genişleme kazıları sonucu meydana geldiği; yapılan genişleme kazılarının zayıf 
birimlerde basamak açmak amacıyla yapıldığı, ancak bu kazıların bölgedeki dengeyi bozduğu 
tespit edilmiştir. Bozulan denge nedeniyle, çalışma basamaklarının üzerinde oluşan çatlak-
ların kopması nedeniyle kaymanın yaşandığı gözlenmiştir. Bu olay, zayıf zeminde kontrolsüz 
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ve hızlı yapılan genişleme çalışmaları nedeniyle meydana gelmiştir. Hızlı ve yeterli etüt yapıl-
mayan çalışma biçimi, özel sektör için yüksek kâr anlamına gelmekte ve tüm faaliyetler bu 
eğilimle gerçekleştirilmektedir.

Heyetin yaptığı bilgi alışverişinde; olay bölgesinin üst kesimlerinde ve kaymanın gerçekleştiği 
bölgede denetimlerde rahatça görülebilecek, kaymanın habercisi olan çatlakların gözlemlen-
diği bilgisine ulaşılmıştır. Ocak içerisinde, kayma öncesi oluşan çatlakların kil ile dolduruldu-
ğu ve meydana gelen çatlakların önemsenmediği öğrenilmiştir. Bu bilgiler, şirket tarafından 
yapılan gözlem ve denetimlerin doğruluğu ve niteliği hakkında soru işaretleri oluşturmuştur.

Facia bölgesinde çıplak gözle dahi büyük sorunlar olduğu gözlemlenebilmektedir. Uzman-
lık alanlarımıza yönelik yaptığımız gözlemler ve incelemeler sonucu, bu facianın büyük ve 
önemli ihmaller nedeniyle meydana geldiği kesindir. Emniyet tedbirleri gerektiği gibi alın-
mamış, basamakların açıları ve yükseklikleri doğru belirlenmemiş, üretim hızını artırmak için 
işçilerin hayatı tehlikeye atılmıştır.

İşveren yetkilileri ve ilgili bakanlıklar yaşanan facianın öngörülmeyen doğal etkenlere bağlı 
olduğu algısını yaratmaya çalışmaktadır. Bu ön gözlem aşamasında dahi, kazanın kamuoyuna 
sunulduğu gibi doğal afet olmadığını söylemek mümkündür. Ocak içerisinde yapılan hareket 
izleme çalışmalarında, altı dakikada bir ölçüm alındığı söylenmektedir. Eğer zeminde hareket 
tespit edilememişse ya ölçüm aleti arızalıdır ya da alınan ölçümler doğru değerlendirilme-
miştir. Çünkü işletmede yapılan görüşmelerde kaza öncesinde ocakta ve yakın çevresinde 
çıplak gözle dahi rahatça görülebilen çatlak oluşumlarının gerçekleştiği bilgisi alınmıştır.

Yapılan gözlem ve alınan bilgiler ışığında acilen cevaplanması gereken sorular bulunmakta-
dır:

1 İlk çatlak oluşumları ne zaman gözlenmiştir?

2 Hareket izleme ölçüm aleti kalibre edilmekte midir?

3 Gözlenen çatlak oluşumları için ne tür önlemler alınmıştır?

4 Çatlak oluşumlarının gözlenmesi sonrasında deneyimli bir ekip tarafından şev stabilitesi 
(duraylılığı) çalışmaları yapılmış/yaptırılmış mıdır?

5 Eğer bu çalışmalar yapılmışsa,

a)     Eski heyelan malzemesinin varlığı saptanmış mıdır?

i.     Eski heyelan malzemesi tespit edilmiş ise bu malzeme içinde oluşturulacak 
işletme basamaklarının şev açıları, basamak yükseklikleri ve basamak genişlikleri 
için neler önerilmiştir?

ii.     Bu tür zayıf malzemelerde ilk çalışmalara eski heyelandan oluşan zayıf malze-
menin topuğundan değil üst kotlardan başlanması gerektiği önerilmiş midir?

b)     Olası kayma mekanizmaları incelenmiş midir?

i.     Kaymanın sadece heyelan malzemesinin içinde mi olduğu ve/veya kayma ola-
yında alttaki yeşil kil taşının da bir rolü olup olmadığı araştırılmış mıdır?
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6.      Bilimsel ve teknik veriler toplanmadan, yapılan ölçümler ve arazi gözlemleri uzman 
gözüyle değerlendirilmeden madende çalışma yapılmasına neden izin verilmiştir?

7.      Daha önce yer altı işletme yöntemi ile çalışan sonra açık işletmeye dönüştürülen ocağın 
işletme projesi uygun mudur?

8.      Eğer uygun ise projeye uygun çalışılmakta mıdır?

9.      Hazırlanan ÇED raporunda; yer altı suyu, yağış miktarı, kayaç yapısı, topoğrafik durum 
vb. gibi parametreler dikkate alınmış mıdır?

10.   Temmuz ayındaki basamak kaymasında zemin hareketlerini (kayma, çatlak)  ölçen cihaz 
raporları detaylı incelenmiş midir?

11.   İncelendi ise buna uygun tedbirler alınmış mıdır?

12.   Olay günü saat 16.00’da zemin hareketlerini ölçen cihazın uyarı verdiği doğru mudur?

13.   Doğru ise olayın olduğu saat 20.30’a kadar ne gibi önlemler alınmıştır?

14.   Ocakta en son ne zaman müfettiş denetimi yapılmıştır. Denetim raporlarında bu durum-
lar belirtilmiş midir?

15.   Olayın gerçek sorumluları araştırılacak mıdır, yoksa geçmiş olaylarda yaşandığı gibi mü-
hendisler günah keçisi ilan edilerek bu olay da kapatılacak mıdır?

Yıllardır uygulanan ve AKP hükümetleri eliyle daha da yaygınlaştırılan özelleştirme, taşeron-
laşma, rodövans vb. gibi yöntemler; kamu madenciliğini küçültmüş, kamu kurum ve kuruluş-
larında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan madencilik bilgi ve deneyim birikimini  dağıtmış-
tır. Üretimin kapsamlı birikim ve deneyime sahip olan kurum ve kuruluşlar yerine teknik ve 
alt yapı olarak yetersiz, deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı taşeron firmalara bırakılması, 
buna ek olarak kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması ve kâr önce-
likli uygulamalar sektördeki iş cinayetlerinin giderek artmasına neden olmaktadır.

Yaşananlar bize açıkça göstermektedir ki; Soma, Ermenek, Çöllolar, Zonguldak ve benzer 
diğer toplu cinayetlerin nedeni, özelleştirmeye bağlı hizmet alımı ve/veya taşeronlaştırma 
uygulamalarıdır.

Facianın sorumluğunun, diğer facialarda ve iş cinayetlerinde olduğu gibi çalışan birkaç mü-
hendise yıkılması doğru değildir. Yaşanan faciada; işletmenin sorumluluğu kadar, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) dolayısı ile si-
yasi iktidarın sorumluluğu vardır.

Bu kazaların önlenebilmesi için sektör, sendika, üniversite, meslek odalarının görüşleri doğ-
rultusunda bir ulusal madencilik politikası oluşturulmalı; madencilik hizmetleri mühendislik 
bilim ve tekniğine uygun olarak planlanmalı ve bu planlamalara uygun üretim yapılmalıdır.

Diğer yandan, Soma ve Ermenek maden facialarındaki kurtarma faaliyetleri sırasında yaşa-
nılan organizasyon ve koordinasyon sorunları bu faciada da gözlenmiştir. Kurtarma faaliyet-
lerinin sağlıklı yürütülememesinin en önemli nedeni, kadrosunda yeterli sayıda ve uzman 
mühendis bulunmayan AFAD’dır. Adı Afet ve Acil Durum Yönetimi olan bir kurum maden 
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kazalarındaki kurtarma operasyonlarında yetkin ve yeterli olamamaktadır. AFAD bu anlamda 
hızla yeniden yapılandırılmalıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kendi denetim 
elemanları tarafından yaptırmaları gereken denetimin güçlendirilmesi gerekirken, çıkarılan 
yönetmeliklerle bu alan özelleştirilmekte ve ticarileştirilmektedir. Denetim işinin piyasalaş-
ması ve özel sektöre devredilmesi de iş cinayetlerinin artmasının bir nedenidir. Bu durum, 
AKP iktidarının yeni liberal ekonomi politikalarının açık ve net bir sonucudur. Mücadele edil-
mesi gereken, çalışma yaşamında bu politikalar ve  tüm uygulamalarıdır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda atılacak her adım köklü ve bütünlüklü bir mücadeleyi 
gerektirmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin temel amacı, işyerinde çalışan tüm işçilerin 
hiçbir koşulda kazaya uğramayacağı bir ortamın yaratılmasını ve kazaya neden olabilecek 
tüm koşulların iş ortamından bertaraf edilmesini sağlamaktır. Türkiye’de işçi sağlığı ve iş gü-
venliği sisteminin yaşama geçirilmesi için oluşturulmuş olan mevzuat, sistemsel sorunları 
çözecek yeterlilikte ve nitelikte değildir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işverene 
sağlanan sağlık ve güvenlik hizmetlerini ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) adı verilen 
şirketlerden satın alabilme hakkı, özünde işçi sağlığı ve güvenliği sisteminin de taşeronlaştı-
rılması demektir.

Ölümlere, yaralanmalara ve maddi kayıplara neden olan kazaların, faciaların ve meslek has-
talıklarının önlenebilmesi amacıyla, gerekli olan düzenleme, araştırma ve geliştirme prog-
ramlarının doğru şekilde yapılandırılabilmesi için, ilgili bakanlıkların, madencilik kurum ve 
kuruluşlarının, üniversitelerin, sendikaların ve madencilik sektörünün, bilgi ve birikimini 
bünyesinde taşıyan Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurumu kurulmalıdır.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB insani gerekleri sağlayan bir çalışma yaşamı oluşturulması için 
yasal düzenlemelerde yapılacak iyileştirme ve önleme çalışmalarında aktif olarak yer alma-
ya devam edecek; iş cinayetlerinin önlenmesi için, büyük maddi zararların önüne geçilmesi 
için, özel şirketlerin değil kamu yararının gözetilmesi için, sürdürdüğü mücadelesine devam 
edecektir.

TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFERDERASYONU
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
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11.12.2016

ARTIK YETER!

Sözün bittiği yerdeyiz.

İstanbul’da dün gece patlatılan bombalarla yüreğimize bir kez daha acı düştü.

Öncelikle saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara 
acil şifalar diliyoruz.

TMMOB olarak, kimden gelirse gelsin terörün her türlüsünü lanetliyoruz.

Ülkemizin içine sokulmak istendiği kaos ve savaş ortamına karşı tüm kesimleri duyarlı olma-
ya, barıştan yana seslerini yükseltmeye, güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz.

Bu kanlı girdaba hep birlikte direnecek, teröre teslim olmayacağız.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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17.12.2016

KAYSERİ’DEKİ TERÖR SALDIRISINI 
LANETLİYORUZ

Kayseri’de bugün bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz.

Katliamlar ülkesi haline gelen Türkiye’de her gün yeni bir acıya uyanmaktan yorulduk. 

İçerisine sokulduğumuz karanlık süreçte saldırıyı gerçekleştirenleri ve bu karanlık zemini ha-
zırlayanları şiddetle kınıyoruz.

Üst üste patlayan bombalar ve terör saldırılarıyla ülkemiz üzerinde oynanan bu oyunlara 
karşı tüm kesimleri barıştan yana seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.

TMMOB, bölgemizde ve ülkemizde yaratılmak istenen kaos ortamına, savaş dayatmalarına, 
yeni dünya düzeni teorilerine karşı daima barıştan, demokrasiden, özgürlüklerden yana ça-
basını sürdürecektir. 

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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19.12.2016

2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ 
TOPLUMSAL GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMA 
NİTELİĞİNDEN YOKSUNDUR

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, TBMM’de kabul edildi. Toplumsal gereksinimleri 
karşılama niteliğinden yoksun bütçe, başkanlık sistemine geçişin de göstergesi oldu.

Bütçede, bir kişinin yönetimindeki Cumhurbaşkanlığına 648 milyon 488 bin TL ayrılırken, 
yasama organı TBMM’ye ayrılan tutarın 981 milyon 589 bin TL olması düşündürücüdür ve 
fiili durumun ilanı olarak değerlendirilebilir. 

Ülkemiz hızla başkanlık sistemine çekilirken, yaratılan savaş atmosferiyle bütçedeki kaynak-
lar da iktidarın ideolojik-siyasi tahkimat alanlarına ayrılmaktadır. Kalkınmadan, yatırımdan, 
sanayi üretimini artırmaktan uzak bütçe, toplumsal gereksinimleri karşılama niteliğinden 
yoksundur.

2017 Bütçesi, kamu mali yönetimi, maliye politikası, mali disiplin, bütçe disiplini olarak da 
adlandırılan alanlar ve Meclise ait olan bütçe yapma hakkı, denetim, öngörülebilirlik vb. açı-
lardan önemli sorunlar barındırmaktadır.

Bütçeyi genel olarak değerlendirdiğimizde, birbiriyle bağlantılı sekiz başlık altında özetlemek 
olanaklıdır.

Kamu maliyesi denetimden muaf
İlk olarak, merkezi yönetim bütçeleri ve dolayısıyla kamu harcamaları, kamuoyunun bildiği 
üzere, son yıllarda Sayıştay denetiminden fiilen muaf tutulmaktadır. İktidar, kamu idaresi 
üzerinde kuvvetler ayırımına dayalı olarak yapılması gereken Sayıştay mali denetimini ve bu-
nun hukuki sonuçlarını hukuk tanımaz otorite kullanımı yoluyla bertaraf etmiştir.

Meclisin bütçe hakkının ihlali
İkinci husus, 16.11.2016 tarihinde Kamu Malî Yönetimi Kanunu’nda yapılan değişiklikler 
arasında, kamu idarelerinin merkezi yönetim bütçesi içinde bağıtlanan bütçeleri arasında 
ödenek aktarmalarına yönelik yeni düzenlemeler yapılarak önemli kısıtlamaların kaldırılmış 
olmasıdır. Böylece yedek ödenek, tamamlayıcı ödenek, ödenek üstü harcamalar olarak ta-
nımlanan ek harcamalar; doğal afet vb. olağan dışı durumlar, öngörülemeyen gereksinimler 
ve yasama meclisine başvuru yoluyla ek ödenek veya bütçe sağlanması yolu dışına çıkılarak 
temin edilecektir. Kısaca, ödenek artırım limitleri büyütülmüş, kamu idarelerine Meclis gö-
rüşü ve onayına başvurmadan harcama yapma ve aralarında ödenek/bütçe aktarma olanağı 
tanınmıştır. Bu uygulama ile Meclise ait bütçe hakkı, öngörülebilirlik ve denetim normları 
ihlal edilmiş olmaktadır.

KOİ’lere aktarılacak kaynaklar bütçe dışı
Üçüncü konu, Kamu-Özel İşbirliği (KOİ) kapsamında işletme ve kullanım hakkı verilen büyük/
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mega projelere yönelik kredi/finans, satış, talep, alım, ödeme, teşvik vb. hususların Hazine 
güvencesine bağlanması ve bu harcamaların merkezi yönetim bütçesine yansımamasıdır. 
Hazine garantisi, söz konusu büyük projelerin tüm mali yükümlülüklerini kapsamaktadır. 
Ayrıca talep garantisi tutarları, ilgili kamu kuruluşlarının mali tablolarına yansımamaktadır. 
Burada yeni ve büyük bir bütçe açığı alanı oluşmakta fakat merkezi yönetim bütçesine yan-
sımamakta, dolayısıyla kamu kaynaklarını kapsayan gerçek büyük açık gizlenmiş olmaktadır. 
KOİ kapsamındaki 198 projeden işletmede olan 164 projenin sözleşme büyüklüğünün 43,3 
milyar dolar; yapımına devam edilen 34 Yap-İşlet-Devret ve Yap-Kirala projelerinin sözleş-
me büyüklüğünün 72,1 milyar dolar; Üçüncü Havaalanı, Gebze-İzmir Otoyolu, Avrasya Tü-
neli-Kuzey Marmara Otoyolu ve Üçüncü Köprü ile Sağlık Kampuslarından oluşan dört büyük 
projeninse 33,9 milyar dolar sözleşme büyüklüğüne sahip oldukları ve sözleşmelerin ABD 
Doları üzerinden yapılmış olması ile döviz kurundaki sürekli artışın oluşturduğu sorunlar bir-
likte düşünüldüğünde, konunun vahim boyutları daha iyi anlaşılmaktadır.

Varlık Fonu: “Paralel bütçe”, “paralel hazine” ve fonlardan KOİ’lere kaynak aktarımı
Bütçe ile bağlantılı dördüncü önemli konu, bugüne kadarki en büyük ve en denetimsiz, bü-
yük ölçekte bütçe dışı fon sistemine ve devletin şirketleşmesine geçişin, Hazine ve Merkez 
Bankası yanında finans ve sermaye piyasalarında yer alacak olan Türkiye Varlık Fonu AŞ’nin 
oluşumudur. Cari fazlası, bütçe fazlaları olan ülkeler için anlamlı olan bu fonun Türkiye’deki 
yapılanışı oldukça sorunludur. Daha önce Hazine ve bütçeye aktarılan özelleştirme gelirlerini, 
Özelleştirme İdaresinin nakit fazlalarını, kamunun gereksinim fazlası gelir, kaynak ve varlık-
larını bünyesine katacak; İşsizlik Sigortası Fonu, Savunma Sanayi Fonu gibi fonları alt fonlar 
haline getirip yönetecek; devlet borçlanmasını artıracak, iç ve dış sermaye ve finans piya-
salarından sağlanacak finansmanı büyük ölçekli KOİ yatırımlarına kaynak olarak aktaracak, 
sermayeye sınırsız teşvik verecek; kamunun “genel yönetim” şeması içinde yer almayacak 
ve birçok vergiden muaf olan bu şirket, bütçe disiplini, Meclis ve Sayıştay denetimi dışında 
olacaktır.  

Bütçe dengesizliği/açıkları
Gelirlerinin 598 milyar TL, giderlerinin 645,1 milyar TL olacağı öngörülen 2017 yılı bütçesinin 
46,9 milyar TL açık vereceği, faiz giderlerinin bütçenin yüzde 9’u olan 57,5 milyar TL’ye ula-
şacağı da şimdiden öngörülmüş durumda.

Bütçe açıklarını dolaylı vergi artışları ile frenlemeye çalışan iktidarın bu uygulaması da açık 
sorununu gizleyememektedir. Nihayetinde 2015 yılında 23,5 milyar TL olan bütçe açığı 2016 
geçici tahmininde yüzde 46,9 artışla 34,6 milyar TL’ye çıkmıştır. Bütçe açığının 2017 yılı tah-
mini 46,9, 2018 için 44,3, 2019 için 40,1 milyar TL olacağı da daha şimdiden öngörülmüş 
durumdadır.

Vergi gelirleri sürekli artırılıyor
2016 yılı geçici tahminlerinde 497,8 milyar TL olan vergi gelirleri 2017 yılı tahmini öngörü-
sünde yüzde 13,4 artarak 564,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. Gelirlerinin 598 milyar TL öngörüldü-
ğü 2017 yılı bütçesinin vergi gelirlerinin yüzde 70’i halkın bütününden toplanan dolaylı ver-
gilerden, yüzde 30’u da esasen çalışanlardan alınan gelir ve kazanç vergisinden sağlanacaktır. 
Bütün vergi gelirlerinde yüzde 13’ün üzerinde artış söz konusudur.
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Bütçede sanayi ve yatırım yok
Üretimde gerilemenin süreklilik kazandığı, sanayi borçlarının toplam varlıklar içindeki payı-
nın yüzde 60’ı geçtiği, imalat sanayiinde 100 dolarlık üretim için 80 dolarlık ithalat yapıldığı, 
sanayinin milli gelir içindeki payının yüzde 15 seviyesine indiği, sanayisizleşmenin görünür 
bir olgu olduğu ülkemiz bütçesinde yatırımların yok seviyesinde olması hazin bir durum olsa 
gerektir. Zira tasarruf oranının 2002’den günümüze milli gelir içindeki payının yüzde 22’den 
13,5’e indiği ve bunun ancak yüzde 2,7’sinin kamuya ait olduğu ülkemiz bütçesinde sanayi 
ve yatırımların tuttuğu yer oldukça trajiktir. 2017 yılı merkezi yönetim bütçesinde kamu sabit 
sermaye yatırımları yalnızca 122 milyon 304 bin TL olarak öngörülmüştür, yüzde oranı da (% 
0,019) on binde 19’dur. KOBİ’leri geliştirme ve desteklemeye ise bütçe içinden yalnızca 1,3 
milyar TL (yüzde 2) ayrılması öngörülmüştür.

Bütçe gelirlerinin önemli kısmı iktidarın ideolojik-siyasi tahkimat alanlarına ayrılıyor
Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı hariç, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilim Sanayi ve Tek-
noloji, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, 
Orman ve Su İşleri, Ulaştırma gibi sosyoekonomik yapıyla doğrudan bağlantılı Bakanlıklara 
2017 yılı bütçesinin yüzde 11,7’si (75,5 milyar TL) ayrılmaktadır.

İktidarın ideolojik, kültürel, sosyal politikalarını doğrudan yansıtan Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Diyanet İşleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanlıkla-
rına ayrılan oran ise yüzde 20,4’tür (131,3 milyar TL).

MİT, MGK, MSB, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Kamu Düzeni Müste-
şarlığı toplamına ayrılan oran da yüzde 11,2’dir (72,1 milyar TL).

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na ayrılan 
payın toplamı da yüzde 5’tir (31,9 milyar TL).

Ancak genel bütçeli idarelere ayrılan miktarların tamamının ilgili kuruluşun doğrudan ilgili 
hizmetlerine ayrıldığı düşünülmemelidir. Zira bu idareler için öngörülen tutarlara; personel, 
sosyal güvenlik, mal ve hizmet alımları, cari transferler, sermaye gideri, sermaye transfe-
ri, borç gibi giderleri de dâhildir. Örneğin MEB’in 85 milyar TL tutarındaki bütçesinin 67,4 
milyar TL’si (yüzde 79,3’ü); sağlıkla ilgili üç kurumun da 31,9 milyar TL tutarındaki toplam 
bütçelerinin 20,1 milyar TL’si (yüzde 63’ü), personel ve sosyal güvenlik giderlerine ayrılmış-
tır. Mal ve hizmet alımları, cari transferler, sermaye gideri, sermaye transferi, borç giderleri 
ve özelleştirmelere yönelik harcamalar da düşünüldüğünde hem eğitim ve sağlıkta hem de 
diğer bütün alanlarda ilgili toplumsal hizmetlere ayrılan gerçek tutarların oldukça az olduğu 
anlaşılmaktadır.

Tüm bu tespitler ışığında, 2017 yılı bütçesinin halk için, toplumsal gereksinimler için, sana-
yileşme, kalkınma, toplumsal refah gereksinimlerini karşılamak için yapılmadığını belirtmek 
isteriz. Denetim dışı, kamu mali yönetimini altüst eden, bütçe açıklarını sürdüren, ekono-
mik-sosyal kriz ögelerine yenilerini ekleyen ve iktidarın ideolojik-siyasal tahkimat giderlerini 
karşılamaya yönelik bir bütçe ile karşı karşıyayız.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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20.12.2016

ANDREY KARLOV’A DÜZENLENEN SUIKASTI 
KINIYORUZ

Türkiye gün geçmiyor ki, yeni bir terör haberiyle sarsılmasın. Dün de Rusya’nın Ankara Büyü-
kelçisi Andrey Karlov gittiği bir sergi açılışında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 
Andrey Karlov’a düzenlenen suikastı kınıyor, Rus Büyükelçisinin ailesine ve Rus halkına baş-
sağlığı diliyoruz.

Bu suikastin arkasındaki güçlerin bir an once ortaya çıkarılması istiyoruz. Ülkemizin içine çe-
kildiği bu karanlık girdaba dur demek için, ölümlere alışmamak, teröre teslim olmamak için 
ülkede, bölgede ve dünyada barışı savunmaya devam edeceğiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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23.12.2016

KESK’İN “İŞİMİ EKMEĞİMİ GERİ İSTİYORUM” 
ŞİARIYLA BAŞLATTIĞI “EMEKÇİ YÜRÜYÜŞÜ”NÜ 
DESTEKLİYORUZ

Bilindiği üzere antidemokratik ve hukuk dışı OHAL uygulamaları ile kamudan ihraç edilen ve 
açığa alınan kamu emekçilerinin özlük hakları ve iş güvenceleri tamamen gasp edilmekte, 
emekçiler haklarından mahrum edilerek işsizlik ve mutlak yoksulluk koşullarına itilmektedir.

Emek ve demokrasi mücadelesinde kamu emekçilerini temsil eden ve bünyesinde mühen-
dis, mimar, şehir planlamacısı meslektaşlarımızın da yer aldığı KESK, bu duruma karşı, “İşi-
mi Ekmeğimi Geri İstiyorum” şiarıyla 21 Aralık Çarşamba günü İstanbul’dan Ankara’ya bir 
“Emekçi Yürüyüşü” başlatmıştır. Başladığı andan itibaren polis saldırısı ve engellemelerine 
karşın yürüyüş sürmektedir.

Kamu emekçilerinin hiçbir yasal soruşturma yapılmaksızın, temel hukuk normlarının dışında, 
temel insan haklarına aykırı olarak işlerinden atılması, savunma haklarının elinden alınması, 
işsizlik ve yoksulluğa itilmesi kabul edilemez bir durumdur.

Söz konusu akıl almaz uygulamalara, KHK’lar ile açığa almalara ve işten çıkarmalara son veril-
meli, hukuksuzca ihraç edilen kamu personeli derhal görevlerine iade edilmelidir.

TMMOB, emekten, demokrasiden, barıştan yana tüm üyelerinin ve tüm kamu görevlilerinin 
yanındadır. Emek ve demokrasi mücadelesinde kardeş mücadele örgütümüz olan KESK’in 
ihraç edilen ve açığa alınan üyelerinin görevlerine iade edilmesi amacıyla başlattığı ve Anka-
ra’da sona erecek olan “Emekçi Yürüyüşü”nü Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak 
destekliyor, dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.

Hukuksuz uygulamalara, OHAL düzenine karşı mücadele etmeye, demokrasinin evrensel de-
ğerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanca bir yaşam, onurlu bir gelecek için verdiğimiz 
mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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30.12.2016

2017 DEMOKRASİ YILI OLSUN

2017 yılının;

Emeğin, doğanın ve insanlığın değerlerinin hakim olduğu,

Mühendislerin, Mimarların ve Şehir Plancılarının ülkemiz ve halkımızın çıkarları için ürettik-
leri plan, proje ve programların ülkeyi yönetenlerce tersine çevrilmediği,

Mesleğimizin ve meslek alanlarımızın erozyona uğratılmadığı ve meslektaşlarımızın işsizliğe 
mahkum edilmediği,

Yeraltı ve yerüstü varlıklarımızın uluslararası sermayeye peşkeş çekilmediği,

Kentlerimizin, doğamızın ve yaşam alanlarımızın sermayenin talanıyla yok edilmediği,

Sel, deprem, heyelan gibi afetlerin bilimi dışlayan yanlış yönetim anlayışları yüzünden fela-
kete dönüşmediği,

Bilime ve tekniğe gerçekten değer verildiği,

Ülkemizin, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren ve destekleyenler ile bu girişimi baha-
ne ederek kendi darbesini yapanlardan kurtulduğu,

Başkanlık/Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında kurumsallaşan diktatörlüğün reddedildiği,

KHK ve OHAL gibi demokrasi düşmanı uygulamaların terk edildiği,

Emperyalizm ile her düzeydeki ilişkilerin kesilerek İncirlik vb üslerin kapatıldığı,

Ortadoğu’nun kan emici emperyalist güçler ve cihatçı çetelerden temizlenerek huzura ka-
vuştuğu,

Şehirlerimizin ve sınırlarımızın uluslararası cihatçı terör örgütlerinin yatağı, lojistik üssü ola-
rak kullanılmadığı,

Emeğin sömürülmediği ve en yüce değer sayıldığı,

İş cinayetlerinin ve işçi katliamlarının kaderden, fıtrattan sayılmadığı ve son bulduğu, işçi 
sağlığı ve iş güvenliğinin temel alındığı,

Kürt sorununun demokrasi zemininde kökten çözüldüğü ve birarada, kardeşçe bir yaşamın 
yeşerdiği,

İç savaş kavramının asla telaffuz edilmediği,
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Bombaların patlamadığı, silahların kullanılmadığı, katliamların yaşanmadığı ve ölümlerin 
kutsanmadığı,

Evde, işte, parkta, durakta can güvenliği tehdidinin olmadığı,

Gerici, dinci, faşist anlayışların kökten temizlendiği ve laikliğin yeniden kazanıldığı,

Eğitim sisteminin dinci, kinci, yobaz bir nesil üretmek için kullanılmadığı,

Kadınların taciz edilmediği, tecavüze uğramadığı, şiddet görmediği, kimliğinden ötürü sömü-
rülmediği ve öldürülmediği,

Hukukun iktidara muhalif olan her kesime karşı bir silah olarak kullanılmadığı,

Ülkemizin açık cezaevine dönüşmediği,

Basın yayın organlarının iktidarın yönetim aygıtı olarak kullanılmadığı,

Gazete ve televizyonların kapatılmadığı, gazeteciliğin suç sayılmadığı,

Çocuklarımızın sapkın ideolojilerin yobazları tarafından istismar edilmediği, yurtlarda yakıl-
madığı ve taciz edilmediği,

Darbe girişimi ile ilgisi olmayan, haksız ve hukuksuz biçimde işinden edilen bütün kamu çalı-
şanlarının işlerine iade edildiği,

Kamunun cemaat ve tarikat aidiyeti ile değil liyakate göre biçimlendiği,

Örgütümüz TMMOB başta olmak üzere tüm demokratik kitle örgütleri üzerindeki baskıların 
sonlandığı,

Eşit, özgür, laik, bağımsız ve demokratik bir Türkiye’yi ülkemize ve halkımıza armağan edece-
ğimizbir yıl olmasını diliyoruz.

Aklımızın ve umudumuzun yolu açık olsun.

TMMOB Yönetim Kurulu
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01.01.2017

REİNA’DA YAŞANAN TERÖR SALDIRISINI 
LANETLİYORUZ

2017 yılına büyük bir acıyla uyandık.

İstanbul’da Reina isimli işletmede yılbaşı kutlaması yapan insanlara yönelik gerçekleşen te-
rör saldırısında sabah saatlerinde yapılan resmi açıklamada en az 39 kişinin hayatını kaybet-
tiği ve çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.

2016 yılının son günlerinde yeni yıl için milyonlarca yurttaşımız ile birlikte emekten, doğadan 
ve insandan yana iyi dileklerde bulunduk. Ancak 2017 yılının ilk saatlerinde, ülkemizin üze-
rine karabasan gibi çöken insanlık düşmanı karanlık zihniyetler bize büyük acı daha yaşattı. 
Katliamlar ülkesi haline gelen Türkiye’de her gün yeni bir acıya uyanmaktan yorulduk. 

Reina Katliamını gerekleştirenleri ve bu terör saldırısına zemin hazırlayanları lanetliyoruz.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dili-
yoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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05.01.2017

TMMOB-KESK: ÖRGÜTLÜ, MESLEKİ VE 
DEMOKRATİK SENDİKAL FAALİYETLERİMİZDEN 
VAZGEÇMEYECEĞİZ!

ÖRGÜTLÜ, MESLEKİ VE DEMOKRATİK SENDİKAL FAALİYETLERİMİZDEN VAZGEÇMEYECE-
ĞİZ! CADI AVI BİZLERİ YILDIRAMAYACAK!

Ülkemizde son 14 yılın en karanlık zamanlarını yaşıyoruz. 15 Temmuzdan itibaren devam 
eden Olağanüstü Hal uygulamaları çığırından çıkmış halde. Ülkemizde demokrasiye, insan 
haklarına dönük bir kıyım uygulanıyor.

Her yanda patlayan bombalar; insanların sokakta, çalışma yaşamında maruz kaldıkları şid-
det her gün katlanarak artıyor. Halkımızın temel yaşam hakkı güvence altında değil, çalışma 
yaşamı güvence altında değil. Ülkemizin yanlış iç ve dış politikalarla yönetilmesi, varolan 
politikaların ihtiyaca göre belirlenmesi, devletlerarası politikaların bile günü birlik değişikliğe 
uğraması hepimizi savaş atmosferi içine çekiyor.

Çalışma yaşamı içerisinde ihbarcılık ve iftira ile üyelerimiz hakkında keyfi işlemler yapılıyor. 
Hiçbir insani duygu, hiçbir hukuki kural tanınmadan çalışanlar işlerinden uzaklaştırılıyor. 
Milletvekilleri, belediye başkanları, öğretmenler, akademisyenler, memurlar ve toplumun 
muhalif kesimlerinin tümü gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, işsizlikle ve açlıkla yıldırılmaya 
çalışılıyor.

Peş peşe çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle aralarında üyelerimizin de bulunduğu 
binlerce kamu görevlisinin işine son verildi. Bakanlıklar ve yerel yönetimler başta olmak üze-
re, birçok kamu kuruluşunda görev yapan üyelerimiz açığa alınarak işlerinden uzaklaştırıldı. 
Verilen sözlere rağmen ortaya çıkan mağduriyet henüz giderilmemişken; Başbakan yardım-
cısı yeni KHK’ların bugün yarın yayınlanarak, ihtiyaçlarını gidereceklerini beyan ediyor, yeni 
bir ihraç dalgasına ışık yakıyor. Bu artık kabul edilemez bir hal aldı; hangi üyemizin nerede, 
ne zaman açığa alınacağını veya hangi KHK ile işinden sorgusuz sualsiz atılacağını bilmiyo-
ruz. AKP FETÖ soruşturması adı altında tüm muhalif kesimleri, kamu görevlilerini, mühendis, 
mimar ve plancıları; onların mesleki ve etik değerlerini ortadan kaldırmak için tüm gücünü 
kullanıyor!

Bunun son örneğini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün İl 
Müdürlüklerine gönderdiği 22/12/2016 tarihli yazısıyla yaşadık. Kamu Emekçileri Sendika-
ları Konfederasyonu ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi, temsilcisi, yöneticisi 
olan arkadaşlarımız, “FETÖ/PDY soruşturması kapsamında” açığa alınarak görevlerinden el 
çektirildi. Mesleklerinde 20 yılı aşkın deneyimleri bulunan ve mesleklerini icra ederken de-
mokratik sendikal mücadele yürüten; demokratik mesleki mücadele yürüten arkadaşlarımız 
hiçbir hukuk normu tanınmadan, hiçbir soruşturma geçirmeden işlerinden uzaklaştırıldılar.
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Keza Bakanlığın son yazısı ile açığa alınan 41 arkadaşlarımızın Tarım ve Ormancılık işkolunda 
örgütlü olan KESK’ e bağlı Tarım Orkam Sen ve TMMOB’ a bağlı Ziraat Mühendisleri Odasının 
yöneticileri, işyeri temsilcileri olması kurumlarımıza yönelik susturma operasyonun parçası-
dır. Kurumlarımızın hedef alındığının bir göstergesidir, gözdağıdır.

Biliyoruz ki AKP’nin çıkardığı KHK’larda yegâne amaç, kendilerinden olmayan her sesi sustur-
maktır. Bu keyfi uygulamalar, bizleri 12 Eylül’ü arar hale getirmiştir. 15 Temmuz’un ardından 
sorgusuz sualsiz işinden atılan ve açığa alınanların sayısı 12 Eylül döneminden katbekat faz-
ladır.

AKP, KHK’ları ile Bakanlıkların kurumlara gönderdiği listelerle soruşturması olmayan on bin-
lerce kamu emekçisini açığa alarak, ihraç ederek hedefine ulaşmaya çalışıyor. Son KHK ile 
KESK’ li öğretmenlerin, sağlıkçıların TMMOB’ lu mühendis, mimar ve şehir plancılarının, aka-
demisyenlerin, , hukukçuların ihraç edilmesi, yargıya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
açıkça müdahale edilmesi, fakültelerin rektörlük seçimlerinin kaldırılması tek parti ve tek 
adam rejiminin darbe girişimi bahane edilerek hayata geçirilmek istenmesinin sonucudur. 
Kamu emekçilerine korku salarak iş güvencesini ortadan kaldırmak, örgütlenmesine engel 
olmaktır.

Biliyoruz ki; yöneticilerimiz veya üyelerimiz ile terör bağı kurulamayacağını en az bizim ka-
dar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri de bilmektedir. Ne yöneticilerimiz ne de 
üyelerimiz kimsenin emir eri, kapı kulu olmamıştır, olmayacaktır. Bizleri açığa alarak, işten 
atarak; açlıkla, işsizlikle terbiye etmeye çalışarak hiçbir sonuç alamayacaksınız. Ne mesleki ve 
demokratik sendikal faaliyetlerimizden; ne de örgütlü mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz!

Mesleğinde onlarca yıllık tecrübesi bulunan, meslek etiğini koruyan ve onurlu bir mücadele 
sürdüren üyelerimiz derhal işlerine iade edilmelidir. Bizler, Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu olarak sürecin takipçisi olacağız, üye-
lerimizin haklarının elinden alınmasına karşı mücadeleyi sürdüreceğiz!

TMMOB  - TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
KESK - KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
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06.01.2017

ARTIK YETER! HALKIMIZIN CAN GÜVENLİĞİNE 
YÖNELİK TÜM SALDIRILARI KINIYORUZ!

Ülkemiz yeni bir yıla yeni umutlarla girdi. Ancak görüyoruz ki, yeni yıl ülkemize huzur ve 
mutluluk getirmedi. Ocak ayının ilk haftasında halkımızın canına kast eden ikinci saldırıyı dün 
İzmir’de yaşadık.

İzmir Adliyesi önünde akşam saatlerinde meydana gelen patlamada ve yaşanan silahlı çatış-
mada 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 3 vatandaşımızın yaralı olduğu ifade ediliyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, kimden gelirse gelsin, ne şekilde gerçekleşirse ger-
çekleşsin; insanlarımızın can güvenliğine yönelik, halkımızı katletmeye yönelik tüm saldırıları 
kınamaktadır.

İzmir’de yaşanan bu saldırıyı ve bu saldırıya zemin hazırlayanları lanetliyoruz.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dili-
yoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNE 
“HAYIR” DEMEKTEDİR, “HAYIR” DİYECEKTİR

Geride bıraktığımız 2016 terör saldırılarının ve acının yılı oldu. Şiddetini gün geçtikçe artı-
ran terör ülke geneline yayılarak doğrudan halkı da hedef aldı, yaşam alanlarımız daraldı, 
toplum olarak adeta nefes alamaz hale geldik. Yaşanan her katliamdan sonra sorumluların 
donuk yüz ifadeleriyle yaptıkları tekdüze açıklamalar, sayılara indirgenen ölümler, ertesi gün 
unutulan yaralılar, getirilen yayın yasakları karamsarlığı derinleştirdi ve giderek tüm toplum 
umutsuzluk girdabının içine çekildi.

Bu kaotik ortamı kızıştıran, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen, ancak tari-
he, basın-yayın organlarının kapatıldığı, muhalif gazetecilerin gözaltına alındığı, tutuklandığı, 
kamu çalışanlarının, akademisyenlerin görevlerinden alındığı, KHK’larla  işten atıldığı, der-
neklerin kapatıldığı, kısacası muhalif tüm seslerin susturulmaya çalışıldığı bir istibdat (baskı) 
dönemi olarak geçen Olağanüstü Hal koşullarında önümüze bir anayasa değişikliği paketi 
dayatıldı.

10 Aralık 2016 tarihinde AKP üyesi 316 milletvekili imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan, 21 maddelik Anayasa değişikliği paketi, Anayasa Komisyonu’ndan 18 
madde olarak çıkmıştır. Komisyonun dokuz gün içinde tüm görüşmeleri tamamlayarak oy 
çokluğu ile kabul ettiği, Anayasa’nın 58 maddesini değiştiren, 21 maddesini de yürürlükten 
kaldıran bu torba değişiklik paketi, kamuoyu daha ne getirip ne götürdüğünü tam olarak 
anlayamadan, yeterince bilgilenemeden TBMM Genel Kurulu’na sunulmuştur.

12 Eylül faşizminin Danışma Meclisi bile TMMOB dahil çeşitli kesimlerin rapor ve görüşlerini 
değerlendirmeye almış ama bu kez çoğunluğu iktidar milletvekillerinden oluşan Anayasa Ko-
misyonu’nun canlı yayına bile açılmayan görüşmeleri yeterli görülmüştür.

Oysa Anayasa, sadece devletin örgütlenme biçimini değil aynı zamanda bütün yurttaşların 
temel hak ve özgürlüklerini hukuki güvence altına alan toplumsal içerikli bir metindir. Dola-
yısıyla Anayasa değişikliği iktidarın oy çokluğuna dayalı basit bir usul işlemi değildir. Demok-
ratik bir anayasa üzerinde, ancak toplumun tüm kesimlerince özgür koşullarda tartışılarak 
uzlaşılabilir. Bu nedenle hazırlanışı ve değiştirilmesinde açıklık, şeffaflık, katılımcılık ve sağlık-
lı tartışma zeminleri yaratılması esastır, ancak önümüzdeki değişiklik teklifi bu özelliklerden 
yoksundur.

Demokratik ülkelerde herhangi bir yasa değişikliğinde bile üniversitelerin, aydınların, demok-
ratik kitle örgütlerinin, meslek kuruluşlarının ve sendikaların görüşleri alınır. Yani konu ço-
ğunluk iradesine indirgenemez. Ülkemizde ise demokrasi seçimlerde oy verme ve TBMM’de 
temsil edilen siyasal partilerin tartışmasına indirgenmiştir. Anayasa değişikliği çalışmaları, 
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gerçekte, parlamentoda grubu bulunan iki siyasi parti ile sınırlı kalmıştır.  Söz konusu Anaya-
sa değişikliği gerçekleşse bile meşruiyeti tartışma konusu olacak ve yeni toplumsal gerilimle-
rin kapısını sonuna kadar açacaktır.

Unutulmamalıdır ki, 1982 Anayasası yüzde 92 oranında oy almasına karşın meşruiyet ka-
zanamamıştır. Üstelik temel hak ve özgürlükler halka oylatılarak yok edilmiş, çoğunluk oyu 
yani “milli irade” yönünden hiçbir sorunu olmasına karşın meşruiyeti hep tartışılmıştır. Tarih 
göstermiştir ki, “çoğunluk oyu” demokrasilerde tek referans olamaz, olduğunda da onu adı 
ve içeriği artık demokrasi değildir.

Bu Anayasa değişikliği saray iktidarının totaliter bir tarzda kalıcı kılınmasına hizmet edecektir.

12 Eylül Anayasası kuvvetler ayrılığı ilkesini yürütme lehine bükmüş iken, siyasal iktidara bu 
güçlü yürütme yetkisi dahi az gelmiş olmalı ki, tüm erkleri tek kişide toplamak istemektedir. 
Görünen odur ki, cumhuriyet ile hesaplaşılması, demokrasi ve laikliğin tasfiye edilmesi, yo-
ğun dinselleştirme, kısaca toplumun yeniden biçimlendirilmesine hizmet eden düzenleme-
ler eşliğindeki Anayasa değişikliği ile siyasal rejim değişimi/dönüşümünü tamamlayacak yeni 
bir dönemece girilmiştir.

Anayasa değişikliği, kamuoyunda bilindiği üzere Cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler ön-
görmektedir. Ülkemizde yaklaşık 140 yıllık geçmişi bulunan parlamenter sistemin olmazsa 
olmazı olan kuvvetler ayrılığı ilkesinin yerle bir edileceği, yasama, yürütme ve yargı mekaniz-
malarının tek kişide toplandığı otoriter-totaliter bir rejime, açık faşizme geçiş söz konusudur.

Halkın temel hak ve özgürlüklerini güvenceye almayan, sosyal hukuk devleti normlarından, 
hukukun üstünlüğünden ve kuvvetler ayrılığından yoksun, toplumsal, politik örgütlenmele-
rin hazırlanmasında öncü bir rol üstlenmediği, demokratik koşullarda özgürce tartışılmayan 
hiçbir anayasa değişikliği girişimi Türkiye’de demokrasinin de “istikrarın” da önünü açamaz. 
Bu değişikliğin gerçekleşmesi durumunda demokrasinin biçimsel unsurları da yok edilecek, 
toplum daha büyük yarılmalar yaşayacaktır. Bu gerçeklerden hareketle, anayasa değişikliği 
teklifi TBMM gündeminden çekilmelidir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, ardı ardına yaşadığımız katliamlarda genç, yaşlı, 
çocuk, kadın, sivil, asker, polis binlerce insanımız can verirken, binlerce insanımız yaralanır-
ken; basın yayın organları üzerinde tekel oluşturulmuşken, muhalif kesimler baskı ve şiddetle 
sindirilmeye çalışılırken, toplumsal kutuplaşmayı artıracak olan Anayasa değişikliği teklifine 
“HAYIR” demektedir, “HAYIR” diyecektir.

26–29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan 44. TMMOB Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirisinde 
belirtildiği üzere, “Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün olarak gören TMMOB, 
önümüzdeki çalışma döneminde de, ülkemizi, halkımızı, Birliğimizi, neoliberal ve siyasal İs-
lamcı bir tarzda, kökten bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan “yeni anayasa” ve “başkanlık 
sistemi”nin karşısında olacak; cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, eşitliği, özgür-
lüğü, adaleti bir bütün olarak kazanmak için mücadele edecektir.”

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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AKADEMİNİN VE TMMOB’NİN ÜZERİNDEKİ 
BASKILAR SON BULSUN! DENİZ KİMYON 
GÖREVİNE İADE EDİLSİN!

AKP’nin 15 Temmuz’un ardından terörle mücadele başlığı altında, ülkenin emek ve demokrasiden 
yana tüm güçlerine üzeri kapalı etkisizleştirme operasyonu yapılmakta. Olağanüstü Hal uygula-
maları, üzerine her gün bir yenisi eklenen Kanun Hükmünde Kararnameler ile devam ediyor. Bu 
KHK’ler ile toplumsal muhalefeti sindirme, hamleleri yapılıyor. Bu hamlelerin son dalgası da 679 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gözler önüne serildi. Aralarında TMMOB kadrolarında gö-
rev alan üyelerimizin de bulunduğu pek çok akademisyen üniversitelerden ihraç edildi.
Hiçbir gerekçe yoktur ki, emek ve demokrasiden yana olan üyelerimizi herhangi bir terör faaliyeti 
ile ilişkilendirilebilsin. Nitekim, işten çıkarma ve açığa alınma gerekçelerinin tümünün bahane 
olduğu bir bir ortaya çıkmaktadır.
OHAL ile fiili olarak askıya alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde daha dün yaşananlar, ortadaki 
sorunun büyüklüğünün en önemli göstergesidir. Ülke KHK’lar ile yönetilmektedir ve demokrasi 
askıya alınmıştır.
KHK’lar ile kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan meslek mensuplarımız, hukuka aykırı ola-
rak, temel hakları gasp edilerek görevlerinden ihraç edilmektedirler. Bugüne kadar KHK’lar ile ya-
pılan tüm işten çıkarmalarda Anayasa açıkça çiğnenmiş ve “Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma 
hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez.” ibaresini içeren 129. maddesi işletilmemiştir. İhraç 
edilen hiçbir meslektaşımıza savunma hakkı tanınmamıştır. Bu KHK’lar temel hukuk normlarına 
bile riayet etmemektedir.
Gelinen noktada hukuk ayaklar altındadır. Bu güne kadar 2500’ye yakın meslek mensubu arkada-
şımız görevlerinden ihraç edilmiştir. İhraç edilen hiçbir üyemize ne savunma hakkı tanınmış ne de 
ihraç edilme gerekçesi beyan edilmiştir. İhraç edilen binlerce kamu görevlisi hakkında en temel 
hukuki süreçler işletilmeden hükümde bulunulmuştur.
Çeşitli illerde kamu görevlisi olarak çalışan, Oda yöneticilerimiz, şube yöneticilerimiz; il, ilçe ve 
işyeri temsilcilerimiz, akademide görev yapan meslek mensuplarımız ve üyelerimiz bu KHK’lar ile 
işlerinden ihraç edilmiştir.
Verdikleri mesleki mücadelelerle kamu yararına çalışmalar yürüten meslektaşlarımızın, son dö-
nemlerde art arda çıkartılan KHK`lar yoluyla işten atılmaları, salt muhalif tavırları nedeniyle hedef 
olmaları artarak devam etmektedir. OHAL uygulamaları nedeniyle yaşanan gözaltı ve tutuklanma 
süreci ile birlikte özlük hakları yok sayılan, ailesi ile birlikte işsizliğe ve yoksulluğa mahkum edilen 
binlerce mağdurun yaratıldığı bir dönem yaşanmaktadır. 
Daha önce birçok kamu kuruluşunda ve çeşitli üniversitelerde yaşadığımız durumla bu sefer de 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yedek Yönetim Kurulu Üyesi ve Şehir Plancıları Odası An-
kara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Kimyon karşı karşıya kalmıştır.
Hukukun üstünlüğü ve toplumsal barışın hakim olduğu çağdaş, demokratik ve laik bir ülke olma-
nın gereklerinin sağlandığı bir toplumsal yaşam bir an önce yaratılmalıdır.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, meslek mensuplarının uğradığı bu kıyıma karşı mücadele 
etmeyi sürdürecektir. Deniz Kimyon ve ihraç edilen tüm üyelerimiz bir an önce görevlerine iade 
edilmeli; görevlerinden uzaklaştırılan üyelerimiz ivedilikle görevlerine iade edilmelidir. TMMOB 
üyelerinin mesleki ve demokratik mücadelesine her koşulda sahip çıkacaktır!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ÜLKEMİZ ÜZERİNDEKİ KARANLIĞIN TÜMÜNE 
HAYIR DİYORUZ!

Çok çetin geçecek bir yılın ilk ayı içerisindeyiz. Ülkemizde ardı ardına yaşanan katliamlar, 
sınır ötesi operasyonlar, açığa almalar, işten çıkarmalar, gözaltı ve tutuklamalarla yeni bir yıla 
başladık.

Olağanüstü Hal uygulamaları adeta bir cuntaya dönüşmüş durumdadır. Şiddetin gün geçtikçe 
artması ile yaşam alanlarımız daraldı, toplum olarak adeta nefes alamaz hale geldik. Yaşanan 
her katliamdan sonra sorumluların donuk yüz ifadeleriyle yaptıkları tekdüze açıklamalar, sa-
yılara indirgenen ölümler, ertesi gün unutulan yaralılar, getirilen yayın yasakları karamsarlığı 
derinleştirdi ve giderek tüm toplum umutsuzluk girdabının içine çekildi.

Kentlerimiz savaş alanlarına dönüştürüldü. Sürdürülen vahşi operasyonların ardından sava-
şın yıkıcı etkisi bir kez daha gözler önüne serildi. Binlerce insanın sokaklarda hayatını kaybet-
tiği şehirlerimiz şimdi birer yıkıntı haline geldi. İnsanlarımızın temel yaşam ve barınma hakkı 
silahlarla, bombalarla ellerinden alındı.

Tüm bunların üzerine, tarihi Suriçi 187 hektarlık alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
re’sen onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ile yapılaşmaya açılması planlandı. Bu 
değişiklik ile tüm mahallelerin karakollarla donatılacağı, sekizer metrelik emniyet duvarları 
ile çevrileceği ve bölgenin tüm tarihi ve mimari dokusunun ortadan kaldırılacağı görülüyor. 

İçerisinde bulunduğumuz bu koşullar altında en büyük olumsuzlukları yaşayan bir kesim de 
kamuda görevli olan üyelerimizdir. Yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile bugüne 
kadar 2500’ün üzerinde meslektaşımız ihraç edilmiştir. Binlerce meslektaşımız açığa alınmış-
tır. Özelllikle İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’da çalışan üyelerimiz, işyeri temsilcilerimiz ve 
Oda yöneticilerimiz soruşturmaya dahi tabi tutulmadan, hukuksuzca ihraç edilmişlerdir.

Son KHK ile KESK’ li öğretmenlerin, sağlıkçıların, TMMOB’ lu mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarının, akademisyenlerin, hukukçuların ihraç edilmesi, yargıya, 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanunu’na açıkça müdahale edilmesi, üniversitelerin rektörlük seçimlerinin kaldırılması, 
seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanarak yerel yönetimlerin kayyımlara teslim edilmesi; 
tek parti ve tek adam rejiminin darbe girişimi bahane edilerek hayata geçirilmek istenmesi-
nin sonucudur. 

Bundan birkaç hafta önce, Diyarbakır’da Şube yöneticilerimiz işyerlerinde darp edilerek gö-
zaltına alınmış ve sonrasında sudan sebeplerle tutuklanmıştır. Ülkemizde OHAL’e dayanarak 
ve terörle mücadele bahane edilerek, tüm muhalif kesimlere yönelik başlatılan cadı avında 
örgütümüz ve üyelerimiz de hedefe alınmıştır. Ülkemizi, içinden çıkılmayacak karanlık bir 
girdaba sürükleyen bu hukuksuz uygulamaların ardı arkası kesilmemektedir.
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15 Temmuz darbe girişimi ve ardından başlatılan sivil darbe sürecinin ülkemizi sürüklediği 
kaos ortamı içerisinde önümüze bir anayasa paketi dayatıldı.

TBMM gündeminde bulunan Anayasa teklifi iki siyasi parti dışında kalan toplumun büyük 
kesimi dışlanarak hazırlanmış ve alelacele Meclise sunulmuştur.

Yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini gücence altına alan bir siyasi-hukuki metin olan Ana-
yasa metni hakkında yapılacak olan değişikliklerle ilgili toplumun büyük kesiminin bilgisi ve 
haberi dahi yoktur.

Anayasa değişikliği iktidarın oy çokluğuna dayalı basit bir usul işlemi değildir.

Birliğimiz, 44. Dönem Genel Kurulumuzda alınan kararla AKP’nin ve Saray’ın gündeme ge-
tirdiği Anayasa değişikliğine ve Başkanlık Sistemine karşı duruşunu göstermiş ve bu sürece 
karşı mücadele edeceğini beyan etmiştir.

Bugün ülkemizin geleceği açısından kritik bir dönemece girmiş bulunmaktayız.

Bugün yaşadıklarımız 12 Eylül Cuntasına rahmet okutacak cinstendir.

Bu teklif ile kuvvetler ayrılığı ilkesi tamamen ortadan kaldırılacak; yasama, yürütme ve yargı 
tek bir kişinin kontrolüne teslim edilecektir.

HSYK üyelerinin yarısının, Anayasa Mahkemesi üyelerinin neredeyse tamamının bir tek kişi-
nin iki dudağı arasında belirlenmesi asla kabul edilemez. Başta yargı olmak üzere kuvvetler 
ayrılığı ilkesi, demokrasinin temel gerekliliğidir. Tek başına bir kişiye parlamentoyu gerekçe-
siz fesih yetkisi verilmesi açık bir diktatörlüktür.

Anayasa değişikliği ile amaçlanan açıktır. AKP ve saray 14 yıldır adım adım kurduğu piyasacı, 
emek düşmanı, İslamcı, faşist rejimi korumak ve kalıcılaştırmak istemektedir. Fiili olarak uy-
gulanan başkanlık ve dikta rejimine yasal statü kazandırılması hedeflenmektedir.

Tüm bunlardan yola çıkarak TMMOB; ardı ardına yaşadığımız katliamlarda genç, yaşlı, ço-
cuk, kadın, sivil binlerce insanımız can verirken, binlerce insanımız yaralanırken, kentlerimiz 
yaşanılamaz hale getirilirken; basın yayın organları üzerinde tekel oluşturulmuşken, muhalif 
kesimler baskı ve şiddetle sindirilmeye çalışılırken, laiklik tümüyle tasfiye edilmeye çalışı-
lırken toplumsal kutuplaşmayı artıracak ve diktatörlüğü kurumsallaştıracak olan bu Anaya-
sa değişikliği teklifine “HAYIR” demektedir, “HAYIR” diyecektir. Bu değişiklik referandum ile 
önümüze gelirse de örgütümüz hayır diyecektir.

TMMOB, cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, eşitliği, özgürlüğü, adaleti bir bü-
tün olarak kazanmak için sürdürdüğü mücadeleye bu süreçte de devam edecektir.

Demokratik sosyal bir hukuk devleti, insan haklarının korunması, sağlıklı ve güvenli bir çev-
rede yaşamanın temini ve toplumsal barışın sağlanması önünde en büyük engel olabilecek 
Anayasa değişikliği geri çekilmeli; tüm bu baskı ve zor ortamı ortadan kaldırılmalıdır!

TBMM’nde görev yapan milletvekilleri tarihsel bir sorumluluk yüklenmişlerdir.

Buradan TBMM’de bulunan tüm milletvekillerine çağrıda bulunuyoruz; Ülkemizin geleceğini 
büyük bir karanlığa sürükleyecek olan Anayasa değişik teklifine “HAYIR” demelisiniz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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19.01.2017

VİCDANIMIZIN SESİNİ KESEMEYECEKLER!

19 Ocak’ta vicdanımızın sesini kesmeye çalıştılar. O, bu topraklarda barış içinde bir arada 
yaşamayı düşlüyor, ön yargıları ve düşmanlıkları ortadan kaldırmaya, toplumu değiştirmeye 
çalışıyordu.

O’nu vurdular ama sesini, vicdanımızın sesini kesemediler. Birincil kimliğimizin insan olduğu-
nu söyledikçe, barış, demokrasi ve insan hakları için mücadele ettikçe, farklılıklardan birlikte-
likler yarattıkça, eski sorunların çözümü için inatla yeni yeni yollar aradıkça, tarihe takılmayıp 
bugüne ve geleceğe baktıkça O’nun sesi, vicdanımızın sesi daha gür biçimde çıkacaktır. Dün-
yayı daha yaşanılır kılmayı bir arada başarabiliriz;

Hrant için, Adalet için.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği



113

Ülkemiz tarihinin şahit olduğu en büyük katliamlardan biri olan 10 Ekim katliamından bu-
güne kadar tam 16 ay geçti. Sabahın erken saatlerinde emek, demokrasi ve barış isteyen 
binlerce insanın bayram yerine dönüştürdüğü Ankara Meydanları, insanlık dışı ve alçakça bir 
saldırıyla kana bulandı.

Katliamın gerçekleştiği günden bu zamana adalet nöbetimiz, adalet mücadelemiz devam 
ediyor.

Suruç katliamından başlayarak ülkemizin içine çekildiği bu karanlık deniz içinde onlarca in-
sanlık dışı saldırı yaşadık. Saldırıları gerçekleştirenler, yüzlerce insanımızın yaşamına, binler-
ce insanımızın yaralanmasına neden oldular.

En son yılbaşı gecesi İstanbul’da yaşanan ve 40 kişinin canice öldürülmesi ile sonuçlanan 
saldırının failleri yine aynı. Dün emek, barış ve demokrasi isteyenlere, Gaziantep’te düğün 
evimize, insanların yürüdüğü sokaklara, gençlerimize, çocuklarımıza, eşlerimize kast edenler, 
bugün hala sokaklarda ellerini kollarını sallayarak geziyor. Bu katliamlara göz yumanlar ise 
kendi çıkarları uğruna ülkemizi bir yangın yerine dönüştürmekte kararlılar.

Bizler, tüm bu gerici karanlığa karşı çıkanlar, ülkemizin kuzeyinden güneyine, doğusundan 
batısına her köşesine düşen acılarımızı paylaşarak, gözyaşlarımızı ve öfkemizi gizlemeden 
adalet için yeniden kucaklaşacağız ve tüm gücümüzle direneceğiz!

Tarih bizleri unutmayacak ve daima iyi hatırlayacaktır! Çünkü bizler o gün emeğin ekono-
mik-demokratik hakları için, savaşlarda akan kanın ve gözyaşının durdurulması için, demok-
rasi taleplerimizi haykırmak için Ankara’da buluşmuştuk. Bu isteğimizin bedelini canlarımızla 
ödedik.

14 ay süresince devam eden adalet nöbetimiz; arkadaşlarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz, ço-
cuklarımız, anne ve babalarımız için süren direnişimizle ilk duruşmaya geldik. Emek-barış ve 
demokrasi düşmanlarının gerçekleştirdiği katliamla ilgili davanın ilk duruşması 7 Kasım 2016 
tarihinde görüldü. Biliyoruz ki bu davada “eylem yapmadan tutuklanamayan”, “kendini pat-
lattıktan sonra hukuka teslim edilen” 3-5 IŞİD’cinin yargılanması yeterli değildir. Bu davada 
kendine uygun bir rejim arayışı içinde ülkemizi yangın yerine çevirmekten kaçınmayanların, 
80 milyon insanımızı ateşe atanların yargılanması gerekmektedir.

Katliamın yaşandığı günden bu yana kayıplarımızın aileleri, yaralılarımızın aileleri ve bu ül-
kede emekten, demokrasiden ve barıştan yana olan herkesin katılımı ile başlattığımız ada-
let nöbetimiz Ankara Adliyesi’nde de sürdü. Bizler biliyoruz ki, adalet talebimiz aynı emek, 
demokrasi ve özgürlük talebimiz gibi, bu ülkenin üzerine kara bulut gibi çökenleri rahatsız 
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 EKİM-DER: 
ADALET ARAYIŞIMIZ ASLA BİTMEYECEK!
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ediyor. Biliyoruz ki insanca yaşama hakkımız için verdiğimiz mücadele, bu ülkeyi krizlere, 
katliamlara, hukuksuzluklara boğanları rahatsız ediyor.

Halklarımıza bu günleri reva görenler hiç heveslenmesinler, bizler bir nefes adalet için dahi 
olsa mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bizler halklarımıza yönelik gerçekleştirilen tüm kat-
liamların hesabını sormak için bir an olsun duraksamayacağız.

Toplumu kutuplaştırma ve düşmanlaştırma ile yöneten, tüm ülkeye korkunç bedeller ödet-
mekten kaçınmayan bu siyasi anlayışa karşı bizim davamız, hangi dilde yakılırsa yakılsın ağıt-
larımızla birleşmektir, umutla kucaklaşmaktır. Bizim davamız, bizim amacımız bu toprakları 
kanla ve gözyaşıyla yoğurarak siyasi amaçlarını gerçekleştirmeye çalışanlardan hesap sor-
maktır.

Biz bu ülkede iyi olmanın ve iyi kalmanın ne kadar zor olduğunun farkındayız. Zoru başar-
mak, iyi olmak, iyi kalmak için; yaralılarımız için adaletin sağlanması için 6 Şubat Pazartesi 
başlayıp 10 Şubat Cuma 2017 tarihine kadar 1 hafta boyunca sürecek duruşmalarımız için 
Pazartesi saat 10:00’da Ankara Adliyesinde 10 Ekim Katliamı Davası için buluşuyoruz.

Emek, demokrasi ve barıştan yana olan insanları, halklarımızı dayanışmaya davet ediyoruz!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB-10 EKİM-DER
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04.02.2017

HAYIR! MÜCADELE EDECEĞİZ! BAŞARACAĞIZ!

15 yıllık AKP iktidarında ülkemiz, siyasal sistemi köklü bir şekilde değiştiren rejim değişikli-
ğine doğru sürüklenmektedir. Mevcut anayasanın 58 maddesini değiştiren ve 21 maddesini 
yürürlükten kaldıran kanun teklifi, temel demokrasi normlarından yoksun, yasama şekli, uy-
gulama esasları, tekniği ve içeriği içerisinden büyük hatalar barındırmaktadır.

Bunlarla beraber ülkemizde yaşayan insanların, bu değişikliğin kapsamı hakkında sağlıklı bir 
bilgi dahi edinemediği; demokratik ve bilimsel ortamlarda tartışılmadan, demokratik mes-
leki kitle örgütlerinin, baroların, anayasa hukukçularının, üniversitelerin ve en temel bileşen 
olan halkın görüş bildiremediği bir kanun teklifi, halktan kaçırılarak büyük bir hızla meclisten 
geçirildi.

Kanun teklifinin tartışılması şöyle dursun, milletvekillerinin oy kullanma biçimleri bile utanç 
verici bir hal almıştır. İktidar partisinin milletvekillerinin oylama süresince takındıkları tavır, 
bu rejim değişikliğinin halka yönelik tavrı ile birebir aynıdır.

Böylesi köklü değişiklikler ancak bir kurucu meclis eli ile yapılabilir. Sistem ve rejim değişimini 
içeren anayasaların yapım organı aynı zamanda siyasal-toplumsal değişim ve dönüşümlerin 
kuruluş süreçlerini ifade ve temsil eden bu temel öğeden yoksundur. Bu yoksunlukla bera-
ber, demokrasilerin gereği ve anayasa hukukunun temel normu olan, iktidarların yetkilerinin 
sınırlandırılması, ilkesi göz önüne alınmamıştır.

15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen Olağanüstü Hal sürecinde toplumsal mu-
halefet üzerine kurulan baskı aygıtları ve sindirme politikaları, iktidarın kendini sürdürmesi 
için temel gereklilik haline getirilmiştir. Böyle bir süreçte ülkemiz referanduma götürülmek-
te, OHAL ve KHK’lar aracılığıyla iktidarın tüm olanakları Cumhurbaşkanı’nın, hükümetin ve 
AKP’nin önüne koşulsuz olarak serilmektedir.

Partili Cumhurbaşkanlığı modeli ile gerçekleştirilmek istenen açık bir diktatörlüktür. Bu sis-
temde aynı zamanda bir partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı, milletvekillerini, yü-
rütme ve yargı organlarını kendisi atayacaktır. Bu sistemde Cumhurbaşkanı’na Meclisi fes-
hetme, ülkenin bütçesini hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerinin neredeyse 
tamamını atama, büyükelçileri ve üst düzey bürokratları atama, milli güvenlik politikalarını 
belirleme yetkisi tanınmaktadır. Çok basit olarak anlaşılabildiği gibi bu teklifin özü, tek adam 
diktasını kurumsallaştırmaktan başka bir şey değildir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Anayasa değişikliği ile mevcut parlamenter sistem-
de eksik de olsa işletilen kuvvetler ayrılığı ilkesinin ortadan kaldırılmasına ve tüm yasama-yü-
rütme-yargı yetkisinin bir tek kişiye teslim edilmesine karşıdır.
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Kuvvetler ayrılığı ilkesi, demokrasilerde tartışmasız temel ilkedir. Anayasalarda yapılacak 
böylesi bir değişiklik için dana önce de bahsettiğimiz gibi bir kurucu irade gerekmektedir. Bu 
ülkenin kurucu idaresinin bile kendi üzerine almadığı yetkilerin, bugün bir başkasına koşul-
suzca teslim edilmesi, ülkemizde halkın ve demokrasinin hiçe sayılmasıdır.

Ülkemizde on yıllardır uygulanan ve her geçen gün katmerlenen; gerici, piyasacı, emek ve 
doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzenin korunmasına ve geliştirmesine yönelik tüm girişimlerin 
reddediyoruz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, toplumsal kutuplaşmayı arttıracak ve diktatörlüğü 
kurumsallaştıracak bu değişikliğe ikirciksiz olarak HAYIR demektedir. Örgütümüzün Genel 
Kurulu’nda oybirliği ile aldığı karar uyarınca tüm bileşenlerimiz ile bu değişikliğe karşı ortak 
mücadele hattının oluşturulması için elimizden geleni yapacağız.

Ülkemiz üzerindeki tüm karanlığa biz, hayır diyoruz!

Ülkemizin geleceğini daha da karanlık yerlere çekilmesini engellemek için tavizsiz mücadele 
edeceğiz!

Başaracağız!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Bilindiği üzere, “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 19.08.2016 tarihinde TBMM’de benimsenmiş ve 26.08.2016 
tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

İlgili kanun tasarısı TBMM’de görüşülürken, darbe girişimini bastırma atmosferinden yararlanıl-
dığını belirtmiş ve tüm ülke servetinin hukuk dışı, Anayasa’ya aykırı bir şekilde bir anonim şirkete 
teslim edilmesinin sakınca ve yanlışlarını vurgulamıştık. Kent merkezleri, Cumhuriyetin aydınlan-
macı kurumlarının varlıkları, kültür varlıkları, kıyılar, ormanlar, meraların bu fona kaynak oluştur-
mak için satılığa çıkarılacağını; emekçilerin işsizlik ve kıdem tazminatları için biriken fon kaynakla-
rına el konulacağını, şirket iflas ederse, ülkemizin müflis konumuna düşeceğini belirtmiştik.

Şimdi de, önceki gün itibarıyla, yine OHAL koşullarının sunduğu olağandışı yetkilerden yararlanan 
siyasal iktidar, yeni bir KHK ile birçok kamu kurum ve kuruluşunun hisselerini Varlık Fonu’na ak-
tarma kararı almıştır. Böylece, TÜRKSAT, PTT, TELEKOM, BOTAŞ, TPAO, ETİ Maden, ÇAYKUR, Borsa 
İstanbul, THY, Ziraat Bankası ve Halk Bankası gibi ülkemizin 11 büyük kamu kurum ve kuruluşu ile 
Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Muğla ve Isparta başta olmak üzere birçok ildeki devlet arazileri 
Varlık Fonu’na aktarılmıştır.

Konuyu değerlendirirken, öncelikle, kamu kurum ve kuruluşlarının, OHAL ile ilgisi bulunmayan bir 
KHK ile ve Varlık Fonu aracılığıyla merkezi yönetim bütçesinin ve meclis denetiminin dışında tu-
tulmasıyla, iktidarın hukuk dışı uygulamalarına bir yenisinin eklenmiş olduğunu belirtmek isteriz.

Bu uygulama, açık bir şekilde Anayasa’ya aykırıdır; kamu yararı eksenli sosyal hukuk devleti ilke-
sinin tasfiyesi niteliğindedir. Ancak ne yazık ki, yargı kararlarıyla kamu yararının korunamayacağı 
bir dönemi yaşadığımız bilinmektedir. İdari işlem ve kararlar amaç yönünden incelenmemekte, 
iktidar sınırsız takdir ve yetki kullanmaktadır. Fakat bu durumun bir süre sonra sürdürülemez bir 
noktaya gideceği, ülke, kamu birikimleri ve kaynaklarına sorumlulukla yaklaşan herkesin görebi-
leceği bir gerçektir. Bu noktada, ülkemizin talanına dur demek, hem kamusal varlık ve kaynakların 
korunması hem de ulusal güvenlik açısından hayati önem taşımaktadır. Zira dünyadaki örnekler 
de göstermiştir ki, ülkesini, kaynaklarını, toplumsal zenginliklerini satışa çıkaran veya aşırı borç-
lanmaya yönelen her devlet ya yok olmuş ya da uzun süreli tahakküm veya tarihimizden bildiği-
miz üzere acı kapitülasyonlara maruz kalmıştır.

Diğer yandan söz konusu kanun gerekçesinde belirtilen, başka ülkelerde varlık fonlarının ülkemiz 
için örnek oluşturamayacağı da açıktır. Zira örnek gösterilen ülkelerde cari açık değil, fazlalık bu-
lunmaktadır. Ulusal Varlık Fonları, çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirlerini artırmayı 
hedefleyen, devlet sahipliği ve yönetimi altında çalışan fonlardır. Bu fonun geliri genellikle bütçe 
fazlalarından oluşur. Bir ülke eğer bütçe fazlası veriyorsa bir varlık fonu kurarak bütçe fazlalarını 
buraya aktarır ve bu fonla ulusal ya da yabancı bazı finansal varlıkları satın alıp gelirlerini artırma-
ya çalışır. Ülkemizde kurulan Türkiye Varlık Fonu AŞ ise herhangi bir gelir fazlalığına dayanmamak-
tadır. Türkiye’nin petrol, doğalgaz vb. ihraç ederek elde ettiği gelirleriyle yaratabildiği bir bütçe 
fazlası olmadığı gibi cari fazlası da yoktur. Tam tersine Türkiye, bütçe açığı ve cari açık veren bir 
sisteme sahiptir.

Bu fon ile özelleştirilen kamu varlıkları ile çalışanların emekleri üzerinden biriken fonlar Türkiye 
Varlık Fonu AŞ’nin sermayesine/mal varlığına dönüşecek; iktidar gücü, hem devlet bütçesi hem 
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TALANINA “HAYIR” DİYORUZ
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de çalışanların özel birikimleri üzerinde her türlü kamusal denetimden muaf transfer hareketle-
rine yardımcı olacaktır.

Fon, Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri hükümlerine tabi olmayacaktır. Şir-
ket, özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterecektir.

Hazine garantisine sahip olan “mega projelerin” yatırımına,  çalışanların birikimi ve kamusal var-
lıklar da tahsis edilecektir. Varlık Fonu aracılığıyla hazine garantisine sahip yatırımlara ikinci kez 
para aktarılmış olunacaktır. Mega projelerin ihale edildiği ve edilecek olan şirketler iktidarın özel 
koruması altında olacak, hiçbir denetleme ve kontrol mekanizmasına sokulmadan bu fondan fi-
nanse edilebilecek, sermaye birikimi bu şirketler lehine düzenlenmiş olacaktır.

Mal varlığı üzerine teminat, rehin, kefalet ve ipotek tesis edilebilecektir. Türkiye Varlık Fonu AŞ, 
kendisine devredilen kamu kaynak ve varlıklarını satabilecek, rehin ve ipotek verebilecektir.

Varlık Fonu AŞ’de istihdam edilecek personel seçiminde ve yargılanmasında kamu personel rejimi 
uygulanmayacaktır.

İhale mevzuatı-Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak, şirket faaliyetleri Sayıştay dolayı-
sıyla yasama organının denetimine tabi olmayacaktır.

Uzun bir süredir açıkça izlendiği gibi, Türkiye ekonomisinin istihdam ve gelir yaratan istikrarlı bir 
ekonomi olma olasılığı özellikle son yıllarda atılan yanlış adımlarla tamamen aşındırılmış, özellikle 
döviz üretme yeteneği olan sanayi hamleleri yerini siyasal iktidarın popülist tercihlerine bırak-
mıştır.

Bunun sonucu olarak, aralarında 3. havalimanı, 3. Köprü, Avrasya tüneli, Gebze-İzmir otoyolu, 
sağlık kampuslarının olduğu ve adına “mega projeler” denilen bir dizi maceracı ve Türkiye’nin ön-
celikleri arasında yer almayan projelerde karar kılınmıştır. Sanayi yatırımlarının, dengeli bölgesel 
gelişmenin tamamen aleyhine olan, bilimsel dayanaklardan ve fizibilitelerden yoksun bu proje-
ler, iktidara yakın sermayedarlar lehine biçimlendirildiğinden kısa sürede darboğazlar yaşanmaya 
başlanmıştır. Dış finansman bulmakta sorun yaşayan “Kamu-Özel Ortaklığı”na dayalı projeler için 
yapılmış Hazine garantili borçlanmaların doların hızlı tırmanışı ile firmalara zor zamanlar yaşattığı 
bilinmektedir.

“Mega proje” batağına saplanan firmaları ve garantör yapılan Hazine’yi bu bataktan çıkarmak 
için akla gelen son araç, Varlık Fonu olarak kamuoyuna sunulmuştur. OHAL şartlarında bir torba 
yasa ile uygulanmaya başlanan bu model ile, elde avuçta kalan kamu varlıklarının Varlık Fonu’n-
da toplanması ve fon harcamalarının kamu denetiminden ve Sayıştay’dan kaçırılarak, bu batık 
projelerin kurtarılması amaçlanmaktadır. Ancak bu yolla bir sonuç alınması mümkün olmadığı 
gibi, Fona aktarılan kamu kuruluşlarının piyasa değeri bu fon çatısı altında yerlerde sürüklenecek 
ve yok pahasına yerli-yabancı sermayenin eline geçecektir. Böylesi bir ekonomik konjonktürde, 
borca bu kadar sıkışık bir ülkenin kaynak ve varlıkları, rant peşinde koşan yatırımcılara kısa sürede 
yem edilecektir.

Ülkemiz ve halkımızın kaynak ve varlıkları sahipsiz değildir!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMMOB, böylesi bir kamusal-toplumsal yoksullaşmaya 
karşı kamusal üretim, kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği ve kamusal denetimi kararlılıkla savuna-
cak, kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden merkezi bütçenin ve Sayıştay’ın denetim yetki kapsa-
mına alınması gerektiğini dile getirecektir.

TMMOB, ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına, kamu kuruluşlarına, kamu arazilerine ve üze-
rinde halkın alın teri olan tüm varlıklara sahip çıkılması için elinden geleni yapacaktır.

Ülkemiz ve halkımızın kaynak ve varlıklarının talanına kararlılıkla “hayır” diyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı



119
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DURUN ARTIK!!!

Anayasa değişikliği referandumunun ülke gündeminde önemli bir yer tuttuğu, ülkesini seven, ay-
dın, demokrat kimlikli herkesin yapılmak istenen değişikliğin bir sistem değişikliği değil bir rejim 
değişikliği olduğunu anlatmaya çalıştığı bir dönemde, dün yayımlanan bir kararname ile 4464 
kamu çalışanı daha mesleklerinden atıldı.

Yayınlanan bu KHK’nın amacının darbe ile mücadeleyi aştığı, kamuda görevini sürdüren muhalif 
kesimleri de susturmayı hedeflediği açıktır. Son yayınlanan 686 sayılı KHK ile görevinden ihraç 
edilenlerin içerisinde toplumda demokrat kişilikleri ile tanınan çok sayıda isim bulunmaktadır. 
Çocuklarımızı teslim ettiğimiz öğretmenler okullarından koparılmış, üniversitelerimiz kıyıma uğ-
ramış, ülkemizin yüz akı akademisyenler muhalif duruşlarından dolayı ihraç edilmiştir.

Anayasa değişikliğinin zorla gündemimize sokulduğu bu dönemde, ülkemizin en önemli Anaya-
sa Hukukçularından biri bile, hiçbir hukuk normuna dayanmadan görev yaptığı üniversiten ihraç 
edilmiştir.

Aralarında örgütümüz kadrolarında görev üstlenmiş arkadaşlarımızın da bulunduğu, barış yanlısı 
olan ve uzun süredir üzerlerindeki baskının şiddeti giderek artırılan akademisyenler, onlara sahip 
çıkmak isteyen arkadaşları, geri dönmemek üzere üniversite dışına itilmiştir. Yani artık ülkemizde 
bilim üretmek daha da zor, neredeyse imkânsız olacaktır.

OHAL süresince yapılan tüm uygulamalar; açığa alınanların ve KHK’lar ile görevlerinden ihraç edi-
lenlerin yaşadıklarının tamamı, temel hukuk normlarına dahi uymamaktadır.

Yaşadığımız fiili tek adam rejimi; demokrasi, hak, hukuk, temel özgürlükler gibi kavramların tama-
mını yok etmiştir. Bu yoğun baskı ortamında halkımız neyin doğru, haklı, meşru ve hukuka uygun 
olduğunu tespit edemez, gerçeğe ulaşamaz hale getirilmiştir.  Vatandaşlarımız gelecek kaygısıyla, 
başına bir iş gelecek endişesiyle susmaktadır. Yaratılan kaos ortamında evrensel hak ve talepler 
yerini iktidarın amaç ve istemine bırakarak sahneden çekilmiştir.

İktidarın “çoğunlukçu anlayışı”; çoğunluğun desteğini arkasına alanın, bunu bir kez sağladıktan 
sonra özgürlüklerin ve yaşam alanlarının sınırını da kendisinin çizdiği baskıcı bir rejime gelip da-
yanmıştır.

Nitekim parlamento görevde iken, OHAL ve sonu gelmeyen yasa gücünde KHK’lerle toplum ve 
ülkenin kaderi üzerinde etkide bulunabilecek önemli kararlar yayımlanmasının, temel hakları or-
tadan kaldıran ve toplu cezalandırmaya dönüşen ihraç kararları uygulanmasının arkasında yatan 
bu çoğunlukçu anlayıştır. Askeri darbeleri eleştirerek, “ileri demokrasiyi” savunan bir iktidarın, 12 
Mart darbesi ve 12 Eylül hukukundan da geriye düşmesinin başka bir izahı yoktur. Bu yüzden daha 
önce de defalarca söylediğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz;

Bakanlar Kurulu, derhal ama derhal Anayasal sınırlar içine çekilmeli, temel hak ve özgürlüklerin 
özüne dokunmayı bırakmalı ve yayınladığı KHK’ları geri almalıdır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB: TEK ADAM REJİMİNE, 
DİKTA ANAYASASINA HAYIR!!!

Ülkemiz zor ve karanlık günlerden geçiyor. Toplumsal yaşam gericilik ve şiddet sarmalında 
hızla dibe doğru savrulurken, darbe girişimini fırsata çeviren siyasal iktidar bir yandan OHAL 
Kararnameleri ile toplumu korkutup sindirirken, diğer yandan ülke kaynaklarını sorumsuzca 
sömürmeye olanak tanıyan yasaları ardı ardına çıkarıyor..

OHAL ve KHK’larla yaşatılanlar, kurulmak istenen düzene, sosyal yaşama ve çalışma yaşa-
mına dair önemli ipuçları içeriyor. Basın-yayın organları, dernekler kapatılıyor, cezaevleri, 
gazetecisinden belediye başkanına, milletvekilinden laiklik isteyene muhalif kesimle doldu-
ruluyor, kamu çalışanları, akademisyenler işten atılıyor.

686 sayılı son KHK ile bir kez daha görüldüğü üzere ülkemizin beyinlerini, akademik potansi-
yelini bitirmeye yönelik faşizan yönelim ile üniversiteler fiilen kapatılıyor.  

AKP Hükümetlerinin yanlış politikaları, dili ve mezhepçi hedeflerinin bir sonucu olarak terör 
saldırılarının halkı da hedef aldığı katliamlar ülkesine dönüştük.

Yurttaşlarımızın kapsamı hakkında dahi sağlıklı bir bilgi edinemediği; demokratik ve bilimsel 
ortamlarda tartışılmadan, sendikaların, meslek örgütlerinin, anayasa hukukçularının, baro-
ların, üniversitelerin ve en önemlisi de halkın görüşüne sunulmadan hazırlanan Anayasa de-
ğişiklik teklifine ilişkin referandum işte tam da bu koşullar altında dayatıldı.

Anayasa hukukunun en temel özelliği olan iktidarların yetkilerinin sınırlandırılması gerek-
liliğinden yoksun, sistem ve rejim değişimini içeren Anayasa değişikliği teklifi, iktidar ola-
naklarının Cumhurbaşkanı, Hükümet ve iktidar partisi tarafından sonuna kadar kullanılacağı 
baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına dönüşen OHAL sürecinde referanduma 
sunulacak.

Cumhurbaşkanı’nın parti genel başkanı da olabildiği; Cumhurbaşkanına meclisi feshetme 
yetkisi de dahil olmak üzere, bütçe hazırlama, kararname çıkartma, HSYK ve AYM üyelerinin 
tamamına yakınını, büyükelçileri, tüm üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik 
politikalarını belirleme yetkileri tanıyan Anayasa değişiklik teklifi bu haliyle ne başkanlık sis-
temi, ne de Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak adlandırılamaz. Teklif olsa olsa “tek adam dik-
tatörlüğü” olarak adlandırılabilir.

Anayasa değişikliği ile 60’lı yıllardan beri adım adım kurgulanan piyasacı, emek ve doğa düş-
manı, laiklik karşıtı düzen kalıcılaştırılmak, fiili olarak uygulanan dikta rejimine yasal statü 
kazandırılmak istenmektedir.
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Bu teklif, yaşamakta olduğumuz sorunlara çözüm üretmekten uzak olup, tam tersine, çatış-
maları derinleştiren ve yeni çatışma alanları üreten niteliktedir.

Türkiye ekonomik bir krizin eşiğindeyken; tarım, sanayi ve turizm can çekişmekteyken;  Türk 
Lirası hızla değer kaybederken; işsizlik ve enflasyon tırmanırken; işçiler, emekçiler açlık sınırı-
nın altında ücretle çalışmaya zorlanırken; terör ve şiddet her geçen gün artarken; ülkemizin 
ihtiyacı TBMM’nin fiilen yok edilmesi değil aksine çoğulculuk temelinde güçlendirilmesi ve 
ülkenin sorunlarına çözüm aramasıdır.

Karşı karşıya bulunduğumuz acil sorunların çözümü tek adama, tek partiye dayalı bir dikta 
rejiminde değil; çoğulcu, katılımcı parlamenter rejimde, demokratik bir anayasada, temel 
hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde, farklı inanç ve düşüncelerin, farklı yaşam tarzlarının 
herhangi bir kaygı ve korkuya kapılmadan eşit ve özgürce bir arada yaşayabilmesinde, emek-
çilerin hak ve çıkarlarının önündeki engellerin kaldırılmasında içte ve dışta savaş konseptinde 
değil barışçıl politikalardadır.

Bunun dışındaki tüm girişimler ve çabalar ülkemizin geleceği ile oynamaktan öte bir anlam 
ifade etmemektedir.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB :

Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmayan ve OHAL koşullarında referanduma sunulan;

Partili Cumhurbaşkanı’nın yasama, yürütme, yargı; devlet, siyaset, toplum ve iktisadi yaşa-
mın bütünü üzerinde otokratik bir hâkimiyet kurmasına hizmet eden;

Parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme kuvvetleri arasındaki denge, fren ve de-
netleme mekanizmalarını yok eden;

Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini; bağımsız yargının varlık 
koşullarını ortadan kaldırmaya çalışan;

Anayasa değişikliği teklifine HAYIR demektedir.

Geleceğimize sahip çıkmak için eşitliği, özgürlüğü, laik ve demokratik cumhuriyeti kazanmak 
için anayasa değişikliği dayatmasına karşı ortak mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam 
edeceğiz.

Sadece üyelerimizi değil tüm halkımızı kula kulluk etmeyi kabul etmeyenleri, farklılıklarımız-
la birlikte eşit, özgür, demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı savunan herkesi, her 
bir bireyi referandumda mevcut DEĞİŞİKLİĞİ REDDETMEYE VE TERCİHİNİ HAYIR’DAN YANA 
KULLANMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

DİSK – KESK – TMMOB – TTB
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CUMHURİYET, DEMOKRASİ, LAİKLİK İÇİN, 
ÜLKEMİZ, HALKIMIZ VE MESLEK ALANLARIMIZI 
SAVUNMAK İÇİN “HAYIR” DİYORUZ!

Bilindiği üzere ülkemiz, Anayasal düzenin değiştirilmesini amaçlayan bir referandum süreci-
ne sokulmuştur.

TBMM’de, Meclis İç Tüzüğü ve Anayasa’nın 175. maddesinde belirtilen gizli oy usulünün ihlal 
edilerek kabul edilen, mevcut Anayasa’nın 58 maddesinin değiştirilmesini, 21 maddesinin 
yürürlükten kaldırılmasını kapsayan “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun”, siyasal sistem ve rejimi köklü bir şekilde değiştirici muhtevaya sahiptir.

Diğer yandan dayatılan bu Anayasa değişikliği, dünyada ve ülkemizdeki Anayasa yapım sü-
reçlerinin birikimlerinden ve Anayasal devlet anlayışından da çok uzaktır. Bu tür köklü bir 
Anayasa değişikliğinin, ancak toplumsal meşruiyeti bulunan Kurucu bir Meclis tarafından 
yapılması gerekir ancak bu değişiklik anayasal geleneklerden kopuk bir biçim ve içerik ile 
gündeme sokulmuştur. Bu değişiklik, iktidarın, iktidarını kalıcılaştırmak ihtiyacını karşılamak 
içindir.

Sayın Basın Mensupları,

Söz konusu Anayasa değişikliği, OHAL ve OHAL kararnamelerinin, olağan Anayasal düzenin, 
Meclisin ve yargının üzerinde fiili bir üstünlük sağladığı antidemokratik koşullarda dayatıl-
mıştır. Anayasa değişikliği, eşitsiz, adaletsiz, hukuk dışı bir ortamda gündeme gelmiştir.

Toplumsal muhalefetin baskı ve şiddetle sindirilmeye çalışıldığı, basın-yayın organları ile 
derneklerin kapatıldığı, gazetecilerin, belediye başkanlarının, milletvekillerinin cezaevlerine 
kapatıldığı, aralarında yöneticilerimizin ve üyelerimizin de bulunduğu ilerici, demokrat kamu 
çalışanları ile bilim insanlarının bütün özlük hakları ellerinden alınarak kamudan ihraç edildi-
ği, muhalefetin karalamalara maruz kaldığı, “teröre destekle” itham edildiği antidemokratik 
koşullarda yapılacak bir değişikliğin meşruiyeti olmayacaktır.

1982 Anayasasının sıkıyönetim koşullarında hazırlanıp halkoyuna sunulduğu ve yüzde 92 
oranı ile onaylanmasına karşın tarih ve toplum önünde hiçbir zaman meşruiyet kazanama-
dığı unutulmamalıdır.

Sevgili Basın Mensupları,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB içinde bulunduğumuz süreci; Saray-AKP 
iktidarının Anayasa ve hukuk ihlalleriyle, ülkemizi ve halkımızı kaosa, krize, çatışmalara, ku-
tuplaşmaya yönlendirdiği tehlikeli bir süreç olarak değerlendirmektedir. 

En temel ilkeler, Anayasa değişikliğinde bulunmamaktadır.
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Egemenliğin kayıtsız koşulsuz ulusta olması ve bu egemenliğin seçimlerle gelen yasama, yü-
rütme, yargı organları ve ilgili kurullar tarafından hukukun üstünlüğü temelinde ve egemen-
liğin kaynağı olan halk için, ülke, halk, kamu yararına kullanılması, önümüzdeki değişiklik 
teklifinde yoktur. Yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınması yoktur. İfade, 
örgütlenme, basın-yayın özgürlüklerinin güvenceye alınması yoktur.

Anayasaların temel özelliği olan, iktidarların yetkilerinin hukuki bir çerçeve içine alınarak 
sınırlandırılması, değişiklik teklifinde yoktur. Aksine, yürütme yetkisi, tek başına Cumhurbaş-
kanında toplanmaktadır.

16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak olan Anayasa değişikliği, parlamenter temsili demok-
rasiyi, Meclisin içinden çıkan ve Meclis denetimine tabi Hükümet sistemini, Bakanlar Kuru-
lunu, yargı bağımsızlığını, yasama, yürütme yargı kuvvetlerinin ayrılığını ortadan kaldıran, 
Meclisin yasama ve denetim yetkilerini elinden alan, kuvvetleri tek yürütme gücü olarak 
Cumhurbaşkanında toplayan, onu olağanüstü yetkilerle donatan demokrasi dışı özelliklere 
sahiptir.

Değerli Basın Mensupları,

Partili Cumhurbaşkanlığını öngören bu rejim/sistem değişikliği, tek kişi diktasını getirecektir.

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kişilerin milletvekili, bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı 
olacağı, Cumhurbaşkanına Meclisi feshetme, bütçe hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve 
AYM üyelerini, büyükelçileri, üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını 
belirleme, TSK’yı kullanma ve daha birçok yetki tanıyan anayasa değişikliği teklifi, bir dikta 
rejimi getirecektir.

Bu noktada bilinmelidir ki yürütme güçlerinin tek kişide toplanmasının uzak tarihteki ör-
nekleri mutlakiyetçi, otokratik rejimler; yakın tarihteki örnekleri ise faşist rejimler olmuştur.

Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları; piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik kar-
şıtı düzeni kalıcılaştırılacağı; fiili olarak uygulanan dinci-mezhepçi dikta rejimine yasal statü 
kazandıracağı; bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne darbe vuracağı; par-
lamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme erkleri arasındaki denge, fren, denetleme 
mekanizmalarını, Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini, bağımsız 
yargının varlık koşullarını ortadan kaldıracağı için, topluma dayatılan bu Anayasa değişikliği 
teklifine “hayır” demektedir, “hayır” diyecektir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımı-
zı bu değişikliğe “Hayır” demeye, reddetmeye, ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, 
demokrasiyi kazanmaya, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik mücadelesini sahiplenmeye çağırı-
yoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB, İZMİR’DEN HAYIR ÇAĞRISI YAPTI!

Ülkemizi, Halkımızı, Mesleklerimizi ve Meslek Alanlarımızı Savunmak İçin Demokrasiyi, 
Cumhuriyeti ve Laikliği Savunmak İçin HAYIR Diyoruz!

Ülkemiz, Anayasal düzenin değiştirilmesini amaçlayan bir referandum sürecine zorla sokul-
muştur.

Anayasa değişiklik teklifi, toplum dışlanarak hazırlanmış ve alelacele bir şekilde üzerinde sağ-
lıklı bir bilgi dahi edinilemeden, demokratik ortamlarda özgürce tartışılmadan TBMM’den 
geçirilmiştir. Oylamalar sırasında Meclis İç Tüzüğü ve Anayasanın bir gereği olan gizli oy esası 
dahi ihlal edilmiştir.

Yapılmak istenen Anayasa değişikliği, siyasal sistem ve rejimi köklü bir şekilde değiştirmeyi 
amaçlamakta, toplamda 56 maddeyi kapsamaktadır. Bu değişiklik, iktidarın, iktidarını kalıcı-
laştırmak ihtiyacını karşılamak içindir.

Anayasa değişikliği, OHAL ve OHAL kararname hukuksuzluğunun hakim olduğu antidemok-
ratik koşullarda dayatılmıştır. Toplumsal muhalefet baskı ve şiddetle sindirilmeye çalışılmış, 
basın-yayın organları, dernekler kapatılmış, gazeteciler, belediye başkanları, milletvekilleri 
cezaevlerine atılmıştır. Aralarında yöneticilerimizin ve üyelerimizin de bulunduğu ilerici, de-
mokrat kamu çalışanları ile bilim insanları ve akademisyenler bütün özlük hakları ellerinden 
alınarak kamudan ihraç edilmiştir. Muhalefet karalamalara maruz kalmış, HAYIR diyenler “te-
röre destekle” itham edilmiştir. 

1982 Anayasasının, sıkıyönetim koşullarında hazırlanıp halkoyuna sunulduğu ve yüzde 92 
oranı ile onaylanmasına karşın tarih ve toplum önünde hiçbir zaman meşruiyet kazanama-
dığı unutulmamalıdır.

TMMOB içinde bulunduğumuz süreci; Saray-AKP iktidarının Anayasa ve hukuk ihlalleriyle, 
ülkemizi ve halkımızı kaosa, krize, çatışmalara, kutuplaşmaya yönlendirdiği tehlikeli bir süreç 
olarak değerlendirmektedir. 

16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak olan Anayasa değişikliğinde toplumun ve ülkenin 
temel ihtiyaçları ve sorunlarına yönelik hiçbir öneri bulunmamaktadır. Aksine parlamen-
ter temsili demokrasi, Meclisin içinden çıkan ve Meclis denetimine tabi Hükümet sistemi, 
Bakanlar Kurulu, yargı bağımsızlığı, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrılığı ortadan 
kaldırmaktadır. İktidar sözcülerinin ifadesi ile “Hükümet sistemi meclisten kovulmaktadır”. 
Meclisin yasama ve denetim yetkisi elinden alınmaktadır. Yürütme yetkisi, tek başına Cum-
hurbaşkanında toplanmakta ve olağanüstü yetkilerle donatılmaktadır. 
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Partili Cumhurbaşkanlığını öngören bu rejim/sistem değişikliği, tek kişi diktasını getirecektir.

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kişiler milletvekili, bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı 
olacaktır. Cumhurbaşkanına Meclisi feshetme, bütçe hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve 
AYM üyelerini, büyükelçileri, üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikaları-
nı belirleme, TSK’yı kullanma ve daha birçok yetki verilmektedir. Tüm bu değişiklikler, dikta 
rejiminden başka bir şey getirmeyecektir.

Bu noktada hatırlanmalı ki yürütme güçlerinin tek kişide toplanmasının uzak tarihteki ör-
nekleri mutlakiyetçi, otokratik rejimler; yakın tarihteki örnekleri ise faşist rejimler olmuştur.

TMMOB, ülkemizin içerisine hızla sürüklendiği girdaptan çıkışı için üzerine düşen sorumlulu-
ğu yerine getirecektir ve 16 Nisan’da HAYIR diyecektir.

TMMOB, tüm gücü ile aydınlık günlerin yeşermesi için, ülkemiz, halkımız, mesleğimiz ve 
meslek alanlarımız için HAYIR diyecektir. 

TMMOB, önce üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek, 510.559 üyesine ulaşarak ger-
çekleri anlatacak ve meslektaşlarımızın HAYIR oyu vermesini sağlayacaktır. Aynı zamanda 
topluma gerçekleri anlatacak ve Hayır oyu vermeye davet edecektir. 

Sofradaki yemekten yaşadığımız konutlara, bindimiz otomobilden kullandığımız iş makinala-
rına kadar yaşamın her alanında izi olan biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının, özlemini 
duyduğumuz aydınlık günlerin gelişinde de izi olacaktır.

Dost düşman bilsin ki TMMOB korkmayacak, yılmayacak, karamsarlığa kapılmayacak, umut-
suzluğa teslim olmayacak ve karanlık gidişata seyirci kalmayacaktır. Aksine büyük bir cesaret-
le, dirençle, umutla ve inançla Hayır için tüm gücünü seferber edecektir.

TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR 
demeye, reddetmeye, ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, demokrasiyi kazanmaya, 
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik mücadelesini sahiplenmeye ve Hayır oyu vermeye çağırıyo-
ruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB, ADANA’DA İŞ CİNAYETLERİNE VE TEK 
ADAM REJİMİNE “HAYIR” DEDİ!

Bugün 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitir-
diği facianın yıldönümü.

2012 yılında TMMOB 42. Genel Kurulu‘nda önemli bir karar aldık. Bu karar ile birlikte işçi 
sağlığı ve iş güvenliği konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak, siyasi otoriteyi uyarmak 
amacıyla her yıl 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Gününde bir dizi etkinlik gerçekleş-
tiriyoruz.

Çünkü ülkemizde iş cinayetleri, iş kazaları ve meslek hastalıkları her geçen gün artıyor. 2016 
yılında 2000’e yakın emekçiyi iş cinayetlerinde kaybettik. Soma, Ermenek, Torunlar ve Şir-
van’da yaşanan işçi katliamları hala hafızamızda tazeliğini koruyor. Sadece bu dört büyük 
faciada hayatını kaybeden işçilerin sayısı 350’yi aşıyor.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından 2017 yılının başına kadar iş cinayetlerinde 20.000 işçi 
hayatını kaybetti. İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle iş göremez duruma gelenlerin, 
hayatını kaybedenlerin ise sayısı tutulamaz durumda.

İş cinayetlerinde ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden tüm emekçileri saygıyla 
anıyoruz.

Bilinmelidir ki, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gidişat olumsuz yönde ilerliyor. Yasalar ile 
koruma altına alınacağı söylenen işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda geçtiğimiz her gün ül-
kemiz daha da geriye gidiyor. Yaşadığımız büyük işçi katliamlarının tamamı 6331 sayılı kanun 
yürürlükteyken meydana gelmiştir.  

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir göz boyama kanunu olarak ortaya çıkarılmış-
tır. Bu kanun ve çerçevesinde bu güne kadar yapılan düzenlemeler problemlidir. Bununla 
birlikte, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan “telafi çalışması”, “denkleştirme”, “çağrı üzerine 
çalışma”, “kısmi süreli çalışma”, “asıl işveren-alt işveren ilişkisi” başta olmak üzere kuralsız 
çalışma koşulları olduğu sürece işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenlemeler bir anlam 
ifade etmeyecektir.

OHAL süresinde iş cinayetlerinde ve iş kazalarında büyük bir artış meydana gelmiştir. Ülkemi-
zin içinde bulunduğu bu koşullarda iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının 
önü alınamazken, emekçilerin kazanılmış hakları ellerinden alınmaktadır.

İşçilerin temel sendikal hakları ve grev hakları OHAL veya milli güvenlik gerekçe gösterilerek 
engellenmektedir. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmadıkça işçi sağlığı ve 
iş güvenliği konusunda yol almak mümkün olmayacaktır.
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Denetimsizliğin, kontrolsüzlüğün bu kadar yaygın olduğu bu dönemde, OHAL ve KHK’ların 
gölgesinde bir referandum sürecine sokulduk. İşçilerin grev haklarının milli güvenliği tehdit 
ettiğinin söylendiği bu dönemde, ülkemizde rejimi değiştirmeyi amaçlayan bir anayasa pa-
keti halkoyuna sunulacak.

16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak olan Anayasa değişikliğinde toplumun ve ülkenin 
temel ihtiyaçları ve sorunlarına yönelik hiçbir öneri, iş cinayetleri ile mücadele, meslek has-
talıklarının engellenmesi gibi konulara dönük hiçbir çözüm bulunmamaktadır.

Aksine parlamenter temsili demokrasi, Meclisin içinden çıkan ve Meclis denetimine tabi Hü-
kümet sistemi, Bakanlar Kurulu, yargı bağımsızlığı, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin 
ayrılığı ortadan kaldırmaktadır.

Bu değişiklikle, iktidar sözcülerinin ifadesi ile “Hükümet sistemi meclisten kovulmaktadır”. 
Meclisin yasama ve denetim yetkisi elinden alınmaktadır. Yürütme yetkisi, tek başına Cum-
hurbaşkanında toplanmakta, denetimsiz ve sınırsız yetkilerle donatılmaktadır. Cumhurbaş-
kanının yargılanması neredeyse imkânsız hale getirilmektedir.

Partili Cumhurbaşkanlığını öngören bu rejim/sistem değişikliği, tek kişi diktasını getirecek, 
cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kişiler milletvekili, bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı 
olacaktır. Cumhurbaşkanına Meclisi feshetme, bütçe hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve 
AYM üyelerini, büyükelçileri, üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikaları-
nı belirleme, TSK’yı kullanma ve daha birçok yetki verilmektedir. Tüm bu değişiklikler, dikta 
rejiminden başka bir şey getirmeyecektir.

TMMOB, ülkemizin içine sürüklendiği bu girdaptan çıkış için üzerine düşen sorumluluğu ye-
rine getirecektir.

16 Nisan’da anayasa değişikliği referandumu değişikliği için kurulan sandıklarda, Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği tüm örgütlü gücü ile HAYIR diyecektir.

510.159 üyemizin tamamına ulaşarak, gerçekleri anlatacak ve meslektaşlarımızın HAYIR oyu 
vermesini sağlayacaktır. Aynı zamanda yurttaşlara gerçekleri anlatacak ve Hayır oyu vermeye 
davet edecektir. 

Bizleri, bu ülkenin teknik elemanlarını, yani mühendisleri, mimarları ve şehir plancılarını ül-
kemizin aydınlık geleceğini düşünmekten ve bu ortak geleceğimiz için sorumluluklarımızı 
yerine getirmekten kimse alıkoyamayacaktır.

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

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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HER 3 MART’TA; İŞ CİNAYETLERİNE VE İŞÇİ 
KATLİAMLARINA “HAYIR” DİYORUZ

Bugün, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yi-
tirdiği toplu iş cinayetinin yıldönümü. 2013 yılından bu yana her 3 Mart’ta “İş Cinayetlerine 
Karşı Mücadele Günü” etkinliğiyle ülkemizin kanayan yarası haline gelen iş cinayetlerine bir 
kez daha dikkat çekmeye, iş cinayetlerinin önlenmesi için mücadeleyi bir adım daha büyüt-
meye çalışıyoruz.  

Ülkemizde iş cinayetlerinin ve iş kazaların sayısı artık tutulamaz hale geldi. Cinayetlerin ve 
kazaların önlenmesi, meslek hastalıklarını ortaya çıkaran etkenlerin ortadan kaldırılması için 
gerekli çalışmalar yapılmıyor. Yapılması gereken çalışmalar, maliyet ve işgücü mazeret göste-
rilerekgeçiştiriliyor ve emekçilerin can güvenliği hiçe sayılıyor.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gidişat olumsuz yönde ilerliyor. Yasalar ile koruma altına 
alınacağı söylenen işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda geçtiğimiz her gün ülkemiz daha da 
geriye gidiyor. Hafızalarımızda henüz tazeliğini koruyan Soma, Ermenek, Torunlar ve en son 
Şirvan’da yaşananişçi katliamları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlükteyken 
meydana gelmiştir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanun çerçevesinde bu güne kadar yapılan dü-
zenlemeler problemlidir. Bununla birlikte, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan “telafi çalışma-
sı”, “denkleştirme”, “çağrı üzerine çalışma”, “kısmi süreli çalışma”, “asıl işveren-alt işveren 
ilişkisi” başta olmak üzere kuralsız çalışma koşulları olduğu sürece işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanındaki düzenlemeler bir anlam ifade etmeyecektir.

İş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önü alınamazken, emekçilerinsen-
dikal hakları ve grev hakları OHAL veya milli güvenlik gerekçe gösterilerekbir bir ellerinden 
alınmaktadır. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmadıkça işçi sağlığı ve iş gü-
venliği konusunda yol almak mümkün olmayacaktır.

Ülke gündemi ve çalışma yaşamındaki antidemokratik ortam ortadan kaldırılmadan, iş cina-
yetlerinin önüne geçmek imkansızdır. Emekçiler, uygulamaya konan özel istihdam büroları 
ile kiralık işçi haline dönüştürülmüş, zorunlu bireysel emeklilik sistemi kesintileri ile de sos-
yal hakları daha geriye çekilmiştir.Güvencesizliğin neden olduğu esnek çalışma, işsiz kalma 
korkusu, işçilerin sadece fiziksel sağlığını değil, ruhsal sağlığını da olumsuz etkilemektedir.

Tüm bunların yanında en önemli konulardan birisi de kamu kurumları ve 50 kişiden az işçi 
çalıştırılan, az tehlikeli iş yerlerinde uzman ve hekim çalıştırma zorunluluğunun 1 Temmuz 
2017 tarihine ertelenmesidir. İş cinayetlerinin önlenmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve mes-
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lek hastalıklarının tespit edilebilmesi için bu iki unsurun tüm işyerlerinde görev yapması ge-
rekmektedir.

Bu alandaki sorunların köklü çözümü için önerilerimiz basit, uygulanabilir ve hayatidir:

• İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasının öncelikle devletin ve işverenin görevi olduğu 
unutulmamalıdır. İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında görev verilen mühen-
dis, mimarların işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması konusundaki görevlerinin bir 
danışmanlık hizmeti olduğu kabullenilmelidir.

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve denetimin yalnızca Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların alınmasının önünde 
bir engeldir. Bu nedenle düzenleme ve denetleme; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan 
idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma yaşa-
mına ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaştı-
rılmalıdır.

• İşyerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri bir kamu hizmeti olarak ele 
alınmalı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ticari kuruluşların kar alanı olmaktan çıkartılmalıdır.

Dün Soma’da, Ermenek’te Torunlar’da, Şirvan’da yaşanan iş cinayetlerinde 350 işçi hayatını 
kaybetti. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından 2017 yılının başına kadar iş cinayetlerinde 
hayatını kaybeden emekçilerin sayısının 20.000’e ulaştığını üzüntüyle görüyoruz.

Bunun için bizler;
İş cinayetlerinde büyük bir artışa neden olan OHAL uygulamasına HAYIR diyoruz!

İş cinayetlerinin, meslek hastalıklarının, denetimsizliğin önünü açacak tüm düzenlemelere 
HAYIR diyoruz!

İş cinayetlerinde devletin ve işverenlerin suçunun, uzman olarak görev yapan teknik eleman-
ların sorumlu tutulmasına HAYIR diyoruz!

Özel istihdam bürolarına ve zorunlu bireysel emeklilik sigortasına HAYIR diyoruz!

Güvencesiz çalışmaya HAYIR diyoruz!

İş cinayeti davalarındaki hukuksuzluğa HAYIR diyoruz!

İş cinayetlerinin kader, fıtrat olarak nitelendirilmesine HAYIR diyoruz!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
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Öncelikle başta 8 Mart’ın ruhunu oluşturan 1857 yılında yakılan işçi/emekçi kadınlar olmak 
üzere bugüne dek erkek-devlet şiddetiyle mücadele eden tüm kadınları saygıyla anıyor, mü-
cadeleleri ve direnişleriyle bugün hala yolumuzu aydınlatan, bize güç veren tüm kadınları 
selamlıyoruz.

Bugün size 8 Mart’ın tarihini anlatmayacağız, çünkü zaten biliyorsunuz. Bugün daha önce-
den yaptığımız gibi tarihsel kazanımlarımızdan da bahsetmeyeceğiz. Birçoğunu beraber ka-
zandık. Hepsinde birçok kadının emeği, payı var, bunları da biliyorsunuz.

Bugün size bilmediğiniz bir şeyi değil, ancak farklı bir şeyi, “kaybettiklerimizi” anlatacak, di-
şimizle tırnağımızla mücadele ederek elde ettiğimiz kazanımlarımızın nasıl tek tek elimizden 
alındığından bahsedeceğiz.

Çünkü biliyoruz ki unutmamamız için konuşmamız gerek. Bunları anlatmazsak, bunları ko-
nuşmazsak birbirimizi daha sıkı saramaz, daha iyi anlayamaz, daha çok dayanışamayız.

KAYBEDİYORUZ; işimizi elimizden, aşımızı boğazımızdan hukuksuzca söküp alıyorlar.

KAYBEDİYORUZ; eğitim hakkımızı, çocuklarımızın eğitim hakkını, geleceğimizi ellerimizden 
alıyorlar. Bilimsel olmayan müfredatlarla boş bakışlı, düşünmeyen, sorgulamayan, kendileri-
ne biat eden çocuklar yaratmaya çalışıyorlar. Öğretmenlerimizi, bizlerin bugünlere gelmesin-
de büyük payı olan eğitim emekçilerimizi bir imza ile, bir gecede, onca yıl uğruna didindikleri 
mesleklerinden, canları gibi sevdikleri öğrencilerinden ayırıyorlar.

KAYBEDİYORUZ; tecavüzcüler, tacizciler, parkta yürüyen hamileye, otobüste şortuyla oturan 
genç kadınlara tahammül edemeyenler, hiçbirini asla kabul etmediğimiz türlü bahanelerle 
kadınları katledenler, şiddetin her türlüsünü uygulayanlar yargılanmak şöyle dursun aramız-
da serbestçe dolaşarak bizi tehdit etmeye, bizlere yaşamı zindan etmeye devam ediyorlar.

KAYBEDİYORUZ; yaşam hakkımızı, nefes aldığımız alanları ellerimizden alıyorlar.

Hukukun, adaletin olmadığı, haksızlığa hukuksuzluğa direnenlerin anında gözaltına alındığı, 
hapse atıldığı, özgürlüklerimizin gerekçesiz ve zorbaca elimizden alındığı bir ülkede yaşar 
olduk.

Her sabah uyandığımızda, acaba bugün bombalardan kurtularak hayatta kalabilecek miyim 
derken üstüne üstlük bir de sorgusuz sualsiz işten atıldığımızı öğrenir olduk.  

OHAL’lerle yönetilir olduk, geceleri bırakın bari gündüzleri güvenle sokaklarında dolaşabile-
lim dediğimiz mahalleler arar olduk.

07.03.2017

TMMOB KADIN: BİZİM OLANIN BİZDEN 
ALINMASINA HAYIR
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İş yerlerimizde korkuyla çalışır olduk, bugün sıra kimde, hangimizde diye listelerde isimleri-
mizi, dostlarımızın isimlerini arar olduk.

Korkunun, her yerde olduğu gibi mecliste de kol gezdiği bir dönemde geceden sabaha insan-
ların yaşam, barınma, eğitim, özlük hakları, özgürlükleri ellerinden alınıyor. Hepimizin hayata 
karşı umutları söndürülmeye, geleceğe dair beklentileri kırılmaya çalışılıyor. Düşünen, tepki 
gösteren, karşı duran, susmayan haykıranları tehdit ediyor, baskıyla, zulümle sindirmeye ça-
lışıyorlar, ötekileştiriyorlar. Akılları sıra kendilerinden olmayanı böyle cezalandırıyorlar.

Kaybettiklerimizin bunca fazla, bunca can yakıcı ve tahammül edilemez olduğu bugün 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde var gücümüzle, tüm bu yapılanlara, bu zulme direniyor ve baskıya, 
şiddete, zulme dur demek için avazımız çıktığı kadar HAYIR diyoruz.

Acılarımız çoğaldı ancak bizim hala umudumuz var.

Bizler; üniversitelerde, kamuda, özel sektörde, fabrikalarda, şantiyelerde, ofislerde, plazalar-
da hayatın her alanında var olan TMMOB’li mühendis, mimar ve şehir plancılarıyız. Ekme-
ğimizi emeğimizle, alın terimizle kazananlarız ve ekmeğimize, aşımıza, geleceğimize sahip 
çıkıyoruz.

Kendimizle birlikte tüm canlıların yaşam hakkını savunuyoruz.  Doğanın rant uğruna yağma-
lanmasına, talanına karşı çıkıyor HAYIR diyoruz.

Ve bizler, kadınlar.. .Ekmeğini kazanmak, nefes almak için hep daha fazla mücadele etmek 
zorunda kalan kadınlar…

Hep ilk önce gözden çıkarılan, sömürüden şiddetten ayrımcılıktan payını alan, ezilen kadın-
lar…

Kadın dayanışmasının hepimizi güçlendirdiğini bilerek susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmi-
yoruz, HAYIR diyoruz.

Hayatı bize zindan eden, yaşam alanlarımızı yok eden tüm hükümleri, kanunları, yasaları 
reddediyor, tek adam ve yönetimine HAYIR diyoruz

Adalet istiyoruz, özgürlük istiyoruz, okumak, çalışmak, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz, HAYIR 
diyoruz.

Kaybettiklerimiz onca yıldır mücadelelerle kazandıklarımızdır. Bizim olanın bizden alınması-
na izin vermiyoruz, sahip çıkıyoruz ve HAYIR diyoruz.

HAYIR’larımızı çoğaltmak için 8 Mart’ta her rengiyle tüm kadınlarla birlikte alanlara çıkıyor, 
en güçlü sesimizle haykırıyoruz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, mücadele günümüz kutlu olsun.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu
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TMMOB İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 
RAPORU KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI

TMMOB İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ RAPORU: İŞ CİNAYETLERİNE, MESLEK HASTALIKLA-
RINA, GÜVENCESİZ VE ESNEK ÇALIŞMAYA HAYIR

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. maddesinde “Herkesin kendi özgür seçimiyle be-
lirlediği işyerinde, adil ve elverişli çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır” denilmektedir.

Dünyanın çeşitli yerlerinde işçi sınıfının verdiği onlarca yıllık mücadelesi, İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği ilkesinin kabul edilmesini, daha sonraki zamanlarda Dünya Çalışma Örgütü tarafın-
dan kısmen kabul edilmesini ve işyerlerinde bu amaca yönelik standartlar ve sözleşmelerin 
oluşmasını sağlamıştır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, işçilerin bedelini canlarıyla ödediği onlarca yıllık 
mücadelenin sonucu olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ilkelerinin ülkemizde de yaygınlaşması, 
ikirciksiz olarak uygulanması için mücadele etmektedir.

Emekçilerin işyerlerinde geçirdikleri kazalar sonucu veya meslek hastalıklarına yakalanarak 
hayatlarını kaybetmeleri, yine aynı nedenler yüzünden bedensel ve zihinsel sağlıklarından 
olmaları, insan onuruna yakışmamaktadır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanındaki çalışmalar ülkemizde de oldukça eskidir. Bu çalışmalar 
TMMOB açısından teknik önceliklerin ötesinde toplumsal huzur ve çalışma yaşamındaki ba-
rışın olmazsa olmazı olarak kabul edilmektedir.

AKP iktidarı ile büyük artış gösteren, özellikle 2010-2012 yılları arasında yaşanan iş kazala-
rındaki toplu ölümler nedeniyle çıkarılan 6331 Sayılı iş Güvenliği Yasası, başlangıçta bizim 
teknik ve yapısal önermelerimizi kısmen de olsa içermesine karşın, bugüne kadar yapılan de-
ğişikliklerle amacından sapmış; konu kapsamındaki eğitim ve sınav ve uygulamalar piyasacı 
bir anlayışla özel sektöre açılmıştır.

Bu rapor, içinde köklü ve temel yapısal sorunlar barındıran İSG yasasıyla ortaya çıkan para-
doksu gözler önüne sermektedir. Ülkemizde ölümlü iş kazaları ve henüz toplumsal hafızanın 
unutmadığı Soma, Ermenek, Torunlar ve Şirvan gibi katliamlar; iş kazaları sonucu iş göremez-
lik oranları bu yasa ile birlikte büyük bir artış göstermiştir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğindeki temel ve yasada hedeflenen ancak bir türlü gerçekleştirilme-
yen amaç, çalışanların sağlığına zarar verecek hususların önceden belirlenerek önlenmesi, 
rahat ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması, kazalara ve meslek hastalıklarına karşı çalı-
şanların ruhsal ve bedensel sağlığının korunmasıdır.
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Bu alanda birçok meslek disiplinin bilimsel ve teknik verinin yanı sıra toplumsal normları da 
kullanarak hizmet üretmek zorundadır. Üretilen, işin karakteri ve uygulama alanları gereği 
kamusal hizmet olmak zorundadır. Ancak ülkemizde, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı tam aksi 
istikamette üretim yapmakta; önleyici, tedavi edici uygulamalar işveren eliyle uzmanlara ve 
hekimlere yüklenmiş durumdadır. Yasa yayınlandığından beri uzmanların, hekimlerin ve sağ-
lık personelinin işyerlerine vereceği hizmet süresi giderek azaltılmıştır. Bu yapılanın amacı 
işçi sağlığı ve iş güvenliğini korumak değil; hekim, sağlık personeli ve uzmanların işverene 
olan maliyetini azaltmaktır.

Özetle söylersek; uzmanın, hekimin ve diğer sağlık personelinin ayda 8 dakika, 12 dakika, 16 
dakika görev yaptığı işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının azalmasını beklemek 
mümkün değildir.

Yine bu raporda, ticari bir danışmanlık haline dönüştürülen ve teknik olarak içinin günden 
güne boşaltıldığı, eğitimin özel kurumlar tarafından verildiği “iş güvenliği uzmanlığı”, TM-
MOB’nin bu alana bakışı, dünyada ve ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin durumu, kav-
ramların ortaya çıkışı, 4875 sayılı iş kanunu ve sonuçları, özelleştirme ve sendikasızlaştır-
manın bu alana etkileri, inşaat ve maden sektörünün iş kazalarının yoğun olarak yaşanması 
nedeniyle özel olarak incelenmesi, AKP iktidarının işçi sağlığı ve iş güvenliğine yaklaşımı ve 
Birliğimizin, bu ülkenin teknik elemanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği alanına dair tespit ve 
önerilerini bulacaksınız.

Biz bu raporu, iş cinayetlerinde katledilen on binlerce işçiye ve geride bıraktıklarına ithaf 
ettik. Yetmeyeceğini biliyoruz, ama gözden kaçmasın; AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından 
2017 yılının başına kadar iş cinayetlerinde hayatını kaybeden emekçilerin sayısı 20.000’i aştı. 
Sadece 2017 yılı başında yüzlerce işçi hayatını kaybetti ve meslek hastalıklarına yakalandı, iş 
göremez hale geldi. 

TMMOB tüm bunlardan hareketle, bu raporla bir kez daha; iktidarın “Yeni Türkiye’sine”, 
emekçilerin alın terinin değerinin azaltılırken ölümlerin artmasına, İSG yasalarının işçiden 
değil işverenden yana olmasına, güvencesiz ve esnek çalışmaya, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
teknik ve kamusal unsur olmaktan çıkarılmasına, yargı kararlarının işveren ve iktidar tarafın-
dan görmezden gelinmesine HAYIR demektedir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
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12.03.2017

TMMOB 44. DÖNEM II. DANIŞMA 
KURULU’NDA MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR 
PLANCILARI “HAYIR” DEDİ

Anayasa Değişikliği Referandumunda, Ülkemiz, Halkımız, Cumhuriyet, Demokrasi, Laiklik 
İçin, Meslek Alanlarımız ve Meslek Örgütlülüklerimiz İçin “Hayır” Diyeceğiz

Bağlı 24 Odası ve yarım milyonu aşan mimar, mühendis, şehir plancısı üyesi bulunan Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği 44. Dönem İkinci Danışma Kurulu’nu, 11 Şubat 2017 Cumartesi 
günü, “Anayasa Değişikliği ve Referandum Süreci” gündemi ile Ankara’da toplamıştır.

Danışma Kurulumuz, OHAL Kararnamelerinin Anayasa, Meclis ve yargının üstünde fiili bir 
konum edindiği, toplumsal muhalefetin baskı ve şiddetle sindirilmeye çalışıldığı, basın-yayın 
organlarının, derneklerin kapatıldığı, gazetecilerin, belediye başkanlarının, milletvekillerinin 
cezaevlerine kapatıldığı, aralarında yöneticilerimizin ve üyelerimizin de bulunduğu ilerici, de-
mokrat kamu çalışanlarının, ülkemizin beyinleri olan öğretim görevlilerinin bütün özlük hakları 
ellerinden alınarak işten atıldığı koşullarda toplanmıştır. 

Danışma Kurulumuz, ülkemizin içinde bulunduğu süreci; Saray-AKP iktidarının siyasal sistem 
ve rejim değişimini, Anayasa ve hukuk ihlalleriyle, ülkemizi ve halkımızı kaosa, krize, çatışma-
lara yönlendirdiği bir süreç olarak değerlendirmektedir. 

İçinde bulunduğumuz anayasa değişikliği referandum süreci, dünyadaki ve Türkiye’deki ana-
yasa yapım süreçlerinden, anayasal gelenek ve birikimlerden, anayasal devlet anlayışından 
tamamen kopuktur.

Sistem-rejim değişimini içeren anayasalar, belirli bir toplumsal meşruiyeti temsil eden Kurucu 
Meclisler tarafından yapılır. Önümüzdeki değişiklik istemi ise, böylesi bir toplumsal taban meş-
ruiyetinden tamamen yoksundur.

İktidarların yetkilerinin sınırlandırılması, egemenliğin kayıtsız koşulsuz halkta/ulusta olması 
ve kişi ya da kişiler tarafından değil seçimler ve temsil esaslı organlar ve kurullar tarafından, 
dahası yasama-yargı-yürütme erklerinin kuvvetler ayrılığı ilkesi içinde kullanılması gereklilikle-
rinden yoksundur.

Bu teklif çoğunluğu elinde bulundurduğunu düşünen iktidar partisinin rejim değişikliği ve tek 
kişi diktasını dayatmaktadır. Partili Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kişilerin milletvekili, 
bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı, Cumhurbaşkanına Meclisi feshetme, bütçe hazır-
lama, kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerini, büyükelçileri, üst düzey kamu yöneticilerini 
atama, milli güvenlik politikalarını belirleme yetkisi tanıyan anayasa değişikliği teklifi, özetle 
bir dikta rejimi getirecektir.

Yürütme güçlerinin tek kişide toplanmasının, uzak tarihteki örnekleri mutlakiyetçi, otokratik 
rejimler; yakın tarihteki örnekleri ise faşist rejimler olmuştur.

Hazırlık sürecinde halkın, anayasa hukukçularının, baroların, üniversitelerin, özerk meslek ku-
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ruluşları ve demokratik kitle örgütlerinin görüşü alınmamış, oylanması sırasında Meclis İç Tü-
züğü’ndeki gizli oy esası açıkça ihlal edilmiştir.

Ülkemizde OHAL koşullarında Anayasa değişikliği ilk kez yaşanmamaktadır. 1982 Anayasası da 
benzer şekilde sıkıyönetim koşullarında hazırlanmış ve halkoyuna sunulmuştur. yüzde 92’lik 
bir oran ile çoğunluğun onayladığı 82 anayasası temel hak ve özgürlüklerin yok edildiği bir 
baskı döneminde kabul ettirildiğinden dolayı toplum nezdinde hiçbir zaman meşruiyet kaza-
namamıştır.

Gelecek kuşakların iradesini ipotek altına alacak ve Türkiye’nin kaderini belirleyecek bu Ana-
yasa değişikliği teklifi, yürürlükteki Anayasa’nın büyük ölçüde askıya alındığı, özgürlüklerin 
yasaklandığı ve fiilen kullanılamadığı, toplumsal kutuplaşmanın tırmandırıldığı ortam ve koşul-
larda referanduma sunulmaktadır.

Görsel ve yazılı basın denetim altındadır. İletişim özgürlüğü temelinde örgütlenmesi ve hiz-
met vermesi gereken medya, yalnızca anayasa değişikliği lehine olan görüşlere hizmet vermek 
üzere seferber edilmektedir. Muhalefet partileri, medyada sınırlı olarak yer alabilmekte; hu-
kukçular ve demokratik kitle örgütleri ise fikirlerini açıklayacak bir zemin bulamamakta, ancak 
alternatif görüşlerin eşit şartlarda ifade edilemediği zeminlerde cılız bir sesle görüşlerini ifade 
etmeye çalışmaktadır.

İki gün önce yayımlanan kararname ile Yüksek Seçim Kurulu’nun özel radyo ve televizyonlara 
yönelik denetim yetkisi kaldırılmıştır. Buna göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), özel TV ve rad-
yolara, eşitlik ilkesini de içeren esaslara aykırı yayın yapması halinde yayın durdurma ve para 
cezası veremeyecektir.

Referandum, yurttaşlara sunulan seçeneklerin şeffaf ve korkusuz bir biçimde tartışılabilmesini 
ve tercihlerin serbestçe dillendirilebilmesini gerektirir. Ancak daha ilk günden kampanyaların 
toplumsal kutuplaşmayı artıracak bir üslupla yürütüleceğinin sinyalleri verilmektedir. Daha ilk 
günden tercihini “HAYIR” yönünde kullanacak vatandaşlar vatan haini, terörist gibi yaftalama-
lara maruz bırakılmıştır.

Bu koşullarda yapılacak anayasa değişikliğinin bir meşruiyet sorunu yaşaması kaçınılmazdır.

Sonuç olarak, Danışma Kurulumuz, yurttaşlık sorumluluklarımızın ve kamusal, toplumsal so-
rumluluklarımızın bir gereği olarak, referandumda “HAYIR” tutumunun benimsenmesini tam 
bir görüş ve oy birliğiyle karar altına almıştır.

Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları; piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı 
düzeni kalıcılaştırılacağı; fiili olarak uygulanan dinci-mezhepçi dikta rejimine yasal statü kazan-
dıracağı; bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne darbe vuracağı; parlamenter 
demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme erkleri arasındaki denge, fren, denetleme mekanizmala-
rını, Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini, bağımsız yargının varlık 
koşullarını ortadan kaldıracağı için Anayasa değişikliği teklifine “hayır” demektedir.

Sadece üyelerimizi değil tüm halkımızı, eşit, özgür, demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte 
yaşamı savunan her bir bireyi, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNİ REDDETMEYE VE REFERAN-
DUMDA TERCİHİNİ HAYIR’DAN YANA KULLANMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

TMMOB 44. Dönem II. Danışma Kurulu
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16.03.2017

TMMOB, EDİRNE’DEN “AYDINLIK BİR GELECEK 
İÇİN HAYIR’I BÜYÜTELİM” ÇAĞRISI YAPTI

Ülkemizin içine zorla sokulduğu Anayasa Değişikliği Referandumu sürecinde, 16 Nisan’a doğ-
ru hızla yol alıyoruz.

Sistemin ve rejimin tek adamın eline teslim edilmesi doğrultusunda yapılmak istenen bu 
köklü değişikliğin neler içerdiği, teklifi sunanlar tarafından halka anlatılmıyor. Bir takım oyun-
larla ülke içinde ve dışında sanal düşmanlar yaratılarak halkın Anayasa değişikliği teklifine 
evet oyu vermesi isteniyor.

Emek-meslek örgütlerinin ve demokrasiden yana olan tüm kesimlerin fikirlerini kamuoyu ile 
paylaşması keyfi yasaklamalar ile yada zor kullanılarak engelleniyor. Hayır oyu verecek olan-
lara “terörist, vatan haini” vb. suçlamalar yapılarak toplumsal kutuplaşma derinleştiriliyor ve 
referandum çalışmaları iktidar sahipleri tarafından engelleniyor.

OHAL koşullarının iktidara sunduğu olağanüstü yetkilerle televizyon ve gazetelerin kapatıldı-
ğı, gazetecilerin tutuklandığı, yüzlerce derneğin kapısına kilit vurulduğu, kamu görevlilerinin 
açığa alındığı, ihraç edildiği, akademisyenlerin üniversite dışına atıldığı, üniversitelerin nere-
deyse öğrencilerine ders veremez duruma düşürüldüğü bir dönemden geçiyoruz.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir KHK ile TÜRKSAT, PTT, TELEKOM, BOTAŞ, TPAO, ETİ Maden, 
ÇAYKUR, Borsa İstanbul, THY, Ziraat Bankası ve Halk Bankası gibi ülkemizin 11 büyük kamu 
kurum ve kuruluşunun hisseleri ile birçok ildeki devlet arazileri Varlık Fonu’na devredildi. 
Halkımızın, ülkemizin ortak birikimleri bir kalemde havuza aktarıldı. Kamu varlıklarının tala-
nına ve yağmasına neden olacak bu girişim ile eğer Anayasa değişikliği gerçekleşirse neler 
yapılacağı da gösterilmiş oldu.

Sevgili arkadaşlar;

TMMOB, ülkenin geleceği için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Referandumda 
oylanacak olan değişikliğin neler içerdiğini üyelerimize, halkımıza anlatmaya devam edecek-
tir. Anayasa değişikliği gerçekleşirse;

• Cumhurbaşkanına tek başına yürütme ve yönetme gücü verilecek; meclisin yasama/
kanun yapma yetkisi Cumhurbaşkanının yeni yetkileri ve kararnamelerinin gölgesinde 
kalacak

• Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme yetkisi kalmayacak

• Parlamenter sistem ve bakanlar kurulu ortadan kalkacak, yani hükümet tek kişiden olu-
şacak,
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• Cumhurbaşkanı’nın partili olması/parti başkanı olması sağlanacak, tarafsızlığı kalmaya-
cak

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

• Yargı tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olacak

• Cumhurbaşkanı dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayabilecek

• Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının Meclise karşı siyasi sorumlulukları olma-
yacak

• Cumhurbaşkanı’na seçilmiş Meclis Başkanı değil atanmış Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
vekâlet edecek ve tüm yetkileri kullanabilecek

• Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşka-
nı seçilebilir” hükmü ihlal edilecek

• Cumhurbaşkanı ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek başına belirleyecek ve yönetecek

• Olağanüstü hal kararını yalnızca Cumhurbaşkanı alacaktır.

Yapılmak istenen bir anayasa değişiklik önerisi değil, fiili uygulamalarla adım adım gerçek-
leştirilen rejim değişikliğinin yasallaştırılma girişimidir. Üzerinde asgari mutabakat dahi bu-
lunmayan bu anayasa değişikliği dayatmasının, demokrasiyi ve istikrarı sağlamayacağı şim-
diden görülüyor. Referandumda oylayacağımız bu değişiklik işsizlik, açlık, yoksulluk, sosyal 
güvence, demokrasi sorunlarına, mutlu ve huzurlu bir yaşam ihtiyacına cevap veremediği 
gibi hiçbir çözüm önerisi de içermiyor.

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

Sofradaki yemekten yaşadığımız konutlara, bindimiz otomobilden kullandığımız iş makinala-
rına kadar yaşamın her alanında izi olan biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının, özlemini 
duyduğumuz aydınlık günlerin gelişinde de izi ve katkısı olacaktır.

TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR 
demeye, reddetmeye, ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, demokrasiyi kazanmaya, 
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik mücadelesini sahiplenmeye ve HAYIR’ı büyütmeye çağırıyo-
ruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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18.03.2017

TMMOB, ESKİŞEHİR’DEN “ÜLKEMİZİN 
GELECEĞİ İÇİN HAYIR’I BÜYÜTELİM!” ÇAĞRISI 
YAPTI

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşecek Anayasa değişikliği referandumuna doğru hızla yol 
alıyoruz.

Gündeme getirilişinden Meclis’teki görüşme-oylama sürecine ve içeriğine değin tam bir so-
run yumağı olan Anayasa değişiklik teklifinin toplumda kabul görmediği apaçık ortada dur-
maktadır. Ülkemizin ve halkımızın temel sorunlarına yönelik hiçbir çözüm içermeyen Anaya-
sa değişikliği sadece tek adam sistemine geçişi önermektedir. Halkımız, Anayasa değişikliği 
ile ülkemizin bir felakete sürüklenmek istendiğini çok açık şekilde anlamıştır.

Referandum çalışmaları iktidarın baskısı altında, antidemokratik koşullarda yürütülmektedir. 
Devlet olanakları ile Evet mitingleri düzenlenirken Hayır çalışmaları Valiliklerce keyfi olarak 
yasaklanmakta ve engellenmektedir. Hayır çalışması yapanlar terörist, vatan haini gibi suç-
lamalarla karalanmakta, bizzat iktidar temsilcileri tarafından hedef gösterilmektedir. Hayır 
seçeneği iktidarın baskısı altında olmasına rağmen giderek büyümektedir. Korku rüzgarı bu 
defa tersine esmektedir. Yıllarca baskı ve korku ile halkı terbiye etmeye çalışanlara yanıt Ha-
yır ile verilmektedir. Sanal düşmanlar, gerçek dışı hikayeler ve manipülasyonlar tutmamakta-
dır. Edirne’den Kars’a ülken her karışı Hayır sesi ile yankılanmaktadır.

TMMOB, Anayasa değişikliği referandumu konusunda üzerine düşen sorumluluk gereği üye-
lerimiz başta olmak üzere halkımıza gerçekleri anlatmakta ve aydınlık geleceğimiz için tüm 
gücü ile çalışmaktadır. Referandumda oylayacağımız Anayasa değişiklik teklifinde Evet diye-
cek tek bir gerekçe dahi yoktur.

• Cumhurbaşkanına tek başına yürütme ve yönetme gücünün verilmesine; meclisin yasa-
ma/kanun yapma yetkisinin Cumhurbaşkanının yeni yetkileri ve kararnamelerinin göl-
gesinde kalmasına Evet mi diyeceğiz?

• Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme yetkisinin yok olmasına Evet 
mi diyeceğiz?

• Parlamenter sistem ve bakanlar kurulunun ortadan kalkmasına, hükümetin tek kişiden 
oluşmasına Evet mi diyeceğiz?

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

• Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının yargılanabilmesinin neredeyse imkânsız 
hale gelmesine, görevleriyle ilgili olmayan suçlar için de dokunulmazlık kazanmalarına 
Evet mi diyeceğiz?
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• Yargının tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olmasına Evet mi diyeceğiz?

• Cumhurbaşkanının dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayabilmesine Evet mi di-
yeceğiz?

• Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının Meclise karşı siyasi sorumluluklarının ol-
mamasına Evet mi diyeceğiz?

• Cumhurbaşkanı’na seçilmiş Meclis Başkanının değil atanmış Cumhurbaşkanı Yardımcısı-
nın vekâlet etmesine ve tüm yetkileri kullanabilmesine Evet mi diyeceğiz?

• Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşka-
nı seçilebilir” hükmünün ihlal edilmesine Evet mi diyeceğiz?

• Cumhurbaşkanının ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek başına belirlemesine ve yö-
netmesine Evet mi diyeceğiz?

• Olağanüstü hal kararının yalnızca Cumhurbaşkanının almasına Evet mi diyeceğiz?

TMMOB tüm bunlara ve Referandum sandığında önümüze getirilecek olan Anayasa değişik-
liğine Hayır diyecektir.

Üzerinde asgari mutabakat dahi bulunmayan bu anayasa değişikliği dayatmasının, demokra-
siyi ve istikrarı sağlamayacağı şimdiden görülmektedir.

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

Sofradaki yemekten yaşadığımız konutlara, bindimiz otomobilden kullandığımız iş makinala-
rına kadar yaşamın her alanında izi olan biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının, özlemini 
duyduğumuz aydınlık günlerin gelişinde de izi ve katkısı olacaktır.

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

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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23.03.2017

10 EKİM KATLİAMINDA SORUMLULUĞU 
OLANLARA YARGI YOLUNU AÇMAK KAMU 
ERKİNİ KULLANAN KURUMLARIN ASLİ 
GÖREVİDİR

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısı ile 10 Ekim 2015 tarihinde Emek, Barış ve Demokrasi Mi-
tingi organize edilmiş ve toplanma alanı olan Ankara Tren Garı önünde Cumhuriyet tarihinin en 
büyük katliamı gerçekleşmişti.
Ankara Garı katliamını organize edenler ve canlı bombacılar teknik takipte olmalarına karşın, 12 
saatlik yolda hiçbir engele takılmaksızın Ankara’ya gelmişler, katliamın yapılacağı gün yol kont-
rolleri  bir el tarafından kaldırılmış, Valiliğe bildirilen miting saati değiştirilmiş, miting toplanma 
yerinde güvenlik önlemleri alınmamış, canlı bombacılardan Alagöz’ün annesinin kamu kurumları 
nezdindeki ihbar içerikli tüm başvurularına karşın işlem yapılmamış ve akabinde Ankara’nın tarihi 
meydanında 101 kişi can vermiş, 500’ü aşkın insan yaralanıp engelli kalmıştır. 15 Temmuz öncesi 
patlayan her canlı bombacının teknik takipte olduğu bilgileri, katliamlar gerçekleştikten sonra 
ortaya saçılmıştır. Göz göre göre gelen bu ve benzeri katliamlarda bir tek kamu görevlisi dahi 
yargılanmamıştır.   
Ankara katliamını soruşturan Mülkiye Müfettişlerinin hazırladıkları Rapor’da kamu görevlilerinin 
en azından ihmalleri olduğu açıkça beyan edilmiş olmasına karşın, Ankara Valiliği bugüne kadar 
emrindeki hiçbir kamu görevlisi hakkında soruşturma açmamıştır. Mülkiye Müfettişlerinin somut 
olarak tespit ettikleri bilgilerin neden ve kim tarafından gizlendiği; Ankara Emniyet Müdürlüğü-
nün defalarca bombalı saldırı ihbarı almasına rağmen bunu niçin Miting Tertip Komitesi ile payla-
şılmadığı sorularının yanıtı ortada yok iken, Ankara Cumhuriyet Savcılığı ve Ankara Valiliği kamu 
görevlileri hakkında yapılan suç duyuruları ve şikayetleri görmezden gelmiştir. Hem Ankara Cum-
huriyet Savcılığı hem de Ankara Valiliği, genel, soyut ve somut bir delile dayanmadığı gerekçesi ile 
suç duyurularının “işleme konulmaması” kararını vermiştir.
TMMOB, Ankara Emniyet Müdürü başta olmak üzere, şube müdürleri ve sorumluluğu olan diğer 
kamu görevlileri hakkında adli-idari soruşturma açılması için Ankara Valiliği nezdinde şikayette 
bulunmuştur. Ankara Valiliği, TMMOB’ye yanıt vermemiştir. Valiliğin 60 gün içinde yanıt verme-
mesi üzerine TMMOB Bölge İdare Mahkemesine ‘zımni ret’ işlemi hakkında itirazda bulunmuştur. 
Ankara Valiliği “işleme konulmaması kararı”nı ancak mahkemenin dava dilekçesini Valiliğe gön-
dermesi üzerine TMMOB’ye tebliğ etmiştir.
Sonrasında ise Mahkeme, Valiliğin şikayette bulunulan kişi ve merciler hakkında hiç bir inceleme 
yapmaksızın “işleme konulmama” kararı vermesini hukuka aykırı bularak TMMOB’nin itirazını ka-
bul etmiştir.
Bu aşamadan sonra Valiliğin, hakkında şikayette bulunulan ve sorumluluğu olan diğer kamu gö-
revlileri hakkında objektif bir soruşturma açarak; kusur ve ihmalleri bulunanları tespit edip, hem 
adli hem de idari kovuşturmaların önünü açması gerekmektedir.
Bu katliamın üzerindeki örtünün kaldırılması, -anaların acısını dindirmeyecek olsa da- olası katli-
amların önünü keserek yeni acıların yaşanmasını önleyeceği gibi ülkemizi kaotik bir sürece teslim 
edenleri ve bu katliamdan kimlerin beslendiğini teşhir edecektir. Hukuk devleti ilkesinin yaşamda 
karşılığını bulması ve toplumun adalet duygusunu kaybetmemesi için ucu nereye varırsa varsın 
etkili bir soruşturma ve kovuşturma yapılması Devlet kurumlarının asli görevidir.
TMMOB, 10 Ekim Ankara Katliamının sorumlularının ve bu katliamda ihmali bulunanların açığa 
çıkartılması ve adalet önünde hesap vermesi için mücadelesini sürdürecektir.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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25.03.2017

KOCAELİ: TMMOB REFERANDUMDA HAYIR 
DİYOR!

Ülkemizin yönelimini, halkımızın ve mesleğimizin geleceğini belirleyecek Anayasa değişikliği 
referandumuna gün geçtikçe yaklaşmaktayız.

Meclisteki görüşmelerin başlamasından günümüze kadar birçok gerilim yaşanmış, bu sü-
reçte bizim de içinde olduğumuz ayrı ayrı Emek ve Meslek Örgütleri, Demokratik Kuruluşlar 
ve Barolar görüşlerini dile getirmiştir. Halkımız, Anayasa değişikliği ile ülkemizin bir felakete 
sürüklenmek istendiğini çok açık şekilde anlamıştır.

Referandum çalışmaları iktidarın baskısı altında, antidemokratik koşullarda yürütülmektedir. 
Devlet olanakları ile Evet mitingleri düzenlenirken Hayır çalışmaları Valiliklerce keyfi olarak 
yasaklanmakta ve engellenmektedir. Hayır çalışması yapanlar terörist, vatan haini gibi suçla-
malarla karalanmakta, bizzat iktidar temsilcileri tarafından hedef gösterilmektedir.

Anayasa değişikliğini irdeleyen; yaratacağı sorunları ortaya koyan; bu ülkenin kaynaklarına, 
varlıklarına sahip çıkan; bunun için demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin vazgeçilemez 
olduğunu söyleyen TMMOB geçtiğimiz günlerde hedef alınmıştır. İktidarın ikiyüzlü demokra-
si oyunu bir kez daha sahnelenmiştir. TMMOB`un “Hayır” kampanyasına karşı iktidar eliyle 
bir protesto organize edilmek istenmiştir. Bilinmelidir ki, iktidarın güdümü altında taşınan, 
Enerji Bakanlığı`nın da aralarında olduğu kamu kurumlarında “zorunlu görevlendirmelerle” 
TMMOB önüne getirilmeye çalışılan bir grubun tek elden çıkma sözde protestosu; bu ülkenin 
üreten, düşünen ellerini temsil eden mühendis, mimar ve şehir plancılarının sesini sustura-
maz.

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

Toplumdan ve ülkemizin içinde bulunduğu koşullardan ayrılamayacak bir parçayı oluşturan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının bu Anayasa değişikliğinden doğrudan etkilenecekleri 
açıktır. Bu etki yalnızca siyasal alanı kapsamayacaktır. Zaten siyasal alanda, hele Anayasa-
da yapılacak değişiklikler; toplumun tüm yaşam alanları üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. 
Mühendis, mimar ve şehir plancıları bu ülkede yaşamakta; bu ülkede alın teri dökmektedir. 
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının; iş ve yaşam alanlarıyla ilgili alınan her karar siyasidir 
ve elbette bizler de bu duruma karşı siyasal bir duruş sergileyeceğiz. Demokrasinin en temel 
özelliği olan özgür irade, düşünceyi ifade özgürlüğümüze sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu 
hakkı kimse elimizden alamaz.

Hayır seçeneği iktidarın baskısı altında olmasına rağmen giderek büyümekte, korku rüzgarı 
bu defa tersine esmektedir. Yıllarca baskı ve korku ile halkı terbiye etmeye çalışanlara yanıt 
Hayır ile verilmektedir. Sanal düşmanlar, gerçek dışı hikayeler, manipülasyonlar ve provokas-
yonlar tutmamaktadır. Edirne’den Kars’a ülkenin her karışı Hayır sesi ile yankılanmaktadır.
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TMMOB, Anayasa değişikliği referandumu konusunda üzerine düşen sorumluluk gereği üye-
lerimiz başta olmak üzere halkımıza gerçekleri anlatmakta ve aydınlık geleceğimiz için tüm 
gücü ile çalışmaktadır. Referandumda oylayacağımız Anayasa değişiklik teklifinde Evet diye-
cek tek bir gerekçe dahi yoktur.
• Cumhurbaşkanına tek başına yürütme ve yönetme gücünün verilmesine; meclisin yasa-

ma/kanun yapma yetkisinin Cumhurbaşkanının yeni yetkileri ve kararnamelerinin göl-
gesinde kalmasına Evet mi diyeceğiz?

• Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme yetkisinin yok olmasına Evet 
mi diyeceğiz?

• Parlamenter sistem ve bakanlar kurulunun ortadan kalkmasına, hükümetin tek kişiden 
oluşmasına Evet mi diyeceğiz?

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

• Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının yargılanabilmesinin neredeyse imkânsız 
hale gelmesine, görevleriyle ilgili olmayan suçlar için de dokunulmazlık kazanmalarına 
Evet mi diyeceğiz?

• Yargının tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olmasına Evet mi diyeceğiz?
• Cumhurbaşkanının dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayabilmesine Evet mi di-

yeceğiz?
• Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının Meclise karşı siyasi sorumluluklarının ol-

mamasına Evet mi diyeceğiz?
• Cumhurbaşkanı’na seçilmiş Meclis Başkanının değil atanmış Cumhurbaşkanı Yardımcısı-

nın vekâlet etmesine ve tüm yetkileri kullanabilmesine Evet mi diyeceğiz?
• Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşka-

nı seçilebilir” hükmünün ihlal edilmesine Evet mi diyeceğiz?
• Cumhurbaşkanının ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek başına belirlemesine ve yö-

netmesine Evet mi diyeceğiz?
• Olağanüstü hal kararının yalnızca Cumhurbaşkanının almasına Evet mi diyeceğiz?

TMMOB tüm bunlara ve Referandum sandığında önümüze getirilecek olan Anayasa değişik-
liğine Hayır diyecektir.

Üzerinde asgari mutabakat dahi bulunmayan bu anayasa değişikliği dayatmasının, demokra-
siyi ve istikrarı sağlamayacağı şimdiden görülmektedir.

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

Sofradaki yemekten yaşadığımız konutlara, bindimiz otomobilden kullandığımız iş makinala-
rına kadar yaşamın her alanında izi olan biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının, özlemini 
duyduğumuz aydınlık günlerin gelişinde de izi ve katkısı olacaktır.

Tüm üyelerimizi ve halkımızı ülkemizin aydınlık geleceği için demokratik kuruluşlara sahip 
çıkmaya, provokasyonlara karşı bir arada durmaya ve bu kuruluşların sesini kısacak Anayasa 
değişikliğine geçit vermemeye çağırıyoruz.

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

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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30.03.2017

EVET’E SERBEST TMMOB’YE YASAK!

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

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

Ancak çalışmalarımız Ankara Valiliği tarafından engellenmektedir.

Tüm toplumu ilgilendiren Anayasa değişikliği konusunda, görüşlerin özgürce ortaya konulup 
tartışılması gerekirken OHAL ortamı buna izin vermemektedir. Açık havada yapılacak bütün 
faaliyetlerin Valiliğe bildirilmesi zorunluluğu Valiliklerce yetkilerini aşacak bir şekilde toplu-
mun aleyhine kullanılmaktadır. TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından 27 Mart-8 
Nisan 2017 tarihleri arasında Kuğulu Park ve Sakarya Caddesinde Birliğimizce üretilen görüş-
lerin toplumla paylaşılması için stand kurma talebimize olumsuz yanıt verilerek yasaklama 
kararı alınmıştır.

Ankara Valiliği’nin yasaklama yazısında;

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

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

• OHAL kanunun 11. Maddesine dayanarak da stand kurulması yasaklanmıştır.

Halkoylaması, yurttaşlara sunulan seçeneklerin saydam ve korkusuz bir biçimde tartışabildiği 
ve serbest tercihlerin ortaya çıktığı bir ortamda mümkün olabilir. Ancak Ankara Valiliğin ya-
saklama kararı buna engeldir.

Devletin imkan ve olanakları ile Anayasa değişikliği lehine faaliyetler yapılırken Hayır içerikli 
çalışmalar baskı altına alınmakta ve engellenmektedir.

Özgürlüklerin yasaklandığı ve fiilen kullandırılmadığı, medyanın Anayasa değişikliği lehine 
olan görüşlerin hizmetinde seferber edildiği bir ortamda Anayasal kamuoyu oluşamaz. Bu 
ortamda Anayasa yoluyla rejim değişikliği meşru ve demokratik olmadığı gibi toplumun bu-
günü ve gelecek kuşaklar açısında da tehlikelidir.

Referandumun içeriğinin tartışılması, kamuoyuna yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapıl-
ması en temel demokratik haktır.
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Ayrıca, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulunun referandum içerikli çalışması yasaklanır-
ken, Güvenpark’ta ve Ankara’nın birçok noktasında  “Türkiye Hukuk Platformu”nun “Hukuk-
çular Referandumu Anlatıyor” içerikli Anayasa değişikliği lehine olan çalışmasına ve stand 
kurmasına izin verilmiştir.

Tüm bu gelişmeler 16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumu için “Evet” 
diyenlerin çalışmalarına serbestlik, “Hayır” diyenlerin çalışmalarına yasaklama olarak yansı-
maktadır.

TMMOB, Ankara Valiliğinin yasaklamasına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmuş ve yasak-
lama işleminin iptali için hukuksal işlem başlatmıştır.

Başka bir husus da Ankara Valiliği tarafından 29 Mart 2017 tarihinde yapılan basın açıklaması 
ve sonrasından yaşanan gelişmelerdir. Söz konusu açıklamanın Ulus meydanında bir grubun 
bildiri dağıtımı sırasında çekilen bir görüntünün basında farklı şekilde yer alması üzerine ya-
pıldığı ifade edilmektedir. Ancak hiç ilgimiz olmadığı halde açıklamada  TMMOB muhatap 
alınmıştır. Bahsi geçen bildiri dağıtımı TMMOB’nin bir organizasyonu olmamasına rağmen 
“..grupla birlikte hareket eden, TMMOB üyesi olduğu tespit edilen…” ifadesinin açıklama-
ya konulmasının Birliğimizi hedef göstermek dışında bir amacının olmadığı açıktır. Ankara 
Valiliği şunu çok iyi bilir ki, Anayasanın 135. Maddesi ve 6235 sayılı TMMOB yasası gereği 
Türkiye sınırları içerisinde mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mesleklerini icra edebilmek 
için TMMOB’ye üye olunması yasal bir zorunluluktur. TMMOB’nin bugün itibarıyla 515 bini 
aşkın üyesi bulunmaktadır.

Ankara Valiliğinin hedef göstermesi ardından yandaş medya ve kişiler tarafından TMMOB’ye 
yönelik linç kampanyası başlatılmıştır. Ankara Valiliği eğer yaşanan her olayda TMMOB üye-
lerinin bulunup bulunmadığına bakacaksa hatırlatmak isteriz ki tüm mühendis, mimar, şehir 
plancılar gibi, Başbakan Binali Yıldırım da TMMOB üyesidir. Ankara Valiliğini, yaptığı sorum-
suz açıklamadan dolayı kınıyor ve Birliğimizi hedef gösteren açıklamasını düzeltmeye davet 
ediyoruz.

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

Ülkemizin geleceği için referandum sürecinin demokratik koşullar altında yürütülmesi sağ-
lanmalıdır.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ZONGULDAK: DEMOKRASİ İÇİN HAYIR 
DİYORUZ!

Ülkemizin, halkımızın ve mesleğimizin geleceğini belirleyecek olan Anayasa değişikliği refe-
randumuna gün geçtikçe yaklaşmaktayız. Üzerinde asgari mutabakat dahi bulunmayan bu 
anayasa değişikliği bir dayatma olarak önümüze konulmuştur. Bu değişikliğin demokrasiyi ve 
istikrarı sağlamayacağı şimdiden görülmektedir.

Yapılmak istenen rejimin ve sistemin tek adam doğrultusunda değiştirilmesidir. Anayasada 
yapılacak değişiklikler ülkenin ve toplumun tüm yaşamında ve geleceğinde belirleyici ola-
caktır. 

Halkımız, Anayasa değişikliği ile ülkemizin bir felakete sürüklenmek istendiğini çok açık şe-
kilde anlamıştır. Toplumun önemli bir kesimini oluşturan biz mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarının da bu Anayasa değişikliğinden doğrudan etkileneceğimiz açıktır. Mühendis, mimar 
ve şehir plancıları bu ülkede yaşamakta; bu ülkede alın teri dökmektedir. Anayasa değişikliği 
konusunda görüş ve önerilerimizi üyelerimiz ve halkımızla paylaşmak en temel demokratik 
haklarımızdan birisidir. 

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

Devletin imkan ve olanakları ile Anayasa değişikliği lehine faaliyetler yapılırken Hayır içerikli 
çalışmalar baskı altına alınmakta ve engellenmektedir. Halkoylaması, yurttaşlara sunulan se-
çeneklerin saydam ve korkusuz bir biçimde tartışabildiği ve serbest tercihlerin ortaya çıktığı 
bir ortamda mümkün olabilir. Ancak Ankara Valiliğin yasaklama kararı ve uygulamaları buna 
engeldir.

Ayrıca, Birliğimizin referandum içerikli çalışması yasaklanırken, Ankara’nın birçok noktasında  
“Türkiye Hukuk Platformu’nun” Anayasa değişikliği lehine olan çalışmasına ve stand kurma-
sına izin verilmiştir. Özgürlüklerin yasaklandığı ve fiilen kullandırılmadığı, medyanın Anayasa 
değişikliği lehine olan görüşlerin hizmetinde seferber edildiği bir ortamda Anayasal kamu-
oyu oluşamaz. Bu ortamda Anayasa yoluyla rejim değişikliği meşru ve demokratik olmadığı 
gibi toplumun bugünü ve gelecek kuşaklar açısında da tehlikelidir.

Tüm bu gelişmeler 16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumu için “Evet” 
diyenlerin çalışmalarına serbestlik, “Hayır” diyenlerin çalışmalarına yasaklama olarak yan-
sımaktadır. TMMOB, Ankara Valiliğinin yasaklamasına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na başvur-
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muş ve yasaklama işleminin iptali için hukuksal işlem başlatmıştır. Demokrasinin en temel 
özelliği olan düşünceyi ifade özgürlüğümüzü kullanma hakkımıza sonuna kadar sahip çıkaca-
ğız. Bu hakkı kimse elimizden alamaz. Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak 
susmayacağız; meslek örgütlerimiz olan Odalarımız ve TMMOB susmayacaktır!

TMMOB, Anayasa değişikliği referandumu konusunda üzerine düşen sorumluluk gereği üye-
lerimiz başta olmak üzere halkımıza gerçekleri anlatmakta ve aydınlık geleceğimiz için tüm 
gücü ile çalışmaktadır.

Anayasa değişikliğini irdeleyen; yaratacağı sorunları ortaya koyan; demokratik, laik, sosyal 
hukuk devletinin vazgeçilemez olduğunu söyleyen TMMOB, referandumda oylayacağımız 
Anayasa değişiklik teklifinde Evet diyecek tek bir gerekçe dahi bulamamıştır.
• Meslek uygulama alanlarımızın halkımızın yararına değil yağma- talan –rant amaçlı şe-

killendirilmesine HAYIRdiyeceğiz.
• Meslek örgütlerimizin tasfiye edilmesi politikalarına HAYIRdiyeceğiz.
• Mühendis, Mimar, Şehir plancılarını işsizliğe mahkûm edenlere, işsizliğe çözüm getirme-

yen Anayasa değişikliğine HAYIRdiyeceğiz.
• İktidarın neden olduğu ekonomik siyasi risk artışlarının ülkemiz ekonomisini bunaltma-

sına HAYIR diyeceğiz.
• Yanlış yapı ve imar politikalarına HAYIR diyeceğiz.
• Varlık fonu adı altında ülkemizin yeraltı-yerüstü kaynaklarının, büyük kamu kuruluşları-

nın, kamu arazilerinin, üzerinde halkın alınteri bulunan varlıkların talanına HAYIR diye-
ceğiz.

• Yanlış ekonomi ve sanayi politikalarına, sanayide istihdamın gerilemesine HAYIR diye-
ceğiz.

• Ülke yararını gözetmeyen, yeraltı kaynaklarımızı talan eden madencilik politikalarına;  iş 
cinayetlerine dönüşen maden facialarına HAYIR diyeceğiz.

• Su kaynaklarımızın talanına, suyu yaşamsal, doğal bir hak olarak görmeyen politikaların 
devamına HAYIR diyeceğiz.

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği, güvenceli çalışma için HAYIRdiyeceğiz.
• Kadınların emeğine, bedenine, kimliğine yönelik saldırı ve şiddetin artarak süreceği, ka-

dın düşmanı, cinsiyetçi politikalara HAYIR diyeceğiz.
• Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme yetkisinin yok olmasına HAYIR 

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

oluşmasına HAYIR diyeceğiz.
• Cumhurbaşkanı’nın partili olması/parti başkanı olmasına ve tarafsızlığının kalmamasına 

HAYIR diyeceğiz.
• Yargının tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olmasına HAYIRdiyeceğiz.
• Cumhurbaşkanının dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayabilmesine HAYIR di-

yeceğiz.
• Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşka-

nı seçilebilir” hükmünün ihlal edilmesine HAYIR diyeceğiz.
• Cumhurbaşkanının ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek başına belirlemesine ve yö-

netmesine HAYIR diyeceğiz.
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• Olağanüstü hal kararının yalnızca Cumhurbaşkanının almasına HAYIR diyeceğiz.

TMMOB tüm bunlara ve Referandum sandığında önümüze getirilecek olan Anayasa değişik-
liğine Hayır diyecektir.

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

Sofradaki yemekten yaşadığımız konutlara, bindimiz otomobilden kullandığımız iş makinala-
rına kadar yaşamın her alanında izi olan biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının, özlemini 
duyduğumuz aydınlık günlerin gelişinde de izi ve katkısı olacaktır.

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

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN ÜLKEMİZE 
İSTİKRAR GETİRMEYECEĞİ DAHA İLK GÜNDEN 
GÖRÜLMÜŞTÜR. HAYIR TÜRKİYE HALKININ 
VİCDANINDA KAZANMIŞTIR

Bilindiği üzere 16 Nisan’da, ülkemizin siyasi sistem ve rejimini köklü bir şekilde değiştirmeyi, kamu 
yönetimi ve ekonomi üzerinde sınırsız hâkimiyet kurmayı amaçlayan bir anayasal düzen değişik-
liği referandumu yapılmıştır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, referandum sürecini ve yapılmak istenen değişiklikleri 
başından itibaren bütün yönleriyle değerlendirmiş; yaptığı açıklamalar ve yayımladığı doküman-
larla meslektaşlarını ve halkı bilgilendirmeye çalışmıştır.

En özlü bir şekilde ifade edersek TMMOB; Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, 150 yıllık geçmişi 
bulunan Anayasal kazanım ve birikimlerimizi savunmuştur.

TMMOB Anayasa ve hukukun üstünlüğünü, yasama-yürütme-yargı kuvvetlerinin ayrılığını, yargı 
bağımsızlığını, yasama ve yargının yürütme üzerindeki denge, fren ve denetleme mekanizmaları-
nı, temel insan hak ve özgürlüklerini, kamusal, toplumsal yarar doğrultusunda hizmet ve denetim 
sunan meslek kuruluşlarının özerkliğini, hayatın her alanına dokunan meslek alanlarımızın kamu 
ve halk yararı doğrultusundaki işlevlerini savunmuştur.

TMMOB Anayasa değişikliği sürecinin başından beri, toplumun bu değişikliklerin kapsamı üzerine 
sağlıklı bilgi edinemediğini; barolar, anayasa hukukçuları, üniversiteler, özerk meslek kuruluşları, 
demokratik kitle örgütleri ve halktan hiç görüş alınmadığına ve Meclis’te oylanmasının Meclis İç 
Tüzüğü ve Anayasa’da belirtilen gizli oy kuralının ihlal edildiğine dikkat çekmiştir.

TMMOB değişikliğin, Anayasaların en temel özelliği olan, iktidar yetkilerinin sınırlandırılması nor-
mundan ve rejim değişimini içeren anayasaların yapım organı olan Kurucu bir Meclis’ten yoksun 
olduğunu vurgulamıştır.

TMMOB, partili Cumhurbaşkanının belirlediği kişilerin milletvekili olacağı, partili Cumhurbaşkanı-
nın meclisi feshetme, bütçe hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerini, büyükelçileri, 
tüm üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını belirleme yetkisi tanıyan de-
ğişikliklerin “tek adam” diktası olacağına dikkat çekmiş ve bu yönelimin her yönüyle demokrasiye 
aykırı olduğunu, toplumda gerilim ve kutuplaşmalara yol açacağını vurgulamıştır.

TMMOB değişikliğin, 15 Temmuz darbe girişimi üzerine ilan edilen ancak demokratik toplumsal 
muhalefet üzerinde baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına dönüşen OHAL ve OHAL 
KHK’leri ve medyanın tamamen iktidarın hizmetinde olduğu koşullarda referanduma sunulması-
nın yanlışlığına işaret etmiştir.

TMMOB iktidar olanaklarının sonuna kadar kullanılacağı bir halk oylamasının, hiçbir şekilde de-
mokratik koşullarda yapılmış bir oylama hüviyeti kazanmayacağını belirtmiştir.  
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TMMOB bu koşullarda yapılacak ve eleştirilen içerikteki bir Anayasa değişikliğinin, yüzde 92 evet 
oyu ile yürürlüğe giren 1982 Anayasası gibi meşruiyetten yoksun olacağına da işaret etmiştir.

Nihayetinde bu referanduma birçok usulsüzlük ve adaletsizlik de damgasını vurmuştur. Yüksek 
Seçim Kurulu’nun, mühürsüz oy zarflarının iptaline yönelik Seçim Kanunu’na 2010 yılında geti-
rilen bir hükmü ve aynı yöndeki genelgesini iktidar partisinin istemi üzerine uygulamaması 2,5 
milyon oy üzerinde şaibe yaratmıştır. Basında yer alan, yurttaşların ve siyasi partilerin dile getir-
diği birçok usulsüzlük ve itiraz ile evet cephesinin oylarındaki belirgin düşüş, oylamanın başa baş 
şeklindeki sonucu üzerinde haklı kuşkular oluşturmuştur.

Tartışmalı sonucun daha şimdiden istikrarsızlık, adaletsizlik ve hukuk dışı keyfi uygulamalara yol 
açtığı açıklıkla görülebilmektedir.

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

İlan edilen geçici sonuçlara göre bile, halkın en az yarısının hayır oyu verdiği, 30 büyükşehirin 
17’sinde hayır oylarının farkla önde olduğu, ülkemizin en büyük bütün şehirlerinin hayır dediği 
gözetildiğinde, bu sonuçlar kesinleşse bile bu Anayasa değişikliğinin meşruiyeti sağlanmış olma-
yacaktır.

Evet cephesinin düşüşe geçen oylarıyla ve tartışmalı başa baş bir sonuç ile rejim/sistem değişimi 
asla doğru değildir. Zira Anayasalar, bir şekilde toplumsal ve siyasal mutabakatı, tartışmasız bir 
halk çoğunluğunu, tartışmasız bir tarihsel meşruiyeti gerektirir. Ancak bu değişikliğin kesinleşmesi 
halinde, yarılma ile sonuçlanan referandum, ülkemize sanıldığından daha fazla güç kaybettire-
cektir.

Siyaset ve Anayasal düzenin, “atı alan Üsküdar’ı geçmiştir” gibi söz ve yaklaşımlarla düzenlene-
meyeceği, kalıcı olanın Anayasal mücadeleler tarihi, demokrasi mücadeleleri tarihi olduğu bilin-
melidir.

Bütün olumsuzluklara karşın bu referandum süreci, ülkemizde demokratik duyarlılıkların geliştiği-
ni, toplumun en az yarısının mevcut gidişe hayır dediğini, özgür, yasaksız, baskısız, adil ve demok-
ratik koşullarda bir seçim yapılabilse hayır’ın kazanacağını göstermiştir.

Şimdi görevimiz, ülkemizin felakete sürüklenmesinin önünü alacak bu demokratik duyarlılıkların 
daha da gelişmesi ve giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek düzeye gelmesi için çalışmaktır. 

Anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde seferber olan örgütümüzün bütün birimlerine ve de-
mokrasiyi kazanmak için emek ve düşüncesini ortaya koyan halkımıza çok teşekkür ediyoruz.

Mühendis, mimar ve şehir plancıları; çocuklarımız, torunlarımız, aydınlık olmasını istediğimiz ge-
leceğimiz için üzerine düşen sorumluluğu bundan sonra da yerine getirecek; mesleki demokratik 
mevzilerini koruma ve güçlendirmek için; Cumhuriyetin, demokrasinin, laikliğin, barışın, eşitlik 
ve özgürlüğün ülkemizde özgürce serpilip gelişebilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaktır.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü!

Yaşasın halkımızın demokrasi mücadelesi!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB: ‘HAYIR’INI AL DA 
GEL! EMEK BARIŞ DEMOKRASİ İÇİN YAŞASIN 1 
MAYIS!

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

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

Türkiye’de ise maalesef 1 Mayıs’lar iktidarlar getirdiği yasaklar ve devlet şiddetinin gölgesi altında 
kutlanmaktadır. 365 gün bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlere bir gün dahi saygı 
gösterilmemektedir. Siyasi iktidar bir gün için dahi işçilerin taleplerine kulak vermemekte, yıllar-
dır 1 Mayıs mitinginin kendi istediği yerde yapılmasını dayatmaktadır. “Ayaklar baş olursa kıyamet 
kopar” diye açıklanan bu tutum, 2017 yılında da devam etmektedir.

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

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

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

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

Ancak ülkeyi yönetenler bu gerçeklere gözünü kapatmakta, Türkiye’ye tek adam rejimi dayatmak-
tadır. Halkın en az yarısının HAYIR dediği bir rejim değişikliğini, cebren ve hile ile meşrulaştırma 
girişimlerine karşı 2017 1 MAYIS’ı çok daha anlamlı ve önemli hale gelmiştir.

2017 1 Mayıs’ı, hile-hurda ile dayatılan tek adam rejimine karşı demokrasi için, giderek derinleş-
tirilen ve bizi Ortadoğu’daki çatışmaların ateşine sürükleyen savaş politikalarına karşı barış için, 
giderek pervasızlaşan emek düşmanlığına karşı emeğin hakları için, MİLYONLARIN HAYIR’LI BU-
LUŞMALARI olarak örgütlenecektir!

Bizler dört emek ve meslek örgütü başta olmak üzere, dost kurumlarla beraber, İstanbul’da Bakır-
köy Halk Pazarı başta olmak üzere, Türkiye’nin her yerinde olabildiğince yaygın, kitlesel, coşkulu 
ve HAYIR’LI 1 Mayıs buluşmalarını birlik içerisinde örgütleyeceğimizi ilan etmek istiyoruz.
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Olağanüstü Hal’e, Kanun Hükmünde Kararnamelere ve tek adam rejimine HAYIR demek için 1 
MAYIS ‘TA ALANLARA!
Darbe girişimine karşı ilan edildiği iddia edilen Olağanüstü Hal ile hukukun ayaklar altına alındığı, 
yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin keyfi biçimde gasp edildiği bir rejim kalıcı hale getiril-
mek istenmektedir. Yüz binin üzerinde kamu emekçisini ve işçiyi, haklarında hiçbir yargı kararı 
bulunmadan işinden eden Kanun Hükmünde Kararnamelere, OHAL fermanlarına HAYIR demek 
için 1 MAYIS’ta alanlarda olacağız. Sendikal örgütlenme hakkını KHK ile ortadan kaldıran, kamu 
emekçilerinin toplu iş sözleşmesi hakkını ve kazanımlarını yok sayan antidemokratik uygulamala-
ra teslim olmayacağız. Halkın seçtiği vekillerinin yaptığı Seçim Yasası’nı yok saymayı marifet bilen 
YSK örneğinde olduğu gibi, adaletin çivisinin çıktığı, meclisin tamamen yok sayıldığı tek adam 
rejimine 1 MAYIS meydanlarında tüm gücümüzle HAYIR diyeceğiz!

Kıdem tazminatının gaspına HAYIR demek için 1 MAYIS’TA ALANLARA!
Referandum öncesinde defalarca dile getirdiğimiz gibi, 16 Nisan’ın ardından ilk işleri kıdem tazmi-
natına göz dikmek oldu. Patronlar “yük” olarak görüyor diye işçi sınıfının ve bütün çalışanların 80 
yıllık kazanımına göz dikenlere “HAYIR” demek için 1 MAYIS ALANLARINDA OLACAĞIZ. Emekçile-
rin iş güvencesi, işsiz kaldığında kara gün dostu olan kıdem tazminatından nemalanmak isteyen-
leri, İşsizlik Sigortası Fonu’nu yağmalamalarından tanıyoruz. Tüm emekçileri yağmaya ve talana 
HAYIR demeye, 1 MAYIS ALANLARINA çağırıyoruz. 

Taşeron köleliğine ve kamu emekçilerinin iş güvencesinin kaldırılmasına HAYIR demek için 1 
MAYIS’TA ALANLARA!  
Milyonlarca taşeron işçisinin umutlarını yıllardır aldatmacalarla sömürenlere, 1 Kasım 2015 se-
çimlerinden önce “taşerona kadro” vaat edip sözünde durmayanlara HAYIR demek için 1 MAYIS 
ALANLARINDA olacağız. Taşeron işçilerin mücadele ederek ve mahkemelerde kazandıkları kadro 
hakkını tanımadığı gibi taşeron düzenini bile aratacak “kiralık işçilik” uygulamasını, işçi simsarlı-
ğını yasal hale getirmek isteyenlere 1 MAYIS ALANLARINDAN HAYIR diyeceğiz! Taşeron işçilerine 
kadro vaadini tutmadığı gibi kamu emekçilerinin 657 sayılı yasadan kaynaklanan iş güvencelerini 
ortadan kaldıracaklarını açıklayanlara, milyonlarca kamu emekçisine güvencesiz çalışmayı daya-
tanlara omuz omuza HAYIR diyeceğiz! 

‘HAYIR’INI AL DA GEL!
Bu topraklarda emeğiyle, onuruyla yaşayan hemen herkesin HAYIR dediği o kadar çok şey var ki! 
1 MAYIS ALANLARI herkesin ‘HAYIR’INI alıp geldiği rengarenk ve apaydınlık meydanlar olacak. İş-
sizliğe HAYIR, kiralık işçiliğe HAYIR, iş cinayetlerine HAYIR, krize HAYIR, yoksulluğa HAYIR, zamlara 
HAYIR, içeride ve dışarıda savaşa HAYIR, kentlerin ve doğanın yağmasına HAYIR, kutuplaşmaya 
HAYIR, kadın cinayetlerine HAYIR, çocuk istismarına HAYIR, cinsiyetçiliğe HAYIR, kamu hizmetle-
rinin ticarileşmesine HAYIR, gazetecilerin, siyasetçilerin, gençlerin hapishanelere doldurulmasına 
HAYIR, akademinin ve bilimin bitirilmesine HAYIR, sömürüye HAYIR, diktaya HAYIR gibi milyonlar-
ca HAYIR’lı çığlık 1 MAYIS ALANLARINDA buluşacak!

Haydi, hep beraber, birlik olarak, dayanışmamızı güçlendirerek, mücadelemizi büyütmek için 1 
MAYIS ALANLARINA! 

Yaşasın İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği

Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik ve Dayanışması!

YAŞASIN 1 MAYIS!

DİSK - KESK - TMMOB - TTB
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28.04.2017

YAŞASIN 1 MAYIS YAŞASIN BİRLİK MÜCADELE 
DAYANIŞMA GÜNÜ

Bu yılın 1 Mayıs’ının, 16 Nisan referandumunun hemen ardından geldiği için özel bir anlamı bu-
lunuyor.
Emekçilerin uluslararası birlik, mücadele, dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı, referandumdaki HA-
YIR’larımızın ardından kutluyoruz.
Bu 1 Mayıs, emekçilerin emek düşmanlarına, sömürü ve baskı düzenine, dikta özlemlerine karşı 
16 Nisan’da güçlü bir şekilde gösterdikleri HAYIR tutumunun bir devamı niteliğindedir.
Çünkü hepimiz biliyoruz, bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında kıdem tazminatlarımızın, bütün 
hak ve kazanımlarımızın yok edilmesi var.
Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında sendikaların ve bizim gibi, TTB gibi kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşlarının yok edilmesi var.
Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında, ülkemizin, doğamızın, üretken kuruluşlarımızın, kamu 
kaynak ve varlıklarımızın yabancı sermayeye ipotek edilmesi, halka küfreden yandaş/paydaş ke-
simlere peşkeş çekilmesi var.
Bu nedenle referandumdaki HAYIR’larımızın ve bu tutumun devamının anlamı büyüktür.
Mühendis, mimar, şehir plancılarının örgütü olan TMMOB, 1 Mayıs’ta bütün Türkiye’de, kardeş 
emek ve meslek örgütlerimizle alanlarda olacaktır.
Bu 1 Mayısta da:
Her yer Taksim her yer direniş diyeceğiz.
Kanlı 1 Mayıs 1977’nin 40. yıldönümünde, katledilen kardeşlerimizi alanlarda yaşatacağız.
Emek ve demokrasi düşmanlarına HAYIR diyeceğiz.
Cumhuriyet ve laiklik düşmanlarına HAYIR diyeceğiz.
Referandumda çalınan oylarımızın, hayatımız boyunca çalınan ve sömürülen emeğimizin hesabını 
soracağız.
Ülkemizin, doğamızın, üretken kuruluşlarımızın, kamu kaynak ve varlıklarımızın Varlık Fonu aracı-
lığıyla yabancı sermayeye ipotek edilmesine HAYIR diyeceğiz.
İşten çıkarmalara, özlük haklarının ömür boyu gasp edilmesine HAYIR diyeceğiz.
Emek sömürüsüne, rant imparatorluğuna ve diktaya HAYIR diyeceğiz.
Bütün emekçileri, bütün mühendis, mimar, şehir plancılarını, yüreği insanlıktan  yana atanları,  
HAYIR’ına ve ülkesinin geleceğine sahip çıkan herkesi, 1 Mayısta alanlarda buluşmaya, HAYIR’ları-
mızı birlikte haykırmaya davet ediyoruz.
Haydi, 1 Mayıs’a!
Haydi, 1 Mayıs alanlarına!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ 
HUKUKSUZCA İHRAÇ EDİLENLER İŞLERİNE İADE 
EDİLSİN

Süreklileşmiş bir OHAL ve baskı rejimi içerisinde demokratik hak ve özgürlüklerin giderek yok 
edildiği günlerden geçmekteyiz. Hukukun ayaklar altına alındığı OHAL yönetiminde çıkarılan 
KHK’lar ile on binlerce insan muhalif kimlikleri dolayısı ile gerekçe dahi gösterilmeden işle-
rinden atılarak mağdur edilmiştir. Demokrasinin kalan kırıntılarının da yok edildiği KHK uygu-
lamaları ile mağdur edilenler açlık ile terbiye edilmeye çalışılmaktadır. Hukukun işlemediği 
bu süreçte hiç kimse hakkını koruyamamaktadır. Hukuk askıya alınmış ve KHK’lar ile yaratılan 
adaletsizliğe boyun eğilmesi istenmektedir.

Suçsuz yere ihraç edilen ve açığa alınan emekçilerin haklı demokratik tepkilerine dahi ta-
hammül edilmemektedir. Mağduriyetin giderilmesi ve işlerine iade edilmeyi isteyenlerin 
haklı talepleri görmezden gelinirken şiddet içermeyen masum hak arama eylemleri baskı ve 
zor ile engellenmektedir. Açlık grevi, oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak isteyenler 
orantısız şiddet eşliğinde gözaltına alınmakta ve tutuklanmaktadır. Demokratik hak arama 
kanalları şiddet uygulanarak kapatılmaktadır.

Hukuksuz bir şekilde ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın işlerine geri dönmek 
için yapmış olduğu açlık grevi ve bu taleplerin karşılanmasını isteyen destek eylemlerine ya-
pılanlar asla kabul edilemez. Sağlık örgütleri tarafından yapılan açıklamalarda iki eğitimcinin 
durumlarının kritik eşikte olduğu ve hayati risk içerdiği belirtilmişken gözaltına alınmalarını 
ve ardından tutuklanmalarını kınıyoruz. Yapılması gereken hukuksuzlukta ısrar edilmesi değil 
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlıklarına ve işlerine kavuşmalarının sağlanmasıdır.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grev yaptığı Yüksel Caddesinde bulunana İnsan 
Hakları Anıtı çevresi ve cadde üzerinde sıkıyönetim uygulanmaktadır. Abluka altına alınan 
caddeden insanların geçmesi, işlerine gitmeleri, alışveriş yapmaları engellenmektedir. Kim-
senin açıklama yapmasına izin verilmemekte, milletvekillerine dahi şiddet uygulanmaktadır. 
Tüm bunların yaşandığı yerde bulunan anıt İnsan Haklarını temsil etmektedir. Ancak anıtın 
önünde yapılanlar insan hakları düşmanlığından başka bir şey değildir. Ankara’nın göbeğin-
de İnsan Hakları Anıtı önünde yaratılan tablo ülke demokrasimizin geldiği yer itibari ile bir 
utanç tablosudur. Bu rezalete bir an önce bir son verilmeli, cadde yaya trafiğine açılmalı ve 
uygulanan şiddet durdurulmalıdır.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın taleplerinin karşılanması için yetkililere çağrıda bulunan 
emek ve meslek örgütlerinin organize ettiği basın açıklamalarına karşı yapılanlar ise dikta-
törlüğün ulaştığı boyutu göstermektedir. Ankara’da emek ve meslek örgütlerinin çağrısı ile 
Sakarya Caddesinde yapılmak istenen açıklama şiddet kullanılarak engellenmiş, plastik mer-
mi ve gazlar ile saldırılmış, insanlar gözaltına alınmıştır. İstanbul’da da aynı uygulama hayat 
bulmuş açıklamalara orantısız müdahale edilmiş ve gözaltılar yaşanmıştır. Aralarında üyele-
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rimizin ve Birliğimize bağlı Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Selin Top’un da 
bulunduğu yurttaşlarımız gözaltına alınmıştır. Ankara’da ve İstanbul’da yaşanan saldırıları kı-
nıyoruz. İnsan hayatına, demokrasiye ve insan haklarına karşı gösterilen bu düşmanca tutum 
bizleri teslim alamayacaktır. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır.

OHAL ve KHK hukuksuzluğu karşısında susmayacağımızı, emek ve meslek örgütleri ile da-
yanışma içerisinde baskılara karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. OHAL 
kaldırılmalı, KHK’lara son verilmeli, hukuksuzca ihraç edilen emekçiler işlerine bir an önce 
iade edilmelidir.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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SUR’DAKİ YIKIM DURDURULSUN

Birliğimize bağlı Odaların Diyarbakır birimlerinden, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yıkımlara baş-
lanmış olduğu yönünde haberler gelmektedir.

28 Kasım 2015’ten bu yana süregelen çatışmalarla tarihi kent dokusu ve kimliği geri dö-
nülmez yıkım ve tahribatlar almıştır. 2 Aralık 2015 tarihinden bu yana devam eden sokağa 
çıkma yasağı ve olağan üstü hal koşullarında yurttaşlarımız elektrik ve su kesintileriyle tehdit 
edilerek evlerini boşaltmaya zorlanmaktadır. Sur ilçesi sakinleri yıllardır yaşadıkları mahalle-
lerinden ayrılmak istememektedir.

Birliğimiz hukuka aykırı olarak riskli alan ilan edilen ve “Acele Kamulaştırma” kararı alınan Sur 
ilçesinin kültürel dokusunun korunması için gerekli yasal girişimlerde bulunmuştur.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne yer alan, evrensel bir öneme sahip ve korunması gereken 
bir bölge olan Sur ilçesinde başlatılan bu yıkım bir yerinden etme projesidir. Bu yıkım, tarihi 
ve kültürel mirasımızı yok etme projesidir.

Anayasa ile güvence altına alınmış olan barınma hakkını gözetmek devletin asli görevleri 
arasında iken elektrik ve sularını keserek insanları yerlerinden, yurtlarından etmeye çalışmak 
tek kelimeyle zorbalıktır.

TMMOB tüm yetkilileri yıkımları durdurmaya ve ilçe sakinlerinin taleplerini yerine getirmeye 
davet etmektedir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE SESLENİYORUZ; 
ZEYTİNLİK VE MERALARIN YOK EDİLMESİNE 
İZİN VERİLMEMELİ

Bugün, Stockholm’de 1972 yılında toplanan, Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Konferansı’n-
da temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğu kararıyla kabul edilen 
5 Haziran Dünya Çevre Günü.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir kez daha hatırlatıyoruz;

Kar hırsının insanlığın ve gezegenimizin geleceğini tehdit ettiği bugünlerde; gelecek nesillere 
yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek için, ekolojik bir krize dönüşen çevre sorunlarının 
çözümünde, bütüncül politikaların, hukuksal ve kurumsal düzenlemelerin geliştirilmesi ve 
uygulanması gereği açıktır.

AKP’nin 15 yıllık iktidarında ise bilime, doğaya aykırı yasal düzenlemelerle tüm ülke bir rant 
alanı olarak görülmüş, kentsel ve kırsal alanlar, ormanlar, meralar, kıyılar, doğal sit alanları, 
tabiat varlıkları yalnızca kar hırsıyla tahrip edilmiştir.

Bu tahribat zincirinin en son örneği olan ve TBMM gündeminde bulunan “Sanayinin Ge-
liştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” zaman kaybetmeden geri çekilmelidir. 
Zeytinliklerin ve meraların adrese teslim bir şekilde yağmalanması için hazırlandığı açık olan 
torba yasa geleceğimiz açısından büyük bir tehdittir.

TMMOB, çevre politikalarının; sanayi, tarım, enerji, ulaşım ve kentleşme politikalarıyla bü-
tüncül olarak ele alınmasını zorunlu görmektedir.

Anayasa’nın 56. maddesiyle “Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı,  çevreyi geliştir-
mek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek” güvence altına alınmışken, 
Anayasa’yı tanımayan iktidarın kar hırsı ülkeyi talan etmektedir.

Üç beş kişinin kar etmesi uğruna binlerce yıldır insanlara ve diğer canlılara hayat veren zey-
tinlik ve meralarımızın yok edilmesine asla izin verilmemelidir.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DEPREM GERÇEĞİ İLE YÜZLEŞİLMELİDİR

12 Haziran 2017’de Türkiye saati ile 15.28’de merkez üssü İzmir Karaburun ile Midilli Adası 
arasında, büyüklüğü Mw.6.2 olan bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından ikisi 
4.9 büyüklüğünde olmak üzere 4 adet orta büyüklükte artçı deprem gerçekleşmiştir. AFAD 
açıklamalarına göre artçı depremlerin sayısı 20’yi bulmuştur. İzmir Valiliği tarafından yapılan 
açıklamaya göre herhangi bir can kaybı yaşanmamış, ancak başta İzmir, Manisa, Balıkesir 
olmak üzere depremin hissedildiği şehirlerimizde büyük bir panik yaşanmıştır.

Bu paniğin nedeni, ülkemizde yaşadıklarımızdan halen çıkarılması gereken ödevlerin çıkarıl-
mamasıdır. Yakın tarihte yaşanan 17 Ağustos 1999 Marmara, 23 Ekim 2011 Van depremleri 
başta olmak üzere ülkemizde 1900 yılından bu güne kadar otuza yakın büyük ölçekli dep-
rem meydana gelmiş ve resmi kayıtlara göre 100 bin civarında insan hayatını kaybetmiş, 
ekonomik, sosyal, kültürel hayat büyük yara almıştır. Ancak bu vahim tablo, kamu idaresini, 
merkezi ve yerel yönetimleri harekete geçirici etki yaratmamış, toplumsal hafızanın zayıflığı, 
idarenin adeta sığınağı olmuştur.

Son derece açıktır ki, 1999 Marmara depreminden gerekli dersleri çıkaran bir ülke, Van dep-
reminin yıkıcı etkisini hafifletebilir, 12 Haziran’da yaşanan deprem gibi durumlarda ortaya 
çıkan panik ve korku atmosferini engelleyebilirdi.

Ülkemiz bir deprem ülkesidir ve artık deprem gerçeği ile yüzleşmemiz gereklidir. Ülkemizde 
üç büyük diri fay kuşağı bulunmaktadır. Deprem gerçeğini yok saymak, sorunlardan kaçmak 
veya üzerinden geçen zamanı fırsat bilerek gündemden düşürmek bu gerçeğe göre yaşan-
masını ve gerekli önlemlerin alınmasını mümkün kılmayacaktır.

Yılda 20000 adedin üzerinde deprem çözümü yapılan, deprem aktivitesi kanıtlanmış ülke-
mizin deprem gerçeği ısrarla göz ardı edilmeye devam edilmektedir. Deprem gerçeği ancak 
sarsıntılar büyük kent merkezlerinde hissedildiğinde gündemde yer bulabilmektedir. Yok sa-
yılan sorunların varlığını hatırlatması, sorunun sıradan bir tekrarıyla karşı karşıya olunmadığı 
anlamını taşımaktadır.

Deprem bir doğa olayıdır. Aktif deprem bölgesi olan ülkemizde, bu gerçekle ancak bilim ve 
teknik ile baş edilebilir. Ancak ülkemizde bilimin ve tekniğin gösterdiği yönde çalışma yürü-
tülmemektedir. 17 Ağustostan sonra oluşturulan Deprem Danışma Kurulu, Ulusal Deprem 
Araştırma Programı, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı gibi çalışmalar ve sonuçları be-
lirsiz durumdadır. Bu yüzden siyasal iktidarın ve yerel yönetimlerin yeterli önlemi almadığı 
koşullarda, herhangi bir afet anında ve sonrasında yaşanacaklar doğrudan onların sorumlu-
luğu altında olacaktır.
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Deprem anında ve depremden hemen sonra toplanılacak alanların durumu siyasal iktida-
rın ülkemize dayattığı anlayışın tam bir iz düşümüdür. İstanbul örneğine baktığımızda, 1999 
Marmara depremi sonrasında 493 olan toplanma alanlarından geriye bugün sadece 77 ta-
nesi kalmıştır. Çoğunluğu şehrin cazibe merkezlerinde bulunan diğer toplanma alanları si-
yasi iktidarın rant politikaları doğrultusunda imara açılmış, AVM’lere, rezidanslara kurban 
edilmiştir.

Kamuoyu yaşanan her depremden sonra bir sonraki depremin afete dönüşmemesi için ge-
rekli önlemlerin alınmasını beklerken, siyasi iktidar depremleri kendi çıkarlarını gerçekleş-
tirmenin zemini olarak kullanmaktadır. Bunun en somut örneği ise 2011 yılında Van depre-
minden sonra çıkarılan ve ülkemizin deprem sorunu çözeceği belirtilen “Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”un, kentsel rantı yönetme ve dönüştürme aracı 
haline getirilmesidir.

Temel sorunların başında Türkiye’deki yapı stoku bulunmaktadır. Ülkemizdeki yapı stokunun 
büyük bir kısmı ruhsatsız ve kaçak, büyük bir kısmı 20 yaş üzeri yapılardan oluşmakta, yarıya 
yakını oturulamaz durumda olan bu yapıların gerekli mühendislik incelemeleri yapılarak ya 
tamamen yıkılması ya da depreme karşı güçlendirilmesi gerekmektedir.

Bu temel problemin çözülmesi için Mevcut Yapı Denetim Yasası‘nın öngördüğü, ticari yanı 
ağır basan yapı denetim şirketi ve zaman zaman gündeme getirilen teknik müşavirlik şirketi 
modeli yerine  etik değerlere sahip ve uzman yapı denetçilerinin etkinliğine dayalı, meslek 
odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim 
süreci modeli benimsenmelidir.

Depremlere ve diğer afetlere karşı bütünlüklü, sağlıklı, insanca bir yaşam ve çevre için gere-
ken önlemler ivedilikle alınmalı ve halkımız deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası 
neler yapması gerektiği konusunda eğitilmesi için gerekli çalışmalara bir an önce başlanma-
lıdır.

TMMOB, bir doğa olayı olan depremler karşısında ülkemizin yaşadığı korku ve panik karşı-
sında endişelidir.

Yakın zamanda yaşadığımız 1999 ve 2011 depremlerinden hiçbir dersin çıkarılmadığını, rant 
uğruna halkımızın can ve mal güvenliğinin tehlikeye atıldığını görmekte ve yaşanabilir, gü-
venli ve sağlıklı yerleşim alanlarının oluşturulması için afete duyarlı ve bilimsel planlama 
ilkelerini esas alan kentleşme politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini önemle vurgula-
maktayız.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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14.06.2017

TMMOB SUSTURULAMAZ; YAŞASIN ÖRGÜTLÜ 
MÜCADELEMİZ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine TMMOB Kimya Mühendisle-
ri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınması yönünde bir dava açılmış olup davanın ilk 
duruşması 15 Haziran 2017 Perşembe günü saat 11.30’da Dışkapı’daki Adliye Ek Binasında 
yapılacaktır.

Olaya ilişkin gelişme seyri aşağıdaki gibidir

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 12 Eylül 1980 döneminin olağanüstü koşullarında Birlik 
Yasamıza ilave edilen “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üzerinde, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığınca; ihtisas dallarına göre Odalar üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca idari ve mali de-
netim yapılır. İlgili Bakanlıklar; Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile tespit edilir” hükmüne isti-
naden Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nı görevlendirerek Kimya Mühendisleri 
Odamızı denetlemek istemiştir.

Anayasanın 135. Maddesinde açıkça belirtildiği üzere Devletin meslek kuruluşları üzerindeki 
“İdari ve Mali Denetim” yetkisi bu kuruluşların “amaçları dışı faaliyette” bulunması durumu 
ile sınırlıdır.

Kimya Mühendisleri Odamız tarafından ilgili Bakanlığa denetime ilişkin usul ve esaslar ile 
denetimin konusu, defalarca sorulduğu halde geçerli bir yanıt alınamamıştır. Bunun üzerine 
Odamız “Anayasa hükmü gereği idari ve mali denetime ilişkin kuralların kanunla belirlenmesi 
gerektiğini, TMMOB Kanununun Ek 3. Maddesinin Anayasa’nın belirttiği şekilde idari ve mali 
denetime ilişkin kuralları düzenlemediğini, zira söz konusu kanun hükmünde herhangi bir 
kural belirtilmediğini, başka herhangi bir kanunda da Bakanlığın Birlik ve Oda organlarının 
karar ve işlemleri üzerindeki tasarruflarının çerçevesi, sınırları ve usullere yer verilmediğini” 
belirterek Bakanlığın denetim isteğini geri çevirmiştir.

Odamız yazışmalarında,  hiçbir kişi veya kurumdan herhangi bir belgeyi gizleme amacı taşın-
madığından Bakanlık tarafından istenen belgelerin hali hazırda web sitesinde yayınlandığı, 
tüm üyelerin ve kamuoyunun erişimine açık olduğu da ifade edilmiştir.

Yarın başlayacak olan dava, Kimya Mühendisleri Odamız Yönetim Kurulunun; Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının, Bakanlık bünyesindeki birimlerin denetimi için oluşturulan Teftiş 
Kurulunun iç denetim şartlarının sıralandığı “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve 
Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği” çerçevesinde Odamızı denetleme girişimini “hukuki dayanağı 
bulunmadığı” için kabul etmemesi nedeniyle açılmıştır.

Bakanlık müfettişleri tarafından istenen tüm belgelerin Odamızın WEB sitesinde bulundu-
ğundan dolayı savcılıkça ceza hukuku açısından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ve-
rilmesine karşın, Bakanlığın “Yönetim kurulunun görevden alınması” talebiyle dava açması, 
gerçek amacın ne olduğunu açıkça ortaya sermektedir.
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Anayasal güvenceyle kurulmuş ve kamu kurumu niteliği taşıyan TMMOB ve bağlı Odaları; 
meslek uygulama alanlarıyla ilgili ülke politikalarını mesleki- bilimsel temelde eleştirdiği ve 
gerektiğinde hukuki mücadele yürüttüğü için rant çevrelerinin hedefi durumundadır.

Toplamda 150 milyarı geçen özelleştirme projelerine kamu yararı ilkesiyle açtığımız davalar, 
halktan, emekten, doğal ve tarihi çevrenin korunmasından yana yürüttüğümüz çalışmalar bu 
kesimleri rahatsız etmektedir.

Birliğimizin ülke ve kamu çıkarlarını esas alarak, kuruluş yasası gereği yürüttüğü mesleki de-
netim faaliyetlerini engellemek için her yolu deneyen siyasi iktidar, bu kez çareyi darbecile-
rin yasamıza eklediği ve bugüne kadar hiçbir iktidarın uygulama gereksinimi duymadığı bir 
hükmü işletmekte bulmuştur.

AKP iktidarının Birliğimize yönelik yürüttüğü politikanın bir devamı olarak gelişen bu dava, 
Birliğimizi ve Odalarımızı Bakanlıklara bağlı şubeler olarak gören anlayışın bir ürünüdür.

TMMOB ve bağlı Odaları Anayasanın 135. Maddesi uyarınca kurulmuş, organları kendi üyele-
ri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu 
tüzel kişilikleridir. Bu kuruluşların kendi iç denetimi genel kurullarında seçimle iş başına ge-
len denetleme kurulları aracılığıyla yapılır. Oda Denetleme kurullarının hazırlamış olduğu 
denetleme raporları ayrıca TMMOB Yüksek Denetim Kuruluna da gönderilerek yapılan iş ve 
işlemler ikinci kez denetlenmektedir.

Bu tür hukuksuz girişimler ile Anayasa ve TMMOB yasası ile belirlenen görevlerimizi yerine 
getirmemiz engellenmeye, TMMOB ve Oda Yöneticileri üzerinde baskı tesis edilmeye çalışıl-
maktadır.

Söz konusu davayı yalnızca Kimya Mühendisleri Odamıza değil TMMOB bütünlüğüne açılmış 
bir dava olarak görüyoruz. Bu nedenle,  İlk duruşması yarın yapılacak davaya, Birlik yöneti-
cilerimiz ile Birliğimize bağlı Odaların başkan ve yöneticileri de katılacak ve davaya müdahil 
olma talebimiz mahkeme başkanlığına iletilecektir.

Bilinmelidir ki;

Aklın ve bilimin ışığına inanmış ve bu ülkenin emekten ve halktan yana olan mühendis ve 
mimarları ve onların örgütlülüğü hiçbir şekilde sindirilemez, yıldırılamaz.

TMMOB ülkenin nefes alma ve nefes verme alanıdır. Bu ülkenin ve bu ülke halkının TMMOB 
ve Odalarına ihtiyacı vardır.

Ülke sorunlarının çözümü için mesleki bilgi ve birikimlerimizi bilim ve tekniğin yol göstericili-
ğinde kullanmaya devam edeceğiz.

Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından açılan ve 15 Haziran 2017 Perşembe günü 
saat 11.30’da Dışkapı’daki Adliye Ek Binasında yapılacak davanın ilk duruşmasında,  tüm dost 
örgütlerin temsilcilerini ve siz basın mensuplarını bizlerle dayanışmaya davet ediyoruz.

Yaşasın TMMOB,
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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15.06.2017

CHP MİLLETVEKİLİ ENİS BERBEROĞLU DERHAL 
SERBEST BIRAKILMALIDIR!

CHP milletvekili Enis Berberoğlu 14 Haziran 2017 tarihinde 25 yıla mahkum edilerek tutuk-
lanmıştır.

Hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü ve demokrasiye en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günler-
de bir milletvekilinin daha tutuklanmış olması asla kabul edilemez.

Hukuk, toplumun hizaya çekilmesi ve muhalefetin cezalandırılması için kullanılan bir baskı 
aracı değildir.

CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması demokrasi ve basın özgürlüğüne vurul-
muş bir darbedir. Tutuklanan milletvekili derhal serbest bırakılmalıdır.

TMMOB olarak; Türkiye’nin geleceğinin dikta rejiminden değil, demokrasinin evrensel de-
ğerlerinden geçtiğini bir kez daha vurguluyoruz. Adaletin ve adaleti savunanların yanında 
olacağız.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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19.06.2017

İŞ MAHKEMELERİ KANUN TASARISI İLE 
BİNLERCE KAMU PERSONELİNİN İŞ GÜVENCESİ 
KALDIRILIYOR KOLAYCA İŞTEN ATILMALARININ 
YOLU AÇILIYOR

TBMM gündeminde olan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’na eklenen bir madde ile “399 
sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin ek 1 inci ve geçici 9 uncu maddelerine tabi teşebbüs ve bağlı ortaklık-
larda toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında çalışan personel ile bu teşebbüs ve bağlı ortaklıklar 
arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlık-
larına ilişkin dava ve işler iş mahkemelerinde görülür.” şeklinde bir değişikliğe gidilmektedir.

Bu düzenleme ile Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, BOTAŞ, Kıyı Emniyeti Genel Mü-
dürlüğü, TEMSAN ve bazı kamu iktisadi teşekkülleri ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı portföyündeki bazı kuruluşlarda çalışan binlerce kapsam dışı personelinin kamu 
personeli olma statüsü değiştirilerek iş güvencesinin ortadan kaldırılması ve idarelerin bu ça-
lışanları kolayca işten çıkarmalarına yönelik keyfi uygulamaların idari yargı kararları ile iptal 
edilmelerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki kuruluşlar 
listesinde yer verilen TPAO sermayesinin tamamı devlete ait bir İktisadi Devlet Teşekkülü-
dür. BOTAŞ Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak yapılandırılmıştır. Türkiye Elektromekanik 
Sanayii AŞ-TEMSAN, aynı kararnameye tâbi  olup bu kuruluşlar T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu statüsüyle faaliyetilerini sürdürmektedir. Kıyı Emniyeti Genel Mü-
dürlüğü ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın İlgili Kuruluşu olarak, 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri kapsamında faaliyet göstermektedir. Bu kuruluşlar, 
sermayesinin tamamı devlete ait olan kuruluşlardır.

Bu kuruluşlarda, Toplu İş sözleşmesi kapsamında olmayan personelin statüsü kapsam dışı 
personel olarak tanımlanmış, bu personelin özlük hakları idarelerin tek taraflı yürürlüğe koy-
duğu yönetmelikler ile düzenlenmiştir.

TC. Anayasanın “Kamu Hizmeti Görevlileriyle İlgili Hükümler” başlığı altında yer alan 128’inci 
maddesinde “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare 
esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli 
görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” Hükmüne yer verilmiştir. Bu 
madde ile, İktisadi Devlet Teşekkülü ile Kamu İktisadi Kuruluşunun ortak adı olan Kamu ikti-
sadi Teşebbüsleri bünyesinde görev yapan personelin kamu görevlisi vasfında olduğu açıkça 
ifade edilmiştir.

Kamu iktisadi Teşebbüslerinde çalışan bütün statüdeki personelde olduğu gibi, kapsam dışı 
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olarak nitelenen personelin de, kamunun asli ve sürekli görevlerini yürüten kamu personeli 
olduğu, bu görevi gereği devlet memurları ile aynı vasıflara ve özlük haklarına sahip olması 
gerektiği yönünde Anayasa Mahkemesinin ve diğer mahkemelerin yargı kararları bulunmak-
tadır. Aynı kararlarda, kapsam dışı personel ile görev yaptıkları KİT’ler arasındaki ilişkilerin 
ve işlemlerin idari işlemler olduğu, bu sebeple kapsam dışı personelin özlük haklarına ilişkin 
ihtilafların idari yargıda çözülmesi gerektiği vurgulanmış bulunmaktadır.

Yine, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 22.1.1996 tarih ve 1996/1 sayılı kararında, yasal düzenleme 
yapılmış olmasa dahi idarelerin Yönetmelik hükümleri ile personelinin özlük haklarının dü-
zenlenmesinin idari bir işlem olduğu kabul edilmiş ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde,  “kap-
sam dışı statüde çalışan” personelin kurumları ile olan ilişkilerinden doğan anlaşmazlığın 
çözüm yerinin, idari yargı olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir. Uyuşmazlık Mahkemesinin 
bu kararı ile kapsam dışı personelin özlük haklarına ilişkin ihtilafların çözüm yeri İdare Mah-
kemeleri ve Danıştay dava daireleri haline gelmiştir. Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 03.02.2009 
tarih ve 2009/39 sayılı kararında da benzer görüş tekrar edilmiş, söz konusu davaların idari 
yargıda ele alınmasına devam edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nce de KİT idaresi ile personeli arasındaki ilişkinin kamu hukuku ilişkisi 
olduğu ve ihtilafların çözüm yerinin idari yargı olması gerektiği görüşü savunulmuştur.

Yukarıda yer verilen mahkeme kararlarına istinaden, kapsam dışı personelin özlük haklarına 
ilişkin ihtilafların idari yargıda çözülmesi gerektiği çok açık olup, bu husus Anayasa’da belirti-
len kamu görevlisi olma durumunun da bir neticesidir.

Meclise sevk edilen yasa taslağında bu durumun aksine ihtilafların İş Mahkemelerinde çö-
zülmesi öngörülmektedir. Bu durum Anayasa ve yüksek yargı organları kararlarına aykırılık 
oluşturduğu çok açıktır.

Hazırlanan kanun maddesi ile, ilgili kamu personelinin müktesep hakları ve iş güvenceleri de 
hukuka aykırı biçimde yok edilmek istenmektedir.

Bu yasal düzenlemeyi yapmaktaki amaç;

TPAO, BOTAŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve bazı kamu iktisadi teşekküllerinde 
çalışan 3500 civarındaki üst yönetici hariç, mühendisler ve kamu çalışanlarından oluşan kap-
sam dışı personelin kamu görevlisi olmaktan kaynaklı iş güvencesinin ortadan kaldırılarak, 
idarelerin işten çıkarmalar başta olmak üzere keyfi uygulamalarının idari yargı kararları ile 
iptal edilmelerinin önüne geçilme niyetidir.

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, personelin işten çıkarılması halinde idari yargıya gidilmekte; 
idarenin tesis ettiği bu idari işlem hukuka uygun bulunmayarak, bu keyfi idari işlem haklı 
olarak iptal edilmektedir.

Tasarının yasalaşması halinde ise;  bu kuruluşlarda çalışan kıdemli kapsam dışı personelin iş-
ten çıkarılmaları durumunda, kamu görevlisi olma statüsü ortadan kaldırılarak konu bireysel 
işçi işveren ilişkisi olarak görülüp özel hukuk hükümlerine tabi tutulacak ve idari mahkemeler 
yerine  iş mahkemesine dava açılacaktır.  İş Kanunu hükümlerine göre, Mahkeme işe iade 
kararı verse bile idare söz konusu personeli tekrar işe almayacak, yerine tazminat ödeme 
yolunu seçecektir.
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Hukuki altyapısı eksik ve Anayasaya aykırı biçimde hazırlanan bu kanun tasarısıyla 3500’ü 
aşan kamu personelinin özlük haklarının bir oldu-bittiyle gasp edilmesi hedeflenmektedir.

İlgili taslak kanun maddesi ile emekliliğine daha yıllar olan binlerce personelin en kısa za-
manda re’sen emekli edilmesi söz konusu olacaktır.  Bu doğrultuda kurumlarda hazırlıkların 
yapıldığı ve çalışanlar arasında büyük rahatsızlık ve huzursuzluğun baş gösterdiği de bilin-
mektedir.

Diğer taraftan, bu yasal düzenlemeden etkilenecek olan TPAO ve BOTAŞ’ın,  ticari bir şir-
ket niteliğinde olup kendisine devredilen kurum ve kuruluşları satma ve devretme yetkisine 
sahip olan ve hisselerinin tamamı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı`na ait olan Türkiye Varlık 
Fonu A.Ş. ne devredilmiş olması da, bu düzenlemeyi bu kurumların özelleştirilmesine alt yapı 
hazırlığı niteliğinde olması kuşkusunu da arttırmaktadır.

Belirli bir yaş üzerindeki önemli bilgi birikimine sahip personelin zorla emekli edilmeleriyle 
Kurumsal hafıza yok edilecek, bilgi ve tecrübenin kaybından yine en çok önemli kamusal 
hizmetleri yerine getiren kurumlarımız ve ülke zarar görecektir.

Anayasa’ya ve yargı kararlarına açık aykırılık oluşturan, binlerce kapsam dışı kamu görev-
lisinin hukuki statüsünü değiştirip özlük haklarının ve iş güvencelerinin yok edilmesine yol 
açacak olan, zorla emeklilik ile tecrübeli çalışanlarını kaybedecek olan TPAO, BOTAŞ, Kıyı 
Emniyeti Genel Müdürlüğü ve TEMSAN ve bazı kamu iktisadi teşekküllerinin vermiş olduğu 
kamu hizmetlerinin nitelikli yerine getirilmesinde zafiyete de neden olacak bu hukuksuz dü-
zenlemeden derhal vazgeçilmelidir.

TMMOB olarak, konunun TBMM de dahil olmak üzere tüm zeminlerde takipçisi olacağımızı 
ve bu maddenin yasalaşmaması için gereken çalışmayı yürüteceğimizi ifade ediyoruz.

Saygılarımızla…

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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21.06.2017

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: SİYASAL İKTİDAR İŞ 
CİNAYETLERİNE DAVETİYE ÇIKARTIYOR

AKP iktidarı, işçilerin sağlık ve güvenliklerinin korunmasına özel bir önem verdikleri propa-
gandası ve yanılsamasıyla, 2012 yılında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nı çıkardı. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın TBMM’de görüşülmesi sürecinde de, daha sonrasında da, 
bu yasanın oluşturulma mantığıyla ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının çözüle-
meyeceğini, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının süreceğini, ölümlerin önlenemeyeceğini 
ifade etmiştik. Bu süre içerisinde ülkemizdeki iş kazaları ve işçi ölümleri azalmak bir yana 
artarak devam etti.

20.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın amaç bö-
lümünde; ülkede güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulması, iş kazaları ile meslek 
hastalıklarının önlenmesi ve olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için, kamu dahil olmak 
üzere, çalışan sayısına ve faaliyet alanına bakılmaksızın tüm işyerleri ve işverenleri kapsam 
altına alınacağı yazılmıştı. Aradan geçen 5 yıllık süreye rağmen, yasa kapsam altına almayı 
hedeflediği işçileri ve kamu emekçilerini yok saymış ve yürürlüğü 2020 yılına ertelenmiştir. 
Siyasal iktidar, kamu kurumları tarafından verilen bazı hizmetleri tehlikeli ya da çok tehlikeli 
olarak sınıflanmış olmasına rağmen, kamuda çalışan milyonlarca emekçinin ve 50’nin altında 
az tehlikeli sınıfta yer alan işçilerin sağlık ve güvenliğini görmezden gelmiştir.

15 Temmuz darbe girişimi ve ardından çıkartılan OHAL yasası sonrasında AKP iktidarının ilk 
icraatlarından biri de, 6331 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi gereken hükümlerini Temmuz 
2017 tarihine ertelemek oldu. Bu erteleme ile 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerleri ve 
tüm kamu işyerlerinde verilmesi gereken işçi sağlığı hizmetleri bir yıl sonrasına bırakıldı. İşçi-
lerin sağlık ve güvenlikleri ile ilgili en küçük bir kaygısı olmayan Hükümet bir yıllık ertelemeyi 
az bulmuş olacak ki, 18.06.2017 tarihinde “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklen-
mesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” içerisine konulan 
bir madde ile, kamuda ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği hizmetlerini 2020 yılına ertelemiş oldu. Ardı ardına uygulanan ertelemeler 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun bir göstermelik adımdan ibaret olduğunu da 
ortaya koymuş oldu.

AKP hükümetleri 2002 yılından bu yana ulusal ve uluslararası sermaye kuruluşlarının istek-
lerini yerine getireceklerini bildirdiler. Ülkeyi hem yerli hem de yabancı yatırımcı ve sermaye 
için cazip hale getirmek istediklerini ve bunun için her türlü yasal düzenlemeyi hızla yaşama 
geçireceklerini, küresel rekabet koşullarına ayak uydurabilmek, emek piyasasını daha reka-
betçi bir yapıya kavuşturmak, sermayenin önünü açmak için ellerinden gelen her türlü gay-
reti göstereceklerini programlarına yazdılar. İşletmelerin üzerindeki yükü en aza indirecek-



166

lerini belirttiler. “Sürdürülebilir büyüme, istikrarlı bir çalışma yaşamı” vb. kulağa hoş gelen 
söylemlerle, çalışma yaşamında işçilerin çalışma koşullarını zorlaştıran, geçici işçilik, taşeron 
çalıştırma, kısa süreli çalışma, kiralık işçilik yasası gibi bir dizi düzenlemeyi yaşama geçirdiler. 
İşçileri esnek ve güvencesiz çalışma koşullarına mahkum ettiler. Emek sömürüsünü emek 
yağmasına dönüştürdüler.

Bu düzenlemeler sonucunda işçi cinayetleri hızla arttı. Meslek hastalıklarının sayısını Çalışma 
Bakanlığı bile bilmiyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin verileri ile 2016 yılında 1970 
işçimizi işçi cinayetlerinde kaybettik.

Ertelenen son yasal düzenlemeyle, milyonlarca kamu emekçisi ve özel sektörde çalışan işçi, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinden mahrum olacaklardır. İş kazaları, meslek hastalıları 
artmaya devam edecektir.

Çalışma Bakanlığı’nın “İş kazalarında hedefimiz sıfır” söyleminin aldatmacadan öteye bir an-
lamının olmadığını milyonlarca işçi ve kamu emekçisi artık biliyor. Bu ertelemeyle, bu söyle-
min propagandadan öteye bir anlam ifade etmediği de görülmüş oldu.

İşçi sağlığı hizmetlerini özelleştiren 6331 sayılı yasanın işçilerin sağlık ve güvenliklerini koru-
yamadığı biliniyorken, bu yasanın ilgili maddelerinin uygulanmasının ertelenmesi milyonlar-
ca kamu emekçisi ve işçimizin beden bütünlüklerine bir saldırıdır.

AKP Hükümeti tavrını çok net ortaya koymuştur. 6331 sayılı yasanın bazı maddelerinin 2020 
yılına ertelenmesi, Hükümetin tavrının kimlerden yana olduğunun açık bir göstergesidir. Hü-
kümet programlarına yazdıkları gibi, sermayenin yükünü hafifletme, sömürünün önündeki 
engelleri en aza indirme pahasına milyonlarca işçi ve kamu emekçisinin sağlık ve güvenliği 
görmezden gelinmiştir.

• Tüm değerleri üreten işçi ve emekçilerin sağlık ve güvenliklerinin yok sayılmasını kabul 
etmiyoruz.

• İşçi ve emekçilerin artık iş cinayetleri, meslek hastalıkları nedeniyle yaşamlarını yitirme-
lerini istemiyoruz.

• Soma’da, Ermenek’te, Siirt Şirvan’da yaşamlarını yitiren işçilerimizin yasını tutarken yeni 
cinayetlerin yaşanmasını istemiyoruz.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak; iş cinayetlerinin yaşanmaması ve güvenli çalışma ortam-
larının oluşturulması için, geçmişte olduğu gibi bugün de mücadelemize devam edeceğiz. 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmalarında tüm meslek odaları, sendikalar ve bu alanda faaliyet 
gösteren kurum ve kuruluşların görüşleri alınmadan hayata geçirilen yasa, yönetmelik ve 
uygulamalarla iş cinayetlerinin önlenmesinin mümkün olmadığını bir kez daha belirtiyoruz. 
İş cinayetlerinin ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli olan yasa ve yönetmeliklerin 
her türlü erteleme ve geçiştirmeden vazgeçilerek ivedilikle uygulamaya alınmasının takipçisi 
olacağımızı ifade ediyoruz.

DİSK – KESK – TMMOB – TTB
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ADALET İSTİYORUZ

Ülkemiz dikta rejiminin kurumsallaştırıldığı, emeğin daha fazla sömürüye ve güvencesizliğe 
maruz bırakıldığı, toplumun kuşatma altına alındığı, muhalefetin sindirildiği ve baskıların art-
tığı bir dönemi yaşamaktadır.

AKP iktidarının alışkanlık haline getirdiği Anayasa ihlalleri, hukuk ihlalleri; milletvekillerinin, 
akademisyenlerin, gazetecilerin, gerçekleri söyleyen, haklarına sahip çıkan ve iktidarı eleşti-
ren hemen herkesin gözaltına alınması veya tutuklanması ile devam etmektedir.

Hukukun fiilen askıya alındığı ve adaletin işlemez hale getirildiği bu süreçte son olarak CHP 
milletvekili Enis Berberoğlu tutuklanmıştır. Yaşanan tüm olumsuzluklara karşı CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’dan İstanbul’a doğru Adalet Yürüyüşü başlatmıştır.

Birliğimize bağlı Odaların Başkan ve Yöneticileri, şubelerimiz ve temsilciliklerimizin yöne-
ticileri ve üyelerimizle birlikte, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nü 
selamlıyoruz.

Yöneticilerimiz ve üyelerimizin başından itibaren destek verdikleri ve katıldıkları bu yürüyü-
şü, Sayın Kılıçdaroğlu’nun da açıkladığı üzere, bir parti eylemi olarak görmüyoruz. Adalet, 
Türkiye genelinde toplumun değişik kesimlerince birçok alandan yükseltilen temel bir istek 
ve gereksinimdir.

Olağanüstü Hal uygulamaları ile aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu yüzbinlerce in-
sanın işinden edildiği, haklarından ömür boyu mahrum bırakıldığı bu adaletsiz süreç devam 
etmektedir. Düşünce, ifade, örgütlenme, basın özgürlükleri ve temel haklar, totaliter bir re-
jimin baskı ve şiddeti altındadır.

İşçiler, köylüler, kamu çalışanları, akademisyenler, kadınlar, çocuklar, Cumhuriyet, demokra-
si, laiklik yanlıları rejimin baskı politikalarına maruz kalmakta ve haklarını arayabilecekleri, 
herkese eşit mesafede olan bir adalet mekanizması ise ne yazık ki bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere bugün Anayasa ve hukuk yeni bir tekel altındadır. Yasama ve yargı kuvvetleri, 
iktidarı sınırlayıcı bağımsız birer güç olmaktan çıkıp tamamen yürütmenin/iktidarın kontrolü 
altına girmiştir. Bu durum, demokrasi ve hukukun yokluğuna, hukukun otoriter ve keyfi kul-
lanımına yol açmaktadır.

Adalet, toplumun birçok kesimi gibi TMMOB’nin de istemidir.

Zira bu iktidarın TMMOB’ye yönelik uyguladığı baskı ve yasa-mevzuatlar yolu ile yetkileri-
mizin budanması girişimleri kamuoyunun malumudur. TMMOB’nin rant imparatorluğunun 
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önünde engel oluşturması ve bu yöndeki yargı kararları, iktidarı hep rahatsız etmiş ve Birli-
ğimiz ile bağlı Odaları, 2007 ve özellikle 2009 yılından beri iktidarın hedefi haline gelmiştir. 
2011 yılında yapılan KHK düzenlemeleri ile bütün iktidar imar rantlarına açılmış ve TMMOB 
iktidarın hiyerarşik vesayeti altına sokulmaya çalışılmıştır. Bu çaba halen sürmektedir.

Birliğimiz şu günlerde büyük bir abluka altındadır. SGK ile Birliğimiz arasında imzalanan as-
gari ücret protokolü SGK tarafından tüm girişimlerimize rağmen tek taraflı fesih edilmiştir. 
TMMOB Kanunu değiştirilmesi için taslaklar hazırlanmıştır. Kimya Mühendisleri Odamızın 
Yönetim Kurulunun görevinden alınması için dava açılmıştır.

TMMOB, sınırsız rant düzeninin önünü açmak istedikleri için saldırı altındadır. Birliğimiz ve 
bağlı Odalarımız toplumun adalet gereksinimini etinde kemiğinde hissetmekte ve paylaş-
maktadır.

TMMOB bugün bu nedenlerle adalet istemini haykırmaktadır.

Bugün adalet istemi, demokrasi istemidir; eşitlik, özgürlük, kardeşçe bir arada yaşama iste-
midir. Adalet ile demokrasi, eşitlik, özgürlük ve insanca yaşam, bir bütün oluşturmaktadır; bir 
bütünün olmazsa olmaz tamamlayıcı parçalarıdır.

Biz örgütlü mühendis, mimar, şehir plancıları; meslek örgütlerimize ve toplumsal yaşamın 
her köşesiyle ilgili meslek alanlarımıza yönelik girişimler ile emekçilere yönelik, kamu kay-
nak ve varlıklarına yönelik sömürü-rant ve baskı-şiddet eksenli politikalar ile Cumhuriyet, 
demokrasi, laiklik düşmanı politikalar arasında var olan bağlantıları görüyor, bu temelde bü-
tünlüklü bir tavır benimsiyoruz.

Bu nedenle TMMOB, emek, ülke, halk, doğa düşmanı sömürü ve rant politikaları ile cumhuri-
yet, laiklik, demokrasi düşmanı dinci-mezhepçi faşizme karşı tepkilerin aynı pota ve aynı yön 
altında buluşmasını önemsemektedir.

Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün olarak gören TMMOB; ülkemizi, halkımızı, 
Birliğimizi, neoliberal ve siyasal İslamcı bir tarzda, kökten bir şekilde dönüştürmeyi amaç-
layan diktanın karşısında olacak; Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, eşitliği, 
özgürlüğü ve adaleti bir bütün olarak kazanmak için dostlarıyla birlikte mücadele edecektir.

TMMOB bu bilinçle “Adalet Yürüyüşü”ne katılmakta, desteklemekte; referandumdaki “Ha-
yır”larımızın devamı niteliğinde olan bu yürüyüşün demokratik, bağımsız, eşitlikçi, özgürlük-
çü, başka bir Türkiye özlemi gerçekleşinceye kadar süreceğini, sürmesi gerektiğini bilmekte-
dir.

Yaşasın adalet, yaşasın eşitlik ve özgürlük sevdamız, yaşasın haklı mücadelemiz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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GERİCİLİĞE KARŞI EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, LAİKLİK, 
DEMOKRASİ VE ADALET KAZANACAK

24 yıl önce, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Sivas’ta Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen ilerici, 
yurtsever, demokrat sanatçı, yazar ve ozanlarımızı sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Biliyoruz ki Madımak Otelinde, 33 canı yakarak katleden ve bu katliamın arkasında duranlar; 
gericiliğin, aydınlanma ve bilim düşmanlığının bugün de sürmesini isteyenlerdir. Ülkemizin 
bu zamana kadar yaşadığı 1969 Kanlı Pazar, 1977 2 Mayıs, 1978 Maraş, 1980 Çorum, 2 Tem-
muz 1993 Sivas Madımak, 10 Ekim Ankara katliamları tümüyle dinci-mezhepçi gericilik ve 
milliyetçiliğin eliyle gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde gericilik; aydınlanmaya, ilerici düşünceye, demokrasiye, emeğe karşı her zaman 
tahammülsüz ve saldırgan olmuş; bu saldırganlık ülkemizin tarihini bir katliamlar tarihine 
çevirmiştir. Kitle katliamlarının dışında; Bedrettin Cömertten, Turan Dursun’a ve Hrant Dink’e 
varana kadar birçok ilerici, demokrat gerici faşizm tarafından katledilmiştir. Emperyalizmin 
ve yerli gericiliğin kışkırttığı çağdışı şeriatçı yapılar, toplu katliamlarla ülkemizi ve bölgemizi 
kana bulamıştır.

Sivas’ta 33 canımızı katleden gericilik, her geçen gün tırmandırılmaktadır. Cumhuriyet, de-
mokrasi, laiklik ve halkımız bugün çok yönlü, şiddetli bir saldırı altındadır. Başta eğitim ala-
nı olmak üzere tüm kamusal alanlarda dinselleştirme hakim kılınmaktadır. Din üzerinden 
toplumsal düşmanlık körüklenmekte; mezhepçilik iç ve dış siyasette savaş eksenli bir hat 
oluşturmak için kullanılmaktadır.

Türkiye’de bağımsızlık, laiklik, aydınlanma, demokrasi, eşitlik özgürlük ve adalet talepleri bü-
yütülen bu gericiliğe ve katliamlara karşı her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Tüm 
halk kesimleri tarafından bu talepler için sürdürülen mücadelede TMMOB, emeğin, eşitliğin 
ve adaletin tarafında olan herkesle dayanışma içindedir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye tarihinin her evresinde çeşitli alt eğilimler 
ve biçimler altında yayılmasını sürdüren gericiliği kendi karanlığında bir kez daha lanetle-
mektedir.

İnsanlarımızın, aydınlarımızın katledilmediği, düşüncenin suç sayılmadığı, düşüncelerinden 
dolayı insanların öldürülüp yakılmadığı; eşit, özgür, laik, demokratik  “Başka bir Türkiye” için 
mücadele kararlılığımızı bir kez daha belirtiyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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HAKLARIMIZIN GASPEDİLMESİNE, 
GELECEĞİMİZİN KARARTILMASINA İZİN 
VERMEYECEĞİZ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YILLARDIR KURUMLARIMIZ ARASINDA SÜRDÜRÜLEN İŞBİRLİ-
ĞİNİ TEK TARAFLI OLARAK BİTİRMİŞTİR.

TMMOB, KAMU VE MESLEKTAŞ YARARLARINA AYKIRI OLAN BU KARARI KABUL ETMEMEK-
TEDİR

Birliğimiz ile T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında, mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının ücretli çalıştıkları sektörlerde kayıt dışı istihdamı önleme amacıyla 31 Temmuz 
2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü SGK tarafından 09.06.2017 tarihinde tek taraflı 
olarak feshedilmiştir.

Feshedilen protokol gereği Birliğimiz, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 
belirlediği asgari ücreti her yıl Aralık ayında Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmekte ve uy-
gulanmak üzere bağlı meslek odaları ile kamuoyuna duyurmaktaydı. Ücret belirlemesinde 
ağırlıklı olarak kamu kurumlarında yeni işe başlayan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
ücreti dikkate alınmaktaydı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, imzalandığı tarihten bugüne sorunsuz olarak uygulanmakta olan, 
protokolü “yürütülen iş ve işlemlere esas teşkil eden mevzuatta önemli değişiklikler yaşandı-
ğı” gerekçesiyle revize etmek istemiştir. Aslında, protokolün imzalandığı 2012 yılından günü-
müze, protokol değişikliğini gerektirecek herhangi bir mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

Tarafımıza iletilen revize protokol taslağı incelendiğinde, mevcut protokolün esasını oluştu-
ran “TMMOB’nin asgari ücret belirlemesi” ve “kurumun mühendis, mimar ve şehir plancıla-
rına ödenecek ücretlerin bu asgari seviyenin altında olmaması için gerekli tedbirleri alması” 
hükümleri çıkarılarak protokolün içinin boşaltılmaya çalışıldığı görülmüştür. Bu nedenle revi-
ze protokol taslağı Birliğimizce kabul edilmemiştir.

SGK’nın yazısında yer alan “kurumumuzun amacı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu mad-
desi gereğince belirlenen zorunlu asgari ücrete alternatif bir ücret seviyesi belirlemek veya 
arz talep ilişkisi sonucunda piyasa tarafından belirlenen ücret seviyelerine müdahale etmek 
değil, sigortalıların kurumumuza gerçek ücretleri üzerinden bildirilmesini sağlamaktır” ifade-
si esas niyeti açıkça ortaya koymaktadır. Böylece SGK, kendisi ile TMMOB arasında belirlenen 
asgari ücreti değil, işveren/sermaye piyasasının serbestçe belirlediği farklı ve “gerçek” yani 
“düşük” ücretleri esas almayı; kamu yararı ve meslektaşlarımızın korunması gerekliliklerin-
den uzaklaşmayı tercih etmiştir.

Diğer yandan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince belirlenen zorunlu asgari 
ücretin, lisans düzeyinde eğitim almış mühendis, mimar ve şehir plancısı meslek mensup-
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larının almakta oldukları ücret bağlamında gerçek durumu yansıtan ve insani gereksinimleri 
karşılayan bir rakam olmadığı bilinmektedir.

Asli görevi çalışanların haklarını ve sosyal güvencelerini korumak üzere ilgili usul ve esasları 
düzenlemek olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, mevzuattaki yetersizliğe sığınarak işbirliğin-
den kaçınması değil, meslek kuruluşları ile birlikte çalışarak bu eksikliği gidermeye yönelik 
çalışmalar yapması beklenir.

TMMOB bu süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetki-
lileri ile görüşmeler yaparak kurumu bu son derece yanlı ve yanlış kararından döndürmeye 
çalışmış ancak başarılı olamamıştır. Zira görüşülen yetkililer, işveren kesimleri tarafından ku-
ruma büyük bir baskı uygulandığını, bakanlık üst düzey bürokrasisinin bu durumdan rahatsız 
olduğunu açıkça söylemektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, maalesef bizlerin yani emekçilerin taleplerini dikkate almak yerine, 
patronların ve parlamentodaki temsilcileri olan hükümet yetkililerinin, bakanların baskıları-
na boyun eğerek, yüzbinlerce mühendis, mimar şehir plancısının almış oldukları eğitim ve 
verdikleri hizmetin niteliğini hiçe saymıştır. Mühendis, mimar ve şehir plancılarını düşük üc-
retlerle çalışmaya ve sigorta primlerinin eksik yatırılması nedeniyle güvencesiz bir geleceğe 
mahkûm etmiştir.

Belirtmek isteriz ki, kuruluş amacı “sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından 
kişileri güvence altına almak” olan SGK’nın bu kararı kendi tarihinde kara bir leke olarak yer 
alacaktır.

Öte yandan bünyesinde “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele” adında bir birimi bulunan ve “…
kayıt dışı çalışmanın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, 
borsa, birlik ve meslek kuruluşları ve her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri 
denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü konusunda işbirliği yapmak, projeler oluşturmak, geliş-
tirmek ve uygulamak” konusunda Yasa ile görev ve yetki verilen SGK; kuşku yok ki kayıt dışı-
lığın yalnızca sigortasız işçi çalıştırmak olmadığını, çalışanların aldığı gerçek ücret üzerinden 
sigorta pirimi ödememenin de bir çeşit kayıt dışılık olduğunu iyi bilmektedir.

Bu protokolün feshi nedeniyle devlet ciddi bir gelir kaybına uğratılacak ve vergi kaçakçılığı 
teşvik edilecektir. TMMOB ve diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile yürütü-
len işbirliğini geliştirerek daha ileriye götürmesi gereken SGK yetkilileri protokolü feshederek 
suç işlemektedir.

“Protokolün Feshi” başlıklı protokolün 6. Maddesi “İş bu Protokol maddelerinde belirtilen 
hükümleri, yasal ve idari işleri düzenleme gerekçesiyle yeni bir protokol yürürlüğe girdiğinde 
kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır. Ancak taraflar anlaşarak da bu protokolü feshedebilir-
ler.” şeklindedir. Gelinen aşamada taraflar arasında yeni bir protokol yürürlüğe girmemiştir 
ve protokol feshi konusunda Birliğimiz ile bir anlaşmaya varılmamıştır. SGK imza attığı proto-
kolün hükümlerini de çiğneyerek, hukuksuz biçimde tek taraflı olarak protokolü feshetmiştir.

Bilinmelidir ki TMMOB, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu kararını kabullenmeyecektir! Bir-
liğimiz nasıl ki, üyelerimizin çalışma hayatını olumlu yönde etkilemesi öngörülen işbirliği 
protokolünü imzalandığı 2012 yılında tüm üyelerine duyurmuşsa, “tek taraflı fesih” kararını 



172

da aynı şekilde duyurmayı ve bu yanlış adımdan bir an önce geri dönülmesi için tüm örgüt 
birimlerini mücadele etmeye çağırmayı bir zorunluluk olarak görmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna sesleniyoruz; Sosyal 
güvenlik toplumun tüm bireyleri için temel bir haktır. 500.000’i aşkın mühendis, mimar ve 
şehir plancısının ekmeği ile oynamayın, geleceklerini karartmayın. Bu yanlış karardan bir an 
önce geri dönün.

TMMOB, başta yeni mezun üyelerimiz olmak üzere ücretli çalışan tüm üyelerimizin kazanıl-
mış haklarını geri dönülmez biçimde yok edecek “tek taraflı fesih” işleminin geri alınması ve 
gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için mücadele edecektir.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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15 Temmuz Darbe Girişimi’nin üzerinden tam 1 yıl geçti. Aradan geçen 1 yıllık süreye rağmen 
ne darbenin gerçek sorumluları açığa çıkartılabildi ne de darbe hakkındaki soru işaretleri 
giderilebildi.

Darbe Girişiminin hemen ertesi günü yaptığımız açıklamada, darbelere karşı olduğumuzun 
altını çizerek, darbelerin panzehrinin baskı ve istibdat uygulamalarının artırılması değil, de-
mokrasi ve özgürlüklerin sınırlarının genişletilmesi olduğuna dikkat çekmiştik. Ne var ki, dar-
be girişiminden sonra üç aylığına ilan edilen Olağanüstü Hal Rejimi, AKP’nin olağan yönetim 
biçimi haline getirildi.

Darbecileri bertaraf etme gerekçesiyle başlatılan OHAL, tüm muhaliflerin tasfiye edildiği bir 
cadı avına dönüştürüldü. Her türden anayasal hak ve özgürlüklerin askıya alındığı bu dö-
nemde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle 120 bininin üzerinde kamu çalışanı 
sorgusuz sualsiz görevlerinden ihraç edildi, dernek ve kurumların faaliyetleri durduruldu, 
basın-yayın organları kapatıldı, mahkemeler zapturapt altına alındı. Anayasa değişikliği refe-
randumu bile OHAL koşullarında gerçekleştirilerek, seçimlerdeki usulsüzlükler örtbas edildi. 
Daha birkaç gün önce bizzat Cumhurbaşkanı, OHAL’i grevleri ertelemek için kullandıklarını 
açık biçimde dile getirdi. Türkiye şu anda muhalif siyasi parti başkanlarının ve milletvekilleri-
nin cezaevlerinden tutulduğu, gazetecilerin yüzlerce yıllık ceza istemiyle yargılandığı, toplu-
mun tüm kesimlerinin baskı altında tutulduğu tam bir karanlık dönem yaşıyor.

TMMOB olarak dün olduğu gibi bugün de, darbelerin ve diktatörlüklerin karşısında tutum 
almaya devam edeceğiz. Baskının, zulmün ve sömürünün hüküm sürdüğü bir ülke yerine, 
eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın ve adaletin egemen olduğu bir Türkiye istemiyle 
mücadelemizi sürdüreceğiz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

15.07.2017

DARBELERE HAYIR, DİKTAYA SON!
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17.07.2017

HUKUKSUZ İHRAÇLARA SON!

15 Temmuz darbe girişimi yıldönümünün bir gün öncesi, 14 Temmuz 2017 tarihinde yayımla-
nan 692 sayılı KHK ile 300’ün üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısı dahil olmak üzere 
7348 kamu çalışanı daha ihraç edilmiştir.

İhraç edilenler arasında, kamu ve toplum yararı doğrultusunda mesleki, bilimsel çalışmalar 
ve sendikal faaliyet yürüten TMMOB eski İl Koordinasyon Kurulu Sekreterleri, bağlı Odaları-
mızın Şube yönetim kurulu üyeleri ve başkanlarının da olduğu meslektaşlarımız bulunmak-
tadır. Ömürleri, 15 Temmuz’un arkasındaki karanlık zihniyete ve darbelere karşı mücadele 
etmekle geçmiş, emek ve demokrasi mücadelesinde aktif yer almış olan üyelerimiz kamu 
görevlerinden ihraç edilmesinin kabul edilebilir yanı bulunmamaktadır.

15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki unsurların bertaraf edilmesi amacıyla ilan edilen 
Olağanüstü Hal, AKP’nin kendisine muhalif olan tüm kesimleri susturmak, sindirmek için kul-
lanmaktadır. Hukuksuz ve keyfi biçimde yapılan bu uygulamalar hem kamu vicdanını zedele-
mekte, hem de Darbenin gerçek sorumlularıyla hesaplaşılmasını güçleştirmektedir.

Ülkemizdeki eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesinin parçası olan arkadaşlarımı-
zın yaşadıkları mağduriyet büyümeden biran evvel görevlerine iade edilmelidir. Amacından 
saptırılarak baskı ve korku rejimine dönüştürülmüş Olağanüstü Hal uygulaması derhal kaldı-
rılmalıdır. Nasıl ve kimler tarafından hazırlandığı bilinmeyen ve yarattığı toplumsal tahribatı 
giderek büyüyen KHK’lara son verilmelidir.

Bu ülkedeki 500 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının sesi olarak bizler, OHAL ve 
KHK hukuksuzluğuna karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Üyelerimize ve arka-
daşlarımıza sahip çıkacağız!

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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20.07.2017

OHAL DEĞİL DEMOKRASİ, BASKI YASALARI 
DEĞİL ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ!

Geçtiğimiz yıl 21 Temmuz’da “darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla 
ve süratle bertaraf edilebilmesi” için ilan edilen Olağanüstü Hal, Bakanlar Kurulu tarafından 
dördüncü kez uzatıldı. Başbakan Yardımcısı’nın “Belki de 3 ay bile sürmez” dediği OHAL, böy-
lelikle 15 aya kadar uzatılmış oldu.

15 Temmuz Darbe Girişimini “Allah’ın büyük bir lütfu” olarak değerlendiren zihniyet,  OHAL 
uygulamasını da tüm iktidar dönemi boyunca elde edemediklerini ele geçirmek, çıkarama-
dığı akıl almaz kanunları çıkarmak ve toplumsal muhalefetin her katmanını susturmak için 
bulunmaz bir fırsat olarak görmektedir.

Bilinmelidir ki, Olağanüstü Hal sınırsız bir hukuksuzluk yönetimi değildir. Belirli bir amaca ve 
sınırlı bir süreye bağlı olmak zorundadır. Oysa son bir yıldır yaşadığımız deneyim, ülkemiz-
deki OHAL uygulamasının anayasada tanımlandığı biçimiyle bir “Hukuk Rejimi” olmaktan 
tamamen çıktığını göstermektedir.

Son 1 yılda çıkarılan KHK’lara herhangi bir hukuki ya da idari soruşturma olmaksızın 130 bine 
yakın kişi kamu görevinden uzaklaştırılmış, basın yayın organları kapatılmış, dernekler mü-
hürlenmiştir. Aileleriyle birlikte yarım milyona yakın kişi kendi tanımlamalarıyla “sivil ölüme” 
mahkûm edilmiştir.

Gelinen noktada OHAL ile sadece kişisel hak ve hürriyetler değil, halkın oylarıyla seçilen 
TBMM’nin yasama yetkisi de bütünüyle askıya alınmış durumdadır. Bu dönemde çıkartılan 
KHK’lar TBMM onayından geçirilmediği için, yargı süreçleri de işletilememektedir. AKP, OHAL 
yoluyla, tek adam rejimini fiilen hayata geçirmiştir.

Giderek içine sürüklendiğimiz bu karanlık girdaptan kurtulabilmek için OHAL ve KHK rejimine 
derhal son verilmelidir. Yargı süreçleri hukuk devleti anlayışına uygun biçimde, hızlı ve adil bi-
çimde işletilerek darbenin tüm sorumluları cezalandırılmalıdır. Ömürlerini darbelere ve dar-
benin arkasında bulunan cemaat ilişkilerine karşı mücadeleye adamış, özgürlükte, demokra-
siden, barıştan yana kamu emekçileri ve akademisyenler derhal görevlerine iade edilmelidir.

TMMOB olarak buğuna kadar olduğu gibi bundan sonra da darbelere karşı halkın egemen-
liğini, diktatörlüklere karşı demokrasiyi, baskılara karşı özgürlükleri savunmaya devam ede-
ceğiz!

Ne Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Bağımsız, Demokratik Türkiye!..

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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22.07.2017

DEPREM DEĞİL, GEREKLİ ÖNLEMLERİN 
ALINMAMASI YIKIMLARA NEDEN OLUR

21 Temmuz 2017 tarihinde saat Türkiye saati ile 01.31’de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 
Mw: 6.6 büyüklüğünde ve odak derinliği yaklaşık 5 km. civarında olan bir deprem meydana 
gelmiştir. Depremin ardından büyüklüğü 4’ten fazla olan yüzlerce artçı deprem kaydedilmiş-
tir ve yeni artçı sarsıntılar kaydedilmeye devam edecektir.

Deprem ülkemiz karasuları içinde, Gökova Körfezi içinde, Bitez Mahallesi’ne yaklaşık 10 km 
uzaklıkta deniz içinde meydana gelmiştir. Gökova Fayı’nın deniz içindeki yer alan 20-25 km 
uzunluğunda bir segmentinde yaşanan kırılma sonucu bu depremin yaşandığı düşünülmek-
tedir. Depremin 11 saniye süreyle devam etmesi ve “çok güçlü hissedilir” şiddetle yaşanması 
bölge halkını panik ve korkuya sürüklemiştir.

Bu depremin en önemli özelliği depremin ardından bir “tsunami’nin” meydana gelmiş ol-
masıdır. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem sonucunda liman içinde yaklaşık 13 
cm. yüksekliğinde tsunami dalgaları meydana gelmiş ve kıyıdan karaya doğru onlarca metre 
ileriye bu dalgalar ulaşmıştır. Tsunami dalgalarının daha yüksek olarak görüldüğü yerlerde 
denizin karaya ilerlemesi, araçların sürüklenmesine ve kıyıda baskınlara neden olmuştur.

Bodrum depremi sonucunda meydana gelen yerel ölçekteki küçük tsunami, ülkemizin de 
deprem sonrası meydana gelen tsunami tehlikesi ile yüz yüze olduğunu göstermiştir. Geç-
mişte Ege Denizi içinde gelişen şiddetli depremler yaşanmış ve bu depremler de ciddi ha-
sarlara yol açan tsunamiler oluşturmuştur. Depremin yol açacağı tsunamileri engellemek 
mümkün olmasa da, alınacak tedbirlerle yol açacakları zararın önüne geçilebilir.

Ülkemizde siyasal iktidar, doğa olaylarından ve yaşananlardan ders almamaktadır. Yakın ta-
rihte yaşanan 17 Ağustos 1999 Marmara, 23 Ekim 2011 Van depremleri başta olmak üzere 
ülkemizde 1900 yılından bu güne kadar otuza yakın büyük ölçekli deprem yaşanmış ve resmi 
kayıtlara göre 100 bin civarında insan hayatını kaybetmiş; yerleşim alanlarında büyük ha-
sarlar meydana gelmiştir. Doğa olayları engellenemese de doğa olaylarının neden olduğu 
yıkım, can kaybı ve panik, gerekli önlemler alınarak engellenebilir. Doğa olayları ve afetlerin 
verecekleri zararı en aza indirmenin yolu ise bilim ve mühendisliğin getirdiği bilimsel veri ve 
bilgiyi dikkate almaktır.

Yerel yönetimler tarafından yürütülecek jeolojik, jeoteknik ve jeofizik etütler ile kıyılarda yer 
alan yerleşim alanlarında tsunami planları yapılmalı, bu planlar ışığında depremlere hazır-
lıklı olunmalıdır. Ülkemizin bir deprem kuşağı ülkesi olduğu göz önünde bulundurulmalı ve 
MTA Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası’na deniz içi aktif faylar 
eklenmelidir. 2012 yılında bu harita güncellenmiş olsa da, deniz içi aktif faylar konusunda he-
nüz bir çalışma yapılmamıştır. Depremlere ve diğer afetlere karşı bütünlüklü, sağlıklı, insanca 
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bir yaşam ve çevre için gereken önlemler ivedilikle alınmalı ve gerekli bilimsel çalışmalar bir 
an önce başlatılmalıdır.

Deprem ve afetlerin neden olduğu zararın en aza indirlmesi için ülkemizin deprem ve afet 
planlarının geliştirilmesi, ülkemizin yapı stokunda gerekli mühendislik incelemelerinin yapı-
larak riskli yapılardaki risklerin giderilmesi, kıyı şeridinde tsunami planlarının yapılması yö-
nünde bir an önce adım atılması gerekmektedir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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26.07.2017

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: OHAL DEĞİL, 
DEMOKRASİ VE ADALET İSTİYORUZ!

(K)eyfi, (H)ukuksuz (K)ıyım Rejimi ve OHAL Derhal Kaldırılmalıdır!

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimi bir biçimde bastırılmıştır. Fakat AKP iktidarı 
darbeyle mücadele etmek için Türkiye’nin daha demokratik, laik bir ülke olması yolunda 
adımlar atmak yerine 20 Temmuz’da OHAL ilan etmiştir. OHAL’in ilan edildiği tarihten bu-
güne bir yılı aşkın bir süre geçmiş ve bu süre içerisinde Türkiye’de tam bir hukuksuzluk ve 
keyfiyet rejimi hakim olmuştur.

Gelinen noktada OHAL ile sadece kişisel hak ve hürriyetler değil, halkın oylarıyla seçilen 
TBMM’nin yasama yetkisi de bütünüyle askıya alınmış durumdadır. Bu dönemde çıkartılan 
KHK’lar TBMM onayından geçirilmediği için, yargı süreçleri de işletilememektedir. AKP, OHAL 
yoluyla tek adam rejimini fiilen hayata geçirmiştir.

Bugüne kadar çıkan 26 kanun hükmünde kararname ile 130 bine yakın kişi kamu görevinden 
ihraç edilmiş, 107 kanunda değişiklik yapılmıştır. Sınırlı bir süreyle ve belirli amaçlar için ilan 
edilmesi ve sadece bu dönemle sınırlı olabilecek düzenlemeler getirmesi gereken OHAL ile 
bütün bir geleceğimiz şekillendirilmektedir. Kamu personel rejiminde, eğitim ve sağlık siste-
minde, çalışma yaşamında büyük değişimler getiren KHK’lar bir yönetim aracına dönüşmüş-
tür. Parlamento işlevsiz kılınmış, anayasa askıya alınmış, KHK’lar bütün bu değişimleri her tür 
denetimden kaçırmak için sıklıkla kullanılır olmuştur. Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti 
ilkelerinin hiçbir kırıntısı kalmamıştır.

Bugün açıktır ki AKP, siyasi projesini hayata geçirmek, kültürel hegemonyasını tesis etmek, 
neoliberal ihtiyaçlar doğrultusunda emek alanını düzenlemek için “Allahın lütfu” olarak gör-
düğü darbeyi fırsata çevirmiştir. OHAL uygulamasını ise tüm iktidar dönemi boyunca elde 
edemediklerini ele geçirmek, çıkaramadığı kanunları çıkarmak ve toplumsal muhalefeti 
susturmak için bulunmaz bir fırsat olarak görmektedir. Darbe girişimi ile ilgisi açık-seçik ku-
rulmaksızın, hiçbir somut delile dayanmadan, adil yargılama süreçleri işletilmeden haksız 
hukuksuz biçimde yüz binin üzerinde kamu çalışanı, emekçi işinden, geleceğinden, vatan-
daşlık haklarından edilmiştir. Basın yayın organları, dernekler kapatılmış, aileleriyle birlikte 
yüzbinlerce kişi açlığa terk edilmiştir. Anayasal güvence altında olan çalışma ve yaşam hakkı 
gasp edilmiştir.

Gülen cemaatinin devletin her kademesinde yerleşmesini, kadrolaşmasını ve palazlanması-
nı bilfiil sağlayan AKP iktidarıdır. Yüzlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açan darbe 
girişimine kalkışanların devlete yerleştirilmesindeki sorumluluğunun ve bu darbecilerle geç-
mişte kurduğu koalisyonun hesabını vermesi gereken AKP, siyasal projesinin önünde engel 
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gördüğü kesimleri, OHAL dışında suç kabul edilmeyecek ve herhangi bir ceza yaptırımı  ge-
rektirmeyecek etkinliklerini bahane ederek ihraç etmekte, susturmakta ve cezaevine gön-
dermektedir.

Hayatı darbelerle, Gülen Cemaati gibi cemaat ve tarikatlarla mücadele içinde geçmiş olan 
emek ve meslek örgütlerinden binlerce kişinin darbe ile ilişkilendirilerek atılması hiçbir bi-
çimde kabul edilemez. Bugün DİSK üyesi 2000’e yakın işçi, KESK üyesi 4000 kamu çalışanı, 
3315 hekim ve TMMOB üyesi 3000’in üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısı ihraç edil-
miş durumdadır.

OHAL/KHK Rejimi Emeğe ve Demokrasiye Zararlıdır

OHAL ve KHK rejiminin süreklileştirilmesi iş güvencesinin herkes için tamamen ortadan kal-
dırılması anlamına gelmektedir. KHK’lar ile yapılan düzenlemelerle kurum yöneticilerine de 
kamu görevinden çıkarma yetkisi verilmiş, emekçilerin kaderi tamamen bir kişinin iki dudağı 
arasına terkedilmiştir.

Halkın iradesi ile seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları, mesleğini icra eden gazeteciler, 
insan hakları mücadelesi yürütenler, yaşanan kötülüklere karşı çıkan, mesleğini meslek etiği-
ne uygun olarak icra eden üyelerimiz tutuklanmıştır.

AKP, OHAL sürecinde işten çıkarmayı kolaylaştıran uygulamaları hayata geçirmiş, kadrolaş-
mak amacıyla mülakat sistemini getirmiş, kendisinin sadık kulu olma potansiyelini sorgula-
yarak işe alımı yaygınlaştırmış, liyakati tamamen ortadan kaldırmıştır. Sadakatini sunmayan, 
kamuda çalışarak yaşamını kazananları ise “terörist” ilan edip “devlet bunları beslemeye-
cek” diyerek ihraç etmiştir. AKP Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, grevleri engellemek 
için OHAL’i kullandıklarını açıkça söyleyerek OHAL/KHK rejiminin amacını da tüm kamuoyu 
karşısında açıklamıştır.  2017 yılı boyunca beş grevi engelleyerek yaklaşık 25 bin işçinin hak-
kını gasp etmiş, grev ertelemelerinin kapsamını genişletmiştir.

Bütün çalışma yaşamı, tamamen antidemokratik yollarla, meclisi işlevsiz kılıp halkın iradesini 
çiğneyerek düzenlenmektedir. İşçiler, emekçiler ve emekliler açlık sınırında yaşamaya mah-
kum edilmektedir. İhraç edilerek çalışma hakları gasp edilen 37 kişi intihar etmiştir. Nuriye 
Gülmen ve Semih Özakça “işimizi geri istiyoruz” diyerek bütün ihraçların işlerine iadesi tale-
biyle başlattıkları açlık grevinde kritik aşamaya gelmişlerdir.

Giderek içine sürüklendiğimiz bu karanlık girdaptan kurtulmak için OHAL ve KHK rejimine 
derhal son verilmelidir. KHK’lar iptal edilmeli, ihraç edilenler ve açığa alınanlar bütün hakla-
rıyla birlikte işlerine iade edilmelidir.

İşe iade talebiyle açlık grevine başlayan ve açlık grevinin kritik eşiğinde olan, sağlık durum-
ları kötüleşen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tutukluluk halleri derhal sonlandırılmalı, 
telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkmadan, bir an önce görevlerine iade edilmeleri 
sağlanmalıdır.

Herkes için ulaşılabilir, eşit, parasız kamusal hizmet sağlanmalıdır.

Kıdem tazminatı hakkının, iş güvencesinin gaspına son verilmeli; herkes için güvenceli iş, 
güvenceli gelecek ve insanca yaşanacak ücret sağlanmalıdır.
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Demokratik ve barışçıl yollarla hakkını arayanlara yönelik şiddet son bulmalıdır.

Toplumsal barışın, bir arada yaşamın kurulduğu, demokratik, laik bir ülkede yaşamak hepi-
mizin hakkıdır!

Hayır Diyerek Adalet İçin Yollara Düşenler Bu Zorba Düzeni Yenecektir!

Emeğimize, çalışma ve yaşam hakkımıza yönelen, gerici-mezhepçi bir toplumsal yapı inşası 
için OHAL ve KHK rejiminin süreklileştirilmesine hayır diyoruz.

Biz tüm renkleri ve çeşitliliği ile anayasa değişikliğine Hayır diyen milyonlarız.

Adalet için yollara düşen, asfaltları aşındıran, herkes için adalet isteyen milyonlarız.

Derelerine, ormanlarına, doğasına sahip çıkan halkız biz.

“Savaşa hayır, barış hemen şimdi” diyenleriz.

AKP’nin emek düşmanı politikalarına karşı sesini yükselten emekçileriz.

Emeğine, bedenine sahip çıkan, mücadelenin en önünde yer alan kadınlarız.

Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan bu ada-
letsiz düzene karşı geçmişten, mücadele birikimimizden aldığımız güçle OHAL/KHK rejimine 
karşı mücadeleyi yükselteceğiz.

Taleplerimiz karşılanana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Tüm renkleriyle Hayır’ı kazanan, adalet talebiyle yan yana yürüyen herkesi, bulundukları 
alanlarda emeğin taleplerini, barış içinde bir arada yaşam, laik, demokratik Türkiye mücade-
lesini yükseltmeye çağırıyoruz.

Herkes İçin Adalet İstiyoruz!

OHAL/KHKlar Gidecek, Biz Kalacağız!

DİSK – KESK – TMMOB – TTB
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YAŞANAN SELLER DOĞAL AFET DEĞİLDİR! 
ÇARPIK KENTLEŞME VE YETERSİZ ALTYAPI 
SELLERE NEDEN OLMAKTADIR

Geçtiğimiz hafta İstanbul ve çevresindeki illerde yaşanan sel ve taşkınlar, dün bir kez daha İstan-
bul’da hayatın felce uğrattı. Yetkililer ve yandaş medya “asrın yağmuru” diyerek sorumluluklarını 
gizlemeye çalışsalar da, yaşanan her kuvvetli yağışta benzer görüntülerin ortaya çıkması, mesele-
nin sadece yağış miktarıyla açıklanamayacağını göstermektedir. Doğa olaylarını felakete çeviren, 
merkezi ve yerel yönetimlerin yanlış politikaları ve uygulamalarıdır. Giderek daha sık ve yakın 
aralıklarla yaşadığımız bu felaketler karşısında gerekli önlemler alınmadığı takdirde, çok daha acı 
sonuçlar doğuracaktır.
Her şeyden önce bilinmelidir ki, yerleşim yerlerinde yaşanan sel felaketlerinin temel nedenleri, 
iklim değişikliğinden ziyade, plansız ve çarpık kentleşme, yetersiz altyapı ile merkezi ve yerel yö-
netimlerin kentleri rant politikalarına teslim etmesidir.
Başta metropoller olmak üzere, Türkiye’deki kent yapılaşması betonlaşma ve asfalt üzerine oluş-
turulmuştur. Yeşil alanların hızla yapılaşmaya açılması, kent ormanlarının yok edilmesi şehirle-
rimizin doğal dokusunu ortadan kaldırmıştır. Doğayla barışık olmayan bu kentsel yapılaşma ne-
deniyle, yağış ve yüzey suları toprak tarafından emilememekte, hızla akışa geçerek şehrin daha 
alçak kesimlerinde ve alt geçitlerde sel, taşkınlara ve su baskınlarına neden olmaktadır.
Yağmur suyunu tutması gereken yeşil alanlar birbiri ardına ortadan kaldırılırken, beton ve asfalt 
zeminde hızla akışa geçen suyu tahliye etmesi beklenen altyapı, drenaj ve kanalizasyon sistem-
leri de ihtiyacı karşılamamaktadır. Son yıllarda birbiri ardına yapılan çok katlı binaların ve kentsel 
dönüşüm uygulamalarının yükünü kaldırmaya uygun altyapı yenilenmesi yapılmamıştır. Altyapı 
eksikliği, sadece taşkınlara yol açmamakta aynı zamanda metro, metrobüs, tramvay hatlarını da 
kullanılamaz hale getirmekte, yetersiz paratoner ve yangın önleme sistemleri yangınlara davetiye 
çıkarmaktadır.
Kentleri teslim alan bu rant politikaları, suların doğal akış yolları olan dere yataklarının ve taşkın 
alanlarının bile yapılaşmaya açılmasına neden olarak, felaketin boyutlarını daha da artırmaktadır. 
Plansız ve çarpık kentleşme, tarım arazileri üzerine kurulan yerleşim yerleri, yok edilen orman 
alanları, bilinçsizce müdahale edilen dere yatakları ve kıyılar yaşadığımız felaketlerin temel nede-
nidir. Sorumlusu da yağmur suları değil, hükümet ve yerel yönetimlerdir.
Daha büyük felaketler yaşanmaması için bugüne kadar sürdürülen ranta dayalı kentleşme anlayışı 
derhal sona erdirilmelidir. Yeterli altyapı ve doğayla barışık kentler inşa edilmelidir. Kent yöne-
timleri, belediye imkânlarını rant ve siyasi çıkarlar için değil, kentin ihtiyaçları için kullanmalıdır.
Birliğimiz ve bağlı odalarımız yıllardır kendi meslek disiplinleri ve uzmanlık alanları konusunda 
merkezi ve yerel yönetimleri uyarmakta, kamuoyunu bilgilendirmektedir. Ne yazık ki bizlerin halk 
ve doğa yararına bu uyarıları gözlerini rant hırsı bürümüş yetkililer tarafından dikkate alınmamak-
tadır. Merkezi ve Yerel yöneticilerin bu rant hırsı, ülkeyi felaketlere sürüklemektedir.
Daha büyük felaketler yaşamamak için bir an önce bilimin ve aklın sesine kulak verilmelidir. 
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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OHAL ŞARTLARINDA TOPLU SÖZLEŞME 
YAPILAMAZ!

3 milyonu aşkın kamu emekçisinin 2018-2019 yıllarına ilişkin maaş ve özlük haklarının belir-
leneceği Toplu Sözleşme süreci 1 Ağustos itibariyle başladı. TMMOB ve bağlı odaları üyesi 
100 binin üzerinde kamu emekçisi mühendis, mimar ve şehir plancısının toplu iş sözleşme-
sinin tarafıdır.

Her şeyden önce, tarafların eşit şartlarda, özgür biçimde tartışarak yürütmeleri gereken 
Toplu Sözleşme sürecinin, hak ve özgürlüklerin sınırlandırıldığı OHAL Rejimi altında yapıl-
ması kabul edilemez. Kabul edilemeyecek bir diğer durum da, Türkiye’deki kamu emekçileri 
mücadelesinin sesi olan KESK temsilcilerinin “ihraç edildikleri” gerekçesiyle, Toplu Sözleşme 
masasında yer almalarının engellenmesidir.

Cumhurbaşkanının kendi ağzından itiraf ettiği gibi, OHAL Rejimi, emekçilerin hak ve taleple-
rini bastırmak için kullanılmaktadır. Bu süreçte grevler ertelenmiş, yüz otuz bine yakın kamu 
emekçisi ihraç edilmiş, emekçilerin hak arayışları engellenmiş, iş güvencesi fiilen ortadan 
kaldırılmıştır. Keyfi sürgünler, mobingler ve disiplin cezalarıyla barıştan, özgürlükten demok-
rasiden yana kamu emekçileri baskı altına alınmıştır. Kamudaki boşalan kadrolar, yandaşlara 
ve tarikatlara peşkeş çekilmektedir. OHAL ile birlikte kamuda tam bir hukuksuzluk ve keyfiyet 
rejimi hâkim olmuştur.

OHAL’in emekçi karşıtı yüzü, kamuda ve özel sektörde ücret karşılığı çalışan mühendis, mi-
mar ve şehir plancılarını da etkilemiştir. KHK’lar eliyle 3 bine yakın mühendis, mimar ve şe-
hir plancısı ihraç edilmiştir. Yine bu süreçte Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki 
Asgari Ücret Protokolü tek taraflı olarak feshedilerek, ücretli çalışan meslektaşlarımız düşük 
ücretlerle çalışmaya mahkum edilmiştir.

Emekçilerin haklarını gasp etmeye yönelik bir yeni düzenleme de, TBMM Adalet Komisyo-
nunda kabul edilen taslaktır. Taslağa göre Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, BOTAŞ, 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve bazı kamu iktisadi teşekkülleri ile T.C. Başbakan-
lık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı portföyündeki bazı kuruluşlarda çalışan binlerce kapsam 
dışı personelinin kamu personeli olma statüsü değiştirilmek istenmektedir. Böylelikle bu sta-
tüdeki emekçilerin iş güvencesinin ortadan kaldırılması ve idarelerin bu çalışanları kolayca 
işten çıkarmalarına yönelik keyfi uygulamaların idari yargı kararları ile iptal edilmelerinin 
önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Emekçilere yönelik bu düzenlemelerden derhal vazge-
çilmelidir.

Mevcut haliyle toplanan Toplu Sözleşme masasından emekçilerin yararına karar çıkması 
mümkün değildir. Gerçek bir toplu sözleşme için her şeyden önce OHAL derhal kaldırılmalı, 
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Kanun Hükmünde Kararnamelerle keyfi ve hukuksuz biçimde ihraç edilen emekçiler görevle-
rine geri dönmesi sağlanmalı, hak kayıpları telafi edilmelidir.

Yıllarca toplu görüşmelerle oyalanan kamu emekçileri için, grev hakkının yasal güvence altı-
na alındığı gerçek bir toplu sözleşme sistemi dışında bir sistem kabul edilemez.

Bugün toplu sözleşme masasında yer alan ve iktidara yakınlıklarıyla üye sayılarını artıran 
yandaş sarı sendikaların kamu emekçileri ve toplum açısından hiçbir meşruiyeti bulunma-
maktadır.

Haklar yasalardan önce gelir şiarıyla kamu emekçileri mücadelesinin meşru temsilcisi olmuş, 
grevli toplu sözleşme hakkı mücadelesini kararlılıkla sürdüren KESK’in taleplerinin arkasın-
dayız. Bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadele birlikteliğini daha da büyüterek, emek ve 
demokrasi mücadelesinde yan yana olmaya devam edeceğiz.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!

TMMOB
KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI ÖZLÜK HAKLARI ÇALIŞMA 
GRUBU
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OHAL VE KHK REJİMİNE HAYIR! İHRAÇ EDİLEN 
ÜYELERİMİZ BİR AN ÖNCE İŞLERİNE İADE 
EDİLMELİDİR

TMMOB Yürütme Kurulu üyeleri ile Birliğimize bağlı Odalardan Elektrik Mühendisleri Odası, 
Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Ziraat 
Mühendisleri Odası,  Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odasının başkan ve yöne-
ticileri olarak Diyarbakır’da KHK ile ihraç edilen üyelerimize sahip çıkmak, dayanışmamızı 
göstermek için buradayız.

Türkiye’deki 500 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının örgütü olan TMMOB adına 
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Bundan yaklaşık yedi ay önce de, TMMOB Yönetim Kurulu ve Diyarbakır İKK bileşenlerimiz-
le ortak bir toplantı gerçekleştirmiştik ve yaşadığımız sorunlara ilişkin görüşlerimizi sizlerle 
paylaşmıştık. Aradan geçen yedi aylık süreye, sorunların çözümüymüş gibi sunulan anayasa 
referandumuna, üç ayda bir uzatılan olağanüstü hale rağmen yaşadığımız sorunlar değişme-
miş, daha da artmıştır.

Türkiye hala baskı ve istibdat rejiminin hüküm sürdüğü; sokakların polis barikatlarıyla çev-
rildiği; haksız hukuksuz ihraçlarla insanların geleceklerinin elinden alındığı; siyasi parti baş-
kanlarının, milletvekillerinin, gazetecilerin cezaevlerinde tutulduğu; dinci-gericiliğin gündelik 
yaşamın her anında hissedildiği; cemaat ve tarikatların devletin tüm kademelerinde örgüt-
lendiği; ırkçılığın, şovenizmin, şiddetin ve linç kültürünün kutsandığı; halkın büyük kesimle-
rinin işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığıyla boğuştuğu; kadınların sokaklarda özgürce geze-
mediği; emek ve meslek odalarının yetkilerinin gasp edildiği bir ülke olmaya devam ediyor.

Değerli arkadaşlar,

15 Temmuz Darbe girişiminin üzerinden 1 yılı aşkın zaman geçti. 250 yurttaşımızın hayatı-
nı yitirdiği, binlerce kişinin yaralandığı, kamu binalarının ve TBMM’nin uçaklar tarafından 
bombalandığı darbe girişimi hala tam olarak aydınlatılabilmiş değil. Darbe gecesi tam olarak 
neler yaşandığı ve darbenin siyasal ayağında kimlerin bulunduğu gibi temel sorular açıklığa 
kavuşturulmuş değil.

Açık olan tek şey, AKP’nin bu darbe girişimini toplumsal muhalefeti baskı altına alabilmek 
ve tek adam rejimini inşa edebilmek için fırsat olarak kullandığıdır. Cumhurbaşkanı’nın daha 
ilk saatlerde “Allah’ın lütfu” olarak değerlendirdiği bu girişimin ardından ilan edilen OHAL ile 
birlikte, tüm Türkiye’de adeta cezaevi rejimi hüküm sürmeye başlamıştır. Yıllarca “Bölgede 
OHAL’i biz kaldırdık” diye propaganda yapan AKP, OHAL’i tüm Türkiye’ye yaymıştır.

OHAL rejimi, AKP’nin olağan yönetim biçimine dönüşmüş durumdadır. AKP OHAL yoluyla 
hem parlamentonun tüm yetkilerini kullanmakta hem de yargı organlarını kendi kontrolü 
altında tutmaktadır.
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Son 1 yılda çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle 130 bine yakın kamu emekçisi hu-
kuksuz biçimde işinden atılmış, yüzlerce basın yayın organı kapatılmış, çok sayıda derneğin 
faaliyetleri durdurulmuştur.

Hukuksuz ve keyfi biçimde görevlerinden ihraç edilenlerin arasında, içlerinde Birliğimize 
bağlı odaların şube yöneticilerinin de bulunduğu, 3000 bine yakın üzerinde mühendis, mi-
mar ve şehir plancısı da yer almaktadır. Sadece Diyarbakır’da 29’u şube yöneticimiz olmak 
üzere toplam 191 mühendis, mimar ve şehir plancısı ihraç edildi. Özellikle kayyum atanan 
belediyelerde KHK’lar, mevcut çalışanları tasfiye edip, kendi gerici kadrolarını işe almak ama-
cıyla kullanılmaktadır.

Hayatını kirli cemaat ilişkilerine ve darbe zihniyetine karşı, bilimsel değerler ışığında özgürlük 
ve demokrasi mücadelesi vererek geçiren üye ve yöneticilerimizin görevlerinden ihraç edil-
mesini kabul etmiyoruz! Bu ihraçlar, darbecilerle ve cemaat unsurlarıyla mücadeleyi bulan-
dırmaktan başka bir şeye hizmet etmemektedir.

Barış istediği için, özgürlüklerden yana olduğu için, demokrasi mücadelesi verdiği için, eşit-
liği savunduğu için ihraç edilen tüm kamu emekçileri derhal görevlerine iade edilmelidir. 
Mahkemeler üzerindeki baskı kaldırılarak hukuki süreçlerin hızlı ve etkin biçimde işlemesi 
sağlanmalıdır.

Yaşadığımız hukuksuzluklar, ülkemizin doğusundan batısına, gencinden yaşlısına kadar top-
lumun tüm kesimlerinin “Adalet” talebi etrafında bir araya gelmesine neden oldu.

Adalet talebi tarihin hiçbir döneminde bu denli yakıcı biçimde öne çıkmamıştı. Dünya tarihi-
nin en uzun siyasal yürüyüşü “Adalet” talebiyle yapıldı. Milyonlarca kişi “hak, hukuk, adalet” 
sloganıyla bir araya geldi. Her hafta ayrı bir duruşma salonunda “adalet arayışı” yaşanıyor. 
Şehir meydanlarından “Vicdan ve Adalet” nöbetleri tutuluyor. Bu talebe kimse kulaklarını 
tıkayamaz.

Değerli Basın Mensupları, Sevgili Arkadaşlar

Bu bölgenin insanları, Olağanüstü Hal konusunda, herkesten çok daha fazla deneyime ve acı 
hatıralara sahiptir. Hukuksuz biçimde yürütülen Olağanüstü Hal dönemlerinin ne denli yıkıcı 
ve acı toplumsal sonuçlar doğurduğunu en iyi bilen coğrafyadayız.

Acı ve korkuya dayalı hükümranlıkların yaşama şansı bulunmamaktadır. Hem OHAL’in hem 
de savaşın izlerini ve tahribatını ortadan kaldırmanın yolu, barış içinde birarada yaşamı sa-
vunmaktan geçer.

Savaş ve OHAL uygulamaları bu bölgede sadece insanları işinden etmekle kalmamış, bütün 
bir coğrafyanın tarihini, kültürünü ve sosyolojisini de derinden etkilemiştir. Hemen yanı ba-
şımızda binlerce yıllık bir tarihi mirası taşıyan Sur, bu yıkımdan en fazla etkilenen bölgelerin 
başında gelmektedir.

2015 yılı sonunda yaşanan çatışmalar sonucunda büyük bir yıkım yaşayan Sur, şimdi bir yı-
kım da “Kentsel Dönüşüm” nedeniyle yaşamaktadır. Sur’daki yeni yapılaşma, kentin tarihi ve 
kültürel dokusuna uygun değildir. Birliğimize bağlı odaların bu konuda incelemede bulunma-
sı için yaptıkları başvurular OHAL gerekçesiyle reddedilmektedir.
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Geçmişin kültürel ve teknik mirasını korumak ve geleceğe taşımak, bu ülkedeki tüm mühen-
dis, mimar ve şehir plancılarının görevi ve sorumluluğudur. TMMOB olarak bu sorumlulukla 
davranmaya ve kültürel ve tarihsel mirasımızı korumak için çalışmaya devam edeceğiz. Yet-
kililerden de aynı sorumluluğu bekliyoruz ve Sur’u ranta kurban etmek yerine, tarihsel ve 
kültürel dokusuna uygun biçimde yapılandırmak için çalışmaya davet ediyoruz.

Değerli Arkadaşlar,

TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meslek onurumuza, üyelerimize 
ve ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen üye-
lerimiz işlerine dönene, OHAL ve KHK düzeni tümüyle ortadan kaldırılarak mağduriyetler 
giderilene, savaş politikalarının yarattığı yıkımlar ortadan kaldırılana kadar mücadelemizi 
kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yaşasın demokrasi mücadelesi, Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ENSAR’IN KARANLIĞINA KARŞI, ALİKEV’İN 
AYDINLIĞINDAN YANAYIZ!

Birliğimize bağlı Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alper MER-
DOĞLU, 23 Temmuz’da gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına ALİKEV yararına 
katıldığı için 12 yıldır çalıştığı TURKCELL’deki işinden çıkartılmıştır.

ALİKEV bizlere, Gezi Parkı’ndan tüm Türkiye’ye yayılan daha güzel bir gelecek umudunun ve 
o umudun sembollerinden birisi olan Ali İsmail Korkmaz’ın emanetidir. Ali İsmail’in özgür 
dünya düşünü yaşatmak için ailesinin büyük fedakârlıklarıyla faaliyetlerini sürdüren ALİKEV, 
her yıl yüzlerce öğrenciye eğitim bursu vermekte, yürüttüğü kültür-sanat faaliyetleriyle ay-
dınlık bir kuşağın yetişmesine hizmet etmektedir.

ALİKEV’in faaliyetlerini sürdürebilmesi için dayanışma gösteren Alper MERDOĞLU’nun 12 
yıldır çalıştığı TURKCELL’den tarafından işten çıkartılması, iş hukukuyla açıklanabilir bir du-
rum değildir. Türkiye’nin en büyük iletişim şirketlerinden biri olan TURKCELL’in ve ülkemizin 
geldiği durumun aynasıdır. Çocuk tecavüzcüsü çalışanlarıyla bilinen Ensar Vakfı’na sponsor 
olmaktan yüzü kızarmayan TURKCELL, kendi çalışanlarının ALİKEV’e destekte bulunmasından 
çekinir hale gelmiştir. Bu utanç verici tutum, AKP’nin dinci-gerici iktidarının ülkede yarattığı 
yozlaşmayı da gözler önüne sermektedir.

Tarikat ve cemaatler aracılığıyla tüm topluma yayılmaya çalışılan bu yozlaşmaya karşı müca-
dele edeceğiz. İktidara yaranmak için iş hukukunu ve evrensel değerleri ayaklar altına alan 
sermayedarlara karşı sessiz kalmayacağız.

TMMOB olarak olayın takipçisi olacağız. Üyelerimize, mesleğimize ve bu ülkenin aydınlık ya-
rınlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ÖRGÜTÜMÜZE VE ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZE 
MÜDAHALEDE SON HALKA: PLANLI ALANLAR 
İMAR YÖNETMELİĞİ

Saray rejiminin, muhalif yapıları yok etme, hiç olmadı üzerinde otoriter bir vesayet kurma 
çabası nedeniyle Birliğimizi ve bağlı Odalarımızı, kimi zaman KHK’lar, kimi zaman Torba Ya-
salar içine son dakika eklenen maddeler, kimi zaman ise Yasa ve Yönetmelik değişiklikleri ile 
yeniden yapılandırmaya ve güçsüzleştirmeye çalıştığı bilinmektedir.

03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 
ile bu bağlamda yapılan yasal düzenlemelere bir halka daha eklenmiştir.

Bir önceki Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde olduğu gibi son yayımlanan Yönetmelikte 
de proje müellifleri, şantiye şefleri, fenni mesuller, yapı denetçi ve kontrol elemanlarının 
mesleki kısıtlılıklarının olmadığının ve yetki sınırlarını aşmadıklarını Odalar tarafından bel-
gelenmesine yarayan “sicil durum taahhütnamesi” yok sayılmakta ve sadece “beyanları” 
yeterli görülmektedir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının üyelerinin faaliyetlerini izlemek için tutmak-
ta oldukları sicil kayıtlarından faydalanmayı istememe garabeti bir yana; bu uygulamanın 
başladığı 2012 tarihinden bu güne kadar mesleki kısıtlılığı olduğu halde şantiye şefliği, proje 
müellifliği, yapı denetçiliği üstlenen çok sayıda mühendis vakası ile karşılaşılmış, pek çok 
sahte diplomalı mühendis vakası ortaya çıkarılmıştır.

Yönetmeliğin “mimar ve mühendislerin hazırladığı etüt ve projelerin idare ve ilgili kanunla-
rında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dâhil başka bir kurum veya 
kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamayacağı ve tutulmasının istenemeyeceği, vize veya 
onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro tes-
cillerinin iptal edilemeyeceği veya yenilenmesinin hiçbir şekilde geciktirilemeyeceği ve mü-
elliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemeyeceği” şeklin-
deki hükmü, TMMOB’nin Anayasa ile verilmiş ve 6235 sayılı TMMOB Yasasıyla düzenlenmiş 
haklarının yok sayılmasıdır.

Kamu Kurumu Niteliğindeki meslek kuruluşları mesleki dayanışma dernekleri gibi yalnızca 
üyelerinin menfaatlerini korumak amacıyla kurulmayıp, mesleğin genel menfaatler doğrul-
tusunda gelişimi, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve 
güvenin sağlanması ve meslek disiplini ve ahlakının korunması amacıyla Kanun’la kurulan 
meslek örgütleridir.

Odalarımızın mesleki denetim uygulamaları 3194 sayılı İmar Kanunu’nun, Yapı Denetim Ka-
nunu’nun ve bunların Uygulama Yönetmeliklerinin konusu değildir. Birliğimize bağlı meslek 
odaları 6235 sayılı TMMOB Yasasından aldıkları yetkiyle, sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaş-
ma kültürel tarihi ve doğal çevrenin korunarak geliştirilmesi için; mimarlık, şehir planlama 
ve mühendislik hizmetlerinin bilimsel teknik esaslara ve diğer mesleki kural ve standartlara 
uygun yapılması için; mimar, şehir plancısı ya da mühendislerin o hizmeti yapabilmesi ve so-



189

rumluluğunu üstlenebilmesi için gerekli mesleki ve yasal koşulları taşımakta olup olmadığı-
nın denetimi için, hizmetlerinin yürürlükteki imar mevzuatına, planlama ve şehircilik ilkeleri, 
kamu yararı ve mesleki etik açısından denetlenmesi, meslek alanının niteliklerinin artırılması 
için mesleki denetim yaparlar.

Mesleki denetimin kaldırılması ancak haksız rekabetin derinleşmesine, imzacı veya sahte 
mühendislerin çoğalmasına, etüd ve proje hizmetlerini maliyet artışı olarak değerlendiren ve 
kar hırsıyla her türlü denetimden imtina eden vasıfsız sanayicilerin, müteahhitlerin önünün 
açılmasına hizmet eder.

Biz biliyoruz ki; AKP iktidarında ve özellikle son yıllarında yapılan yasal değişiklikler, kamu 
yönetiminin kamusal hizmetlerden çekilmesinden, sosyal devlet uygulamalarının ortadan 
kaldırılmasına, kamu yatırımlarının azaltılmasından, kamu kesiminde istihdamın daraltılma-
sına, eğitimden sağlığa, altyapı yatırımlarından yapı üretim sürecinin denetimine kadar ge-
niş bir yelpazede kamusal alanın serbest piyasanın ekonomi-politik anlayışına uygun olarak 
yeniden yapılandırılması eksenlidir. Bu çarpık anlayışın kentlerimizdeki tezahürü, su havza-
larının ve dere yataklarının daraltılması, kıyı ve orman alanlarının, tarım arazilerinin rant 
uğruna imara açılması, yapı yoğunluğunun ve betonlaşmanın artırılması, kaçak yapılaşmaya 
göz yumulması kısaca plansız ve çarpık kentleşmeden kaynaklı sel ve taşkın felaketleri, trafik 
keşmekeşi, hava kirliliği ve benzeri sorunlardır.

Meslek alanlarımız ve mesleki uygulamalarımızla ilgili mevzuat değişiklikleri ise bu yeniden 
yapılandırma süreci ile bağlantılı olarak, meslek alanlarımızı piyasa-rant çıkarları eksenli yoz-
laştırmaya ve meslek örgütlerini işlevsizleştirmeye yöneliktir.

İktidarın imar, yapı üretim süreci, çevre, enerji, maden, gıda vb. alanlara yönelik politikaları 
ile TMMOB ve bağlı Odalarının yapısını değiştirmeye yönelik girişimleri bir bütünün parçala-
rını oluşturmaktadır. Zira AKP iktidarı, bir bütün olarak kamusal alanı sömürü-rant mekaniz-
maları lehine düzenlemektedir.

TMMOB ve Odalarını dar bir alana hapsederek toplumla bağlarını zayıflatma; çabasında olan 
AKP iktidarı bu yolla, toplumsal yarar taşımayan rant eksenli proje ve uygulamalarını kamu-
sal denetimden kaçırmayı amaçlamaktadır. Bunlar esasen özelleştirmeler ve kamuoyunda 
“mega” ya da “çılgın” olarak nitelenen büyük rant projeleridir. Çünkü Meslek Odaları kamu-
nun zarara uğratıldığı özelleştirmelere ve bilime-tekniğe-toplumsal yarara aykırı projelere 
geçit vermemekte, kimi zaman yargıya başvurarak iptal ettirmeye çalışmakta, kimi zaman 
kamuoyunun dikkatine sunarak kamusal değerleri koruma mücadelesi vermektedir.

Siyasi iktidarın bu çabası, gericiliğin dogmatizminin karşısında bilimi ve tekniği, sömürü, 
yolsuzluk ve talanın karşısında toplumsal gereksinimleri esas alan bir ekonomiyi savunan, 
özelleştirmelerin karşısında sanayi ve tarımın korunmasını, kamusal üretimi ve kamusal hiz-
metleri öne çıkaran yaklaşımımızın verdiği rahatsızlıktan kaynaklanmaktadır.

TMMOB ve bağlı Odaları saray iktidarının her türlü engelleme girişimine rağmen bilimin ve 
tekniğin ışığında “takoz” olmaya devam edecektir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB: NURİYE GÜLMEN 
VE SEMİH ÖZAKÇA SERBEST BIRAKILMALI, 
İŞLERİNE İADE EDİLMELİDİRLER…

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişiminin ardından, AKP iktidarı, darbeyle mücade-
le etmek için Türkiye’nin daha demokratik, laik bir ülke olması yolunda adımlar atmak yerine 
20 Temmuz 2017’de OHAL ilan etmiştir. OHAL’in ilan edildiği tarihten bugüne kadar çıkan 26 
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile, önemli bir bölümünün darbe girişimi ile ilgisi kurul-
maksızın, hiçbir somut delile dayanmadan, adil yargılama süreçleri işletilmeden, hukuksuz 
biçimde yüz binin üzerinde kamu emekçisi işinden, geleceğinden, vatandaşlık haklarından 
edilmiştir. Bugün DİSK üyesi 2000’e yakın işçi, KESK üyesi 3942 kamu çalışanı, TMMOB üyesi 
3000’in üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısı ve 3315 hekim ihraç edilmiş durumda-
dır.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, KHK ile haksız hukuksuz biçimde atıldıkları işlerine geri 
dönmek için  10 Mart 2017 tarihinde açlık grevine başladılar. Bugün açlık grevinin  156. 
günündeler. Açlık grevi yapmaları nedeniyle 23 Mayıs 2017 tarihinde tutuklandılar ve bu 
tarihten itibaren açlık grevine cezaevi koşullarında devam etmektedirler.

Semih Özakça ve Nuriye Gülmen adına, avukatları, tutukluğun sona ermesi ve haksız hukuk-
suz işten atılmalarının durdurulması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) baş-
vuruda bulundular. AİHM yargıcının isteğine bağlı olarak, bağımsız bir hekim gözetiminde, 
gerek Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Hastanesi hekimleri, gerekse Ankara Numune 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimleri yaptıkları muayeneler sonucunda, açlık grevinde 
olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlık durumlarının hayati tehlike arz ettiğini, ba-
kıma gereksinimleri olduğunu ve yardımsız yaşamlarını sürdüremeyeceğini ifade ettiler. Ka-
rarın devamında ise, muayene sonuçlarıyla çelişerek bu durumun tutukluluğun ertelenmesi 
için yeterli koşul oluşturmayacağı, kampüs hastanesinde refakatçi desteği ile takip ve tedavi 
edilebilecekleri belirtilmiştir.

AİHM yargıcı, muayeneye katılan bağımsız hekimin görüşünü ve hastane raporlarının sağlık 
durumuyla ilgili kısmını dikkate almadan, cezaevinde kalmanın, açlık grevi yapanların yaşam-
larına onarılamaz bir zarar vermeye yönelik acil ve gerçek bir risk oluşturmadığı yönünde, 
tıbbi açıdan sakıncalı bir karar vermiştir. Ayrıca, AİHM, tutukluluk gibi, dava sürecinde delille-
rin karartılmaması için uygulanması gereken bir tedbiri hukuksal açıdan değerlendirmemiş; 
hükümlülere uygulanan sağlık nedeniyle ceza infazının ertelenmesi le ilgili düzenlemeyi he-
nüz hiçbir duruşmaya çıkmamış Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya uygulayarak haklarında  
ceza hükmü almışlar gibi karar verme yolunu seçmiştir. AİHM yargıcının hukuk usullerine 
uymayan ve ciddi tıbbi sonuçlar doğurabilecek bu kararını kabul edilemez buluyoruz.
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Buradan Adalet Bakanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’na ve tüm hekimlere ve sağlık çalışanlarına bir 
kez daha hatırlatıyoruz. Açlık grevi bir hastalık değildir. Ancak, kişinin açlık grevini bırakması 
halinde uzamış açlığın oluşturduğu tıbbi sonuçlar tedavi edilebilir. Dünya Tabipler Birliği’nin  
Tokyo ve Malta bildirgeleri bu konuda yol göstericidir.

Dünya Tabipler Birliği Malta Bildirgesi’nde (1991-2006) şu ifadeye yer verilmiştir: “Açlık grev-
cileri zorla tedavi edilmeye çalışılmamalıdır. Geçerli ve bilgilendirilmiş ret söz konusu olduğu 
halde zorla besleme yersizdir.”

Avukatlarının verdiği bilgilere göre, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, Sincan Ceza İnfaz Ku-
rumları Kampüs Hastanesinde bahçeye açılmayan, yukarıda demir parmaklıklı pencereleri 
olan bir odaya refakatçileri olmadan yerleştirilmişlerdir. Bu durum düzeltilmeli, yanlarına 
refakatçileri alınmalı ve bahçeye açılan havalandırmalı odalara alınmalıdırlar.  

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL ilanıyla birlikte çıkarılan KHK’larla 
haksız hukuksuz biçimde işlerinden atılan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça işlerine dönmek 
için açlık grevi yapmaktadır. Ölmek değil işlerine geri dönmek istemektedirler. İşlerine geri 
dönmeleri için atılacak adımlar açlık grevini sonlandırmalarını sağlayabilecektir. Açlık grevi 
nedeniyle uzamış açlık durumunda ortaya çıkan doku yıkımı gün geçtikçe derinleşmekte ve 
açlık grevini bırakmaları durumunda organları ve vücut dokularının eski haline kavuşması 
imkansız hale gelmektedir. İşlerine geri dönmeleri bu nedenle yaşamsal önem taşımaktadır.

Açlık grevinin bedenlerinde yarattığı hassasiyet nedeniyle zorla taşıma, kelepçeli taşıma, te-
daviye zorlama gibi etkenler, doku yıkımını artırarak hayati tehlikenin artmasına yol açacak-
tır. Cezaevleri sağlıklı bir insan için bile, kapalı ortam, ışıksızlık, yetersiz havalandırma, sınırlı 
fiziksel koşullar nedeniyle sağlığı bozucu etki yapmaktadır. Uzamış açlık durumundaki bir in-
sanda bu etkenler ölümcül sonuçlara yol açabilecektir.  Açlık grevi sürecinde yaşamı olumsuz 
etkiyen cezaevi koşullarından kurtulmaları için, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça acil olarak 
tahliye edilmelidirler.

OHAL kaldırılmalı, KHK’lar iptal edilmeli, haksız hukuksuz ihraç edilen Nuriye Gülmen, Semih 
Özakça ve kamu çalışanları görevlerine iade edilmelidir.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Türk Tabipleri Birliği (TTB)
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YAĞMA DÜZENİNİN HEDEFİNDE BU KEZ 
TPAO VAR... KAMUSAL VARLIKLARIN 
YAĞMALANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!

İktidarda bulunduğu 15 yıl boyunca, üretime, sanayileşmeye ve istihdama dayalı ekonomi 
politikaları yerine, kamu varlıklarının satışına ve kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine da-
yalı bir rant ekonomisi kuran AKP, şimdi de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nı (TPAO) 
tümüyle özelleştirmeye çalışıyor.

1954 yılından bu yana petrol arama, üretim, taşıma, rafinaj ve dağıtım alanlarındaki faali-
yetleri kamu adına yürüten TPAO, kurulduğu günden itibaren Türkiye’nin en büyük ve en 
stratejik kamusal yatırımlarından birisi olmuştur. Dünyadaki diğer emsalleri gibi üretimden 
perakende satışa kadar bütünleşik bir yapıya sahip olan TPAO, 30 yıldır uygulanan özelleş-
tirme politikalarının ana hedeflerinden biri olmuştur. Yıllardır iktidarda bulunan neoliberal 
anlayış TPAO’yu parça parça özelleştirerek kurumun bütün varlıklarını ve imkanlarını ser-
mayeye peşkeş çekmiştir. Kurum bünyesinden kopartılarak özelleştirilen İPRAGAZ, PETKİM, 
DİTAŞ, TÜPRAŞ ve POAŞ gibi şirketler artık kamusal zenginliğimizin bir parçası değil, sermaye 
gruplarının varlığı haline gelmiştir.

AKP Hükümeti, 20 Temmuz 2017 tarihinde yayınladığı Bakanlar Kurulu Kararı ile TPAO’ya 
son darbeyi vurmak için harekete geçmiştir. Yayınlanan karara göre TPAO’ya ait sondaj, wor-
kover, kuyu tamamlama ve jeofizik operasyonları servis hizmetlerine ait her türlü araç, iş 
makinesi, kule, gemi, diğer ekipman, malzeme, sondaj park sahaları ve müştemilatı BOTAŞ 
bünyesindeki Turkish Petroleum International Company’ye (TPIC) devredilmiştir. Aynı karar 
uyarınca, TPIC’in yurtiçinde ve yurtdışında doğrudan sahip olduğu petrol arama ve işletme 
ruhsatları da tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte TPAO’ya geçmiştir.

Bilindiği gibi, TPAO diğer pek çok kamu kuruluşu ve varlığıyla birlikte, geçtiğimiz Şubat ayında 
Varlık Fonu’na aktarılmıştı. Kamusal varlıkların tasfiye edilerek ekonominin sıcak para ihtiya-
cını karşılamak için oluşturulan Varlık Fonu, TPAO’yu daha kolay özelleştirebilmek için, şirket 
üzerindeki taşınmazları TPİC’e devretmiş, TPİC üzerinde bulunan petrol arama ve işletme 
ruhsatlarını ise TPAO’ya almıştır. Bu devir işlemlerinin amacı, TPAO’nun özelleştirilmesi süre-
cinde sermaye için dikensiz bir gül bahçesi yaratmaktır.

Gelinen noktada TPAO ile birlikte özelleştirilmek istenen aslında Türkiye’nin yurt içinde ve 
yurt dışındaki petrol arama ve işletme ruhsatları yani haklarıdır. Enerjinin bu denli önem-
li olduğu bir dönemde özelleştirme adı altında tüm petrol imtiyazlarının devredilmesi, bu 
ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. İmtiyaz devri, egemenlik haklarının devridir. Ülkenin 
toprak üstündeki tüm zenginliklerini ulusal ve uluslararası sermayeye peşkeş çekenler şimdi 
de, toprağın ve denizin altındaki zenginlikleri peşkeş çekmek istemektedir.
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Cumhuriyet tarihi boyunca bu ülkenin yurttaşlarının emeğiyle kurulan kamusal işletmelerin, 
bu toprakların altında ve üstünde yer alan doğal zenginliklerin AKP Hükümeti tarafından 
satılmasına izin vermeyeceğiz. Yıllarca süslü laflar ve büyük vaatlerle gerçekleştirilen özelleş-
tirmeler bu ülkeye hiçbir şey kazandırmamış, işsizliğin ve yoksulluğun daha fazla artmasına 
neden olmuştur.

Müflis tüccarlar gibi elde avuçta ne varsa satarak ekonomiyi döndürmek mümkün değildir. 
Ekonomiyi döndürmenin yegane yolu daha fazla üretim, daha fazla sanayileşme, daha fazla 
teknoloji kullanımından geçmektedir. Bunun için de kamusal yatırımlar artırılmalı ve teşvik 
edilmelidir.

Ülkemizin en önemli yatırımlarından biri olan TPAO’nun özelleştirilmesine, varlıklarının yağ-
malanmasına, çalışanların iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemi-
ze ve zenginliklerimize sahip çıkacağız.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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MARMARA DEPREMİ’NİN 18. YIL 
DÖNÜMÜNDE YENİDEN SORUYORUZ: SESİMİZİ 
DUYAN VAR MI?

17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen ve binlerce yurttaşımızın yaşamını yitirmesine, on binler-
ce yurttaşımızın da yaralanmasına yol açan Büyük Marmara Depremi’nin üzerinden 18 yıl geçti.
Deprem sonrasında enkaz altında kalanlara ulaşmak için kullandığımız cümlelerin aynısını, tam 
18 yıldır benzeri acıların yaşanmaması için yetkililere ulaşmak için kullanıyoruz: “Orda kimse var 
mı? Sesimizi duyan var mı?”
Duymuyorlar… 18 yıldır afet öncesi risk değerlendirmeleri yapılmıyor, şehirler risk faktörlerine 
göre planlanmıyor, binalar depreme dayanıklı hale getirilmiyor, afet sonrası kriz yönetimi senar-
yoları hazırlanmıyor, kent merkezlerinde deprem toplanma alanları oluşturulmuyor.
Mevcut deprem bölgeleri haritasına göre ülke topraklarımızın %66’sı Birinci ve İkinci Derece dep-
rem bölgesinde bulunmakta, nüfusumuzun yaklaşık %75’i bu bölgelerde yaşamaktadır. Mevcut 
yapı stokunun %70’i, sanayi kuruluşlarının %98’i, barajların ise %95’i deprem bölgeleri içinde 
bulunmaktadır.
Ülkemizin farklı bölgelerinde birbiri ardına yaşanan ve giderek sıklaşan depremler, karşı karşıya 
olduğumuz riskin ne kadar yakın olduğunun bir göstergesi. Şehirlerimizi ve binalarımızı bu büyük 
riske uygun biçimde yapılandıramaz, yurttaşlarımızı bu büyük riske karşı bilinçlendirmezsek çok 
daha büyük felaketlerle karşılaşacağımız apaçık biçimde ortadadır.
Bugüne kadar defalarca dile getirdiğimiz uyarılarımızı tekrarlıyoruz:
Kentsel Dönüşüm planları ve uygulamaları rant odaklı olmaktan çıkartılarak, şehirlerimiz, sosyal 
adalet, sosyal gelişim, sosyal bütünleşme, tarihi ve kültürel mirasın korunması, zarar azaltma ve 
risk yönetimi gibi unsurlar gözetilerek yeniden yapılandırılmalıdır.
Yapı Denetimi konusu kamusal bir sorumluluk anlayışıyla ele alınmalıdır. Yapı denetimi konu-
sundaki düzenlemelerin ve uygulamaların her aşamasında meslek odalarının görüşleri dikkate 
alınmalı, sürece katılımı sağlanmalıdır. Yapı Denetimi Kanunun kapsamı kamusal yatırımları da 
içerecek biçimde genişletilmelidir.
Denetimsiz ve kaçak yapılaşmaya derhal son verilmelidir. Uygun olmayan zemin ve arazilerdeki 
yapılar derhal boşaltılmalıdır. Yerleşim yerlerinin seçiminde ve planlanmasında mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının deprem ve diğer doğal afetlere ilişkin uyarıları dikkate alınmalıdır
Kent merkezlerinde afet sonrasında yaşamı sürdürmeye olanak verecek büyüklükte Deprem Top-
lanma Alanları oluşturulmalıdır. Bu alanların farklı amaçlar için satılması, kiralanması, yapılandı-
rılması engellenmelidir.
Doğa olaylarının birer afete dönüşmemesi için tüm yaşam alanlarımız bilimin ve teknolojinin 
rehberliğinde, insanların ihtiyaçları doğrultusunda ve doğayla barışık biçimde yapılandırılmalıdır. 
TMMOB ve bağlı odalar üzerine düşen kamusal sorumluluğun farkında ve bilincindedir. Aynı so-
rumluluğu yetkililerden de bekliyoruz: Sesimizi duyun!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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31.08.2017

EMPERYALİST SALDIRGANLIĞA KARŞI BARIŞ 
HEMEN ŞİMDİ

Savaş ve şiddet dünyanın dört bir yanında hüküm sürmeye devam ediyor. Yaşanan çatışma-
lar, patlayan bombalar nedeniyle her gün yüzlerce insan ölüyor, binlercesi yaralanıyor. Mil-
yonlarca insan yaşadıkları topraklardan göç etmek zorunda kalıyor. Savaşın yarattığı şiddet 
ve düşmanlık, dünyanın her yerini savaş alanı, dünyada yaşayan herkesi savaşın hedefi haline 
getiriyor.

Savaşların coğrafyası ve biçimi zaman içerisinde değişse de tarafların biri hep aynı kalıyor. 
Dünyanın neresinde bir savaş yaşanıyorsa, orada daima emperyalistlerin izlerine rastlıyoruz. 
Emperyalist güçlerin tüm dünyayı tahakküm altına alma hırsı ve enerji kaynaklarını kontrol 
etme arzusu yaşadığımız savaşların, şiddetin ve yıkımın en büyük nedenidir. Yaşanan bu sa-
vaşa ve şiddete dur diyebilmeni ilk adımı, emperyalizme dur diyebilmekten geçmektedir.

Dünya üzerinde süren savaşların en uzunlarından birisi Türkiye’de yaşanmaktadır. 33 yıldır 
devam eden çatışmaların ülkeye yaşattığı acılar, hiçbir kelimeyle tarif edilemeyecek kadar 
büyük ve derindir. Çatışmalar sürdükçe yaşanan acılar daha da büyümekte ve hakların bir 
arada yaşama arzusu zarar görmektedir. “Terör ve güvenlik” söylemine dayalı politikaların 
sorunu çözmediği gün gibi ortadadır. Toplumsal barışı sağlayabilmek için çatışmalar derhal 
durdurularak, Kürt Sorununda demokratik bir çözümün koşulları yaratılmalıdır.

Ülkede, bölgede ve dünyada barışa ihtiyacımız var. Silahın ve şiddetin yarattığı korkuya karşı, 
barışın umuduna ihtiyacımız var. Eşitlikten, özgürlükten, adaletten yana tüm insanları, barış 
umudunu büyütmeye çağırıyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ODTÜ SAHİPSİZ DEĞİLDİR!

Ankara Büyükşehir Belediyesi yine bir gece yarısı operasyonu ile ODTÜ arazisi içinde katliama 
(yol yapımına) başladı. ODTÜ’de tatil dönemiydi, bayram öncesi yaz okulu da tamamlanmış, 
öğrenciler evlerine dönmüştü. Yani kanun dışı eylemler için kimsenin müdahale etmesine 
olanak bırakmayacak bir tarihte ve saatte her şey uygundu.

Bir gecede yüzlerce binlerce ODTÜ’lünün 60 yıl boyunca emekle özveriyle kendi elleriyle 
diktikleri ve taşıma su ile büyüttükleri binlerce ağaç; onlarca iş makinası ve yüzlerce polis ko-
ruması altında yok edildi. Daha bir gün önce basında ODTÜ Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin Ankara Valiliği aracılığında anlaştırıldığı yine bir protokol imzalandığı açıklan-
mıştı. Rektörlüğün açıklamasına göre Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin talepleri ODTÜ’ ye 
en az zarar verecek şekilde karşılanmıştı. Dün gece karanlığında görüldüğü üzere Bilkent Üni-
versitesi ve Bilkent Mahallesi arasında ODTÜ arasında iki şerit gidiş iki şerit gelmek olmak 
üzere oldukça geniş bir yol ikişer şerit daha genişletilerek kullanılabilecekken bu yola paralel 
bir güzergâh da yer yer 100 m ile 300 m arasında ODTÜ arazisi içinde açılmaktadır. Bu yol ta-
mamlandığında yaklaşık 30 hektar ormanlık alanın ağaçları yok edilerek yola dönüştürülecek 
aynı zamanda yaklaşık 150-200 hektar büyüklüğünde orman alanı da üniversite arazisinden 
kopartılmış olacaktır.

Mevcut yol varken yol genişletilerek kullanılabilecekken, neden başka bir güzergâh seçildiği-
nin ve ODTÜ Rektörünün buna nasıl razı edildiğinin açıklanması istiyoruz!

Neden “kanunsuz bir iş yapar gibi” gece yarısı çalışmaya başlandığının açıklanmasını istiyo-
ruz!

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün doğal sit ve orman olan bu alandan yol 
geçirilmesini sağlayan planı neden onayladığının açıklanmasını istiyoruz!

ODTÜ sahipsiz değildir, binlerce çalışanı, on binlerce öğrencisi, akademisyeni ve mezunu ya-
nında milyonlarca Ankaralının da bu düzene dur diyeceği günler yakındır!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı



197
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12 EYLÜL KARANLIĞI HÜKÜM SÜRMEYE 
DEVAM EDİYOR

12 Eylül 1980 sabahı gerçekleştirilen askeri darbenin otuz yedinci yılındayız. Aradan geçen otuz 
yedi yıla rağmen, 12 Eylül Darbesi’yle gerçek anlamda hesaplaşılamadı. Hesaplaşmak bir yana, 12 
Eylül karanlığının tüm uygulamaları, bizatihi AKP eliyle yaşatılmaya devam ediyor.

12 Eylül karanlığı, kapatılan gazete ve dergiler, susturulan basın, yargılanan gazetecilerdi. 15 yıllık 
AKP iktidarında kapatılan gazete ve dergilerin, yargılanan gazetecilerin sayısı 12 Eylül’ü bile geride 
bıraktı.

12 Eylül karanlığı, şafak baskınları, hukuksuz gözaltılar, haksız tutuklamalardı. 15 yıllık AKP iktidarı 
boyunca aynı baskınlar, aynı gözaltılar, aynı tutuklamalar yaşanmaya devam etti.

12 Eylül karanlığı, tutuklanan parti başkanları, yasaklanan siyasetçiler, cezaevine gönderilen mil-
letvekilleriydi. AKP iktidarı, muhalefet partisi başkanlarını ve milletvekillerini cezaevinde adeta 
rehine gibi tutuyor.

12 Eylül karanlığı, toplumsal muhalefetin baskı ve zorla susturulması, örgütlü yaşamın tümüyle 
ortadan kaldırılmasıydı. AKP iktidarı sokağa çıkan herkesi terörist, hakkını arayan herkesi tehdit 
ilan ediyor.

12 Eylül karanlığı, maskeli muhbirler, asılsız suçlamalar, uzun yargılamalardı. AKP iktidarı bu yön-
temlere trol hesapları, gizli tanıkları, uydurma delilleri ekleyerek zenginleştirdi.

12 Eylül karanlığı, parlamentonun tasfiyesi, anayasanın askıya alınması ve sıkıyönetim düzeniydi. 
AKP, Olağanüstü Hal ilanıyla, parlamentonun yetkilerini gasp etti, Anayasayı askıya aldı ve tüm 
hak ve hürriyetleri ortadan kaldırdı.

12 Eylül karanlığı, yasama, yargı ve yürütme gücünün cuntacı generallerin elinde toplanmasıydı. 
AKP iktidarı tüm gücü sarayda topladı. 12 Eylül’ün beş adam rejimi yerine, sarayın tek adam rejimi 
kuruldu.

12 Eylül karanlığı, eğitim sisteminin Türk-İslam Sentezi anlayışıyla şekillendirilmesiydi. 15 yıllık 
AKP iktidarı boyunca eğitimin her aşaması, tümüyle dinsel, muhafazakâr ve gerici ilkeler ışığında 
yapılandırıldı.

12 Eylül karanlığı, 1402 sayılı yasayla üniversitelerdeki ve kamu kurumlarındaki sol, sosyalist, de-
mokrat kesimlerin tasfiyesiydi. AKP iktidarı KHK’lar aracılığıyla haksız ve hukuksuz yere binlerce 
öğretim üyesini ve kamu emekçisini ihraç etti.

12 Eylül karanlığı, 24 Ocak Kararları ile neoliberal düzenin inşasıydı. 15 yıllık AKP iktidarı neolibe-
ral politikaların en radikal biçimde uygulandığı, ülkemizin bütün varlıklarını özelleştirildiği, tüm 
hizmetlerinin ticarileştirildiği, tüm zenginliklerinin satıldığı dönem oldu.

AKP tüm ideolojisi ve iktidar pratiğiyle 12 Eylül karanlığının ürünü ve sürdürücüsüdür. Bizler bugü-
ne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu karanlıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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14.09.2017

NİTELİKLİ, BİLİMSEL, LAİK, DEMOKRATİK VE 
KAMUSAL EĞİTİM İSTİYORUZ!

Eğitim bir ülkenin geleceğini şekillendirmenin en önemli aracıdır. Ülkemizin geleceğini kendi 
gerici, muhafazakâr dünya görüşü ışığında şekillendirmek isteyen AKP Hükümeti de, iktidara 
geldiği günden bu yana, okul öncesinden üniversitelere kadar eğitimin her aşamasını yeni-
den biçimlendirmektedir.

15 Yıllık AKP iktidarı boyunca, bir yandan özelleştirmeler yoluyla eğitimin kamusal niteliği 
ortadan kaldırılıp ticarileştirilirken, diğer yandan da sistem ve müfredat değişiklikleriyle eği-
timin içeriği tamamen dönüştürülmüştür. Bu dönemde eğitimin kamusal niteliğinin aşındırıl-
ması farklı gelir grupları arasındaki fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığı gibi, cemaat ve tarikat-
ların eğitim ve sosyal hizmetler alanındaki etkinliklerinin artmasına neden olmuştur. Bugün 
her yaştan milyonlarca çocuğumuz, tümüyle kontrol dışı ve denetimsiz olarak faaliyet göste-
ren tarikat okullarında eğitim görmeye, vakıf yurtlarında barınmaya mecbur bırakılmaktadır.

AKP, “kindar ve dindar” bir nesil yetiştirmek istediğini hiç gizlemeksizin dile getirmektedir. 
Bu amaçla son 15 yılda eğitimin her alanında kadrolaşmış, 4+4+4 sistemiyle eğitimin zorunlu 
eğitimin yapısını bozmuş, din dersleri ve imam hatipleri yaygınlaştırarak eğitimin laik niteli-
ğini ortadan kaldırmış, genel liseler aracılığıyla eğitimi tamamen sınavlara endekslemiş, ders 
saatleri ve müfredat değişiklikleriyle de bilimi tümden tasfiye etmiştir. Eğitim sistemimiz tam 
anlamıyla çürüme içindedir.

Eğitim sistemindeki bu çürüme, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini tehdit etmektedir. 
Düşünen, araştıran ve sorgulayan bir nesil yerine, itaatkar nesiller yaratılmak istenmektedir. 
Bu çürümeyi durdurmanın yegane yolu, yerleştirilmek istenen mezhepçi, gerici, şeriatçı eği-
tim sistemi yerine herkes için nitelikli, bilimsel, laik, demokratik ve kamusal eğitim talebini 
yükseltmektir. Ülkemizin aydınlık geleceği, bilimin evrensel doğruları ve insanlığın evrensel 
değerlerinin eğitim süreci içerisinde bütünleşmesine bağlıdır.

Bu anlayış doğrultusunda TMMOB olarak, 17 Eylül Pazar günü Kartal Meydanı’nda “Laik, 
Bilimsel, Kamusal, Anadilinde ve Parasız Eğitim” talebiyle bir araya gelecek olan yurttaşları-
mızın taleplerini destekliyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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CENAZEYE YAPILAN SALDIRI, BİR ARADA 
YAŞAM İRADESİNE YAPILAN SALDIRIDIR

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine yapılan 
ırkçı saldırıyı lanetliyoruz.

Yaşanan bu olay, birkaç kendini bilmezin içinde bulunduğu gaflet olarak açıklanamaz. Cena-
zeye saldıranlara bu cüreti veren şey, ülkede yaratılan ırkçı faşizan iklimdir. Bunun sorumlusu 
da siyasi iktidardır.

Bu topraklarda barış içinde bir arada yaşamayabilmemizin yolu, herkesin yaşam hakkına say-
gı duymak olduğu kadar cenazesine de saygı duymaktır. Bunun yolu da barışı, kardeşliği, 
eşitliği ve özgürlüğü egemen kılmaktır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DÜNDEN BUGÜNE AYNI KARARLILIK VE 
İNANÇLA 19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, 
MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA 
GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ

Bundan tam 38 yıl önce, 19 Eylül 1979 tarihinde Türkiye’nin 55 farklı ilinde, toplam 740 
işyerinde TMMOB’nin çağrısıyla bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. Ekonomik ve 
demokratik taleplerle yapılan eylem çağrısına, diğer teknik eleman ve emekçilerin de destek 
vermesiyle, 100 bini aşkın kamu çalışanı o gün iş bıraktı. Maden ocaklarından enerji santral-
lerine, fabrikalardan şantiyelere, limanlardan üniversitelere kadar hayatın her alanında etki-
sini gösteren bu eylem, TMMOB’nin mücadele tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. 19 Eylül 
tarihi, bu ülke için düşünen, planlayan, üreten mühendis, mimar ve şehir plancılarının kendi 
öz güçlerinin farkına vardığı tarihtir. Bu yüzden bu anlamlı gün, “TMMOB Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutlanmakta ve yeniden hatırlanmaktadır.

Aradan geçen uzun yıllara rağmen bu ülkede emeğiyle geçinenlerin gündemleri çok değiş-
memiştir. İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme 
sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları olma-
ya devam etmektedir. Neoliberal ekonomi politikaları, özelleştirme uygulamaları, sosyal dev-
let anlayışının terkedilmesi ve uluslararası sermaye çevrelerinin artan etkinlikleri nedeniyle 
teknik elemanların ekonomik ve sosyal durumları giderek daha da kötüleşmektedir. Kamusal 
yatırımların ortadan kalkması, kamusal çıkarın göz ardı edilmesi, rant hırsının bilim ve tek-
niğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması ne-
deniyle mühendis, mimar ve şehir plancılığı yıllar geçtikçe sistematik olarak gerilemektedir.

Yıllar içinde kötüleşen sadece ekonomik ve sosyal koşullar değildir. Ülkenin içinde bulundu-
ğu siyasal koşullar da her geçen yıl kötüleşmekte, yurttaşların her türlü hak ve özgürlüğü 
giderek daha da budanmaktadır. Bir yılı aşkın süredir devam eden Olağanüstü Hal Rejimiyle 
yurttaş olarak sahip olduğumuz her türden anayasal ve yasal güvencemiz askıya alınmıştır. 
AKP Hükümeti, OHAL Rejimini, kendisine muhalif toplumsal kesimleri susturmak ve örgütlü 
kesimleri bastırmak için kullanmaktadır. Adalet talebi, toplumun tüm kesimlerinin en büyük 
ihtiyacı ve talebi haline dönüşmüştür.

Son 1 yılda çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kamu emekçileri ara-
sında devlet kurumlarında ve belediyelerde çalışan üç bine yakın mühendis, mimar ve şehir 
plancısı da bulunmaktadır. Haksız ve hukuksuz biçimde işlerinden atılan, farklı kurumlarda 
çalışmaları yasaklanan, sosyal güvenceleri ellerinden alınan ve yurt dışında çalışmaları en-
gellenen binlerce üyemizin varlığı, bu yılki TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Da-
yanışma Günü’nü daha da anlamlı kılmaktadır. Ömrünü cemaat yapılarıyla, devlete egemen 
olmak isteyen çetelerle mücadele ederek geçiren arkadaşlarımızın elinden tutmaya, onlarla 
dayanışma göstermeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.
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İçinden geçtiğimiz dönemde, toplum sadece kolluk kuvvetleri ve yargı eliyle değil, yaşamın 
her alanını saran gerici uygulamalarla da zapturapt altına alınmaya çalışılmaktadır. Daha bir 
yıl önce devletin tüm kurumlarına yerleşen Gülen Cemaati mensupları darbe girişiminde bu-
lunmamış gibi, bakanlıklar ve devlet kurumları yine farklı cemaat ve tarikatlar arasında pay 
edilmektedir. Milli eğitim müfredatı bilim dışı ve gerici bir anlayışla yeniden yapılandırılmak-
tadır. Kadınların sosyal hayattaki varlığı ortadan kaldırılmak istenmekte, her türden hak ve 
özgürlükleri şiddetle bastırılmaktadır. Toplumu bir arada tutan en önemli unsur olan laiklik 
prensibi yerine mezhepçi, gerici uygulamalar devletin ve sosyal hayatın her alanına egemen 
hale getirilmiştir.

Toplumsal yapıdaki bu çürümeye karşı ülkemizin geleceğini ve meslektaşlarımızın haklarını 
korumak için mücadele eden TMMOB ve bağlı odalarımız da bu süreçte hükümetin hedefi 
haline gelmiştir. Hükümet, OHAL nedeniyle yaşanan kaotik ortamdan faydalanarak TMMOB 
Yasasını değiştirmeye yönelik girişimlerde bulunmaktadır. Birliğimize bağlı odaların kamusal 
sorumlulukla yerine getirdiği mesleki denetim yetkileri ellerinden alınarak, ekonomik ve ka-
musal gücü zayıflatılmaktadır.

Odalarımıza, idari ve mali denetim adı altında baskı ve şantaj uygulanmaktadır. Bakanlığın 
denetim adı altındaki hukuksuz ve keyfi uygulamasına izin vermediği için Kimya Mühendisle-
ri Odası yönetim kurulunun görevden alınması talebiyle dava açılmıştır. Birliğimizin ve bağlı 
odalarımızın da müdahil olduğu davanın ikinci duruşması 25 Eylül tarihinde görülecek ve 
bizler de orada olacağız.

Birliğimizin çalışmalarını ve yetkilerini sınırlandırmaya yönelik adımların en sonuncusu, Sos-
yal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 2012 yılında yapılan asgari ücret belirleme proto-
kolünün feshedilmesidir. Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının hak kaybına 
neden olacak bu tek taraflı fesih işleminin iptali için idare mahkemesine açtığımız davanın 
takipçisi olacak, üyelerimizin mesleki ve özlük haklarını korumaya devam edeceğiz.

Birliğimizi ve odalarımızı hedef alan bu saldırıların bizleri yıldırması ve susturması mümkün 
değildir. Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yanan kullanan bir mücadele 
geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin eşitlikten, özgürlükten, demokrasi-
den, barıştan, laiklikten, bağımsızlıktan yana tavrını korumaya, geliştirmeye, güçlendirmeye 
devam edeceğiz.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü, TMMOB’nin mücadeleyle 
dolu geçmişine, umutla dolu yarınlarına sahip çıkma günüdür.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü, ülkemize, mesleğimize ve 
meslektaşlarımıza sahip çıkma günüdür.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü Birliğimize, Odalarımıza ve 
örgütlü mücadele geleneğimize sahip çıkma günüdür.

Bu anlayışla tüm örgütlülüğümüzün ve meslektaşlarımızın dayanışma gününü kutluyorum.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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25.09.2017 

DARBE HUKUKUNA BOYUN EĞMEYECEĞİZ!

Ülkemizde son yıllarda birbiri ardına yaşanan hukuk skandallarına bir yenisi daha eklendi. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Birliğimiz üyesi Kimya Mühendisleri Odası’na karşı 
açmış olduğu davada mahkeme, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyelerinin gö-
revden alınmasına karar verdi. Mahkemenin bu antidemokratik kararını şiddetle kınıyoruz!

Kimya Mühendisleri Odası’na dava açılmasına neden olan yasal düzenleme, 12 Eylül Darbe-
cilerinin, Birliğimizin demokratik işleyişine müdahale edebilmek için TMMOB yasasına ekle-
diği bir maddedir. Sıkıyönetim dönemi de dâhil 35 yıldır hiç uygulanmayan bu madde, her 
defasında 12 Eylül Darbecilerini yargılamakla, darbelerle hesaplaşmakla övünen AKP döne-
minde uygulanmak istenmiştir. Bununla da yetinilmemiş, yine her defasında millet iradesin-
den dem vuran AKP, darbe hukuku karşısında TMMOB’nin demokratik değerlerini savunan 
Kimya Mühendisleri Odası’nın seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerini görevden almıştır.

Öncelikle bilinmelidir ki, hem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Odalarımızı denetleme-
ye yönelik talebi, hem de Mahkemenin bugün verdiği karar, Anayasa’nın 135. Maddesi’ne 
aykırıdır. TMMOB ve bağlı odalar 6235 sayılı yasayla kurulmuş ve Anayasanın 135. Madde-
sine göre kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olduklarından dolayı iş ve işlemlerini ilgili 
yasa ve yönetmelikler kapsamında gerçekleştirirler. Birliğimizin ve üye Odalarımız tüm faa-
liyetleri, etkinlikleri, işlemleri TMMOB Yasası, Yönetmelikleri ve ayrıca bağlı odaların kendi 
yönetmeliklerine tabidir. Odalarımızın faaliyetlerinin yasa ve yönetmeliklere uygunluğu, ge-
nel kurullarımızda seçilen denetleme kurulları tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. 1954 
yılından bu yana hiçbir Odamızın denetleme raporlarında hiçbir olumsuzluk görülmemiştir. 
Dahası, odalarımızın tüm idari ve mali faaliyetleri, internet sitesi ve diğer yayınlarla hem 
üyelerimize hem de tüm kamuoyuna açık biçimde duyurulmaktadır.

Açıktır ki, Bakanlığın amacı denetim yapmak değil, TMMOB’nin özerk yapısını ortadan kal-
dırmak, TMMOB’yi baskı altına alarak susturmak istemektir. TMMOB ve bağlı odalar, bilimi 
ve tekniği halkımızın çıkarları için kullanan, ülkenin geleceğine karşı sorumluluk bilinciyle 
davranan meslek örgütleridir. Bilimsel ve teknik akla uymayan, halkın çıkarlarına ters düşen 
her konuda gerek davalarla, gerek bilimsel raporlarla, gerekse açıklamalarla tavrımızı en net 
şekilde ifade ettik. Bu tutumumuzun, AKP’nin çıkarlarıyla örtüşmediği, siyasal iktidarın hoşu-
na gitmediği verili bir gerçektir. Bu nedenle, 15 yıllık iktidar dönemi boyunca AKP, her fırsatta 
Birliğimizi hedef almış, bizleri susturmaya çalışmıştır. AKP iktidarı döneminde Cumhurbaş-
kanlığı Denetleme Kurulu Raporu’yla, siyasi davalarla, yöneticilerimize yönelik tehditlerle 
yüz yüze kaldık. İktidarın tüm bu saldırılarına rağmen bizler doğrudan ve halktan yana tavır 
almaktan asla geri adım atmadık,  bundan sonra da atmayacağız.

TMMOB, kurulduğu günden bugüne kadar çok sayıda darbeler, çok sayıda baskıcı iktidarlar 
görmüş ama hiçbir dönemde boyun eğmemiştir. Yine boyun eğmeyeceğiz. Bu karara karşı 
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istinaf ve temyiz yollarına başvuracağız. Hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar Kimya Mühen-
disleri Odası Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız görevlerinin başında olmaya devam ede-
cektir.

Örgütlülüğümüze ve meslektaşlarımıza yönelik saldırılara karşı tüm TMMOB bileşenleriyle, 
tüm demokratik kamuoyuyla birlikte karşı çıkacağız. Demokrasi ve adalet mücadelemizden 
asla vaz geçmeyeceğiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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27.09.2017

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM 
KURULU’NUN YANINDAYIZ DARBE HUKUKUNA, 
ANAYASA İHLALİNE VE HUKUK DIŞI 
KARARLARA DİRENECEĞİZ

Önceki gün, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim 
Kurulu’nun görevden alınması istemi üzerine açtığı davada Odamız Yönetim kurulunun gö-
revden alınması kararı verilmiştir.

Öncelikle, Anayasa’nın 135. Maddesi’ne aykırı olan bu hukuk dışı kararı protesto ediyor ve 
kınadığımızı belirtmek istiyoruz.

Kamuoyunca bilindiği üzere, Birliğimiz TMMOB ve Odalarımız, neoliberal dönüşüm prog-
ramları çerçevesinde; tarih, kültür, doğa, kent, kır, enerji, maden, tarım, gıda rantları önünde 
engel oluşturması,  sanayisizleştirme süreci ve özelleştirme talanına dur demesinden ötürü 
uzunca bir süredir iktidarın hedefindedir.

Yine kamuoyunca bilindiği üzere siyasi iktidar, Odalarımızın, Anayasal dayanağı bulunan ka-
musal hizmet ve kamusal denetim fonksiyonları ile özerk demokratik ve kamu tüzel kişiliği 
yapısını ortadan kaldırma, önemli bazı yetkilerini yok etme ve TMMOB Yasası’nı değiştirme 
çabası içerisindedir.

TMMOB ve bağlı Odalarını “nasıl etkisizleştiririz” diye düşünen iktidar, 2011 yılındaki KHK 
düzenlemelerinin ardından, 2013 yılında, 1983’ten itibaren hiçbir iktidar tarafından işletil-
meyen antidemokratik bir hükmü; 12 Eylül dönemindeki bir KHK düzenlemesini bulup işlet-
meye yönelmiştir. 2014 yılından itibaren bu yönde girişimlerde bulunulmuş, TMMOB ve bağ-
lı Odalarının “idari ve mali denetimine” yönelik Bakanlar Kurulu kararları alınarak tebliğler 
çıkarılmıştır. 2016 yılı Şubat ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kimya Mühendisleri 
Odası’nı idari ve mali yönden inceleme kararı almış; 1 Kasım 2016 tarihinde de, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, on bir Odamızı idari ve mali denetime tabi tutma girişimini başlatmıştır.

16 Nisan 2016 tarihinde yapılan Kimya Mühendisleri Odası Genel Kurulu, Anayasa’da belirtil-
diği gibi bir kanun düzenlemesi olmadığı için Bakanlığa hukuka aykırı bir inceleme yaptırılma-
ması kararı almış; Bakanlık müfettişlerine istedikleri belgelerin web sitesinde olduğu bildiril-
miştir. Ancak Bakanlık, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınması için 
yargıya başvurmuştur. Diğer Odalarımızın da Kimya Mühendisleri Odası’nın kararına benzer 
ortak bir tutum izlediğini bu arada belirtmek isteriz.

Diğer yandan, askeri vesayeti ortadan kaldırmakla övünen bir iktidarın, bu ülkenin mühen-
dis, mimar, şehir plancılarının örgütleri üzerinde 12 Eylül askeri cuntası döneminin bir dü-
zenlemesini aradan geçen 30 yıldan sonra devreye sokarak Odalarımız üzerinde hiyerarşik 
bir vesayet ilişkisi tesis etmeye çalışması, gerçeklikte darbe hukukunu benimsediğini göster-
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mektedir. İktidarın 12 Eylülcüleri aratmayan otoriter bir yaklaşıma sahip olduğu bu vesileyle 
de görülmüştür.

Yine belirtmek isteriz; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bakımından, Anaya-
sa’da belirtilen idari ve mali denetimin hangi konularda, hangi merci tarafından ve ne şekilde 
gerçekleştirileceğinin bir kanun ile somut ve açık bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 
Ancak Anayasa’nın bizleri ve bizim gibi meslek örgütlerini kapsayan kamu kurumu niteli-
ğindeki meslek kuruluşları üzerine olan 135. Maddesinde, “Bu meslek kuruluşları üzerinde 
Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir” hükmüne rağmen bu 
yönde bir kanun düzenlemesi bulunmamaktadır.

TMMOB Yasası ya da başka herhangi bir kanunda bu yönde bir hüküm bulunmamasına kar-
şın iktidar bürokrasisi, Odalarımız ve TMMOB’yi siyasi iktidarın hiyerarşik denetimi ve vesa-
yeti altına sokmaya çalışmaktadır.

Anayasa’nın 135. maddesiyle verilmiş görev, yetki ve sorumlulukları içeren mevzuatın hazır-
lanması, geliştirilmesi ve uygulanmasının sağlanması, Anayasa hükümleri gereği ilgili meslek 
odalarına aittir ve ortada 6235 sayılı TMMOB Yasası ile yönetmelikleri de bulunmaktadır.

Tekrar belirtmek isteriz; hem Bakanlıkların Odalarımızı denetlemeye yönelik talebi, hem de 
mahkemenin önceki gün verdiği karar, Anayasa’nın 135. Maddesi’ne aykırıdır. Mahkeme, 
Anayasaya aykırı bir karar almıştır.

TMMOB ve bağlı Odalar, 6235 sayılı TMMOB Yasası ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşu olmalarından dolayı, iş ve işlemlerini, ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamın-
da gerçekleştirirler. Birliğimizin ve Odalarımızın tüm faaliyetleri, TMMOB Yasası, Yönetmelik-
leri ve ayrıca bağlı Odaların kendi yönetmeliklerine tabidir. Odalarımızın faaliyetlerinin yasa 
ve yönetmeliklere uygunluğu, genel kurullarımızda seçilen denetleme kurulları tarafından 
düzenli olarak yapılmaktadır. 1954 yılından bu yana hiçbir Odamızın denetleme raporlarında 
hiçbir olumsuzluk görülmediğini de belirtmek isteriz. Dahası, Odalarımızın tüm idari ve mali 
faaliyetleri, internet siteleri ve diğer yayınlarla hem üyelerimize hem de tüm kamuoyuna 
açık biçimde duyurulmaktadır.

Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu, söz konusu hukuk dışı mahkeme kararı üze-
rine, görev başında olduklarını ve Oda Yönetim Kurulu seçimlerinin olağan şekilde 2018 yılı 
Nisan ayında yapılacağını açıklamıştır. Kimya Mühendisleri Odamızın, TMMOB’nin ve bağlı 
Odaların özerk demokratik yapısını ortadan kaldırmak, baskı altına alarak susturmak iste-
yen iktidar politikalarına ve darbe hukukuna karşı, biz TMMOB’ye bağlı bütün Odalar olarak, 
Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB ile tam bir dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna 
duyururuz.

Ülkemize, halkımıza, mesleklerimize, meslek örgütlerimize ve birliğimize sahip çıkmaya de-
vam edeceğiz.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.
Yaşasın haklı mücadelemiz.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Bilgisayar Mühendisleri Odası
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Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gemi Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Orman Mühendisleri Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası
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09.10.2017

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 10 EKİM-
DER: 10 EKİM KATLİAMINI UNUTMADIK, 
UNUTTURMAYACAĞIZ!

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar

10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde gerçekleşen katliamın ikinci yıldönümü öncesinde 
Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’nin çağrıcısı emek-meslek örgütleri ve 10 Ekim Barış ve 
Dayanışma Derneği olarak buradayız. Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında kaybettiği-
miz bütün arkadaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz.

Bundan tam iki yıl önce, barış ve demokrasiden yana emek ve meslek örgütleri olarak ül-
kemizin içinden geçtiği şiddet ve çatışma ortamının sona erdirilmesi için “Savaşa inat, barış 
hemen şimdi” şiarıyla Sıhhiye Meydanı’nda buluşma çağrısı yapmıştık. Mitinge katılmak için 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binlerce kişi Ankara Garı önünde yürüyüşe hazırlanır-
ken, birbiri ardına patlayan iki ayrı canlı bombanın hedefi oldular.

Yüreği insan sevgisiyle ve barış özlemiyle dolu 102 arkadaşımız patlamalarda hayatını yi-
tirdi. 500’e yakın arkadaşımız ise çeşitli biçimlerde yaralandı. Yaralılar arasında çok sayıda 
arkadaşımız farklı organ kayıplarına uğrayarak hayatlarını devam ettiriyor. Yaşanan bu büyük 
katliamın acısı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Arkadaşlarımıza olan hasretimiz, her 
geçen gün daha da büyüyor. Bilinmesini isteriz ki, acımız ve hasretimiz kadar öfkemiz de taze 
ve diri duruyor.

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar

Acımızı ve öfkemizi büyüten en büyük nedenlerden birisi, katliam öncesinden bugüne kadar 
siyasi iktidarın ve idarecilerin takındıkları tutumdur.

Dinleme kayıtlarına yansıyan saldırı planlarına, mitinglere yönelik canlı bomba eylemi istih-
baratı yazışmalarına rağmen, kimlikleri bilinen IŞİD militanlarının Ankara’nın göbeğinde ger-
çekleştirdiği katliamı adeta seyreden istihbarat birimlerine öfkemiz devam ediyor.

Patlamaların hemen ardından yaralılara gaz bombalarıyla saldıran, ağır yaralı arkadaşlarımızı 
nefes alamaz hale getiren, alanda bulunan hekim arkadaşlarımızın yaralılara ilk yardımını 
geciktiren, patlama gecesi olay yerini TOMA’larla yıkayarak delilleri karartan emniyet yetki-
lerine öfkemiz devam ediyor.

Katliamı gerçekleştirenler gün gibi ortadayken, olayın sorumlularını ilan edip süreci hızlan-
dırmak yerine “kokteyl örgüt” açıklamalarıyla ortamı bulandıran Cumhurbaşkanına, “saldırı 
sonrası oylarımız yükseliyor” diyerek siyasal çıkar peşinde koşan dönemin Başbakanına öf-
kemiz devam ediyor.
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Müfettiş raporlarına ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin lehimizdeki kararına rağmen, 
olayda ihmali bulunan kamu görevlilerinin yargılanması talebimizi görmezden gelen mahke-
me heyetine öfkemiz devam ediyor

Yitirdiğimiz arkadaşlarımızı anmamıza, katliamı kınamamıza her defasında engel olmaya çalı-
şan, her Ekim ayı başında “gösteri yasağı” ilan eden Ankara Valiliği’ne öfkemiz devam ediyor.

Katliamın tüm sorumluları yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar öfkemizi diri tu-
tacağız. Katliamın unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımızın hesabını 
mutlaka soracağız.

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar

Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük ema-
netidir. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda kararlı mücadelemi-
zi sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu kararlılığımızı göstermek, arkadaşlarımızın anısına sahip çıkmak ve katliamı bir kez daha 
kınamak için yarın 10:04’te ellerimizde karanfillerimizle Ankara Garı önünde, Emek-Barış-De-
mokrasi Meydanı’nda buluşacağız. Sadece Ankara’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında ger-
çekleştirilecek anma etkinliklerine tüm halkımızı davet ediyoruz.

DİSK – KESK – TMMOB – TTB – 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği
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10.10.2017

DİSK-KESK-TMMOB-TTB-10 EKİM 
DER: 10 EKİMİ UNUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ!

10 Ekim Ankara katliamının ikinci yıldönümünüde toplumun vicdanında, yüreklerimizde de-
rin ve onulmaz bir yara açan bu katliamda kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anmamız, acımızı 
ifade etmemiz, katliamı kınamamız bir kez daha polis vahşeti ile engellendi. Katliamda kay-
bettiğimiz arkadaşlarımızın ailelerine, yaralılarımıza, bu katliamdan etkilenen ve anmaya ka-
tılmak isteyen herkese polis valilik emriyle plastik mermilerle, gazla, kalkanlarla, tekmelerle, 
hakaretlerle saldırdı.

Yüreğinde insan sevgisi ve barış özlemi dolu olan 102 arkadaşımızın katledilmesinin, 500e 
yakın arkadaşımızın yaralanmasının acısı yüreklerimizde halen tazeyken bugün öfkemiz daha 
da arttı. Hepimiz o gün o meydandaydık. Her türlü istihbari bilgiye rağmen hiçbir önlem alın-
madığı için gerçekleşen patlamaların tanığıyız. Kamu görevlilerine kendi güvenliğinizi alın, 
alandan uzak durun” diyerek patlamalardan haberdar olduklarının tanığıyız. Patlamaların 
yaşandığı alanda yaralıların acilen hastanelere ulaştırılması için önlem almak yerine alanı 
fişeklerle gaza boğduklarının tanığıyız. Geç gelen ambulansların, tomalarla alanı yıkayarak 
delillleri kararttıklarının tanığıyız.

Müfettiş raporlarında sorumlulukları belirtildiği halde istihbarat bilgisini gizleyen, arama 
noktaları oluşturmayan, hiçbir güvenlik önlemi almayan, katliamda ihmali ve sorumluluğu 
bulunan kamu görevlilerine valilikçe soruşturma izni verilmediğinin tanığıyız.

Bugün de katliamın ikinci yılında gerçekleştirmek istediğimiz anmaya yapılan saldırının, atı-
lan tekmelerin, savrulan hakaretlerin, plastik mermilerin, sıkılan gazın tanığı kılındık. AKP 
iktidarı katliamda sorumluluğu bulunan siyasileri, kamu görevlilerini tespit ederek yargılan-
malarını sağlamak yerine, 10 Ekim’i anmak isteyenlere, 10 Ekim için adalet talep edenlere 
acımasızca saldırı emri vererek tarafını bir kez daha göstermiştir.

Bugün yaşanan polis vahşetini şiddetle kınıyoruz. 10 Ekim anmasına yönelik polis saldırısının 
tüm sorumluları hesap vermelidir.

10 Ekim ve ardından gelen süreçte yaşananlar, barış, demokrasi ve emekten yana bir Türki-
ye talebinin halen en acil ve yakıcı talep olduğunu ortaya koymuştur. AKP iktidarı OHAL ve 
KHKlere dayanarak haksız, hukuksuz, keyfi bir biçimde en temel insan hak ve özgürlüklerini 
hiçe saymaktadır. Bizler, bu vahşete, bu saldırganlığa boyun eğmeyeceğiz, bu karanlığı daya-
nışmayla aşmak için mücadelemizi yükselteceğiz.

Bombalar, katliamlar, polis saldırıları emeğin haklarını savunmamıza, demokrasinin, barışın 
tesis edildiği laik bir Türkiye için mücadele etmemize engel olamayacak!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB-10 EKİM BARIŞ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB: OHAL DEĞİL, 
ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İSTİYORUZ

19 Ekim’de sona erecek olan OHAL, MGK’nın tavsiye kararı ile beşinci kez uzatılmak üzere 
TBMM Genel Kurulu’na gönderiliyor. 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin ardın-
dan yasada tanımlanan gerekli koşullar olmaksızın ilan edilen OHAL, AKP’nin oluşturmak 
istediği yeni rejimin inşasının adım adım gerçekleştirilmesi için süreklileştirilmeye çalışılmak-
tadır. Açıktır ki OHAL gerici, mezhepçi, kadın ve emek düşmanı, tek adamın toplumun tama-
mının kaderini belirlemesi üzerine kurulu bu yeni rejimin inşasına karşı çıkan tüm muhalif 
kesimlerin tasfiyesi için sürdürülmek istenmektedir.

12 Eylül darbesi on binlerce işçinin yüzlerce iş yerinde grevde olduğu bir dönemde yükselen 
işçi sınıfı mücadelesine karşı gerçekleştirilmiş ve dönemin TİSK başkanı “şimdiye kadar biz 
ağladık, onlar güldü; artık sıra bizde” diyerek darbenin gerçekte hangi amaçla yapıldığını 
gözler önüne sermişti. Bugün ise darbelerle hesaplaşma söylemi ile iktidar olan, fakat 12 
Eylül darbe hukukuna yaslanarak neoliberal ihtiyaçlar doğrultusunda oldukça saldırgan po-
litika ve uygulamalarla 12 Eylül’ü dahi geride bırakan AKP, grev olan yerlere müdahale et-
mek için OHAL’i kullandığını kamuoyuna açıklamaktan çekinmemiştir. Böylece aynı zamanda 
patronlara OHAL’in onlar için çıkarıldığını söyleyerek gelebilecek eleştirilere yönelik gözdağı 
vermiştir.

OHAL süresince çıkarılan yasa, düzenleme ve KHK’ler ile yaklaşık 130 bin kişi işinden, gele-
ceğinden, çalışma hakkından edilmekle kalmamış, 110’un üzerinde yasada değişiklik bizzat 
KHK’ler eliyle gerçekleştirilmiştir. Bu aynı zamanda parlamentonun işlevsiz hale getirilmesi, 
halkın iradesinin yok sayılmasıdır; haksız, hukuksuz, keyfi uygulamaların her türlü denetim-
den kaçırılma çabasıdır. Çocuklarımızın gelişiminde, psikolojik durumlarında ciddi tahribatlar 
yaratacak yaz saati uygulaması mahkeme kararı ile iptal edildiği halde başbakan yardımcısı-
nın aynı uygulamayı KHK ile yeniden getireceklerini açıklaması, kararın tanınmaması OHAL 
ve KHK rejiminin mantığını, işleyişini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik bu uygulama, enerji 
firmalarının istekleri doğrultusunda, kamusal kaynakların bu firmalara akıtılması için düzen-
lenmiştir.

OHAL süresince işçilerin grevleri yasaklanmış, halkın iradesi ile seçilmiş milletvekilleri, be-
lediye başkanları tutuklanmış, düşünce ve ifade özgürlüğü neredeyse ortadan kaldırılmış, 
AKP’nin haksız, hukuksuz, keyfi uygulamalarına eleştiri getiren, muhalefet eden tüm kesim-
lerin susturulması için OHAL seferber edilmiştir. Belediyelere atanan kayyumlara benzer 
şekilde özyönetim ve denetim mekanizmalarına sahip emek ve meslek örgütlerinin özerk, 
iktidardan bağımsız yapıları yok edilmek istenmekte, örgütlenme özgürlüğü ve hakkı gasp 
edilmektedir. KHK’nin kendisi iş güvencesine en büyük tehdit haline gelmiştir; esnek ve gü-
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vencesiz çalışmanın hâkim kılınması, eğitim, sağlık gibi temel kamusal hizmetlerin özelleş-
tirilmesi ve kamu personel rejiminin de bu doğrultuda dönüştürülmesi OHAL ve KHK rejimi 
ile hızlandırılmıştır. Bu dönemde sınav sisteminde yapılan keyfi değişikliklerle, müfredatın 
ve tüm bir okul hayatının dinselleştirilmesi ile çocuklarımızın geleceği ve hayatlarıyla oynan-
maktadır.

OHAL’e dayanarak hayatın her alanında gerici, anti-demokratik, faşizan uygulamaların yer-
leşmesi için adımlar atılmakta, kadınların ve çocukların yasal kazanımları ortadan kaldırıl-
maktadır. Müftülere nikah kıyma yetkisi vererek medeni kanunu ortadan kaldıran, medeni 
kanunun düzenlediği alanları dini bakış açısı ile yeniden şekillendirmek isteyen yasa tasarısı 
başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin itirazlarına rağmen yasalaştırılmak 
istenmektedir.

10 Ekim katliamının ikinci yıldönümünde gerçekleştirmek istediğimiz anma OHAL’den alınan 
güçle engellenirken benzer şekilde her türlü hak arayışı baskı ve şiddetle bastırılmaktadır. 
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın “işimizi geri istiyoruz” diyerek başlattıkları açlık gre-
vi kritik aşamada olmasına rağmen hükümet her türlü girişime kayıtsız kalmakta, hukuka 
aykırı bir yargılama süreci yürütmektedir. KHK’lere ve ihraçlara karşı gerçekleştirilmek iste-
nen açıklama, gösteri ve yürüyüşler haksız ve hukuksuz biçimde engellenmektedir. Toplu iş 
sözleşmesi döneminde olduğu gibi, 2018 yılı bütçesinin yasalaşması aşamasında da işçi ve 
emekçilerin eleştiri ve taleplerini dile getirmesi OHAL bahane edilerek engellenmekte, vali-
liklerin OHAL’den aldığı güçle keyfi bir biçimde getirdiği yasaklarla bastırılmaktadır. Savunma 
harcamalarının finansmanı için hazırlandığı ifade edilen Orta Vadeli Plan ile savaş politikaları 
daha da derinleştirilmektedir.

Tüm bu keyfi, hukuksuz, anti-demokratik uygulamaların hayata geçirilmesinde gerekçe ola-
rak gösterilen OHAL kaldırılmalı; demokrasinin, barışın ve emekten yana politikaların tesisi 
için gerekli düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir.

Tüm muhalefet partilerini, MGK tavsiye kararı TBMM Genel Kurulu’nda gündeme alındığın-
da OHAL’in uzatılmasına onay vermemeye çağırıyoruz.

Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak emekçilerin en temel kazanımlarını ve haklarını yok 
eden, toplumun dinci, gerici eksende yeniden yapılandırılması için araçsallaştırılan, AKP’nin 
baskı ve şiddet politikalarının temel dayanağı olan OHAL’e karşı mücadelemizi yükselteceğiz; 
OHAL’in kaldırılması için etkili bir mücadele yürüteceğiz.

Emekçilerin yüzyıllardır süren mücadele ile kazandığı hakları ve özgürlüklerini OHAL’e, 
AKP’nin tek adam rejimine terk etmeyeceğiz. Demokrasinin, barışın, laik bir düzenin kurul-
ması için yan yana durmaya devam edeceğiz. Toplumun tüm kesimlerini OHAL karşıtı müca-
deleyi sahiplenmeye çağırıyoruz.

DİSK – KESK – TMMOB – TTB
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İŞ CİNAYETLERİ SON BULSUN, 
SORUMLULARDAN HESAP SORULSUN!

17 Ekim 2017 tarihinde Şırnak’ta asfaltit (katılaşmış petrol) madeninde yaşanan iş cinayetin-
de 7 maden işçisi yaşamını yitirmiş 1 maden işçisi de ağır yaralanmıştır. Hayatını kaybeden 
işçilerimizin yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Karadon, Kozlu, Soma, Ermenek ve Şırnak… Son yıllarda Türkiye’nin farklı yerlerindeki ma-
den sahalarında birbiri ardına yaşanan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçla-
nan iş cinayetleri adeta katliam boyutuna ulaşmıştır.

Bu katliamların sorumlusu, sömürü hırsıyla insanların can güvenliğini yok sayan işletme sa-
hipleri ve bunlara göz yuman siyasi otoritedir. Bu sorumlular mahkeme önünde hak ettikleri 
cezalara çarptırılmadıkları için, bir önceki facianın acısı dinmeden yenileri yaşanmaktadır. 
Şırnak’ta göçüğün yaşandığı gün, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Faciasının sanık-
larından birisinin tahliye olması kabul edilebilir değildir.

Dün yaşanan facianın ardından hükümet, facianın yaşandığı maden sahasının, işletme ve iş 
güvenliği riski barındırdığı için 2013 yılında mühürlendiğini açıklamıştır. Bu açıklama, hükü-
metin acizliğinin ve maden işletmelerindeki denetimlerin yetersizliğinin itirafı niteliğindedir.

2014 yılında Şırnak’ta yaşanan başka bir facia sonrasında TMMOB heyeti tarafından yapılan 
incelemelerde, bölgede “kaçak” olarak adlandırılan fakat herkesin bilgisi dahilinde üretim 
yapan çok sayıda ölüm kuyusunun olduğu tespit edilmiştir. Bölgede yaşanan yoğun işsizlik 
nedeniyle çok sayıda gencimiz, hiçbir sosyal güvencesi olmaksızın, karın tokluğuna, güvenlik-
siz ve denetimsiz madenlere girmek zorunda kalmaktadır. Devlet, üretimin aksamaması için 
bu duruma göz yummaktadır.

17 Ekim’de göçüğün yaşandığı olan ocak, bir açık işletmedir. Açık işletme çukurunda geçen 
kış aylarından itibaren ciddi miktarda su birikmiş olup tabakaların gevşemesine neden ol-
muştur. Bu durum çalışmayı güçleştirmektedir. Emniyet ve iş güvenliği açısından zorunlu 
olan basamak çalışmaları yapılmadığı için her an göçük ihtimali yüksektir. Sahada hiçbir mü-
hendislik çalışması yapılmamıştır. Yani yapılan üretimin mühendislikle, bilimle hiç bir ilgisi 
yoktur.

Başta işletme sahibi olmak üzere, göz göre göre yaşanan bu katliamın tüm sorumluları der-
hal ve etkili biçimde cezalandırılmalıdır. Kaçak, güvenliksiz, denetimsiz tüm maden işletme-
leri derhal kapatılmalıdır. Ruhsatlı olarak üretim yapılan ocaklarda işçi sağlığı ve iş güvenliği 
tedbirleri en üst düzeye çıkartılmalıdır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB’Yİ VE DEĞERLERİMİZİ SAVUNACAĞIZ!

Mesleğimizi ve meslektaşlarımızın çıkarlarını ülkemizin ve halkımızın çıkarları doğrultusunda ko-
rumak için mücadele veren Birliğimiz, bugüne kadar çok kez iktidar ve rant çevrelerinin saldırıla-
rına hedef olmuştu fakat ilk kez bu kadar pespaye bir iftira ile karşı karşıyayız.
21 Ekim 2017 tarihli Yeni Şafak gazetesinde Ahmet Fatih Erturan imzasıyla yayınlanan “TMMOB 
Özüne Döndü” başlıklı haberde(!), Birliğimizin logosunda bulunan renklerin terör örgütlerini çağ-
rıştırdığı ifade edilmektedir.
Ciddiye alıp almamakta tereddüt ettiğimiz haber, ilk cümlesinden son cümlesine kadar yalan ve 
yanlıştır.
Haberden(!) anladığımız, TMMOB’nin rant ve çıkar odaklarına karşı verdiği mücadele iktidar yan-
daşlarını renklerde terör arayacak kadar çok çalıştırmaktadır.
Eğer bir basın yayın kuruluşu, yandaşı olduğu güç adına Birliğimize saldırmaya karar vermişse 
onlara tek tavsiyemiz bu işi yaparken gazeteciliği ayağa düşürmemeleridir.
Öncelikle bilinmelidir ki; TMMOB, haberde iddia edildiği gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da 
başka herhangi bir bakanlık bünyesinde faaliyet göstermemektedir. Birliğimiz, 1954 yılında kabul 
edilen 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile kurulmuş olup, Anayasa’nın 
135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Birliğimiz tüm faa-
liyetlerini anayasa, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenen kendi kurulları ve demokratik 
işleyişi içerisinde, özerk biçimde yürütmektedir.
Cümle alem bilir ki, Birliğimizin isminin kısaltmasından oluşan logomuzdaki renkler güneşin ve 
ateşin renkleridir. Karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, dinci gericiliğe karşı laikliği, dogma-
tizme karşı bilimi, faşizme karşı özgürlükleri, her türlü ırkçılığa karşı eşitliği ve barış içerisinde bir 
arada yaşamı, rant ve sömürüye karşı emeği, emperyalizme karşı bağımsızlığı temsil etmektedir. 
Yıllardır meydanlarda gururla taşıdığımız bu renkler, mücadele tarihimiz içerisinde birliğimizle öz-
deşleşmiş ve simgeleşmiştir.
Siyasi iktidarın en büyük yandaşlarından biri olan Yeni Şafak Gazetesinde yer alan bu haberin 
nedeni, ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinde bilim ve teknoloji politikalarının önemine vurgu 
yapan, kamu yararı ve adil paylaşımdan yana, yurtsever, devrimci, ilerici ve toplumcu geleneği-
mizden duydukları rahatsızlık ve korkudur.
Yeni Şafak gazetesi ve karanlığın tüm sesleri iyi bilsinler ki ülkemizin içerisinde bulunduğu zorlu 
koşullar içerisinde bu tip kara propagandaların hedefinde olmak bizler için bir onur nişanesidir.
Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi, dün olduğu gibi bugün de, “Yüreğimizdeki 
insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının 
bilinci içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sun-
mak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.”
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ŞIRNAK MADEN FACİASINA İLİŞKİN DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB’DEN ORTAK AÇIKLAMA

17 Ekim 2017 tarihinde Şırnak’ta ruhsatı TKİ uhdesinde bulunan ve rödevans ile ihale edile-
rek özel sektöre verilen asfaltit sahasında şev kayması sonucu meydana gelen iş cinayetinde 
8 maden emekçisi hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden işçilerimizin yakınlarına sabır ve 
başsağlığı diliyoruz.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerinden oluşan heyetimizin olayın meydana geldiği saha 
ve ocakta yaptığı incelemelerde şu bulgular elde edilmiştir:

• Maden ocağının girişi bariyerlerle kapatılmış ve girişine MİGEM’in kapatma kararı asıla-
rak ocağa girişin ve kömür üretiminin yasak olduğuna dair Şırnak İl Özel İdaresi imalı bir 
tabela asılmış olmasına rağmen heyetimizin girişi sırasında maden sahasında üretilen 
kömürlerin yüklü olduğu kamyonlar çıkış yapmakta oldukları görülmüştür. Ocağa girişi 
engellemek için alınan tedbirlerin işlevsiz ve iş olsun diye alındığı; hala bir gerçek olarak 
ortada durmaktadır. Maden sahasında üretimin TKİ tarafından sonlandırılmasının aka-
binde uzun yıllardır rödevansçılar tarafından yapılmakta olan üretimin madencilik bilim 
ve tekniğini ile işçi sağlığı ve güvenliğine uygun olmadığı çok net olarak gözlemlenmiştir.

• Bu sahada yapılacak hazırlık, dekapaj ve üretim çalışmaları maden mühendisliği bilim ve 
tekniğine uygun biçimde projelendirilerek, projenin uygulanmasının her adımının takip 
/ denetlemesi yapılarak ve bu denetlemelerde ortaya çıkan yeni sorunların çözüme ka-
vuşturulması için imalatın durdurulması gerekirken; Maden sahasında işçilerin dinlene-
bilecekleri, insani ihtiyaçlarını giderebilecekleri iş güvenliği mevzuatına uygun bir bina 
veya sosyal tesis dahi bulunmamaktadır.

• Olayın meydana geldiği maden sahası ruhsatlı bir saha olup ruhsatı Enerji Bakanlığına 
bağlı Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) aittir.

• Maden sahasında ki üretim uzun yıllardır TKİ tarafından rödevans yöntemi ile özel sek-
töre yaptırılmaktadır.

• Maden sahasında ki faaliyetler açık işletme yöntemlerine göre hidrolik ekskavatörler 
ve kamyonlar aracılığı ile yapılmakta olup kademe yükseklikleri hayati tehlikeye neden 
olabilecek kadar tehlikeli ve yüksektir.

• Olayın meydana geldiği kısımda kömür damarına iki yerde rastlandığı ve küçük çapta da 
olsa kazı yapıldığı, aynı zamanda su çekme faaliyetlerinin sürdürüldüğü tespit edilmiştir.

• Maden sahasında ki hazırlık, dekapaj ve üretim 2013 yılında MİGEM tarafından durdu-
rulmuştur.

• Maden sahasında durdurma kararı devam ederken; saha TKİ tarafından rödevans iha-
lesine çıkarılmış ve 14 Nisan 2017 tarihinde ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalan-
mıştır.
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• Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ihaleyi kazanan firma tarafından hazırlandığı be-
lirtilen proje ruhsat sahibi olan TKİ tarafından MİGEM’in onayına sunulmuştur.

• Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada projenin onaya sunulmasını müteakip, sa-
hada MİGEM tarafından yapılan inceleme sonucu “tehlikeli durumların devam ettiği, 
üretime yönelik faaliyetlerin durdurulmasına devam edilmesi, tehlikeli durumun gide-
rilmesine yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi ve kömür sevkiyatı yapılmaması” kararı ve-
rilmiştir. Bu karar MİGEM tarafından TKİ Genel Müdürlüğü’ne ve Şırnak Valiliği’ne yazılı 
olarak iletilmiştir.

• Heyetimiz tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar da elde edilen bu tespitler sonu-
cu cevaplanması gereken sorular;

• TKİ Genel Müdürlüğü ve Şırnak Valiliği bu kararın gereğini yapmış mıdır?
• MİGEM’in onayına sunulan proje kim tarafından hazırlanmıştır?
• Hazırlanan projede; kapatma nedenleri ele alınarak çözüm önerilmiş midir?
• Projede işçi sağlığı ve güvenliği bakımından alınması gereken tedbirler önerilmiş midir?
• MİGEM’in bu kararına göre ruhsat sahibi veya rödevansçı firma tarafından “tehlikeli du-

rumun giderilmesine yönelik faaliyetler” için yapılması gerekli çalışmalara yönelik bir 
proje, risk analizi yapılmış mıdır?

• Risk analizi yapıldıysa bu proje ilgili ve yetkili kurumların onayına sunulmuş mudur?
• MİGEM’in bu kararına rağmen sahada su atımı, hazırlık ve dekapaj faaliyetleri yapılmış 

mıdır?
• Bu sahada durdurma kararı varken, durdurma kararının gerekçesi olan tehlikeli durum-

lar ortadan kaldırılmadan ihaleye çıkılması ne kadar hukuki ve bilimsel bir karardır?
• Olayın meydana geldiği sahada ihaleyi alan firma işi başka bir taşeron firmaya devretmiş 

midir? Aralarında bir taşeron sözleşmesi var mıdır?
• Olayda hayatını kaybeden 8 madencinin SGK’ya kaydı var mıdır?

Bu sorular cevaplandığında, gerekli belgeler kamuoyuna sunulduğunda bu ocağın kaçak olup 
olmadığı, ihmallerin ve gerçek sorumluların kimler olduğu çok kolay bir şekilde ortaya çıka-
caktır.

Bölgede yaşanan işsizlik nedeniyle insanlarımız açlıktan ölmek ile tedbirler alınmamış em-
niyetsiz ocaklarda ölmek arasında tercih yaparak bu ocaklarda çalışmak zorunda kalmakta-
dır. Ve ne yazık ki hayatlarını kaybetmektedirler. 2013 yılında faaliyetleri durdurulan ve bu 
nedenle kaçak olduğu iddia edilen bu sahada kapatma kararından sonra meydana gelen 
kazalarda 15 kişi yaşamının kaybetmiştir.

Bölgede ki maden işletmeleri risk barındırmaktadır. Tehlike sadece bu ocakla sınırlı değildir. 
Bölgede bu açık ocakla birlikte derinlikleri 100 ile 200 metre arasında değişmekte olan on-
larca yeraltı ocağı ve buralarda çalışan 500 civarında insan ölüm tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Mevcut durumda; açlık-kaçak üretim-ölüm bir başka değişle 40 katır 40 satır ikilemi dışın-
da üçüncü bir yol bulunmalıdır. Devlet sorunun muhatabı olma cesaretini göstererek rö-
devans-taşeron sisteminden vazgeçerek kendi sahasında üretimi kendisi gerçekleştirmelidir.

Doğanın; insanlığa bir kez bahşettiği ve tekrarı olmayan bu doğal kaynaklarımızın, işçi sağlığı 
ve güvenliği çerçevesinde, bilimin ve tekniğin ön gördüğü biçimde, olumsuz çevresel etki 
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yaratmadan, en yüksek verimle doğru bir biçimde kullanıma sunulması gerekir.

Oysa bölgede şu anda Şırnak asfaltitleri (kömür), bir plan proje dâhilinde işletilmemekte, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulmamakta ve üretilen kömür uygun alanlarda değer-
lendirilmemektedir. Bununla birlikte ocakların kaçak olarak addedilmesi, sorunları daha da 
ağırlaştırmaktadır.

Ölümlerin son bulması için rant politikaları yerine, kamu yararına politikaların eşliğinde, 
maden mühendisliği bilimin ve tekniğinin ışığında projeler üretilmelidir. Bu çalışmalar için 
üniversitelerden, meslek odalarından, sendikalardan destek alınarak katılımcı bir anlayışla 
ulusal bir madencilik ve işçi sağlığı- iş güvenliği politikası oluşturulmalı ve gerekli kurumsal 
ve teknik alt yapı sağlanmalıdır.

İş hayatındaki belirsizlikler ve işyeri denetimlerinin yetersizliği, iş yerlerinde işçilerin sendikal 
hak arama mücadelelerinin önünde ki engeller sahaya iş kazaları ve meslek hastalıklarında 
artış olarak yansımaktadır. Yetkilileri bu konuda ciddi önlemler almaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla

DİSK / TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
KESK / KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
TMMOB / TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
TTB / TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ



217

03.11.2017

TMMOB, DİSK, KESK, TTB: “OHAL DEĞİL, 
DEMOKRASİ İSTİYORUZ!”

15 Temmuz darbe girişimi başarısız olsa da, 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL ve 
KHK Rejimi ile AKP’nin fiili darbesine dönüşerek bir rejim değişikliğine giden yol açılmıştır. 
Bu on altı aylık sürede Anayasa fiilen ilga edilmiş, yasama-yürütme ve yargı tamamen tek bir 
kişinin emrine verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Artık Hiçbir Biçimde Anayasa’da İddia Edildiği Gibi “Demokratik, Laik, 
Sosyal Hukuk Devleti” Değildir. 

Biçimsel Demokrasi Dahi Rafa Kaldırılmıştır!
TBMM fiilen etkisizleştirilmiş, yasama yetkisi de bütünüyle askıya alınmış durumdadır.

TBMM onayından geçirilmeyen KHK’lar, yargı süreçleri ile de denetlenememekte, tek bir 
kişinin akşam aklına gelen, sabah kanun olabilmektedir. Yaz saati uygulamasından, kış las-
tiğine kadar darbe girişimiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan hemen her konu, KHK’lar ile 
düzenlenmektedir.

Sadece TBMM değil, yerel yönetimler de tek adamın atadığı seçilmemiş, kişilere devredil-
miştir. 83 belediyeye kayyum atanması ve 6 belediye başkanının “görevden alınması” sonucu 
Türkiye nüfusunun %43’ünü seçilmemiş, atanmış belediye başkanları tarafından yönetmek-
tedir. Milli irade diyenler, TBMM’den yerel yönetimlere halkın iradesini gasp etmeye devam 
etmektedir.

OHAL toplumsal muhalefeti susturmak için bulunmaz bir fırsat olarak görülmekte ve kulla-
nılmaktadır. AKP, siyasal projesinin önünde engel gördüğü kesimleri OHAL hukuksuzluğu ve 
keyfiyetinden faydalanarak ihraç etmekte, susturmakta ve cezaevine göndermektedir. Basın 
yayın organları, dernekler kapatılmış, gazeteciler tutuklanmış, OHAL tek sesli bir Türkiye ya-
ratmak için kullanılmıştır. Yine bu hedefe uygun olarak her türlü hak arama mücadelesi keyfi 
biçimde yasaklanmaktadır.

Devletin “laik” olduğunu söylemek mümkün değildir
Darbe girişiminin merkezinde olan cemaatin devletin her kademesinde yerleşmesini, kadro-
laşmasını ve palazlanmasını sağlayan AKP iktidarı, yüzlerce insanın ölümündeki sorumlulu-
ğunun hesabını vermek bir yana, aynı “hata”da ısrar etmekte, Gülen cemaatinden boşalan 
devlet kadrolarını bugün kendine biat eden tarikat ve cemaatlerle doldurmaktadır.

Liyakatin yerine mülakatın getirilmesinin amacı, açıktır ki başka başka cemaatlere ve “sa-
dık kullara” kadro sağlamaktır. Dini cemaatler arasındaki mücadele ekseninde şekillenen bir 
devlete “laik” demek mümkün değildir.  
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OHAL, gerici-mezhepçi bir toplumsal yapı inşası için kullanılmaktadır. Eğitim müfredatı bilim-
sel olmaktan çıkarılmış, tamamen dinselleştirilerek, sınav sistemleri değiştirilerek tüm okul-
lar imam hatipleştirilmiştir.  Kadınlara yönelik şiddet, taciz, tecavüz artmış, ceza indirimleri 
ile kadına yönelik şiddet teşvik edilmiş son olarak da müftülere nikah kıyma yetkisi verilerek 
çocuk gelinlerin artması ve çok eşlilik meşrulaştırılmış, kadın ve çocukların yasalarla korunan 
haklarının da ortadan kaldırılması söz konusu olmuştur. OHAL döneminde artan iş cinayetleri 
“fıtrat”a bağlanarak sorumlular yargılanamaz hale getirilmiştir.

Sosyal Devletin Son Kırıntıları Yok Edilmiştir!
Sosyal bir devletin en temel özelliği, emeğiyle geçinenlerin iş güvencesidir. Nüfusun dörtte 
üçünün ücret gelirleriyle geçindiği bir ülkede iş güvencesi OHAL döneminde tümüyle orta-
dan kaldırılmıştır. 

Darbe girişimi ile ilgisi açık-seçik kurulmaksızın, hiçbir somut delile dayanmadan, adil yargıla-
ma süreçleri işletilmeden 130 binin üzerinde kamu emekçisi işinden, geleceğinden edilmiş-
tir. 50’nin üzerinde emekçi bu süreçte intihar etmiştir. Anayasal güvence altında olan çalışma 
ve yaşam hakkı gasp edilmiş, devlet iş güvencesinin teminatı olmak bir yana, iş güvencesine 
karşı en büyük “tehdit” halini almıştır. 

OHAL iş güvencesinin yanı sıra işçilerin en temel haklarına da bir tehdittir. AKP Genel Başkanı 
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, grevleri engellemek için OHAL’i kullandıklarını açıkça söylemiş-
tir. Bu sözlere uygun olarak 2017 yılı boyunca beş grevi engelleyerek yaklaşık 25 bin işçinin 
hakkı gasp edilmiştir.

Hayatı darbelerle, Gülen Cemaati gibi cemaat ve tarikatlarla mücadele içinde geçmiş olan 
emek ve meslek örgütlerinden binlerce kişi darbe ile ilişkilendirilerek işlerinden atılmıştır. 
Bugün DİSK üyesi 2000’e yakın işçi, KESK üyesi 4099 kamu emekçisi, 3315 hekim ve TMMOB 
üyesi 3000’in üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısı ihraç edilmiş durumdadır. Dev-
letin tüm sosyal yönleri tasfiye edilirken, direnen/direnecek olan herkes etkisizleştirilmek 
istenmektedir. İşe iade talebiyle açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın 
haklarının iadesi bir yana tutuklanmaları, Nuriye Gülmenin tutukluluk halinin halen devam 
ettirilmesi, emeği için, işi için mücadeleyi düşünen herkese karşı bir gözdağı olarak gündeme 
gelmiştir.

Bütün çalışma yaşamı, tamamen antidemokratik yollarla, meclisi işlevsiz kılıp halkın iradesini 
çiğneyerek düzenlenmekte, KHK ile İşsizlik Sigortası Fonundan, işçilerin parasından sermaye-
ye kaynak aktarılmaktadır.

OHAL sürecinde birçok kamu kuruluşu VARLIK FONU’na devredilerek uluslararası sermaye 
kuruluşlarına ipotek karşılığı borçlanma yoluna gidilmiştir.

OHAL sürecinde  “Hukuk Devleti”nden Bahsetmenin Olanağı Kalmamıştır!
Türkiye’de tam bir hukuksuzluk ve keyfiyet rejimi hâkim olmuştur. Yapılmak istenen düzenle-
meleri hukuki denetimden kaçırmak için sıklıkla kullanılan KHK’lar ile hukukun üstünlüğü ve 
hukuk devleti ilkelerinin hiçbir kırıntısı kalmamıştır. Ülkeyi yönetenlerin kararlarını ve uygu-
lamalarını hukuk yolu ile durdurmanın hiçbir imkânı bırakılmamıştır.
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Mahkemeler açıkça emirle çalışmakta, savcılara talimatla soruşturma açmakta, hakimler “yu-
karıdan” gelen “telkinlerle” tutuklama kararları almaktadır. Ülkenin cumhurbaşkanı yargıya 
açıktan kamuoyu önünde talimat vermekte, yargı kararlarını ilan etmekte, hüküm kesmekte-
dir. Kimin niye tutuklandığının, niye serbest bırakıldığının hukuki gerekçelerle açıklanmadığı, 
tamamen bir kişinin politik hedeflerine göre karar veren bir yargı sistemi yaratılmıştır.

OHAL sürecinde muhalif kesimler cezaevlerine doldurulurken cezaevlerindeki baskı ve hak 
ihlallerinde kaygı verici düzeyde artışlar yaşanmaktadır.

Demokrasi İstiyoruz! OHAL’de direneceğiz!
Demokrasi ve barış için ilk şart OHAL’in kaldırılması, KHK’ların iptal edilmesidir.

Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak; geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan, hak-hu-
kuk tanımayan bu adaletsiz düzene karşı, OHAL rejimine karşı, toplumun tüm kesimlerini 
ortak mücadeleye çağırıyoruz. Siyasi partilerle, demokratik kitle örgütleriyle, gazetecilerle, 
akademisyenlerle, sanatçılarla, toplumun tüm renkleriyle Hayır’ı kazanan, adalet talebiyle 
yan yana yürüyen milyonlar olarak bir araya geldiğimizde neler yapabildiğimizin tanığıyız!

OHAL rejimine son vererek demokrasiyi kazanacak olan biziz!
Laik, demokratik ve sosyal bir cumhuriyeti kendi kollarımızla, aklımızla, yüreğimizle inşa ede-
cek olan biziz!

Bu bilinçle, “OHAL DEĞİL DEMOKRASİ İSTİYORUZ” başlığıyla düzenleyeceğimiz kampanya-
mızı 81 ilde emek ve meslek örgütleri ve yerel demokrasi güçleriyle ortaklaştırarak yaygın-
laştıracağız.

Öncelikli amacımız 20 Ocak 2018 tarihinde OHAL’in bir kere daha uzatılmamasıdır. Bu amaç-
la demokratik bir çok etkinliği hep beraber, omuz omuza hayata geçireceğiz. 

Emekçilerin yüzyıllardır süren mücadele ile kazandığı hakları ve özgürlüklerini OHAL’e, 
AKP’nin tek adam rejimine terk etmeyecek, demokrasi, barış, eşitlik, özgürlük ve laiklik için 
mücadeleyi büyüteceğiz!

TMMOB-DİSK-KESK-TTB
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KENTLERİMİZİ, TARİHİMİZİ VE DOĞAMIZI 
SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün düzenlenen Şehircilik Şurası’nda TMMOB’ye 
yönelik itham ve tehditlerini şaşkınlıkla izledik, bu tutumu şiddetle kınıyoruz.

2008 yılında ‘tadilat’ bahanesiyle kapatılan Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkılarak yerine baş-
ka bir proje yapılmasına yönelik hukuki ve mimari eleştirilerimiz nedeniyle Birliğimizi hedef 
alan Erdoğan, bundan sonra yargı kararlarını da tanımayacağını açık biçimde ifade etti.

Öncelikle bilinmelidir ki, cumhuriyet tarihimizi anıt yapılarından biri olan Atatürk Kültür 
Merkezi’nin oldu-bittiye getirilerek ortadan kaldırılması mümkün değildir. Sahip olduğu kül-
türel, tarihi ve mimari değerleri nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi, başta Anayasa olmak üze-
re ulusal ve uluslararası koruma kanunları ile güvenceye alınmıştır. Kanunlara ve mahkeme 
kararlarına rağmen, ülkede uygulanan OHAL’i fırsat bilerek böyle bir yıkıma girişmek, telafisi 
imkânsız sonuçlara yol açacaktır.

Aynı konuşma içerisinde şehirlerin ruhunun kaybolmasından şikâyet eden Cumhurbaşka-
nı’nın İstanbul’un ve Türkiye’nin modernleşmesinin simgesel bir anıtı niteliğindeki AKM’nin 
yıkılmasını savunması derin bir çelişkidir.

Siyasi hayatlarının her dönemini kendi geçmişlerini inkar ederek, kendi yaptıklarını yalanla-
yarak, hatalarının sorumluluğunu reddederek geçirenler, son günlerde doğaya ve şehirlere 
karşı işledikleri suçları da başka kesimlere yıkmaya çalışıyor.

Sayın Cumhurbaşkanı, 23 yıldır İstanbul’u başka bir parti yönetiyormuş gibi, şimdi gecekon-
dulaşmadan, gökdelenlerden, çarpık kentleşmeden, kent dokusunun bozulmasından şikâyet 
ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanı, dereleri kurutan, ormanlık alanları satan, kıyıları imara açan başka bir 
partiymiş gibi, şimdi yeşilin korunmasının öneminden bahsediyor.

Sayın Cumhurbaşkanı, yeşil alanları, parkları, deprem toplanma alanlarını AVM’lere dönüş-
türen AKP’li belediyeler değilmiş gibi, şimdi betonlaşmayı eleştiriyor.

Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul’un az sayıdaki nefes alma yerlerinden biri olan Gezi Parkı’nı 
yıkıp Topçu Kışlası’na dönüştürmek isteyen kendisi değilmiş gibi, şimdi toprağın huzurundan 
bahsediyor.

Sayın Cumhurbaşkanı, bu ülkenin binlerce yıllık tarihi zenginliklerini, Alinoi’yi, Zeugma’yı, 
Hasankeyf’i tarumar edenler kendileri değilmiş gibi, şimdi tarihi mirasın önemine değiniyor.

TMMOB, rant ve çıkar çevrelerinin şehirlerimize ve doğamıza yönelik saldırılarına karşı yürü-
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tülen mücadelenin en ön saflarında yer almıştır. Açtığımız davalarla, yürüttüğümüz kampan-
yalarla, hazırladığımız bilimsel raporlarla, kamuoyuna yönelik yaptığımız açıklamalarla, yıkım 
ve talan politikalarına karşı kültürel mirasımızı, şehirlerimizi ve doğamızı savunduk.

Cumhurbaşkanının ve AKP’li Belediyelerinin Birliğimize olan kini ve düşmanlığı, bizlerin bili-
me, insana, ülke ve halk çıkarlarına düşman olan tüm girişimlere karşı takındığımız bu onurlu 
tavrımızdır.

Biz gücümüzü, almış olduğumuz eğitimden, yüreğimizdeki 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.

Tüm saldırı ve hedef göstermelere rağmen dün olduğu gibi bugün de, kamu ve toplum yararı 
için çabalamaya, ülkemize, halkımıza, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmaya, aklın 
ve bilimin ışığında gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB,
10 EKİM-DER’DEN 10 EKİM DAVASINA ÇAĞRI

10 Ekim 2015’te Türkiye’nin 81 ilinden Türkiye’nin başkentine, “Emek, Barış ve Demokrasi 
Mitingi” için gelen onbinlerce yurttaşın toplandığı alanda, tüm kamu sorumlularının gözü 
önünde binlerce kilometre öteden taşınan canlı bombalarla bir katliam yapıldı. 25. Ayı geri-
de kalan katliamdan sonra hayatta kalanların yaşamı; 10 Ekimden önce ve 10 Ekimden sonra 
diye ikiye yarıldı. O gün alanda olan onbinlerin 81 ilden getirdiği güneşli aydınlık, o sonbahar 
gününü ısıtmıştı ancak IŞİD ve destekçilerinin karanlığı, Türkiye’nin barışını kaybettirdi. Evet, 
Biz yakınlarımızı, Türkiye de barışını 10 Ekim’de Ankara’nın kalbinde kaybetti. Türkiye adale-
tini, aydınlığını ve barışını 10 Ekim 2015’te O alanda, Ankara Garında kaybetmiştir.

Katliamın üzerinden geçen zamana rağmen an itibariyle tedavisi devam eden 30’dan fazla 
yaralımız bulunmaktadır. 8 yaralımız ömür boyu engelli kalmıştır. Onlarca insan bedeninde 
katliamda kullanılan “bilyelerle” yaşamını sürdürmektedir. 3 Yaralımızın kopan ayakları ye-
rine takılan protez ayaklar ile yaşamı devam etmektedir. 497 yaralının olduğu bu katliamda 
yaralılarımızın çoğu adil olmayan bu siyasal yapının mağduru olmuşlardır. 10 Ekimde yaralan-
dığı için ihraç edilen, tutuklanan, gözaltına alınan onlarca arkadaşımız bulunmaktadır.

30 Kasım 2017’de, 10 Ekim Anmasına katıldığı için göz altına alınanlar yargılanıyor ama 10 
Ekim  katliamında açık sorumluluğu bulunan kamu görevlileri yargılanmıyor. Bizler temel 
taleplerimizi toplumun vicdanına ulaştırmaya çalışıyoruz.

Emeğin hakkı, Barış ve Demokrasinin tesis edilmesi için en öncelikli taleplerimiz şunlardır.;
• 10 Ekim Davasının ve bu davanın benzerleri olan Suruç, Antep, Diyarbakır, İstanbul gibi 

davaların sadece tetikçilerinin değil başta kamusal sorumluluğunu yerine getirmeyen 
kamu görevlileri olmak üzere tüm sorumluların yargılanarak adil bir şekilde tamamlan-
masını talep ediyoruz. O gün o alanda katliamcıların binlerce kilometreden gelmesine 
göz yuman, katliam anında gerekli sağlık desteğini sundurmayan, ambulans gönderme-
yen, gelen ambulansı bekleten, bir nefesin can kurtardığı yerde biber gazı sıkıp ilk yar-
dım ve müdahaleyi engelleyen ve diğer tüm kamusal sorumluları bu katliamdaki ihmal 
ve kasıtları nedeniyle hesap vermelidir.

• 10 Ekim Katliamı davası 6. Tur duruşması 22-23 Kasım’da bu katliam yerine 300 metre 
uzaklığındaki “Ankara Adalet Sarayında, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde” görülecektir. Ka-
muoyunun bu davayı takip etmesini talep ediyoruz. 10 Ekim davasında ortaya konulacak 
adalet veya adaletsizlik, Türkiye’nin hangi yöne doğru savrulduğunun bir göstergesi ola-
caktır. Dava gerçek sorumlular da yargılandığı gün kapanacaktır.

• Ankara Garı önündeki meydan adının “10 Ekim Emek Barış ve Demokrasi” meydanı ola-
rak değiştirilmesi ve bu Meydanda on ekimin taleplerine uyumlu bir anıtın yapılmasını 
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talep ediyoruz.

• 10 Ekim Yaralıları ile kamuoyunun dayanışmasını ve bu yaraların hepimizin yarası oldu-
ğunu belirtmek istiyoruz. Emek, Barış ve Demokrasi için bedenlerini siper ederek bedel 
ödeyenleri asla yalnız bırakmamalıyız.

Kamuoyuna ve basına saygı ile duyurulur.

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (DİSK)
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (KESK)
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB)
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB)
10 EKİM BARIŞ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
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24.11.2017

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: NURİYE GÜLMEN 
SERBEST BIRAKILMALI, NURİYE VE SEMİH 
İŞLERİNE İADE EDİLMELİDİRLER!

Siyasi iktidar her kapıyı açan anahtar gibi işlev gördürmeye çalıştığı 15 Temmuz darbe girişi-
mi sonrası eşine rastlanmayan baskılar üretmeye devam ediyor.

Darbe girişimi ile ilgisi kurulmaksızın, hiçbir somut delile dayanmadan, adil yargılama süreç-
leri işletilmeden, hukuksuz biçimde yüz binin üzerinde kamu emekçisi işinden, geleceğinden, 
vatandaşlık haklarından edildiler.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın ihraç edilmeleri sonrası çok yalın ve meşru talepleri 
olan işlerine geri dönmek amacıyla açlık grevine başlamalarıyla birlikte yaşananlar, tıpkı iş-
lerinden atılmalarındaki süreç gibi hiçbir hukuki gerekçe ile izah edilmeyecek denli akla ve 
vicdana aykırı uygulamalardır.

Aylarca hemen her gün gözaltına alınmalarından sonuç alınamayınca bu kez tutuklandılar. 
Tutuklanmaları sonrası daha önce örneği olmayan bir şekilde İçişleri Bakanlığı tarafından 
aleyhlerinde broşür hazırlandı. Duruşmaları öncesi avukatları tutuklandı. İstekleri dışında 
hastaneye yatırıldılar ve zorla müdahalenin koşulları hazırlandı. Kamuoyunda duyarlılık ya-
ratmaya yönelik yapılan her basın açıklamasına müdahale edildi. Ankara Valiliği Yüksel Cad-
desinde kurduğu mobil karakol yetmezmiş gibi tüm şehirde aylarca süren ve devam eden 
gösteri ve toplantı yasağı ilan etti.

Nuriye Gülmen tutuklu olarak hastanede, Semih Özakça ise evinde açlık grevlerine devam 
etmektedirler. Nuriye ve Semih ölmek değil işlerine geri dönmeyi istiyorlar. İşlerine geri dön-
dükleri andan itibaren açlık grevini sonlandıracaklarını defalarca açıkladılar.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlık durumlarının hayati tehlike arz ettiği böylesi bir 
süreçte hiç kimsenin hukuksuz politikalarda ısrar etme hakkı ve yetkisi olamaz.

OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonunun her ikisinin başvurularını bir an önce ele alıp iş-
lerine geri dönmelerini sağlamalıdır. Bu karar bekletilmeksizin açıklanmalıdır. Çünkü uzamış 
açlık durumunda ortaya çıkan doku yıkımı gün geçtikçe derinleşmekte ve açlık grevini bı-
rakmaları durumunda organları ve vücut dokularının eski haline kavuşması imkânsız hale 
gelmektedir. İşlerine geri dönmeleri bu nedenle yaşamsal önem taşımaktadır.

Nuriye Gülmen’in bir sonraki duruşması 27 Kasım 2017 tarihindedir. Bulunduğu koşulların 
ne kadar sağlıksız olduğunu son duruşmada mahkeme heyetine ve duruşmayı izleyenlere 
ayrıntılarıyla izah etmiştir. Nuriye Gülmen 27 Kasım’da derhal serbest bırakılmalıdır.

OHAL kaldırılmalıdır. KHK’ları iptal edilmeli, anayasa ve yasalara uygun bir süreç başlatılma-
lıdır.
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Bir kez daha buradan çağrıda bulunuyoruz: Kritik bir aşamadayız; haksız hukuksuz ihraç edi-
len Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve hukuksuzca ihraç edilen tüm emekçiler kamu görevle-
rine iade edilmelidir.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Türk Tabipleri Birliği (TTB)
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25.11.2017

TMMOB’Lİ KADINLAR: OHAL’DE HER HALDE 
KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ

Mirabal kardeşler; Patria, Minerva ve Maria Teresa... Nam-ı diğer Kelebekler…

Bugüne adını taşıyan ve diktatörlüğe karşı verdikleri yaşam mücadeleleri ile tanınan bu üç 
kız kardeş, 1930’dan beri 1961’e kadar Dominik Cumhuriyeti’ni yöneten Rafael Trujillo dikta-
törlüğüne karşı savaşmıştır.

Clandistina (Propaganda) hareketinin öncülüğünü yapan bu üç kız kardeş baskıya, diktaya 
karşı cesaretle mücadele ettiler, defalarca tutuklandılar ve en sonundan yine siyasi suçlu 
eşlerinin cezaevi görüşünden dönerken 25 Kasım 1960’da diktatörlüğün askerleri tarafından 
tecavüz edilerek vahşice öldürüldüler. Cesetleri Dominik Cumhuriyetinin kuzey bölgesinde 
bir uçurumun dibinde bulundu. Öldürülmeleri diktatörlük tarafından kamuoyuna “trafik ka-
zası” diye duyuruldu. 

Baskıya karşı cesaretin simgesi olan bu kadınların katledilmeleri bir diktatörlüğün yıkılmasın-
daki kelebek etkisi oldu ve yedi ay sonra Trujillo öldürüldü.

1981 yılında Kolombiya’nın başkenti Bogota’da toplanan 1. Latin Amerika ve Karayip Kadınlar 
Kongresi’nde Mirabal kardeşlerin öldürüldüğü gün olan 25 Kasım, “Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Dayanışma Günü” olarak kabul edildi, 1985 yılında BM tarafından “Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” olarak ilan edildi.

Biz TMMOB’li kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı Mücadele ve Uluslararası Da-
yanışma Gününü;  kadına yönelik şiddetin hedefi olmuş tüm kadınların anısı önünde saygıyla 
eğilerek ve tarih boyunca emeğine, bedenine kimliğine, kültürüne sahip çıkan tüm kadınla-
rın eşitlik ve özgürlük mücadelesine omuz vererek selamlıyoruz.

15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek ilan edilen ve halen tüm yakıcılığıyla sürdürülen 
OHAL koşullarında gerçekleştirdiğimiz TMMOB 5. Kadın Kurultayımızda kurulacak cümlele-
rimiz, iktidarlarının varlığını baskıcı kadın politikaları ile taçlandıran egemenlerin elbette ho-
şuna gitmeyecektir.

AKP-Saray  faşizminin toplumun tüm kesimlerine yönelik baskılarını artırarak devam ettirdiği 
OHAL döneminde,  2016 yılı TÜİK verilerine göre, her 10 kadından 4’ü eşinden veya birlik-
te yaşadığı kişiden fiziksel şiddet görüyor. Kadınların istihdam oranının erkeklerin istihdam 
oranının yarısı kadar olması ve tüm eğitim düzeylerinde çalışan kadınların erkeklerden daha 
düşük ücretler alması ise ekonomik şiddetin boyutlarını ortaya koyuyor. Sadece geçtiğimiz 
ay boyunca ve yine sadece basına yansıyan haberlerden elde edilen verilere göre 31 kadın 
erkekler tarafından katledildi, 13 kadına tecavüz edildi, 17 kadına cinsel tacizde bulunuldu, 
28 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunuldu. Bunun ötesinde sürdürülen savaş politikasıyla 
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çocuklarının ölümlerini izlemek zorunda kalan kadınların şiddetin en büyüğüne uğradığını 
düşünüyoruz. Erkeklerin karar verdiği savaşların bedelini ne yazık ki biz kadınlar ödüyoruz.

Sormayan, sorgulamayan itaatkar, kanaatkar bir toplum yaratarak kurduğu otokratik rejimi 
kolayca sürdürmek isteyen saray rejimi, çağdaş bilimsel laik yaklaşımlardan vazgeçerek 4-4-4 
eğitim sistemini taçlandırmaya, erken yaşta evliliğin teşvik edilmesinden kürtajın reddine, 
müftülük yasasından boşanmanın zorlaştırılmasına, esnek çalışma modeli denilerek kadınla-
rın çalışma yaşamından uzaklaştırılmasına kadar yaşamın her alanındaki erkek egemen zih-
niyetin temsilcisidir.

İktidarın cinsiyetçi politikaları ve söylemlerine, içeride ve dışarıda yürütülen savaş politikaları 
toplumun kutuplaştırılması, farklı düşünenlerin ötekileştirilmesi, muhalefetin susturulmaya 
çalışılması ve nefretin körüklenmesi de eklenerek bir korku iklimi yaratılmaya çalışılmaktadır.

Son bir yıl içerisinde çıkarılan 28 KHK ile 100 binin üzerinde çalışan ihraç edildi. Tespit edile-
bilen mühendis, mimar, şehir plancısı arkadaşlarımızın sayısı 3000’e yaklaştı. Bu sayı içerisin-
deki ihraç edilen kadın MMŞP sayısı 300’e yakındır. Mühendislik fakültelerinden ihraç edilen 
akademisyen sayısı 683 kişi olup, bu sayı içerisindeki MMŞP kadın sayısı da 70 kişidir. İhraçlar 
içerisinde eski ve yeni TMMOB kadroları da bulunmaktadır.

Sözleşmeli personel olarak çalışırken görevlerine son verilen veya süre bitiminde sözleşme-
leri yenilenmeyen pek çok kadın mühendis, mimar şehir plancısı olduğunu da biliyoruz.

Darbe girişimi sonrası hiçbir somut delile dayanmadan, adil yargılama süreçleri işletilmeden, 
hukuksuz biçimde ihraç edilmeleri sonrası meşru talepleri olan işlerine geri dönmek amacıy-
la açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça aylarca hemen her gün gözaltına 
alınmalarından sonuç alınamayınca bu kez tutuklandılar. Halen Nuriye Gülmen tutuklu ola-
rak hastanede, Semih Özakça ise evinde açlık grevlerine devam ediyorlar.

Nuriye ve Semih işlerine geri döndükleri andan itibaren açlık grevini sonlandıracaklarını de-
falarca açıkladılar. Uzamış açlık durumunda, ortaya çıkan doku yıkımı gün geçtikçe derinleş-
mekte ve açlık grevinin bırakılması durumunda organların ve vücut dokularının eski haline 
kavuşması imkânsız hale gelmektedir. Bu nedenle Nuriye ve Semih’in işlerine geri dönmeleri 
yaşamsal bir önem taşımaktadır.

OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonunun her ikisinin başvurularını bir an önce ele alıp iş-
lerine geri dönmelerini sağlamalıdır. OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonunun her ikisinin 
başvurularını bir an önce ele alıp işlerine geri dönmelerini sağlamalıdır. Bu karar bekletil-
meksizin açıklanmalıdır. Nuriye Gülmen derhal serbest bırakılmalıdır.

İşte böylesi bir iklimde “kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve dayanışma günü” her za-
man olduğundan daha fazla önem kazanıyor. Bugün artık “Belki de bize en yakın şey ölüm; 
fakat bu beni korkutmuyor, haklı olan her şey için savaşmaya devam edeceğiz” diyen Maria 
Teresa Mirabal’i de “Çocuklarımızın, bu yoz ve zalim sistemde yetişmesine izin vermeyece-
ğiz. Bu sisteme karşı savaşmak zorundayız. Ben kendi adıma her şeyimi vermeye hazırım; 
gerekirse hayatımı da” diyen Patria Mercedes Mirabal’i de çok iyi anlıyoruz. Tıpkı Mirabal 
Kardeşlerin verdiği tarih dersinde olduğu gibi kadınlara yönelik baskıların artışı mücadele-
mizde saflarımızı sıklaştıracaktır.
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Farklılıklarımızdan rahatsız olan iktidarın bizi tek tipleştirmesini kabul etmiyoruz. Her bir bi-
reyin kendini anadilinde ifade edebileceği bir dünyanın kadınlar tarafından yaratılabileceği-
ne inanıyoruz.

Bilinmesini istiyoruz ki, bu ülkenin mimar mühendis ve şehir plancısı kadınları olarak bizler, 
ülkemize reva görülen ortaçağ karanlığı karşısında kollarımızı kavuşturup, oturup bekleme-
yeceğiz. Tüm toplumu saran gericilik ve çürümeye, toplumun üzerine çöken ağır atmosfere, 
OHAL rejimine, her alanda uygulanan baskı ve yıldırma politikalarına boyun eğmeyeceğiz. 
Ülkemizin geleceği ve sorunlarımızın çözümü baskı ve istibdat rejimlerinde değil, hukukun 
üstünlüğünden, dogmatizmin karşısında laik yaşamın korunmasından, sosyal adaletin sağ-
lanmasından ve demokrasinin egemen kılınmasından geçmektedir.

İyice anlaşılsın ve bilinsin ki; bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancısı kadınları emek-
leri, bedenleri ve yaşamları üzerinde giderek artan baskıya karşı direnmeye, karanlığa karşı 
aydınlığı, savaşa karşı barışı savunmaya, eşitliğin, özgürlüğün, kısaca başka bir dünyanın var 
olduğunu bir kez daha haykırmaya, kadın mücadelesini yükseltmeye devam edecektir.

OHALDE DE BU HALDE DE ELDE ETTİĞİMİZ HİÇBİR HAKKI ELLERİNİZE TESLİM ETMEYECEĞİZ.

Yaşasın Kadın Dayanışması!

Yaşasın TMMOB’li Kadın Örgütlülüğü
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20.12.2017

KATLİAM KINAMASINA CEZA KABUL 
EDİLEMEZ!

10 Ekim 2015 tarihinde Tren Garı önünde gerçekleşen Ankara Katliamı ardından DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB, 12-13 Ekim 2015 günleri için grev kararı alarak kamuoyu ile paylaşmış ve 
ardından ülke çapında gerçekleştirilen etkinlikler ile katliam kınanmış, hayatını kaybeden 
kardeşlerimiz için yas tutulmuştu.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin merkezi düzeyde duyurduğu program kapsamında Artvin’de 
gerçekleştirilen basın açıklaması hakkında dava açılmış ve katılanlar hakkında cezalar isten-
mişti. Mahkemenin 19 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen son duruşmasında aralarında 
TMMOB Artvin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hakan Yavuz’un da bulunduğu emek ve 
meslek örgütü temsilcilerine hapis cezası verildi.

10 Ekim 2015’te ülkenin dört bir yanından “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi” için gelen 
onbinlerce yurttaşımızın toplandığı alanda, devletin ilgili birimleriyle paylaşılan istihbarata 
rağmen ellerini kollarını sallayarak gelen canlı bombalar ile ülke tarihinin en büyük katliam-
larından birisi gerçekleştirildi. Katliamın gerçekleşmesinde sorumlulukları bulunan kamu gö-
revlilerinin foyaları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaktayken ve bu sorumlular hakkında hala 
işlem yapılmamışken Artvin’de katliamı andıkları ve basın açıklaması yaptıkları gerekçesiyle 
yöneticilerimizin cezalandırılması asla kabul edilemez. Cezalandırılması gerekenler bellidir.

İktidarın 10 Ekim Ankara Katliamında ve ardından takındığı tutum insanlık açısından utanç 
vericidir. 10 Ekim Katliamını anmak ve katliamı protesto etmek için demokratik tepkilerini 
ifade eden yöneticilerimizin cezalandırılması utanç vericidir. Bu cezaları kınıyoruz.

Bu utancın bir an önce giderilmesi ve başta TMMOB Artvin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Hakan Yavuz olmak üzere DİSK, KESK, TMMOB ve TTB çağrısı ile bir araya gelen Artvinlilere 
verilen cezaların iptal edilmesi için sorumlulara çağrıda bulunuyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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25.12.2017

OHAL VE KHK DÜZENİ TÜRKİYE’Yİ KARANLIĞA 
SÜRÜKLÜYOR

15 Temmuz Darbe Girişimine karışanları bertaraf etme gerekçesiyle 3 ay süreyle ilan edilen 
Olağanüstü Hal Rejimi, on yedinci ayını doldurdu.

On yedi aydır devam eden Olağanüstü Hal Rejimi boyunca parlamentonun yetkileri gasp edi-
lerek çıkartılan toplam 30 Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler, Türkiye’yi 
hızla karanlığa doğru sürüklüyor. 24 Aralık sabahı yayınlanan 695 ve 696 Sayılı KHK’larda 
yapılan düzenlemeler, içine sürüklendiğimiz bu karanlığın en açık göstergesidir.

2756 kamu emekçisinin daha hukuksuz biçimde ihraç edildiği bu KHK’larla, tutuklu sanıklara 
tek tip elbise uygulamasından Yargıtay’a yeni üyeler atanmasına, taşeron işçilerden Varlık 
Fonu’na dış borç yetkisine kadar çok sayıda yeni düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenlemelerin en korkutucu olanlarından birisi, 696 Sayılı KHK’nın 121. Maddesi ile her-
hangi bir kamu görevi taşımayan sivillerin “terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki 
eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında” hukuki sorumsuzluk ge-
tirilmesidir. Şiddeti özendiren, toplumsal çatışmayı körükleyen, hukukun üstünlüğü ilkesini 
yok sayan bu cezasızlık sistemi asla kabul edilemez!

AKP Hükümetini bir kez daha uyarıyoruz! Hükümet, kendi siyasal istikbali için ülkenin gelece-
ğini karanlığa sürüklemeyi bırakmalıdır. Ülke olarak ihtiyacımız olan şey, toplumsal çatışma-
ların körüklenmesi değil, barış ve huzur dolu bir Türkiye’dir.

Artık herkes biliyor ki, AKP Hükümeti OHAL’i, darbe girişiminde bulunanlarla hesaplaşmak 
için değil, kendi siyasal ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmaktadır. Hukuk düzenini ve top-
lumsal barışı tehdit eden bu gidişata artık bir son verilmelidir.

Daha da geç olmadan, halk iradesini görmezden gelen, güçler ayrılığı ilkesini tanımayan, 
parlamentonun yasama yetkisini gasp eden bu düzenlemeler geri alınmalı, OHAL Rejimine 
derhal son verilmelidir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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29.12.2017

2018’DE OHAL’SİZ BİR TÜRKİYE, BARIŞ DOLU 
BİR DÜNYA DİLİYORUZ!

TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB örgütlülüğüne ve kamuoyuna yeni yıl mesajı yayınladı: 
“Geride bıraktığımız yılın direnci, gelecek yıla umut olsun! Herkese iyi bir yıl diliyoruz, iyilik-
lerle dolu bir yıl…”

2018’DE OHAL’SİZ BİR TÜRKİYE, BARIŞ DOLU BİR DÜNYA DİLİYORUZ!
Kötü bir yılı geride bırakıyoruz, kötülüklerle dolu bir yılı…

Ölümler oldu mesela… Kimimiz karanlık tetiklerin hedefi oldu, kimimiz patlamaların, kimimiz 
savaşın, kimimiz iş cinayetlerinin, kimimiz erkek şiddetinin.

Adaletsizlik hüküm sürdü mesela… Gazeteciler, siyasetçiler, belediye başkanları, gençler yani 
her kesimden muhalifler yargılandılar, cezaevlerine gönderildiler.

İhraçlar yaşandı mesela… Yıllarca darbecilere ve cemaatlere karşı mücadele eden arkadaşla-
rımız, darbeci cemaatle mücadele adı altında işlerinden ihraç edildiler.

Oylarımızı çaldılar mesela… OHAL koşullarında yapılan Anayasa Referandumu’nda kaybede-
ceklerini anlayanlar, YSK kararıyla halkın iradesini gasp ettiler.

Üniversitelerimize saldırdılar mesela… Barış isteyen akademisyenleri yargılayıp, cübbelerini 
polis postalları altında çiğnediler.

Gericilik şaha kalktı mesela… Eğitim müfredatı değiştirildi, müftülere nikah kıyma yetkisi ve-
rildi, kadınlar hedef alındı, tarikatlar devlet kademelerinde kadrolaştı.

Ekonomik kriz derinleşti mesela… Enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı, gelir adaletsizliği, iflas-
lar, yoksulluk ve borçlar arttı.

Örgütlülüğümüzü hedef aldılar mesela… Yasa ve yönetmelik değişiklikleriyle, mahkeme ka-
rarlarıyla, yandaş medya haberleriyle bizleri sindirmek istediler.

Ezcümle, 2017 yılında tek adam rejimini kurabilmek için her şeyi yaptılar ama direncimizi 
kıramadılar mesela…

Ölümlere karşı yaşamı, hukuksuzluğa karşı adaleti, ihraçlara karşı dayanışmayı, teslimiyete 
karşı “Hayır”ı, postallara karşı akademiyi, gericiliğe karşı laikliği, krize karşı kamuculuğu, bas-
kılara karşı ortak mücadeleyi savunduk.

Geride bıraktığımız yılın direnci, gelecek yıla umut olsun!

Herkese iyi bir yıl diliyoruz, iyiliklerle dolu bir yıl…

TMMOB Yönetim Kurulu
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18.01.2018

AKP, OLAĞANÜSTÜ HALİ SAVAŞ HALİNE 
ÇEVİRMEK İSTİYOR!

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

OHAL’in amacının darbecilerle hesaplaşmak, Gülen Cemaati üyelerini tasfiye etmek olmadı-
ğı konusunda artık kimsenin şüphesi kalmamıştır. OHAL’in amacı, AKP’nin iktidar olanaklarını 
sınırsız ve sorumsuz biçimde kullanabileceği bir korku rejimini sürekli kılmaktır.

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

Kapsamı ve içeriği öngörülemeyen Kanun Hükmünde Kararnamelerin yarattığı istikrarsızlık 
ve endişe, sadece siyasal krizi değil, ekonomik krizi de giderek derinleştirmektedir. İşsizlik, 
yoksulluk 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 emek-
çilerin acı hikâyeleri yaşadığımız krizin boyutlarını gözler önüne sermektedir.

AKP, halkın içinde bulunduğu bu duruma çözüm bulmak yerine, krizi örtbas edebilmek için 
ülkeyi savaşa sürüklemektedir. AKP, Olağanüstü Hali savaş haline çevirmek istemektedir.

Şiddet ve savaş politikaları OHAL’in yol açtığı sorunları büyütmekten, acıları derinleştirmek-
ten ve ülkemize yeni ölümler getirmekten başka bir sonuç yaratmayacaktır.

Anayasa’nın askıya alındığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmadığı, hukukun işletil-
mediği, parlamentonun görevini yapamadığı, yargının bütünüyle siyasal iktidarın güdümüne 
girdiği, özgür basının susturulduğu, muhalif yapıların baskı altına alındığı, savaş ve şiddetle 
beslenen bu zorbalık rejimine artık yeter!

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

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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22.01.2018

ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIŞ. 
İHTİYACIMIZ BUDUR!

Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana uygulanan yanlış politikalar, her geçen 
gün savaş bataklığına daha fazla saplanmamıza neden oluyor. Afrin’e yönelik başlatılan ope-
rasyon, ülkemizi 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 müca-
delesinin tehlikeli tuzaklarından uzak durmalıdır.

Ne yazık ki bu olay vesilesiyle ülkemizde milliyetçilik ve düşmanlık yine körüklenmekte, iç ve 
dış politika toplumsal muhalefete kapatılmaya çalışılmaktadır. Afrin harekâtını destekleyen 
ana muhalefet partisinin bile şiddetli bir şekilde eleştirilmesi, yıllardır ülkemiz içinde oluştu-
rulmaya çalışılan kutuplaştırıcı politikanın sürdüğünü göstermektedir.

Ortadoğu’nun ve Suriye’nin ihtiyacı olan şey, şiddetin tırmandırılması değil, silahların sustu-
rularak barışın sağlanmasıdır. Türkiye, Suriye’de ve Ortadoğu’da savaşın değil, barışın parçası 
olmalıdır.

Zeytin dalı, bu topraklarda binlerce yıldır barışın simgesi olagelmiştir. Zeytin dalına kan dü-
şürmeyelim…

Ülkede barış, bölgede barış, dünyada barış! İvedi gereklilik budur.

TMMOB Yürütme Kurulu
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23.01.2018

ÇOCUKLARIMIZA YAŞATTIKLARINIZDAN 
UTANIN!!!

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde İstanbul Küçükçekmece ilçesinde, Kanuni Sultan Süley-
man Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 01 Ocak – 09 Mayıs 2017 tarihleri arasında 115 çocuk 
hamilenin başvurduğunu, bu çocuklardan 35’inin 15 yaş altı olduğunu, ses çıkartamayan o 
çocukların sesi olmayı becerebilmiş koca yürekli bir sosyal hizmetler görevlisi kadından öğ-
rendik.

Konunun gündeme oturuşundan kısa bir süre sonra ise olaydan haberdar olmamızı sağlayan 
ve savcılığa şikayette bulunan hastane görevlisi hakkında soruşturma başlatıldığını, olayda 
ihmali olan kamu görevlileri hakkında soruşturma yürütülmesine Valiliğin izin vermediğini 
de öğrendik. Üstelik İstanbul Valisinin konuya ilişkin “15 yaş altı gebeliklerde kanunen bil-
dirmek zorunlu. 15 yaş üstü, 18 yaş altı gebeliklerde ise eğer cebir, şiddet ve başka türlü 
baskılar varsa bildirilmesi zorunlu, diğerleri şikayete tabi. Bizim bu verdiğimiz karar bir idari 
karardır...” açıklamasını da utançla dinledik.

Bu süreç içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı sessizliğini korurken haberin yayınlanmasının 
ardından yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, konunun daha önce incelendiğini söyle-
miş ve “soruşturmaya gerek olmadığı” görüşünü tekrarlamıştır. Gelişen kamuoyu sonucunda 
da başsavcılık, soruşturmanın başlatıldığını belirtmiştir.

Siyasal islamın kadın üzerinde geliştirdiği cinsiyetçi söylem,  çocuklar üzerinde de yıkıcı etki-
ler 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, milletvekilleri sessiz kaldılar, en kötüsü de 
normalleştirici oldular.

Neoliberal sistem bunalımını tüm dünyada savaş, kaos, yoksulluk ve bunları yönetecek faşist 
iktidarlar aracılığıyla aşmaya çalışırken, toplumsal dizayna da kadın ve çocuklardan başladı. 
Kapitalist ataerkil düzenin, kendi devamlılığını sağlayarak kadın ve çocuklar üzerinde siste-
matik dinci, gerici baskıları 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 geldiğini, engel olmak 
isteyenleri de cezalandırmaya çalıştığını gördük.

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

TMMOB Kadın Çalışma Grubu
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26.01.2018

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YALNIZ DEĞİLDİR

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

Eleştirileri ayrı tutarak belirtmek gerekir ki sosyal medyada başlatılan linç dalgasına yandaş 
basın başta olmak üzere eleştiri sınırlarını aşan, saldırgan, tehdit içerikli, hedef gösteren ha-
berler eşlik etmiştir. Son olarak Cumhurbaşkanı’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 Türkiye’de anti demokratik rejimin geldiği noktayı göstermesi açısından ibret ve-
ricidir.

Hukukun güçlüden yana işlediği, basın yayın organlarının iktidarın tek sesli aygıtına dönüş-
tüğü, düşünceyi ifade etmenin yasaklandığı bir siyasal atmosfer içerisinde ülkesine ve top-
luma karşı sorumluluğu olan bütün 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 tehditleri 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
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27.01.2018

GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ, GERÇEKLER 
KARARTILAMAZ! TMMOB TERÖRE DE SAVAŞ 
SEVİCİLİĞİNE DE KARŞIDIR

Bilindiği üzere TMMOB Yürütme Kurulu 22 Ocak’ta Afrin operasyonuyla ilgili “Ülkede, Bölge-
de, Dünyada Barış. İhtiyacımız Budur!” başlıklı bir açıklama yapmıştır. Açıklamamızda; ülke-
mizin, ABD ile Rusya arasındaki etkinlik mücadelesinin tehlikeli tuzaklarından uzak durması 
gerektiği; Afrin harekâtını destekleyen ana muhalefet partisinin bile şiddetli bir şekilde eleş-
tirilmesinin, yıllardır ülkemiz içinde oluşturulmaya çalışılan kutuplaştırıcı politikanın sürdü-
ğünü gösterdiği belirtilmiş ve Türkiye’nin savaşın değil, barışın parçası olması gerektiğini dile 
getirilmiştir.

24 Ocak’ta Türk Tabipler Birliği’nin mesleki toplumsal sorumluluk içinde yaptığı, “Savaş Bir 
Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklamasının ardından sosyal medyada adeta bir linç girişi-
mi başlatılmıştır. Ardından Cumhurbaşkanı’nın 26 Ocak’ta yaptığı konuşmasında TTB’yi suç-
laması ve hedef göstermesi üzerine, TMMOB Yürütme Kurulu, “Türk Tabipleri Birliği Yalnız 
Değildir” başlıklı bir açıklama yaparak dayanışmasını ifade etmiştir.

En son 27 Ocak’ta, Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, açıklamalarımı-
zın içeriğine değinmeksizin, TTB ile TMMOB yönetimleri hakkında beş ayrı twitter paylaşımı 
yaparak örgütlerimizi hedef göstermiştir. Bozdağ, gerçeklere aykırı bir şekilde, “bugüne dek 
terör örgütlerinin, teröristler, terör saldırıları ve terör örgütü katliamlarına dair en ufak bir 
eleştiri dahi yapmadığı, ama dara ve zora düştükçe onlara destek verdiği açıktır” diyebilmiş-
tir.

Bozdağ’ın Fethullah cemaatine geçmişte verdiği desteğin herkesin malumu olduğu kadar, 
TMMOB’nin teröre yaklaşımı da çok açıktır. TMMOB, terörü, birçok açıklamamızda belirtti-
ğimiz üzere, kimden ve nereden gelirse gelsin kınamıştır. TMMOB’nin terörü kınadığı birçok 
açıklaması mevcuttur. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın bu çalışma döne-
mimizin içinde yaptığı;

• İstanbul Beyazıt’taki bombalı saldırı üzerine 7 Haziran 2016 tarihinde “İstanbul Beya-
zıt’taki Saldırıyı Kınıyoruz”;

• Diyarbakır, Van, Elazığ’daki patlamalar üzerine 18 Ağustos 2016 tarihinde “Diyarbakır, 
Van, Elazığ… Saldırıları Lanetliyoruz”;

• Gaziantep’teki canlı bomba saldırısı üzerine 21 Ağustos 2016 tarihinde “Gaziantep’teki 
Saldırıyı Lanetliyoruz”;

• Ardı ardına gerçekleşen terör saldırıları üzerine 26 Ağustos 2016 tarihinde “Artık Yeter 
Tüm Terör Saldırılarını Lanetliyoruz”;
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• Şemdinli’de 9 Ekim 2016 günü gerçekleştirilen karakola yönelik terör saldırısı üzerine 
“Şemdinli’deki Terör Saldırısını Lanetliyoruz”;

• Adana’daki terör saldırısı üzerine 24 Kasım 2016 tarihinde “Adana’daki Terör Saldırısını 
Lanetliyoruz”;

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

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

• Rusya’nın Ankara Büyükelçisi AndreyKarlov’a düzenlenen suikast üzerine 20 Aralık 2016 
tarihinde “AndreyKarlov’a Düzenlenen Suıkastı 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 Ocak 2017 tarihinde “Artık Yeter! Hal-
kımızın Can Güvenliğine Yönelik Tüm Saldırıları Kınıyoruz”

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

Sayın Bozdağ bizler için “Türk Tabibler Birliği yönetimi,Türk tabiblerini;Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği yönetimi,Türk mühendis ve mimarlarını temsil edemez ve adlarında 
“Türk” ismini kullanamazlar”; “TTB ve TMMOB yönetiminin hala terör sevicilerin elinde ol-
ması,tabibler,mühendisler ve mimarlar için utanç verici, Türkiye içinse kabul edilemez, bir 
durumdur”; “Türk Tabibler Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetimleri,ya 
görevlerini bırakmalıdır ya da adlarındaki “Türk”ismini çıkarmalıdır veyahut da milletini ve 
devletini seven tabibler ile mühendis ve mimarlar,terör sevici bu yönetimleri değiştirmeli-
dir” diyerek objektif olarak ayrımcılık/bölücülük yapmakta, nefret suçu işlemekte, meslek-
taşlarımızı ve halkımızı birbirine düşürücü, kutuplaştırıcı bir girişimde bulunmaktadır.

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

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

TMMOB Yürütme Kurulu
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30.01.2018

TTB’NİN YANINDAYIZ

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

TTB’ye yönelik bu sindirme operasyonunun nedeni, bilindiği üzere mesleki toplumsal sorum-
luluk gereği yaptığı “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamasıdır.

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

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

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

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

TMMOB Yürütme Kurulu
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14.02.2018

KAPATILAN 10 EKİM BARIŞ VE DAYANIŞMA 
DERNEĞİ MAHKEMENİN VERDİĞİ KAPATMA 
KARARINI DEĞERLENDİRDİ

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

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, 09.03.2016 tarihinde 54 kurucu üye ile adalet talebi 
ve dayanışma duygusuyla 10 Ekim 2015’de yaşanan Cumhuriyet tarihinin 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. gününde 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 hevesle, geçici amaçlarla kurulan ve sonra-
sında da atıl bırakılan bir dernek değildir.

Her şeyden önce 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği; halihazırda 30’u aşkın yaralının teda-
visine katkı sunulması, mağdurların hukuki işlemlerinden doğan yargılama giderlerinin karşı-
lanması, ceza davasının teminatı olan ailelerin Türkiye’nin dört bir yanından gelerek davalara 
devamlılığının sağlanması, ailelerin kendi içinde kenetlenmesi ile örgütlü gücünün oluştu-
rulması 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 talebinin ta kendisidir.

10 Ekim 2015’te yarım kalan barış şiarı; katliam sonrasında 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 duydu-
ğumuz şu günlerde kapatılmasına karar verilen bir dernektir.

Derneğimiz; Ankara İl Dernekler Masası’na dernek tüzüğünün sunulmasından itibaren yaşa-
dığı zorluklardan; iki defa tüzük değişikliği yapılması talebine kadar, başından itibaren hukuki 
iradesi sekteye uğratılmak istenen bir dernektir.

Ancak, derneğin kurulduğu günden bu yana kadar önümüze konulan her engelde hukuken 
gereken ne ise dernek olarak yerine getirmiş  isek de;  kesinlikle bir derneğin kapatılmasına 
sebebiyet verecek usuli bir eksikliğimiz olmamıştır.  Dernek Tüzüğümüzün 5. maddesindeki 
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“üyeliğin askıya alınması” ile ilgili düzenleme, Dernekler Masası tarafından yasaya aykırı ad-
dedilerek, mahkeme tarafından da aynı gerekçe ile 13.02.2018 tarihinde derneğimiz hakkın-
daki fesih davası aleyhimizde kabul edilmiştir.

Hemen belirtmek gerekirse, dernek üyeliğinden çıkarma prosedürünün bir devamı niteli-
ğinde 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 talebimizde İl Dernekler Masası tarafından ret 
edilmiştir. Gelinen aşamada Derneğimizin kapatılması kararının hukuki saiklerle verilmediği 
kanaatindeyiz.  

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nin kapatılmasına dair bu karar, aslında bir ülke tari-
hinde yaşanan en büyük katliamda yaşamını kaybeden 103 canın ve yaralanan 450’nin üze-
rindeki insanın yaşadığı vahşeti yok saymaktır. Toplum vicdanında 10 Ekim katliamının açtığı 
yarayı yeniden kanatmaktır. Ve aynı zamanda geride kalan bizlerin “unutmama, unutturma-
ma” iradesini de tanımamaktır.

Herkes tarafından bilinsin ki; 10 Ekim adalet ve barış talebimiz kapsamında siyasetler üstü 
kurduğumuz örgütlü mücadele, hız kesmeden ve kurumsal başka bir yapıyla devam edecek-
tir. 10 Ekim aileleri, yine aynı amaçlar doğrultusunda ve Vakıf tüzel kişiliğiyle yoluna devam 
etme kararı almıştır.

Bu aşamadan sonra örgütlü mücadelemizin; değil herhangi bir menfi kararla sonlandırılması, 
bir an dahi bile durdurulması mümkün değildir. Bizi yan yana ve bu mücadeleden geri dur-
maktan 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 demokrasi 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 faaliyet-
lerimizin devamlılığı için gereken her türlü imkanı sağlayan TMMOB-Makine Mühendisleri 
Odası’na minnet duygularımızı ifade etmek isteriz.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği
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22.02.2018

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 durum-
da.

En temel insan hakkı olan ifade özgürlüğünün bile yok sayıldığı bu karanlık ortamda barıştan, 
demokrasiden ve özgürlüklerden yana tüm kesimler eleştiri ve açıklamaları nedeniyle gözal-
tına alınmakta ve tutuklanmaktadır.

Benzerlerine ancak totaliter rejimlerde rastlanabilecek bu baskı rejimini son hedefleri Hal-
kevleri üyeleri olmuştur. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutukla-
nan Halkevleri MYK üyesi Kutay Meriç’in ardından, bu sabah saatlerinde aralarında Halkev-
leri Eş Genel Başkanının da bulunduğu 17 Halkevleri üyesinin gözaltına alınmıştır.

Demokratik hak ve özgürlüklerin kullanımını engellemeye yönelik her türlü baskı, sindirme 
ve gözaltı uygulamasını şiddetle kınıyoruz. TMMOB olarak, Türkiye’nin geleceğinin dikta re-
jimlerinden değil, demokrasinin evrensel değerlerinden geçtiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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25.02.2018

ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ 
KALKINMACI YERLİ ÜRETİM POLİTİKALARININ 
TERK EDİLMESİNİN YENİ BİR ÖRNEĞİDİR!

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

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

Daha 2000’li yılların başlarında ülkemiz, şekerin doğal hammaddesi olan şeker pancarı üre-
timinde Fransa, Almanya ve ABD’nin ardından 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 Bankası’nın serbestleştirme-özelleştirme yönergelerini 
uygulayan  politikalar sonucu bugün ülkemiz şeker ithal eder duruma düşmüştür. 

Türkiye’nin 2001 yılında yaşadığı ekonomik krizde IMF’nin Kemal DERVİŞ aracılığıyla uygula-
maya soktuğu Şeker Kanunu ile ilk darbesi vurulan şeker sektörüne, ikinci darbede AKP döne-
minde 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 satışı ülke ve halk çıkarlarına tamamen 
aykırıdır. Cumhuriyet dönemiyle birlikte gündeme gelen millileştirme, devletleştirme, kamu-
laştırma ve kamusal üretim politikalarına ağırlık verilmesi gibi ülke ve halk yararına önemli 
sonuçlar üretmiş olan politikalar gözetildiğinde, serbestleştirme ve özelleştirme politikaları-
nın, kalkınmacı yerli imalat sanayi üretiminin tasfiyesi anlamına geldiği çok açık olarak görü-
lebilmektedir 

Özelleştirileceği ifade edilen bu fabrikalar bir süre sonra asli unsurlarının dışında değerlendi-
rilecek ve fabrikalar kapanacaktır. Bu fabrikalarda çalışan 5 bin civarındaki çalışan işlerinden 
olacak, 50 bin civarındaki üretici ise doğrudan etkilenerek pancar ekimi yapamayacaklardır. 
İşsizlik ve kırsaldan göç artacağı gibi geri kalan fabrikalarında satışının önünü açacaktır.

Bu anlamda ülkemiz sanayisi ve tarımı kaybederken, kazanan bir kısım sermayedar ve Ülke-
mizin en verimli tarım arazilerine hukuka aykırı olarak açtıkları fabrikalarda mısır nişastasının 
kimyasal yollarla parçalanmasından elde edilen nişasta bazlı şekerler üreten ABD’nin küresel 
şirketi Cargill  olacaktır.

2002 yılından bu güne kadar Her yıl Bakanlar Kurulu’nun devreye girmesiyle sürekli artan 
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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 kutuplaş-
ma yaratmada pek mahir olan iktidarın bu satış kararı sonucu, pancar şekeri çiftçisi ve çalı-
şanı 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 kaynak-
larımızın ve bütün varlıklarımızın talanına kararlılıkla karşı durmaya devam edecek, bütün 
saldırılara karşın ülke, halk, meslek, meslektaş yararını savunmaya devam edecektir. 

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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08.03.2018

BASKILARA, SAVAŞ VE SİNDİRME 
POLİTİKALARINA, ERKEK ŞİDDETİNE KARŞI 
MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR, SÜRECEK!

Irkçı ve ayrımcı politikaların tüm dünya genelinde yükseldiğine tanıklık ettiğimiz, erkek ege-
men şiddet dilinin dört bir yanımızı kuşattığı bir dönemde selamlıyoruz 8 Mart Dünya Kadın-
lar Gününü.

Çocuk istismarının kat kat arttığı, kadınların ve çocukların, tacize, tecavüze uğradığı, öldürül-
düğü, bu şiddeti engelleyecek mekanizmaları oluşturması, düzenlemeler yapması gereken 
siyasi iktidarınsa bırakın engellemeyi, şiddetin her türlüsünü kendisinin meşrulaştırdığı, ka-
dınları hane içine ve aileye sıkıştıracak politikalar geliştirerek şiddeti tırmandırdığı bir iklim-
de…

Neoliberalizmin eşitsizliği ve ayrımcılığı açık bir şekilde savunmaktan çekinmeyen aktörleri 
adeta altın çağını yaşıyor. Şiddet sarmalının, Ortadoğu sınırlarını aşıp dünyaya yayıldığı bu 
tarihsel dönemeçte, çatışmasızlık ve barış ortamında dahi emeği, bedeni ve yaşamı üzerinde 
söz sahibi olmak için mücadele etmek zorunda olan kadınları, çok daha çetin bir mücadele 
bekliyor.

Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet karşısında kolluk kuvvetlerinden, savcıya ve mahke-
melere kadar tüm adalet sistemi erkek dayanışması gösteriyor. Uğradıkları şiddetin yanı sıra 
suçlanmaya ve travmaya maruz kalan kadınlar ise devlet eliyle işlevsiz kılınan mekanizmalar 
ve baskılar sonucu son raddeye gelene dek polislere/karakollara başvurmuyor. Başvuran-
ların ise ya şikâyetleri alınmıyor, ya şikâyetten vazgeçirilmeye çalışıyor ya da talepleri geri 
çevriliyor.  Kadınlar çoğu zaman can güvenliği olmayan,şiddet gördükleri, daha da fenası bu 
şiddetin failleriyle birlikte yaşadıkları evlere geri dönmek zorunda bırakılıyor.

Mahkeme heyetleri takım elbise giyen, “erkekliğime küfretti” diyen, öldürdüğü karısını çok 
sevdiğini söyleyen erkeklere haksız tahrik ya da iyi hal indirimleri verirken, kendisine yıllar 
boyunca tecavüz eden, şiddet uygulayan erkeklere karşı  meşru müdafaa yapan kadınlara en 
yüksek sınırdan cezalar yağdırmaya devam ediyor.

Bir devlet kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı, kız çocuklarına tecavüzü, ensesti meşrulaş-
tıran; telefon, faks, mektup, mesaj ve Internet ile eşten boşanılabileceğini söyleyen fetvalar 
veriyor.

Türkiye’de kadın istihdamı düşük olduğu ve bu istihdamın neredeyse yarısının da kayıt dışı 
olduğu bilinmekteyken kayıt dışı istihdamla mücadele etmek yerine taşeron sistemi kamuda 
da yaygınlaştırılarak emek piyasası giderek daha fazla esnek ve güvencesiz hale getiriliyor. 
Kadın istihdamının arttırılması şöyle dursun kadınlara vaat edilen tek şey yarı-zamanlı ve 
güvencesiz işler oluyor.
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Tarih bu dönemi AKP iktidarının kadınların kazanılmış haklarını birer birer geri almaya çalış-
tığı bir dönem olarak yazacak.

Altına imza atılan İstanbul Sözleşmesi gibi sözleşmelere uymadıkları gibi kendi dönemlerinde 
çıkardıkları yasaları, yürürlüğe koydukları genelgeleri bile nasıl ortadan kaldırırız diye uğra-
şıyorlar.

Buna en yakın örnek, 2010 yılında çıkarılan, eksiklerine rağmen uygulandığı takdirde top-
lumsal cinsiyet eşitliği açısından önemli gelişmeler sağlayabilecek olan Başbakanlık Genelge-
si. Eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması, iş yeri denetimlerinde cinsiyet eşitliğine uyulup 
uyulmadığının denetlenmesi, hem mevcut durumun anlaşılması hem de gelecekteki politi-
kalara ışık tutması açısından gerekli olan cinsiyet temelli veri toplanması zorunluluğu gibi 
toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında önemli hükümler içeren Genelge güncellenme baha-
nesi ile ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

Bölgede yerle bir edilen evleriyle; bodrumlarda yakılan, sokak ortalarında vurulan, yakın-
larının dahi almasına izin verilmediği için cenazeleri günlerce sokak ortalarında bırakılan, 
akreplerin arkasından sürüklenen bedenleriyle; savaş politikalarından en fazla zararı yine 
kadınlar ve çocuklar görüyor.

Hem içerde hem de dışarda bir politika aracına dönüştürülen mültecilik konusu özellikle ka-
dınları ve çocukları vuruyor. Kayıt dışı ve düşük ücretle çalıştırılma; barınma, sağlık eğitim 
gibi temel ihtiyaçlardan dahi faydalanamama; özellikle kız çocuklarının para karşılığında ikin-
ci eş olarak evlendirilmeleri ve dahası ve dahası…

Siyasi iktidarın var olan yasaları uygulamak, kadınları ve çocukları koruyacak düzenlemeler 
yapmak, hayata yeniden tutunmalarını sağlayacak mekanizmalar geliştirmek yerine zinayı, 
idamı, hadım gibi şerri hukuka dair konuları yeniden tartışmaya açmak için fırsat kollaması 
ise bizi şaşırtmıyor.

Çocuk yaşta evlendirilen, çocuk yaşta hamile kalan kız çocuklarını yasal olarak bildirmeleri 
gerekirken örtbas etmeye çalışan hastane idarecileri, valiler, varlıklarını ve pervasızlıklarını 
AKP iktidarına borçludur.

Yüzde 99 engelli oğluna 17 sene boyunca bakan annenin sonunda pes edip hem oğlunu hem 
kendisini öldürmesinin baş sorumlusu AKP iktidarıdır.

Kendisine tecavüz eden adamla mahkemede karşılaşma korkusundan kalp krizi geçiren 9 
yaşındaki kız çocuğunun ölümünün sorumlusu AKP iktidarıdır.

Dini nikâh için resmi nikâh zorunluluğunun ortadan kaldırılması, müftülere ve imamlara res-
mi nikâh kıyma yetkisi verilmesi gibi uygulamalarla kadınların ve çocukların eşit ve özgür 
bireyler olarak yaşamalarında temel teşkil eden laiklik ilkesinin aşındırılmasının sorumlusu 
AKP iktidarıdır.

Hal böyleyken ve ülkemizde Olağanüstü hal politikası olağanlaştırılmışken, eleştirel düşün-
ceye ve kamusal alanda ifade edilmesine yönelik baskı ve şiddet adeta sistematik bir hale 
dönüşüyor. Bir bebekten katil yaratmak değil ama bir bebekten katil yaratan karanlığı sorgu-
lamaya kalkışmak suç addediliyor. Düşünmenin ve konuşmanın yasaklandığı her yerde sade-
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ce şiddet ve şiddet dilinin konuşması istenir. Bu nedenle ve her şeyden önce susmamak ve 
konuşmakta ısrar etmek, inadına ses çıkarmak, bir çocuğun atamadığı çığlık olmak boynu-
muzun borcudur.

Erkek egemen tarih yazımına rağmen tarihe adlarını kazıyan ve dayatılan koşullara canları 
pahasına isyan ederek 8 Mart’ı tüm dünya kadınlarına armağan eden kadın dokuma işçileri-
nin anısı önünde eğiliyoruz.

New York’taki tekstil fabrikasında greve giderek polis şiddeti sonucunda çıkan yangında 
yaşamını yitiren 120 kadının yaktığı meşale bugün de yanıyor. Kadınların kendilerine reva 
görülen koşullar karşısında susmalarını, korkmalarını ve itaat etmelerini bekleyenler o gün 
olduğu gibi bugün de yanılıyor. O gün olduğu gibi bugün de kadınlar susmuyor, korkmuyor 
ve itaat etmiyor...

Yaşasın 8 Mart

Yaşasın Kadın Dayanışması

TMMOB Kadın Çalışma Grubu
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13.03.2018

ANTİDEMOKRATİK SEÇİM DÜZENLEMELERİNE 
HAYIR!

Ülkemizin geleceği açısından en önemli gündemlerden biri olan seçim yasasına ilişkin düzen-
lemeler, dün gece yarısı alelacele TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Taslak çalışmaların-
dan Genel Kurul görüşmelerine kadar her aşaması gizli kapılar ardında ve halktan kaçırılarak 
kabul edilen bu yasa, seçim güvenliğini olduğu gibi, parlamentonun saygınlığını da tümüyle 
ortadan kaldırmıştır.

Seçim kanunlarında yapılan bu antidemokratik değişikliklerle halk iradesi gasp edilmek is-
tenmektedir.

Bilinmelidir ki, seçim güvenliği demokrasilerin en öncelikli şartıdır. 16 Nisan Anayasa Refe-
randumunu şaibeli hale getiren “Mühürsüz” oyların Mecliste kabul edilen değişiklikle yasal-
laştırılması, bundan sonraki tüm seçimleri şaibeli hale getirmiş, seçim güvenliğini ortadan 
kaldırmıştır.

Bugüne kadar örneği olmayan bir ittifak örneği, bölünen seçmenler, taşınan sandıklar ve 
seçmen iradesini baskı altına almaya yönelik polisiye düzenlemeler, demokrasi tarihimizin 
yüz karası olarak kayıtlara geçmiştir.

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

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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21.03.2018

BAHARIN, BARIŞIN VE KARDEŞLİĞİN BAYRAMI 
NEVRUZ KUTLU OLSUN!

Dünyanın pek çok bölgesinde binlerce yıldır doğanın uyanışını, baharın gelişini ve yaşamın 
yeniden canlanmasının temsil eden nevruz, en kadim ve en evrensel kültürel değerlerimiz-
den birisidir.

Bizim coğrafyamızda nevruz sadece doğanın uyanışını değil, barış ve kardeşlik umudunu da 
temsil etmektedir. Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada barışın sağlanması, halkların hu-
zur içinde kardeşçe yaşaması, baharın tüm dünyada umut iklimini yeşertmesi dileğiyle Nev-
ruz Kutlu Olsun!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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03.04.2018

ÜLKEMİZİN VE COĞRAFYAMIZIN GELECEĞİNİ 
TEHLİKEYE ATAN NÜKLEER MACERASINDAN 
DERHAL VAZGEÇİLMELİDİR!

Projesinden ihale sürecine,  ÇED Raporundan inşaat faaliyetlerine kadar her aşaması büyük 
hukuksuzluklarla dolu olan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali sürecinde bugün bir kez daha hukuk 
ayaklar altına alınarak temel atma töreni gerçekleştirilecek.
Öncelikle bilinmelidir ki, TMMOB olarak Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ÇED raporuna ilişkin 
karara karşı açtığımız dava hala devam etmektedir. Santralin yaratacağı çevresel riskler, pro-
jenin iptalini gerektirecek nitelikte ve ciddiyetteyken hukuki süreç görmezden gelinerek ger-
çekleştirilmek istenen temel atma töreni AKP iktidarının hukuk tanımazlığını bir kez daha gös-
termiştir. AKP iktidarı, hukuku tanımadığı gibi, 40 yılı aşkın süredir Akkuyu’da Nükleer Santrale 
karşı direnen, mücadele eden Mersin halkının iradesini de yok saymaktadır.
Nükleer santraller, dünyamızın geleceği açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. Gerek kaza 
riski, gerekse atıkların yayacağı radyasyon, canlı hayatını tehdit etmektedir. Dünya tarihi nük-
leer santrallerde yaşanan en küçük kazaların bile ne denli büyük toplumsal ve çevresel facialar 
yarattığının örnekleriyle doludur. İşyeri kazalarının çokluğu ve deprem faaliyetlerinin yaygınlı-
ğıyla bilinen ülkemiz, Nükleer Santrallerin bilinen risklerini daha da artırmaktadır.
Türkiye’nin Nükleer Santrale ihtiyacı yoktur. TEİAŞ’ın uzun dönemli tahmin raporları, Türki-
ye’nin mevcut elektrik üretim tesislerinin, ülkemizin ihtiyacı olan elektriği üretmeye yeterli ol-
duğunu göstermektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye alınmasıyla birlikte, nükleer 
santral tümüyle gereksiz bir yatırım haline dönüşecektir. Buna rağmen AKP iktidarı,  mevcut 
elektrik maliyetinden 3 kat daha pahalı bir satın alma garantisi vererek, ülkemizin geleceğini 
de ipotek etmektedir.
AKP İktidarının Nükleer Santral konusundaki ısrarı ve acelesinin sebebi ülkemizin nükleer 
enerjiye olan ihtiyacı değildir. Ülkemizin nükleer santrale ihtiyacı yoktur.
Ülkemiz nükleer santral macerası ile uluslararası bağımlılık ilişkileri içerisine zorla sürüklen-
mektedir.
TMMOB; Mersin’de ve Sinop’ta nükleer santrale karşı direnen halkın yanındadır.
TMMOB; doğanın, toplumun ve ülkenin geleceğinden yanındadır.
TMMOB geleceğimizi tehdit eden ihanet projelerinin karşısında olmaya devam edecektir.
Mersin’de, Sinop’ta yada başka bir yerde nükleer santral istemiyoruz.
Ülkemizin ve coğrafyamızın geleceğini tehlikeye atan nükleer macerasından derhal vazgeçil-
melidir!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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10.04.2018

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: “GÜZEL GÜNLER 
İÇİN 1 MAYIS’A!”

1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma gününü Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarla kut-
lamak için hazırlıklara başladığımızı duyurmak amacıyla bugün bir aradayız.

Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler, emeğiyle bu ülkeyi var edenler 1 Ma-
yıs’ta buluşuyor.

Her sene olduğu gibi bu sene de, emeğin taleplerini, demokrasiye, barışa ve özgürlüğe olan 
özlemimizi, başta Taksim olmak üzere 1 Mayıs meydanlarında haykırmak istediğimizi başta 
İçişleri Bakanı olmak üzere ilgili makamlara ilettik.

1 Mayıs 1977’de kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anmak, 2010-2011 ve 2012 yılında yüzbinle-
rin buluştuğu Taksim Meydanının 1 Mayıs Meydanı olduğunu haykırmak, emeğin taleplerini 
kentin en merkezi meydanında görünür hale getirmek istediğimizi İstanbul Valisine ifade 
ettik.

1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamanın, 1 Mayıs’ta işçileri, emekçileri Taksim’e çağırmanın suç olma-
dığını, aksine 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününün kutlanmaması için iktidar ta-
rafından uygulanan şiddetin ve baskının hukuk dışı olduğuna dair 3’ü uluslararası 7’si ulusal 
toplamda 10 yargı kararı bulunuyor.

Ülkemiz gerçekten bir hukuk devleti olsaydı bu yargı kararlarının üzerine tartışılacak bir konu 
kalmazdı. Ancak ülkemizde bütün diğer haklar gibi 1 Mayıs kutlamaları da yargının güvence-
sinde değil. Nitekim 1 Mayıs’ta Taksim’de olma isteğimiz karşısında aldığımız olumsuz yanıt, 
bu durumu bir kez daha tescilledi.

Bir yanda yargı kararlarıyla tescillenmiş olan haklarını kullanmak isteyen işçiler-emekçiler; di-
ğer yanda hukuk tanımazlığı alışkanlık haline getirenler… Büyük usta Ruhi Su’nun dizelerinde 
ifade edildiği gibi: “Sabahın bir sahibi var, sorarlar bir gün sorarlar”

Evet; sabahın bir sahibi var ve biz DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak, tüm dostlarımızla bera-
ber sabahın sahibinin kimler olduğunu bu sene başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört 
bir yanında milyonlarla ifade etmek istiyoruz.

Türkiye’nin dört bir yanındaki 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününü emeğin gör-
kemli buluşmaları olarak örgütlemek kararlılığındayız.

Bu ülkenin emeğiyle yaşayan çoğunluğu, ülkenin yok sayılmak istenen gerçek sahipleri 1 Ma-
yıs meydanlarında buluşacak. 1 Mayıs meydanlarında işçiler, kamu çalışanları, mimar-mü-
hendis-şehir plancıları, hekimler, emekliler, işsizler; kadın erkek, genç yaşlı çocuk milyonlar 
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buluşacak! Ve bu görkemli buluşmaları gerçekleştirmek için, başta İstanbul Maltepe’de ol-
mak üzere, Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs’ı DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak, tüm dost-
larımızla kol kola, omuz omuza, örgütleyeceğimizi burada ifade etmek isteriz.

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

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

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

• “Bu daha başlangıç” diyenler, “hayır” diyenler, “barış” diyenler, “adalet” diyenler 1 Ma-
yıs meydanlarında buluşacak.

• Emek, barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük, laiklik ve halkların kardeşliği 1 Mayıs meydan-
larında buluşacak.

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

• Savaşa hayır barış hemen şimdi diyenler meydanlarda olacak,

• Milyonlar OHAL ile dayatılan yeni rejimin karanlığına teslim olmayacağını 1 Mayıs mey-
danlarından görkemli bir biçimde ilan edecek.

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

Milyonlar bir arada kazanacağımız rengarenk, güneşli güzel günlerin, emek ile kuracağımız 
geleceğin resmini çizmek için 1 Mayıs meydanlarında buluşacak!

Biz dört emek ve meslek örgütü olarak sadece üyelerimizi ve bizlerle beraber 1 Mayıs alan-
larında olacağını ifade eden onlarca dost kurumu değil, bu ülkede emeğiyle geçinen ve yok 
sayılmak istenen herkesi, 1 Mayıs 2018 için ilan ettiğimiz emeğin demokrasi seferberliğine 
güç vermeye çağırıyoruz.

Emeğimiz, ülkemiz, geleceğimiz için 1 Mayıs’a!

Eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış, laiklik ve demokrasi için 1 Mayıs’a! 

Güzel günler için 1 Mayıs’a!

Yaşasın 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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15.04.2018

SURİYE’YE EMPERYALİST SALDIRIYI 
LANETLİYORUZ

Emperyalist koalisyonun geçtiğimiz gün Suriye’de düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz. 

Suriye yıllardır, emperyalistler ve işbirlikçileri eliyle sürdürülen kanlı politikalar sonucu yıkıcı 
bir iç savaşın acısını yaşamaktadır. Türkiye’nin de dahil olduğu bu süreç bölgenin tamamını 
kaosun eşiğine sürüklemiş ve dünya çapında emperyalist çekişmelerin de tehlikeli boyuta 
gelmesini sağlamıştır. 

Suriye’ye düşen koalisyon füzeleri emperyalizmin dünyaya vaadetdiği geleceği göstermekte-
dir. Emperyalizm insanlığa kan, yıkım ve gözyaşından başka bir gelecek sunmamaktadır. Suri-
ye’ye düşen füzeler ülkemizde işbirlikçi AKP iktidarının da övgüsünü ve desteğini kazanmıştır. 

6. Filonun önünde secdeye duranların bugün takındığı tavır, tarihsel gerici ve işbirlikçi gene-
tik karakterlerini de açığa çıkarmıştır. 

Saldırının nedeninin geçmişte Irak’ta olduğu gibi kimyasal silah olduğu açıklansa da, gerçek 
neden emperyalist koalisyonun ve ABD’nin kendi çıkarlarıdır.

Bu savaş ülkemizi de etkilemekte ve AKP iktidarı sayesinde büyük bedeller ödemeye mah-
kum kılınmaktadır. 

Ortadoğu’nun bombaya, füzeye değil, silahların susmasına ve barışa ihtiyacı vardır. Türkiye 
bölgede savaşın değil, barışın parçası olmalıdır.

TMMOB, emperyalizmin kanlı politikalarına ve işbirlikçiliğe karşı durmaktadır. Suriye’ye yö-
nelik gerçekleştirilen emperyalist saldırıyı lanetliyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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15.04.2018

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB’Lİ KADINLAR: 
GÜZEL GÜNLER İÇİN KADINLAR 1 MAYIS’A!

Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan, güzellikleri yaratan ve büyüten biz kadınlar, emek, eşit-
lik, adalet, laiklik, barış, demokrasi demek için, güzel günlerin sözünü vermek için 1 Mayıs 
Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nde alanlarda olacağımızı ilan ediyoruz.

Kadınlara rağmen kadınlar aleyhine çıkartılan yasalara, kaç çocuk doğuracağımızı belirleyen-
lere, LGBTİ’lere ve kadına yönelik şiddete, kadın emeğinin görünmez kılınmasına, kadınların 
güvencesiz çalıştırılmasına karşı, güzel günlerin sözünü vermek, mücadelemizi tüm kadınlar-
la birlikte sokaklara taşımak için, tüm kadınlar 1 Mayıs’ta bir araya geliyoruz.

Kadınlar 1 Mayıs’ta, eşitsizlikleri büyüten rejime karşı bir araya geliyor. İş, aş, ekmek için, ev 
işlerinin toplumsallaştırılması, eşit işe eşit ücret ve sendikal haklar için, emeğinin sömürül-
mesine  yönelik tüm saldırılara karşı gücünü çoğaltmak için bir araya geliyor.

Şiddete, ayrımcılığa, tacize, tecavüze, yok sayılmaya karşı “emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz 
bizimdir” diyen kadınlar, 1 Mayıs’ta alanlarda olacak.

Güvencesiz ve esnek çalışmanın kadınların temel çalışma biçimi haline geldiği, kadın eme-
ğinin yok sayıldığı bir ülkede, emeğine, iş güvencesine sahip çıkan kadınlar 1 Mayıs’ta alan-
larda olacak.

Çocuk, yaşlı, engelli bakımının “hayırseverlik”, “yardım” başlıkları altında değil, kamusal hiz-
met olarak verilmesini talep eden kadınlar 1 Mayıs’ta alanlarda olacak.

İnsan hakkı ihlali ve suçu olan kadına yönelik şiddete karşı çıkmak ve kadın cinayetlerine dur 
demek için; çocuk istismarcılarına karşı “kadınlar vardır” diyebilmek için 1 Mayıs’ta kadınlar 
alanlarda olacak.

Savaşlardan en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor. Savaşa hayır talebiyle meydanlara çıkan, 
özgürlük ve barış için mücadele eden kadınlar 1 Mayıs’ta alanlarda olacak. Kadınlar 1 Ma-
yıs’ta  alanlarda buluşacak.

Eşitliği yok etmeye, emeğimizi görünmez kılmaya çalışanlara karşı örgütlü mücadelemizi sür-
dürmeye devam edeceğiz!

Güzel günler göreceğiz kadınlar!

Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız!

Yaşasın kadın mücadelemiz!

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB’Lİ KADINLAR



254

17.04.2018

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM 
FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA AÇIK MEKTUP

Dün ve bugün, basında ve sosyal medyada, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin 
14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği sınavda toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine aykırı ve 
cinsiyetçi bir soruya yer verildiğine dair bazı paylaşımlara rastlanmıştır.

Bu paylaşımlardan, söz konusu sınavda “Hangisi kadının daha çok evde yaptığı işlerle uyumlu 
ya da evdeki sorumluluklarını aksatmayacak işler arasında yer almaz?” sorusu sorulduğu; 
cevap şıkları olarak  “Hemşirelik, hasta bakıcılık, ev temizliği, mühendislik, öğretmenlik” se-
çeneklerine yer verildiği anlaşılmaktadır.

Öncelikle Anadolu Üniversitesi’nin konuyla ilgili bir açıklama yaparak bu sorunun sınavda 
sorulup sorulmadığına açıklık getirme yükümlülüğü olduğunu hatırlatırız. Böyle bir soru so-
rulmuşsa da bu durumda sorunun iptal edilmesi ve tüm kadınlardan özür dilenmesi gerek-
mektedir.

Neredeyse her gün bir kadının, erkekler tarafından öldürüldüğü, şiddet gördüğü, tacize te-
cavüze uğradığı bir ülkede kadınların emeğine ve bedenine el koyulmasının temelinde yatan 
cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmesi gereken bir eğitim kurumunun, bu eşitsizliği pekiştire-
cek ve meşrulaştıracak bir tavır sergilemesi kabul edilemez.

Bir eğitim kurumunun, bir üniversitenin, kadınları özel alana, ev işi ve çocuk bakımı gibi ha-
neye ait işlere sıkıştıran, kamusal alana erişimlerini engelleyen ya da ancak belirli kodlar 
içerisinde yer almasına izin veren ataerkil ideolojinin taşıyıcısı/savunucusu olması kabul edi-
lemez.

Biz kadınlar mühendis de oluruz, doktor da, kamyon şoförü de marangoz da… Bu meslekleri 
yapmamıza engel olan, kadın olmamız değil, söz konusu sınav sorusunda ve sorunun altında-
ki açıklamada da görüldüğü üzere, cinsiyetçi algı ve pratiklerdir. Soru bölümünde bir toplum-
sal algılamadan ziyade bir hüküm söz konusudur.  Çözüm bölümünde ise gerekçe oluşturma 
telaşıyla sözde toplumsal algı açıklamasına girişilmiştir. Ancak cinsiyetçi düşüncenin açıkça 
dayatması olan bu soru ve açıklaması kadınların mevcut toplumsal hayattaki yerlerinden 
dahi bihaber olunduğunun  göstergesidir.

Denilmektedir ki; “Kadın, toplumda çoğunlukla ev ile ilişkilendirilir; evin, çocukların idaresi 
ve ev işlerini (yemek, temizlik vb.) kadın tarafından üstlenilir. Mühendislik, kadının bu işlerini 
aksatmasına yol açacak bir meslek dalıdır”.
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Eşitsizlikler üzerine kurulu bu sistemde, ataerkinin bugün halen kadını haneye dair yaptığı iş-
lerle özdeşleştirdiği ve bu işlerden kalan zamanlar için “ikincil” işlere yönlendirmeye çalıştığı 
bilinen bir gerçektir. Ancak, cevap şıkları arasında yer alan hemşireliği meslek olarak seçen 
bir kadın ile mühendislik mesleğini seçen bir kadın arasında “ev sorumluluklarını aksatması” 
çerçevesinde nasıl bir fark olduğu izaha muhtaçtır.

Burada esas sorun iş ve özel alan arasındaki çatışmadır. Bu çatışmanın çözülmesi ise ancak ve 
ancak cinsiyet eşitliği temelinde politikaların uygulanması ile mümkündür.

Mesela, haneye ve çocuk bakımına ait tüm işlerin kadın ve erkeklerin ortak sorumluluğu 
olduğu algısının yaygınlaştırılması ve gerekli mekanizmaların geliştirilmesi ile…

Mesela, anneden babaya devredilemez ve ücretli ebeveyn izni uygulamasının başlatılması ve 
erkeklerin bu konuda teşvik edilmesi ile…

Mesela, çocuk bakımı için ulaşılabilir kreş ve bakım evi alternatiflerinin yaratılması ile…

Kadınlar hayatın her alanında vardır ve var olmaya da devam edecektir. Mühendislik mesle-
ğini seçen biz kadınlar da, bizi ev içi köleliğe mahkûm etmeye çalışan zihniyete inat, şanti-
yelerde, maden ocaklarında, fabrikalarda, sanayi bölgelerinde var olmaya devam edeceğiz. 
Cinsiyet eşitsizliğini doğallaştıran ve yaygınlaştıran politikalar yerine, cinsiyet eşitliğini temel 
alan politikaların geliştirilmesi hükümetlerin sorumluluğudur. Bir devlet kurumu olarak üni-
versiteler de bu sorumluluğun başat taşıyıcılarıdır. Anadolu Üniversitesi’ne ve benzeri uy-
gulamalar gerçekleştiren diğer tüm devlet kurumlarına bu sorumluluklarını hatırlatmayı bir 
görev addediyoruz. Meselenin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu
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26.04.2018

TÜM MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARINI 1 MAYIS’TA ALANLARA DAVET 
EDİYORUZ!

Dünyanın dört bir yanındaki emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs 
İşçi Bayramı için hazırlıklar Türkiye’nin dört bir yanında kararlılıkla devam ediyor.

İşyerlerinde, sokaklarda eve meydanlarda coşku ve heyecanla süren 1 Mayıs çalışmaları, iki 
yıla yakın zamandır devam eden OHAL’in baskısı altında bunalan yurttaşlarımıza, susturulan 
meydanlarımıza taze bir nefes taşıdı.

1 Mayıs 2018,

Baskın seçim arkasına gizlenmeye çalışılan siyasi krize karşı,

Halkın gündelik yaşamını karabasana çeviren ekonomik krize karşı,

Baskı ve şiddeti olağan hale getiren OHAL’e karşı,

Parlamenter rejimi tasfiye etmeyi amaçlayan tek adam rejimine karşı,

Gerici uygulamalarla geleceğimizi elimizden almak isteyenlere karşı,

Halkın ortak zenginliklerini sermayeye peşkeş çeken özelleştirmelere karşı,

Halkın iradesini sandık hileleriyle gasp edenlere karşı,

Milyonlarca insanın Türkiye’nin tüm illerindeki alanlarda eşitlikten, özgürlükten, demokrasi-
den, barıştan ve laiklikten yana sesini haykıracağı gün olacaktır.

1 Mayıs 2018, milyonlarca emekçinin yan yana gelmesiyle, içinden geçtiğimiz bu koyu karan-
lığın son bularak rengârenk güneşli bir geleceğe uyandığımız gün olacaktır.

İçinizdeki umudu diri tutun!

Emeğimiz, ülkemiz ve geleceğimiz için;

Güzel günler için 1 Mayıs’ta alanlarda buluşalım!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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09.05.2018

“İMAR AFFI” DÜZENLEMESİ GERİ ÇEKİLMELİDİR

Siyasi iktidar seçim tarihinin belirlenmesinin hemen ardından seçim yatırımı olarak önceden 
programlandığı belli bir dizi girişimde bulunmuştur.

Bu girişimlerden birisi de iktidar tarafından “imar barışı” olarak adlandırılan tasarıdır.

Ülke genelinde yaklaşık 13 milyon konutu ilgilendiren, mülkiyet ve imar sorunu olan, ruh-
satsız ya da imar mevzuatına aykırı olarak eklentiler yapılmış yapıları kapsayacak olan tasarı 
kamuoyuna “imar barışı” olarak yansıtılmakla birlikte, gerçekte bir imar affıdır.

İmar affı kanun tasarısı ile 31.12.2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykı-
rı olarak yapılmış yapılara 31.12.2018 tarihine kadar başvurulması halinde, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlar tarafından Yapı Kayıt Belgesi verilecek; bu belgeye 
sahip olan kaçak yapılar iskân alabilecek, su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek, önceden 
alınmış yıkım kararları ve tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecektir.

Tasarıya göre, müktesep hak oluşturmadığı ifade edilen Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden 
yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır. Yani, Yapı Kayıt Bel-
gesi düzenlenen yapılar ancak yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hü-
kümlerine uygun hale gelebilecektir.

Tasarı, hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan taşınmazların Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na tahsis edilmesini, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanunî veya akdi ha-
leflerinin talepleri üzerine bu taşınmazların Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satıl-
masını öngörmektedir.

Ülkemizde, 1950’li yıllardan itibaren uygulanan neoliberal ekonomik politikalar sonucu, 
kentlere yönelen kontrolsüz ve hızlı göç ve beraberinde gelen kaçak yapılaşma hazine arazi-
lerinin işgaliyle başlamış daha sonra tarım alanlarına, kıyılara, ormanlara, meralara, yaylak 
ve kışlaklar ile doğa koruma alanlarına doğru genişlemiştir.

Kaçak yapılaşma bugün artık sadece yoksulların tercihi değil rant peşinde koşanların da 
başvurdukları bir yöntemdir.  Bu durumun başlıca müsebbibi ise, 16 yıldır topluma, insana, 
çevreye saygı duymayan şehircilik ve kentleşme politikaları uygulayan; ekonomik darboğazı, 
kent topraklarını ve doğal kaynakları pazarlayarak aşmaya çalışan; planlama ve imar mevzu-
atı ile getirilmiş olan düzenleyici kural ve sınırlandırmaları ekonomik gelişimin önünde engel 
olarak gören siyasi iktidardır.

Cumhuriyet döneminde 14 kez imar affı çıkarılmıştır. Bu aflar toplumda kanun dışı uygulama-
ların bir şekilde yasallaştırılacağı algısının pekişmesine neden olmaktadır. Halen ülkemizdeki 
yapı stokunun %60’ının kaçak yapıdır.
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Sağlıklı kentleşmenin ve güvenli yapılaşmanın birinci derecede sorumlusu olan iktidar, mül-
kiyet, yapı grubu ve yapı sınıfı gibi idari ve teknik konuları mal sahibinin beyanına bağlayan 
tasarı ile   bilimi, tekniği ve uygulayıcıları olan mühendis, mimar ve şehir planlama meslekle-
rini inkâr ettiği gibi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini de yok saymaktadır.

Bu tasarı ile imara aykırı, çevre ve doğa tahribatına neden olan ve en önemlisi de yeterli 
mühendislik hizmeti almadığı için olası depreme dayanıklılık bağlamında riskli yapılar devlet 
eliyle meşrulaştırılmakta, hukuka uyan vatandaşlarımız cezalandırılırken, kural tanımayanlar 
ödüllendirilmektedir. Oysa topraklarının tamamı deprem riski altında olan ülkemizde, dep-
rem nedeniyle ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik kayıplar karşısında, ciddi tedbirler alın-
ması gerekmektedir.

Tasarıda, deprem riski taşıyan kaçak binaların yasallaştırma bedellerinin, deprem riski taşı-
mayan binaların üretimi için kullanılması öngörülmektedir. Üzerine yapılan arsa ve yapı ma-
liyet bedelinin %3’ü oranında alınacak “yasallaştırma” ile 13 milyon civarında olduğu ifade 
edilen kaçak yapıdan toplanacak para miktarının büyüklüğü ortadadır. Bu dahi, depreme 
karşı alınan önlemlerin aslında ne denli samimiyetsiz olduğunun ve esasen krize giren inşaat 
sektörü üzerinden yeni rantlar elde etme hesapları yapıldığının açık göstergesidir. Siyasi ikti-
dar, yandaş inşaat firmalarına yeni imar alanları açmak için altyapı hazırlamaktadır.

Gelen tepkiler üzerine İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada 
içindeki bazı alanlar imar affı kapsamından çıkarılmıştır. Ancak tarihi ve kültürel açıdan zen-
gin bir coğrafyada kurulu ülkemizde, özellikle de sahil şeritlerinde kaçak yapılaşmaya maruz 
kalan daha nice tarihi sit alanı bulunmaktadır.

Öte yandan bu tasarı ile Birliğimiz ve bağlı Odalarımız tarafından açılan davalarla iptal edi-
len planlar ve ruhsatlar hukuki kazanımlara rağmen yasallaştırılacaktır. Bu düzenleme, siyasi 
iktidarın ustalık döneminde uygulamaya koyulduğu “hukuksuzluğun hukukunu oluşturma” 
politikasının bir devamıdır.

Siyasi iktidara sesleniyoruz;

Bugüne kadar yaşanan süreçler göstermiştir ki, kentlerimizde en büyük tahribatı yaratan, en 
büyük yıkımları yaratan, kentlerimizi yaşanamaz hale getiren yasadışı düzenlemelerin başın-
da imar afları gelmektedir.

Çıkarılan tüm imar afları gibi bu imar affı da; seçim döneminde, ekonomik gelir ve oy elde 
etmek amacı ile gündeme getirilmiştir.

Çıkarılan tüm imar aflarında olduğu gibi bu imar affı da; toplumsal adalet ve barış duygu-
sunun zedelenmesine, yasalara ve uygulayıcılarına olan güvenin sarsılmasına yol açmaktan 
öteye gidemeyecektir.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini seçim odaklı hesaplarınıza alet etmeyin ve derhal 
bu tasarıyı geri çekin.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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14.05.2018

İSRAİL VAHŞETİNİ KINIYORUZ!

14 Mayıs 2018 tarihi, İsrail Devleti’nin savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı büyük vah-
şetle tarihe geçmiştir.

Bundan 70 yıl önce yurtlarından sürülen Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönüş hak-
larını talep ettikleri 30 Mart Toprak Günü’nde başlayan İsrail Vahşeti, bugün onlarca kişinin 
öldürüldüğü, binlerce kişinin yaralandığı büyük bir katliama dönüşmüştür.

Yaşanan bu katliamdan, İsrail Devleti kadar, Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak bölgede büyük 
bir provokasyon yaratan Amerika Birleşik Devletleri de sorumludur.

İsrail Devleti derhal bu insanlık dışı katliama son vermelidir. İşgal ettiği topraklardan çekilme-
li ve Filistinli mültecilerin kendi topraklarına geri dönüş hakkına saygı göstermelidir.

İşgalciler ve katliamcılar kaybedecek, direnen Filistin halkı kazanacak!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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17.05.2018

TEKNİK ELEMANLARA DENETİM YETKİSİ 
VERİLMESİ YAPI DENETİM SİSTEMİNE 
VURULAN YENİ BİR DARBEDİR

Geçtiğimiz günlerde siyasi iktidarın seçim yatırımları kapsamında hazırladığı ve TBMM Ge-
nel Kurulunda kabul edilen “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı”içerisinde 4708 sayılı Yasa’nın bazı 
hükümleri de değiştirilmiştir.

Öncelikle, 2001 yılından beri yürürlükte olan ve uygulama sürecinde ülkemizdeki yapı üre-
tim sürecinin sorunlarını çözmek bir yana, adeta kendisi bir sorun olan söz konusu yasanın, 
3-4 maddesini değiştirmek suretiyle iyileştirilmeye çalışılmasını yüzeysel bulduğumuzu, bu 
yaklaşımın günü kurtarmaktan öteye gidemeyeceğini; kalıcı çözüm için ise, konunun tüm 
taraflarca kapsamlı olarak değerlendirilmesi ve daha sağlıklı, işletilebilir yeni bir sistem kur-
gulanması gerektiğini ifade etmek isteriz.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen değişiklikler incelendiğinde; Yapı denetimi hizmet 
sözleşmelerinin yapı sahipleri ile Bakanlıkça belirlenecek yapı denetim kuruluşları arasın-
da akdedilmesinin sağlanacağı ve yapı denetim kuruluşuna ödenecek hizmet bedelinin yapı 
yaklaşık maliyetinin %1,5’i olarak sabitlendiği görülmektedir.

Yapı denetim firmalarının lehine olan bu değişikliklerin yapı denetim sisteminin sorunlarını 
aşmaya nasıl bir katkı sağlayacağını öngörmekte zorlandığımızı belirtmek isteriz.

Birliğimizi ve bağlı Odaları ilgilendiren asıl değişiklik ise teknik öğretmen, yüksek tekniker, 
tekniker ve teknisyenlerin “Yardımcı Kontrol Elemanı” adı atında sisteme eklemlenmesi ol-
muştur.

Yakın geçmişte Yönetmelik maddesi olarak getirilen ve yüksek yargı tarafından yürütmesi 
durdurulan söz konusu düzenlemenin, bugün Yasa ile yeniden ısıtılıp gündeme getirilmesini 
hukuk devleti ilkesinin bir türlü benimsenemediğinin açık bir göstergesi olarak görüyoruz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, görevlendirildiği şantiyede sürekli olarak bulunup inşaat, elekt-
rik tesisatı, sıhhi tesisat ve ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme, mekanik tesisat, 
harita-kadastro gibi alanlarda üretim sürecinin belirli bir bölümünün, kontrol mühendisinin 
tarif ve direktiflerine göre, şartname, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasını, gö-
zetleyerek sağlamaya yönelik eğitim alan tekniker ve teknisyenler ile bunların eğitimlerinden 
sorumlu teknik öğretmenlere yapının bütününe yönelik denetim yetkisi veren söz konusu 
düzenleme yapı denetimindeki riskleri büyütecektir.

Teknik öğretmenler, teknisyenler ve teknikerler, mühendislerin çalışma yaşamı içerisinde 
birlikte faaliyet yürüttükleri iş arkadaşlarıdır. Siyasi iktidar bu tür uygulamalarıyla bizleri en 
yakın çalışma arkadaşlarımız olan teknik elemanlarla karşı karşıya getirmeye çalışmaktadır. 
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Aynı meslek alanının farklı kademelerinde işbirliği içinde çalışma yürüten iki meslek gru-
bunun, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve politik açmazlar nedeniyle karşı karşıya 
getirilmesi sorunların çözümü açısından yarar sağlamayacaktır.

Emek-yoğun bir sektör olması dolayısıyla inşaat sektörü kalifiye olmayan işçileri yoğun olarak 
istihdam etmektedir. Bu durum üretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesini sağlayacak tek-
nik öğretmen, tekniker ve teknisyen gibi ara elemanlara ihtiyacı artırmaktadır. Buna rağmen 
ülkemizdeki teknik öğretmenlerin, teknisyenlerin ve teknikerlerin ciddi bir işsizlik sorunu ya-
şamakta olduğu bilinmektedir.

Siyasi iktidar teknik öğretmen, tekniker ve teknisyenlere iş alanı yaratmak istiyorsa, mü-
hendislik mesleğinin uygulama alanlarını teknik elemanlara açmaya çalışmak yerine üretim 
süreçlerini yeniden düzenleyerek, teknik elemanları hukuki statüye kavuşturmalı ve üretim 
sürecindeki önemlerini görünür kılmalıdır.

Kaldı ki, ülkemizde planlama anlayışından vazgeçilmesi, eğitim, öğretim ve istihdam bütünlü-
ğünün kopartılması sadece teknik öğretmen, tekniker ve teknisyenler için değil mühendisler 
için de geçerlidir. Ülkemizde Cumhuriyet döneminde kurulan birkaç köklü üniversite dışında 
mühendislik eğitimi veren üniversitelerin en alt sıralarda yer alması da mesleğimize yönelik 
itibar sorununa neden olmakta, önemini azaltılmakta ve niteliğini tartışılır hale getirmekte-
dir. Oysa yapılması gereken mühendislik mesleğinin içinin boşaltılması değil eğitimin niteliği-
nin artırılması ve ülke kaynaklarının doğru değerlendirilmesidir.

Mesleğimize ve ülkemize olan sorumluluğumuz gereği yapı denetim sisteminde geriye dö-
nülemez tahribatlar yaratacak bu uygulamaya karşı olduğumuzu, bu yanlıştan bir an önce 
dönülmesi için tüm demokratik ve hukuki zeminlerde mücadeleye devam edeceğimizi ka-
muoyuna duyururuz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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17.05.2018

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERLE 
HAKSIZ VE HUKUKSUZ BİÇİMDE KAMUDAN 
İHRAÇ EDİLEN MÜHENDİS VE MİMARLAR 
ŞİMDİ DE YAPI DENETİMİ SİSTEMİNDEN İHRAÇ 
EDİLİYOR

22 aydır devam eden OHAL boyunca çıkartılan KHK’larla binlerce mühendis, mimar ve şehir 
plancısı meslektaşımız açığa alınmış, ihraç edilmiş, sözleşmeleri feshedilmiş ya da yenilen-
memiştir.

Yaşadığımız bu hukuksuzluk zincirine geçtiğimiz günlerde yeni bir halka daha eklenmiştir. 
Yapı denetimi kuruluşlarında çalışan mühendis ve mimarlardan KHK ile ihraç edilmiş olanla-
rın belgeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edilmektedir. Ayrıca yeni başvurular 
da reddedilmektedir. Meslektaşlarımızın yapı denetimi sistemindeki sicilleri silinmektedir. 
Aralarında Odalarımızın merkez ve şube yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu mühendis 
ve mimarlar, yaşadıkları adaletsizlik yetmezmiş gibi şimdi de açlığa mahkum edilmektedir.

Ülkemizde hak ve özgürlükler bakımından 1215’te yapılan Magna Carta’dan daha geri bir ko-
numa sürüklenmiş durumdayız. Yüzbinlerce kişi kanun olmadan, kural olmadan yasadışı ilan 
edilmektedir. Bu yaşananlar anayasa ve uluslararası metinlerle güvence altına alınan çalışma 
hakkı başta olmak üzere pek çok temel hak ve özgürlüğe açık bir saldırıdır.

Olağanüstü Hal KHK’larıyla 130 binin üzerinde kamu emekçisi, herhangi bir soruşturma ol-
madan ve savunmaları alınmadan görevlerinden ihraç edilmiştir. İhraçlar ve açığa alınmala-
rın tamamı sorgusuz, sualsiz ve soruşturmasız gerçekleştirilmiştir. Oysa Hükümet, kamudan 
ihraç edilenlerin hangi somut gerekçelerle ihraç edildiklerini, ihraç edilenlerin darbe girişimi 
ile aralarında herhangi bir somut bağ bulunup bulunmadığını en küçük bir şüpheye yer bı-
rakmayacak şekilde açıklamak zorundadır.

Bilimsel ve teknik gelişmeyi kamu ve toplum yararı doğrultusunda savunan meslektaşları-
mız, iktidarın yanlış uygulamalarını eleştiren muhalif kimlikleri dolayısıyla sınırı olmayan bir 
şekilde cezalandırılmaktadır.

Bakanlık, yapı denetimi alanının kamusal niteliğini meslektaşlarımızı işsizliğe mahkum eder-
ken değil, denetim faaliyetlerini özel şirketlere peşkeş çekerken, kamusal görevlerini özel şir-
ketlere dağıtırken gözetmelidir. KHK’ların kapsamının keyfi bir biçimde yorumlanarak mimar 
ve mühendislerin yapı denetim şirketlerindeki görevlerinin engellenmesi kabul edilemez.

Meslektaşlarımızın haksız ve hukuksuz bir şekilde KHK’larla ihraç edilmelerini, ardından ya-
şamdan dışlanmalarını, işsizliğe mahkum edilmelerini kabul etmiyoruz.

Birliğimiz, Bakanlığın meslektaşlarımızı yapı denetim sisteminden ihraç eden bu yanlış uygu-
laması karşısında gerekli hukuksal girişimlerde bulunacaktır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Konuşmaları
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Ankara

10.06.2016

TTB 67. BÜYÜK KONGRESİ
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Divan
Değerli TTB Yöneticileri
Sevgili Delegeler,
Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. Burada ara-
nızda olmaktan büyük bir onur duyuyorum.

TMMOB ve TTB iki kardeş örgüt… Sizler mesleğiniz gereği sağlık hakkı için, bizler de sağlıklı 
çevre, sağlıklı kentler, sağlıklı yaşam için mücadele ediyoruz. Ama TTB ve TMMOB’nin mü-
cadelesi bununla sınırlı değil. Hekimler ve mühendis, mimar, şehir plancıların mücadelesi 
yalnızca meslek alanlarıyla sınırlı değil. İçinde yaşadığımız coğrafyada bu çok da mümkün 
değil zaten.

Yalnızca son bir yıla baktığımızda bile, bize yaşatılanların ne kadar ağır olduğunu görüyoruz.

7 Haziran seçimlerinden sonra bir kişinin iktidar hırsı, başkanlık sevdası uğruna ülkemizin 
içine sürüklendiği girdabı hep beraber yaşıyoruz. Suruç katliamı, 1 Kasım seçimleri, 10 Ekim 
Ankara katliamı, Sultanahmet katliamı, Ankara’da Merasim Sokak’taki patlama, Güvenpark 
patlaması, İstiklal Caddesi’ndeki canlı bomba saldırısı, İstanbul Beyazıt’ta, Mardin’de art 
arda yaşanan saldırılar…

Ülkenin güneydoğusunda yaşanan savaş, gözaltında kaybedilenler, tutuklanan gazeteciler, 
akademisyenler…

Gericilikle, bağnazlıkla, her geçen gün ortaçağ karanlığına sürüklenmeye çalışılan ülkemiz…

Faşist bir baskı altında geliştirilen neoliberal sömürü içinde, çalışma hayatının tamamen ta-
şeron sistemi içerisinde güvencesizleştirilmesi… AKP havuzuna bağlı şirketlerin daha çok kar 
etmesi pahasına inşaatların, fabrikaların, madenlerin işçi mezarlığına dönüştürülmesi…

Değerli Arkadaşlar,
Bugün ülkemizde emekçilerin, ezilenlerin birlikte mücadelesine ve dayanışmasına duyulan 
ihtiyaç ortadadır. Emperyalizme ve sömürüye karşı özgürlük, demokrasi, bağımsızlık ve la-
iklik için verilen mücadeleyi ancak bir arada olursak, omuz omuza yürürsek, çabalarımızı 
ortaklaştırabilirsek büyütebiliriz. 

TTB ve TTB’nin kadroları; TMMOB’nin yol arkadaşıdır. Ülkemizin içinden geçtiği süreçte bu 
yol arkadaşlığı çok daha anlamlıdır, çok daha önemlidir. Şimdi tam da “Kurtuluş yok tek başı-
na, ya hep beraber ya hiçbirimiz” diyerek mücadeleyi büyütme zamanıdır.
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Şimdi çok daha güçlü bir şekilde bir arada durmalı, çok daha güçlü bir şekilde söylemeliyiz;  
“Karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, diktatoryal yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demok-
rasiyi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe yaşamayı; 
savaşa karşı barışı; sömürüye karşı emeği; adaletsizliğe karşı eşitliği savunma zamanıdır. Şim-
di tam da, eşit, özgür, demokratik, laik bir Türkiye’de bir arada yaşamı savunma, bunun için 
mücadele etme zamanıdır.”

Hepinize, hepimize kolay gelsin arkadaşlar.
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Ankara

25.06.2016

HAZİRAN TÜRKİYE MECLİSİ
“DİKTAYA NOKTA” BULUŞMASI

“Diktaya nokta koymak” için buluşan Sevgili Dostlar,

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

Türkiye olağanüstü bir dönemden geçiyor. Fiili başkanlık sisteminin ilan edildiği, milletvekili 
dokunulmazlıklarının kaldırıldığı, parlamenter temsili demokrasinin fiilen feshedildiği, ana-
yasa ihlallerinin doruğa vardığı, Kürt halkına yıkım ve katliamların reva görüldüğü, halka kar-
şı katliamların yapıldığı, ölümlerin kutsandığı, milliyetçiliğin körüklendiği günleri yaşıyoruz. 
Hayatın her alanını tahakküm altına alan gericileşmeyle, kadın cinayetleri, çocuk tacizlerinin 
günbegün arttığı, yasalarla getirilen kölelik düzeniyle, iş cinayetlerinin, taşeronlaşmanın, ka-
yıtdışı çalışmanın yaygınlaştırıldığı günleri yaşıyoruz.

Karanlık düzenlerini sürdürmek için her geçen gün baskıyı ve zulmü arttırıyorlar.

Ama bilmiyorlar ki; baskı ve zulüm bizi yıldıramaz. Biz karanlığa teslim olmayacağız. Bu ülke 
için mücadelemiz sürecek ve elbet gün gelecek devran dönecek bunların hesabını soracağız. 
10 Ekim’de barış için alana gelip katledilen 101 canımızın hesabını soracağız. Kadın cinayetle-
rinin, tecavüzlerinin, çocuklara yönelik cinsel istismarın hesabını soracağız. Kentlerimizi rant 
uğruna talan etmelerinin, doğayı katletmelerinin hesabını soracağız. Ekmeği uğruna inşaat-
larda ölen işçi kardeşlerimizin, taşeron firmaları daha çok kazansın diye ölüme gönderdikleri 
maden emekçilerinin hesabını soracağız. 

Ülkeyi sürükledikleri bu karanlık girdaptan çıkmak için, AKP’nin hedeflediği İslami rejim ege-
menliği ve “Türk tipi başkanlık” adı altında diktatörlüğe karşı “Başka bir Türkiye” için müca-
delemiz Haziran’ın ışığında sürecek.

Haziran mücadelesinde kaybettiğimiz gencecik kardeşlerimize sözümüz var; barış için katle-
dilen 101 canımıza sözümüz var: Bu düzen böyle gitmeyecek sevgili arkadaşlar. AKP gericiliği, 
piyasacılığı ve diktasına teslim olmayacağız.

Bugün burada AKP’nin karanlık düzenine itiraz edenler, bizler biliyoruz ki; şimdi mücadeleyi 
büyütmenin zamanı. Şimdi faşizm ve gericiliğe karşı toplumsal muhalefet güçlerinin birliği 
içinde; eşit, özgür, bağımsız, demokratik, halkların refah, kardeşlik, barış içinde yaşadığı, yar-
gının tüm bu hakların güvencesi olduğu, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tekni-
ğin aydınlatıcılığındaki başka ve yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürme zamanı.

“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.” 
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İzmir

26.08.2016

3. HKMO YAZ EĞİTİM KAMPI – ÇALIŞMA 
YAŞAMINDA ÖRGÜTLÜLÜĞÜN ÖNEMİ
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Arkadaşlar, 
Konumuz çalışma yaşamında örgütlülüğün önemi üzerine. Bu nedenle önce kısaca örgütlen-
me kavramı üzerinde durmak istiyorum. 

Örgütlenme ve örgütlülük, en genel anlamda, bireylerin ve toplumsal grupların ortak çıkar-
lar etrafında ve bu çıkarlar doğrultusunda biraraya gelme, birlik olma gerekliliğinden doğ-
muştur. 

Örgütlenme, doğası gereği toplumsal bir oluşumdur. 

Sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer örgütler, toplumların gelişmişliği oranında 
kendini kabul ettirmiş, demokratik mücadelenin güçlülüğü oranında yasalara yansımış top-
lumsal oluşumlardır. Siyasi iktidarlar üzerinde baskı gruplarıdır.

Değerli Arkadaşlar, 
Örgütlenme için çıkar birliği gereklidir demiştim. 

Biz bugün ortak çıkarlar etrafında şekillenmiş sınıflardan oluşan sınıflı toplumların en üst 
evresinde, sermaye egemenliği yani kapitalizm evresinde yaşıyoruz. 

Bugünkü sınıflı toplum yapısının ifadesi olan sermaye egemenliği; üretim araçlarının, üretici 
güçlerin, teknolojinin, insanların mutlak çoğunluğu tarafından üretilmiş zenginliklerin, tüm 
servet ve varlıkların, bir azınlık tarafından el konulması üzerinde yükselmektedir. 

Bu noktada sömürenlerin ortak çıkarları ile, emeğiyle yaşayanların, yalnızca emeğiyle yaşa-
yacak olanların ortak çıkarları ve örgütlenme gerekleri ayrışmaktadır. 

Pekiyi bu mücadelede bir meslek grubu olarak mühendis ve mimarların safı ve yönü nere-
sidir? 

Bizler, toplumsal iş bölümü içerisinde bilimi ve tekniği temsil ediyoruz.  Üretim süreçlerinde 
almış olduğumuz konum gereği sermaye ile emek arasında organizatör görevi üstleniyoruz.

Sınıfsal konumumuz ve aidiyetimiz  ise, son incelemede, üretim ilişkisi içerisindeki almış ol-
duğumuz yere, üretim araçlarının mülkiyetine, işyerlerindeki hiyerarşik konumumuza, kendi 
işimizi yapıp yapmamaya göre farklılıklar göstermektedir. 

Kamuda ve özel sektörde çalışan mühendis ve mimarların büyük bir kesimi gerek  üretim sü-
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recinde üstlendiği rol, gerekse de toplumsal gelirden aldığı pay gözetildiğinde  ücretli emeğin 
bir katmanıdır. 

Küçük atölye ya da büro sahibi meslektaşlarımızın iş yerlerindeki üretim süreci ise  kapitalist 
bir işleyişten çok, bir zanaatkârınkinin özelliklerini taşımaktadır. 

Bu büroların önemli bir bölümünde ücretli bir mimar veya mühendis yoktur. Hatta herhangi 
bir ücretli de çalışmaz. Büro sahibinin emeği belirleyici olup, hem işin sahibi bir kapitalist 
hem de bürosunun ücretli işçisidir. Sermayesi, işyerindeki araçlar veya atölyesindeki tezgah-
lardan ibarettir. Buralarda bir sermaye birikimi oluşamaz. 1990’lı yıllarda büyük işletme ve 
yapı şirketlerinin kurulması ile, atölye ve büro’ların bir kısmı batmış, yenileri oluşturulama-
mış, buradaki mühendis ve mimarlar da ücretli emek kategorisine geçmiştir. 

Sonuçta bu kesimin çıkarları da emekçilerin, emeğiyle geçinenlerin çıkarlarıyla kesişmekte-
dir. 

Değerli Arkadaşlar,  
Üye profilimizden de görüleceği üzere bizim ortak çıkar yaklaşımımız, emekten yanadır ve 
halkçı-toplumcu dünya görüşümüz ekseninde şekillenmiştir.  

Mühendis, mimar, şehir planlamacılarının, ortak çıkarları için  örgütlenme gereksinimi eğitim 
süreçlerinden çalışma yaşamına dek uzanmaktadır. 

Bizler ülkemizin imarında, yapılaşmasında, altyapısında, sanayileşmesinde, enerji üretim ve 
dağıtımında,tarımda, teknoloji üretiminde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının değerlendirilme-
sinde kısacası ağırlıklı olarak üretimde ve yatırımda görev alan meslek disiplinleriyiz. 

Dolayısıyla, özellikle son 30 yıldır uygulanan insanı, doğayı, bilimi, üretimi ve yatırımı dışla-
yan politika ve uygulamalardan doğrudan etkileniyoruz. Küresel sermayenin ve bağlı kuru-
luşlarının denetiminde uygulanan yeni liberal politikalarla ve özelleştirmelerle bizlerin varlık 
nedeni olan ülke sanayisi, madenleri, tarımı, hayvancılığı ve ülke ormanları bitirilmektedir. 
Meslek uygulama alanlarımız gün geçtikçe daraltılmaktadır. 

Bu politikalar sonucu nitelikli işgücü olan mühendislikte de işsizlik artmıştır. Esnek, güvence-
siz çalışmaya dayalı sömürü biçimleri meslek alanlarımızı da kapsamıştır. İş güvencesine sa-
hip olmamak, çalışma koşullarının giderek ağırlaşması, yetersiz ücret, işsizlik tehlikesi, sigor-
tasız çalıştırılma, insan onuruna yaraşır emeklilik sürecini yaşayamama bunlardan bazılarıdır

Meslektaşlarımız mesleki yetersizlik sorunları; siyasi baskı ile kadro atamaları, tayin ve sür-
günler; fazla mesailerde ücret verilmemesi; fazla çalıştırma, iş saatleri ihlali; sosyal hak ihlal-
leri ve özlük haklarına yönelik sorunlarla yüz yüzedirler.

Biliyorsunuz, AKP döneminde üniversiteleri ve meslek alanlarımızı ilgilendiren birçok dü-
zenleme de yapıldı. Teknik öğretmenlere mühendis unvanı verilmesi, teknoloji fakülteleri, 
uzaktan eğitim gibi mühendislik eğitiminin temelini aşındıran düzenlemeler söz konusudur. 

Mühendislik bölüm ve fakültelerinin gerçek bir gereksinime dayanmayan hızlı artışı, mühen-
dis işsizliğini, düşük ücretleri, güvencesiz ve hatta meslek dışı alanlarda çalışmayı beraberin-
de getirmektedir. 
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AKP iktidarı döneminde, üniversite sayısı iki kattan fazla artmıştır. Mühendislik bölümlerinde 
öğrenim gören öğrenci sayısında da benzer artışlar söz konusudur. Ancak eğitime ayrılan 
ödenekler, öğretim görevlisi sayısı ve üniversite koşulları gibi göstergelerde eşdeğer bir artış 
yoktur. 

Eğitim-öğretimdeki teori-pratik uyuşmazlığı, öğretim elemanı eksikliği, labaratuvarların ol-
mayışı, deneysel malzeme eksikliği, bilimsel bilginin geri plana atılması vb. bir dizi olgu, mü-
hendislik öğretimini kemirmektedir. 

Kadın mühendisler, üniversite yıllarından çalışma yaşamına dek fırsat eşitliğinden uzakta, 
baskıyı, sömürüyü ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini bir bütün olarak yaşamaktadır. 

Kamuda, eğitimde ve toplumsal yaşamda laikliğin bitirilmesi yönünde önemli adımlar atıl-
mıştır. Din, sömürüyü gizleyen bir zırh olarak ve mezhepçi bir tarzda kullanılmaktadır. 

Kısaca sınıfsal, toplumsal, cinsiyet eşitsizliklerini artıran mevcut düzen ve AKP iktidarı, ka-
pitalizmin “işsizlik stoku”nu genişletme ve piyasaya düşük ücretli işgücü yedeği oluşturan 
programatik bir yönelime sahiptir. 

Ama unutmayalım ki, karanlığın, olumsuzluğun diyalektik karşıtı aydınlıktır; motorları mavi-
liklere sürebilmek, güneşli güzel günler görmek ancak örgütlü mücadele ile olanaklıdır. 

Sevgili Arkadaşlar,

Bu noktada öğrenci üye örgütlülüklerinin ve antiemperyalist, demokrat, halkçı-toplumcu-ka-
mucu mühendislik yaklaşımının titizlikle sahiplenilmesi, Odalarımız, TMMOB ve ülkemizin 
geleceği açısından önem taşımaktadır. 

Eğitim-öğretim ve meslek alanlarımıza yönelen gerici liberal kuşatmaya karşı bilimi rehber 
alan örgütlü bilincin üniversitelerde ve her alanda yaygınlaştırılması, ülkemizin aydınlık gele-
ceği için önem taşımaktadır. 

Ülkemiz koşulları, öğrenci gençliğe; üniversite özerkliğinin sağlandığı; eğitimin her kademe-
de eşit ve parasız olduğu; öğretimin akademik, demokratik, bilimsel ve laik bir yaklaşımla 
yeniden düzenlendiği; öğretim üyeleri, öğrenciler ve üniversite çalışanlarının yönetim ve 
karar süreçlerine katıldığı; çalışma yaşamında sömürülmediği, emeğini halkı ve ülkesinin kal-
kınması için kullandığı, insanca, özgürce yaşayabildiği  “bir başka Türkiye” mücadelesinde 
önemli görevler yüklemektedir. 

Haklarımız ve çıkarlarımıza dair bilincin oluşması, mesleğimizi uygulayabileceğimiz ortamla-
rın yaratılması mücadelesi, yani bağımsızlık, demokrasi, laiklik, toplumsal kalkınma ve hakça 
paylaşma mücadelesi, bugün her zaman olduğundan daha fazla önem taşır hale gelmiştir. 

Bu vb. temel ortak gündemler etrafında ortak politikalarımızı belirlemek,  birlikte mücade-
leyi örgütlemek, örgütlenmemizi güçlendirmek zorunludur. Örgütlenmemizi güçlendirmenin 
yolunun ilk adımı ise şüphesiz buradan, sizlerden, bizlerden, örgütlülüğümüz ve birliğimiz-
den geçiyor. 
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TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ
Değerli Arkadaşlar,
Bu temel çerçevede 100 yılı aşkın bir örgütlenme pratiği olan ülkemiz mühendis ve mimarları 
emperyalizme ve sermaye güçlerine karşı halkımızın yanında yer almışlar, en azından bağım-
sızlık, kalkınma-sanayileşme ekseninde halkın yanında saf tutmuşlardır,

TMMOB’nin kurulduğu 1954 yılına kadarki mesleki kuruluşlar iki temel alanda mücadele 
etmişlerdir.

• Bunlardan birincisi mühendislik ve mimarlık unvanının yasal bir statüye kavuşturulma-
sıdır. 

• İkincisi ise ülkemiz mühendislerinin yabancı mühendislere karşı hak ve hukuklarının ko-
runması, ülkemizde yabancı mühendislerin ve mimarların çalışmasına kısıtlama getiril-
mesidir.

Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin bu konuda ehliyeti olmayan kişilerce yerine getiril-
mesinin ve bu kişilerin mühendis ve mimar sıfatını kullanmalarının önüne geçilmesi mesleki 
derneklerin ilk uğraşlarından birisi olmuştur. Bu konuda yürütülen girişimlerin ilk ürünü 1927 
yılında alınmış, bu tarihte 1035 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun çıkarılmıştır. 
Bu kanunda yüksek mühendislik ve yüksek mimarlık tanımlanmış ve bu tanımlamalara uy-
mayanların mühendislik ve mimarlık ünvan ve yetkisiyle mesleki uygulamada bulunmaları 
yasaklanmıştır.

Bu yasa 1936 yılında 3077 sayılı yasayla, 1938 yılında da 3458 sayılı yasalarla değiştirilmiştir. 
Bu yasalarla doktorlar ve avukatlardan sonra mühendis ve mimarlar yüksek öğretim sonra-
sında elde edilen meslekler olarak mesleki tanınırlığa kavuşmuştur.

Bu tarihten itibaren mühendis ve mimarlar, örgütlenmeleri aracılığıyla Odalaşma doğrul-
tusunda mücadele ve çalışmalarını yürütmüştür. 1954 yılında 6235 sayılı yasa ile TMMOB 
kurulmuştur. Böylece mühendisler ve mimarlar toplum nezdinde varlıklarını kabul ettirmek, 
mesleki çıkarlarını korumak doğrultusunda çalışmalar yürütecek görev ve yetkileri yasa ile 
belirlenmiş bir yapılanmaya ulaşmışlardır. 

Ülkemiz mühendis ve mimarlarının yabancılara karşı hak ve hukuklarının korunması müca-
delesi günümüzde de sürdürülmektedir. TMMOB’nin kurulmasıyla birlikte yasamızın 34. ve 
35. Maddelerinde, yabancı mühendis ve mimar çalıştırılırken TMMOB’nin görüşünün alın-
ması öngörülerek nisbi bir kazanım elde edilse de, bu konuda ülkemizin dışa bağımlı ekono-
mik politikalarından dolayı kalıcı çözümler elde edilememiştir.

Bildiğiniz gibi 1995 yılında ülkemizin imzaladığı GATS anlaşması ile 76 sektör yanı sıra mü-
hendislik hizmetlerinin de serbest dolaşımına izin verilmiştir. Yine AB uyum süreci içerisinde 
ülkemiz teknik mevzuatı AB teknik mevzuatına uyumlu hale getirilirken ülkemizde gerekli 
mühendislik altyapıları kurulmamıştır. 

Ülkemizde yabancı mühendis ve mimar çalıştırılmasına karşı ilk örgütlü gösteri “İstanbul Üni-
versitesi Tıp Fakültesi binasının projelerinin Amerikalı Mühendis ve mimarlara yaptırılmak 
istenmesi üzerine 1949 yılında yapılmıştır. Türk Yüksek Mühendisler Birliği üyeleri Ulus’tan 
Kızılay’a kadar kalabalık bir yürüyüş düzenlemişlerdir. 



272

Meslektaşlarımızın tarihimiz boyunca üstlendiği rol ve mücadelenin aldığı seyir ülkemizde 
izlenen ekonomi politikaları ve bu politikalarla bizlere biçilen rol ve öneme göre değişiklik 
göstermiştir. Ancak tüm dönemlerde temel eksen sanayileşme ve kalkınma olgusu olmuştur.

Mühendisler ve mimarlar ülkemizde cumhuriyetin ilk dönemlerinde ve ardından çarpık ve 
dışa bağımlı da olsa sanayileşmenin hızlandığı 1950’lerden 1970’lere kadar ayrıcalıklı bir ko-
numa sahipti. Ancak bağımlı kalkınma politikasının ve plansız eğitimin sonucunda meslek 
gurubumuzun belirli bir azınlığı bu ayrıcalığı korurken bir bütün olarak mesleklerimiz ayrıca-
lıklarını yitirmiştir.

Mühendis ve mimarlar 1958 yılında çıkarılan 10195 sayılı kararname uyarınca kamuda istih-
dam ediliyor ve oldukça yüksek paralar alıyorlardı. 1969 yılında ise kamuda çalışan teknik 
elemanlar 657 sayılı devlet memurları kapsamına alınmıştır. 

Teknik elemanlar bu koşullarda 12 Şubat 1970 tarihinde Teknik Eleman Sendikası’nı (TEK-
SEN) kurmuşlardır. 12 Martı izleyen dönemde ise kapatılan TEKSEN yerine Tüm Teknik Ele-
manlar Derneği (TÜTED) kurulmuştur. Her iki kuruluş da teknik elemanların ayrı bir sendika 
içinde örgütlenmelerini savunmuşlardır. 

TMMOB kuruluşundan 1970’lere kadar, biraz da üyelerimizin toplum içerisinde görece ay-
rıcalıklı konumundan dolayı salt mesleki bir çizgi izlemiş kendini toplumla mesafeli bir çizgi-
de tutmuştur. Sanayileşme olgusunu içermekle birlikte mücadele mesleki taleplerle sınırlı 
kalmıştır. 1960’ların ikinci yarısında TMMOB’nin gündemine özel mühendislik akademileri 
damgasını vurmuş, mühendis odaları özel yüksek okulların kapatılması için kampanyalar ve 
yürütmüşlerdir.

1970’lı yıllara gelindiğinde ise gerek dışa bağımlı ve ulusal sanayiyi dışlayan politikaların so-
nuçlarının mühendis ve mimarların yaşamına doğrudan yansıması, gerekse de ülkemizde 
sürdürülen bağımsızlık, demokrasi, devrim mücadelesinin getirdiği toplumsal uyanış, mü-
hendis, mimar kitlesini de yakından etkilemiştir.

1973 yılında “halkımızın bugün yaşadığı sorunların nedeni, emperyalizme bağımlılık, ülkemi-
zin yönetiminde bir avuç yerli-yabancı banka, ticaret, sanayi, emlak ve toprak sahibi tekel-
lerin söz sahibi olmasındandır” diyen devrimci, demokrat,  yurtsever mühendisler TMMOB 
yönetimine geldiler. 

Çıkış bildirgelerinde, tüm insan gücü ve kaynaklarımızın en etkin biçimde halkımızın hizmeti-
ne sunulması, bu kaynakların kullanımında tüm çalışanların söz sahibi olması, yabancı dene-
timinin ortadan kalkması ve ulusal bir kalkınma politikası istediklerini, bu doğrultuda bilimi 
ve tekniği emperyalizm ve sömürgenlerin değil emekçi halkımızın hizmetine sunmak için 
mücadele edeceklerini, toplumsal mücadelede etkin rol üstleneceklerini belirttiler.

Bu dönemde talepler salt mesleki sorunlarla sınırlı bakış açısına sahip değildi. Dönemin Birlik 
Başkanı Teoman ÖZTÜRK’ün önderliğinde, mühendis ve mimarlar, emperyalizm ve burjuva-
ziye karşı tüm yurtta sürdürülen mücadelenin etkili bir unsuru oldular. 

Grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkı başta olmak üzere her türlü ekonomik ve demok-
ratik hak arama çabasının yanında oldular. Politik ve toplumsal sistemin emekçi halklardan 
yana değiştirilmesini istediler.  Uzmanlık alanları üzerine, uçak sanayiinden, altın maden-
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ciliğine, tarımdan, enerji ve sanayileşmeye varıncaya değin her konuda dolu dolu raporlar 
yayımladılar, kalkınma planları için DPT’ye görüşler sundular. Ve bunları baskı sayısı 50 bini 
aşan birlik haberleri ile kamuoyuna duyurdular. 

Mühendis ve mimar kitlesi ile organik bağlar kurdular. Ülke genelinde yüzlerce temsilcilik 
oluşturdular. Düzenlenen teknik eleman kurultaylarında teknik eleman örgütleri, sendikalar 
ve üyelerle sorunları tartıştılar. Ülkemizin kalkınması ve bağımsızlığı için faşizme karşı müca-
dele eden bütün örgütlerle dayanışma içinde, anti-faşist mücadelenin içerisinde yer aldılar.

1972’de Adalet Partisi’nin, TMMOB üyelerinin % 73’nü oluşturan kamu çalışanlarının, “TM-
MOB siyaset yapıyor” gerekçesiyle Odalara üyeliğini yasaklayan ve bir anlamda TMMOB’yi 
etkisiz kılmaya ve kapatmaya çalışan yasa değişikliklerini, parlamento ve kamuoyunda yürüt-
tükleri etkin mücadelelerle geri püskürttüler.

Grevli toplu sözleşmeli sendikal haklar için 29 Haziran ve 19 Eylül 1979’da mühendisler toplu 
olarak 55 ilde ve 700 işyerinde 1 günlük grev yaptılar, taleplerini kamuoyuyla paylaştılar. 1 
Mayıs’larda DGM’ye ve TCK’nın 141. ve 142. maddelerine hayır mitinglerinin düzenlenme-
sinde etkin görev üstlendiler. 

Bu mücadelede bedeller de ödediler. TMMOB lokalleri, TMMOB yöneticileri kurşunlandı, ya-
ralandı, baskılara, sürgünlere, kıyımlara maruz kaldılar. 18 Aralık 1978’de Ziraat Mühendisleri 
Odası Adana Şube Başkanı Akın ÖZDEMİR faşist katillerce katledildi. 

1979’da MMO Adana Şube çalışanı Gökhan EDGÜ gözaltında işkenceyle öldürüldü. Daha 
burada ismini sayamadığımız birçok değerli arkadaşımızı yitirdik.

12 Eylül 1980’e gelindiğinde ise dönemin birlik başkanı Teoman ÖZTÜRK’ün dediği gibi: “Ar-
tık Türkiye’de yıllarca süren çetin mücadelelerle yönetimlerde sürekliliği sağlayan devrimci 
demokrat-yurtsever yönetici kadroları, örgütüne güvenen, inanmış, bilinçli on binlerce mü-
hendis ve mimar ile Türkiye’de emekçi halk kitleleri içinde adından güven ve sevgi ile bahse-
dilen bir TMMOB vardır.”

TMMOB 12 Eylül sonrasında da her türlü baskı depolitizasyon ve yıldırma politikalarına rağ-
men emekten yana çizgisinden, bilimi ve tekniği emekçi halkın çıkarları doğrultusunda kul-
lanmak temel ilkesinden ödün vermedi.

Küresel sermayenin ve başını ABD’nin çektiği emperyalist yapılanmaların dünyayı sınırsız ve 
engelsiz bir sömürü alanı haline getirdiği, ulus devletlerin kendi geleceğini planlama işlev-
lerinden arındırıldığı, sosyal devlet anlayışının tasfiye edildiği, ülkemizi IMF ve DB gibi ulus-
lararası finans kuruluşlarının yönetir hale geldiği bu dönemde TMMOB, yine emekçi halkın 
safında yer aldı.

TMMOB ve Odaları;

• Özelleştirme adı altında kamusal varlıklarımızın, tesislerimizin, elden çıkarılmasına, tüm 
yeraltı-yerüstü zenginliklerimizin, sosyal hizmetlerin yerli ve ulus ötesi sermayeye yeni 
sömürü-rant alanları olarak açılmasına,

• Varlık nedenimiz olan ülke sanayisinin bitirilerek ranta dayalı ekonomi politikalarının 
egemen olmasına,
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• Devlet-çete-mafya-siyaset ilişkilerine,

• Devletin yeniden yapılandırılması adı altında, küresel sermayenin direktifleri ile çıkarı-
lan, bankacılık, endüstri bölgeleri, serbest bölgeler, doğrudan yabancı yatırımlar, hazine 
arazilerinin satışı, şeker, tütün, enerji, maden, kamu yönetimi vb. ülke sanayisini, tarımı-
nı, alt yapısını bitiren yıkım ve talan yasalarına,

• Tahkime, MAİ’ye, MİGA’ya

• Emperyalist savaş ve işgallere, 

• Meslek alanlarımızı da saran işsizliğe, gelir bölüşümündeki adaletsizliğe,

• Meslek uygulama alanlarımızın daraltılmasına,

• TMMOB Yasası’nın ve mevzuatının değiştirilmesine, 

kısacası mesleğimiz, halkımız ve ülkemiz aleyhine şekillenen tüm politikalara karşı emekçi 
halkımızın yanında yer almıştır.

TMMOB ve Odaların düzenlediği yüzlerce kongre, sempozyum ve kurultay ile TMMOB De-
mokrasi Kurultayı, Türkiye Demokrasi Kurultayı, Mühendislik ve Mimarlık Kurultayı, Emek 
Programı Sempozyumu,  hep bu çerçeveye oturmaktadır.

TMMOB ve Odalar varlık nedenimiz olan mesleki çalışmalar yanı sıra, demokrasi mücadele-
sinde de üstüne düşeni yapmıştır. Ülke çapında oluşturulan Demokrasi Platformları, Özelleş-
tirme Karşıtı Platformlar, Emek Platformu, savaş karşıtı platformları gibi oluşumlarda etkin 
görevler üstlenilmiştir. En son Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği merkezi oluşumunda Birli-
ğimiz kurucular arasında yer almıştır. 

Sevgili Arkadaşlar,
1996 yılında Makina Mühendisleri Odası’nda başlattığımız Öğrenci Üye Komisyonu çalışma-
ları, Öğrenci Kolu Yönetmeliği adıyla 1998 yılında 36’ncı Olağan Genel Kurulda karar altına 
alınmıştır. Değişik Odalarımızda başlayan bu çaba 1998 yılında TMMOB Genel Kurulu ka-
rarıyla öğrencilerle örgütün buluşmasını kolaylaştırıcı bir Yönetmeliğin kabulü ile resmiyet 
kazanmıştır. 

Dünyada bir ilk olan bu çalışma bugün 24 odamız tarafından sürdürülüyor. Her yıl binlerce 
öğrenci, odalarımızın öğrenci üye çalışmalarına üye olarak, örgütleniyor. İlk adım mesleki, 
teknik ve toplumsal birikimlerimizin paylaşılması ve TMMOB kültürünün tüm üyelerimiz ta-
rafından benimsenmesidir. 

Yaptığımız tüm etkinliklerin tüm öğrenci üyelerimize açık olduğunu hatırlatmalıyım. Odala-
rımızın yürüttüğü merkezi öğrenci kurultayları ve yaz eğitim kampları ülkemizde yürütülen 
özgün çalışmalar arasındadır. Burada meslek mensupları ve birliğimizle organik ilişkiye geçen 
öğrencilerimiz ileriki yıllarda odalarımız için birer kadro özelliği taşıyacaktır.

Öğrenci üye çalışmalarının genel amacı, ileriye dönük olarak TMMOB ve bağlı odalarda yü-
rütülen çalışmalara katılacak, komisyon ve çalışma gruplarında oda siyasetine katkıda bulu-
nacak, gelecek yıllarda örgütümüzün kadroları olarak yöneticilik görevlerini yerine getirecek 
gençlerin bir araya getirilmesidir. Burada gelişen ilişkinin birlikte çıkılacak uzun bir yolun ilk 
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adımları olduğu asla unutulmamalıdır. Ülke insanının, geleceğimizin TMMOB’ye ihtiyacı var-
dır. Bu sözden hareketle; “TMMOB’nin odalarına, odaların şubelerine, şubelerin çalışmalara 
aktif katkı koyacak örgütlü üyelere ihtiyacı vardır” sözü şimdi çok daha anlamlıdır. Neoliberal 
politikalara karşı, gericiliğe karşı, emperyalizme karşı “Başka bir Türkiye, başka bir yaşam 
mümkündür” demek ve bunun gereklerini yapmak şimdi çok daha önemlidir. 

Tüm bunlardan sonra TMMOB’nin ayırt edici özellikleri nelerdir? Birkaç konuyu ve bilgiyi 
burada sizlerle paylaşmak istiyorum.

TMMOB’nin “kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü” tanımı vardır. Yani, anayasanın 135. 
maddesine göre 1954’de 6235 Sayılı Yasa ile kurulmuştur. Bu yasaya göre esas olarak bu ör-
güte zorunlu üyelik vardır. Her kim ki bu ülkede mühendislik mimarlık mesleğini yapacaksa 
bu örgüte, ilgili odasına üye olmak zorundadır. 

2015 sonu itibariyle Birliğe bağlı 24 Odamız ve bu 24 Odaya kayıtlı 488 bin üyemiz var. Sizler-
le birlikte önümüzdeki 5 yıl içerisinde üye sayımızın 600 bine ulaşacağı tespit edilmektedir. 
TMMOB’de yasaların üyeliği zorunlu kıldığı bir örgütlülük yapısı vardır. 

TMMOB’nin karar altına aldığı Çalışma İlkeleri aslında örgütümüzün karakterini anlamakta 
oldukça faydalıdır. Örgütümüz aldığı kararlarda yüzünü emeğe dönmüştür. TMMOB, mesleki 
demokratik kitle örgütüdür; demokrat ve yurtsever karakterdedir; emekten ve halktan yana-
dır; ülkemizin, işgücümüzün ve kaynaklarımızın sömürülmesine, dünyamızda ve bölgemizde 
yaşananlara karşı tepkisiz kalamaz, çünkü anti-emperyalisttir, ırkçılığın ve gericiliğin karşı-
sındadır. Tüm bu saydığım özellikleri göz önüne aldığımızda, TMMOB siyasetin dar anlamını 
aşar ve yaşamın her olayını siyasetle ilişkili görür.

Bizler, 1970’lerden beri Teoman Öztürk ve arkadaşları tarafından yaratılan bir değerin bay-
rağını devraldık, o değerlerin bir gelenek halinde sürmesini sağladık. Bundan sonra da bu 
bayrağı birlikte taşıyacağız, daha sonra sizler yeni kuşaklarla birlikte taşıyacaksınız. Şimdi 
bireysel-toplumsal sorumluluklarınızı geliştirmeniz, Odanızla, Odalarınızla bütünleşmeniz, 
öğrenci üye komisyonlarını işler kılmanız, mesleğe adım attıktan sonra işyeri komisyonlarını 
örgütlemeniz, bu komisyonlarda yer almanız, hak-hukuk bilincinin oluşması ve mücadelesi-
nin verilmesinde yer almanız, sorumluluklarınız arasındadır. Bu bayrağı, örgütün asli unsuru 
olduğunuzda, üyesi olduğunuzda ağabeylerinizle birlikte taşımanız arzumuzdur. 1970’lerde 
söylediğimiz gibi; “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme 
yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sö-
mürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak için” her çabayı güçlendirerek sürdürme 
yolunda inançlı ve kararlıyız”
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Ankara

24.09.2016

Sevgili Arkadaşlar,
Başta Teoman Öztürk olmak üzere kaybettiğimiz bütün değerlerimizin aramızda olduğunun 
bilinciyle 44. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısını açıyorum.

Hepinizi şahsım ve TMMOB Yönetim Kurulu adına selamlıyor ve katılımınızdan dolayı  Yöne-
tim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum. 

Benden önce TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen, devraldıkları mücadele 
bayrağını 44.Dönem Yönetim Kurulu’na devreden sevgili başkanlarımıza ayrıca saygı ve sev-
gilerimi sunuyorum. 

TMMOB 44.Dönem 1.Danışma Kurulu toplantısına hoş geldiniz.

Sevgili Arkadaşlar,
26-29 Mayıs 2016 tarihlerinde TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdik. 

Genel Kurulumuzda önümüzdeki zorlu dönemin yükünü omuzlayacak olan kurullarımızı be-
lirledik. Yeni dönem çalışma programının alt başlıklarını birlikte oluşturduk. 

Genel Kurulumuz, başkanlık sisteminin ilan edildiği, milletvekili dokunulmazlıklarının kal-
dırıldığı, parlamenter temsili demokrasinin fiilen feshedildiği, anayasa ihlallerinin doruğa 
vardığı, Kürt halkına yıkım ve katliamların reva görüldüğü, halka karşı katliamların yapıldı-
ğı, ölümlerin kutsandığı, milliyetçiliğin körüklendiği, AKP’nin hedeflediği İslami rejim ege-
menliği için laikliğin tasfiye edildiği, kadın ve çocuk istismarının sistemli olarak propaganda 
edildiği, şeriatçı düzenlemelerin yapıldığı, emekçilerin hak ve kazanımlarının yoğun saldırı 
altında olduğu, iş cinayetlerinin giderek arttığı, meslek hastalıklarının yok sayıldığı, siyasal 
İslamcı-mezhepçi faşizmin kurumsallaşmasına yönelik önemli adımların atıldığı koşullarda 
toplanmıştı. 

Genel Kurulumuzun üzerinden dört ay geçti. Genel Kurulumuzun hemen ardından başlayan 
ve dört ay gibi kısa bir zaman diliminde yaşanan olağanüstü gelişmeler koşulların daha da 
ağırlaştığı bir tablo yarattı. İçerisinden geçtiğimiz dört aylık sürede ülke tarihinin en karanlık 
sayfalarına bir yenisi daha eklendi. 

Emeğe, doğaya ve topluma dönük saldırıların tavan yaptığı bu dönem içerisinde örgütümüz 
TMMOB, tereddüt etmeden doğru zamanda, doğru politika ile geleneğinden ve kadroların-
dan aldığı güçle üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek mücadele etti. Genel Kurulu-
muzun hemen ertesinde Mimarlar Odamıza yönelik gelişen saldırıdan Uluslararası İşgücü 

TMMOB 44. DÖNEM 1. DANIŞMA KURULU
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Kanununa, terör saldırıları ve katliamlardan 15 Temmuz kanlı darbe girişimine kadar yaşanan 
bütün gelişmelerde örgütümüz halkına ve ülkesine sahip çıkma sorumluluğunu yerine getir-
mek için büyük bir çaba harcadı. 

Mesleğimize meslek alanlarımıza meslektaşlarımıza, TMMOB’nin yetkilerini budamaya ve 
TMMOB yasasına müdahale etmeye yönelik meclis gündemine getirilen Uluslararası İş Gücü 
yasasına karşı; olumsuz koşullara ve yaz döneminin rehavetine rağmen, örgütümüz tüm bi-
rimleri ile harekete geçti. İmza kampanyasından basın açıklamalarına ve yürüyüşlere; TBMM 
toplantılarından, diğer akademik meslek örgütleri ile toplantılara kadar çok yönlü bir müca-
deleyi örgütlü olarak hayata geçirdik. Yazılı ve görsel medyanın yanı sıra, sosyal medyayı da 
çok iyi kullandık. 

Mücadelemiz sonucunda örgütümüze ve mesleğimize yönelik saldırıları büyük oranda geri 
püskürttük. Bu mücadeleye omuz veren, güç veren, ter döken TMMOB kadrolarına bir kez 
daha teşekkür ediyorum.

Darbe girişiminin hemen ertesi günü yaptığımız Yönetim Kurulu toplantısında “Ne Darbe Ne 
Dikta Yaşasın Tam Bağımsız Demokratik Türkiye” dedik. 

Darbelerin panzehrinin demokrasi olduğunun altını çizdik. OHAL uygulamasına karşı çıktık. 

Yapmış olduğumuz açıklama ve eylemler ile KHK’lara, kamuda başlayan görevden almaların 
bir cadı avına dönüşmesine, tüm anti demokratik uygulamalara, bir gecede çıkarılan yasalar-
la ülkemizin dizginsiz bir şekilde sermayenin talanına açılmasına, emeğin kazanılmış hakları-
nın budanmasına karşı mücadele ettik.

Ülkemizin içine sokulmak istendiği şiddet, terör ve savaş girdabını lanetledik. Ardı ardına 
patlayan bombalar ve katliamlar bu ülkenin kaderi değildir dedik. Barış içerisinde eşit ve 
özgür bir temelde bir arada yaşama umudumuzun karartılmasına, ülkemizin Suriye’nin bir 
benzeri haline getirilmek istenmesine karşı çıktık.  

Ülkede, bölgede ve dünyada barış istedik. Toplumsal muhalefetinin eylem ve mücadele birli-
ği konusunda çaba içerisinde olduk. Ortak eylem ve etkinlikler düzenledik. 

Bunları yaparken siyasi iktidarın ve yandaş kalemşörlerinin de hedefindeydik. 

TMMOB kapatılmalı ve yöneticileri derdest edilmelidir diyenler de oldu, TMMOB bu şapkay-
la konuşamaz, siyaset yapamaz diyen tarihçi köşe yazarları da..

Ancak tüm bu suçlama ve tehditlerin sahipleri de iyi biliyorlar ki TMMOB’ye diz çöktürmeye 
kimsenin gücü yetmez. TMMOB sadece örgütlü üyesinden aldığı güçle aklın, bilimin ve Tür-
kiye vicdanının sesi olmaya devam edecektir.

Sevgili Arkadaşlar,
Henüz genel kurullarımızı yeni tamamlamış iken ülkeyi yangın yerine çeviren bütün saldırılar 
karşısında sendelemeden, boyun eğmeden Birliğimizin mücadele geleneğini sürdüren ve bü-
yüten bütün TMMOB kadrolarını ve yol arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. 

Önümüzdeki zorlu dönemin üstesinden gelmek ve örgütümüzü daha ileri noktalara taşımak 
için daha fazla çalışacağımıza ve mücadelemizi büyüteceğimize duyduğum inançla hepinize 
tekrar hoş geldiniz diyorum.
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Sevgili Arkadaşlar,
44. Mücadele dönemimizin ilk Danışma Kurulu toplantımızı iki gündem ile topladık. Gün-
demlerimizden biri “TMMOB 44.Dönem Çalışma Programı”, diğeri ise “TMMOB Çalışmaları 
ve ülkemizde yaşanan sürecin değerlendirilmesi”.

Ben de konuşmama önce Çalışma Programımıza değinerek devam etmek istiyorum.

TMMOB 44.Dönem Çalışma Programımız, üretim ve mücadeleyi esas alan bir anlayışla hazır-
landı. Çalışma Programımızı geçmiş dönem çalışma programlarının bir devamı olarak, Genel 
Kurul Sonuç Bildirgemiz ve Genel Kurul kararlarının yol göstericiliğinde oluşturduk.

Çalışma Programımızda da ifade ettiğimiz gibi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 44. 
çalışma dönemi faaliyetlerini, ülke, halk, meslek, meslektaş sorunları ile genel olarak siyaset 
arasındaki ilişki bütünlüğünü gözeterek yürütecektir. 

1970’lerde Teoman Öztürk ve arkadaşlarının elbirliği ile yarattıkları ve ardından görev alan  
yönetim kurullarımızın titizlikle sahiplendiği   anti-emperyalist, demokratik, halkçı, toplumcu 
anlayış rehberimiz olacaktır

Sevgili Arkadaşlar,
Çalışma Programı belgemiz aynı zamanda iyi bir siyaset belgesidir. 

İçerisinde geçtiğimiz dört ay süresince ortaya çıkan yeni gelişmeler ve güncel sorumlulukla-
rımız da ilave edilerek bu belgenin örgütümüzün tüm birimlerinde ete kemiğe bürünmesini 
sağlamak hepimizin asli sorumluluğudur.

Genel Kurul Kararlarına yansıdığı üzere, Birliğimiz, ülkemizin bu kritik olağanüstü döneminde 
önemli mesleki ve toplumsal sorumluluklar üstlenmiştir. 

Genel Kurulumuz, AKP faşizmine karşı ülkemizi, halkımızı, mesleğimiz ve örgütlerimizi koru-
ma ve çağdaşlaştırma mücadelemizin süreceğini kamuoyuna ilan etmiş, bizlere somut gün-
cel ve tarihsel görevler, sorumluluklar yüklemiştir.

Birliğimiz;

Emek, halk, ülke, doğa düşmanı sömürü ve rant politikaları ile cumhuriyet, laiklik, demok-
rasi düşmanı, dinci-mezhepçi, piyasacı, totaliter faşizme karşı TMMOB’nin anti-emperyalist, 
kamucu, toplumcu, devrimci, demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü belirlenim ve geleneklerine, bu 
dönemde de kararlılıkla sahip çıkacaktır.

Mesleki ve toplumsal sorumlulukları bir bütün olarak görme ve 1970’lerden bugünlere dek 
oluşturduğumuz demokratik mevzileri koruyup geliştirme temelinde; ülkemizi, halkımızı ve 
örgütsel yapımızı kökten bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan girişimlerin karşısında olacak-
tır.

Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, eşitliği, özgürlüğü ve adaleti, tarihsel koşulların ge-
rektirdiği bir üst seviyede ve bir bütün olarak kazanmak için mücadele edecektir.

Emperyalizme, işgal ve savaşlara, faşizme ve gericiliğe karşı toplumsal muhalefet güçlerinin 
birliği için çalışacaktır. Eşit, özgür, bağımsız, demokratik, laik, halkların refah, kardeşlik, barış 
içinde yaşayacağı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlattığı başka 
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ve yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Genel Kurulumuz bizlere 13 ana başlıkta mücadele ve çalışmalar yürütme görevi vermişti. 

Bu görevler : 
AKP’nin “Yeni Anayasa” ve “Başkanlık Sistemi”ne Hayır,

Laiklik için Gericiliğe Karşı Tavizsiz Mücadele,

10 Ekim 2015 Ankara Katliamının Hesabının Sorulması ve Sürecin Takip Edilmesi, 

Kürt Sorununda Demokratik Çözüm ve Barış, 

Emperyalizmin Ortadoğu’yu Kan Gölüne Çeviren Politikaları ve Bağımsızlık Mücadelesi, 

Doğanın, Kentlerin ve Yaşam Alanlarının Yağmasına Karşı Mücadele, 

TMMOB Yasası’nı Değiştirmeyi Amaçlayan Girişimlere Karşı Mücadele, 

İşçi Sağlığı-İş Güvenliği ve İş Cinayetlerine Karşı Mücadele,

Kadınlara Yönelik Sömürü, Taciz, Tecavüz ve Kadın Cinayetlerine Karşı Mücadele,

Gerici Kuşatma Altında Çocuklarımızın İstismarına Karşı Mücadele,

Mülteci Sorunu ve Bu Soruna Bağlı Gelişen Sorunlarla İlgili Çalışma,

Emek ve İnsan Odaklı Bir Çalışma Yaşamı Temelinde Esnek, Güvencesiz, Kuralsız Çalışma Bi-
çimlerine Karşı Mücadele,

Mühendislik, Mimarlık, Şehir Planlama Eğitiminin Düzenlenmesi, 

Görevleridir.

Bu başlıklara 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ve ardından gelişen sorun alanlarını da dahil 
ederek yolumuza devam edeceğiz.

Bu ana mücadele başlıklarındaki çalışmalarımızı TMMOB’nin 25. Oda olmadığı bilinciyle 
Odalarımız ve İKK’larımızla birlikte yürüteceğiz. 

Bu çalışmalara ilişkin Oda Yöneticilerinden oluşturduğumuz ve ihtiyaca göre oluşturulacak 
yeni çalışma grupları TMMOB çalışmalarına yön verecektir.

TMMOB Çalışmalarında önemli bir ayak olan İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız TMMOB’nin 
kentlerde görünen yüzüdür. 

Yeni dönem için İKK’larımızda görev alan başta İKK Sekreterlerimizi ve İKK temsilcilerimizi 
kutluyorum. 

Önümüzdeki dönemin zorlu yollarında emek, barış ve demokrasi mücadelesinde, doğanın 
ve kentlerimizin yağmalanmasına karşı yürütülecek mücadelede İKK’larımıza büyük görev ve 
sorumluluklar düşüyor. 

Danışma Kurulumuz ardından kentlerdeki programlarımızı görüşmek ve değerlendirmek için 
tüm İKK’larımızı Yönetim Kurulu üyelerimiz ile ziyaret edecek ve toplantılar yapacağız. Kent-
lerimizin sorunları ve ülke gündemindeki toplumsal sorunlar üzerine yerel çalışmalarımızın 
büyütülmesini önemsiyoruz. 
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Sevgili Arkadaşlar,
Ülkemizdeki siyasal durumu satır başlarıyla özetlemek gerekirse;

OHAL’in Erdoğan-AKP iktidarının gereksinimleri doğrultusunda devletin yeniden yapılandırıl-
ması ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi için kullanılması,

Süreklilik kazanan anayasa ihlalleri, 

Yasama organı olan meclisin ve yürütme organı olan hükümetin tek şefin istemlerine tabi 
olması, 

HDP’nin parlamentodan tasfiyesi amacıyla, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması, 

Belediye başkanlarının görevden alınması ve kayyım atanması yoluyla Kürt halkının kurum-
sal kazanımlarına el konulması,

Kürt sorununun ele alınış biçiminin değişmesi, şiddet, terör, savaş ortamının egemen olması, 

Yargının yeni bir yapıya kavuşarak cumhurbaşkanına bağlanması, 

7 Haziran 2015 sonrası esasen iktidarın neden olduğu şiddet ortamı ve iki aydan beri de 
FETÖ/darbe girişimi, sınır güvenliği, IŞİD ve Suriye’deki Kürt hareketini sınırlama bahanesiyle 
kısaca “terör” umacısı üzerinden parlamenter muhalefetin iktidara dolaylı ve dolaysız büyük 
ölçüde destek sunar konuma getirilmesi,

Zaman zaman gördüğümüz üzere siyasi parti başkan, yönetici ve milletvekillerinin şiddete 
maruz kalması, 

Milliyetçilik-dincilik/siyasal İslam sentezine toplumsal taban tahkimatı yapılması; resmi si-
lahlı güçler, yandaş gençlik örgütleri, mafya ve lümpen ilişkiler ağının öne çıkması, 

Cumhuriyetin kuruluş döneminin kamusal iktisadi, sosyal, kültürel kazanımlarıyla hesapla-
şılması ve tasfiyesi, 

Laikliğin fiilen kaldırılması, yasal zemininin zayıflatılması, din esaslı toplumsal yaşama yönelik 
adımların sistematik özellik göstermesi, kamusal ve toplumsal yaşamın bütününü hedefle-
mesi, 

Sermaye birikimi süreçlerinin yoğun emek sömürüsü ve rant eksenlerine dayalı olarak ger-
çekleşmesi, 

Sermaye güçlerinin bileşimindeki değişimde devletin rolünün artması, büyük burjuvazi ile 
yeni yandaş burjuvazinin gerilim ve ilişkilerinin devlet, şef-reis aracılığıyla düzenlenmesi.  

Bunların yanında geçtiğimiz birkaç haftalık sürede yaşananlar ile Türkiye’nin içine sokulduğu 
savaş ortamının etkileri daha derinden hissedilmektedir. 

Cerablus’a cihatçı çeteler ile birlikte yapılan operasyon sınırda yürütülen bir sıcak savaştır. 

Sınır ötesi yapılan operasyonlar ile halkımızın can güvenliği her geçen dakika daha da tehlike-
ye girmektedir. Gaziantep’te bir düğüne yapılan bombalı saldırı, canlı bombanın neredeyse 
çocuk yaşta olması bu tehlikenin boyutunun göstergesidir.  
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Elazığ, Van, Diyarbakır ve Cizre’de ardı ardına patlayan bombalarla yine onlarca insanın haya-
tını kaybetmesi, ülkemizin içinde bulunduğu atmosferi gözler önüne sermektedir.

Geçtiğimiz pazartesi, neredeyse tüm öğretim kurumları, öğretmenleri olmadan ders döne-
mine başladı. Çoğunluğunu Eğitim Sen’li öğretmenlerin oluşturduğu yaklaşık on bin öğret-
men, savunmasız, gerekçesiz, öznel kriterlerle, “terörle iç içe” gibi oldukça muğlak bir suçla-
mayla, açığa alındı. 

Kamuda görevden almaların bir cadı avına dönüştüğü örnekleri ile malumdur. 

Akademisyenler, öğretmenler, meslektaşlarımız ve birçok alandan ilerici, demokrat insan, 
hukuka aykırı bir şekilde ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin kamu görevlerinden atılmakta, 
tutuklanmakta, çalışma hakları ömür boyu sürecek şekilde ellerinden alınmaktadır

Akademide ise durum daha da vahim; herhangi bir biçimde muhalif olan, cemaat saldırıla-
rına karşı akademinin bağımsızlığını savunan, kamu yararı ve sağlığı için bütün hayatlarını 
çalışmalarına adayan akademisyenler, bir gecede akademiden atıldı. Araştırma görevlilerinin 
yürüttükleri çalışmalara bakılmaksızın statüleri değiştirildi. 

Bu sıraladıklarım, siyasal zor, asker ve polis dahil tüm devlet aygıtının baskı-şiddet işlevlerinin 
artması eşliğinde gerçekleşmektedir. 

Bir rejim değişimi/dönüşümü söz konusudur. Fiili başkanlık sisteminin kurumsallaştırılması 
ve açık faşizme yönelim söz konusudur. Yapılmak istenen budur. 

Sevgili Arkadaşlar,
Değineceğim son husus da Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği oluşumundan ayrılma kararı-
mız ile ilgili yürütülen tartışmalar hakkında olacak.

Bu noktada TMMOB’nin, toplumsal muhalefetin bir araya gelmesi için en başta DİSK, KESK, 
TTB ile birlikte birçok defa öncülük yaptığını hatırlamamız gerekir. 

Bu gerçeğe karşın, “Yıllardır TMMOB’ye hakim olan anlayış” sözleriyle bizleri eleştiren arka-
daşlarımız unutmasınlar, TMMOB, çok geniş kesimleri kapsayan Emek Programı, DİSK, KESK, 
TMMOB, TTB dörtlüsü ve bunların öncülüğündeki 1 Mayıs Platformu gibi çok sayıda geniş 
birlikteliklerin oluşumunda aktif rolü bulunmuş mücadeleci bir yapıdır. 

Yan yana gelemeyecek siyasi yapıları bir araya getirebilmiş, ülkemizi karanlıkların sardığı her 
dönemde merkezi mitingler örgütlenmesinde öncü rol üstlenmiştir. Toplumsal muhalefetin 
görünürlüğünün sağlanmasında sorumluluklar almıştır. 

“Yıllardır TMMOB’ye hakim olan anlayış” böylesi sosyal ve toplumsal alanda işler yapmıştır, 
yapmaktadır, yapacaktır. 

TMMOB’nin Güç Birliğinden ayrılması ile ortak mücadele yürütmeyeceğine dair bilinçli ve 
Birliğimizi yıpratmaya dönük geliştirilen yorumlar anlamlı olmamakla birlikte asılsızdır. 

Birliğimiz, DİSK, KESK ve TTB ile birlikte ortak eylem ve etkinlikler düzenlemeye devam et-
mektedir. 

TMMOB’nin toplumsal muhalefetin birliğine yönelik yaklaşım ve ilkeleri 1998 yılındaki De-
mokrasi Kurultayında belirlenmiş ve her dönemde olduğu gibi içinde bulunduğumuz 44. Dö-
nem Çalışma Programına da bizler tarafından açık bir şekilde yansıtılmıştır. 
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Çalışma Programının “Mevcut Durum ve TMMOB” bölümünün sonunda, “Muhalif kesimler, 
hem ayrı ayrı hem de birleşik olarak “kendimi/kendimizi nasıl ortaya koyarım/koyarız” ara-
yışı, düşünüşü içindedir. Birliktelik yönünde çabalar, istemler artmaktadır. Bu noktada diğer 
demokratik güçler gibi TMMOB’ye de büyük görevler düşmektedir” denilmiştir. 

Görüldüğü üzere TMMOB üzerine düşen sorumluluk ve görevlerin bilincindedir. 

Yine açıkça görüleceği üzere bu görevi yerine getirirken TMMOB’nin dikkat edeceği başlıca 
üç önemli noktanın altı çizilmiştir. 

Birincisi, “hiçbir siyasi gücün arka bahçesi” olmamaktır. Bu bizim bağımsızlığımızı, bağımsız 
demokrat, halkçı, toplumcu çizgimizi koruyacak tarihsel bir ilkedir. Bu ilke, zaman zaman 
yakın düşebileceğimiz siyasi çevrelerden bağımsızlığı da kapsamaktadır.

İkinci önemli nokta, her türlü yapı ile olan ilişkide, anlamsız hiyerarşik eşitlik anlayışları yeri-
ne, bu yapıların toplum içindeki karşılıkları, işlevsellikleri yanı sıra emek ve demokrasi müca-
delesindeki konumlanışlarının esas alınmasıdır. 

Üçüncü husus da ülke, halk yararları ve TMMOB’nin çalışma ilkelerinin temel ölçü olarak 
alınmasıdır. 

Açık ifade etmek konuşmak gerekirse bu tür ölçütleri bulunmayan eylem, güç birliği, blok, 
cephe vb. oluşumların sağlıklı bir şekilde oluşma ve yaşama şansı bulunmamaktadır. 

Grupçu, benmerkezci, kendi özel ajandasını dayatan yaklaşımların egemen olduğu bir olu-
şumda TMMOB’nin yeri yoktur.

Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği’nde yer alış ve ayrılma nedenlerimiz Genel Kurullarımızda 
alınan kararlar belirlenen ilkeler çerçevesindedir. TMMOB ileride sürecin daha da kastlaş-
mamasına ve örgütlerin yıpranmamasına özen göstererek bu ilke kararını uygulamayı uygun 
görmüştür.

Çalışma döneminin hemen başında Genel Kurulumuzun bize verdiği görev ve yetki doğrul-
tusunda KESK, DİSK ve TTB ile birlikte bir çağrı yaparak tüm demokrasi ve emek kesimlerinin 
Güç Birliği zeminin kurulmasında insiyatif ve sorumluluk aldık.

Güç Birliği,  emek ve demokrasi güçlerinin eylem ve koordinasyon merkezi olarak, ortaklaşı-
lan konularda birlikte hareket etmeyi temel alan bir anlayış ve hukuka dayanıyor.

Bu işleyiş sekli, bizim örgütsel bağımsızlığı esas alan, hiyerarşik yapılanmayı reddeden ilkele-
rimizle de uyumlu bir  tarzdı.

Ancak Güç Birliğinin 1 Eylül dünya Barış Gününe yönelik yapılacak henüz ilk eyleminde, bu 
işleyiş kurallarına uyulmamış, eylemin biçimine ve çağrı metni içeriğine yönelik önerilerimiz 
çoğunluk anlayışına dayanılarak göz ardı edilmiştir.

Önemsediğimiz, gerekliliğine inandığımız bir oluşumda, diğer üç emek meslek örgütü ile 
birlikte öncülüğünü yaptığımız Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği içinde, görüş ve önerile-
rimizin dikkate alınmayıp yok sayılmasına hasıraltı edilmesine bu birliği, daha ilk gününde 
kastlaşmaya ve kısır döngü içerisinde başından bozucu yaklaşımlara sessiz kalamazdık.
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Kararların oybirliği veya görüş birliği ile alınması gerekirken bu temel husus ihlal edilmiş, 
dayatmacı bir yaklaşım sergilenmiştir. 

Yine platformun yerel ayaklarını oluşturma gibi bir kararımız olmamasına karşın yerellerde 
İKK’larımızı güç durumda bırakacak adımlar atılmıştır.

TMMOB10 Ekim mitinginin ilk karar alıcısı, öncüsü ve dörtlü olarak diğer toplumsal muha-
lefet güçlerini bir araya getiren ancak ülke siyasi tarihinin en büyük katliamlarından birinin 
siyasi sorumluğunu üzerinde hisseden bir örgüttür. 

Böylesi bir örgütün bombaların ardı ardına patlatıldığı, ülkenin sınır ötesi savaşa sokulduğu, 
düğün evlerine canlı bomba saldırıları yapıldığı bir dönemde yapılacak eylem biçimlerine 
yerellerin karar vermesini istemesinden daha doğal ne olabilir.

Böylesi bir ortamda, ülke-bölge konjonktürünün, eylemlerin niteliği, niceliği, etkisi, yapılış 
biçimi vb. önemli bir gündem maddesi değil midir?

Ayrıca metine yönelik bir cümle ilavemizin reddedilmesi hangi birlik anlayışı ile bağdaşır. 
Nitekim aynı yaklaşımdan dolayı TMMOB dışındaki bazı bileşenler de Güç Birliğinden çekil-
miştir. 

Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği katılımcılar arasında bir eylem ve koordinasyon merkezi 
hedefiyle oluşturulmuştur. Ama daha ilk eylem sürecinde TMMOB ve bazı örgütler üzerinde 
hiyerarşi kurulmaya çalışılmış, işleyiş prensipleri ihlal edilmiştir.

Değerli arkadaşlar,
Bilindiği üzere, Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği’nin kurulmasına TMMOB kurumsal işleyi-
şi, Genel Kurul süreçleri, TMMOB Belgeleri ile Yönetim Kurulumuz kararı ve Çalışma Progra-
mımız çerçevesinde öncülük edilmiştir. Konu Danışma Kurulunda ele alınmalıydı diyen arka-
daşlarımız bu yaklaşımı anlamlı görülmemektedir.

Konu Danışma Kurulunda ele alınmalıydı diyen arkadaşlarımız var ama unutmayalım ki Emek 
ve Demokrasi İçin Güç Birliği’ne katılımımız Danışma Kurulunda karar altına alınmadı. 

Yönetim kurulumuz TMMOB Belgeleri uyarınca oluşturduğu Çalışma Programız gereğince bu 
birlikteliğin kurulmasına öncülük etti. 

Ancak bu birliğin işleyiş biçimi kuruluşundaki hedeflerinden uzaklaşarak, TMMOB ilkelerine 
aykırı bir yöne evrilince söz konusu oluşumdan yine Yönetim Kurulu toplantımızda yapılan 
değerlendirme sonucu ayrıldık. 

Sevgili Dostlar, 
Şurası çok açık, toplumsal muhalefetin birliği gerekli ancak bu gerekliliği karşılayacak bütün-
lüklü ve eksenleri belirgin bir siyasal tahlil yetkinliği yanı sıra olgunluk da gerekiyor. Emek 
ve Demokrasi İçin Güç Birliği deneyimi bize bu boyutların eksik olduğunu açık bir şekilde 
göstermiştir. 

Bu durum, bundan sonra nasıl yapılması gerektiğini göstermektedir. Görülmektedir ki, top-
lumsal muhalefetin ciddi bir birlikteliği için kat edilmesi gereken mesafeler bulunmaktadır. 
TMMOB bu mesafelerin aşılması için samimi, dostça, birlikçi, kurucu, kapsayıcı yaklaşımını 
koruyacaktır. 



284

TMMOB, DİSK, KESK, TTB ‘nin oluşturduğu dörtlü yapı içinde bu yönde çaba göstermeye 
devam edecektir. TMMOB, ülke ve halka karşı sorumluluklarının gereği olarak tüm emek 
ve demokrasi güçleriyle omuz omuza yürüyüşünü bundan önce olduğu gibi, aynı anlayışla 
sürdürecektir.

Bir yerde emek sömürüsü, bir yerde göçmenler, bir yerde savaş veya kent-ilçe-köy tahribatı/
yıkımı, bir yerde çayda-fındıkta sömürü, bir yerde nükleer santral, bir yerde HES’ler, halkın 
üretim-yaşam alanları, doğa sorunları vb. vb. 

Bunların arasındaki iletişim-dayanışma ağlarının oluşumunda mutlaka yer alacağız. Laiklik, 
dinci uygulamalar, kadın-çocuk istismarı, sömürüsü, cinayetleri gibi birçok ortak mücadele 
konusu var.

TMMOB bütün bu mücadelelerin içinde yer alacak, bunların eşgüdümü ve merkezileşmesi 
için aktif çaba göstermeye devam edecektir. 

TMMOB, önümüzdeki dönemde de özgür ve demokratik bir Türkiye özlemiyle emekten ve 
halktan yana mücadelesini sürdürecektir. 

TMMOB, önümüzdeki dönemde de barıştan, dostluktan, dayanışmadan ve halkların kardeş-
liği temelinde bir arada yaşamadan yana etkinliklerin içerisinde aktif olarak yer alacaktır. 

TMMOB, önümüzdeki dönemde de toplumsal muhalefetin odağında yer alarak onurlu yürü-
yüşüne ve dik duruşuna devam edecektir.

TMMOB ve bağlı odalarının tüm yöneticileri ve örgütlü üyeleri bu kararlılık içerisindedir.

Son sözümüz de şöyle olsun sevgili arkadaşlar:

Selam olsun ülkemizin ve dünyanın aydınlık geleceğine sahip çıkanlara! 

Selam olsun TMMOB‘nin onurlu yürüyüşünü ve dik duruşunu sürdürenlere ve sürdürecek-
lere!

Hepimizin yolu açık olsun.

Hepimize kolay gelsin arkadaşlar.

Yaşasın TMMOB, Yaşasın TMMOB örgütlülüğü. 
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Ankara

06.10.2016

Değerli Konuklar
Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum. Pey-
zaj Mimarları Odamızın düzenlediği Kentsel Tasarım Sempozyumu’nda aranızda olmaktan büyük 
bir onur duyuyorum. 

Sözlerime önce 10 Ekim’de kaybettiklerimizi anarak başlamak istiyorum. Üç gün sonra 10 Ekim’in 
birinci yıldönümü. Türkiye’nin en büyük katliamının sorumlularının ortaya çıkarılması ve yargılan-
ması boynumuzun borcu. 

10 Ekim’in hesabını mutlaka soracağız. Üç gün sonra yitirdiğimiz 101 canımızı anmak için Gar 
önünde buluşacağız. Sizlerin de orada olması ve dayanışmayı hep beraber artırmayı dilerim. 

Değerli Konuklar
Ülkemiz son bir yılda hızla karanlık bir girdabın içine çekiliyor. Yüzlerce insanın hayatına mal olan 
saldırılar, düğün evlerinde, otobüs duraklarında yitirilen canlar ve en son 15 Temmuz darbe giri-
şimi ile bugünlere gelen bir süreç… Bu sürecin yaratıcılarını çok iyi biliyoruz. 

Türkiye’yi gericileşme, piyasalaştırma ve baskıyla bugünlere getirenleri; laik yaşamı adım adım 
bitirerek, Suriye’deki ateşe odun taşıyarak ülkemizi cihatçı örgütlerin merkezi haline getirenleri; 
ülkemizde barış ve bir arada yaşama umudunu yok edenleri biliyoruz. 

Değerli Konuklar
15 Temmuz darbe girişimi savuşturulmuş olsa bile ardından ilan edilen OHAL ile bu sefer sivil bir 
darbeyle karşı karşıyayız. 

OHAL ile Meclis devre dışı bırakılarak, ülkemiz Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetilmeye 
başlandı. OHAL’e dayanılarak aralarında üyelerimizin de bulunduğu on binlerce kamu emekçisi 
görevden alındı, televizyon kanalları karartıldı, basına ve muhalif kesimlere baskılar arttı.

MGK’da alınan tavsiye kararı ile OHAL’in uzatılması, hatta Saray’a bakılacak olursa bir yıldan faz-
laya çıkarılmak istenmesi, ülkemizin tüm yönüyle fiili bir başkanlık sistemine teslim edilmesidir. 

Ülkemizin ihtiyacı OHAL değildir. Ülkemizin tek ihtiyacı, koşulsuz şartsız acil demokrasidir!

Değerli Konuklar
Ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte Birliğimiz, sivil diktaya, gericiliğe, karanlığa ve tüm antide-
mokratik uygulamalara karşı, her zaman olduğu gibi emeğin ve demokrasinin yanındadır. 

TMMOB emek ve demokrasi eksenli çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da meslek alanları 
üzerinden ülke gerçeklerini tespit etmeye, çözüm önerileriyle ülke ve halkımız yararına bilimsel 
ve teknik çalışma üretmeye devam etmektedir. 

1. KENTSEL TASARIM SEMPOZYUMU
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Bugün Peyzaj Mimarları Odamızca gerçekleştirilen bu sempozyum da bu anlayışın bir ürünüdür. 

Kentlerimizi talana açan neo-liberal politikaların sistemli bir şekilde pekiştirilerek ülkenin her nok-
tasına yansıtıldığı bu dönemde, sempozyumumuzun konusu olan “kentsel tasarım” da ayrı bir 
önem taşımaktadır.

Kentin planlanması ve yaşanacak bir yer haline gelebilmesi sorusunun yanıtını temelde halkın 
talepleri belirlemesi gerekirken ne yazık ki planlamada birinci öncelik rant olmaktadır. 

Kentleşme sürecinde, merkezi ve yerel yönetimlerin siyasi istismara dayalı uygulamaları; tarım, 
orman ve yeşil alanların imara açılması; kamusal alanların özelleştirilmesi gibi Yeni Dünya Düzeni 
olarak özetlenebilecek politikalarla “gerçek anlamda planlama” reddedilmektedir.

Ülkemizde 1980’den bu yana, kent ve kenti çevreleyen ortamlarda doğal ve kültürel varlıkların 
yağması artarak sürdürülmüştür. 

Özellikle AKP döneminde, izlenen birçok haber ve olaydan, görülen binlerce dava dosyasından 
anlaşılacağı gibi yerel yönetimler, merkezi vesayet altında birer çıkar tezgahı gibi çalışmaktadır. 

Tüm kentsel kamusal hizmetlerin pervasızca özelleştirilmesi; planlama, imar, kentsel altyapı ve 
ulaşım hizmetlerinde yolsuzlukların artması; kentsel rantın yandaş ve varsıl kesimler lehine yön-
lendirilmesi birçok yerel yönetimin temel icraatı olmuş durumdadır. 

Kentleşme ve kamu arazilerinin değerlendirilmesi hiçbir şekilde birbirinden ayrılamaz. Sağlıklı 
kentleşmenin, kentsel tasarımın temel çözümü doğru planlama kararlarından geçmektedir. 

Bu açıdan, özellikle kamu arazilerinin kamu yararına dönük olarak değerlendirilmesi; yaşayanlar 
adına gerekli olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının artırılması sağlanmalıdır. 

15 Temmuz darbe girişimi sonrası gündeme gelen askeri alanların planlanmasında da bu konuya 
özellikle dikkat edilmeli, bu alanlar eğitim, kültür, yeşil alan olarak kullanılmalı, hiçbir şekilde ran-
ta açılmamalıdır. 

Metropollerimizin çoğu için acil planlama yapılmalı, ekolojik onarım paketleri ile kentlerin soluk 
alabilmesi sağlanmalıdır. 

Kentsel rehabilitasyon çalışmalarına öncelik verilmeli, kentlerde koruma alanları siyasal iktidar-
lardan özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

Kentleşme ve çevre ilişkisi doğru kurulmalı; kent korumacılığı ve bölgesel planlama sosyal içerikli 
bir bakışla olmalıdır. 

Planlama süreçleri kent ve demokrasi meclislerince denetlenebilir olmalı, mevzi uygulama plan-
ları kaldırılmalı, imar ve orman afları yasaklanmalıdır.

TMMOB kent yaşamını ilgilendiren konularda insan sağlığı, doğal ve sağlıklı çevre, insan hakla-
rı-kentli hakları, katılım, yaşanabilirlik gibi konuların yanı sıra, toplumsal barış, birlikte yaşama, 
engelli, hasta, çocuk ve kadın duyarlı planlama, hizmetlere eşit erişim gibi kavramları referans 
almaktadır. 

TMMOB, kentlerimizde var olan sorunların aşılması, sağlıklı kentsel çevrelerin oluşturulması ko-
nusunda, toplumun büyük bölümünü dışlayan, halkın katılım ve denetimine kapalı yerel yönetim 
biçiminin aşılmasını temel gerek olarak görmektedir. TMMOB, kent halkının ve meslek örgütleri-
nin demokratik katılımı ve denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesine önem vermektedir.

Kente dair her türlü kararda kentlilerin katılımının sağlanmasını istemek ve kentli haklarını savun-
mak vazgeçilemez bir görevimizdir. 

Bu çerçevede, sempozyumumuzun başarılı geçmesini diliyor, hepinizi bir kez daha sevgiyle, say-
gıyla, dostlukla selamlıyorum.
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Ankara

10.10.2016

10 EKİM KATLİAMI 1. YIL DÖNÜMÜ ANMASI
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Mücadele Arkadaşlarımız;
10 Ekim katliamının üzerinden bir yıl geçti. Bu bir yılda acımız ve öfkemiz hiç azalmadı. Göğ-
sümüzde bir yıldır, başta 10 Ekim olmak üzere katliamlarda kaybettiğimiz canlarımızın isim-
lerini, acılarını, gülüşlerini taşıyoruz.

Baskıcı ortama, artan şiddet olaylarına, ülke içinde yaşanan kamplaşmaya karşı bir nefes ol-
mak, ülkeye bir soluk alanı kazandırmak, barışın sesini Ankara’dan tüm Türkiye’ye duyurmak 
için çıkmıştık yola. 

Ne yazık ki, Türkiye’nin dört bir yanından barış için, demokrasi için, emeğin gücü için gelen-
lerin toplandığı alanda patlatılan iki bombayla barış sesleri, kardeşlik türküleri kana bulandı.

Bu ülkenin gördüğü en büyük katliamda 101 arkadaşımızı kaybettik, 400’ün üzerinde arka-
daşımız yaralandı.

Ruhlarımızda açılan derin yara ise her geçen gün daha çok kanıyor. 10 Ekim’den bu yana 
kötülüklerin, ölümlerin, darbe ve OHAL’in çevremizi sardığı; bizlere nefes alacak tek bir alan 
bırakmak istemedikleri koca bir yıl geçirdik. 

Çocuklarımızı öldürdüler, gençlerimizi öldürdüler,

Annelerimizi ve babalarımızı öldürdüler,

Meslektaşlarımızı öldürdüler, 

Otobüs beklerken selam verdiğimiz insanları öldürdüler…  

Bizlerin ve tanıdığımız tüm insanların artık birer saldırı, birer patlama ve yaralanma öyküsü 
var. 

Ülkemizin içine çekildiği karanlık sadece bedenlerimize değil, aklımıza ve tüm yaşamımıza 
saldırmakta…

Bir yıldır her konuştuğumuzda bu katliamların faillerinin kimler olduğunu söyledik. Bir defa 
daha söylüyoruz; bu katliamları, İslamcı terörü, kanlı darbe girişimini ve artık bir kabusa 
dönen olağanüstü hali “fırsat” olarak görenler 10 Ekim katliamı başta olmak üzere, Türkiye 
halklarının uğradığı katliamların gerçek failleridirler. 
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10 Ekim’in faili olan anlayış, bugün kendisini ülkenin her karışında daha da fazla göstermek-
tedir. Katliamın sorumluları hala ortaya çıkarılmamıştır. 

Suruç’tan beri ülkemizin katliamlar ülkesine dönüştürülmesine karşı duran, bu savaş atmos-
ferine karşı ses çıkaran muhalif kesimler dün patlamalarla, bugün yürütülen cadı avı ile sus-
turulmak istenmektedir. 

Bilinmelidir ki; Türkiye tarihinin en kanlı saldırısının tüm sorumlularının, bu katliamı engel-
leyecek önlemleri almayan kamu görevlilerinin ve siyasetçilerin hesap vermesi için mücade-
lemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu bizim kaybettiğimiz canlarımıza boynumuzun borcudur…

10 Ekim’in failleri bulunmadan, katliamın hesabı sorulmadan bu ülkede emek ve barış yanlısı 
bir siyaset yaratılması mümkün değildir.

10 Ekim Katliamının ardından yaralarımız daha çok tazeyken; “Bu katliam, ülkemiz için bir 
dönüm noktasıdır” demiştik. Evet, ülkede emek, özgürlük ve barış taleplerinin ölümle cevap-
landığı, ülkemizin IŞİD ve ÖSO için kamp haline getirildiği, sivillerin acımasızca katledildiği, 
ülkenin fiili başkanlık sistemine çekildiği bugünler için bir dönüm noktası…

Bugün 10 Ekim katliamının 1. yıldönümü… Bir yılı aşkın bir süredir yaşadıklarımız ortada. 

7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana kendi iktidarlarını korumak adına bize bir kabusu ya-
şatıyorlar. 7 Haziran seçimleriyle başlayan, ülkenin dört bir yanında patlayan, yüzlerce insa-
nın hayatına mal olan saldırılarla devam eden ve en son 15 Temmuz darbe girişimi ile bugün-
lere gelen bir süreç… Bu sürecin yaratıcılarını çok iyi biliyoruz. Türkiye’yi 14 yıldır gericileşme, 
piyasalaştırma ve baskıyla bugünlere getirenleri, Suriye’deki ateşe odun taşıyarak, ülkemizi 
cihatçı örgütlerin merkezi haline getirenleri, ülkemizde barış ve bir arada yaşama umudunu 
kendi iktidarları uğruna yok edenleri biliyoruz. 

Ama şunu da biliyoruz;

Saraylar saltanatlar çöker 
kan susar bir gün 
zulüm biter. 
Menekşeler de açılır üstümüzde 
leylaklar da güler. 
Bugünlerden geriye, 
bir yarına gidenler kalır 
bir de yarınlar için direnenler...

Bizim, faillerin bulunması, katliamların hesabının sorulması için, aydınlık bir gelecek, barış 
içinde bir Türkiye için mücadelemiz hiç bitmeyecek.

Unutursak, unutturursak yüreğimiz kurusun!
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İzmir

13.10.2016

Değerli Konuklar
Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum. 
Elektrik Mühendisleri Odamız ve Makina Mühendisleri Odamızın düzenlediği Asansör Sem-
pozyumu’nda aranızda olmaktan büyük bir onur duyuyorum. 
Değerli Konuklar
Birkaç gün önce Türkiye’nin en büyük katliamının yaşandığı 10 Ekim’in birinci yıldönümüydü. 

Ne yazık ki katliamın birinci yıldönümünde kaybettiklerimizi anmayı bile bize çok gördüler. 
AKP’nin mitinglerine alanlar açıkken, katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarına Gar önü ka-
palıydı. 

Bu bir yılda acımız ve öfkemiz hiç azalmadı. Göğsümüzde bir yıldır, başta 10 Ekim olmak 
üzere katliamlarda kaybettiğimiz canlarımızın isimlerini, acılarını, gülüşlerini taşıyoruz. Bu 
katliamın hesabını mutlaka soracağız. Bu bizim kaybettiğimiz canlara boynumuzun borcudur.
Değerli Konuklar
Ülkemiz son bir yılda hızla karanlık bir girdabın içine çekiliyor. 7 Haziran seçimleriyle başla-
yan, ülkenin dört bir yanında patlayan, yüzlerce insanın hayatına mal olan saldırılarla devam 
eden ve en son 15 Temmuz darbe girişimi ile bugünlere gelen bir süreç… Bu sürecin yaratı-
cılarını çok iyi biliyoruz. 

Türkiye’yi 14 yıldır gericileşme, piyasalaştırma ve baskıyla bugünlere getirenleri; eğitim sis-
temini bilime değil dinsel temellere göre şekillendirerek laik yaşamı adım adım bitirenleri, 
Suriye’deki ateşe odun taşıyarak, ülkemizi cihatçı örgütlerin merkezi haline getirenleri, ülke-
mizde barış ve bir arada yaşama umudunu kendi iktidarları uğruna yok edenleri biliyoruz. 
Değerli Konuklar
15 Temmuz darbe girişimi savuşturulmuş olsa bile ardından ilan edilen OHAL ile bu sefer sivil 
bir darbeyle karşı karşıyayız. 

OHAL ile Meclis devre dışı bırakılarak, ülkemiz Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetil-
meye başlandı. OHAL’e dayanılarak aralarında üyelerimizin de bulunduğu on binlerce kamu 
emekçisi görevden alındı, televizyon kanalları karartıldı, basına ve muhalif kesimlere baskılar 
arttı.

OHAL ile birlikte AKP’ye muhalif olan tüm kesimler; görevden almalar, baskı, zor, şiddet, 
gözaltı, mahkeme, hapis gibi araçlarla sindirildi, etkisizleştirildi. 

OHAL dönemi; temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı, ifade özgürlüğünün kısıtlan-

ASANSÖR SEMPOZYUMU
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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dığı, toplumun ilerici kesimlerine dönük saldırıların arttığı, emekçilerin kazanılmış haklarının 
ellerinden alındığı bir süreç haline dönüştürüldü. 

AKP, OHAL’i tüm iktidar dönemi boyunca elde edemediklerini ele geçirmek, çıkaramadığı akıl 
almaz kanunları çıkarmak ve toplumsal muhalefetin her katmanını susturmak için kendi çı-
karına kullanmaktadır. Bunu zaten iktidar sahipleri de “Darbe bulunmaz fırsat oldu” diyerek 
ifade etmektedir.

MGK’da alınan tavsiye kararı ile OHAL’in uzatılması, hatta Saray’a bakılacak olursa bir yıldan 
fazlaya çıkarılmak istenmesi, ülkemizin tüm yönüyle fiili bir başkanlık sistemine teslim edil-
mesidir. 

Böylesine uzun bir OHAL, ülkenin demokrasiden tamamen uzaklaştırılması ve diktatörlüğe 
teslim edilmesi demektir. Ülkemizin ihtiyacı OHAL değildir. Ülkemizin tek ihtiyacı, koşulsuz 
şartsız acil demokrasidir!
Değerli Konuklar
Ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte Birliğimiz, sivil diktaya, gericiliğe, karanlığa ve tüm anti-
demokratik uygulamalara karşı, her zaman olduğu gibi emeğin ve demokrasinin yanındadır. 

TMMOB emek ve demokrasi eksenli çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da meslek alan-
ları üzerinden ülke gerçeklerini tespit etmeye, çözüm önerileriyle ülke ve halkımız yararına 
bilimsel ve teknik çalışma üretmeye devam etmektedir. 

Bugün gerçekleştirilen bu sempozyum da bu anlayışın bir ürünüdür. 

Asansör sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getiren bu sempozyumda “Yapı ve Asansör” 
ana temasıyla sektördeki sorunlara ilişkin çözüm önerileri ortaya konacaktır.

Ülkemizde kentsel dönüşüm projeleri ve dikey yapılaşmanın artması ile birlikte asansör sek-
törünün gelişimi de daha fazla önemli hale gelmiştir.

Asansör tasarımı, projelendirilmesi, montajı, periyodik kontrolü elektrik ve makine mühen-
disliği disiplinlerinin konusuna girmektedir ve bu alanda çalışacak meslektaşlara yönelik eği-
tim ve belgelendirme faaliyetleri de Odalarımızca yürütülmektedir. Elbette, güvenli, verimli, 
konforlu ve ekonomik asansör hizmeti sunumunda bu eğitimlerin önemi büyüktür. Sektörün 
gereksinim duyduğu nitelikli ara eleman yetiştirme konusunda da Odalarımıza görev düş-
mektedir.

Ülkemizde her yıl asansör facialarında birçok vatandaşımız yaşamını yitirmekte, birçoğu en-
gelli olmaktadır. Bunun nedeni asansör denetimlerinin yeterli kalite ve sıklıkta yapılmama-
sıdır. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yetkili montaj ve bakım firmalarına yönelik denetim-
leri genişletmesi ve “merdiven altı” tabir edilen bakım firmalarının faaliyetlerini engellemesi 
elzemdir. 

Periyodik kontrol sonucu uygunsuz bulunan asansör ve bakımcı firmalara Bakanlıkça yaptı-
rımda bulunulması ve periyodik kontrollere ilişkin bakım firmalarının sorumluluklarının artı-
rılmasının gerekliliği tartışılmazdır. 

Asansör yönetmeliklerine ve standartlara uygun üretim ve bakım, piyasa gözetim ve deneti-
mi ile periyodik kontrol uygulamalarında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin etkin koordi-
nasyon zeminlerinin yaratılması önem taşımaktadır. 
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Sektörün disipline edilebilmesi için Bakanlığın PGD kapsamında asansör ve montaj firması 
denetimleri yanı sıra onaylanmış kuruluşları da denetlemesi ve bu konuda hazırlıklarını sür-
dürdüğü mevzuat çalışmalarını ivedi olarak yayımlaması gereklidir.

Ülkemiz, iş kazaları açısından Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer almaktadır. 
Gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında ülkemizdeki şantiyelerin güvenlik kültürü açısından son 
derece zayıf olduğu bilinen bir gerçektir. Son yıllarda yüksek katlı toplu konut inşaatlarında 
meydana gelen asansör kazalarıyla bu durum bir kez daha tescillenmiştir. 

Bu çerçevede; asansörlerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere tüm firmaların çevre, sağlık ve 
emniyet yönetim sistemlerinin kurulması, asansör firmalarının şantiyeleri için iş emniyeti 
konusunda kuralların belirlenmesi, çalışanların eğitilmesi, kuralların uygulanmasının sürekli 
olarak denetlenmesi önemlidir.

Eminim ki; üç gün sürecek etkinlik boyunca konunun uzmanları bu noktalara değinecek ve 
sektörün gelişimi için katkı koyacaktır.

Sempozyumumuzun başarılı geçmesini diliyor, hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla, dost-
lukla selamlıyorum.
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Değerli Konuklar
Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum. 
Dünya Gıda Günü dolayısıyla Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odalarımız tarafından ger-
çekleştirilen bu etkinlikte aranızda olmaktan büyük bir onur duyuyorum. 

Değerli Konuklar
Birkaç gün önce Türkiye’nin en büyük katliamının yaşandığı 10 Ekim’in birinci yıldönümüydü. 

Ne yazık ki katliamın birinci yıldönümünde kaybettiklerimizi anmayı bile bize çok gördüler. 
AKP’nin mitinglerine alanlar açıkken, katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarına Gar önü ka-
palıydı. 

Bu bir yılda acımız ve öfkemiz hiç azalmadı. Göğsümüzde bir yıldır, başta 10 Ekim olmak 
üzere katliamlarda kaybettiğimiz canlarımızın isimlerini, acılarını, gülüşlerini taşıyoruz. Bu 
katliamın hesabını mutlaka soracağız. Bu bizim kaybettiğimiz canlara boynumuzun borcudur.

Değerli Konuklar
Ülkemiz son bir yılda hızla karanlık bir girdabın içine çekiliyor. 7 Haziran seçimleriyle başla-
yan, ülkenin dört bir yanında patlayan, yüzlerce insanın hayatına mal olan saldırılarla devam 
eden ve en son 15 Temmuz darbe girişimi ile bugünlere gelen bir süreç… Bu sürecin yaratı-
cılarını çok iyi biliyoruz. 

Türkiye’yi 14 yıldır gericileşme, piyasalaştırma ve baskıyla bugünlere getirenleri; eğitim sis-
temini bilime değil dinsel temellere göre şekillendirerek laik yaşamı adım adım bitirenleri, 
Suriye’deki ateşe odun taşıyarak, ülkemizi cihatçı örgütlerin merkezi haline getirenleri, ülke-
mizde barış ve bir arada yaşama umudunu kendi iktidarları uğruna yok edenleri biliyoruz. 

Değerli Konuklar
15 Temmuz darbe girişimi savuşturulmuş olsa bile ardından ilan edilen OHAL ile bu sefer sivil 
bir darbeyle karşı karşıyayız. 

OHAL ile Meclis devre dışı bırakılarak, ülkemiz Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetil-
meye başlandı. OHAL’e dayanılarak aralarında üyelerimizin de bulunduğu on binlerce kamu 
emekçisi görevden alındı, televizyon kanalları karartıldı, basına ve muhalif kesimlere baskılar 
arttı.

OHAL ile birlikte AKP’ye muhalif olan tüm kesimler; görevden almalar, baskı, zor, şiddet, 
gözaltı, mahkeme, hapis gibi araçlarla sindirildi, etkisizleştirildi. 

OHAL dönemi; temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı, ifade özgürlüğünün kısıtlan-
dığı, toplumun ilerici kesimlerine dönük saldırıların arttığı, emekçilerin kazanılmış haklarının 
ellerinden alındığı bir süreç haline dönüştürüldü. 

Ankara

15.10.2016

DÜNYA GIDA GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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AKP, OHAL’i tüm iktidar dönemi boyunca elde edemediklerini ele geçirmek, çıkaramadığı akıl 
almaz kanunları çıkarmak ve toplumsal muhalefetin her katmanını susturmak için kendi çı-
karına kullanmaktadır. Bunu zaten iktidar sahipleri de “Darbe bulunmaz fırsat oldu” diyerek 
ifade etmektedir.

MGK’da alınan tavsiye kararı ile OHAL’in uzatılması, hatta Saray’a bakılacak olursa bir yıldan 
fazlaya çıkarılmak istenmesi, ülkemizin tüm yönüyle fiili bir başkanlık sistemine teslim edil-
mesidir. 

Böylesine uzun bir OHAL, ülkenin demokrasiden tamamen uzaklaştırılması ve diktatörlüğe 
teslim edilmesi demektir. Ülkemizin ihtiyacı OHAL değildir. Ülkemizin tek ihtiyacı, koşulsuz 
şartsız acil demokrasidir!

Değerli Konuklar
Ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte Birliğimiz, sivil diktaya, gericiliğe, karanlığa ve tüm anti-
demokratik uygulamalara karşı, her zaman olduğu gibi emeğin ve demokrasinin yanındadır. 

TMMOB emek ve demokrasi eksenli çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da meslek alan-
ları üzerinden ülke gerçeklerini tespit etmeye, çözüm önerileriyle ülke ve halkımız yararına 
bilimsel ve teknik çalışma üretmeye devam etmektedir. 

Birliğimize bağlı Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odalarımız da Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO)’nün kuruluş yıldönümü nedeniyle her yıl 16 Ekim’de Dünya Gıda Günü 
etkinlikleri kapsamında konu üzerine uyarı ve bilgilendirme görevlerini yerine getiriyor. Bu 
yılki sempozyumun konusu “Küresel İklim Değişikliği ve Gıda Güvencesi” olarak belirlenmiş. 

İnsanların aç kalmadığı, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanabildiği bir dünya hepimizin 
özlemi. Ancak, bilimsel ve teknik gelişmelere ve bu alandaki olumlu çalışmalara rağmen Dün-
ya’da en büyük sorunların başında hala açlık gelmektedir.

Gıdaya erişim hakkı dini, dili, rengi, cinsiyeti ve milliyeti ne olursa olsun her insanın en temel 
hakkıdır.

Küresel iklim değişikliği; endüstriyel, tarımsal ve enerji tüketimi gibi faaliyetlerin sonucu ola-
rak atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınmanın 
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu iklim değişikleri kuraklık, çölleşme, yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar, su baskınları, 
tayfun, fırtına, hortum vb meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtilerle kendini gösterir.

İklim değişikliği ve kuraklık gibi doğal afetlerin yanı sıra, gelişmiş ülkelerin tarımsal ürün tica-
retindeki korumacı politikaları, gıdaya olan talebin artması, tarımda girdi fiyatlarının yüksel-
mesi, tarım sektörüne yeterli yatırımın yapılmaması, tarım ürünlerinin biyoyakıt üretiminde 
kullanılması gibi birçok etken dünyada açlık ve yetersiz beslenmeye neden olmaktadır.

Özellikle çeşitli defalar söylediğimiz gibi iklim değişikliğinin neden olduğu sonuçlar, tüm dün-
yada olduğu gibi ülkemizde de halkımızın sağlıklı ve yeterli gıda üretimi ve tüketimi hakkına 
olumsuz yansımaktadır.

Dünya nüfusunun yaklaşık 7,5 milyar olduğunu düşünecek olursak, dünyada insan varlığı her 
geçen gün artarken gıdaya erişim de bir o kadar zorlaşmaktadır. Dünyada yaklaşık 1 milyar 
insan yatağına aç girmekte,  1 milyarın üzerinde insan da aşırı beslenmeden kaynaklı obezite 
gerçeği ile mücadele etmektedir. Bu adaletsizlik özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası iki ku-
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tuplu dünya düzeni ile eş zamanlı olacak şekilde gıda politikalarının plansız yürütülmesinden 
kaynaklanmaktadır.

Çocuklar hala yatağa aç giriyor, güne aç uyanıyorsa ve yaşanılan açlık yüzünde ölüyorlarsa 
ülkelerin genel politikalarının yanı sıra sürdürülebilir doğa, çevre, tarım ve gıda politikalarını 
gözden geçirmeleri gerekmektedir.

Açlık ve yoksullukla mücadelede gıda güvencesinin ve yeterli beslenmenin olabilmesi için, 
ekonomik iyileşmenin sağlanıp geçimin kolaylaştırılması, doğal kaynakların yönetimi, çevre-
nin korunması,  kırsal alanda sürdürülebilir kalkınma ile kırsal refahın artırılması ve sürdürü-
lebilir tarımsal politikaların hayata geçirilebilmesi gerekmektedir.

Adil bir gıda dağılımı ve gıdaya erişim hakkının olabilmesi için üretici doğru yöntemlerle 
desteklenip üretim süreçlerinde tutulmaya çalışılmalı, tarımsal AR-GE’ye daha fazla yatırım 
yapılmalı, tarımsal ürün planlaması yapılarak israf önlenmeli, toprağı işlemede aile işletme-
lerine öncelik verilmelidir.

Gıdada israfın altı önemle çizilmelidir. Bu kadar aç insanın olduğu bir dünyada üretilen gıda 
maddelerinin %10’unun tüketilmeyerek çöpe atılması anlaşılabilecek bir durum değildir. Sa-
dece bu tüketilmeyen/tüketilemeyen çöp olarak son bulan üretim fazlasıyla bile açlık çeken 
insanlar doyurulabilecektir.  

Değerli Konuklar
21. yüzyılın ikinci yarısından sonra su ve gıdanın en stratejik iki ürün olacağı asla unutul-
mamalıdır. Küresel ısınma ile tatlı su kaynaklarının gün geçtikçe yok olduğunu düşünecek 
olursak, insanların içme ve kullanma sularına ulaşmasının ne kadar zor ve maliyetli olacağı, 
tarımın olmazsa olmazı sulama suyunun yok olma tehlikesiyle birlikte tarımsal üretimin sek-
teye uğrayacağını görebilmeliyiz. 

Bu iki stratejik ürünün önümüzdeki yıllarda günümüzün doğal gazı ve petrolü olacağını unut-
mamalıyız. Koskoca bir 20. yüzyılı enerji ve enerji kaynağı paylaşımı savaşları ile geçirdiğimizi, 
yaşanan savaşlarla dünya haritasının nasıl değiştirildiğini hatırlayacak olursak tabloyu daha 
net görmek mümkündür. 

Yaşadığımız yüzyıl ve sonrasının sratejik silahı haline dönüştürülmek istenen su ve gıda en 
temel insan hakkıdır. Bu hakkın silaha dönüştürülmesi asla kabul edilemez. 

Yine yaşadığımız bu günler, insanlık tarihinin tanık olduğu en büyük göçlerin gerçekleştiği 
günlerdir. Başta Ortadoğu olmak üzere, Orta ve Kuzey Afrika ile Yakın Asya’dan gelen insan 
göçü bugüne kadar yaşanmış en büyük trajedilerden birisidir. Milyonlarca insan başta savaş 
olmak üzere, kuraklık ve açlık nedeniyle doğup büyüdükleri toprakları, yurtlarını terk ederek 
büyük bir ihtimalle Akdeniz ve Ege sularında ölümle son bulacak bir bilinmeze doğru yolcu-
luk yapmaktadırlar. Canlarını kurtarabilenler insanca bir yaşam umuduyla Avrupa ülkelerine 
gideceklerini sanarken beton duvarlar, tel örgüler ve paramiliter kuvvetlerle karşılaşarak ha-
yatlarının başka bir şokunu yaşamaktadır. Geçici konaklamaların yapıldığı “kamp” adı verilen 
insanlık ayıbı toplanma yerlerindeki barınma ve beslenme sorunu da apayrı bir açmazdır. 
Dünyanın gözü kör, kulağı sağır egemen güçlerinin bu soruna duyarsızlığı sözün bittiği yer 
anlamına gelmektedir. 

Bu etkinliği düzenleyen Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odamıza ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
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Değerli Konuklar
Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum. 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamızın düzenlediği 8. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyu-
mu’nda aranızda olmaktan büyük bir onur duyuyorum. 

Değerli Konuklar
Bir hafta önce Türkiye’nin en büyük katliamının yaşandığı 10 Ekim’in birinci yıldönümüydü. 

Ne yazık ki katliamın birinci yıldönümünde kaybettiklerimizi anmayı bile bize çok gördüler. 
AKP’nin mitinglerine alanlar açıkken, katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarına Gar önü ka-
palıydı. 

Bu bir yılda acımız ve öfkemiz hiç azalmadı. Göğsümüzde bir yıldır, başta 10 Ekim olmak 
üzere katliamlarda kaybettiğimiz canlarımızın isimlerini, acılarını, gülüşlerini taşıyoruz. Bu 
katliamın hesabını mutlaka soracağız. Bu bizim kaybettiğimiz canlara boynumuzun borcudur.

Değerli Konuklar
Ülkemiz son bir yılda hızla karanlık bir girdabın içine çekiliyor. 7 Haziran seçimleriyle başla-
yan, ülkenin dört bir yanında patlayan, yüzlerce insanın hayatına mal olan saldırılarla devam 
eden ve en son 15 Temmuz darbe girişimi ile bugünlere gelen bir süreç… Bu sürecin yaratı-
cılarını çok iyi biliyoruz. 

Türkiye’yi 14 yıldır gericileşme, piyasalaştırma ve baskıyla bugünlere getirenleri; eğitim sis-
temini bilime değil dinsel temellere göre şekillendirerek laik yaşamı adım adım bitirenleri, 
Suriye’deki ateşe odun taşıyarak, ülkemizi cihatçı örgütlerin merkezi haline getirenleri, ülke-
mizde barış ve bir arada yaşama umudunu kendi iktidarları uğruna yok edenleri biliyoruz. 

Değerli Konuklar
15 Temmuz darbe girişimi savuşturulmuş olsa bile ardından ilan edilen OHAL ile bu sefer sivil 
bir darbeyle karşı karşıyayız. 

OHAL ile Meclis devre dışı bırakılarak, ülkemiz Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetil-
meye başlandı. OHAL’e dayanılarak aralarında üyelerimizin de bulunduğu on binlerce kamu 
emekçisi görevden alındı, televizyon kanalları karartıldı, basına ve muhalif kesimlere baskılar 
arttı.

OHAL ile birlikte AKP’ye muhalif olan tüm kesimler; görevden almalar, baskı, zor, şiddet, 
gözaltı, mahkeme, hapis gibi araçlarla sindirildi, etkisizleştirildi. 

İstanbul

19.10.2016

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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OHAL dönemi; temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı, ifade özgürlüğünün kısıtlan-
dığı, toplumun ilerici kesimlerine dönük saldırıların arttığı, emekçilerin kazanılmış haklarının 
ellerinden alındığı bir süreç haline dönüştürüldü. 

AKP, OHAL’i tüm iktidar dönemi boyunca elde edemediklerini ele geçirmek, çıkaramadığı akıl 
almaz kanunları çıkarmak ve toplumsal muhalefetin her katmanını susturmak için kendi çı-
karına kullanmaktadır. Bunu zaten iktidar sahipleri de “Darbe bulunmaz fırsat oldu” diyerek 
ifade etmektedir.

MGK’da alınan tavsiye kararı ile OHAL’in uzatılması, hatta Saray’a bakılacak olursa bir yıldan 
fazlaya çıkarılmak istenmesi, ülkemizin tüm yönüyle fiili bir başkanlık sistemine teslim edil-
mesidir. 

Böylesine uzun bir OHAL, ülkenin demokrasiden tamamen uzaklaştırılması ve diktatörlüğe 
teslim edilmesi demektir. Ülkemizin ihtiyacı OHAL değildir. Ülkemizin tek ihtiyacı, koşulsuz 
şartsız acil demokrasidir!

Değerli Konuklar
Ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte Birliğimiz, sivil diktaya, gericiliğe, karanlığa ve tüm anti-
demokratik uygulamalara karşı, her zaman olduğu gibi emeğin ve demokrasinin yanındadır. 

TMMOB emek ve demokrasi eksenli çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da meslek alan-
ları üzerinden ülke gerçeklerini tespit etmeye, çözüm önerileriyle ülke ve halkımız yararına 
bilimsel ve teknik çalışma üretmeye devam etmektedir. 

Bugün gerçekleştirilen bu sempozyum da bu anlayışın bir ürünüdür. 

Mühendislik projeleri, genellikle titiz bir çalışmayla planlanırlar. Tasarım aşamasındaki de-
neysel çalışmalarla, üretimin belirli evrelerinde öngörülen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı 
ölçmelerle denetlenir. Ayrıca üretimin tamamlanmasından sonra da ortaya çıkan eserlerin 
sürekli izlenmesi ve kontrol edilmesi gerekir. 

Bu projelerin tasarımı, yapımı ve yapım sonrası gerçekleştirilen kontrol ölçmeleri; ortak 
özellikleri yanında farklılıklar da taşıyacaktır. Harita/geomatik mühendisliği meslek disiplini 
içinde mühendislik ölçmelerine, gerek projelerin yerinde uygulanması aşamasında, gerekse 
proje tamamlandıktan sonra ortaya çıkan eserin izlenmesi ve kontrolü aşamalarında ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Mühendislik ölçmelerinin bazı uygulamalarında, alışılan değerlerin çok üzerinde bir doğru-
luk gereksinimi olduğu açıktır. İstenilen bu doğrulukları sağlayacak donanım/yazılımlara ihti-
yaç olduğu gibi, daha da önemlisi çalışmaları gerçekleştirebilecek bilgi, tecrübe ve yeteneğe 
sahip teknik elemanlara yani uzman mühendislere ihtiyaç vardır. 

Farklı uygulamaların paylaşılması ve sonuçlarının tartışılmasında bilimsel etkinliklerin önemli 
bir yeri vardır. Bu sempozyum, mühendislik ölçmeleri alanında ülkemizde yapılan uygulama-
ların ve deneyimlerin paylaşıldığı, uygulayıcıların karşılaştıkları sorunların ortaya konulduğu 
bir platform olma özelliği taşımaktadır. 

Sempozyumumuzun başarılı geçmesini diliyor, hepinizi bir kez daha sevgi, saygı, dostlukla 
selamlıyorum.
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Sevgili Arkadaşlar, 
TMMOB yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve dostlukla selamlıyorum. 

Konumuz TMMOB örgütlülüğü.

Bu nedenle önce kısaca örgütlenme kavramı üzerinde durmak istiyorum. 

Örgütlenme ve örgütlülük, en genel anlamda, bireylerin ve toplumsal grupların ortak çıkar-
lar etrafında ve bu çıkarlar doğrultusunda biraraya gelme, birlik olma ve haklarını birlikte 
arama gerekliliğinden doğmuştur. 

Örgütlenme, doğası gereği toplumsal bir oluşumdur. 

Sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer örgütler, toplumların gelişmişliği oranında 
kendini kabul ettirmiş, demokratik mücadelenin güçlülüğü oranında yasalara yansımış top-
lumsal oluşumlardır. Siyasi iktidarlar üzerinde baskı gruplarıdır.

Buradan TMMOB’ye gelirsek TMMOB öncelikle bir meslek kuruluşudur. Anayasa’nın meslek 
kuruluşlarını tanımlayan 135. maddesi uyarınca 6235 sayılı TMMOB yasası ile kurulmuştur. 

Anayasanın 135. maddesine göre kurulan meslek kuruluşları Kamu Kurumu niteliğindedir. 
Yönetim , denetim ve onur kurulunda görev alacak yöneticiler kendi üyelerinin katıldığı yargı 
gözetimi altında yapılan seçimlerde gizli oylama yöntemiyle belirlenir. 

Bu açıdan katılımcıdırlar  ve demokratiktirler. Kamu tüzel kişiliklerdir. 

Bu meslekleri  yapabilmek  için ilgili meslek kuruluşuna üye olunması zorunludur.  Meslek 
kuruluşları mesleki ve etik açıdan üyelerinin sicillerini tutar. 

Bu kuruluşlar ilgili mesleğin uygulama esaslarını belirlemeye yetkilidir.Meslekle ilgili işlerde 
ihmali ve suçu bulunan üyelerine uyarı, kınama, para cezasından meslekten men etmeye 
kadar yaptırımlar uygulayabilir. 

12 eylül anayasası ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sü-
rekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına üye olması zorunluluktan çıkarılarak isteğe 
bağlı kılınmıştır. 

Ama onlarda mesleği uygularken Odaların belirlediği esaslara uymak zorundadır. Aksi halde 
zorunlu üyelere yönelik tüm yaptırımlar onlara da uygulanabilir. Yani ilgili Oda bir kamu çalı-
şanı meslektaşa da meslekten men cezası verebilir.

İzmir

19.10.2016

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE 
KAMPI: TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ 
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB ve TMMOB’a bağlı Odalar’da aynı statüdedir. TMMOB 18 Ekim 1954 yılında kurul-
muştur. 

Bünyesinde mühendis, mimar ve şehir planlama meslek disiplinlerini barındırmaktadır. İlk 
kuruluşunda TMMOB’ye bağlı 10 oda vardı. Bugün Oda sayımız 24 ve bu odalar 85 farklı 
mühendis, mimar ve şehir planlama disiplinini içerisinde barındırmaktadır. 

Birliğimize, Bilgisayar, Çevre, Elektrik, Fizik, Gemi Makinaları İşletme, Gemi, Gıda, Harita ve 
Kadastro, İnşaat, Jeofizik, Jeoloji, Maden, Makina, Metalurji, Meteoroloji, Kimya, Orman, 
Petrol, Tekstil (1992), Ziraat Mühendisleri Odaları ile Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Oda-
sı, İç Mimarlar Odası (1976) ve Şehir Plancıları Odası bağlıdır.

Bugün itibarıyla TMMOB’a bağlı Odaların toplam üye sayısı 490 bini aşmıştır. 

1998 yılında çıkarılan TMMOB öğrenci kolu Yönetmeliği ile siz öğrencilerimizin de Odamız 
öğrenci üye olarak Oda faaliyetleri ve olanaklarından faydalanabilmesinin önü açılmıştır. Şu 
an için tüm Odalarımıza kayıtlı öğrenci üye sayımız 100 bine yaklaşmıştır.

TMMOB yasasına göre Birlik ve Odalarımızın görevleri şu şekilde tanımlanmıştır.
1. Mühendis ve mimarları meslek kollarına ayırmak, meslek ve çalışma konuları aynı ya da 

birbirine yakın bulunan mühendis ve mimarlık grubu için Odalar kurmak.
2. Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, 

mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, 
3. Mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, 
4. Meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni ha-

kim kılmak
5. Meslek disiplinini ve ahlakını korumak; 
6. Kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunma-

sında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın 
korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kal-
kınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak.

7. Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde, resmi makamlar ve öteki kuruluşlar ile işbirliği yapa-
rak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, 

8. Meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel şartnameler, tip sözleşmeler ve bunlar 
gibi bütün bilimsel evrakı incelemek ve bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi, ya da yeni-
den konulması yolunda önerilerde bulunmak.

Bu görevlerden ilki TMMOB tarafından diğerleri ise ilgili uzmanlık alanına göre Odalar tara-
fından  TMMOB’la koordinasyon  içerisinde yerine getirilir.

Yani TMMOB ayrı bir Oda değildir. TMMOB’nin asli görevi Odaların faaliyetini koordine et-
mektir. TMMOB mühendik, mimarlık ve planlama Odalarının yani mesleklerin birliğidir. 

Bu nedenle TMMOB yönetim Kurulunun bileşeni de oldukça demokratiktir. TMMOB yönetim 
Kurulu her Odadan bir temsilciden oluşur. 

Bu uygulama ile üye sayısı fazla olan bir meslek Odasının  karar alma aşamasında ve alınan 
kararların uygulanmasında üye sayası az olan Odalar üzerinde tahakküm kurmasının önüne 
geçilmiştir. 

Örneğin üye sayısı 100 bini aşmış olan İnşaat Mühendisleri Odasının da üye sayısı 1200 civa-
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rında olan Petrol Mühendisleri Odasının da kararların alınmasında 1 birer oyu vardır. 

Aynı demokratik yöntem TMMOB genel Kurulu bileşeninde de göz önüne alınmıştır. Genel 
Kurulda her oda her yüz üyeye karşı 2 delege ile temsil edilir. Ancak Genel Kurula her bir 
Odadan katılacak delege sayısı yüz kişiyi aşamaz.

Sevgili arkadaşlar

Odalarımız yukarıda belirttiğim görevleri ülke geneline yayılan ve yöneticileri seçim ve diğer 
demokratik usullerle belirlenmiş Şubeleri , il ve ilçe temsilcilikleri vasıtasıyla yerine getirirler. 
Bugün itibarıyla TMMOB’ye bağlı 24 Odanın 1248 Şube ve il-ilçe temsilcilikleri bulunmakta-
dır. 

Oda Birimlerinin, diğer Odaların birimleriyle yerellerde yapacaklar ortak faaliyetler ile mer-
kezi TMMOB etkinlikleri TMMOB il/İlçe koordinasyon Kurulları tarafından yerine getirilir. 

Bu kurullarda da her meslek Odası birer üye ile temsil edilir. Bugün itibarıyla ülke genelinde 
hizmet yürüten 51 İKK’mız bulunmaktadır. 

Gördüğünüz gibi TMMOB ülke geneline yayılmış, devasa ve fonksiyonel bir örgütlenmedir.

Kuruluş yasamızda de belirtildiği üzere TMMOB ve Odalar çalışmalarını iki ana eksende yü-
rütür.

Bunlardan birincisi mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını ülkemiz ve halkımı-
zın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmektir.

İkincisi ise mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmaktır.

Bu iki ana eksen çerçevesinde Odalarımız,

Mühendislik hizmetlerini denetler. Bu konuda mesleki denetim hizmetleri verir. Üyelerinin 
uzmanlık alanına göre sicillerini tutar.

Meslek İçi Eğitim Merkezleri kanalıyla verdikleri eğitimlerle üyelerin bilgilerini sürekli gün-
celler.

Üyelerinin özlük ve ekonomik hakları için mücadele eder. Mühendis asgari ücretini belirler. 

Örneğin SGK ile yapmış olduğumuz protokole göre bu yıl için mühendis, mimar asgari ücreti 
brüt 3300 TL olarak belirlenmiştir. 

Mesleki, teknik konularda yayın faaliyetleri yürütür.

Mesleki konularda ülke genelinde yüzlerce eğitim, konferans, panel, söyleşi etkinliği gerçek-
leştirir.

Meslekle ilgili konularda uzman üyeleri kanalıyla bilirkişilik hizmetleri verir.

Meslek alanlarıyla ilgili konularda kamuoyunu bilgilendiren raporlar hazırlar.

Mühendislik, mimarlık eğitiminin bilimsel ölçütlere ve ülke gereksinimine uygun olarak ve-
rilmesi için çalışmalar yürütür.

Enerjiden, sanayileşmeye, tarımdan, ormancılığa, madencikten, kentleşmeye, işçi sağlığı ve 
iş güvenliğine varana değin, mesleğimizi ve ülke sorunlarını ilgilendiren onlarca alanda, ko-
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nunun tüm taraflarının katılımına açık kongre ve sempozyumlar düzenler. Sunulan bildirileri 
ve sonuç bildirgelerini ilgililerle paylaşır.

Siyasi iktidarların kamu zararı doğuracak meslek alanlarımızla ilgili uygulamalarına karşı her 
dönem onlarca dava açar. Ülkemizin sanayisini, tarımını, ormanlarını, meralarını, hayvancı-
lığını,  kentsel ortak alanlarımızı, sosyal devlet anlayışını bitiren Özelleştirme ve serbestleş-
tirme uygulamalarına ve bu konuda yapılan düzenlemelere karşı hukuki mücadele yürütür. 

Üreten, kalkınan, gelişen hakça bölüşen, bağımsız ve demokratik bir ülke talebiyle bu ülkenin 
halktan emekten yana mücadele eden tüm güçleriyle birlikte demokrasi mücadelesinde de 
yerini alır. 

Sevgili arkadaşlar,
TMMOB bütün bunları yaparken, TMMOB ve Odaları
Yasasında geçen kamu kurumu niteliğini halkın yanında olmak olarak anlar. Ayrılmaz bir par-
çası olduğu halkımızın, refahını, mutluluğunu, sağlığını ve güvenliğini her şeyden üstün tutar.

TMMOB ve Oda çalışmalarında, meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkımızn so-
runlarından ayrılamayacağı, temel ilke olarak kabul edilir. 

TMMOB ve Odalarımızın, bütün iktidarlar ve rant çevrelerinden örgütsel bağımsızlığı esastır. 

Gücünü yalnızca örgütlü üyelerinden, demokratik merkeziyetçi form içindeki katılımcılıktan 
alır. Kamu merkezi bütçesinden pay almaz. Bütçesi kamu yararına yürütülen mesleki dene-
tim faaliyetleri ve üye ödentilerinden oluşur.

“Birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme” temel ilkemizdir. 

TMMOB, dar meslekçi bir meslek örgütü olmadığı gibi, dar anlamda siyaset de yapmaz.

TMMOB ülkemizi, sanayi ve tarımımızı, dolayısıyla mühendislik gereklilikleri ve uygulamala-
rını gerileten yeni liberal saldırılara karşı mücadele eder. Bu açıdan  geniş yorumlu bir meslek 
ve siyaset yaklaşımına sahiptir

TMMOB ve Odalarımız demokrattır, antiemperyalisttir, toplumcu bir karaktere sahiptir. 

TMMOB ırkçılığın, gericiliğin, faşizmin karşısındadır. Barıştan, bir arada yaşamdan; insan hak-
larından; siyasal, toplumsal, akademik özgürlüklerden ve kapsamlı bir demokratikleşmeden 
yanadır.

Sevgili arkadaşlar,
Bütün bu özelliklerinden ve çalışmalarından dolayı tıpkı bugün olduğu gibi rant çevrelerinin 
ve siyasi iktidarların sürekli hedefindedir. 

TMMOB’ye yönelik saldırılar 15 yıldır ülkemizi yöneten AKP iktidarı döneminde had safhaya 
ulaşmıştır. 

Ardı ardına yapılan mevzuat düzenlemeleriyle mesleki denetim yetkilerimiz kısıtlanmış, bazı-
ları başka kurumlara devredilmiş, gelir kaynaklarımız kısıtlanmıştır. Bunlar yetmemiş,  kuru-
luş yasamız değiştirilerek İl Odacılığı getirilerek merkezi gücümüz yok edilmeye çalışılmıştır. 

Bütün bu girişimler Örgütlü gücümüzle ve duyarlı kamuoyunun verdiği destekle sürdürülen 
etkin mücadele ile bertaraf edilmiştir.  
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Bu saldırıların sonuncusunu bu yıl temmuz  ayında çıkarılan uluslararası işgücü yasasının  
tasarı aşamasında yaşadık.  

Bu yasa taslağına sıkıştırılan maddelerle yabancı mühendis ve mimarların akademik ve 
mesleki yeterlilik aranmadan, yani diplomalarının bile denkliği sorgulanmadan ülkemizde 
çalıştırılmasının önü açılmak istenmiştir. Bu konuda TMMOB’den görüş alınmasını öngören 
TMMOB yasasının ilgili hükümleri ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. 

Ülkemiz vatandaşı mühendis ve mimarların karşılaması gereken kriterler yabancılardan is-
tenilmeyerek yabancı ülkelerin mühendis ve mimarlarına ayrıcalık getirilmeye çalışılmıştır. 

Bu konuda siz öğrencilerimizin de katkısıyla yürütülen mücadelemiz sonucu yasa taslağından 
mesleğimiz ve Odamızla ilgili hükümler çıkartılmıştır. 

Bütün bu saldırılar, TMMOB siyaset yapıyor gerekçesiyledir. 

Biz dar anlamda siyaset yapmıyoruz. Yasamızın bize verdiği yetkiyle halkımızın, ülkemizin 
bugününe ve yarınına sahip çıkıyoruz. 

Tüm yaşam çevremizin, milli parklarımızın, sit alanlarımızın, kültürel ve tarihi mirasımızın, 
yer altı ve yer üstü zenginliklerimizin, tarım alanlarımızın ve sanayi alt yapımızın rant odakla-
rının    talananına açılmasına karşı duruyoruz. 

Barış içerisinde bir ülke ve barış içerisinde bir dünya istiyoruz. Bu nedenledir ki darbe gi-
rişiminin ardından, “Ne Darbe Ne Dikta, Yaşasın Tam Bağımsız Demokratik Türkiye Dedik. 
Darbelerin panzehiri daha fazla demokrasidir dedik. 

Meclisi devre bırakan  OHAL  uygulamasına ve ülkemizin KHK’lerle yönetilmek istenmesine 
karşı çıktık. KHK’lerle kamuda görevden almaların bir cadı avına dönüşmesine karşı olduğu-
muzu bildirdik. 

Başta kürt sorunu olmak üzere ülkemizdeki tüm sorunların barışçıl yöntemlerle çözülme-
sinden yanayız. Nereden gelirse gelsin tedhiş ve bombalama eylemlerini şiddetle kınıyor ve 
lanetliyoruz. 

Her türlü dinsel gericiliğin karşısındayız. Laik ve çağdaş bir yaşam istiyoruz. 

Bu kimliğimizden dolayı sadece iktidarın değil yandaş basının da saldırılarına muhatap olu-
yoruz. 

Verdiğimiz hukuksal mücadele ve yaptığımız basın açıklamaları sonrasında AK-İT ler Kara-İt 
ler bizlere manşetten saldırıyor. Köşe yazarları bizleri hedef gösteriyor.  

Ancak bizler yılmayacağız, sinmeyeceğiz doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz.

Sevgili arkadaşlar,

Öğrenci üye statüsüyle içinde yer aldığınız TMMOB örgütlülüğü genel olarak böylesi bir yapı-
ya sahiptir ve bu nitelikler bir gelenek olarak sizler tarafından devralınmalıdır. 

Konuşmamın girişinde örgütlenmeyi anlatırken, bir örgütlenmenin yasalara yansıması o ör-
güt mensuplarının verdiği demokratik mücadelenin gücüyle de bağlantılıdır demiştim.

Gerçekten de TMMOB böylesi bir mücadelenin ürünüdür ve yasal çerçeveye oturması çok 
kolay olmamıştır.
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Ülkemizde mühendis ve mimarların 100 yılı aşkın bir mücadele tarihi vardır. Tarihimizde ilk 
mühendis mimar örgütlenmesi 1908 yılında kurulan “Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiye-
ti”dir. 

TMMOB’nin kurulduğu 1954 yılına kadarki mesleki kuruluşlar iki temel alanda mücadele 
etmişlerdir.

Bunlardan birincisi Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin bu konuda ehliyeti olmayan kişi-
lerce yerine getirilmesinin ve bu kişilerin mühendis ve mimar sıfatını kullanmalarının önüne 
geçilmesi, mühendislik ve mimarlık unvanının yasal bir statüye kavuşturulmasıdır. 

İkincisi ise ülkemiz mühendislerinin yabancı mühendislere karşı hak ve hukuklarının korun-
ması, ülkemizde yabancı mühendislerin ve mimarların çalışmasına kısıtlama getirilmesidir.

Bu konuda yürütülen girişimlerin ilk ürünü 1927 yılında alınmış, bu tarihte 1035 sayılı Mü-
hendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun çıkarılmıştır. 

Bu kanunda yüksek mühendislik ve yüksek mimarlık tanımlanmış ve bu tanımlamalara uy-
mayanların mühendislik ve mimarlık ünvan ve yetkisiyle mesleki uygulamada bulunmaları 
yasaklanmıştır.

Bu yasa 1936 yılında 3077 sayılı yasayla, 1938 yılında da 3458 sayılı yasalarla değiştirilmiştir. 
Bu yasalarla doktorlar ve avukatlardan sonra mühendis ve mimarlar yüksek öğretim sonra-
sında elde edilen meslekler olarak mesleki tanınırlığa kavuşmuştur.

Bu tarihten itibaren mühendis ve mimarlar, örgütlenmeleri aracılığıyla Odalaşma doğrul-
tusunda mücadele ve çalışmalarını yürütmüştür. 1954 yılında 6235 sayılı yasa ile TMMOB 
kurulmuştur. 

Böylece mühendisler ve mimarlar toplum nezdinde varlıklarını kabul ettirmek, mesleki çıkar-
larını korumak doğrultusunda çalışmalar yürütecek görev ve yetkileri yasa ile belirlenmiş bir 
yapılanmaya ulaşmışlardır. 

Ülkemiz mühendis ve mimarlarının yabancılara karşı hak ve hukuklarının korunması müca-
delesi günümüzde de sürdürülmektedir. TMMOB’nin kurulmasıyla birlikte yasamızın 34. ve 
35. Maddelerinde, yabancı mühendis ve mimar çalıştırılırken TMMOB’nin görüşünün alın-
ması öngörülerek nisbi bir kazanım elde edilse de, bu konuda ülkemizin dışa bağımlı ekono-
mik politikalarından dolayı kalıcı çözümler elde edilememiştir.

Ülkemizde yabancı mühendis ve mimar çalıştırılmasına karşı ilk örgütlü gösteri “İstanbul Üni-
versitesi Tıp Fakültesi binasının projelerinin Amerikalı Mühendis ve mimarlara yaptırılmak 
istenmesi üzerine 1949 yılında yapılmıştır. Türk Yüksek Mühendisler Birliği üyeleri Ulus’tan 
Kızılay’a kadar kalabalık bir yürüyüş düzenlemişlerdir. 

Meslektaşlarımızın tarihimiz boyunca üstlendiği rol ve mücadelenin aldığı seyir ülkemizde 
izlenen ekonomi politikaları ve bu politikalarla bizlere biçilen rol ve öneme göre değişiklik 
göstermiştir. 

Mühendisler ve mimarlar ülkemizde cumhuriyetin ilk dönemlerinde ve ardından çarpık ve 
dışa bağımlı da olsa sanayileşmenin hızlandığı 1950’lerden 1970’lere kadar ayrıcalıklı bir ko-
numa sahipti.
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Bu dönemlerde TMMOB’nin temel çalışma ekseni ülkemiz sanayisinin geliştirilmesi üzerine 
olmuştur.

Ancak bağımlı kalkınma politikasının ve plansız eğitimin sonucunda meslek gurubumuzun 
belirli bir azınlığı bu ayrıcalığı korurken bir bütün olarak mesleklerimiz ayrıcalıklarını yitir-
miştir.

Mühendis ve mimarlar 1958 yılında çıkarılan 10195 sayılı kararname uyarınca kamuda istih-
dam ediliyor ve oldukça yüksek paralar alıyorlardı. 1969 yılında ise kamuda çalışan teknik 
elemanlar 657 sayılı devlet memurları kapsamına alınmıştır. 

TMMOB kuruluşundan 1970’lere kadar, biraz da üyelerimizin toplum içerisinde görece ayrı-
calıklı konumundan dolayı salt mesleki bir çizgi izlemiş kendini toplumla mesafeli bir çizgide 
tutmuştur. Sanayileşme olgusunu içermekle birlikte mücadele mesleki taleplerle sınırlı kal-
mıştır. 

1960’ların ikinci yarısında TMMOB’nin gündemine özel mühendislik akademileri damgasını 
vurmuş, mühendis odaları özel yüksek okulların kapatılması için kampanyalar ve yürütmüş-
lerdir.

1970’lı yıllara gelindiğinde ise gerek dışa bağımlı ve ulusal sanayiyi dışlayan politikaların so-
nuçlarının mühendis ve mimarların yaşamına doğrudan yansıması, gerekse de ülkemizde 
sürdürülen bağımsızlık, demokrasi, devrim mücadelesinin getirdiği toplumsal uyanış, mü-
hendis, mimar kitlesini de yakından etkilemiştir.

1973 yılında “halkımızın bugün yaşadığı sorunların nedeni, emperyalizme bağımlılık, ülkemi-
zin yönetiminde bir avuç yerli-yabancı banka, ticaret, sanayi, emlak ve toprak sahibi tekel-
lerin söz sahibi olmasındandır” diyen devrimci, demokrat,  yurtsever mühendisler TMMOB 
yönetimine gelmiştir. 

Çıkış bildirgesinde  tüm insan gücümüzün ve ülke kaynaklarımızın en etkin biçimde halkımı-
zın hizmetine sunulduğu, bu kaynakların kullanımında tüm çalışanların söz sahibi olduğu, 
yabancı denetiminin ortadan kalktığı bir ülke istendiğinin altı çizilmiştir. 

Bu dönemde talepler salt mesleki sorunlarla sınırlı bakış açısına sahip değildi. Dönemin Birlik 
Başkanı Teoman ÖZTÜRK’ün önderliğinde, mühendis ve mimarlar, emperyalizm ve burjuva-
ziye karşı tüm yurtta sürdürülen mücadelenin etkili bir unsuru olmuştur. 

Grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkı başta olmak üzere her türlü ekonomik ve de-
mokratik hak arama çabasına destek verilmiştir. Politik ve toplumsal sistemin emekçi halk-
lardan yana değiştirilmesi için uğraş verilmiştir.  

Uzmanlık alanlarımız üzerine, uçak sanayiinden, altın madenciliğine, tarımdan, enerji ve sa-
nayileşmeye varıncaya değin her konuda dolu dolu raporlar yayımlanmıştır. Kalkınma planla-
rında yer alması çin  için DPT’ye görüşler sunulmuştur. 

Tüm bu çalışmalar haftalık olarak yayımlanan . ve baskı sayısı 50 bini aşan birlik haberleri ile 
kamuoyuna duyurulmuştur. 

Mühendis ve mimar kitlesi ile organik bağlar kurulmuştur, ülke genelinde yüzlerce temsilcilik 
oluşturulmuştur.
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Düzenlenen teknik eleman kurultaylarında teknik eleman örgütleri, sendikalar ve üyelerle 
meslek, meslektaş ve ülke sorunları tartışmaya açılmıştır. 

1972’de Adalet Partisi’nin, TMMOB üyelerinin % 73’nü oluşturan kamu çalışanlarının, “TM-
MOB siyaset yapıyor” gerekçesiyle Odalara üyeliğini yasaklayan ve bir anlamda TMMOB’yi 
etkisiz kılmaya ve kapatmaya çalışan yasa değişikliklerini, parlamento ve kamuoyunda yürü-
tülen etkin mücadele ile geri püskürtülmüştür.

Ülke genelinde greve gidilmiş, mühendis ve mimarların talepleri kamuoyuyla paylaşılmıştır. 
1 Mayıs’larda, DGM’ye ve TCK’nın 141. ve 142. maddelerine hayır mitinglerinin düzenlenme-
sinde etkin görevler üstlenilmiştir. 

Ülkemizin kalkınması ve bağımsızlığı için faşizme karşı mücadele eden bütün örgütlerle da-
yanışma ve mücadele birliği içerisinde yer alınmıştır.

Bu mücadelede bedeller de ödenmiştir. TMMOB lokalleri, TMMOB yöneticileri kurşunlandı, 
yaralandı, baskılara, sürgünlere, kıyımlara maruz kalındı. 

18 Aralık 1978’de Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Akın ÖZDEMİR ve birçok 
TMMOB üyesi ve yöneticisi faşist katillerce katledildi. 

12 Eylül döneminde bir çok TMMOB yöneticisi, tutuklanmış, ceza evlerine konulmuş, buna 
rağmen TMMOB kadroları TMMOB ve Odaları açık tutmayı başarmıştır.

Kendilerini özlemle ve saygıyla anıyoruz. 

Mücadeleleri mücadelemiz olacaktır.

Sevgili arkadaşlar,
TMMOB 12 Eylül sonrasında da her türlü baskı depolitizasyon ve yıldırma politikalarına rağ-
men emekten yana çizgisinden, bilimi ve tekniği emekçi halkın çıkarları doğrultusunda kul-
lanmak temel ilkesinden ödün vermemiştir ve vermeyecektir de.

Aslında mesleğimizi ve toplumsal iş bölümü içerisinde üstlendiğimiz rol göz önüne alındığın-
da bu durumun yadırganacak bir tarafı yoktur.

Çünkü bizler bilimi ve doğal kaynakları insanlığın hizmetine sunan bir mesleği uyguluyoruz.

Etrafımızda gördüğümüz insan eliyle yaratılmış her eşyada, mekânda, aklımızın, bilgimizin, 
deneyimlerimizin emeği var. İnsanla ve onun yaşamıyla iç içe geçmiş bir meslek alanının in-
sanlarıyız. Gündelik hayatı inşa ediyor, yeniden yaratıyor ve geleceği yeniden kurguluyoruz. 

Bu nedenle toplumcuyuz. Ranta karşıyız, üretimden yanayız.

Bizler ülkemizin imarında, yapılaşmasında, altyapısında, sanayileşmesinde, enerji üretim ve 
dağıtımında,tarımda, teknoloji üretiminde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının değerlendirilme-
sinde kısacası ağırlıklı olarak üretimde ve yatırımda görev alan meslek disiplinleriyiz. 

Dolayısıyla, özellikle son 30 yıldır uygulanan insanı, doğayı, bilimi, üretimi ve yatırımı dışla-
yan politika ve uygulamalardan doğrudan etkileniyoruz. 

Küresel sermayenin ve bağlı kuruluşlarının denetiminde uygulanan yeni liberal politikalarla 
ve özelleştirmelerle bizlerin varlık nedeni olan ülke sanayisi, madenleri, tarımı, hayvancılığı 
ve ülke ormanları bitirilmektedir. Meslek uygulama alanlarımız gün geçtikçe daraltılmaktadır. 
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Bu politikalar sonucu nitelikli işgücü olan mühendislikte de işsizlik artmıştır. Esnek, güvence-
siz çalışmaya dayalı sömürü biçimleri meslek alanlarımızı da kapsamıştır. 

İş güvencesine sahip olmamak, çalışma koşullarının giderek ağırlaşması, yetersiz ücret, iş-
sizlik tehlikesi, sigortasız çalıştırılma, insan onuruna yaraşır emeklilik sürecini yaşayamama 
bunlardan bazılarıdır

Meslektaşlarımız mesleki yetersizlik sorunları; siyasi baskı ile kadro atamaları, tayin ve sür-
günler; fazla mesailerde ücret verilmemesi; fazla çalıştırma, iş saatleri ihlali; sosyal hak ihlal-
leri ve özlük haklarına yönelik sorunlarla yüz yüzedirler.

Biliyorsunuz, AKP döneminde üniversiteleri ve meslek alanlarımızı ilgilendiren birçok düzen-
leme de yapıldı. 

Teknik öğretmenlere mühendis unvanı verilmesi, teknoloji fakülteleri, uzaktan eğitim gibi 
mühendislik eğitiminin temelini aşındıran düzenlemeler söz konusudur. 

Mühendislik bölüm ve fakültelerinin gerçek bir gereksinime dayanmayan hızlı artışı, mühen-
dis işsizliğini, düşük ücretleri, güvencesiz ve hatta meslek dışı alanlarda çalışmayı beraberin-
de getirmektedir. 

AKP iktidarı döneminde, üniversite sayısı iki kattan fazla artmıştır. Mühendislik bölümlerinde 
öğrenim gören öğrenci sayısında da benzer artışlar söz konusudur. 

Ancak eğitime ayrılan ödenekler, öğretim görevlisi sayısı ve üniversite koşulları gibi gösterge-
lerde eşdeğer bir artış yoktur. 

Eğitim-öğretimdeki teori-pratik uyuşmazlığı, öğretim elemanı eksikliği, labaratuvarların ol-
mayışı, deneysel malzeme eksikliği, bilimsel bilginin geri plana atılması vb. bir dizi olgu, mü-
hendislik öğretimini kemirmektedir. 

Kamuda, eğitimde ve toplumsal yaşamda laikliğin bitirilmesi yönünde önemli adımlar atıl-
mıştır. Din, sömürüyü gizleyen bir zırh olarak ve mezhepçi bir tarzda kullanılmaktadır. 

Sevgili Arkadaşlar,

Bu noktada antiemperyalist, demokrat, halkçı-toplumcu-kamucu mühendislik yaklaşımının 
titizlikle sahiplenilmesi, Odalarımız, TMMOB ve ülkemizin geleceği açısından önem taşımak-
tadır. 

Eğitim-öğretim ve meslek alanlarımıza yönelen bu gerici liberal kuşatmaya karşı bilimi reh-
ber alarak hep birlikte karşı durmak zorundayız.

Unutmayalım ki, karanlığın, olumsuzluğun diyalektik karşıtı aydınlıktır; motorları maviliklere 
sürebilmek, güneşli güzel günler görmek ancak örgütlü mücadele ile olanaklıdır. 

Ülkemiz koşulları, öğrenci gençliğe;
• Üniversite özerkliğinin sağlandığı,
• Eğitimin her kademede eşit ve parasız olduğu, 
• Eğitim ve öğretimin akademik, demokratik, bilimsel ve laik bir yaklaşımla yeniden dü-

zenlendiği; 
• Mezuniyet sonrası yer alacağı çalışma yaşamında sömürülmediği, 
• Emeğini halkı ve ülkesinin kalkınması için kullandığı,
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• İnsanca, özgürce yaşayabildiği  “bir başka Türkiye” mücadelesinde  önemli görevler yük-
lemektedir. 

Yaptığımız tüm etkinliklerin tüm öğrenci üyelerimize açık olduğunu hatırlatmalıyım. Odala-
rımızın yürüttüğü merkezi öğrenci kurultayları ve yaz eğitim kampları ülkemizde yürütülen 
özgün çalışmalar arasındadır. 

Bilmiyorum aranızda konaklayan varmı? Ankara’da siz öğrencilerin hizmetine sunduğumuz 
bir tesisimiz var. Teoman Öztürk Öğrenci Evi. 

Kız ve erkek öğrenciler için 2 ayrı bloktan oluşan öğrenci evinde internet ve TV bağlantısı 
olan 161 adet çift kişilik banyolu yatak odası ve 2 adet çift kişilik banyolu engelli yatak odası 
bulunmaktadır. Öğrenci evimizde 336 öğrenci konaklayabilmektedir.

Öğrenci evimizde, kafeterya, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, kütüphane, bilgisayar odası, 
revir gibi  bölümleryanı sıra 500 kişilik konferans salonu, 250 m2 çok amaçlı salon, 575 m2 
fuaye alanı, 1600 m2 forum alanı da yer almaktadır. 

Hedefimiz ileride olanaklarımız olursa  aynı çalışmayı diğer illerimize de taşımak doğrultu-
sundadır.

Sizlere yönelik bu tür çalışmaların ana amacı sizlerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişminize 
öğrencilik hayatınızdan başlayarak katkıda bulunmaktır.

Sizler ileride örgütümüzün asli üyesi ve yöneticileri olacaksınız. 

Burada gelişen ilişkinin birlikte çıkılacak uzun bir yolun ilk adımları olduğu asla unutulma-
malıdır. 

Bizler, 1970’lerden beri Teoman Öztürk ve arkadaşları tarafından yaratılan bir değerin bayra-
ğını devraldık, o değerlerin bir gelenek halinde sürmesini sağladık. 

Bundan sonra da bu bayrağı birlikte taşıyacağız, daha sonra sizler yeni kuşaklarla birlikte 
taşıyacaksınız. 

Şimdi bireysel-toplumsal sorumluluklarınızı geliştirmeniz, Odanızla, Odalarınızla bütünleş-
meniz, öğrenci üye komisyonlarını işler kılmanız sorumluluklarınız arasındadır. 

Bu bayrağı, örgütün asli unsuru olduğunuzda, üyesi olduğunuzda bizlerle birlikte taşımanız 
en büyük arzumuzdur. 

Sözlerime son verirken, 1970’lerde Başkanımız Teoman Öztürk’ün söylediği gibi; 

“Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin sö-
küp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, 
halkımızın hizmetine sunmak için” her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve 
kararlıyız”

Diyor, hepinize yeniden saygılarımı sunuyorum.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu başkanı 

Not: 2016 yılında yapılan Makine, İnşaat,  Fizik Mühendisleri Odaları ve Peyzaj Mimarları Odası Yaz 
Eğitim kamplarında aynı sunum yapılmıştır.
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20.10.2016

İzmir

MMO 3. İZMİR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  ZİRVESİ
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Konuklar
Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum. 
İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin bu organizasyonunda aranızda olmaktan 
büyük bir onur duyuyorum. 
Değerli Konuklar
Ülkemiz son bir yılda hızla karanlık bir girdabın içine çekiliyor. 7 Haziran seçimleriyle 
başlayan, ülkenin dört bir yanında patlayan, yüzlerce insanın hayatına mal olan saldırılarla 
devam eden ve en son 15 Temmuz darbe girişimi ile bugünlere gelen bir süreç… Bu sürecin 
yaratıcılarını çok iyi biliyoruz. 

Türkiye’yi 14 yıldır gericileşme, piyasalaştırma ve baskıyla bugünlere getirenleri; eğitim sis-
temini bilime değil dinsel temellere göre şekillendirerek laik yaşamı adım adım bitirenleri, 
Suriye’deki ateşe odun taşıyarak, ülkemizi cihatçı örgütlerin merkezi haline getirenleri, ülke-
mizde barış ve bir arada yaşama umudunu kendi iktidarları uğruna yok edenleri biliyoruz. 
Değerli Konuklar
15 Temmuz darbe girişimi savuşturulmuş olsa bile ardından ilan edilen OHAL ile bu sefer sivil 
bir darbeyle karşı karşıyayız. 

OHAL ile Meclis devre dışı bırakılarak, ülkemiz Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetil-
meye başlandı. OHAL’e dayanılarak aralarında üyelerimizin de bulunduğu on binlerce kamu 
emekçisi görevden alındı, televizyon kanalları karartıldı, basına ve muhalif kesimlere baskılar 
arttı.

OHAL ile birlikte AKP’ye muhalif olan tüm kesimler; görevden almalar, baskı, zor, şiddet, 
gözaltı, mahkeme, hapis gibi araçlarla sindirildi, etkisizleştirildi. 

OHAL dönemi; temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı, ifade özgürlüğünün kısıtlan-
dığı, toplumun ilerici kesimlerine dönük saldırıların arttığı, emekçilerin kazanılmış haklarının 
ellerinden alındığı bir süreç haline dönüştürüldü. 

AKP, OHAL’i tüm iktidar dönemi boyunca elde edemediklerini ele geçirmek, çıkaramadığı akıl 
almaz kanunları çıkarmak ve toplumsal muhalefetin her katmanını susturmak için kendi çı-
karına kullanmaktadır. Bunu zaten iktidar sahipleri de “Darbe bulunmaz fırsat oldu” diyerek 
ifade etmektedir.
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MGK’da alınan tavsiye kararı ile OHAL’in uzatılması, hatta Saray’a bakılacak olursa bir yıldan 
fazlaya çıkarılmak istenmesi, ülkemizin tüm yönüyle fiili bir başkanlık sistemine teslim edil-
mesidir. 

Böylesine uzun bir OHAL, ülkenin demokrasiden tamamen uzaklaştırılması ve diktatörlüğe 
teslim edilmesi demektir. Ülkemizin ihtiyacı OHAL değildir. Ülkemizin tek ihtiyacı, koşulsuz 
şartsız acil demokrasidir!
Değerli Konuklar
Ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte Birliğimiz, sivil diktaya, gericiliğe, karanlığa ve tüm 
antidemokratik uygulamalara karşı, her zaman olduğu gibi emeğin ve demokrasinin 
yanındadır. 

TMMOB emek ve demokrasi eksenli çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da meslek alan-
ları üzerinden ülke gerçeklerini tespit etmeye, çözüm önerileriyle ülke ve halkımız yararına 
bilimsel ve teknik çalışma üretmeye devam etmektedir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu; insan odaklı bir mesleğin uygulayıcılarının örgütü olan 
TMMOB’nin önemli çalışma alanlarından, mücadele alanlarından birini oluşturmaktadır.  
Konuyla ilgili olarak Birliğimiz ve Odalarımız birçok rapor, yayın hazırlamakta, sempozyumlar, 
kongreler düzenlemektedir. 
Değerli Konuklar
TMMOB’nin işçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna ilişkin yaptığı tüm çalışmalarının sonunda 
dile getirdiği “işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili düzenlemelerin sorunlu olduğu” gerçeği her 
yıl artan iş kazaları ile kendini göstermektedir. Öyle ki artık, yalnız biz değil medya bile “iş 
kazası” yerine “iş cinayeti” sözünü kullanmaktadır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde temel amaç; çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların 
önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası geçirmeden, meslek 
hastalıklarına yakalanmadan, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, 
çalışanların ruhsal ve bedensel bütünlüğünün korunmasıdır.

İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili şartları sağlamak işverenin öncelikli ödev ve 
sorumluluğudur. Çalışanlar da bu doğrultuda alınan tedbir ve talimatlara uymakla 
yükümlüdürler. İlgili düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını denetlemek ise elbette 
devletin görevidir. Bu ise ancak tarafların uzlaşma içerisinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
önemine inanmaları ile mümkündür.

Ne yazık ki, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, sorunun merkezine inen ve ona göre 
çözümler üreten bir yasa değildir, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş cinayetleri ve ölümler 
artarak devam etmektedir. Bu yasadaki en önemli sıkıntılardan biri iş yerinde “kaza” oldu-
ğunda, sorumlu tutulacak kişilerin yine aynı işyerinde ücretli olarak çalıştırılan mühendisler 
olmasıdır. Yasa, iş kazalarında işverenlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaya yönelik bir 
düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için işyerlerinde “önce insan, önce 
sağlık, önce iş güvenliği” anlayışı yerleştirilmelidir. Yaşanan her olaydan sonra söylendiği gibi 
“ölümler kader” değildir. Aksine cinayetlerin sorumluları işyerinde gerekli tedbirleri alma-
yanlar ve gerekli denetimleri yapmayan ilgili bakanlıktır.
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Değerli Konuklar
Çalışma hayatının yeniden düzenlemesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, işçi ölümlerinin 
durdurulması için mücadele etmek, kendini emekten yana konumlandıran TMMOB’nin ta-
rihi görevidir. Bu görevi yerine getirme bilinciyle TMMOB; iş cinayetleri ve işçi ölümlerini 
ülkemizin sosyo-ekonomik ve demokrasi sorunları ile birlikte bir bütün olarak ele almakta, 
insanca çalışma koşullarının oluşturulmasını insanca yaşama hakkı ve talepleri ile birleştir-
mektedir.

Esnek ve kuralsız çalışmayı, işçileri başka işverenlere kiralamayı, taşeronlaştırmayı yasal hale 
getiren, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budayan 4857 sayılı İş Yasası ve ilgili 
mevzuat, öznesi “insan” olan çağdaş bir yapıya kavuşturulmalıdır.

50’den daha az işçi çalıştırılan iş yerlerinde de İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının kurulması 
gereklidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri bütün iş yerlerini ve tüm çalışanları kapsamalı; 
sektör ve kurum farkı gözetmeksizin tüm işyerleri için geçerli olmalıdır. Kurullar eğitilmiş ve 
yetkilendirilmiş kişilerden oluşturulmalı ve tarafların eşit sayıda temsil edildiği demokratik 
yapılar olarak düzenlenmelidir. Tavsiye değil yaptırım gücüne sahip kurullara dönüştürülme-
lidir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin sunumu için belirli işçi sayısı aranmamalı; uygulama-
lar devlet memurları, kendi hesabına çalışanlar, tarım kesimi gibi yaptığı iş ve çevresinden 
etkilenen tüm çalışma hayatını kapsamalıdır.

İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması bir ekip işidir. Bu ekipte hekimler, 
mühendisler, teknik personel, sağlık personeli ve diğer birçok personel yer almalıdır.

4857 sayılı İş Yasası ve 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası’nda mühendislik kavramı göz ardı 
edilerek, “iş güvenliği uzmanı” tanımı getirilmiş, mühendislik ile teknik elemanlık birbiriyle 
eşdeğer tutulmuş, iş güvenliği mühendisliği şekli bir yapıya dönüştürülmüştür. İş güvenliği 
alanında mühendislere de, teknik elemanlara da ihtiyaç vardır, ancak bu ihtiyaç “iş güvenliği 
mühendisliği” ve “iş güvenliği teknik elemanı” olarak ayrı ayrı tanımlanmalı ve bu yapı içeri-
sinde görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir. 

İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve İSG konularında görev yapan tüm personelin mes-
leki bağımsızlık, çalışma süreleri, yıllık izinleri, kişisel gelişim eğitimleri vb. hususlar yeniden 
düzenlenmelidir.

50’den fazla çalışanın bulunduğu sanayi işletmelerinde “tam zamanlı” iş güvenliği mühendisi 
çalıştırılması zorunlu hale getirilmelidir. 

10’dan az çalışanın bulunduğu işyerlerinde İSG hizmet bedelinin karşılanmasında SGK prim 
kaynakları kullanılmamalı bütçede bu kalem için ayrı bir kaynak tahsis edilmelidir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin kamusal bir hizmet olarak algılanması sağlanmalıdır. 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda çalışma koşulları arasındaki nedensel ilişkileri 
araştıracak ve bilimsel araştırma yapacak kurumlar oluşturulmalı, eğitim kurumları bu 
konuda özendirilmelidir. 

Eğitim ve öğretim müfredatı, orta öğrenimden başlanarak işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu 
da içerecek şekilde yeniden düzenlenmeli, bütün okullarda işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi 
verilmeli, üniversitelerin ilgili fakültelerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği kürsüleri kurulmalıdır.
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İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimine önem verilmeli, eğitim almamış çalışana işbaşı 
yaptırılmamalıdır. Eğitimler, ilgili meslek örgütleri tarafından verilmeli, bu eğitimler özerk 
olmalıdır. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri, işyeri mekânı, teknoloji, üretimde kullanılan hammadde, 
üretilen ürün, ergonomi, çalışanların sağlığının korunması v.b. konular proje aşamasında 
planlanmalıdır. 

Üretim sürecinde kullanılan ekipmanlar ve kişisel koruyucular, ilgili standart ve mevzuata 
uygun olarak üretilmelidir. Bu konuda zorunlu standartlar oluşturulmalı; üretim, satış ve 
kullanım sırasında mutlaka denetim yapılmalıdır. Standart dışı malzemelerin piyasaya girişi 
ve sunumu engellenmeli ve bu konuda bir denetim ağı oluşturulmalıdır.

Meslek hastalıklarına ilişkin çalışmalar geliştirilmeli, meslek hastalıkları hastaneleri işlevine 
uygun olarak yapılandırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. 

İş kazası araştırmaları gerçekçi ve güvenilir olmalıdır. İşyerlerinde kaza ve meslek hastalıklarına 
ait bilgiler bir veri tabanında toplanmalı, bu bilgilerden ölçme ve değerlendirme amaçlı 
yararlanılmalıdır.

Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenmeli, kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalıdır.
Değerli Konuklar
İş cinayetleri kader değildir! İş cinayetleri engellenebilir, yeter ki bilimin ve tekniğin gereği 
yapılsın! Yeter ki; her çalışmanın öznesi insan olsun!

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek birliği olmanın sorumluluk ve bilinciyle, ülkemizde ka-
nayan bir yara olan işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda geliştirici ve iyileştirici çalışmalara 
katkı vermeye hazır olduğumuzu, bu yöndeki mücadelemizi sürdüreceğimizi de bir kez daha 
ifade etmek isterim.

Hepinize saygılar sunuyorum.
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26.10.2016

Ankara

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 20. YILI 
ETKİNLİĞİ “HER YÖNÜYLE GIDA MÜHENDİSLİĞİ”
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Arkadaşlar,
Hepinizi şahsım ve TMMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle 
bu etkinlikte aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Gıda Mü-
hendisleri Odamızın 20. kuruluş yıldönümü kutlu olsun!

TMMOB mücadele tarihi odalarımızın mücadele tarihidir. 1954 yılında TMMOB’nin 10 oday-
la kurulmasıyla başlayan örgütlülüğümüze Gıda Mühendisleri Odamız 1996’da katılmıştır.

TMMOB 34. Olağan Genel Kurulu’nda alınan karar gereği kurulan Gıda Mühendisleri Odası, 
TMMOB mücadelesine güç katan, yaşadığımız son dönemlerdeki tarihsel süreçte önemli bir 
yer tutan, örgütümüzün köşe taşlarından biri olmuştur. 62 yıllık TMMOB örgütlülüğünün 
son yirmi yılında yer alan Gıda Mühendisleri Odası’nın, bir avuç insanın büyük bir inanç ve 
kararlılıkla yola çıkmasıyla başladığı bu süreç, 16 bin üye, 7 şube, 18 il temsilciliği ile devam 
etmektedir. Toplumların yaşamında önemli bir yer tutan meslek örgütlenmelerinde çok da 
uzun sayılmayacak bir süre içinde bu kadar sayısal çoğunluluğa ulaşmak verilen örgütlenme 
mücadelesinin de bir göstergesidir.

20 yılda TMMOB’nin gıda konusundaki söyleminin referansı olmuş Gıda Mühendisleri Oda-
mızın ülkemizin gıda hakkı, gıda güvencesi, gıda güvenliği ve genel olarak gıda politikaları 
hakkında söyleyecek pek çok sözü olduğunu biliyorum. Odamızın düzenlediği kongre, sem-
pozyum, kurultay gibi etkinliklerin sonuç bildirgeleri örgütümüzün resmi belgeleridir. Gerek 
üyelerimize, gerekse toplumun tüm kesimlerine açılan pencere niteliğindeki bu etkinliklerin 
ne kadar önemli olduğu unutulmamalıdır. 

Değerli Arkadaşlar,
Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Artık son bir yılda yaşadıklarımızı arka arkaya sıralamaya 
hafızamız yetmiyor. 

14 yıllık AKP iktidarının ülkemizi getirdiği yer ortada. Türkiye’yi 14 yıldır gericileşme, piyasa-
laştırma ve baskıyla bugünlere getirdiler; eğitim sistemini bilime değil dinsel temellere göre 
şekillendirerek laik yaşamı adım adım bitirdiler; Suriye’deki ateşe odun taşıyarak, ülkemizi 
cihatçı örgütlerin merkezi haline getirdiler; ülkemizde eşit yurttaşlık temelinde barış içinde, 
bir arada yaşama umudunu yok ettiler. 
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Birbirine paralel yürüyenlerin savaşında önce 15 Temmuz darbe girişimi, sonra AKP’nin sivil 
darbesi… Darp edilense hep aynı; emekçi halklar. 

AKP, darbe girişimini bahane ederek, kendine muhalif tüm sesleri susturmak için basın-ya-
yın organlarını kapatıyor, muhalif gazetecileri tutukluyor, gözaltına alıyor, on binlerce kamu 
emekçisi hukuk tanımaz bir şekilde kamu görevinden çıkartılıyor, gelecekleri yok ediliyor. 

“Milli İrade” lafını dilinden düşürmeyen Saray, belediyelere kayyum atarken, halkın oylarıyla 
göreve gelmiş milletvekillerini hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alıp, tutuklarken milli irade-
yi tanımıyor, ülkedeki yangına benzin döküyor.

AKP, hukuk tanımaz diktacı zihniyetiyle ülkeyi cehenneme götürüyor, 21. yüzyılda Nazi dik-
tatörlüğünü yaşatıyor.

AKP, ülkeyi zorla bir iç savaşa sürüklüyor. Yetmiyor, Ortadoğu’da süren yangının içine atıyor.

Ülkemiz böylesine günleri yaşarken bu toplantıyı yapıyoruz. 

Değerli Dostlar,
Elbette AKP’nin 14 yıllık iktidarından bizim payımıza düşenler de malum. Geçtiğimiz 14 yıl 
boyunca mesleğimiz ve meslek alanlarımızda yaşanan tahribata paralel olarak örgütümüz de 
ağır darbeler aldı. 

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri ve ilgili hizmetler kamu-
sal fayda anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin öznesi haline 
getirildi.

Ekonomiyi canlı tutmak için öncelikle kentsel alanlarda yıkım ve yapım işleri ile kentsel dö-
nüşüm başlatıldı. Bu sürecin hızlı ve kesintisiz işlemesi için ülke topraklarının ve kamu kay-
naklarının yağma ve talanının önünde engel olan tüm mevzuat birer birer değiştirildi. Kamu 
kaynakları yerli ve yabancı sermayenin bölüşümü için hazır hale getirildi. Halkın malı olan 
kıyılar, ormanlar, madenler, su kaynakları vb her türlü doğal, tarihi, kültürel ve kentsel değer 
yağmalanarak sermayeye devredildi. 

Bu vahşi dönüşüme karşı duran TMMOB, açtığı davalarla rant ve yağmaya geçit vermediği 
için hedef tahtasına oturtuldu. Kamusal yetkilerimiz budandı, Oda gelirlerimiz yarı yarıya 
düşürüldü. Torba yasalar ile kuruluş kanunumuzda yapılmaya çalışılan değişikliklerle sustu-
rulmak, parçalanmak ve bertaraf edilmek istendik.

12 Eylül sonrası TMMOB Yasası’na eklenen ama 35 yıl boyunca hiçbir iktidar tarafından uygu-
lanmayan Odalar üzerinde bakanlıkların vesayeti maddesi AKP iktidarında gündeme getirildi. 
Bakanlar Kurulu kararlarıyla Odalarımız kendi akıllarınca bakanlıkların vesayeti altına sokul-
du. Şimdi ise Odalarımızı denetlemek gerekçesiyle bir kez daha üzerimizde baskı kurmaya ça-
lışıyorlar. Bildiğiniz gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 odamızı denetlemek üzere harekete 
geçti. Konuyla ilgili örgüt içi toplantılarımız, hukukçularımızın değerlendirmeleri sürüyor. 

Önümüzdeki süreçte temel gündemimizi bu tür baskıcı girişimlerin oluşturacağı açıktır. TM-
MOB’nin 62 yıllık mücadele tarihinde benzerine az rastlanan içeriden ve dışarıdan gelen 
saldırılara karşı, daha sık saf tutmamız gereken günlerden geçiyoruz. Böylesi günlerde daya-
nışma daha da önem kazanıyor. Bu yüzden bu toplantılarımızın hem örgütümüze yönelik sal-
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dırıları püskürtmek, hem de ülkemizin geleceğine yönelik direnç haritasını ortaya çıkarmak 
için önemli olduğunu düşünüyorum.

Evet, ülkemiz karanlık bir süreçten geçiyor ve Birliğimiz TMMOB de bundan payını alıyor.

Ama bu baskılar TMMOB’yi yıldıramayacaktır. TMMOB kendini daima emekçi halklardan 
yana konumlandırmış; eşit, özgür, laik ve demokratik bir Türkiye mücadelesinin mihenk taş-
larından olmuştur.

Kamuoyunu her platformda aydınlatan, kamu ve toplum yararı için çabalayan, kentlere, do-
ğal ve kültürel varlıklara sahip çıkan; bu amaçla yılmadan mücadelesini sürdüren, halkın ya-
nında olan TMMOB, bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir.

Değerli Dostlar, 
20. yılını kutladığımız Gıda Mühendisleri Odamız ile yapılacak daha çok işlerimiz var. Bu gün 
burada bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza, mesajlarıyla destek veren kişi, kurum ve ku-
ruluşlara, buraya gelerek zaman ayıran herkese en içten duygularımla teşekkür ediyor, Gıda 
Mühendisleri Odamızın 20. kuruluş yılını kutluyorum.
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Ankara

10.06.201605.11.2016

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU-ODA ONUR 
KURULLARI ORTAK TOPLANTISI
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Dostlar, 
Hepinizi şahsım ve TMMOB Yönetim Kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Artık son bir yılda yaşadıklarımızı arka arkaya sıralamaya 
hafızamız yetmiyor. 

14 yıllık AKP iktidarının ülkemizi getirdiği yer ortada. Türkiye’yi 14 yıldır gericileşme, piyasa-
laştırma ve baskıyla bugünlere getirdiler; eğitim sistemini bilime değil dinsel temellere göre 
şekillendirerek laik yaşamı adım adım bitirdiler; Suriye’deki ateşe odun taşıyarak, ülkemizi 
cihatçı örgütlerin merkezi haline getirdiler; ülkemizde eşit yurttaşlık temelinde barış içinde, 
bir arada yaşama umudunu yok ettiler. 

Birbirine paralel yürüyenlerin savaşında önce 15 Temmuz darbe girişimi, sonra AKP’nin sivil 
darbesi… Darp edilense hep aynı; emekçi halklar. 

AKP, darbe girişimini bahane ederek, kendine muhalif tüm sesleri susturmak için basın-ya-
yın organlarını kapatıyor, muhalif gazetecileri tutukluyor, gözaltına alıyor, on binlerce kamu 
emekçisi hukuk tanımaz bir şekilde görevden alınıyor.

Son olarak dün; halkın oylarıyla göreve gelmiş milletvekilleri hukuka aykırı bir şekilde gö-
zaltına alınarak, tutuklandı. Saray için milli irade yalnız kendisi için verilen oylar, başkalarına 
verilen oyların ise hiçbir hükmü yok. 

AKP, hukuk tanımaz diktacı zihniyetiyle ülkeyi cehenneme götürüyor, 21. yüzyılda Nazi dik-
tatörlüğünü yaşatıyor.

AKP, ülkeyi zorla bir iç savaşa sürüklüyor. Yetmiyor, Ortadoğu’da süren yangının içine atıyor.

Ülkemiz böylesine günleri yaşarken bu toplantıyı yapıyoruz. 

Değerli Dostlar,
Elbette AKP’nin 14 yıllık iktidarından bizim payımıza düşenler de malum. Geçtiğimiz 14 yıl 
boyunca mesleğimiz ve meslek alanlarımızda yaşanan tahribata paralel olarak örgütümüz 
de ağır darbeler aldı. 

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri ve ilgili hizmetler kamu-
sal fayda anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin öznesi haline 
getirildi.
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Ekonomiyi canlı tutmak için öncelikle kentsel alanlarda yıkım ve yapım işleri ile kentsel dö-
nüşüm başlatıldı. Bu sürecin hızlı ve kesintisiz işlemesi için ülke topraklarının ve kamu kay-
naklarının yağma ve talanının önünde engel olan tüm mevzuat birer birer değiştirildi. Kamu 
kaynakları yerli ve yabancı sermayenin bölüşümü için hazır hale getirildi. Halkın malı olan 
kıyılar, ormanlar, madenler, su kaynakları vb her türlü doğal, tarihi, kültürel ve kentsel değer 
yağmalanarak sermayeye devredildi. 

Bu vahşi dönüşüme karşı duran TMMOB, açtığı davalarla rant ve yağmaya geçit vermediği 
için hedef tahtasına oturtuldu. Kamusal yetkilerimiz budandı, Oda gelirlerimiz yarı yarıya 
düşürüldü. Torba yasalar ile kuruluş kanunumuzda yapılmaya çalışılan değişikliklerle sustu-
rulmak, parçalanmak ve bertaraf edilmek istendik.

Bildiğiniz gibi, 12 Eylül sonrası TMMOB Yasası’na eklenen ama 35 yıl boyunca hiçbir iktidar 
tarafından uygulanmayan Odalar üzerinde bakanlıkların vesayeti maddesi AKP iktidarında 
gündeme getirildi. Bakanlar Kurulu kararlarıyla Odalarımız kendi akıllarınca bakanlıkların ve-
sayeti altına sokuldu. Şimdi ise Odalarımızı denetlemek gerekçesiyle bir kez daha üzerimizde 
baskı kurmaya çalışıyorlar.

Odaları bakanlıklar arasında bölüştüren Bakanlar Kurulu kararlarının yayımlanmasından son-
ra ilk olarak Orman Mühendisleri Odası üzerinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı denetleme 
yapmak istemişti. 

Geçtiğimiz günlerde ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kimya Mühendisleri Odamıza 
denetleme girişiminde bulundu. Odamız talep edilen belgeleri bakanlığa göndermeyeceğini 
bildirmiş, “İlgili mevzuat ve Oda Genel Kurul kararları nedeniyle Yönetim Kurulunun bu de-
netlemeye izin vermeye kendini yetkili görmediği, Danıştay nezdinde devam eden yargısal 
sürecin sonuçlanması sonrasında konunun açıklığa kavuşacağı” yönünde yanıt vermiştir.

Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 odamızı denetlemek üzere harekete geçti.  

BİLGİ NOTU
Geçtiğimiz hafta Bakanlık görevlileri Birliğimize gelerek bilgi verdi. Birlik ortamında oda baş-
kanları ve oda sekreter üyeleri toplantıları gerçekleştirdik, odalarımızın avukatları bir araya 
gelerek konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Evet, ülkemiz karanlık bir süreçten geçiyor ve Birliğimiz TMMOB de bundan payını alıyor.

Ama bu baskılar TMMOB’yi yıldıramayacaktır. TMMOB kendini daima emekçi halklardan 
yana konumlandırmış; eşit, özgür, laik ve demokratik bir Türkiye mücadelesinin mihenk taş-
larından olmuştur.

Kamuoyunu her platformda aydınlatan, kamu ve toplum yararı için çabalayan, kentlere, do-
ğal ve kültürel varlıklara sahip çıkan; bu amaçla yılmadan mücadelesini sürdüren, halkın ya-
nında olan TMMOB, bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir.
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Ankara

10.06.2016

TMMOB DENETLEME KURULU-ODA 
DENETLEME KURULLARI ORTAK TOPLANTISI
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

12.11.2016

Değerli Dostlar, 
Hepinizi şahsım ve TMMOB Yönetim Kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Artık son bir yılda yaşadıklarımızı arka arkaya sıralamaya 
hafızamız yetmiyor. 

14 yıllık AKP iktidarının ülkemizi getirdiği yer ortada… Türkiye’yi 14 yıldır gericileşme, piyasa-
laştırma ve baskıyla bugünlere getirdiler; eğitim sistemini bilime değil dinsel temellere göre 
şekillendirerek laik yaşamı adım adım bitirdiler; Suriye’deki ateşe odun taşıyarak, ülkemizi 
cihatçı örgütlerin merkezi haline getirdiler; ülkemizde eşit yurttaşlık temelinde barış içinde, 
bir arada yaşama umudunu yok ettiler. 

Birbirine paralel yürüyenlerin savaşında önce 15 Temmuz darbe girişimi, sonra AKP’nin sivil 
darbesi… Darp edilense hep aynı; emekçi halklar. 

AKP, darbe girişimini bahane ederek, kendine muhalif tüm sesleri susturmak için basın-ya-
yın organlarını kapatıyor, muhalif gazetecileri tutukluyor, gözaltına alıyor. On binlerce kamu 
emekçisi hukuk tanımaz bir şekilde görevden alınıyor.

Halkın oylarıyla göreve gelmiş milletvekilleri hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınıyor, tu-
tuklanıyor. Saray için milli irade yalnız kendisi için verilen oylar, başkalarına verilen oyların 
ise hiçbir hükmü yok. 

AKP, hukuk tanımaz diktacı zihniyetiyle ülkeyi cehenneme götürüyor, 21. yüzyılda Nazi dik-
tatörlüğünü yaşatıyor.

AKP, ülkeyi zorla bir iç savaşa sürüklüyor. Yetmiyor, Ortadoğu’da süren yangının içine atıyor.

Ülkemiz böylesine günleri yaşarken bu toplantıyı yapıyoruz. 

Değerli Dostlar,
Elbette AKP’nin 14 yıllık iktidarından bizim payımıza düşenler de malum. Geçtiğimiz 14 yıl 
boyunca mesleğimiz ve meslek alanlarımızda yaşanan tahribata paralel olarak örgütümüz 
de ağır darbeler aldı. 

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri ve ilgili hizmetler kamu-
sal fayda anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin öznesi haline 
getirildi.

Ekonomiyi canlı tutmak için öncelikle kentsel alanlarda yıkım ve yapım işleri ile kentsel dö-
nüşüm başlatıldı. Bu sürecin hızlı ve kesintisiz işlemesi için ülke topraklarının ve kamu kay-
naklarının yağma ve talanının önünde engel olan tüm mevzuat birer birer değiştirildi. Kamu 
kaynakları yerli ve yabancı sermayenin bölüşümü için hazır hale getirildi. Halkın malı olan 
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kıyılar, ormanlar, madenler, su kaynakları vb her türlü doğal, tarihi, kültürel ve kentsel değer 
yağmalanarak sermayeye devredildi. 

Bu vahşi dönüşüme karşı duran TMMOB, açtığı davalarla rant ve yağmaya geçit vermediği 
için hedef tahtasına oturtuldu. Kamusal yetkilerimiz budandı, Oda gelirlerimiz yarı yarıya 
düşürüldü. Torba yasalar ile kuruluş kanunumuzda yapılmaya çalışılan değişikliklerle sustu-
rulmak, parçalanmak ve bertaraf edilmek istendik.

Bildiğiniz gibi, 12 Eylül sonrası TMMOB Yasası’na eklenen ama 30 yıl boyunca hiçbir iktidar 
tarafından uygulanmayan Odalar üzerinde bakanlıkların vesayeti maddesi AKP iktidarında 
gündeme getirildi. Bakanlar Kurulu kararlarıyla Odalarımız kendi akıllarınca bakanlıkların 
vesayeti altına sokuldu. Şimdi ise Odalarımızı denetlemek gerekçesiyle bir kez daha 
üzerimizde baskı kurmaya çalışıyorlar.

Süreçle ilgili olarak kısa bir hatırlatma yaparsak; 

Bakanlıklara odalarımız üzerinde idari ve mali denetim yetkisi veren Bakanlar Kurulu karar-
ları 7 Kasım 2013, 17 Aralık 2013 ve 22 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Bakanlar Kurulu kararlarına ilişkin olarak hem Birliğimiz hem de odalarımız tarafından ayrı 
ayrı davalar açılmıştı. Ancak, henüz bu davalardan sonuçlanan olmadı. Ayrıca Bakanlıklara, 
salt Bakanlar Kurulu kararına dayanarak denetim yapamayacakları yönünde yazılar da gön-
derilmişti.

Odaları bakanlıklar arasında bölüştüren Bakanlar Kurulu kararlarının yayımlanmasından son-
ra ilk olarak Orman Mühendisleri Odası üzerinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı denetleme 
yapmak istemişti. 

Geçtiğimiz günlerde ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kimya Mühendisleri Odamıza 
denetleme girişiminde bulundu. Odamız talep edilen belgeleri bakanlığa göndermeyeceğini 
bildirmiş, “İlgili mevzuat ve Oda Genel Kurul kararları nedeniyle Yönetim Kurulunun bu de-
netlemeye izin vermeye kendini yetkili görmediği, Danıştay nezdinde devam eden yargısal 
sürecin sonuçlanması sonrasında konunun açıklığa kavuşacağı” yönünde yanıt vermiştir. Ge-
linen aşamada Kimya Mühendisleri Odası, Bakanlık müfettişlerine istedikleri belgeleri ver-
memiş, istenilen belgelerin web sitesinde olduğunu bildirmiştir.

Son olarak ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 odamızı denetlemek üzere harekete geçti.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 11 Odamızı denetleyeceği yönünde duyum alınması üzerine, 
18 Ekim 2016 tarihinde ilgili Oda Başkanları ve hukukçuların katıldığı bir toplantı gerçekleş-
tirdik.

Bu toplantıda, tüm Odalarımızın ortak tutum izlemesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. Kim-
ya Mühendisleri Odası’nın aldığı tavır yönünde devam edilmesi eğilimi olsa da, Odaların bu 
hususu kendi yönetim kurullarında değerlendirerek tutumlarını netleştirmeleri konusu ele 
alınmıştır. 

TMMOB ve Oda avukatları 19 Ekim 2016 tarihinde bir toplantı daha yaparak, bir önceki 
toplantılarında verdikleri hukuki görüşün geçerliliğini koruduğunu, denetim yaptırıp yaptır-
mama kararının Oda Yönetim Kurullarının tasarrufunda olduğunu, Bakanlıkların bu yönde 
uygulayacağı işlemlerin dava konusu edilebileceğini ifade etmişlerdir.    

25 Ekim’de tüm Oda başkanlarının katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Konuyla 
ilgili tüm odalarımızı bilgilendirdik, görüş alışverişinde bulunduk.

27 Ekim 2016 tarihinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müfettişlerinden oluşan bir heyet 
Birliğimize nezaket ziyaretinde bulundu.
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Söz konusu heyet, 11 Odamızın denetimi konusunda Bakanlıkça görevlendirildiklerini, görev-
leri gereği denetim sürecini başlatacaklarını ve denetimden önce de Odaların üst kuruluşu 
olan Birliğimize bilgi vermek amacı ile geldiklerini ifade ettiler. 

Görüşmede, ayrıntılara girilmeden Birliğimizin tüzel kişiliğe sahip, Anayasa’nın 135. mad-
desinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğu, ilgili Bakanlıklar ile 
ilişkilerin Anayasa hükmü gereğince yasalarla düzenlenmesi gerektiği hatırlatıldı. Talepleri-
nin ilgili Odalarımıza resmi yazı ile bildirilmesi gerektiği, gönderilecek yazıların Odalarımızın 
yönetim kurullarınca değerlendirilerek taraflarına gerekli yazılı bilgilendirmenin yapılacağı 
kaydedildi. Bakanlıktan gönderilen yazılar 7 Kasım’da ilgili odalarımıza ulaştı.

Birlik ortamında konuya ilişkin yoğun bir çalışma yürütülüyor. 2 Kasım’da Oda Sekreter/Yaz-
man Üyeleri Ortak Toplantısı yapıldı. 8 Kasım’da 11 Odamızın sekreter/yazman üyeleri, 9 
Kasım’da oda avukatları, 10 Kasım’da da TMMOB Yönetim Kurulu ile 11 Oda başkanı bir 
araya geldi. 

2 Kasım’da yapılan Oda Sekreter/Yazman Üyeleri ortak toplantısında;

TMMOB’ye yönelik uzunca bir süredir devam eden yetkisizleştirme, etkisizleştirme, baskı ve 
sindirme politikalarının bir devamı niteliğinde gelişen denetleme girişimine karşı TMMOB 
Görüşünü ifade eden bir metin hazırlanmasına, 

Örgütümüze ve kamuoyuna yönelik yapılacak açıklama, bilgilendirme vb. işler için hazırlanan 
TMMOB Görüşü metninin referans alınarak ortak dilin oluşturulmasına, 

TMMOB ve Odaların idari ve mali denetimi konusunda ilgili Bakanlar Kurulu Kararları ve 
Tebliğe dayanarak gerçekleştirilmesi düşünülen hukuksuz girişimlere karşı Kimya Mühendis-
leri Odası’nın izlediği yöntemin esas alınmasına ve sürecin TMMOB örgütlülüğü düzleminde 
ortak bir şekilde yürütülmesine,

TMMOB örgütlülüğüne ve kamuoyuna yönelik gerekli açıklama, görüşme, eylem ve etkinlik-
leri içeren eylem programının, sürecin gidişatına göre duyurulmasına ve hayata geçirilmesi-
ne,

Genel Kurul Sonuç Bildirgesi, Çalışma Programı, Yönetim Kurulu Kararları ve Denetleme Ku-
rulu Kararlarının, Odalarımızın web sayfalarının ilgili bölümlerinde yayımlanmasına ve gün-
cellenmesinin sağlanmasına,

Bakanlık ile yazışma işlemlerinde hukuk müşavirlerimiz ile ortak çalışma yapılmasına, idari 
ve mali denetim konusunda açılan davaların izlenmesine, bilgilerin paylaşılmasına ve gerek-
tiğinde yeni davaların açılması için hukuk müşavirleri ile görüşme yapılmasına, karar verildi.

Önümüzdeki süreçte temel gündemimizi bu tür baskıcı girişimlerin oluşturacağı açıktır. 
Bugünkü toplantımızda da sürece ilişkin bilgilendirmeler, denetleme kurullarımızın dikkat 
etmesi gereken konular ele alınacaktır.

Evet, ülkemiz karanlık bir süreçten geçiyor ve Birliğimiz TMMOB de bundan payını alıyor.

Ama bu baskılar TMMOB’yi yıldıramayacaktır. TMMOB kendini daima emekçi halklardan 
yana konumlandırmış; eşit, özgür, laik ve demokratik bir Türkiye mücadelesinin mihenk taş-
larından olmuştur.

Kamuoyunu her platformda aydınlatan, kamu ve toplum yararı için çabalayan, kentlere, do-
ğal ve kültürel varlıklara sahip çıkan; bu amaçla yılmadan mücadelesini sürdüren, halkın ya-
nında olan TMMOB, bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir.
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Ankara

26.11.2016

OHAL, KHK’LER VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Arkadaşlar Merhaba, 
Eğitim-Sen’e bu sempozyumu düzenlediği ve bizleri davet ettiği için teşekkür ediyorum. 

Eğitim emekçilerini ve demokratik sendikal mücadele yürütürken işlerinden el çektirilen, 
ihraç edilen tüm kamu emekçilerini ve değerli katılımcıları sevgiyle selamlıyorum.

OHAL, KHK’ler ve Demokrasi Mücadelesi Sempozyumu’nun verimli geçmesini ve demokrasi 
mücadelemize katkılar sunmasını diliyorum. 

Değerli Arkadaşlar,
Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Artık son bir yılda yaşadıklarımızı arka arkaya sıralamaya ha-
fızamız yetmiyor. 

14 yıllık AKP iktidarının ülkemizi getirdiği yer ortada. Türkiye’yi 14 yıldır gericileşme, piyasa-
laştırma ve baskıyla bugünlere getirdiler.

Eğitim sistemini bilime değil dinsel temellere göre şekillendirerek laik yaşamı adım adım 
bitirdiler. Hedefledikleri İslami rejim için, kadın ve çocuk istismarını sistemli olarak olarak 
propoganda ettiler.

7 Haziran seçimlerinden bu yana iktidarlarını korumak için, rejimi değiştirmek için, başkanlık 
sistemi için ülkeyi kan gölüne çevirdiler. 

Suriye’deki ateşe odun taşıyarak, ülkemizi cihatçı örgütlerin merkezi haline getirdiler. 

Kentleri yakıp yıkarak  barış içerisinde bir arada yaşama umudumuzu yok ettiler. Son 1,5 
yıldır yaşadığımız katliamları artık art arda sayamıyoruz bile.

Birbirine paralel yürüyenlerin savaşında önce 15 Temmuz darbe girişimi, sonra AKP’nin sivil 
darbesi… 

Darp edilense hep aynı; emekçi halklar. 

AKP, darbe girişimini bahane ederek, kendine muhalif tüm sesleri susturmak için basın-yayın 
organlarını kapatıyor, muhalif gazetecileri tutukluyor, gözaltına alıyor, aralarında üyelerimi-
zin de bulunduğu on binlerce kamu emekçisi hukuk tanımaz bir şekilde kamu görevinden 
çıkartılıyor, gelecekleri yok ediliyor.
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OHAL ile Meclis devre dışı bırakılarak, ülkemiz Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetiliyor.

AKP, OHAL’i tüm iktidar dönemi boyunca elde edemediklerini ele geçirmek, çıkaramadığı 
akıl almaz kanunları çıkarmak ve toplumsal muhalefetin her katmanını susturmak için ken-
di çıkarına kullanıyor. Bunu zaten iktidar sahipleri de “Darbe bulunmaz fırsat oldu” diyerek 
ifade ediyor. 

KHK’leri tarayarak tespit ettiğimiz kadarıyla, 
AFAD’dan 16, TRT’den 16, Vakıflar Genel Müdürlüğünden 33, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığından 23, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 91, TSE’den 11, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığından 249, Maliyeden 2, Devlet Malzeme Ofisinden 2, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığından 453, Gençlik ve Spor Bakanlığından 6, SGK’dan 6, Tabu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünden 20, TÜİK’ten 6, Sağlık Bakanlığıdan 27, Sivil Havacılıktan 14, Ulaştırma De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığından 33, İçişleri Bakanlığından 30, Mahalli İdarelerden 239, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığından 197, Devlet Demiryolları’ndan  50, DHMİ’den 13, 
KGM’den 48, EGM’den 5, YÖK’ten 433, MEB’den 8, PTT’den 5, Adalet Bakanlığından 11 ve 
çeşitli müdürlüklerden 10 olmak üzere toplam 2054 mühendis, mimar ve şehir plancısı ün-
vanlı meslektaşımız kamudan ihraç edildi.

Bu sayının içerisinde sözleşmeli olarak çalışan, zorla emekli edilen, istifaya zorlanan veya 
idari personel olanlar bulunmuyor. Onlar eklenince varın sayıyı siz hesaplayın.

İşten çıkarmaların tamamı, soruşturmasız, sorgusuz, suailsiz gerçekleştirildi. İhbarlarla ve 
bireysel inisiyatiflerle hazırlanan listelerle onbinlerce insan açığa alındı veya işlerinden ihraç 
edildi. 

Neredeyse okullarda, üniversitelerde ders verecek öğretmen ve öğretim görevlisi; bakanlık-
larda çalışma yürütecek mühendis, belediyelerde hizmet üretecek memur kalmadı.

“Milli İrade” lafını dilinden düşürmeyen Saray, belediyelere kayyum atarken, halkın oylarıyla 
göreve gelmiş milletvekillerini hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alıp, tutuklarken milli irade-
yi tanımıyor. Ülkedeki yangına benzin döküyor.

AKP, hukuk tanımaz diktacı zihniyetiyle ülkeyi cehenneme götürüyor, 21. yüzyılda Nazi dik-
tatörlüğünü yaşatıyor.

AKP, ülkeyi zorla bir iç savaşa sürüklüyor. Yetmiyor, Ortadoğu’da süren yangının içine atıyor.

Değerli Arkadaşlar,
Darbe girişimi bahane edilerek ilan edilen OHAL uygulamalarıyla amaçlanan açıktır.

Bir rejim değişimi/dönüşümü, fiilen veya yasal başkanlık sisteminin kurumsallaştırılması ve 
açık faşizme yönelim söz konusudur. 

İslamcı/mezhepçi-milliyetçi-neoliberal senteze dayalı yeni tipte bir sermaye diktası tesis edil-
meye çalışılmakta, faşizmin bütün boyutlarıyla kurumsallaşmasını sağlamak hedeflenmek-
tedir.

Anayasa değişkliğini içerecek bir referandumla zaten fiili olarak uygulanan başkanlık ve dikta 
rejimine yasal statü kazandırılması amaçlanmaktadır.
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Bu amaca ulaşmak için izlenen politikalar ve yapılan uygulamalarla,

Şiddet, terör, savaş ortamının sürekliliği sağlanarak “terör” umacısı üzerinden parlamenter 
muhalefet iktidara dolaylı ve dolaysız destekler sunar konuma getirilmiştir.

Devleti yeniden yapılandırma ve terör gerekçesine dayanarak toplumsal muhalefet baskı, 
zor kullanma yöntemi, çıkarılan KHK’ler ve yasalarla etkisizleştirilmiştir.

Devlette yeni dikey hiyerarşiler, cematinkine benzer yeni kadrolaşmalar oluşturulmaktadır. 
İşten atılan kadrolar diğer gerici, ırkçı unsurlarla doldurulmaktadır. 

Yargı, emniyet, istihbarat ve TSK yeniden yapılanma görünümü altında yeni bir yandaş kad-
rolaşmaya açılmaktadır. 

Özerk kamu kuruluşlarının, özerklikleri yok edilerek yürütmeye bağlanması noktasında giri-
şimlerde bulunulmaktadır.

TMMOB, TTB gibi kamu kurumu niteliğindeki özerk, yerinden yönetim kuruluşları üzerinde 
yandaş medya kulanılarak, terörle iç içe kuruluşlar vb. söylemlerle açılan davalarla, idari ve 
mali denetim girişimleriyle sindirilmeye çalışılmaktadır.

Resmi silahlı güçlerin yanı sıra, iktidar yanlısı sivil milis güçler oluşturulmakta, bu amaçla 
silahlanma çağrıları bile yapılabilmektedir.

Sermaye güçlerinin bileşimindeki değişimde devletin rolü artırılmakta, büyük burjuvazi ile 
yeni yandaş burjuvazinin gerilim ve ilişkileri devlet/şef-reis aracılığıyla düzenlenmektedir. 

Belediye başkanlarının görevden alınması ve kayyım atanması yoluyla Kürt halkının kurum-
sal kazanımlarına el konulmaktadır.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla başlayan süreç sonucunda HDP’nin parlamentodan tasfi-
yesi ve bu partinin seçimlere girememesi sağlanmaya çalışılmaktadır

 İktidar olanakları eşliğinde yapılacak olası bir seçimde, HDP’nin yokluğundaki oy dağılımının 
sunacağı avantajlar, MHP’den devşirilecek oylar ve MHP desteğiyle AKP-Saray iktidarı kalıcı-
laştırmak istenmektedir.

Yine bu süreçte çıkarılan;

Uluslararası iş gücü Kanunu, 

Türkiye Varlık Fonu Kanunu, 

Yatırımların proje bazında desteklenmesi kanunu

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanunu

Bilirkişilik kanunu

gibi yasalarla ülkemiz kaynaklarının iktidar yandaşlarına ve sermaye kesimlerine peşkeş çe-
kilmesine devam edilmiştir

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Zorunlu bireysel emeklilik aracılığıy-
la kıdem tazminatlarına el konulmasının önü açılmıştır.
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Sivil darbe ile, sivil cunta ile yönetilen ülkemizde, kanun hükmünde kararnameler geçtiğimiz 
günlerde yasalaştırılmaya da başladı. Bu darbe uygulamalarının anayasal güvenceye alındı-
ğının açık göstergesidir

Değerli Dostlar,
Ülkemiz böylesine günleri yaşarken bu toplantıyı yapıyoruz. 

Elbette AKP’nin 14 yıllık iktidarından TMMOB’nin  payına düşenler de malum. Geçtiğimiz 14 
yıl boyunca mesleğimiz ve meslek alanlarımızda yaşanan tahribata paralel olarak örgütümüz 
de ağır darbeler aldı. 

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri ve ilgili hizmetler kamu-
sal fayda anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin öznesi haline 
getirildi.

Ekonomiyi canlı tutmak için öncelikle kentsel alanlarda yıkım ve yapım işleri ile kentsel dö-
nüşüm başlatıldı. 

Bu sürecin hızlı ve kesintisiz işlemesi için ülke topraklarının ve kamu kaynaklarının yağma ve 
talanının önünde engel olan tüm mevzuat birer birer değiştirildi. 

Kamu kaynakları yerli ve yabancı sermayenin bölüşümü için hazır hale getirildi. Halkın malı 
olan kıyılar, ormanlar, madenler, su kaynakları vb her türlü doğal, tarihi, kültürel ve kentsel 
değer yağmalanarak sermayeye devredildi. 

Bu vahşi dönüşüme karşı duran TMMOB, açtığı davalarla rant ve yağmaya geçit vermediği 
için hedef tahtasına oturtuldu. Kamusal yetkilerimiz budandı, Oda gelirlerimiz yarı yarıya 
düşürüldü. Torba yasalar ile kuruluş kanunumuzda yapılmaya çalışılan değişikliklerle sustu-
rulmak, parçalanmak ve bertaraf edilmek istendik.

Darbe girişiminin hemen ardı sıra Birliğimizin yasasına dair değişiklikler içeren ve ülkemizde 
meslek mensuplarını, meslektaşlarımızı kendi ülkesinde mülteci haline düşüren Uluslararası 
İşgücü kanunu yayınlandı. Bu demokratik mesleki kitle örgütlerine girişilen saldırının, darbe-
den sonraki ilk hamlesidir.

Uluslararası İş Gücü yasasına karşı; olumsuz koşullara ve yaz döneminin rehavetine rağmen, 
örgütümüz tüm birimleri ile harekete geçti. İmza kampanyasından basın açıklamalarına ve 
yürüyüşlere; TBMM toplantılarından, diğer akademik meslek örgütleri ile toplantılara kadar 
çok yönlü bir mücadeleyi örgütlü olarak hayata geçirdik. Yazılı ve görsel medyanın yanı sıra, 
sosyal medyayı da çok iyi kullandık. 

Mücadelemiz sonucunda örgütümüze ve mesleğimize yönelik saldırıları büyük oranda geri 
püskürttük. Bu mücadeleye omuz veren, güç veren, ter döken tüm demokrasi güçlerine  bir 
kez daha teşekkür ediyorum.

Ardından darbe sonrası yapmış olduğumuz ne darbe ne dikta, ohal değil demokrasi istiyoruz 
açıklamaları ve eylemleri  sonrası siyasi iktidarın ve yandaş kalemşörlerinin hedefindeydik.

Yakın zamanda  HDP milletvekillerinin gözaltına alınması sonrası yapmış olduğumuz, demok-
rasiden ve parlamenter rejimden yana tavır alan açıklamamızdan sonra malum çevreler ya-
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zılı ve sosyal medyada örgütümüzü karalamak için bir kampanya başlattı. 

Amaçları TMMOB’yi iktidarın hedefi haline getirmek, Birliğimizin antiemperyalist, yurtsever, 
ilerici, demokrat, halkçı, toplumcu çizgisinin tasfiye edilmesini sağlamaktır. 

TMMOB kapatılmalı, yöneticileri derdest edilmeli, kampanyaları yürütüyorlar.  

Ancak tüm bu suçlama ve tehditlerin sahipleri de iyi biliyorlar ki TMMOB’ye diz çöktürmeye 
kimsenin gücü yetmez. TMMOB sadece örgütlü üyesinden aldığı güçle aklın, bilimin ve Tür-
kiye vicdanının sesi olmaya devam edecektir.

Son olarak, 12 Eylül sonrası yine bir KHK ile TMMOB Yasası’na eklenen ama 35 yıl boyunca 
hiçbir iktidar tarafından uygulanmayan Odalar üzerinde bakanlıkların vesayeti maddesi AKP 
iktidarında gündeme getirildi. 

Bakanlar Kurulu kararlarıyla Odalarımız kendi akıllarınca bakanlıkların vesayeti altına sokul-
du. 

Şimdi ise Odalarımızı denetlemek gerekçesiyle bir kez daha üzerimizde baskı kurmaya çalışı-
yorlar. Anayasaya tamamen aykırı olmasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 odamızı 
denetlemek üzere harekete geçti. Odalarımıza yazılar gönderdiler.

Karşılıklı yazışmalar ve  konuyla ilgili örgüt içi toplantılarımız, hukukçularımızın değerlendir-
meleri sürüyor. 

Önümüzdeki süreçte temel gündemimizi bu tür baskıcı girişimlerin oluşturacağı açıktır. 

Böylesi günlerde dayanışma daha da önem kazanıyor. 

İçinde bulunduğumuz koşullarda, demokrasi mücadelesinin, önünde gerek birleşik gerekse 
ayrı ayrı kollardan başkanlık vb. bir referandumda açıkça “hayır” kampanyaları örgütlemek 
görevi bulunmaktadır.

TMMOB, şu an ülkemizi kemiren cumhuriyet, emek, demokrasi, laiklik düşmanı dinci-mez-
hepçi faşist diktatörlük yönelimine karşı; toplumsal muhalefet ile birlikte, eşitlikçi, özgür-
lükçü, demokratik; eşit yurttaşlık haklarını, barışı ve halkların kardeşliğini; planlama-sa-
nayileşme-kalkınmayı, kamu işletmeciliğini ve kamusal denetimi esas alan bir Türkiye 
mücadelesinde yerini almaya devam edecektir.

TMMOB kendini daima emekçi halklardan yana konumlandırmış; eşit, özgür, laik ve demok-
ratik bir Türkiye mücadelesinin mihenk taşlarından olmuştur.

Kamuoyunu her platformda aydınlatan, kamu ve toplum yararı için çabalayan, kentlere, do-
ğal ve kültürel varlıklara sahip çıkan; bu amaçla yılmadan mücadelesini sürdüren, halkın ya-
nında olan TMMOB, bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir. 
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Ankara

10.06.2016

Ankara

28.11.2016

TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ BULUŞMASI
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Belediye Başkanım, Değerli Meslektaşlarım,
Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım,
Hepinizi şahsım ve TMMOB Yönetim Kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizlerle 
bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Değerli Arkadaşlar, 

Bu öğrenci evi, TMMOB’nin ve Odalarının büyük özverileri ve katkılarıyla ve tabi ki Yenima-
halle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar’ın destekleriyle gerçekleştirildi. Burada kendisi-
ne TMMOB örgütlülüğü adına bir kez daha teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

Değerli Belediye Başkanım
Sevgili Arkadaşlar
Ülkemiz zor günlerden geçiyor. 14 yıllık AKP iktidarının ülkemizi getirdiği yer ortada. Türki-
ye’yi 14 yıldır gericileşme, piyasalaştırma ve baskıyla bugünlere getirdiler; eğitim sistemini 
bilime değil dinsel temellere göre şekillendirerek laik yaşamı adım adım bitirdiler; Suriye’de-
ki ateşe odun taşıyarak, ülkemizi cihatçı örgütlerin merkezi haline getirdiler; ülkemizde eşit 
yurttaşlık temelinde barış içinde, bir arada yaşama umudunu yok ettiler. 

Birbirine paralel yürüyenlerin savaşında önce 15 Temmuz darbe girişimi, sonra AKP’nin sivil 
darbesi… Darp edilense hep aynı; emekçi halklar. 

AKP, darbe girişimini bahane ederek, kendine muhalif tüm sesleri susturmak için basın-ya-
yın organlarını kapatıyor, muhalif gazetecileri tutukluyor, gözaltına alıyor, on binlerce kamu 
emekçisi hukuk tanımaz bir şekilde kamu görevinden çıkartılıyor, gelecekleri yok ediliyor. 

Cumhurbaşkanının bir konuşmasındaki “Görünüşte demokratik olan rektörlük seçimleri 
üniversitelerde gruplaşmaları, hizipleşmeleri, kırgınlıkları artıran bir işleve bürünmüştür…” 
değerlendirmesi ile bilimin ve demokratik eğitimin beşiği olması gereken üniversitelerdeki 
rektörlük seçimleri kaldırılıyor. Artık rektörleri de “tek adam” tek başına atıyor. Bir gecede 
binlerce akademisyen sorgusuz, sualsiz görevden alınıyor. 

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

“Milli İrade” lafını dilinden düşürmeyen Saray, belediyelere kayyum atarken, halkın oylarıyla 
göreve gelmiş milletvekillerini hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alıp, tutuklarken milli irade-
yi tanımıyor, ülkedeki yangına benzin döküyor.
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AKP, hukuk tanımaz diktacı zihniyetiyle ülkeyi cehenneme götürüyor, 21. yüzyılda Nazi dik-
tatörlüğünü yaşatıyor.

AKP, ülkeyi zorla bir iç savaşa sürüklüyor. Yetmiyor, Ortadoğu’da süren yangının içine atıyor.

İşte arkadaşlar böylesi bir ortamda bizim dayanışmamız daha da önem kazanıyor.

“Gençlik geleceğimizdir” şiarıyla hareket eden TMMOB kadroları için, dayanışmanın ve ay-
dınlık bir geleceği yaratmanın adımıdır öğrenci evimiz. Türkiye’de yaşanan gericileşmeye inat 
bir “meydan okuma” projesidir. Başka bir Türkiye, başka bir Dünya mücadelemizin en güzel 
hamlesidir. 

Herhangi bir konaklama yurdu değildir bizim öğrenci evimiz. Bir arada, kardeşçe, tüm renkle-
rin özgürce barınabildiği bir yaşam ütopyasıdır. Elbette eksiklerimiz vardır ama bu eksiklikleri 
de hep beraber dayanışarak düzelteceğiz.

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

Tam da bu nedenle - ulusal ve evrensel değerleri içselleştirmiş, laikliğe, demokrasiye ve hu-
kukun üstünlüğüne inanan çok kültürlü bir toplumu zenginlik kabul eden, eleştiriye açık, üre-
ten ve kamu yararını gözeten nesillerin yetiştirilmesine aracı olmak için- hayata geçirdiğimiz 
öğrenci evimiz, gelecek güzel günleri yaratmanın mücadelesidir.

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

Gelecekte örgütümüzü yönetecek, örgütümüzün ilkelerine sahip çıkacak, örgütümüzü büyü-
tecek arkadaşlarımız da buradan çıkacaktır.

Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım, 

Öğrenci Evimize ismini veren değerli başkanımız Teoman Öztürk’ün “Yüreğimizdeki insan 
sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, 
bilimi ve tekniği; emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sun-
mak için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız” sözleri bizim yol 
göstericimiz olmuştur. Sizlerin de olsun. Okullarınızdan mezun olup, buradan ayrıldıktan 
sonra mesleklerinizi icra ederken sizler de yüreğinizde insan sevgisiyle ve emekçi halklar için 
çalışın. Bu ülkenin geleceğini karartmak isteyenlere inat, aydınlıklardan, güzelliklerden yana 
olsun sizin mücadeleniz. 

Sözlerimi Nazım Hikmet’in dörtlüğüyle tamamlamak istiyorum;
Güzel günler göreceğiz çocuklar 
Motorları maviliklere süreceğiz 
Çocuklar inanın, inanın çocuklar 
Güzel günler göreceğiz, güneşli günler
Evet, o güzel günleri hep beraber yaratacağız çocuklar…



326

Ankara

03.12.2016

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KURULTAYI: 
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ VE ODA POLİTİKALARI
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Arkadaşlar, 
TMMOB yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve dostlukla selamlıyorum. Bizleri bir araya 
getiren Ziraat Mühendisleri Odasına Sayın Başkan Özden Güngör’ün şahsında çok teşekkür 
ediyorum. Sizlerle bir arada olmak benim için büyük bir keyif. 

Bugün TMMOB tarihinde önemli bir günün yıl dönümü. 

Bundan 37 yıl önce Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 19 Eylül 1979 tarihinde ekonomik 
ve demokratik hakları  için bir günlük uyarı grevi yaptılar.

Bu eylem 54 ilde 736 iş yerinde yankı buldu. Mühendis, mimar ve şehir plancıların yanı sıra 
diğer statülerdeki teknik elemanlar, ve duyarlı kamu emekçilerinin de verdiği destekle greve 
katılım sayısı 100 bini aştı.

TMMOB tarihinde önemli bir yeri bulunan 19 Eylül tarihi, altı yıldan beri “TMMOB Mühen-
dis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutlanmaktadır. 

Bugün örgütlü olduğumuz tüm kentlerde İKK’larımız kanalıyla Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancılığı mesleğinin toplumsal sorumluluğuna vurgu yapan ve içinde bulunduğumuz koşul-
lara bakışımızı içeren ortak bir metni kamuoyu ile paylaşacağız. 

Yine bugün Rize’de ülkemiz tarihinin en büyük Çevre ve Yaşam Hakkı davası olarak geçen 
“Cerattepe Davası” nın duruşması var. Cerattepe’de madencilik faaliyeti girişimi 2009 ve için-
de bulunduğumuz 2016 yılında 2 kez mahkemelerce iptal edilmiş ve bu kararlar Danıştayca 
da onanmıştır.  

Buna rağmen rant çevrelerinin ısrarıyla bu konu her yasa değişikliğinde yeniden gündeme 
getirilmekte ve ardından yeni  bir şirkete ihale yapılmaktadır. 

Bu kez siyasi nüfuzda kullanılarak ÇED olumlu raporu alınmıştır. TMMOB’nin de içinde bulun-
duğu 751 tüzel ve gerçek kişi ÇED olumlu raporunun iptali ve madencilik faaliyetinin durdu-
rulması istemiyle dava açmıştır. 

Dava gününün uzunca bir bayram tatilinin hemen ertesi gününe alınmasının katılımı zayıflat-
mak amaçlı olduğu açıktır. 

Karadeniz birimlerimiz bugün Artvin halkına destek için Rize’de olacak.  

Birliğimiz tarafından hazırlanan Cerattepe raporunda da belirtildiği gibi Cerattepe’de ma-
dencilik faaliyeti yapılması kamu yararı içermemektedir. Bilimsel gerekliliklere aykırıdır. Çev-
re ve doğa katliamına neden olacaktır. 
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Cerattepe, zengin yaban hayatı,endemik zenginliği, ormanları, milli parkları ve su varlıkları 
ile koruma altına alınmalıdır. 

Buradan, sizlerin huzurunda ,dayanışma günümüzde, yaşam alanlarına, doğasına, kentine ve 
geleceğine sahip çıkan Artvin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. 

Sevgili arkadaşlar,
Konumuz TMMOB örgütlülüğü.
Bu nedenle önce kısaca örgütlenme kavramı üzerinde durmak istiyorum. 

Örgütlenme ve örgütlülük, en genel anlamda, bireylerin ve toplumsal grupların ortak çıkarlar 
etrafında ve bu çıkarlar doğrultusunda biraraya gelme, birlik olma ve haklarını birlikte arama 
gerekliliğinden doğmuştur. 

Örgütlenme, doğası gereği toplumsal bir oluşumdur. 

Sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer örgütler, toplumların gelişmişliği oranında 
kendini kabul ettirmiş, demokratik mücadelenin güçlülüğü oranında yasalara yansımış top-
lumsal oluşumlardır. Siyasi iktidarlar üzerinde baskı gruplarıdır.

Buradan TMMOB’ye gelirsek TMMOB öncelikle bir meslek kuruluşudur. Anayasa’nın meslek 
kuruluşlarını tanımlayan 135. maddesi uyarınca 6235 sayılı TMMOB yasası ile kurulmuştur. 

Anayasanın 135. maddesine göre kurulan meslek kuruluşları Kamu Kurumu niteliğindedir. 
Yönetim , denetim ve onur kurulunda görev alacak yöneticiler kendi üyelerinin katıldığı yargı 
gözetimi altında yapılan seçimlerde gizli oylama yöntemiyle belirlenir. 

Bu açıdan katılımcıdırlar  ve demokratiktirler. Kamu tüzel kişiliklerdir. 

Bu meslekleri  yapabilmek  için ilgili meslek kuruluşuna üye olunması zorunludur.  Meslek 
kuruluşları mesleki ve etik açıdan üyelerinin sicillerini tutar. 

Bu kuruluşlar ilgili mesleğin uygulama esaslarını belirlemeye yetkilidir.Meslekle ilgili işlerde 
ihmali ve suçu bulunan üyelerine uyarı, kınama, para cezasından meslekten men etmeye 
kadar yaptırımlar uygulayabilir. 

12 eylül anayasası ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sü-
rekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına üye olması zorunluluktan çıkarılarak isteğe 
bağlı kılınmıştır. 

Ama onlarda mesleği uygularken Odaların belirlediği esaslara uymak zorundadır. Aksi halde 
zorunlu üyelere yönelik tüm yaptırımlar onlara da uygulanabilir. Yani ilgili Oda bir kamu çalı-
şanı meslektaşa da meslekten men cezası verebilir.

TMMOB ve TMMOB’a bağlı Odalar’da aynı statüdedir. TMMOB 18 Ekim 1954 yılında kurul-
muştur. 

Bünyesinde mühendis, mimar ve şehir planlama meslek disiplinlerini barındırmaktadır. İlk 
kuruluşunda TMMOB’ye bağlı 10 oda vardı. Bugün Oda sayımız 24 ve bu odalar 85 farklı 
mühendis, mimar ve şehir planlama disiplinini içerisinde barındırmaktadır. 

Birliğimize, Bilgisayar, Çevre, Elektrik, Fizik, Gemi Makinaları İşletme, Gemi, Gıda, Harita ve 
Kadastro, İnşaat, Jeofizik, Jeoloji, Maden, Makina, Metalurji, Meteoroloji, Kimya, Orman, 
Petrol, Tekstil (1992), Ziraat Mühendisleri Odaları ile Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Oda-
sı, İç Mimarlar Odası (1976) ve Şehir Plancıları Odası bağlıdır.

Bugün itibarıyla TMMOB’a bağlı Odaların toplam üye sayısı 490 bini aşmıştır. 1998 yılında 
çıkarılan TMMOB öğrenci kolu Yönetmeliği ile siz öğrencilerimizin de Odamız öğrenci üye 
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olarak Oda faaliyetleri ve olanaklarından faydalanabilmesinin önü açılmıştır. Şu an için tüm 
Odalarımıza kayıtlı öğrenci üye sayımız 100 bine yaklaşmıştır.

TMMOB yasasına göre Birlik ve Odalarımızın görevleri şu şekilde tanımlanmıştır.

Mühendis ve mimarları meslek kollarına ayırmak, meslek ve çalışma konuları aynı ya da bir-
birine yakın bulunan mühendis ve mimarlık grubu için Odalar kurmak.

Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki 
etkinlikleri kolaylaştırmak, 

Mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, 

Meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim 
kılmak

Meslek disiplinini ve ahlakını korumak; 

Kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, 
korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasın-
da, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli 
gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak.

Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde, resmi makamlar ve öteki kuruluşlar ile işbirliği yaparak 
gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, 

Meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel şartnameler, tip sözleşmeler ve bunlar gibi 
bütün bilimsel evrakı incelemek ve bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi, ya da yeniden ko-
nulması yolunda önerilerde bulunmak.

Bu görevlerden ilki TMMOB tarafından diğerleri ise ilgili uzmanlık alanına göre Odalar tara-
fından  TMMOB’la koordinasyon  içerisinde yerine getirilir.

Yani TMMOB ayrı bir Oda değildir. TMMOB’nin asli görevi Odaların faaliyetini koordine et-
mektir. TMMOB mühendik, mimarlık ve planlama Odalarının yani mesleklerin birliğidir. 

Bu nedenle TMMOB yönetim Kurulunun bileşeni de oldukça demokratiktir. TMMOB yönetim 
Kurulu her Odadan bir temsilciden oluşur. 

Bu uygulama ile üye sayısı fazla olan bir meslek Odasının  karar alma aşamasında ve alınan 
kararların uygulanmasında üye sayası az olan Odalar üzerinde tahakküm kurmasının önüne 
geçilmiştir. 

Örneğin üye sayısı 100 bini aşmış olan İnşaat Mühendisleri Odasının da üye sayısı 1200 civa-
rında olan Petrol Mühendisleri Odasının da kararların alınmasında 1 birer oyu vardır. 

Aynı demokratik yöntem TMMOB genel Kurulu bileşeninde de göz önüne alınmıştır. Genel 
Kurulda her oda her yüz üyeye karşı 2 delege ile temsil edilir. Ancak Genel Kurula her bir 
Odadan katılacak delege sayısı yüz kişiyi aşamaz.

Sevgili arkadaşlar

Odalarımız yukarıda belirttiğim görevleri ülke geneline yayılan ve yöneticileri seçim ve diğer 
demokratik usullerle belirlenmiş Şubeleri , il ve ilçe temsilcilikleri vasıtasıyla yerine getirirler. 
Bugün itibarıyla TMMOB’ye bağlı 24 Odanın 1248 Şube ve il-ilçe temsilcilikleri bulunmakta-
dır. 

Oda Birimlerinin, diğer Odaların birimleriyle yerellerde yapacaklar ortak faaliyetler ile mer-
kezi TMMOB etkinlikleri TMMOB il/İlçe koordinasyon Kurulları tarafından yerine getirilir. Bu 
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kurullarda da her meslek Odası birer üye ile temsil edilir. Bugün itibarıyla ülke genelinde 
hizmet yürüten 51 İKK’mız bulunmaktadır. 

Gördüğünüz gibi TMMOB ülke geneline yayılmış, devasa ve fonksiyonel bir örgütlenmedir.

Kuruluş yasamızda de belirtildiği üzere TMMOB ve Odalar çalışmalarını iki ana eksende yü-
rütür.

Bunlardan birincisi mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını ülkemiz ve halkımı-
zın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmektir.

İkincisi ise mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmaktır.

Bu iki ana eksen çerçevesinde Odalarımız,

Mühendislik hizmetlerini denetler. Bu konuda mesleki denetim hizmetleri verir. Üyelerinin 
uzmanlık alanına göre sicillerini tutar.

Meslek İçi Eğitim Merkezleri kanalıyla verdikleri eğitimlerle üyelerin bilgilerini sürekli gün-
celler.

Üyelerinin özlük ve ekonomik hakları için mücadele eder. Mühendis asgari ücretini belirler. 

Örneğin SGK ile yapmış olduğumuz protokole göre bu yıl için mühendis, mimar asgari ücreti 
brüt 3300 TL olarak belirlenmiştir. 

Mesleki, teknik konularda yayın faaliyetleri yürütür.

Mesleki konularda ülke genelinde yüzlerce eğitim, konferans, panel, söyleşi etkinliği gerçek-
leştirir.

Meslekle ilgili konularda uzman üyeleri kanalıyla bilirkişilik hizmetleri verir.

Meslek alanlarıyla ilgili konularda kamuoyunu bilgilendiren raporlar hazırlar.

Mühendislik, mimarlık eğitiminin bilimsel ölçütlere ve ülke gereksinimine uygun olarak ve-
rilmesi için çalışmalar yürütür.

Enerjiden, sanayileşmeye, tarımdan, ormancılığa, madencikten, kentleşmeye, işçi sağlığı ve 
iş güvenliğine varana değin, mesleğimizi ve ülke sorunlarını ilgilendiren onlarca alanda, ko-
nunun tüm taraflarının katılımına açık kongre ve sempozyumlar düzenler. Sunulan bildirileri 
ve sonuç bildirgelerini ilgililerle paylaşır.

Siyasi iktidarların kamu zararı doğuracak meslek alanlarımızla ilgili uygulamalarına karşı her 
dönem onlarca dava açar. Ülkemizin sanayisini, tarımını, ormanlarını, meralarını, hayvancı-
lığını,  kentsel ortak alanlarımızı, sosyal devlet anlayışını bitiren Özelleştirme ve serbestleş-
tirme uygulamalarına ve bu konuda yapılan düzenlemelere karşı hukuki mücadele yürütür. 

Üreten, kalkınan, gelişen hakça bölüşen, bağımsız ve demokratik bir ülke talebiyle bu ülkenin 
halktan emekten yana mücadele eden tüm güçleriyle birlikte demokrasi mücadelesinde de 
yerini alır. 

Sevgili arkadaşlar,
TMMOB bütün bunları yaparken, TMMOB ve Odaları

Yasasında geçen kamu kurumu niteliğini halkın yanında olmak olarak anlar. Ayrılmaz bir par-
çası olduğu halkımızın, refahını, mutluluğunu, sağlığını ve güvenliğini her şeyden üstün tutar.

TMMOB ve Oda çalışmalarında, meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkımızn so-
runlarından ayrılamayacağı, temel ilke olarak kabul edilir. 
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TMMOB ve Odalarımızın, bütün iktidarlar ve rant çevrelerinden örgütsel bağımsızlığı esastır. 

Gücünü yalnızca örgütlü üyelerinden, demokratik merkeziyetçi form içindeki katılımcılıktan 
alır. Kamu merkezi bütçesinden pay almaz. Bütçesi kamu yararına yürütülen mesleki dene-
tim faaliyetleri ve üye ödentilerinden oluşur.

“Birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme” temel ilkemizdir. 

TMMOB, dar meslekçi bir meslek örgütü olmadığı gibi, dar anlamda siyaset de yapmaz.

TMMOB ülkemizi, sanayi ve tarımımızı, dolayısıyla mühendislik gereklilikleri ve uygulamala-
rını gerileten yeni liberal saldırılara karşı mücadele eder. Bu açıdan  geniş yorumlu bir meslek 
ve siyaset yaklaşımına sahiptir

TMMOB ve Odalarımız demokrattır, antiemperyalisttir, toplumcu bir karaktere sahiptir. 

TMMOB ırkçılığın, gericiliğin, faşizmin karşısındadır. Barıştan, bir arada yaşamdan; insan hak-
larından; siyasal, toplumsal, akademik özgürlüklerden ve kapsamlı bir demokratikleşmeden 
yanadır.

Sevgili arkadaşlar,
Bütün bu özelliklerinden ve çalışmalarından dolayı tıpkı bugün olduğu gibi rant çevrelerinin 
ve siyasi iktidarların sürekli hedefindedir. 

TMMOB’ye yönelik saldırılar 15 yıldır ülkemizi yöneten AKP iktidarı döneminde had safhaya 
ulaşmıştır. 

Ardı ardına yapılan mevzuat düzenlemeleriyle mesleki denetim yetkilerimiz kısıtlanmış, bazı-
ları başka kurumlara devredilmiş, gelir kaynaklarımız kısıtlanmıştır. Bunlar yetmemiş,  kuru-
luş yasamız değiştirilerek İl Odacılığı getirilerek merkezi gücümüz yok edilmeye çalışılmıştır. 

Bütün bu girişimler Örgütlü gücümüzle ve duyarlı kamuoyunun verdiği destekle sürdürülen 
etkin mücadele ile bertaraf edilmiştir.  

Bu saldırıların sonuncusunu bu yıl temmuz  ayında çıkarılan uluslararası işgücü yasasının  
tasarı aşamasında yaşadık.  

Bu yasa taslağına sıkıştırılan maddelerle yabancı mühendis ve mimarların akademik ve 
mesleki yeterlilik aranmadan, yani diplomalarının bile denkliği sorgulanmadan ülkemizde 
çalıştırılmasının önü açılmak istenmiştir. Bu konuda TMMOB’den görüş alınmasını öngören 
TMMOB yasasının ilgili hükümleri ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. 

Ülkemiz vatandaşı mühendis ve mimarların karşılaması gereken kriterler yabancılardan is-
tenilmeyerek yabancı ülkelerin mühendis ve mimarlarına ayrıcalık getirilmeye çalışılmıştır. 

Bu konuda siz öğrencilerimizin de katkısıyla yürütülen mücadelemiz sonucu yasa taslağından 
mesleğimiz ve Odamızla ilgili hükümler çıkartılmıştır. 

Bu hususta mecliste bize destek veren tüm milletvekillerine Odanız üyeleri Sn.Orhan Sarıbal, 
Sn. Okay Kaytancıoğlu, Sn. Kamil Okyay Sındır, Sn. Ali Akyıldız’ a örgütümüz ve mesleğimiz 
adına çok ediyorum.

Bütün bu saldırılar, TMMOB siyaset yapıyor gerekçesiyledir. 

Biz dar anlamda siyaset yapmıyoruz. Yasamızın bize verdiği yetkiyle halkımızın, ülkemizin 
bugününe ve yarınına sahip çıkıyoruz. 

Tüm yaşam çevremizin, milli parklarımızın, sit alanlarımızın, kültürel ve tarihi mirasımızın, 
yer altı ve yer üstü zenginliklerimizin, tarım alanlarımızın ve sanayi alt yapımızın rant odakla-
rının    talananına açılmasına karşı duruyoruz. 
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Barış içerisinde bir ülke ve barış içerisinde bir dünya istiyoruz. Bu nedenledir ki darbe gi-
rişiminin ardından, “Ne Darbe Ne Dikta, Yaşasın Tam Bağımsız Demokratik Türkiye Dedik. 
Darbelerin panzehiri daha fazla demokrasidir dedik. 

Meclisi devre bırakan  OHAL  uygulamasına ve ülkemizin KHK’lerle yönetilmek istenmesine 
karşı çıktık. KHK’lerle kamuda görevden almaların bir cadı avına dönüşmesine karşı olduğu-
muzu bildirdik. 

Başta kürt sorunu olmak üzere ülkemizdeki tüm sorunların barışçıl yöntemlerle çözülme-
sinden yanayız. Nereden gelirse gelsin tedhiş ve bombalama eylemlerini şiddetle kınıyor ve 
lanetliyoruz. 

Her türlü dinsel gericiliğin karşısındayız. Laik ve çağdaş bir yaşam istiyoruz. 

Bu kimliğimizden dolayı sadece iktidarın değil yandaş basının da saldırılarına muhatap olu-
yoruz. Verdiğimiz hukuksal mücadele ve yaptığımız basın açıklamaları sonrasında AK-İT ler 
Kara-İt ler bizlere manşetten saldırıyor. Köşe yazarları bizleri hedef gösteriyor.  

Ancak bizler yılmayacağız, sinmeyeceğiz doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz.

Sevgili arkadaşlar,
Öğrenci üye statüsüyle içinde yer aldığınız TMMOB örgütlülüğü genel olarak böylesi bir yapı-
ya sahiptir ve bu nitelikler bir gelenek olarak sizler tarafından devralınmalıdır. 

Konuşmamın girişinde örgütlenmeyi anlatırken, bir örgütlenmenin yasalara yansıması o ör-
güt mensuplarının verdiği demokratik mücadelenin gücüyle de bağlantılıdır demiştim.

Gerçekten de TMMOB böylesi bir mücadelenin ürünüdür ve yasal çerçeveye oturması çok 
kolay olmamıştır.

Ülkemizde mühendis ve mimarların 100 yılı aşkın bir mücadele tarihi vardır. Tarihimizde ilk 
mühendis mimar örgütlenmesi 1908 yılında kurulan “Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiye-
ti”dir. 

TMMOB’nin kurulduğu 1954 yılına kadarki mesleki kuruluşlar iki temel alanda mücadele 
etmişlerdir.

Bunlardan birincisi Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin bu konuda ehliyeti olmayan kişi-
lerce yerine getirilmesinin ve bu kişilerin mühendis ve mimar sıfatını kullanmalarının önüne 
geçilmesi, mühendislik ve mimarlık unvanının yasal bir statüye kavuşturulmasıdır. 

İkincisi ise ülkemiz mühendislerinin yabancı mühendislere karşı hak ve hukuklarının korun-
ması, ülkemizde yabancı mühendislerin ve mimarların çalışmasına kısıtlama getirilmesidir.

Bu konuda yürütülen girişimlerin ilk ürünü 1927 yılında alınmış, bu tarihte 1035 sayılı Mü-
hendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun çıkarılmıştır. 

Bu kanunda yüksek mühendislik ve yüksek mimarlık tanımlanmış ve bu tanımlamalara uy-
mayanların mühendislik ve mimarlık ünvan ve yetkisiyle mesleki uygulamada bulunmaları 
yasaklanmıştır.

Bu yasa 1936 yılında 3077 sayılı yasayla, 1938 yılında da 3458 sayılı yasalarla değiştirilmiştir. 
Bu yasalarla doktorlar ve avukatlardan sonra mühendis ve mimarlar yüksek öğretim sonra-
sında elde edilen meslekler olarak mesleki tanınırlığa kavuşmuştur.

Bu tarihten itibaren mühendis ve mimarlar, örgütlenmeleri aracılığıyla Odalaşma doğrul-
tusunda mücadele ve çalışmalarını yürütmüştür. 1954 yılında 6235 sayılı yasa ile TMMOB 
kurulmuştur. 
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Böylece mühendisler ve mimarlar toplum nezdinde varlıklarını kabul ettirmek, mesleki çıkar-
larını korumak doğrultusunda çalışmalar yürütecek görev ve yetkileri yasa ile belirlenmiş bir 
yapılanmaya ulaşmışlardır. 

Ülkemiz mühendis ve mimarlarının yabancılara karşı hak ve hukuklarının korunması müca-
delesi günümüzde de sürdürülmektedir. TMMOB’nin kurulmasıyla birlikte yasamızın 34. ve 
35. Maddelerinde, yabancı mühendis ve mimar çalıştırılırken TMMOB’nin görüşünün alın-
ması öngörülerek nisbi bir kazanım elde edilse de, bu konuda ülkemizin dışa bağımlı ekono-
mik politikalarından dolayı kalıcı çözümler elde edilememiştir.

Ülkemizde yabancı mühendis ve mimar çalıştırılmasına karşı ilk örgütlü gösteri “İstanbul Üni-
versitesi Tıp Fakültesi binasının projelerinin Amerikalı Mühendis ve mimarlara yaptırılmak 
istenmesi üzerine 1949 yılında yapılmıştır. Türk Yüksek Mühendisler Birliği üyeleri Ulus’tan 
Kızılay’a kadar kalabalık bir yürüyüş düzenlemişlerdir. 

Meslektaşlarımızın tarihimiz boyunca üstlendiği rol ve mücadelenin aldığı seyir ülkemizde 
izlenen ekonomi politikaları ve bu politikalarla bizlere biçilen rol ve öneme göre değişiklik 
göstermiştir. 

Mühendisler ve mimarlar ülkemizde cumhuriyetin ilk dönemlerinde ve ardından çarpık ve 
dışa bağımlı da olsa sanayileşmenin hızlandığı 1950’lerden 1970’lere kadar ayrıcalıklı bir ko-
numa sahipti.

Bu dönemlerde TMMOB’nin temel çalışma ekseni ülkemiz sanayisinin geliştirilmesi üzerine 
olmuştur.

Ancak bağımlı kalkınma politikasının ve plansız eğitimin sonucunda meslek gurubumuzun 
belirli bir azınlığı bu ayrıcalığı korurken bir bütün olarak mesleklerimiz ayrıcalıklarını yitir-
miştir.

Mühendis ve mimarlar 1958 yılında çıkarılan 10195 sayılı kararname uyarınca kamuda istih-
dam ediliyor ve oldukça yüksek paralar alıyorlardı. 1969 yılında ise kamuda çalışan teknik 
elemanlar 657 sayılı devlet memurları kapsamına alınmıştır. 

TMMOB kuruluşundan 1970’lere kadar, biraz da üyelerimizin toplum içerisinde görece ayrı-
calıklı konumundan dolayı salt mesleki bir çizgi izlemiş kendini toplumla mesafeli bir çizgide 
tutmuştur. Sanayileşme olgusunu içermekle birlikte mücadele mesleki taleplerle sınırlı kal-
mıştır. 

1960’ların ikinci yarısında TMMOB’nin gündemine özel mühendislik akademileri damgasını 
vurmuş, mühendis odaları özel yüksek okulların kapatılması için kampanyalar ve yürütmüş-
lerdir.

1970’lı yıllara gelindiğinde ise gerek dışa bağımlı ve ulusal sanayiyi dışlayan politikaların so-
nuçlarının mühendis ve mimarların yaşamına doğrudan yansıması, gerekse de ülkemizde 
sürdürülen bağımsızlık, demokrasi, devrim mücadelesinin getirdiği toplumsal uyanış, mü-
hendis, mimar kitlesini de yakından etkilemiştir.

1973 yılında “halkımızın bugün yaşadığı sorunların nedeni, emperyalizme bağımlılık, ülkemi-
zin yönetiminde bir avuç yerli-yabancı banka, ticaret, sanayi, emlak ve toprak sahibi tekel-
lerin söz sahibi olmasındandır” diyen devrimci, demokrat,  yurtsever mühendisler TMMOB 
yönetimine gelmiştir. 

Çıkış bildirgesinde  tüm insan gücümüzün ve ülke kaynaklarımızın en etkin biçimde halkımı-
zın hizmetine sunulduğu, bu kaynakların kullanımında tüm çalışanların söz sahibi olduğu, 
yabancı denetiminin ortadan kalktığı bir ülke istendiğinin altı çizilmiştir. 
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Bu dönemde talepler salt mesleki sorunlarla sınırlı bakış açısına sahip değildi. Dönemin Birlik 
Başkanı Teoman ÖZTÜRK’ün önderliğinde, mühendis ve mimarlar, emperyalizm ve burjuva-
ziye karşı tüm yurtta sürdürülen mücadelenin etkili bir unsuru olmuştur. 

Grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkı başta olmak üzere her türlü ekonomik ve de-
mokratik hak arama çabasına destek verilmiştir. Politik ve toplumsal sistemin emekçi halk-
lardan yana değiştirilmesi için uğraş verilmiştir.  

Uzmanlık alanlarımız üzerine, uçak sanayiinden, altın madenciliğine, tarımdan, enerji ve sa-
nayileşmeye varıncaya değin her konuda dolu dolu raporlar yayımlanmıştır. Kalkınma planla-
rında yer alması çin  için DPT’ye görüşler sunulmuştur. 

Tüm bu çalışmalar haftalık olarak yayımlanan . ve baskı sayısı 50 bini aşan birlik haberleri ile 
kamuoyuna duyurulmuştur. 

Mühendis ve mimar kitlesi ile organik bağlar kurulmuştur, ülke genelinde yüzlerce temsilcilik 
oluşturulmuştur.Düzenlenen teknik eleman kurultaylarında teknik eleman örgütleri, sendi-
kalar ve üyelerle meslek, meslektaş ve ülke sorunları tartışmaya açılmıştır. 

1972’de Adalet Partisi’nin, TMMOB üyelerinin % 73’nü oluşturan kamu çalışanlarının, “TM-
MOB siyaset yapıyor” gerekçesiyle Odalara üyeliğini yasaklayan ve bir anlamda TMMOB’yi 
etkisiz kılmaya ve kapatmaya çalışan yasa değişikliklerini, parlamento ve kamuoyunda yürü-
tülen etkin mücadele ile geri püskürtülmüştür.

Konuşmamın başında da belirttiğim üzere  ülke genelinde greve gidilmiş, mühendis ve mi-
marların talepleri kamuoyuyla paylaşılmıştır. 1 Mayıs’larda, DGM’ye ve TCK’nın 141. ve 142. 
maddelerine hayır mitinglerinin düzenlenmesinde etkin görevler üstlenilmiştir. 

Ülkemizin kalkınması ve bağımsızlığı için faşizme karşı mücadele eden bütün örgütlerle da-
yanışma ve mücadele birliği içerisinde yer alınmıştır.

Bu mücadelede bedeller de ödenmiştir. TMMOB lokalleri, TMMOB yöneticileri kurşunlandı, 
yaralandı, baskılara, sürgünlere, kıyımlara maruz kalındı. 

18 Aralık 1978’de Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Akın ÖZDEMİR ve birçok 
TMMOB üyesi ve yöneticisi faşist katillerce katledildi. 

12 Eylül döneminde bir çok TMMOB yöneticisi, tutuklanmış, ceza evlerine konulmuş, buna 
rağmen TMMOB kadroları TMMOB ve Odaları açık tutmayı başarmıştır.

Kendilerini özlemle ve saygıyla anıyoruz. 

Mücadeleleri mücadelemiz olacaktır.

Sevgili arkadaşlar,
TMMOB 12 Eylül sonrasında da her türlü baskı depolitizasyon ve yıldırma politikalarına rağ-
men emekten yana çizgisinden, bilimi ve tekniği emekçi halkın çıkarları doğrultusunda kul-
lanmak temel ilkesinden ödün vermemiştir ve vermeyecektir de.

Aslında mesleğimizi ve toplumsal iş bölümü içerisinde üstlendiğimiz rol göz önüne alındığın-
da bu durumun yadırganacak bir tarafı yoktur.

Çünkü bizler bilimi ve doğal kaynakları insanlığın hizmetine sunan bir mesleği uyguluyoruz.

Etrafımızda gördüğümüz insan eliyle yaratılmış her eşyada, mekânda, aklımızın, bilgimizin, 
deneyimlerimizin emeği var. İnsanla ve onun yaşamıyla iç içe geçmiş bir meslek alanının in-
sanlarıyız. Gündelik hayatı inşa ediyor, yeniden yaratıyor ve geleceği yeniden kurguluyoruz. 

Bu nedenle toplumcuyuz. Ranta karşıyız, üretimden yanayız.
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Bizler ülkemizin imarında, yapılaşmasında, altyapısında, sanayileşmesinde, enerji üretim ve 
dağıtımında,tarımda, teknoloji üretiminde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının değerlendirilme-
sinde kısacası ağırlıklı olarak üretimde ve yatırımda görev alan meslek disiplinleriyiz. 

Dolayısıyla, özellikle son 30 yıldır uygulanan insanı, doğayı, bilimi, üretimi ve yatırımı dışla-
yan politika ve uygulamalardan doğrudan etkileniyoruz. 

Küresel sermayenin ve bağlı kuruluşlarının denetiminde uygulanan yeni liberal politikalarla 
ve özelleştirmelerle bizlerin varlık nedeni olan ülke sanayisi, madenleri, tarımı, hayvancılığı 
ve ülke ormanları bitirilmektedir. Meslek uygulama alanlarımız gün geçtikçe daraltılmaktadır. 

Bu politikalar sonucu nitelikli işgücü olan mühendislikte de işsizlik artmıştır. Esnek, güvence-
siz çalışmaya dayalı sömürü biçimleri meslek alanlarımızı da kapsamıştır. 

İş güvencesine sahip olmamak, çalışma koşullarının giderek ağırlaşması, yetersiz ücret, iş-
sizlik tehlikesi, sigortasız çalıştırılma, insan onuruna yaraşır emeklilik sürecini yaşayamama 
bunlardan bazılarıdır

Meslektaşlarımız mesleki yetersizlik sorunları; siyasi baskı ile kadro atamaları, tayin ve sür-
günler; fazla mesailerde ücret verilmemesi; fazla çalıştırma, iş saatleri ihlali; sosyal hak ihlal-
leri ve özlük haklarına yönelik sorunlarla yüz yüzedirler.

Biliyorsunuz, AKP döneminde üniversiteleri ve meslek alanlarımızı ilgilendiren birçok düzen-
leme de yapıldı. 

Teknik öğretmenlere mühendis unvanı verilmesi, teknoloji fakülteleri, uzaktan eğitim gibi 
mühendislik eğitiminin temelini aşındıran düzenlemeler söz konusudur. 

Mühendislik bölüm ve fakültelerinin gerçek bir gereksinime dayanmayan hızlı artışı, mühen-
dis işsizliğini, düşük ücretleri, güvencesiz ve hatta meslek dışı alanlarda çalışmayı beraberin-
de getirmektedir. 

AKP iktidarı döneminde, üniversite sayısı iki kattan fazla artmıştır. Mühendislik bölümlerinde 
öğrenim gören öğrenci sayısında da benzer artışlar söz konusudur. Ancak eğitime ayrılan 
ödenekler, öğretim görevlisi sayısı ve üniversite koşulları gibi göstergelerde eşdeğer bir artış 
yoktur. 

Eğitim-öğretimdeki teori-pratik uyuşmazlığı, öğretim elemanı eksikliği, labaratuvarların ol-
mayışı, deneysel malzeme eksikliği, bilimsel bilginin geri plana atılması vb. bir dizi olgu, mü-
hendislik öğretimini kemirmektedir. 

Kamuda, eğitimde ve toplumsal yaşamda laikliğin bitirilmesi yönünde önemli adımlar atıl-
mıştır. Din, sömürüyü gizleyen bir zırh olarak ve mezhepçi bir tarzda kullanılmaktadır. 

Sevgili Arkadaşlar,

Bu noktada antiemperyalist, demokrat, halkçı-toplumcu-kamucu mühendislik yaklaşımının 
titizlikle sahiplenilmesi, Odalarımız, TMMOB ve ülkemizin geleceği açısından önem taşımak-
tadır. 

Eğitim-öğretim ve meslek alanlarımıza yönelen bu gerici liberal kuşatmaya karşı bilimi reh-
ber alarak hep birlikte karşı durmak zorundayız.

Unutmayalım ki, karanlığın, olumsuzluğun diyalektik karşıtı aydınlıktır; motorları maviliklere 
sürebilmek, güneşli güzel günler görmek ancak örgütlü mücadele ile olanaklıdır. 

Ülkemiz koşulları, öğrenci gençliğe;
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Üniversite özerkliğinin sağlandığı,

Eğitimin her kademede eşit ve parasız olduğu, 

Eğitim ve öğretimin akademik, demokratik, bilimsel ve laik bir yaklaşımla yeniden düzenlen-
diği; 

Mezuniyet sonrası yer alacağı çalışma yaşamında sömürülmediği, 

Emeğini halkı ve ülkesinin kalkınması için kullandığı,

 insanca, özgürce yaşayabildiği  “bir başka Türkiye” mücadelesinde 

önemli görevler yüklemektedir. 

Yaptığımız tüm etkinliklerin tüm öğrenci üyelerimize açık olduğunu hatırlatmalıyım. Odala-
rımızın yürüttüğü merkezi öğrenci kurultayları ve yaz eğitim kampları ülkemizde yürütülen 
özgün çalışmalar arasındadır. 

Bilmiyorum aranızda konaklayan varmı? Ankara’da siz öğrencilerin hizmetine sunduğumuz 
bir tesisimiz var. Teoman Öztürk Öğrenci Evi. 

Kız ve erkek öğrenciler için 2 ayrı bloktan oluşan öğrenci evinde internet ve TV bağlantısı 
olan 161 adet çift kişilik banyolu yatak odası ve 2 adet çift kişilik banyolu engelli yatak odası 
bulunmaktadır. Öğrenci evimizde 336 öğrenci konaklayabilmektedir.

Öğrenci evimizde, kafeterya, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, kütüphane, bilgisayar odası, 
revir gibi  bölümleryanı sıra 500 kişilik konferans salonu, 250 m2 çok amaçlı salon, 575 m2 
fuaye alanı, 1600 m2 forum alanı da yer almaktadır. 

Hedefimiz ileride olanaklarımız olursa  aynı çalışmayı diğer illerimize de taşımak doğrultu-
sundadır.

Sizlere yönelik bu tür çalışmaların ana amacı sizlerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişminize 
öğrencilik hayatınızdan başlayarak katkıda bulunmaktır.

Sizler ileride örgütümüzün asli üyesi ve yöneticileri olacaksınız. 

Burada gelişen ilişkinin birlikte çıkılacak uzun bir yolun ilk adımları olduğu asla unutulma-
malıdır. 

Bizler, 1970’lerden beri Teoman Öztürk ve arkadaşları tarafından yaratılan bir değerin bayra-
ğını devraldık, o değerlerin bir gelenek halinde sürmesini sağladık. 

Bundan sonra da bu bayrağı birlikte taşıyacağız, daha sonra sizler yeni kuşaklarla birlikte 
taşıyacaksınız. 

Şimdi bireysel-toplumsal sorumluluklarınızı geliştirmeniz, Odanızla, Odalarınızla bütünleş-
meniz, öğrenci üye komisyonlarını işler kılmanız sorumluluklarınız arasındadır. 

Bu bayrağı, örgütün asli unsuru olduğunuzda, üyesi olduğunuzda ağabeylerinizle birlikte ta-
şımanız arzumuzdur. 

Sözlerime son verirken, 1970’lerde Başkanımız Teoman Öztürk’ün söylediği gibi; 

“Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin sö-
küp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, 
halkımızın hizmetine sunmak için” her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve ka-
rarlıyız”

Diyor, hepinize yeniden saygılarımı sunuyorum.
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Ankara

10.06.2016

Ankara

08.12.2016

KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI 
KONFEDERASYONU 21. YILI ETKİNLİĞİ
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sendikal mücadeleyi demokrasi ve özgürlük mücadelesinin bir parçası olarak gören, 

Emeğin en yüce değer olduğu gerçeğinden hareketle mücadelesini sürdüren Yol Arkadaşımız 
KESK’in Değerli Yöneticileri, Değerli Üyeleri,  

Hepinizi bu ülkenin mühendis, mimar, şehir plancılarının örgütü TMMOB adına dostlukla selam-
lıyorum…

90’lı yılların karanlık günlerinde, uzun bir çabanın ardından 8 Aralık 1995 tarihinde kurulan KESK,  
bugün 21 yaşında…

KESK, 21 yıldır emperyalizme ve sömürüye karşı özgürlük, demokrasi ve bağımsızlık için verilen 
mücadelede yol arkadaşımız.

KESK, yalnızca kamu emekçilerinin sesi değil, tüm ezilen kesimlerin sesi, nefesi; emekçilerin hak 
ve özgürlükler mücadelesinde umudun sembollerinden biri…

Sevgili Dostlar,

Bugün ülkemizde yaşanan karanlığa karşı aydınlık günleri getirebilmek için emekçilerin, ezilenle-
rin birlikte mücadelesine ve dayanışmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. 

Bu mücadeleyi ancak bir arada olursak, omuz omuza yürürsek, çabalarımızı ortaklaştırabilirsek 
büyütebiliriz. 

“Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı bugün her zamankinden daha 
değerli…

Emekten ve halktan yana yürüyüşümüzde, baskılara karşı özgürlükleri, gericiliğe karşı çağdaşlığı, 
savaşa karşı barışı, eşitsizliğe karşı adaleti, şiddete karşı kardeşliği ve bir arada yaşamayı, sömürü-
ye karşı emeği savunmaya korkmadan, sinmeden devam edeceğiz.

AKP faşizminde olağanüstü hallere de, KHK’larla usulsüz görevden almalara da, getirilmek iste-
nen başkanlık sistemine de birlikte direneceğiz. 

Açığa almalara, sürgünlere, baskılara teslim olmayacağız.

AKP’nin oyununu hep birlikte bozacağız.

21 yıldır olduğu gibi omuz omuza yürüyeceğiz ve mücadeleyi büyüteceğiz…

Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar. 
Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır. 
Safları sıklaştırın çocuklar, 
Bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır

Hepinize saygılar sunuyorum.
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İzmir

19.01.2017

IV. ENERJİ VERİMLİLİĞİ GÜNLERİ
Cengiz Göltaş
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın Konuklar, Değerli Meslektaşlarım…
Sizleri şahsım ve TMMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle EMO İzmir Şubemizi kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Önemli bir çalışma-
ya daha imza atıyorlar. Enerjinin verimli kullanılmasına dair meslek alanımız ile ilgili bilimsel- 
teknik bir yaklaşım ile örgütsel düzeyde tarihsel ve toplumsal bir sorumluluk sergiliyorlar. 
Emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum.

Değerli Katılımcılar;
Elbette biz bu etkinlikler ile üzerimize düşen görevi gerçekleştiriyoruz. Enerjinin sanayide, 
ulaşımda, günlük yaşantımızda, yani yaşamın tüm alanlarında verimli kullanılmasının temel 
mantığını ve araçlarını kamuoyu ile paylaşıyoruz. Doğru da yapıyoruz.

Tabi, birde madalyonun diğer yüzü var. Bizler böylesine sorumlu davranırken, eşitlik ve ada-
letin olmadığı bu OBURLUK çağında “Verimlilik” meselesini hangi çerçeveye oturtacağız so-
rusuyla da karşı karşıyayız.

Dünya Ekonomik dengelerine dair yapılan son bir değerlendirmeye göre, Dünyada en zengin 
62 kişinin toplam geliri 3,5 milyar insanın gelirine eşitmiş. Dünya nüfusu 7 milyar. Yani dünya-
nın yarısı 62 kişiye çalışıyor. Yani sermayenin giderek merkezileştiği tarihsel bir dönemdeyiz.

Evet, insanlık bir uygarlık krizi yaşıyor. Bir yanda sınırsız zenginlik, diğer yanda derin bir yok-
sulluk ve açlık. Sürekli hale gelen ve yayılma riski taşıyan bölgesel savaş ve çatışmalar top-
lumları tehdit ediyor. İnsan eliyle oluşan doğa tahribatı giderek şiddetleniyor ve dönülmez 
eşiğe doğru hızla yol alıyor ve doğal olarak insani değerlerde ciddi bir erozyon yaşanıyor.

Tam da bu nedenle, Enerji Verimliliği konusunu küresel ölçekte üretim ve tüketim sarmalın-
dan bağımsız ele almak, mümkün değildir. Enerji verimliliğini tartışırken, enerjinin verimli 
kullanılmasıyla yaratılan artı değerin yaşamın tüm alanlarına eksiksiz olarak yansımasının 
sağlanması gerektiğini de savunmak zorundayız. Enerji Verimliliği, toplumsal yaşamın düzen-
lenmesine dair tüm kamusal alanlarda uygulandığı  noktada mümkün ve anlamlı olacaktır.

Öbür türlü, Ortadoğu ve Afrika’da açlık yoksulluk pençesinde yaşayan insanlar için kalori he-
sabı  üzerinden diyet önerileri geliştirmek, ya da sağlık için spor programları yapmak bugün 
için ne kadar anlamsız ise, kapitalizmin sürdürülebilir sömürüsüne karşı “Verimlilik” kavra-
mını küresel bir adalet ve eşitlik vurgusu yapmadan tartışmak  o denli anlamsız olacaktır.

TMMOB ve EMO  bir bütün olarak verimlilik kavramının tartışılmasında planlama olgusuna, 
başta enerji olmak üzere kaynakların doğru kullanımı ve adil paylaşımı meselesine geçmiş-
ten bugüne vurgu yapmaktadır. Tam da bu nedenle, sermayenin kendini genişletilmiş ölçek-
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te yeniden üretmek adına ekonomik büyümenin gerektirdiği sınırsız pazar arayışına bir çare 
bulmak için geliştirdiği, doğanın finanslaştırılması ve dünya ölçeğinde toprak, hava, su dahil 
tüm canlıların metalaştırılmasına karşı başka bir uygarlığın mücadelesini vermektedir.

Değerli Konuklar;
Hepinizin de bildiği gibi bazı sözcükler üzerinden bir genel kabul hatta tabu yaratılmıştır. 
Kalkınma, Büyüme, Sanayileşme vb. başlıklar ile deyim yerindeyse yoksul ve aç çoğunluk 
uzun yıllar içerisinde umut tacirlerinin kölesi haline getirilmiştir. Bu ifadelere karşı çıkmak 
ise, çağdışılık olarak lanse ediliyor. Krizlerin sürdüğü koşullarda ise kapitalizm ikiyüzlülüğünü 
sürdürmek adına bu sözcüklerin yanına yeşil ekonomi, yeşil büyüme, yeşil enerji vb kavram-
lar ilave edilmiş durumda. Kapitalizm, yarattığı kendi krizine karşı doğa dostu olduğunu ve 
ekolojik krizi yine kendisinin çözeceğini ilan ediyor.

Özetle deniliyor ki, doğa temel hayati hizmetler üretiyor. Ormanlar oksijen yayıyor, doğa 
kendi döngüsü içerisinde karbon gazını çekiyor, suyu temizliyor, topraklar ve su kaynakları 
ise bu süreçte herkesin kullandığı varlıklar olarak aşınıyor, kalitesizleşiyor. Tüm bunlardan 
bedava yararlanılması doğanın kuralsızca kullanılması anlamına geliyor. O halde bu kuralsızca 
kullanım ile bozulmayı durdurmak, iyileşme sağlamak için bunların da hızla metalaştırılma-
sı lazım. Yani, havanın, toprağın ve suyun da her ölçekte piyasalaştırılması bu kar zincirine 
katılması gerekir. Karbon emisyonlarının alınıp satılması üzerine uluslararası kongreler dü-
zenlenmesi, suyun ticarileştirilmesi, tarımsal alanların büyük ölçekli yatırımlara açılması hep 
insanlığın iyiliği adına pazarlanıyor.

21.Yüzyılda enerji kaynaklarını kontrol etmek adına ülke politikalarının ulusla rarası serma-
yenin talepleri doğrultusunda yönlendirildiği, bu yönlendirmede yaşanan krizlere darbeler, 
savaşlar ve işgaller ile müdahale edildiği bir dönemde insan ihtiyaçlarının hangi önceliklere 
göre belirlendiği, enerji gereksiniminin sanıldığı gibi sonsuz mu olduğu ve enerjinin eşitsiz 
kullanılmasından sorumlu olanların yarattığı tüketim çılgınlığının gezegeni nereye sürükledi-
ği öncelikle sorgulanmalıdır.

Bugün merkez sermayenin birikimini arttırmak adına, doğal kaynaklar, madenler, SİT alan-
ları, tarımsal araziler, içme suları ve ormanların yok edildiği, küresel ısınma ve çölleşme ile 
radyoaktif sızıntıların sürdüğü, genetik çeşitliliğin bozulduğu ve canlı türlerinin giderek azal-
dığı bir dönemi yaşıyoruz.

Şimdi  temel bir soruda insanları ortaklaştırmak gerekiyor. Her şeyin sonlu olduğu bir dün-
yada insan ihtiyaçlarını ve tüketimi sınırsız olarak gören bu barbarlık dünyasında, kimin için, 
nereye kadar ve neye rağmen enerji üretimini sürdüreceğiz. Bu soru hepimiz açısından ortak 
bir yanıt bulduğunda enerji verimliliği tartışmaları meslek odamızın etik bir sorumluluğu ile 
ele alınan bir  konunun ötesine taşınacaktır.

Son söz olarak hepimizin bildiği umudun ve ısrarın bir öyküsü olarak kuşaklar boyu ifade 
edilen Nasrettin Hoca’nın özdeyişi ile bitireyim sözlerimi. Göle maya çalan Nasrettin Hocaya 
yıllarca  Göl maya tutar mı hocam diye sorduk. Şimdi bu barbarlık çağında bu kadar yoğurdu 
nasıl pazarlayacağız hocam diye değiştiren sömürgenler ile karşı karşıyayız.

TMMOB olarak diyoruz ki öyle yağma yok.   Ya tutarsa diye değil, tam da inanarak  büyük 
insanlığın kurtuluşu için göle maya çalmaya devam edeceğiz.

Hepinizi saygıyla dostlukla selamlıyorum.
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10.06.2016

Ankara

11.02.2017

TMMOB 44. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili arkadaşlar,
Hepinizi şahsım ve TMMOB Yönetim Kurulu adına selamlıyor ve katılımınızdan dolayı Yöne-
tim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

TMMOB 44.Dönem 2.Danışma Kurulu toplantısına hoş geldiniz.

44. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısını 24 Eylül’de gerçekleştirmiştik. Çok değil aradan 
sadece 4,5 ay gibi bir süre geçti. Ancak bu kısa sürede sabır sınırlarımızı zorlayan pek çok 
olay yaşandı ülkemizde.

Diyarbakır’da, Adana’da, İstanbul Beşiktaş’ta, Kayseri’de düzenlenen bombalı saldırılarda 
onlarca yurttaşımızı kaybettik. 19 Aralık’ta Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, An-
kara’da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

2016 yılı terör saldırılarının ve bu saldırılarda yaşadığımız acının yılı oldu.

2017’den umutlu bir başlangıç bekliyorduk ama yılın ilk saatlerinde umutlarımızı yıkan bir 
saldırı oldu. İstanbul’un eğlence merkezlerinden Reina’da yılbaşı kutlayan insanlara yönelik 
saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti.

Aynı hafta İzmir Adliyesi önünde meydana gelen patlamada ve yaşanan silahlı çatışmada 2 
vatandaşımızı kaybettik.

Katliamlarda yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımız için ülkemize başsağlığı diliyoruz.

İçeride ve dışarıda uyguladıkları politikalarla ülkemizi kaosa sürükleyenler yaşanan terör sal-
dırılarının sorumluları, bugün hala koltuklarında oturmaya devam ediyorlar.

Cumhurbaşkanı ve çevresi bir süredir şehitlik makamına atıf yaparak, ölümü sık sık dile geti-
rerek ülkede yaşanan bu şiddet sarmalını normalleştirmeye çalışıyor.

Bugün ‘terörle mücadele’ kendi bağlamından çıkarılmış ve iktidarın dilediğinin hayatını ka-
rartmasına imkân tanıyacak şekilde genişletilmiş durumda. AKP iktidarı terörü önlemek bir 
yana, kaldıraç gibi kullanarak her türlü yasa dışı eylemini meşrulaştırıyor.

Sevgili Arkadaşlar,

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin bastırılmasının ardından ülkemiz bu kez AKP eli ile yeni bir 
darbe döneminin, “sivil darbe döneminin” içerisine sokuldu.

İkinci kez uzatılan OHAL kapsamında ardı ardına çıkarılan KHK’lar ile iktidarın suçlarına or-
tak olmayı reddeden akademisyenler, mühendis, mimar ve şehir plancıları, memurlar, tüm 
kamu çalışanları işlerinden, aşlarından edildi. 150 binin üzerinde kamu görevlisi işten çıka-
rıldı ya da açığa alındı.
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KHK listeleri üzerinde yaptığımız çalışmalardan edindiğimiz bilgilere göre OHAL süresince, 
aralarında çok iyi tanıdığımız, yol arkadaşlığı yaptığımız, odalarımızın şube yönetimlerinde, 
onur kurullarında, birliğimiz organlarında görev üstlenmiş, yaşamları boyunca özgür, de-
mokratik, laik bir ülke için kararlı bir duruş sergilemiş; iş, emek ve hak arama mücadelesini 
sendikal faaliyetler üzerinden yürütmüş; terörün her türünü lanetlemiş; cemaat - tarikat ya-
pılanmaları içinde olmak bir yana, bu yapılanmaların devlet içinde örgütlenmelerine şid-
detle karşı çıkmış meslektaşlarımızın da bulunduğu 2276 mühendis, mimar ve şehir plancısı 
üyemiz kamudan ihraç edildi.

İşten çıkarmaların tamamı, sorgusuz, sualsiz gerçekleştirildi. Kurum yöneticileri çalışanlarını 
ihbar etmeye zorlandı.

Darbe öncesi 657 sayılı Kanun’un devlet memurlarını korumaya yönelik hükümlerinden de-
faten şikayet eden iktidar, OHAL’i fırsat bilip diş bilediği, fişlediği on binlerce kamu çalışanını 
işten çıkardı, geleceksiz, güvencesiz bir hayata mahkum etti.

Neredeyse okullarda, üniversitelerde ders verecek öğretmen ve öğretim görevlisi; bakanlık-
larda çalışma yürütecek mühendis, belediyelerde hizmet üretecek memur kalmadı.

Sevgili arkadaşlar;
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, insan haklarının ayaklar altına alınmasına karşıdır.

İnsanların temel hukuk normlarına aykırı olarak işten atılmasına karşıdır.

Savunma haklarının ellerinden alınmasına karşıdır.

Bu çerçevede KHK’larla işten atılan yol arkadaşlarımızın yanında olduk, gerek basın toplantı-
ları aracılığı ile gerekse kurumlarına yazı yazarak görevlerine iade edilmelerini istedik.

Mecliste görüşmeler gerçekleştirdik, KESK’in bu doğrultuda yürüttüğü mücadeleye omuz 
verdik.

Bilinmelidir ki, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, insanca bir yaşam, onurlu bir gelecek 
için hukuk dışı uygulamaların karşısında olmaya devam edecektir.

Bilinmelidir ki, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, yüzünü emekten, demokrasiden, 
barıştan yana dönmüş tüm üyelerinin ve kamu çalışanlarının mesleki ve demokratik müca-
delesinde her zaman yanında olacaktır.

Sevgili arkadaşlar;

AKP darbeyi bir fırsata çevirmiş durumda. OHAL ile Meclis devre dışı bırakılarak, ülkemiz 
Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetiliyor.

Bu kararnamelerle pek çok yasada kalıcı değişiklikler yapıldı.

20 Temmuz - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında toplam 178 medya kuruluşu kapatıldı. Bu ku-
ruluşların sadece 9’u için kapatma kararı kaldırıldı.

Yine bu tarih aralığında 1425 dernek kapatıldı. Çok sayıda gazeteci gözaltına alındı ya da 
tutuklandı. 

Özellikle güneydoğu Anadolu bölgesinde bir çok belediyeye kayyımlar atıldı. Resmen kayyım 
atanmayan bazı belediyelerin faaliyet yetkileri ise kaymakamların onayına bağlanarak fiili 
kayyım uygulaması yapılıyor.

Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanması, milli iradeyi 
yok saymaktır. Hukuk dışı uygulamalarda sınır tanınmadığının açık göstergesidir.



341

Yine bu dönemde, halkın iradesiyle seçilmiş milletvekilleri, gerilim ve çatışma ortamından 
beslenen siyasi iktidar tarafından keyfi olarak gözaltına alındı, tutuklandı.

Seçilmiş milletvekillerinin tutuklanarak devre dışı bırakılması, temsili parlamenter sisteme 
ve barış içinde, bir arada yaşama umudumuza yapılmış bir darbedir.

Barış yerine savaşa ve teröre davetiye çıkartmaktır. Ülkedeki yangına benzin dökmektir.

TMMOB, demokratik siyasetin tüm kanallarını kapatarak halklar arasındaki köprüleri yık-
maktan başka işe yaramayacak anti demokratik, hukuk dışı bu müdahalelerin derhal durdu-
rulması gerektiğini her platformda ifade etmeye devam edecektir.

Sevgili arkadaşlar;

AKP, OHAL’i tüm iktidar dönemi boyunca çıkaramadığı ülke, doğa ve emek düşmanı akıl al-
maz yasaları çıkarmak için de çok iyi kullanıyor.

Bugüne değin, Uluslararası iş gücü Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanunu, Türkiye Varlık Fonu Kanunu, Yatırımların proje bazında desteklenmesi kanunu, Bazı 
alacakların yeniden yapılandırılması kanunu, Bilirkişilik kanunu gibi yıkım ve talan yasaları 
birbiri ardına jet hızıyla meclisten geçirildi.

Geçen hafta, yine OHAL koşullarının sunduğu olağandışı yetkilerden yararlanan siyasal ikti-
dar, yeni bir KHK ile TÜRKSAT, PTT, TELEKOM, BOTAŞ, TPAO, ETİ Maden, ÇAYKUR, Borsa İstan-
bul, THY, Ziraat Bankası ve Halk Bankası gibi ülkemizin 11 büyük kamu kurum ve kuruluşunun 
hisseleri ile Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Muğla ve Isparta başta olmak üzere birçok ildeki 
devlet arazilerini Varlık Fonu’na aktardı.

Neredeyse  tüm ülke servetimiz, Cumhuriyetin aydınlanmacı kurumlarının varlıkları, kültür 
varlıkları, kıyılar, ormanlar, meralar , emekçilerin işsizlik ve kıdem tazminatları için biriken 
fonlar bir Anonim Şirkete devredilmektedir.

Bu şirkette istihdam edilecek personel seçiminde ve yargılanmasında kamu personel rejimi 
uygulanmayacaktır.

Şirket Kamu İhale Kanunu ve İktisadi Devlet Teşekkülü  hükümlerine tabi olmayıp, şirket faa-
liyetleri Sayıştay dolayısıyla yasama organının denetiminden muaftır.

Bu uygulama, açık bir şekilde Anayasa’ya aykırıdır; kamu yararı eksenli sosyal hukuk devleti 
ilkesinin tasfiyesi niteliğindedir.

TMMOB, ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına, kamu kuruluşlarına, kamu arazilerine 
ve üzerinde halkın alın teri olan tüm varlıklara sahip çıkılması için elinden geleni yapacaktır.

TMMOB, böylesi bir kamusal-toplumsal yoksullaşmaya karşı kamusal üretim, kamu mülkiye-
ti, kamu işletmeciliği ve kamusal denetimi kararlılıkla savunmaya devam edecektir.

Sevgili arkadaşlar;

İktidarın baskıcı uygulamalarından söz ederken örgütümüze yönelik saldırıları da unutma-
mamız gerekir. İktidarın gözden düşürerek, etkisiz hale getirmek için çabaladığı, fiili ve huku-
ki müdahalelerde bulunduğu kurumlardan biri de TMMOB’dir.

Bildiğiniz gibi, darbe girişiminin hemen ardı sıra yayımlanan Uluslararası İşgücü kanunu tasa-
rısı ile Birliğimizin yasasında  önemli değişiklikler yapılarak, yabancı mühendislerin karşılıklılık 
ilkesi, akademik ve mesleki denklik kriterleri aranmadan ülkemizde çalışmasının önü açılmak 
istenmiş, yürüttüğümüz çok yönlü ve örgütlü mücadeleyle bu girişimi önlemeyi başarmıştık.
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Bu mücadeleye omuz veren, güç veren, ter döken TMMOB kadrolarına bir kez daha teşekkür 
ediyorum.

Şimdi de 12 Eylül sonrası yine bir KHK ile TMMOB Yasası’na eklenen ama 35 yıl boyunca 
hiçbir iktidar tarafından uygulanmayan Odalar üzerinde bakanlıkların idari ve mali denetim 
maddesini  gündeme getirdiler.

Odalarımızı denetlemek gerekçesiyle bir kez daha üzerimizde baskı kurmaya çalışıyorlar. 
Anayasaya tamamen aykırı olmasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 odamızı de-
netlemek üzere harekete geçti. Müfettişler kanalıyla Odalarımıza yazılar gönderdiler. Mali 
ve idari birçok doküman istediler.  Konuyla ilgili bir dizi çalışma yürüttük, örgüt içi toplantılar 
yaptık.

Yönetim Kurulumuz İdari ve mali denetim işleminin Anayasa’nın 2, 6, 8, 11 ve 135. madde-
lerine aykırı olduğu ve hukuki dayanağı bulunmadığı doğrultusunda bir karar alarak Odalara 
bildirdi.

11 Odamız da  ortak tutum içinde Odalarımızın denetlenmesinin hukuki dayanağı bulun-
madığı ve bu nedenle , istemlerinin yerine getirilemeyeceğini Bakanlık Müfettişlerine yazılı 
olarak belirtti.

Bakanlıktan bu yazılara ilişkin henüz bir geri dönüş olmadı. 

Mevzuatımız gereği TMMOB ve odalarının mali denetimi, Genel Kurullarda seçilen Denetle-
me Kurullarınca, İdari Denetimi ise Yönetim Kurulu ve Genel Kurullarca  yapılmaktadır.

TMMOB ve Odalarının her türlü karar ve uygulaması için her zaman hukuki yollar da açıktır 
ve yargı denetimi vardır.

Şunu herkes bilsin ki, TMMOB ve bağlı Odalarının bütün karar ve tasarrufları Bakanlığın değil 
tüm halkımızın bilgi ve denetimine açıktır.  TMMOB şeffaf bir örgüttür.

Bu özelliğimizden dolayı, Odalarımız istenen dökümanları müfettişlere vermemiş,  Oda  WEB 
sitelerinde kamu oyu ile paylaşma kararı almıştır.

Bakanlığın bu girişimiyle amaçlanan açıktır. TMMOB ve Odalar üzerinde Anayasanın ilgili hü-
kümlerine rağmen hiyerarşik bir ilişki tesis edilmeye, yönetimler korkuyla sindirilmek isten-
mektedir.

TMMOB ve bağlı meslek odaları “kanunsuz” bir şekilde yapılmak istenen idari ve mali dene-
timi kabul etmeyecektir.

Mesleğimize ve meslek örgütlerimizle ilgili yapılan her türlü yetkisizleştirmeye, etkisizleştir-
meye ve tasfiye etme istemine karşı sessiz kalmayacağız, mesleğimize, odalarımıza ve TM-
MOB’ ne sahip çıkacağız.

Sevgili arkadaşlar;

TMMOB’ye yönelik saldırılar bunlarla sınırlı değil. Siyasi iktidarın doğrudan müdahale giri-
şimlerinin yanı sıra, ırkçı, gerici, işbirlikçi  çevreler ile yandaş basın ve kalemşörlerinin de 
hedefindeyiz.

Yakın zamanda  HDP milletvekillerinin gözaltına alınması ve tutuklanması ile ilgili yapmış 
olduğumuz açıklama üzerinden malum çevreler yazılı ve sosyal medyada örgütümüzü terör 
ve PKK işbirlikçiliği ile suçlayan bir seferberlik başlattılar. 
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Anayasa değişikliğine HAYIR tutumumuzun kamuoyu ile paylaşılması sonrası saldırılarının 
dozu daha da arttı.

TMMOB kapatılmalı, yöneticileri derdest edilmeli, kampanyaları yürütüyorlar. 

Amaçları TMMOB’yi iktidarın hedefi haline getirmek, Birliğimizin antiemperyalist, yurtsever, 
ilerici, demokrat, halkçı, toplumcu çizgisinin tasfiye edilmesini sağlamaktır.

Belirtmek isteriz ki; TMMOB’nin terör saldırıları konusundaki duruşu açıktır. Defalarca yap-
tığımız basın açıklamalarında da vurguladığımız üzere, TMMOB, kimden gelirse gelsin tüm 
terör saldırılarını lanetleyen, ülkenin geleceğinin eksiksiz bir demokrasiden, barış içerisinde 
bir arada yaşamdan geçtiğini savunan bir örgüttür.

Basın açıklamamızda altını çizdik, bir kez daha yineliyoruz; HDP milletvekillerinin hukuka ay-
kırı olarak gözaltına alınması, tutuklanması kabul edilemez.

Bu operasyon; seçimlere, temsili parlamenter sisteme ve barış içinde, bir arada yaşama 
umudumuza yapılmış bir darbedir.

Seçilmiş milletvekillerini devre dışı bırakılarak barış yerine savaşa ve teröre davetiye çıkar-
tılmaktadır.

Bu gidiş, iyi bir gidiş değildir, ülkemizi kaosa sürükleyecek, geleceğimizi karartacaktır. Türki-
ye’nin geleceği dikta rejiminde değil, demokrasinin evrensel değerlerinde aranmalıdır.

Bu suçlama ve tehditlerin sahipleri şunu bilsinler, TMMOB’ye susturmaya kimsenin gücü 
yetmez. TMMOB sadece örgütlü üyesinden aldığı güçle aklın, bilimin ve Türkiye vicdanının 
sesi olmaya devam edecektir.

Sevgili arkadaşlar;

Temel hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığı, cezaevlerinin muhaliflerle tıka basa dolduruldu-
ğu, basın yayının hükümet propagandası dışında aykırı tüm seslere kapatıldığı, ülke tarihimi-
zin en kanlı, en karanlık ve en belirsiz günlerinden geçiyoruz.

Ülkemiz cihatçı örgütlerin merkezi haline gelmiş durumda. Her geçen güne yeni bir katliamla 
uyanıyoruz.

Sınır ötesi kara operasyonunun El Bab’a kadar uzanması, içerde ve dışarıda savaş hali ülkemi-
zi geri dönüşü mümkün görünmeyen büyük bir yıkıma doğru sürüklüyor.

Adeta bir Ortadoğu ülkesi gibi her yeni güne acıyla yeni bir acıyla uyanır olduk. Can güvenliği 
endişesi ekonomik istikrarsızlığın, yoksulluğun işsizliğin önüne geçti. Sokaklarımız boşaldı. 
Gelecek güzel günlere olan inancımız azaldı.

Anayasa değişikliği işte böylesi bir ortamda iktidar partisinin zoruyla ve dayatmasıyla gün-
demimize girdi.

Anayasa’nın 65 maddesini değiştiren, 18 maddelik bir anayasa değişikliğini içeren paket top-
lumun önüne konuldu.

Bilindiği üzere, Anayasa, sadece devletin örgütlenme biçimini değil aynı zamanda bütün 
yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan temel belgedir. Bu nedenle,  ana-
yasa “toplumsal uzlaşma belgesi” olarak tanımlanmaktadır.

Bu uzlaşma belgesinin hazırlanışı ve değiştirilmesinde izlenen yöntem açık, şeffaf olmayı, 
toplumun tüm katmanlarında sağlıklı bir şekilde tartışılmasının sağlanmasını ve nihayetinde 
toplumsal mutabakatı gerektirir.
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Gerçek demokrasilerde anayasa değişikliği çoğunluk iradesine indirgenmez, esas olan çoğul-
cu biçimde sürece katılıp, tartışıp, uzlaşmadır.

Bugün ise iktidar, “ister kabul et ister etme, ben halka giderim” mantığıyla kendi hazırladığı 
anayasa değişikliği paketini TBMM’ne getirmiş ve aynı hızla da meclisten geçirmiştir.

Yol ve yöntemin sorunlu olması yanında, paketin kendisi halkın güncel taleplerini içermeme-
nin ötesinde bir rejim değişikliğini hedeflemektedir.

Bu anayasa değişikliği ile birlikte ülkemizde yaklaşık 140 yıllık geçmişi bulunan,  12 Eylül 
Anayasasında dahi korunan, parlamenter sistemin olmazsa olmazı olan kuvvetler ayrılığı il-
kesinin yerle bir edileceği,  yasama, yürütme ve yargı mekanizmalarının tek kişide toplandığı 
otoriter-totaliter bir rejime, açık faşizme geçiş söz konusudur.

AKP’nin yapacağı yeni Anayasa; kamu üretimi, kamu girişimciliği, kamusal denetim ve hizme-
tin tasfiyesinin yanı sıra yasama ve yargının önemli ölçüde budanmış bağımsızlığını tümüyle 
ortadan kaldıracak ve parlamentoyu, yürütme erkini tek kişi otoritesinin inisiyatifine tabi 
kılacak, diktatörlüğü kurumsallaştıracak, yeni tipte bir sermaye egemenliği, yeni tipte bir 
faşizm ve şeriat-hilafet anayasası olacaktır.

Sevgili arkadaşlar;
Biz çok iyi biliriz ki; ülkemizde “milli irade”ye yapılan kutsamalar aslında iktidarın kutsanma-
sından başka bir şey değildir.

Biz çok iyi biliriz ki; Siyasal Partiler ve Seçim Yasası’na dokunmadan yani siyasal partileri de-
mokratikleştirmeden ve %10 seçim barajını düşürmeden, yapılacak Anayasa değişikliği ve 
atılacak her adım, iktidarın kalıcı kılınmasına hizmet edecektir.

Hükümetin Anayasa değişikliği paketi, yıllardır yaşadığımız garabete kılıf bulma gayretidir.

Halkın taleplerini karşılamayan, toplumsal, politik örgütlenmelerin aktif bir rol üstlenmediği 
hiçbir anayasa girişimi Türkiye’de demokrasinin de “istikrarın” da önünü açamaz.

Sevgili arkadaşlar;
Anayasa değişikliği, nice çatışmalar yaşamış, darbeler geçirmiş, demokrasisi zaman zaman 
büyük yaralar almış bu ülkenin bugüne kadar gördüğü en ağır tehdittir.

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 21 Ocak 2017 tarihli toplantısında –Anayasa Değişiklik Teklifi-
nin TBMM’de kabul edildiği gün- alınan 108 no’lu karar ile TMMOB’nin “Anayasa Değişikliği-
ne HAYIR” tavrı üyelere ve kamuoyuna deklere edilmiştir.

TMMOB:
• 60’lı yıllardan beri adım adım kurgulanan piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı 

düzeni kalıcılaştırılacağı için,
• Fiili olarak uygulanan dinci-mezhepçi dikta rejimine yasal statü kazandırılacağı için.
• Bağımsızlık, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne darbe vuracağı   için,
• Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmayarak toplumsal çatışmayı sürekli kıldığı için
• OHAL koşullarında hazırlanarak, OHAL koşullarında halkoyuna sunulacağı için
• Bu  Anayasa Değişikliği teklifine HAYIR demektedir HAYIR diyecektir.

TMMOB :
• Partili Cumhurbaşkanı’nın yasama, yürütme, yargı; devlet, siyaset, toplum ve iktisadi 

yaşamın bütünü üzerinde otokratik bir hâkimiyet kurmasına hizmet eden;
• Parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme kuvvetleri arasındaki denge, fren ve 

denetleme mekanizmalarını yok eden;
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• Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini; bağımsız yargının var-
lık koşullarını ortadan kaldırmaya çalışan;

• Bu Anayasa değişikliği teklifine HAYIR demektedir. HAYIR DİYECEKTİR.

Sevgili arkadaşlar;

Danışma Kurulu tarihini öne almamızın en önemli nedeni önümüzdeki referandum sürecin-
de yapacağımız eylem ve etkinliklerin tartışılması için zemin yaratmaktır.

Yönetim Kurulu olarak hazırladığımız referanduma ilişkin mücadele programımızı bugün bir-
likte değerlendirecek daha da zenginleştireceğiz.

Konuşmamın bitiminde Genel sekreterimiz hem geçen danışma kurulundan bu danışma ku-
ruluna kadar geçen süre içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar, hem de referandum mücadele 
programımızı sizlerle paylaşacak.

Referanduma kadar kalan sürede tüm üyelerimizle birebir ilişkiye geçerek  meslektaşlarımı-
zın HAYIR oyu vermesini sağlamak, meslek uygulama alanlarımızdan yola çıkarak Anayasa 
değişikliğinin yıkıcı etkilerini halkımıza anlatmak olarak özetlenebilecek ikili bir görevimiz var.

Bu süre zarfında emek ve meslek örgütleriyle ortak etkinlikler düzenleyecek, emekten, halk-
tan ve demokrasiden yana tutum alan tüm oluşumlarla da dayanışma içerisinde olacağız.

Referandumun olası sonuçlarına dair eğilimler HAYIR’ dan yanadır. Kendi içlerinde uzlaşmaz 
çelişkiler bulunan bir çok farklı kesim farklı saiklerle de olsa HAYIR oyu vereceklerini  birbiri 
ardına açıklıyor.

Bir blok görüntüsünden ziyade çok geniş kesimlere yayılan “hayır” kampanyalarının aynı 
yöne akması için çaba göstermemiz gerekiyor.

İktidarın yaptırdığı anketler de bu yöndedir ve iktidar aleyhine birçok göstergeyi barındır-
maktadır.

Bu nedenledir ki, siyasi iktidar geleceğinden endişe duymakta, bırakınız bütünlüklü bir kam-
panyaya, HAYIR içerikli bildirilere bile tahammül edememekte, hukuksuz göz altılara başvur-
maktadır.

Bu baskıcı ortamın ve hukuksuz uygulamaların referandum gününe kadar sürdürülebileceği-
ni, hatta sandık sonuçlarıyla dahi oynanabileceğini aklımızdan çıkarmayalım.

Bu seçimde sandıklara sahip çıkmak her zamankinden çok daha önemli. Üyelerimizin sandık-
larda görev almasını sağlamak gibi bir sorumluluğumuz da var.

İşimiz kolay değil. Biliyorum. Ancak sistemli bir çalışmayla bu Referandumdan HAYIR oyu 
çıkacağına, AKP faşizmine hak ettiği yanıtın verileceğine yürekten inanıyorum.

21. yüzyılda Nazi Diktatörlüğü yaşadığımız bu günlerde, gelecek özgür ve güzel günlere olan 
inancımla, sözlerimi Nazım’ın şu dizeleriyle bitirmenin anlamlı olduğunu düşünüyorum.

Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar. 

Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır. 

Safları sıklaştırın çocuklar, 

bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır. 

Hoş geldiniz.
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Ankara

11.03.2017

MMO ÖĞRENCİ KURULTAYI
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Makina Mühendisleri Odasının değerli başkan ve yöneticileri,
Sevgili öğrenci üyelerimiz,
Değerli basın mensupları, 
Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına sevgi ve dostlukla selamlıyorum.

Geçtiğimiz 20 yılda 8 defa düzenlediğimiz Öğrenci Üye Kurultayı’nın, bu yıl 9.’sunda sizlerle 
beraber olmaktan ve hep birlikte “Gelecek Bizim” demekten onur duyuyorum.

Sevgili öğrenciler,  ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerden Ankara’ya geldiniz. 

TMMOB’nin toplumcu, yurtsever çizgisinin oluşmasında ve bugünlere taşınmasında büyük 
bir emek ve özverisi olan Teoman Öztürk’ün adını verdiğimiz Öğrenci evimizin konferans 
salonunda bir aradayız.    

Bize ümit getirdiniz, bize coşku getirdiniz. Birlikte kazanacağımız güzel günlere duyduğum 
umut ve inançla,  hepinize hoş geldiniz diyorum.

Sevgili arkadaşlar,

Öğrenci üyelik çalışması TMMOB’a bağlı Odalar içerisinde ilk olarak 1996 yılında Odamızda 
başlatıldı ve ardından diğer Odalarımızda da uygulamaya geçildi. 

Bu çalışmalarda, gerek Oda yöneticileri, gerek Oda teknik görevlileri gerekse de aranızda ku-
racağınız ilişkiler, gelecekte hem mesleğinizi icra ederken hem de Odalarımızda ve şubeleri-
mizde çeşitli görevlerinizi sürdürürken, olumlu yanlarıyla, dayanışmayla ve sevgiyle karşınıza 
çıkacak.

Sizler yalnızca mesleğimizin değil Odamızın da TMMOB’nin de geleceğisiniz. 

Sizler odamızın, mesleğimizin ve ülkemiz geleceğinin aydınlık yüzlerisiniz.

Bu Oda sizin, bu nedenle bu kurultayda gelecekte üyesi ve yöneticisi olacağınız Odamızı ve 
TMMOB’yi de sorgulamanızı varsa eksik ve yanlışlarımızı da dile getirmenizi istiyoruz.

Emin olunuz ki, bu platformda, bu bağımsız ve özgür kürsüde dile getireceğiniz her düşünce 
geçmiş kurultaylarda olduğu gibi Odamızın ve Birliğimizin yarınlarına ışık tutacak, örgütümü-
zün geleceğine yön verecektir.



347

20 yılı aşan geçmişi bulunan öğrenci üye komisyonu çalışmalarında görev alan arkadaşları-
mız, bugün TMMOB’nin birçok biriminde örgüt yöneticisi düzeyinde görev yapıyor. 

Konuşmamın başında,  geleceğin oda kadrolarının yetişmesini sağlayan bu çalışmalar için, 
burada harcanan emek için Oda Başkanımız Ali Ekber Çakar’ın şahsında, 1996 yılından beri 
öğrenci üye çalışmalarımıza yön veren, önceki dönem TMMOB Başkanımız Mehmet Soğan-
cı ve Öğrenci komisyonlarımızdan sorumlu yönetim Kurulu üyemiz Elif Öztürk başta olmak 
üzere bu çalışmalarda emekleri bulunan bütün arkadaşlarımıza; bu etkinliğin düzenleme, 
yürütme kurullarına; etkinlik sekreterleri Evren Sağ ve Cem Şavur’a ve hepinize teşekkür 
ediyorum.

Öğrenci Üye Kurultayını, gelecekte birlikte üreteceğimiz, birlikte yöneteceğimiz bir oda 
hayatı, birlikte kuracağımız özgür ve aydınlık bir ülke umuduyla, bir kere daha sevgi ile 
selamlıyorum.

Sevgili Arkadaşlar, 
Kurultayın üst başlığı Eğitim ve Örgütlenme olarak belirlenmiş. 

Oda Sekreterimiz, bu iki temel konu hakkındaki TMMOB görüşlerini, yürütülen çalışmaları, 
sorunlara yaklaşımda temel aldığımız ilkeleri oldukça kapsamlı bir şekilde sizlerle paylaştı. 

Daha iyi bir gelecek için, laik ve bilimsel eğitim için, eşit ve özgür bir yaşam için ve hepsinin 
ilerisinde demokratik ve bağımsız bir Türkiye için örgütlenmek ve bu uğurda birlikte müca-
dele etmek bizlerin, Odalarımızın ve Birliğimizin en önemli gayesidir.  

Bildiğiniz üzere ülkemiz oldukça çetin bir dönemden geçiyor. 15 yıllık AKP iktidarının getirdiği 
gerici dalga ve 15 Temmuz’dan sonra yaşadığımız OHAL ve OHAL Kararnameleri dönemiyle 
her zamankinden daha derin bir karanlık içine çekildik.

Bugün sizlerin eğitiminize, okullarınıza odaklandığınız, bir an önce üniversitelerinizden me-
zun olup meslek hayatına atılmak için çabaladığınız zamanlarda, birçok sorun ve sıkıntı ile 
baş etmek durumunda olduğunuzu biliyorum.

Ülkemizde yaşananların, uygulanan gerici politikalar en az bizler kadar sizlerin de canını 
sıkıyor. Toplumsal kutuplaşmadan, ayrışmadan, maruz kaldığımız şiddet ve baskıdan sizler 
de yoruldunuz.

Üniversitelerinizin önce özerkliği ve kamusallığı, ardından da bütün kimliği, bilimselliği 
elinden alındı. Ülkemizin yüz akı akademisyenler sorgusuz, sualsiz ve hukuksuz bir şekilde 
görevlerinden ihraç ediliyor. Siz buralarda eğitim görmeye mecbur bırakılıyorsunuz.

Gündelik yaşantılarınız baskı altına alınmış durumda, sosyal medya paylaşımlarınız, laiklik 
isteğiniz suç sayılabiliyor. 

Temel hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığı, cezaevlerinin muhaliflerle tıka basa dolduruldu-
ğu, milletvekillerinin, parti başkanlarının tutuklandığı, seçilmiş belediye başkanlarının gö-
revden alınarak yerlerine kayyımlar atandığı basın yayının hükümet propagandası dışında 
aykırı tüm seslere kapatıldığı, ülke tarihimizin en kanlı, en karanlık ve en belirsiz günlerinden 
geçiyoruz.
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Adeta bir Ortadoğu ülkesi gibi her yeni güne acıyla yeni bir acıyla uyanır olduk. Can güvenliği 
endişesi ekonomik istikrarsızlığın, yoksulluğun işsizliğin önüne geçti. Sokaklarımız boşaldı. 
Gelecek güzel günlere olan inancımız azaldı.

OHAL ve OHAL Kararnameleri ile yüz binlerce insan işlerinden ihraç edildi, on binlerce insan 
açığa alındı veya görevinden uzaklaştırıldı. İhraç edilen kamu çalışanlarının 2500 kadarı mü-
hendis, mimar veya şehir plancısı…

İşte bizleri böylesi bir ortamda ülkeyi bir Referandum sürecine zorla soktular. 

Anayasa değişikliği tasarısının hazırlık aşamasında emek ve meslek örgütleri, sendikalar, sivil 
toplum örgütleri, üniversiteler, siyasi partiler gibi kurum ve kuruluşlardan görüş alınmadı ve 
toplumun büyük bir kesimi dışlandı. 

Şunu herkes bilsin ki, bu anayasa değişikliği ile AKP’nin 15 yıldır adım adım inşa ettiği, gerici, 
baskıcı, cumhuriyet ve laiklik düşmanı, insanı, doğayı ve toplumsal gereksinimleri dışlayan 
piyasacı rejimine yasal statü kazandırılmaya çalışılmaktadır. 

Geçtiğimiz günlerde, OHAL koşullarının sunduğu olağandışı yetkilerden yararlanan siyasal 
iktidar, yeni bir KHK ile TÜRKSAT, PTT, TELEKOM, BOTAŞ, TPAO, ETİ Maden, ÇAYKUR, Borsa 
İstanbul, THY, Ziraat Bankası ve Halk Bankası gibi ülkemizin 11 büyük kamu kurum ve kurulu-
şunun hisseleri ile Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Muğla ve Isparta başta olmak üzere birçok 
ildeki devlet arazilerini Varlık Fonu’na aktardı. Yani daha başkanlık sistemi gelmeden icraata 
başladılar.

Sevgili Arkadaşlar,
16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak olan Anayasa değişikliğinde toplumun ve ülkenin 
temel ihtiyaçları ve sorunlarına yönelik hiçbir öneri, hiçbir çözüm bulunmamaktadır. 

Aksine parlamenter temsili demokrasi, Meclisin içinden çıkan ve Meclis denetimine tabi Hü-
kümet sistemi, Bakanlar Kurulu, yargı bağımsızlığı, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin 
ayrılığı ortadan kaldırmaktadır. 

Bu değişiklikle, iktidar sözcülerinin ifadesi ile “Hükümet sistemi meclisten kovulmaktadır”. 
Meclisin yasama ve denetim yetkisi elinden alınmaktadır. Yürütme yetkisi, tek başına Cum-
hurbaşkanında toplanmakta, denetimsiz ve sınırsız yetkilerle donatılmaktadır. Cumhurbaş-
kanının yargılanması neredeyse imkânsız hale getirilmektedir.

Partili Cumhurbaşkanlığını öngören bu rejim/sistem değişikliği, tek kişi diktasını getirecek, 
cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kişiler milletvekili, bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı 
olacaktır. 

Cumhurbaşkanına Meclisi feshetme, bütçe hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve AYM üye-
lerini, büyükelçileri, üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını belirle-
me, TSK’yı kullanma ve daha birçok yetki verilmektedir. 

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

Ülkemiz anayasa değişikliği kabulü halinde hukuk devleti olmaktan çıkacak dikta rejimi ola-
rak anılacaktır.
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Yapılmak istenen değişiklik, ülke yönetimini tek bir kişiye bırakmaktadır.

Yapılmak istenen değişiklik, sömürü, rant düzeninin otoriter tarzda sürmesi içindir.

Yapılmak istenen değişiklik, yolsuzlukların dokunulmazlık sağlayarak sürmesi içindir. 

Yapılmak istenen değişiklik, nesillerin alın terinin ürünü olan kamu kaynak ve varlıklarının 
talanı içindir.

Yapılmak istenen değişiklik, Osmanlı’dan Cumhuriyete uzanan anayasal kazanımları, anaya-
sal gelenekler ve birikimi ayaklar altına almaktadır.

Yapılmak istenen kişi anayasasıdır.

Yapılmak istenen, daimi olağanüstü hal rejimidir.

Yapılmak istenen, bir dikta düzeninin kuruluşudur. 

Bu değişiklikte bir istibdat rejimi var.

Açık ki, bu değişiklikte biz yokuz, hiç birimiz yok. Yalnızca nasıl yönetileceğimiz var.

Bu değişiklikte Cumhurbaşkanı/Devlet Başkanı/Parti Başkanı var, HALK YOK. 

Bu değişiklikte halkın dertleri, sorunları, istekleri, dermanları yok.

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

Bu değişiklikte halkın günlük yaşamında sağlayacağı hiçbir fayda yok.

Bu değişiklikte demokrasi yok.

Bu değişiklikte memleket yok.

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

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

Oylarımızı mutlaka kullanacak, sandıklara sahip çıkacağız!

Siz öğrenci üyelerimizi de bu değişikliğe “Hayır” demeye, reddetmeye, ülkemizin sahipsiz ol-
madığını göstermeye, demokrasiyi kazanmaya, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik mücadelesini 
sahiplenmeye davet ediyoruz!

Sevgili Arkadaşlarım;
Ülkemizin karanlığa gidişini; örgütlenerek, direnerek, mücadele ederek durduracağız!

21. yüzyılda Nazi Diktatörlüğü yaşadığımız bu günlerde, gelecek özgür ve güzel günlere olan 
inancımla, sözlerimi Nazım’ın dizeleriyle bitirmeden sizleri; sevgi, umut ve gelecek güzel 
günlere olan inancımla selamlıyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum…

Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar.  
Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır.  
Safları sıklaştırın çocuklar,  
bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır.  
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SGK YÜKSEK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
Kemal Zeki Taydaş
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi

“Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Kapsamında, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Ör-
gütleri, Bankalar ve Toplumun Diğer İlgili Kesimleri ile İşbirliği Bilincinin Yaygınlaştırılması”

Sosyal güvenlik; gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli sosyal riskler (iş kazası, meslek has-
talığı, hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, işsizlik) karşısında gelir ve sağlık güvencesi 
sağlama görevini yerine getiren uygulamalar topluluğudur. Bu çerçevede, sosyal güvenlik 
hem aktif çalışma dönemi, hem de sonrası için bir hayat garantisidir.

Sosyal sigorta, sosyal güvenlik sistemlerinde kullanılan üç yöntemden biri olup, finansmanı; 
sigortalı, işveren ve devlet katkılarından oluşan primlerle karşılandığı için primli sosyal gü-
venlik sistemi olarak da adlandırılmaktadır.

Sosyal güvenliğin primsiz sistemini oluşturan iki yöntemden biri sosyal yardımlar, diğeri ise 
sosyal hizmetlerdir. Bu iki yöntemin ortak özelliği, finansmanın devlet bütçesinin önemli ge-
lir kaynaklarından biri olan vergilerle karşılanmasıdır. Sosyal yardımlarda parasal yardımlar, 
sosyal hizmetlerde ise adı üstünde hizmet yardımları öne çıkmaktadır.

Kayıtdışı ekonomi kavramı literatürde gayri resmi, enformel, düzensiz, ikinci, yeraltı, yasadı-
şı, görünmeyen, kayıtlı olmayan, gölge ekonomi gibi farklı isimlerle adlandırılmaktadır.  Farklı 
açılardan ele alındığında farklı isimlerle adlandırılan kayıt dışı ekonomi kavramının birçok 
dilde en çok rastlanan ortak ismi ise kara ekonomidir.

Ya hiç belgeye bağlanmayarak ya da içeriği gerçeği yansıtmayan belgelerle gerçekleştirilen 
ekonomik mübadelenin (alım satım), devletten ve işletme ile ilgili öteki kişilerden (ortaklar-
dan, alacaklılardan, kazanca katılan işçilerden vb.) tamamen ya da kısmen gizlenerek, kayıtlı 
(resmi) ekonominin dışına taşınması olarak gördüğümüz kayıt dışı ekonomiyi, GSMH hesap-
larını elde etmede kullanılan,  bilinen istatistikî yöntemlere göre tahmin edilemeyen gelir 
yaratıcı ekonomik faaliyetlerin tümü olarak görmekteyiz.

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

Kayıt dışı ekonominin sebepleri mali, ekonomik, politik, hukuki, sosyal ve psikolojik etken-
lere bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bu çerçevede, ülkelerin ekonomik 
sistemleri, ekonominin gelişmiş ya da azgelişmiş olması, ekonomi politikaları, istikrarsızlıklar, 
krizler, kayıtlı ekonomide istihdam ve gelir imkânlarının kısıtlı ve yüksek maliyetli olması gibi 
pek çok etken kayıt dışılığı etkileyen temel unsurlar olarak görülmektedir.

Günümüzde farklı tanımlamaları olmakla birlikte, genel olarak yasal üretim faaliyetleri için-
de yer alan, ancak faaliyetleri kamu kayıt ve istatistiklerinde eksik yer alan ya da hiç yer 



351

almayan istihdam olarak tanımlanan kayıt dışı istihdam, farklı gelişmişlik düzeyine sahip tüm 
ülkelerin karşılaştıkları ortak bir sorundur

Kayıt dışılık, dünyanın temel gerçeklerinden birisidir. Ülkeler bu faaliyetleri denetim altına 
alabilmek için cezalandırma, kanuni takibat, eğitim ve ekonomik tedbirler uygulamaktadır-
lar. Bu konuyla ilgili en temel zorluk, bu faaliyetlere kimlerin katıldığının, faaliyetlerin orta-
ya çıkış sıklığının, büyüklüğünün tespitiyle ilgilidir. Bu konuların bilinmesi etkin tedbirler ve 
kararlar alınmasını kolaylaştırır. Ancak, kayıt dışılık faaliyetleri içinde bulunanların kendini 
gizlemeleri bu işi zorlaştırmaktadır.

Bir ülkenin daha yüksek bir refah düzeyi ve verimlilik artışının sağlanması, o ülkenin sürdü-
rülebilir ve kalıcı bir büyüme trendini yakalaması ile mümkündür. Dolayısıyla bir ülkede kalıcı 
bir büyüme, kayıt dışı ekonomi üzerinde azaltıcı bir etki yaratacaktır. Gerçekten de gelişmiş 
ülkelerdeki kayıt dışı ekonomi, gelişmemiş ülkelerden daha azdır. Türkiye’de gerçekleşen bü-
yüme oranları gerekli refah artışını ve verimliliği arttıramadığı için, kayıt dışı ekonomi üzerin-
de de azaltıcı bir etki yaratamamıştır

Harcanabilir gelirin düşük olduğu ülkelerde bireyler,  gerekli yaşam standartlarını yakalaya-
bilmek için resmi işlerinin yanı sıra gayri resmi olarak ikinci bir işte çalışmakta ve kayıt dışı 
faaliyetlerin önemli bir kaynağını oluşturmaktadır.

Kayıt dışı ekonomi ve bundan kaynaklanan kayıpların, net olarak ölçülmesi, kuşkusuz müm-
kün olmamaktadır.  Ancak bu konuda yapılan araştırmalar kayıt dışı ekonominin boyutlarının 
G.S. M.H.’nın % 50’sini aştığını söylemektedir. Bu veriler ise, kayıt dışı ekonominin üzerine 
önemle eğilmesi gereken bir konu olduğunu göstermektedir.

Diğer taraftan, büyüme ile kayıt dışı ekonomi arasında pozitif bir ilişki bulan çalışmalar da 
vardır. Bu çalışmaların ortak özelliği, kayıt dışı ekonomiden büyümeye doğru bir nedenselli-
ğin olmasıdır. Yani kayıt dışı ekonominin artması, büyüme oranını artırmaktadır. Kısa erimli 
süreçlerde olumluymuş gibi görünen bu durum, uzun erimli süreçlerde tam tersi bir etki 
yaratarak ekonomide büyük çatlakların oluşmasına neden olmaktadır. Türkiye’ nin de içinde 
bulunduğu süreç buna benzer bir süreçtir. Kayıt dışı istihdam ile sonuçlanan kayıt dışı eko-
nomiye gösterilen üstü kapalı izinlerle bu güne kadar gelinmiştir. Toplumun değişik kesimle-
rinde kuvvetli bir algıya sebep olan bu durum sürdürülebilir değildir. Bu kısır döngü kırılarak 
çalışanın ve dolayısıyla onun sosyal güvenlik kuruluşunun lehine çalışma yaşamı yeniden 
tesis edilmelidir.

Türkiye’de kayıt dışı istihdam en fazla; tarım, imalat, inşaat ve hizmetler sektörlerinde, er-
keklere nazaran kadınlarda, 30-34 yaş aralığında, okuma yazma bilmeyenler arasında, ta-
rım ve hayvancılık meslek kolunda ve 1-5 arasında işçi çalıştıran işletmelerde görülürken; 
en az ise profesyonel meslek mensuplarının çalıştığı meslek grubunda, 60-64 yaş aralığında 
ve yüksekokul veya fakülte mezunları arasında, 50 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler arasında 
görülmektedir.

TÜİK’in verilerinde bile son ölçümler 2015 yılına aittir %33.57 kayıt dışı istihdam oranı gö-
rülmektedir. En kaba tabiriyle her Üç çalışandan Biri kayıt dışıdır. Sektörel baz göz önüne 
alındığında durumun daha vahim olduğu görülmektedir. Örneğin gıda ve içecek sektöründe 
kayıt dışı istihdamın çok daha yüksek olduğu kendi meslek kuruluşlarının yaptırdığı piyasa 
araştırmaları ve bilimsel çalışmalarla ortaya konulmaktadır.

Kayıt dışı istihdamın sonuçlarına bakıldığında olumsuz birçok etkisi bulunduğu görülmekte-
dir. Kuşkusuz en önemli sonuçlarından birisi kamunun gelir kaybına uğramasıdır. Gelir kaybı 
neticesinde kamu hizmetlerinin yeterince sağlanamaması ve gelir kaybının telafisi amacıyla 
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istihdamla ilgili mali yükümlülüklerin arttırılması gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca vergi ve prim adaletini bozarak kamuya olan güveni de sarsmaktadır. Kayıt dışı is-
tihdam, kayıtlı çalışana sahip işletmeler üzerinde haksız rekabete yol açmaktadır. Kayıt dışı 
çalışmalara dönük afların çıkarılması insanların kamuya bakış açısını olumsuz etkilemekle 
birlikte ahlaki değerler üzerinde de yozlaşmaya neden olmaktadır. Diğer bir etkisi ise istatis-
tikler üzerindedir ki, hatalı istatistiklerin elde edilmesi karar vericilerin ya da politika uygula-
yıcıların kaynakları verimsiz alanlara yöneltmesine neden olmaktadır.

Kayıt dışı faaliyet alanına giriş ve çıkışın daha kolay olacağı varsayımı altında, özellikle kayıtlı 
sektörün yeterince istihdam yaratamaması ve kayıtlı sektörde iş aramanın yüksek maliyeti 
insanları kayıt dışı faaliyetlere yöneltmektedir.

Devletin ekonomiden vergi ve benzeri şekilde aldığı pay arttıkça, ekonomik birimler faaliyet-
lerini denetimden uzak devam ettirmek istemektedirler. Kesimler arasındaki vergi yükü ada-
letsizliği, kayıt dışı faaliyetlere yol açmayacak şekilde giderilmeli ve vergi yükü azaltılmalıdır.

Çalışma yaşamına yönelik atılmış olumlu adımlardan biri olarak değerlendirilecek “İşbaşı 
Eğitim Programı” adı altında Altı aylık süreyle toplumun her kesiminden işsiz insanların istih-
dam edilerek, çalışma yaşamına alışma ve staj mahiyetindeki bu süre sonunda o işyerinde 
daimi olarak çalışmayı hedefleyen program işsizliği aşağı çekmenin bir aracı olarak ta kulla-
nılmaktadır.

İşbaşı eğitim programları ile istihdam edilen katılımcılara verilen asgari ücret düzeyindeki 
harçlık olarak adlandırabileceğimiz rakamın; mühendis, mimar ve şehir plancıları gibi meslek 
mensuplarının program sonrasındaki istihdamındaki ücretlendirilmeleri konusunda bir sıkın-
tı yaşanabileceği öngörülmelidir. Bu tür sorunların yaşanmaması için 2012 yılının Temmuz 
ayında SGK ve TMMOB arasında imzalanmış olan“işbirliği protokolü” nün gereğinin yerine 
getirilmesi esastır. Bu protokol ile Beş yıldır mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdam 
edildiği sektör disipline edilmiştir. Kayıt dışılığın önlenmesinde önemli bir yeri olan, içinde 
TMMOB’ nin de olduğu kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile yapılacak bu tür 
protokollerle üyelerimizin hak kayıplarının önüne geçilerek SGK’nın da pirim kaybına uğ-
raması engellenmektedir. Mevcut durumun geliştirilerek daha ileriye götürülmesi varken, 
mevcut durumdan geriye düşürecek TMMOB üyelerinin hak kaybına ve SGK’nın  pirim kaybı-
na neden olacak protokol değişiklik taslağı anlaşılabilir değildir. Yapılmak istenen değişiklikle 
kayıt dışılığın kapısı aralanmak mı istenmektedir?

Kayıt dışı istihdamla mücadelede hedeflenen mutlak sıfır değildir. Kayıt dışılığı;  gelişmiş, 
çağdaş, sendikal hak ve mücadelede belli bir bilinç seviyesinin üzerine çıkmış, örgütlenme ve 
ifade özgürlüğünün yaşandığı ülkeler seviyesine çekebilmek başarmaktır.Yapılacak mücade-
lede kaçak yabancı işçiler ile çocuk işçilerin istihdamını önlemek ayrıca önem arz etmektedir. 
Mühendisçe bir tabirle bütün bu açıklananlar çerçevesinde çalışma hayatının “kısa devresi”  
kayıt dışı istihdamdır. Elektriğin en kısa yolu seçtiği gibi, kayıt dışı ekonomi aktörleri de kayıt 
dışı istihdamı tercih ederler.

Kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmalarının etkin, etkili ve başarılı olabilmesi için, toplumu 
oluşturan tüm kesimlerin özveri ile sorunun çözümüne eğilmesi, demokratik katılım ve sos-
yal diyalog anlayışıyla sorunun çözümüne katkı sağlaması gerekmektedir. Diğer yandan kayıt 
dışı mücadele amacıyla, caydırıcı ve özendirici tedbirlerin birlikte yer aldığı karma yöntem 
hayata geçirilerek, önleyici teftiş anlayışı yaygınlaştırılmalı,  denetimlerin ve cezaların etkinli-
ği arttırılmalıdır. Bu doğrultuda karma yöntem içerisinde yer alan tüm politikaların eşgüdüm 
içerisinde uygulanmasına da azami özen gösterilmelidir.
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Ankara

18.03.2017

TMMOB 2. KADIN SEMPOZYUMU
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’nin aydınlık yüzleri,
Sevgili Kadın Meslektaşlarım,
Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz.
Yaklaşık 4 dönemdir yapmakta olduğumuz Kadın Kurultaylarına geçen dönemden itibaren 
Kadın Sempozyumunu da ekledik. “Kadınlar örgütlü TMMOB daha güçlü şiarıyla” sürdür-
düğümüz kadın çalışmalarının giderek büyüdüğünü, örgütle bütünleştiğini görüyor ve bu 
başarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum.
Kadınlarla ilgili tüm söylemlerinde cinsiyetçi bir dil kullanan, kadınlara saldıran siyasi ikti-
dar,gerici düzenlemelerinin büyük çoğunluğunu kadınlar üzerinden yürütüyor. Sempozyum 
programının bu gerçekliğin altını bir kez daha çizecek şekilde kurgulanmış olmasını anlamlı 
buluyorum.
Böylesine önemli bir etkinliği TMMOB adına şekillendiren Kadın Çalışma Grubumuza, et-
kinliğimize emeği ve katkısı bulunan tüm dostlara, etkinlik konuşmacılarına, siz katılımcılara 
yürekten teşekkür ediyorum.
Sevgili arkadaşlar,
2. Kadın Sempozyumunu Olağanüstü hal koşulları fırsat bilinerek;soruşturmalar, görevden 
uzaklaştırmalar, gözaltı ve tutuklamalarla muhalif tüm seslerin susturulmaya çalışıldığı, ülke-
mizin yüz akı akademisyenler sorgusuz, sualsiz ve hukuksuz bir şekilde görevlerinden ihraç 
edildiği, basın-yayın organlarının, derneklerin kapatıldığı, 8 Mart kadın yürüyüşü gibi tüm 
dünyada coşkuyla kutlanan bir etkinliğin dahi yasaklandığı bir süreçte gerçekleştiriyoruz.
Bizler, iktidarın rant hesaplarına çomak sokan, ülke kaynaklarının talan edilmesine karşı çı-
kan, bu ülkenin yüzünü emekten, adaletten, demokrasiden yana çevirmiş mühendis, mimar 
ve şehir plancıları bu baskılara çok da yabancı değiliz. Ancak baskının sistematik hale geldi-
ğinin ve bir korku iklimi yaratılarak toplumun sindirilmeye çalışıldığının da bilinmesini isteriz.
Aramızda KHK’larla işten atılan meslektaşlarımız olduğunu biliyorum. Baskı ve yıldırma ope-
rasyonları karşısında dimdik duran sevgili kadınlar… Bu onurlu mücadelenizde her zaman ya-
nınızda duracak ve görevlerinize bir an önce geri dönebilmeniz için gereken her türlü desteği 
vereceğiz. Mücadeleniz mücadelemizdir.
Hukuk tanımaz diktacı zihniyetin nazi dönemini çağrıştıran bu faşizan uygulamalarıyla amaç-
lanan açıktır. Bir rejim dönüşümü ve fiilen yürütülmekte olan başkanlık sisteminin kurumsal-
laştırılması söz konusudur.
Evet, sevgili meslektaşlarım;
Ülkemiz gündemine karabasan gibi çöken Anayasa değişikliği referandumuna yaklaşık bir 
ay kaldı.16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak olan bu Anayasa değişikliği paketinde top-
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lumun ve ülkenin temel ihtiyaçları ve sorunlarına yönelik hiçbir öneri, hiçbir çözüm bulun-
mamaktadır.
Aksine, zaten iyice güdümlü hale gelmiş olan yargının bağımsızlığı ile yasama, yürütme ve 
yargı kuvvetlerinin ayrılığı ilkesi ortadan kaldırılmaktadır.
Meclisin yasama ve denetim yetkisi elinden alınmaktadır. Yürütme yetkisi, tek başına Cum-
hurbaşkanında toplanmakta, Cumhurbaşkanı denetimsiz ve sınırsız yetkilerle donatılmakta-
dır.
Cumhurbaşkanı herhangi bir partiye üye, hatta parti başkanı bile olabilecektir. Partili cum-
hurbaşkanı tarafından belirlenen kişiler milletvekili, bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı ola-
caktır.
Cumhurbaşkanına Meclisi feshetme, bütçe hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve AYM üye-
lerini, büyükelçileri, üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını belirle-
me, TSK’yı kullanma, OHAL ilan etme ve daha birçok yetki verilmektedir.
Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışacak ve tüm üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atana-
cak Devlet Denetleme Kuruluna Meslek Kuruluşları ve sendikalar hakkında İdari Soruşturma 
açma yetkisi de verilerek bu kurumlar işlevsizleştirilmeye sürekli baskı altında tutulmaya ça-
lışılmaktadır.
Böylesi geniş yetkilerle donatılan Cumhurbaşkanının yargılanması ise neredeyse imkânsız 
hale getirilmektedir.
Görüldüğü üzere, yapılmak istenen değişiklik, iktidarın iktidarını daha sert bir şekilde koru-
yabilmesi, ömrünü uzatabilmesi içindir.
Yapılmak istenen değişiklik, sömürü ve rant düzenlerinin otoriter bir tarzda sürmesi,  yolsuz-
luklarının dokunulmazlık sağlanarak devam etmesi, halkımızın alın terinin ürünü olan kamu 
kaynak ve varlıklarının talanı içindir.
Bunun en somut örneğine geçtiğimiz günlerde tanıklık ettik. OHAL koşullarının sunduğu ola-
ğandışı yetkilerden yararlanan siyasal iktidar, yeni bir KHK ile ülkemizin 11 büyük kamu ku-
rum ve kuruluşunun hisseleri ile birçok ildeki devlet arazilerini Varlık Fonu’na aktardı. Yani 
daha başkanlık sistemi gelmeden icraata başladılar.
Sevgili arkadaşlar,
Bu değişiklik paketi, iktidarda olduğu 15 yılda kadınların tüm kazanımlarını birer birer ellerin-
den alan, kadın cinayetlerine ve kadının insan hakları ihlallerine göz yuman, kadını toplum-
sal yaşamdan uzaklaştırıp eve hapsetmeye çalışan AKP zihniyetinin Cumhuriyet değerleriyle 
kavgasının son raundundaki vurucu darbesidir.
Görünen odur ki, demokrasi ve laikliğin tasfiye edilmesi, yoğun dinselleştirme gibi toplumun 
yeniden biçimlendirilmesine hizmet eden düzenlemeler iktidara yetmemiş ve Anayasa deği-
şikliği ile siyasal rejim dönüşümünü tamamlayacak yeni bir dönemece girilmiştir.
Kuru gürültüye pabuç bırakmadığını, toplumsal cinsiyet rolleri ezberinde erkek mesleği ola-
rak bilinen mühendislik alanlarını seçerek ispat eden siz kadın meslektaşlarımın, bu Anayasa 
değişikliği ile dayatılan “tek adam” rejimine “HAYIR”larını en güçlü sesleriyle haykıracakları-
na inancım tamdır.
Ülkenin dört bir yanından gelen, “Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var” diyen 
kadın yoldaşlar…
Hepinizi sevgi, umut ve gelecek güzel günlere olan inancımla bir kez daha selamlıyor, etkinli-
ğimizin başarılı geçmesini diliyorum.
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Ankara

25.03.2017

TMMOB 2. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Konuklar,
Sevgili Arkadaşlar,
Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.

Ziraattan sanayiye, inşaat sektöründen gıda sektörüne, enerjiden madenciliğe  çok geniş 
bir yelpazede bulunan çalışma alanları ve 515.000’i aşkın üyesiyle TMMOB ve bağlı Odaları 
Bilirkişilik alanında da önemli bir hizmet vermektedir.

Bilirkişilik alanının oldukça sıkıntılı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Kasım ayında çıkarılan 
6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun adeta kangren haline gelen bu sorunları ne kadar gidere-
bileceği tartışmalıdır. Birliğimiz ve Odalarımızın Kanunun özüne  ilişkin ciddi itirazları bulun-
maktadır.

Ancak hayatın devinimi gereği bir noktaya saplanıp kalmamak ve ilerlemek gerektiği de baş-
ka bir gerçekliktir. Bilirkişilik Çalışma grubumuz bu bağlamda geçen dönem ilki gerçekleştiri-
len Bilirkişilik çalıştayının bu dönem ikincisini gerçekleştirme kararı almıştır.

Bilirkişilik Çalışma Grubumuzun çalıştay öncesi raporları oluşturma sürecinde ne kadar yo-
ğun bir emek harcadığını biliyorum. Katkı veren tüm üyelerimize emeklerinden dolayı teşek-
kür ediyorum.

Sevgili Arkadaşlar,
Çalıştayımız “6754 sayılı Yasanın Gölgesinde” başlığı ile düzenlenmiştir. Başlıktan da anlaşıla-
cağı üzere bu çalıştayda Yasa kapsamında, Yönetmelikle düzenlenmesi öngörülen Bilirkişilik 
eğitimleri, Bilirkişilik Uzmanlık alanları, Bilirkişilik ücretleri, Bilirkişilik etiği ve bilirkişilerin 
denetimi başlıkları tartışmaya açılacaktır.

Bu noktada ikincil mevzuat çalışmalarında dikkate alınacağını düşünerek 6754 sayılı Yasada 
eleştirdiğimiz hususları bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Gerek hukuk gerekse ceza muhakemesi hukukunda bilirkişiler, çözümü uzmanlık veya özel 
ya da teknik bilgiyi gerektiren hususlarda görüşüne başvurulmak üzere hakim veya savcı 
tarafından görevlendirilen tarafsız kişiler olarak tanımlanır.

Bilirkişi, uyuşmazlık konusunu, mesleki bilgi birikiminin elverdiği oranda ele alacak ve görüş 
oluşturacaktır. Verilen görüşün  tarafsız ve objektif olması için, bilirkişinin görüş oluştururken 
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hiçbir etki altında kalmaması ve çıkar gözetmemesi    gerektiği açıktır. Bu nedenle meslek, 
kişinin bilirkişi olarak görevlendirmesini sağlayan temel unsur olmakla birlikte, mesleki ye-
terlilik ve etik ilkeler de bilirkişilik hizmetinde olmazsa olmaz koşullardan birkaçıdır.

Bilirkişi, uyuşmazlığın çözümünde hakimin yardımcısıdır. Bu nedenle, bilirkişinin her şeyden 
önce bağımsız ve tarafsız olması temel koşuldur. Bu bağımsızlık, Adalet Bakanlığı’na, hakime, 
savcıya, taraflara, siyasal iktidara, basına, kamuoyuna karşı olmak durumundadır. Aksi halde 
adil yargılamadan söz edilemez.

6754 sayılı Yasa ile Bilirkişilerin, sicil, denetim, performans ölçümleri Adalet Bakanlığı bün-
yesinde oluşturulan Bölge Kurulları tarafından gerçekleştirilecektir. Bilirkişilerin sicillerinin 
merkezi bir yapıda tutulmasını doğru bulmakla birlikte performans denetimi gibi kritik bir 
konuda karar verici mevkiin Bakanlık olmasının bilirkişilerin bağımsızlıklarını yitirmelerine 
neden olacağı yönünde ciddi kaygılarımız bulunmaktadır. Zira Bakanlık eliyle yürütülen per-
formans denetimi Bakanlığa istediği/istemediği bilirkişileri tasnifleme şansı sağlamaktadır.

İçerisinde ağırlıklı olarak bilim ve meslek kuruluşlarının yer aldığı bağımsız yapılar olarak şe-
killendirilmesi gereken Bölge Kurulları, Yasada tamamen Adalet Bakanlığı üzerinden kurgu-
lanmıştır.  Adalete ve bilirkişilik kurumuna güvenin zedelenmemesi için ikincil mevzuatta Böl-
ge Kurullarının meslek odalarıyla işbirliğine olanak sağlayan düzenlemelere yer verilmelidir.

Birliğimizin ve Odalarımızın Yasada en çok eleştirdiği hususlardan birisi de özel hukuk tüzel 
kişilerinin (ticari şirketlerin) bilirkişilik yapmasına imkan tanınmasıdır.

Bilirkişilik kesinlikle uzman gerçek kişi eliyle yapılması gereken kamusal bir görevdir. Özel 
hukuk tüzel kişilerine bu hakkın verilmesi bilirkişiliğin ileride bu amaçla kurulacak şirketlere 
teslim edilmesi sonucunu doğuracaktır. Yapı denetim sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi 
gibi pek çok Yasada da bizzat yaşanarak deneyimlendiği üzere ticari şirket bünyesinde görev 
yapacak bilirkişilerin görevini bağımsız bir biçimde yerine getirmesi mümkün olmayacaktır.

Yasa ile verilen bu hakkın Yönetmelikte yok sayılamayacağını bilmekteyiz. Ancak en azından 
ekip, ekipman gerektiren bilirkişilik hizmetleri ile sınırlanabilir düşüncesindeyiz.

Bilirkişilik hizmetlerinin büyük çoğunluğunun mühendis, mimar ve şehir plancıları tarafından 
verildiği bilinmekteyken, bilirkişilik alanını düzenleme iddiasında bulunan 6754 sayılı Yasada 
TMMOB’ye Bilirkişilik Danışma Kurulunda bir temsilci bulundurma dışında bir rol verilme-
miştir. Oysa bilirkişiliğe kabul şartları arasında yer alan meslek mensuplarının mesleki yeter-
lilikleri, eğitimleri, uzmanlık alanları gibi hususlarda en sağlıklı bilgi meslek odaları kayıtların-
dadır. Birliğimiz bu konunun da ikincil mevzuatta çözülmesini beklemektedir.

Sevgili Arkadaşlar,
2. Bilirkişilik Çalıştayını 16 Nisan’da yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna bir aydan 
kısa bir süre kala gerçekleştiriyoruz.

Bu ülkenin yüzünü emekten, adaletten, demokrasiden yana çevirmiş mühendis, mimar ve 
şehir plancıları olarak Anayasa değişiklik paketine ilişkin edecek sözlerimiz var elbette.

OHAL koşullarında, toplumsal uzlaşıdan yoksun olarak hazırlanan ve yine özgürlüklerin ya-
saklandığı ve fiilen kullanılamadığı OHAL koşullarında referanduma sunulan Anayasa deği-
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şikliği teklifi toplumun temel ihtiyaçlarına ve sorunlarına yönelik hiçbir çözüm önerisinde 
bulunmamaktadır.

Anayasa değişikliği ile yargı bağımsızlığı ortadan kaldırılmaktadır. Parlamenter sistemin ol-
mazsa olmazı olan kuvvetler ayrılığı ilkesinden bahsetmek dahi mümkün değildir. Zira mecli-
sin yasama ve denetim yetkisi elinden alınmakta, yürütme yetkisi tek başına Cumhurbaşka-
nına verilmekte kısaca tüm bu kuvvetler tek bir adamın elinde toplanmaktadır.

Anayasa değişikliği ile herhangi bir partiye üye, hatta parti başkanı olabilen Cumhurbaşkanı 
dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakan atayabilecek ve bu kişilerin Meclise karşı 
hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanına ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek başına belir-
leme de dahil olmak üzere kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerini, büyükelçileri, üst dü-
zey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını belirleme, TSK’yı kullanma, OHAL 
ilan etme ve daha birçok yetki verilmektedir.

Böylesi geniş yetkilerle donatılan Cumhurbaşkanının yargılanması ise neredeyse imkânsız 
hale getirilmektedir.

Anayasa değişikliği toplumda var olan kutuplaştırmayı artıracak, geleceğimizi olumsuz bir 
şekilde etkileyecektir.

Bu nedenle 16 Nisan’da gerçekleştirilecek Anayasa değişikliği referandumunda örgütümüz 
“HAYIR” diyecektir.

Sevgili arkadaşlar,
Bu vesileyle tüm halkımızı, eşit, özgür, demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı 
savunan her bir bireyi, anayasa değişikliği teklifini reddetmeye ve referandumda tercihini 
HAYIR’dan yana kullanmaya çağırıyor, gelecek güzel günlere olan inancımla etkinliğimizin ba-
şarılı geçmesini diliyorum.

Hoşgeldiniz.
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Ankara

06.04.2017

DEK-TMK GENEL KURULU
Cengiz Göltaş
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın Konuklar, Değerli Delegeler…
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneğinin 2014 – 2016 Dönemi Olağan Genel Ku-
rul Birinci Toplantısında TMMOB Yönetim Kurulu adına söz alıyorum. Öncelikle hepinizi şah-
sım ve TMMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.

Tüzüğünün 2. Maddesinde de yer aldığı üzere; faaliyetini tarafsız, bağımsız, bilimsel nitelikte 
ve ülkemiz çıkarları doğrultusunda gerçekleştirmesi gereken DEK-TMK, iki yıl önce yapılan 
genel kurulu ve öncesinde yaşanan gelişmeleri hepimiz hatırlıyoruz. Gerek siyasal açıdan ge-
rekse enerji sektörüne farklı görüşlere sahip yaklaşık 250-300 gerçek ve tüzel kişiden oluşan 
dernek yapısı geçen yıl gündeme gelen toplu üyeliklerle bir anda 900 civarında üye yapısına 
dönüştürüldü.

DEK-TMK Tüzüğünde Gerçek Kişilerin Üyelik Şartlarını belirleyen 7. Maddesindeki “Fiil ehli-
yetine sahip gerçek kişiler, enerji veya enerji-çevre ilişkisi konusunda araştırmaları, çalışma-
ları, görevleri, hizmetleri ve eserleri ile tanınmış olmalıdır.” Hükmü yok sayılarak, enerji ile 
ilgili kamu kurumlarında çalışmanın ötesine geçememiş çalışanların da üyeliği ile derneğin 
nitelikli yapısı nicel zenginliğe kavuşturulmuştur.

Geçen dönem yaşanan bu gelişmeler ile derneğin amaç maddesinde yer alan tarafsızlık, 
bağımsızlık ve bilimsel yapısı da ciddi anlamda erozyona uğramıştır. Tüm meslek alanlarında 
kendisini ifade edebilen farklı seslere tahammül olmadığı yapılan Bakanlık merkezli operas-
yonla bir kez daha açığa çıkmıştır.

Değerli Delegeler..
TMMOB olarak bizler; enerjinin özerk bir kamu kurumu tarafından, merkezi bir planlama 
anlayışı ve kamu hizmeti gereklerine uygun bir şekilde tek elden yönetilmesini savunuyoruz. 
Elektrik enerjisi kullanımını bir insan hakkı olarak kabul ediyor, günümüz koşullarında çağdaş 
ve sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi için insanların elektrik enerjisi kullanımının zorunlu 
olduğunu savunuyoruz.

Ayrıca; elektrik enerjisinin kullanıma hazır hale getirilmesi işlemlerinin endüstriyel ve ekono-
mik faaliyetleri gerekli kıldığı, üretiminde kullanılan doğal kaynakların tamamının da toplum-
sal mülkiyet alanı içinde yer aldığı bilinciyle hareket ediyoruz.

Bu nedenle; enerji, özellikle elektrik enerjisine ilişkin faaliyetlerin çevreye zarar vermeden, 
kaynakları israf etmeden, gerekli yatırım ve endüstriyel faaliyetlerinde ekonomik ve tekno-
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lojik olarak halk yararına olan yöntemlerin kullanılmasında ısrar ederek; halkımıza sürekli, 
kaliteli, ucuz elektrik enerjisi ulaştırılması için çaba sarf ediyoruz.

Yani elektrik enerjisi ile ilgili iş ve işlemleri takip ediyor, görüş oluşturuyor ve yapanları de-
netlemekle görevli olanlara ileterek halkımızın çıkarlarına aykırı olan, çevreye zarar veren 
veya verecek olan, kaynaklarımızı israf eden, yapılmasında kamu yararı olmadığını düşündü-
ğümüz iş ve işlemler için denetleme erki ve yaptırım gücü olan Kurumlarla yanlış işlere engel 
olmaya çalışıyoruz.

Bunu bazen yargı organlarında dava açarak, bazen TBMM’de grubu bulunan partilere iletip 
TBMM vasıtası ile denetleme yapmalarını talep ederek, bazen de basın açıklamaları, kongre, 
sempozyum  ve benzeri etkinliklerle kamu yararına konunun tüm bileşenlerini bir araya ge-
tirerek   doğru bildiğimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz.

Bugünlerde hepimizin malumu olduğu üzere ülkemiz genel anlamda 16 Nisan’da yapılacak 
Anayasa değişikliğine odaklandı. Halkımızın tercihine sunulacak olan Anayasa değişikliği ger-
çekleşirse, tüm yetkilerin tek elde toplandığı bir yönetim şekline adım atmış olacağız.   

Bu haliyle artık yaptığımız çalışmaları ileterek enerji alanında denetim yapılmasını isteme 
şansımız olmayacak çünkü TBMM’nin öyle bir yetkisi kalmamış olacaktır.

Yargı kurumlarında dava açamayacağız çünkü açsak bile eleştirdiğimiz işi yapan yürütmenin 
başında olan kişi tarafından seçilen yargıçlar onun isteği dışında karar veremeyeceklerdir.

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

Dolayısı ile bizler hiçbir söz hakkı olmayan, görüş bildiremeyen kitleler olarak yalnızca yapı-
lanları seyretmekle kalacağız.

O zamanda pahalı elektrik, nükleer santraller, kalitesiz ve kesintili elektrik, kirli hava, iklim 
değişikliğine neden olan uygulamalar ve benzeri karşı çıktığımız ve kısmen de olsa engelledi-
ğimiz olumsuz uygulamalar;  kar etmeyi her şeyin önünde gören bir anlayış vasıtası ile hayata 
geçirilecek ve ülkemiz, elektrik enerjisini kamu hizmeti olarak değil de ticari bir meta ve kar 
aracı olarak görenler için dikensiz bir gül bahçesi olacaktır.

Biz böyle olmasını istemiyoruz. Bilgi ve birikimimizi ülke çıkarları ve halk yararına kullanmak, 
bilimsel ve sosyal olarak yanlış bulduğumuz uygulamaları engellemek için uğraş vermek, 
elektrik enerjisinin yeterli, kaliteli ve kesintisiz olarak, halkımıza ekonomik yük oluşturmaya-
cak şekilde bir kamu hizmeti olarak sunulmasını sağlamak için çalışmak istiyoruz.

Anayasa değişikliği gerçekleştiği takdirde bu haklar elimizden alacaktır. Bu nedenle Anayasa 
oylamasında HAYIR diyoruz ve tüm meslektaşlarımızı da HAYIR demeye davet ediyoruz.

Sayın Katılımcılar…
TMMOB olarak
Enerjinin insan yaşamı için vazgeçilmez olduğu ve yokluğunun insanın çağdaş bir yaşam sür-
mesine engel olacağı bilinci ile;

• Enerjinin tüm insanlara ihtiyacı kadar sunulması temel ilkesini esas alarak,
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• İnsanın kullandığı her tür enerjinin bir işlem gerektirdiğini bilerek ve bu işlemi yerine 
getiren emeğe saygıyı  önde tutarak,

• Her tür enerjinin bir kaynaktan üretildiği ve bu kaynakların dünyada kısıtlı oranda bulun-
duğunun bilincinde olarak,

• Her tür kaynağın enerjiye dönüştürülmesinin o kaynağı belli oranlarda kullandığını ve 
yenilenebilir kaynaklar dışındaki tüm kaynakların tükenebileceği ve bu kaynakların in-
sanlığın malı olduğu gerçeğinden hareketle,

• Her tür kaynağı enerjiye çevirme işleminin belli oranlarda doğada kirlilik yarattığını bi-
lerek,

• Enerjinin bir bedeli olduğu gerçeğini yadsımadan,

• Enerji kaynaklarının kullanımının ülke sınırları içerisine hapsedilmesinin insanlık açısın-
dan enerjiden yaralanmayı kısıtlayıcı bir unsur olduğu ve  enerji konusunun uluslararası 
ölçekte değerlendirilmesi zorunluluğunu kabul ederek ,

• Enerjinin evrensel bir değer olduğunu esas alarak ,

Enerji politikamızın  temel ilkelerini uzun yıllar içerisinde oluşturduk ve her platformda başta 
konunun ilgilileri olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşmayı ülkemize karşı asli sorumluluğu-
muz olarak bildik.

Bu anlayış ve değerler bütünü içinde çalışmalarımızı 2017 yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleş-
tireceğimiz TMMOB 11. Enerji Sempozyumunda da sürdüreceğiz.
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Ankara

10.04.2017

70. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Konuklar, 
Kıymetli Katılımcılar, 
Sevgili Arkadaşlar,
Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına sevgiyle, saygıyla, 
dostlukla selamlıyorum.

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

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

Daha önceden gerekli protokoller yapılmasına, yazılı onay verilmesine, tüm hazırlıklar bu 
doğrultuda yapılmasına karşın   MTA Genel Müdürlüğü’nün Kurultay başlama tarihine 10 
gün kala  son anda aldığı bir kararla MTA Kültür Merkezi salonlarını 70. Kurultayımıza  tahsis 
etmekten vaz geçmesini ve bu durumu sözlü olarak bildirmesini esefle karşıladığımı belirt-
mek istiyorum. 

Kamu kurumu ciddiyetiyle bağdaşmayacak bu tutum, sadece  Birliğimize ve Jeoloji Mühen-
disleri Odasına değil, böylesi önemli bir etkinliğin tüm katılımcılarına karşı yapılmış  büyük 
bir saygısızlıktır. Bu tutumu şiddetle kınıyorum.

MTA’nın almış olduğu bu kararın arkasında siyasi bir yaklaşım olduğu apaçık ortadadır. TM-
MOB ve bağlı Odalarının kamu yararı doğrultusunda, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde 
ürettiği faydalar , yaptığı çalışmalar, kamu oyunu bilgilendirme faaliyetleri iktidar odaklarını 
rahatsız etmektedir. 

Ancak şunu iyi bilsinler ki, bu ve benzeri engelleme girişimleri ile bizleri yıldıramazlar, bizleri 
susturamazlar.  TMMOB ve bağlı odaları sadece örgütlü üyesinden aldığı güçle aklın, bilimin 
ve Türkiye vicdanının sesi olmaya devam edecektir.

Sevgili Katılımcılar,  
TMMOB, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki mühendis, mimar ve 
şehir plancılarını temsil etmektedir. Birliğimiz ve bağlı Odalarımız üyelerinin hak ve çıkarları-
nı halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, üyelerinin mesleki, sosyal ve kültü-
rel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini 
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yaratmakla görevlidir. 

TMMOB, meslek alanları üzerinden Türkiye gerçekleri hakkında üyelerini ve halkı bilgilendir-
mekte, bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmekte ve bunların 
yaşama geçirilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir. 

Bu temel yaklaşım içerisinde Birliğimiz ve bağlı Odalarımız, her dönem kongre, kurultay ve 
sempozyum düzeyinde yüzlerce etkinlik düzenlemektedir. 

Bu etkinliklerde uzmanlık alanlarımızla ilgili  gelişmeleri ve mesleki sorunlarımızı konunun 
tüm taraflarıyla birlikte değerlendirme olanağı yakalıyor, ülkemizde ve dünyadaki bilimsel 
ve teknik gelişmeleri , sektörel bilgi, deneyim, yenilikler ve ar-ge çalışmalarını paylaşıma açı-
yoruz . 

Sevgili Katılımcılar,   
Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerimizden birisi olan Türkiye Jeoloji Kurultayı, ülkemizde 
bilimsel ve mesleki olarak düzenlenen en eski ve köklü organizasyonlardan birisidir. Türkiye 
Jeoloji Kurumu’nda, 1947 yılında başlayan bu Kurultayda, bu yıl 70. defa meslek mensupları, 
bilim insanları ve öğrenciler buluşuyor. 

Örgütümüzün bilim ve tekniği kamu çıkarları için kullanma ısrarında, Türkiye Jeoloji 
Kurultayı’nın önemli bir payı bulunuyor. 

Kurultayda, sunulan tebliğler, panellerde dile getirilen görüşler Jeoloji Mühendisliği uzman-
lık alanına giren konularda TMMOB raporlarının, TMMOB görüşlerinin oluşturulmasına kay-
nak oluşturuyor.  

Her yıl üretilen yeni bilgi ve teknolojiyi meslektaşlarımıza ve üyelerimize ulaştırmanın zemi-
nini yakalıyoruz.

Bu kurultay, ısrarla sürdürülmeseydi, demokratik işleyiş içinde mesleki sorunların ele alınma-
sına, çözümlenmesine ve ortak görüş oluşturma yöntemine ilişkin bu kadar köklü bir gelene-
ği yaratmış olamayacaktık. 

Türkiye Jeoloji Kurultayı her defasında kendi başarı çıtasını aşarak bugünlere gelmiştir. Bu ça-
lışma gerçek bir ekip ruhuna ve üretim aşkına dayanmaktadır. Bugün ülke içinden ve dışından 
dışından yüzlerce bilim insanının Kurultayımıza katılması bu ruhun ve üretimin sayesindedir.

Türkiye Jeoloji Kurultayının, bu özellikleriyle bu çatı altındaki herkes için önemli bir anlamı 
olduğunu biliyor ve inanıyorum. 

Burada buluşmamızı sağlayan arkadaşlarıma, Düzenleme ve Yürütme Kurulumuza, görüşle-
rini bizimle paylaşacak bilim insanlarına, uzmanlara, Jeoloji Mühendisleri Odamızın yönetici-
lerine, çalışanlarına, emeği geçen tüm arkadaşlarıma dostlukla teşekkür ediyorum.

Kurultayın daha nice yıllara ulaşmasını diliyorum. 

Sevgili Arkadaşlar, 
Jeoloji bilim ve uygulamaları , enerji, sanayi, maden, kimya, inşaat, turizm,  gibi bir çok sek-
töre bu sektörlerin ihtiyacı olan bilimsel verileri  sunuyor. 

Jeologlar ve Jeoloji mühendisleri, doğal kaynaklar, doğa kaynaklı afet, afet yönetimi gibi te-
mel alanlarda çalışmalar yürütüyor.
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Her tür  faaliyette olması gerektiği gibi jeoloji mühendisliği uzmanlık alanlarına giren konu-
larda da izlenen politikalar ve uygulamalarda  ana kriter ülke ve halk çıkarlarının, korunması 
olmalı,  toplumsal gereksinimle esas alınmalıdır.

Bu gerçekliğe karşın ülkemizde özellikle son yıllarda tersine bir süreç yaşanmaktadır. Oda 
başkanımız konuşmasında bu gelişmeleri  kapsamlı  ve özlü bir şekilde bizlerle paylaştı.

Özetin özetini yapmak gerekirse, ülkemizde, başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere 
neredeyse tüm kamusal hizmetlerin ticarileştirildiği, tüm toplumsal zenginliklerimizin, yer 
altı, yer üstü kaynaklarımızın kuralsız ve dinginsiz bir şekilde talan edildiği, bilimsellikten 
uzak, çevre ve insan faktörlerini göz ardı eden, mühendislik gereksinimlerini dışlayan bir 
yönelim söz konusudur.

16 Nisan’da bir Anayasa değişikliği paketi için oy kullanacağız.

Söz konusu  Anayasa değişikliği ile yapılmak istenen yıllardır adım adım şekillendirilen emek, 
insan ve doğa karşıtı bu sistemin kalıcılaştırılmasıdır. Sömürü ve rant ekonomisinin daha oto-
riter bir tarzda sürdürülmesidir. Yolsuzlukların yasal güvenceye alınarak devam ettirilmesidir. 
Halkımızın alın terinin ürünü olan kamu kaynak ve varlıklarının talanı önündeki tüm engel-
lerin kaldırılmasıdır. 

Bunun en somut örneğine geçtiğimiz günlerde tanıklık ettik. OHAL koşullarının sunduğu ola-
ğandışı yetkilerden yararlanan siyasal iktidar, yeni bir KHK ile ülkemizin 11 büyük kamu ku-
rum ve kuruluşunun hisseleri ile birçok ildeki devlet arazilerini Varlık Fonu’na aktardı. Yani 
daha başkanlık sistemi gelmeden icraata başladılar

Sevgili katılımcılar,
TMMOB Genel Kurulumuzun, başkanlık sistemini hedefleyen Anayasa değişikliği referandu-
muna ilişkin tutumu bu dönem için alınmış en önemli kararlarımızdan birisidir. TMMOB söz 
konusu Anayasa değişikliğine hayır demektedir.

Anayasa değişikliği üzerine referandumda “Hayır” oyu kullanacak olmamızın gerekçeleri ol-
dukça nettir. 

Bilindiği üzere, Anayasa, sadece devletin örgütlenme biçimini değil aynı zamanda bütün 
yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan, toplumsal ilişkileri düzenleyen 
en temel belgedir. 

Bu uzlaşma belgesinin hazırlanışı ve değiştirilmesinde izlenen yöntem açık, şeffaf olmayı, 
toplumun tüm katmanlarında sağlıklı bir şekilde tartışılmasının sağlanmasını ve nihayetinde 
toplumsal mutabakatı gerektirir.

Oysa, değişiklik teklifinin hazırlanışı, sunuluşu ve benimsenmesi demokratik bir tarzda olma-
mıştır. Toplumun bilgilenme, öğrenme, katılım ve tartışma gerekleri dışlanmıştır. Meclis İç 
Tüzüğü’nün gizli oy ilkesi dahi gözler önünde ihlal edilmiştir. 

Referandumun yapılacağı koşullar da antidemokratiktir. Muhalefeti ezmeye yönelik olarak 
devrede tutulan Olağanüstü Hal ve OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri toplumun üze-
rinde çok yönlü baskı oluşturmaktadır. 

Bu ortamda, aralarında üç bine yakın mühendis, mimar, şehir plancısı meslektaşımızın da 
bulunduğu on binlerce kamu çalışanı ve bilim insanı ömür boyu bütün özlük haklarından 
mahrum edilerek kamudan ihraç edilmiştir.
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Basın-yayın organları ve dernekler kapatılmaktadır. 

Medya olanakları eşitsizdir ve iktidar lehine kullanılmaktadır. “Evet” kampanyaları için tüm 
kamu olanakları seferber edilirken, bizzat örgütümüzün de yaşadığı üzere “hayır” çalışma-
larının yasaklandığı, yurttaşları ayrıştıran, din, mezhep, etnik köken, siyasi görüş ve yaşam 
biçimi üzerinden kutuplaşmaya yönlendiren bir ortam söz konusudur. 

İzlenen yol ve yöntemin sorunlu olması yanında, değişiklik paketi, halkın iş, aş, sosyal 
güvence, mutlu, huzurlu yaşam ve demokrasi taleplerini içermemektedir. 

Anayasa değişikliği ile yargı bağımsızlığı ortadan kaldırılmaktadır. Parlamenter sistemin ol-
mazsa olmazı olan kuvvetler ayrılığı ilkesinden bahsetmek dahi mümkün değildir. 

Zira meclisin yasama ve denetim yetkisi elinden alınmakta, yürütme yetkisi tek başına Cum-
hurbaşkanına verilmekte kısaca tüm bu kuvvetler tek bir adamın elinde toplanmaktadır. 

Anayasa değişikliği ile herhangi bir partiye üye, hatta parti başkanı olabilen Cumhurbaşkanı 
dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakan atayabilecek ve bu kişilerin Meclise karşı 
hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanına ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek başına belir-
leme de dahil olmak üzere kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerini, büyükelçileri, üst dü-
zey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını belirleme, TSK’yı kullanma, OHAL 
ilan etme ve daha birçok yetki verilmektedir.

Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışacak ve tüm üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanacak 
Devlet Denetleme Kuruluna örgütümüz TMMOB ve benzeri Meslek Kuruluşları hakkında İda-
ri Soruşturma açma yetkisi de verilerek bu kurumlar işlevsizleştirilmeye sürekli baskı altında 
tutulmaya çalışılmaktadır.  

Böylesi geniş yetkilerle donatılan Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanının atadığı başkan yar-
dımcılarının ve bakanların yargılanması ise neredeyse imkânsız hale getirilmektedir.

Bu Anayasa değişikliği toplumda var olan kutuplaştırmayı artıracak, geleceğimizi çok daha 
olumsuz bir şekilde etkileyecektir.

Açık ki, bu değişiklikte biz yokuz. Yalnızca nasıl yönetileceğimiz var.

Bu değişiklikte halkın günlük yaşamında sağlayacağı hiçbir fayda yok. Bu değişiklikte demok-
rasi yok.

Bu nedenlerle, biz HAYIR oyu kullanacağız!

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

Oylarımızı mutlaka kullanacak, sandıklara sahip çıkacağız!

Tüm yurttaşlarımızı da bu değişikliğe “Hayır” demeye, reddetmeye, ülkemizin sahipsiz ol-
madığını göstermeye, demokrasiyi kazanmaya, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik mücadelesini 
sahiplenmeye davet ediyoruz!

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi sevgi, umut ve gelecek güzel günlere olan inancımla bir 
kez daha selamlıyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyorum. 
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Antalya

11.04.2017

TÜRKİYE 25. ULUSLARARASI MADENCİLİK 
KONGRESİ VE SERGİSİ
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Konuklar, 
Kıymetli Katılımcılar, 
Sevgili Arkadaşlar,
Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına sevgiyle, saygıyla, 
dostlukla selamlıyorum.

Maden Mühendisleri Odamızın düzenlediği 25. Uluslararası Madencilik Kongresi’nde, bura-
da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyduğumu öncelikle belirtmek isterim. 

Burada buluşmamızı sağlayan arkadaşlarıma, Düzenleme ve Yürütme Kurulumuza, görüşle-
rini bizimle paylaşacak bilim insanlarına, uzmanlara, Maden Mühendisleri Odamızın yöneti-
cilerine, çalışanlarına, emeği geçen tüm arkadaşlarıma dostlukla teşekkür ediyorum.

Sevgili Katılımcılar,  
TMMOB, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki mühendis, mimar ve 
şehir plancılarını temsil etmektedir. Birliğimiz ve bağlı Odalarımız üyelerinin hak ve çıkarları-
nı halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, üyelerinin mesleki, sosyal ve kültü-
rel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini 
yaratmakla görevlidir. 

TMMOB, meslek alanları üzerinden Türkiye gerçekleri hakkında üyelerini ve halkı bilgilendir-
mekte, bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmekte ve bunların 
yaşama geçirilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir. 

Bu temel yaklaşım içerisinde Birliğimiz ve bağlı Odalarımız, her dönem kongre, kurultay ve 
sempozyum düzeyinde yüzlerce etkinlik düzenlemektedir. 

Bu etkinliklerde uzmanlık alanlarımızla ilgili  gelişmeleri ve mesleki sorunlarımızı konunun 
tüm taraflarıyla birlikte değerlendirme olanağı yakalıyor, ülkemizde ve dünyadaki bilimsel 
ve teknik gelişmeleri , sektörel bilgi, deneyim, yenilikler ve ar-ge çalışmalarını paylaşıma 
açıyoruz.

Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerimizden birisi olan, büyük bir emek ve özveriyle bu-
günlere getirilen Uluslararası Madencilik Kongresi, ülkemizde bilimsel ve mesleki olarak 
düzenlenen köklü organizasyonlardan birisidir. 
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Kongremizde bu yıl 35. defa meslek mensupları, bilim insanları, sektör temsilcileri ve öğren-
ciler buluşuyor. 

Örgütümüzün bilim ve tekniği kamu çıkarları için kullanma ısrarında, Uluslararası Madencilik 
Kongresi’nın önemli bir payı bulunuyor. 

Kongrede sunulan tebliğler, panellerde dile getirilen görüşler Maden Mühendisliği uzmanlık 
alanına giren konularda TMMOB raporlarının, TMMOB görüşlerinin oluşturulmasına kaynak 
oluşturuyor.  

Her yıl üretilen yeni bilgi ve teknolojiyi meslektaşlarımıza ve üyelerimize ulaştırmanın zemi-
nini yakalıyoruz.

Bu kongreler, ısrarla sürdürülmeseydi, demokratik işleyiş içinde mesleki sorunların ele alın-
masına, çözümlenmesine ve ortak görüş oluşturma yöntemine ilişkin bu kadar köklü bir ge-
leneği yaratmış olamayacaktık. 

Türkiye Uluslararası Madencilik Kongresi her defasında kendi başarı çıtasını aşarak bugünle-
re gelmiştir. Bu çalışma gerçek bir ekip ruhuna ve üretim aşkına dayanmaktadır. 

Kongremizin bütün bu özellikleriyle bu çatı altındaki herkes için önemli bir anlamı olduğunu 
biliyor ve inanıyorum. Bu anlamı birlikte var ettiğimizin bilinciyle, 25. kongremizin daha nice 
yıllara ulaşmasını diliyorum. 

Sevgili Arkadaşlar,  
Enerji ve sanayinin temel hammaddelerini sağlayan madencilik “olmazsa olmaz” üretim fa-
aliyetlerinden biridir.

Her tür  faaliyette olması gerektiği gibi maden mühendisliği uzmanlık alanlarına giren konu-
larda da izlenen politikalar ve uygulamalarda  ana kriter ülke ve halk çıkarlarının, korunması 
olmalı,  toplumsal gereksinimler esas alınmalıdır.

Bu gerçekliğe karşın ülkemizde özellikle son yıllarda tersine bir süreç yaşanmaktadır. Oda 
başkanımız konuşmasında bu gelişmeleri  özlü bir şekilde bizlerle paylaştı.

Serbestleştirme ve özelleştirme politikalarının yıkıcı etkilerinin, sektörün genel ihtiyaçlarının, 
sektöre ilişkin mevzuat eksiklerinin yaratığı sorunların, iş cinayetlerine dönüşen maden ka-
zalarının,  maden ruhsatlarının verilmesinde yapılan yanlışlıkların ve tüm bu olumsuz gidişin 
düzeltilmesi için yapılması gerekenlerin altını çizdi.

Özellikle 80’li yılların başından itibaren uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaşma, 
rodövans ve benzeri yanlış uygulamalar; kamu madenciliğini küçültmüş, kamu kurum ve 
kuruluşlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan madencilik bilgi ve deneyim birikimini 
dağıtmıştır. Yoğun birikim ve deneyime sahip olan kurum ve kuruluşlar yerine üretimin, 
teknik ve alt yapı olarak yetersiz, deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı kişi ve şirketlere 
bırakılması, buna ek olarak kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması 
iş kazalarının artmasına neden olmaktadır. 

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çözüm olacakmış gibi sunulan 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği yasası, işveren sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırarak, tüm 
sorumluluğu neredeyse kazayı yaşayan işçiye ve bu gibi durumların olmaması için kısıtlı 
imkânlarla, yetkisiz ve güvencesiz çalışan mühendislerin sırtına yıkmaktadır.

Önümüzdeki dönem, korkarız ki çok daha ciddi acıların yaşanacağı ve kayıpların devam 
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edeceği bir dönem olacaktır. Yaşanacak iş kazalarının ve cezaevlerine girecek olan 
mühendislerin sorumluluğu, işverenler ve gerçek sorunu görmezden gelerek yasanın bu 
haliyle çıkmasını sağlayan hükümet yetkilileri ve yasayı hazırlayan bürokratların olacaktır. 
Piyasacı bir anlayışla çıkarılan bu yasanın, ülkemizde yaşanan iş cinayetlerini önlemekle 
uzaktan yakından bir ilgisi bulunmamaktadır.

Özetlemek gerekirse, ülkemizde, başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere neredeyse 
tüm kamusal hizmetlerin ticarileştirildiği, tüm toplumsal zenginliklerimizin, yer altı, yer 
üstü kaynaklarımızın kuralsız ve dinginsiz bir şekilde talan edildiği, bilimsellikten uzak, çevre 
ve insan faktörlerini göz ardı eden, mühendislik gereksinimlerini dışlayan bir yönelim söz 
konusudur.

Bu yönelimin sahipleri, şimdi de 16 Nisan’da oylanacak bir Anayasa değişikliği paketini  
önümüze koydular, bu referandumda “Evet” oyu kullanmamızı istiyorlar.

Söz konusu  Anayasa değişikliği ile yapılmak istenen yıllardır adım adım şekillendirilen emek, 
insan ve doğa karşıtı bu sistemin kalıcılaştırılmasıdır. Sömürü ve rant ekonomisinin daha oto-
riter bir tarzda sürdürülmesidir. Yolsuzlukların yasal güvenceye alınarak devam ettirilmesidir. 
Halkımızın alın terinin ürünü olan kamu kaynak ve varlıklarının talanı önündeki tüm engel-
lerin kaldırılmasıdır. 

Bunun en somut örneğine geçtiğimiz günlerde tanıklık ettik. OHAL koşullarının sunduğu ola-
ğandışı yetkilerden yararlanan siyasal iktidar, yeni bir KHK ile ülkemizin 11 büyük kamu ku-
rum ve kuruluşunun hisseleri ile birçok ildeki devlet arazilerini Varlık Fonu’na aktardı. Yani 
daha başkanlık sistemi gelmeden icraata başladılar

Sevgili katılımcılar,
TMMOB Genel Kurulumuzun, başkanlık sistemini hedefleyen Anayasa değişikliği referandu-
muna ilişkin tutumu bu dönem için alınmış en önemli kararlarımızdan birisidir. TMMOB söz 
konusu Anayasa değişikliğine hayır demektedir.

Anayasa değişikliği üzerine referandumda “Hayır” oyu kullanacak olmamızın gerekçeleri ol-
dukça nettir. 

Bilindiği üzere, Anayasa, sadece devletin örgütlenme biçimini değil aynı zamanda bütün 
yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan, toplumsal ilişkileri düzenleyen 
en temel belgedir. 

Bu uzlaşma belgesinin hazırlanışı ve değiştirilmesinde izlenen yöntem açık, şeffaf olmayı, 
toplumun tüm katmanlarında sağlıklı bir şekilde tartışılmasının sağlanmasını ve nihayetinde 
toplumsal mutabakatı gerektirir.

Oysa, değişiklik teklifinin hazırlanışı, sunuluşu ve benimsenmesi demokratik bir tarzda olma-
mıştır. Toplumun bilgilenme, öğrenme, katılım ve tartışma gerekleri dışlanmıştır. Meclis İç 
Tüzüğü’nün gizli oy ilkesi dahi gözler önünde ihlal edilmiştir. 

Referandumun yapılacağı koşullar da antidemokratiktir. Muhalefeti ezmeye yönelik olarak 
devrede tutulan Olağanüstü Hal ve OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri toplumun üze-
rinde çok yönlü baskı oluşturmaktadır. 

Bu ortamda, aralarında üç bine yakın mühendis, mimar, şehir plancısı meslektaşımızın da 
bulunduğu on binlerce kamu çalışanı ve bilim insanı ömür boyu bütün özlük haklarından 
mahrum edilerek kamudan ihraç edilmiştir.
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Basın-yayın organları ve dernekler kapatılmaktadır. 

Medya olanakları eşitsizdir ve iktidar lehine kullanılmaktadır. “Evet” kampanyaları için tüm 
kamu olanakları seferber edilirken, bizzat örgütümüzün de yaşadığı üzere “hayır” çalışma-
larının yasaklandığı, yurttaşları ayrıştıran, din, mezhep, etnik köken, siyasi görüş ve yaşam 
biçimi üzerinden kutuplaşmaya yönlendiren bir ortam söz konusudur. 

İzlenen yol ve yöntemin sorunlu olması yanında, değişiklik paketi, halkın iş, aş, sosyal 
güvence, mutlu, huzurlu yaşam ve demokrasi taleplerini içermemektedir. 

Anayasa değişikliği ile yargı bağımsızlığı ortadan kaldırılmaktadır. Parlamenter sistemin ol-
mazsa olmazı olan kuvvetler ayrılığı ilkesinden bahsetmek dahi mümkün değildir. 

Zira meclisin yasama ve denetim yetkisi elinden alınmakta, yürütme yetkisi tek başına Cum-
hurbaşkanına verilmekte kısaca tüm bu kuvvetler tek bir adamın elinde toplanmaktadır. 

Anayasa değişikliği ile herhangi bir partiye üye, hatta parti başkanı olabilen Cumhurbaşkanı 
dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakan atayabilecek ve bu kişilerin Meclise karşı 
hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanına ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek başına belir-
leme de dahil olmak üzere kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerini, büyükelçileri, üst dü-
zey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını belirleme, TSK’yı kullanma, OHAL 
ilan etme ve daha birçok yetki verilmektedir.

Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışacak ve tüm üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanacak 
Devlet Denetleme Kuruluna örgütümüz TMMOB ve benzeri Meslek Kuruluşları hakkında İda-
ri Soruşturma açma yetkisi de verilerek bu kurumlar işlevsizleştirilmeye sürekli baskı altında 
tutulmaya çalışılmaktadır.  

Böylesi geniş yetkilerle donatılan Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanının atadığı başkan yar-
dımcılarının ve bakanların yargılanması ise neredeyse imkânsız hale getirilmektedir.

Bu Anayasa değişikliği toplumda var olan kutuplaştırmayı artıracak, geleceğimizi çok daha 
olumsuz bir şekilde etkileyecektir.

Açık ki, bu değişiklikte biz yokuz. Yalnızca nasıl yönetileceğimiz var.

Bu değişiklikte halkın günlük yaşamında sağlayacağı hiçbir fayda yok. Bu değişiklikte demok-
rasi yok.

Bu nedenlerle, biz HAYIR oyu kullanacağız!

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

Oylarımızı mutlaka kullanacak, sandıklara sahip çıkacağız!

Tüm yurttaşlarımızı da bu değişikliğe “Hayır” demeye, reddetmeye, ülkemizin sahipsiz ol-
madığını göstermeye, demokrasiyi kazanmaya, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik mücadelesini 
sahiplenmeye davet ediyoruz!

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi sevgi, umut ve gelecek güzel günlere olan inancımla bir 
kez daha selamlıyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyorum.
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Ankara

25.04.2017

MMO 13. ULUSAL TESİSAT KONGRESİ
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Konuklar, 
Değerli Meslektaşlarım, 
Sevgili Basın Mensupları, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla se-
lamlıyorum. 

İlki 1993 yılında yapılan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerimizin düzenleme, yürütme 
kurullarında 24 yıldır görev almış bir meslektaşınız olarak burada, aranızda bulunmaktan 
duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. 

Kongrelerimizin sürekli katılımcıları bilirler, Teskon geçmişten bu yana çok önemli işlevler 
üstlenmiştir. “Mühendislikte uzmanlık” kavramı Teskon’lar sayesinde yerleşmiştir. 

1993’ten 2017’ye Teskon, tesisat mühendisliği alanında; uzman mühendislik; imar mevzuatı, 
yapı denetimi, disiplinler arası işbirliği; mesleki akreditasyon; tesisat mühendisliğinde per-
sonel belgelendirmesi; meslektaşlarımızın çıkarları; AB teknik mevzuatı; Ar-Ge çalışmaları; 
binalarda enerji performansı yönetmeliği, eneri verimliliği; hastane ve ameliyathanelerde 
hijyen alanlarındaki klima–havalandırma sistemlerinin uluslararası standartlara ulaştırılması 
ve denetimi, sağlık için konfor ve iç hava kalitesi gibi konuları meslek ve kamuoyu gündemi-
ne taşıyan bir platform olarak önemli işlevler üstlenmiştir. 

Kongrelerimizde üretilen, paylaşılan bilgi ve teknoloji, 24 yıldır meslek alanımızın ve sektö-
rün gelişmesine, halkımızın daha sağlıklı, planlı, güvenli, temiz mekânlar ve kentlerde yaşa-
masına hizmet etmektedir. 

Tesisat mühendisliği, makine mühendisliğinin temel disiplinlerinden biridir ve tesisat sek-
törü, cihaz, malzeme, ekipman üretimi ve taahhüt uygulamalarıyla birlikte ciddi bir pazar 
oluşturmaktadır. 

Sektörde ürün tasarımından imalata, satış hizmetlerine, kullanım alanlarına ilişkin projelen-
dirme hizmetlerine, cihaz ve sistemlerin montaj, işletmeye alma, test, kontrol, kabul, işlet-
me ve bakım aşamalarına kadar sürecin her noktasında makina mühendisleri görev yapmak-
tadır. Dolayısıyla sektörün geliştirilmesi ve korunması bizler için özel bir önem taşımaktadır. 

Sektörün sorunlarının tespiti, çözümlerinin ne olabileceğinin her yönüyle tartışıldığı kongre-
lerimiz sayesinde, bu ülkede tesisat mühendisliği kavramı anlamlı bir yere oturmuş, görünür, 
bilinir bir aşamaya gelmiştir. 
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Kongrelerimizde sunulan bildiriler, yapılan kurslar, seminerler, atölyeler ile tesisat mühendis-
liği alanında bilgiler, tüm tesisat mühendisleri için erişilebilir ve ulaşılabilir olmaktadır.

Bugün Oda yayını olarak tesisat mühendislerinin kullanımına sunulan kitaplarımızın karar 
alma süreçleri, tesisat kongrelerimiz aracılığıyla gerçekleşmiştir. 

Tesisat kongrelerimizin temel amacı tesisat mühendisliğinin ülkemizdeki gelişimine katkı 
sağlamaktır. Tesisat mühendisliği ve etkileşim içinde olan diğer alanlarda, yeni bilgi ve tek-
nolojinin paylaşılması, yaygınlaşması; tesisat mühendisliğinin temel ve uygulamalı alanların-
da bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulması ve tartışılması bu kongrelerimizin hedefleri 
arasındadır. 

Bu nedenle bugün burada bizleri buluşturan arkadaşlarıma, Düzenleme, Yürütme, Danış-
ma Kurullarımıza, görüşlerini bizimle paylaşacak bilim insanlarına, uzmanlara, Makina Mü-
hendisleri Odamıza ve İzmir Şubesi’nin yöneticilerine, çalışanlarına ve geçmişten bugüne bu 
kongreye emek ve katkısı bulunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Değerli Meslektaşlarım,
Oda Başkanımızın sektörle ilgili sunduğu veriler de gösteriyor ki, tesisat sektörü kararlı bir 
gelişme çizgisi gösterememektedir. 

Planlı sanayi politikalarının olmaması, fason üretim, sorunlu ithalat politikaları, tek taraflı 
olarak imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması bunun en önemli nedenleri arasında yer almak-
tadır. Yatırım malları ithalatında korumacılık faktörüne öncelik verilmemektedir. 

KOBİ niteliğindeki firmalarımız yetersiz teşvikler, eşitsiz rekabet koşulları, üretimlerini dur-
durma, büyük firmaların isteklerine tabi olma, fason üretimle dünya pazarlarına düşük kâr 
marjıyla çalışma kıskacı altındadır. 

Büyük firmalar da geçmişteki düşük döviz kuru politikalarından dolayı artan oranda ithalata 
yönelmiş ancak sürekli yükselen döviz kuru nedeniyle borç kıskacı altındadır.

Bu nedenlerle tesisat mühendisliğinde istihdamın giderek azaldığı, küçük mühendislik büro-
ları olarak örgütlenmiş hizmetlerin yaşama şansının azaldığı bir dönemden geçiyoruz. 

Değerli Meslektaşlarım,
Türkiye, sanayi sektörlerine ucuz girdi sağlayan büyük ölçekli kamusal sanayi üretimi yapan 
KİT’lerin özelleştirilmesiyle adeta bir sanayisizleşme girdabına sokulmuştur. Ekonomiyi sü-
rükleme dinamizmi olan imalat sanayisi, özellikle son beş yılda yatırımların da hız kesmesiyle 
ivme kaybetmiştir. Türkiye ekonomisi ve sanayisi, yıllardır, yüksek oranlı borçlanma ve yoğun 
ithal girdi kolaycılığının üzerine oturmuştur. Üretim-yatırım-tasarruf politikalarının yerini tü-
ketim politikaları ve paradan para kazanma arayışları almış; kent rantlarına, doğa kıyımla-
rına, finans kazançlarına bel bağlanmıştır. Tarım ve sanayi gibi üretken sektörler gerileyip 
rantiye ve spekülatif kâr çevrelerinin egemen olması söz konusudur. 

Sanayinin, üçte biri döviz borcundan oluşan borç yükü 450 milyar TL’yi aşmıştır ve sanayi 
kârının yüzde 63’ü faize gitmektedir. Ayrıca düşük büyüme, sanayi üretiminde çarkları olum-
suz etkilemektedir. Türkiye 2012’den itibaren yıllık yüzde 3 ve aşağısına eğilimli bir büyüme 
patikasına girmiş bulunuyor. 

Bu durum özellikle sanayi üretimi ve istihdamını daraltmakta, büyük işsizlik dalgalarına kapı 
aralamaktadır. 
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Ülkemiz ekonomisinin üretim, tasarruf-yatırım, istihdam, ihracat ve ithalatın yapısı, teknoloji 
düzeyi, dış talep bağımlılığı, cari açık, sermaye hareketlerinin serbest giriş-çıkışı ve aşırı borç-
lanma ile örselenmesi ekonomi ve sanayide önemli kırılganlıklar oluşturmaktadır. 

Sanayileşme paradigması terk edildikçe hükümet, rant dağıtımı merkezli inşaat ve müteah-
hitlik işleri, katma değeri düşük hizmetler sektörü ile onun alt sektörlerine yönelmektedir. 
Kent rantları ve finansallaşmaya dayalı bu ekonomi tercihi, en son Varlık Fonu adı altında 
bir uygulamaya sarılmıştır. Mega, çılgın vb. diye anılan ranta dayalı büyük projelere kaynak 
aktarımı ve borçlanma gereksinimini karşılamak için oluşturulan bu fon özelleştirmelerden 
arta kalan kamu kaynak ve varlıklarını ipotek de edebilecek ve ülkemizi yoksullaştıracaktır.

Ekonomide baş gösteren küçülme ve iktidarın neden olduğu ekonomik siyasi riskler ülkemiz 
ve sanayiyi bunaltmaktadır. 

Türkiye’nin politik ve jeopolitik düzeyde biriken riskleri; özellikle saray rejimi odaklı Anayasa 
değişikliği ile parlamentonun etkisizleştirilmesi ve yetkilerin Cumhurbaşkanında toplanma-
sına yönelik siyasi hamleler, kaotik bir durum yaratmış ve ekonomiyi sarsan yeni bir faktör 
olmuştur. 

Değerli Katılımcılar,
Bu gerçekliğe, şimdi de referandumun başa baş sonuçları eklenmiştir.

Oysa rejim/sistem, Anayasal düzen değişimi yapan Anayasalar, bir şekilde ve mutlaka, top-
lumsal ve siyasal bir mutabakatı, tartışmasız bir halk çoğunluğunu, tartışmasız bir tarihsel 
meşruiyeti gerektirir. Ancak referandum sonuçlarında böylesi bir meşruiyet yoktur. Aksine 
büyük bir yarılma söz konusudur.

TMMOB Anayasa değişikliği sürecinin başından beri yapılmak istenen değişiklikleri bütün 
yönleriyle değerlendirmiş; yaptığı açıklamalar ve yayımladığı dokümanlarla meslektaşlarını 
ve halkı bilgilendirmeye çalışmıştır.

Toplumun bu değişikliklerin kapsamı üzerine sağlıklı bilgi edinemediğini; söz konusu deği-
şikliğin Anayasaların en temel özelliği olan, iktidar yetkilerinin sınırlandırılması normundan 
yoksun olduğunu her platformda vurgulamıştır.

TMMOB söz konusu değişikliğin, 15 Temmuz darbe girişimi üzerine ilan edilen ancak de-
mokratik toplumsal muhalefet üzerinde baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına 
dönüşen OHAL ve medyanın tamamen iktidarın hizmetinde olduğu koşullarda referanduma 
sunulmasının yanlışlığına da işaret etmiştir. 

Ancak bütün olumsuzluklara karşın bu referandum süreci, ülkemizde demokratik duyarlılık-
ların geliştiğini, toplumun en az yarısının mevcut gidişe hayır dediğini, özgür, yasaksız, baskı-
sız, adil ve demokratik koşullarda bir seçim yapılabilse sonucun farklı olacağını göstermiştir.

Şimdi görevimiz, ülkemizin felakete sürüklenmesinin önünü alacak bu demokratik duyarlı-
lıkların daha da gelişmesi ve giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek düzeye gelmesi için 
çalışmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi sevgi, umut ve gelecek güzel günlere olan inancımla bir 
kez daha selamlıyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyorum. 
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İstanbul

30.04.2017

1 MAYIS 1977 ŞEHİTLERİ ANMASI
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Dostlar,
Sevgili Basın Emekçileri,
Kanlı 1 Mayıs 1977’nin 40. yıldönümünde, katledilen kardeşlerimizi, yoldaşlarımızı anmak 
için buradayız. 

Katledilen canlarımızı birleşik mücadelemizde yaşatmak için buradayız. 

1 Mayıs birlik, mücadele, dayanışma güç ve ruhunu, geçmiş on yıllardan geleceğe taşımak 
için buradayız. 

Bizleri emekçileri, 1 Mayıs mücadele azmimiz ve Taksim istemimizden vazgeçiremedikleri, 
yıldıramadıkları ve asla yıldıramayacakları için buradayız. 

Sevgili Dostlar, 
Şunu herkes biliyor. 1977 1 Mayıs katliamını emperyalizm ve yerli işbirlikçileri, CIA ve kontr-
gerilla tertipledi. Amaçları, yükselen işçi sınıfı hareketinin, yükselen solun, yükselen devrimci 
hareketin önünü kesmekti. 

1977’de onlarca arkadaşımızı katlettiler, sonraki yıllarda binlerce canımızı aldılar, hâlâ da alı-
yorlar. 

Ama insanca yaşam mücadelesi; bağımsızlık, eşitlik, özgürlük, demokrasi, sosyalizm, halkla-
rın kardeşliği kavgası, yeni kuşaklarla birlikte sürüyor, sürecek.

Eşit, özgür, sömürüsüz bir dünya mücadelemiz elbet bir gün kazanacak.

Nazım’ın dediği üzere, 
“dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya,
dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle: işçi tulumuyla
bu güzelim memlekette hürriyet...”

Sevgili Dostlar,
Mühendis, mimar, şehir plancılarının örgütü olan TMMOB, 1 Mayıs’ta bütün Türkiye’de, kar-
deş emek ve meslek örgütlerimizle alanlarda olacaktır.

Bu 1 Mayısta’ da hep bir ağızdan türkülerimizi, taleplerimizi haykıracağız. Mücadele kararlı-
lığımızı dostla, düşmanla paylaşacağız.
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Emek ve demokrasi düşmanlarına HAYIR diyeceğiz.

Cumhuriyet ve laiklik düşmanlarına HAYIR diyeceğiz.

Referandumda çalınan oylarımızın, hayatımız boyunca çalınan ve sömürülen emeğimizin he-
sabını soracağız.

Ülkemizin, doğamızın, üretken kuruluşlarımızın, kamu kaynak ve varlıklarımızın Varlık Fonu 
aracılığıyla yabancı sermayeye ipotek edilmesine HAYIR diyeceğiz.

İşten çıkarmalara, özlük haklarının ömür boyu gasp edilmesine HAYIR diyeceğiz.

Emek sömürüsüne, rant imparatorluğuna ve diktaya HAYIR diyeceğiz.

Bütün emekçileri, bütün mühendis, mimar, şehir plancılarını, yüreği insanlıktan yana atanla-
rı, HAYIR’ına ve ülkesini geleceğine sahip çıkan herkesi, 1 Mayıs günü alanlarda buluşmaya, 
HAYIR’larımızı birlikte haykırmaya davet ediyorum.

1 Mayıs 1977’de katledilen canlarımızı, bağımsızlık, emek ve demokrasi mücadelesinde ken-
dini feda eden bütün canlarımızı sonsuz saygıyla, sevgiyle anıyor, hepinizi TMMOB adına 
kucaklıyorum.
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İstanbul

01.05.2017

1 MAYIS 2017
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

“Sevgili Dostlar,
Değerli Mücadele Arkadaşlarım,
Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına 1 Mayıs coşkusu ile, sevgiyle, dost-
lukla selamlıyorum.

1 Mayıs birlik, mücadele, dayanışma günümüzü kutluyorum.,

Sevgili dostlar,
Bugün, 1 Mayıs mücadele güç ve ruhunu, geçmiş on yıllardan geleceğe taşımak için bura-
dayız.

Bizleri emekçileri, mücadele azmimizden vazgeçiremedikleri, yıldıramadıkları ve asla yıldıra-
mayacakları için buradayız.

Emeğimize, doğamıza, barışa, demokrasiye, laikliğe, cumhuriyetin kazanımlarına sahip çık-
mak için buradayız.

Ülkemizin kan gölüne çevrilmesine,

Kamuda, okullarda, üniversitelerde yapılan hukuk dışı kıyımlara,

Sürekli olağanüstü hale; sürekli baskı, zorbalık ve şiddete,

HAYIR DEMEK için buradayız.

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

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

Bu 1 Mayıs, emekçilerin emek düşmanlarına, sömürü ve baskı düzenine, dikta özlemlerine 
karşı 16 Nisan’da güçlü bir şekilde gösterdikleri HAYIR tutumunun bir devamı niteliğindedir.

Çünkü hepimiz biliyoruz, bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında kıdem tazminatlarımızın, 
bütün hak ve kazanımlarımızın yok edilmesi var.

Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında, laikliğin ortadan kaldırılması, toplumun öğrenme, 
bilme, aydınlanma kanallarının kapatılmak istenmesi var.
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Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında sendikaların ve bizim gibi kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının yok edilmesi var.

Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında, ülkemizin, doğamızın, üretken kuruluşlarımızın, 
kamu kaynak ve varlıklarımızın yabancı sermayeye ipotek edilmesi, halka küfreden yandaş/
paydaş kesimlere peşkeş çekilmesi var.

Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında, parlamentonun işlevsizleştirilmesi, yargının tama-
men denetim altına alınması, ülke kaynakların yönetimi ve ülkenin geleceğini belirleyecek  
kararların tek bir kişiye bırakılması var.

Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında faşizmin kurumsallaştırılması var.

Bu nedenle referandumdaki HAYIR’larımızın ve bu tutumun devamının anlamı büyüktür.

Kendimizi, gücümüzü, potansiyellerimizi küçümsememeliyiz.

Çünkü biz halkız ve haklıyız.

Emek sömürüsüne, emeğimizi, yaşamımızı çalanlara, referandum hırsızlarına, dikta hevesli-
lerine HAYIR demek ve bu tutumu mutlaka büyütmek, bu alanda buluşan herkesin bundan 
sonraki mücadele programının başında yer almalıdır.

Önümüzdeki kritik dönemde, bugün bu alanlarda bir arada olduğumuz gibi, sokaklarda, 
mahallelerimizde, işyerlerimizde ve her yerde dayanışma ve eşgüdüm içinde olmamız çok 
önemlidir, ihmal edilir bir yanı yoktur.

Halkın, milyonların HAYIR’ını sürdürecek, örgütlenmesini sağlayacak zeminleri oluşturmak, 
geliştirmek ve dayanışma içinde olmak şarttır.

Sevgili Dostlar,
Konuşmamı bitirirken, 1 Mayıs 1977’de katledilen canlarımızı, işçi cinayetlerinde kaybettiği-
miz kardeşlerimizi, bağımsızlık, emek, demokrasi, eşitlik, özgürlük mücadelelerinde yitirdiği-
miz bütün yoldaşlarımızı saygıyla, sevgiyle anıyorum.

21. yüzyılda Nazi Diktatörlüğü yaşadığımız bu günlerde, sözlerimi Nazım’ın hürriyet kavgası 
adlı şiirinin son dörtlüğüyle noktalamak istiyorum.

“Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar. 

Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır. 

Safları sıklaştırın çocuklar, 

bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır.”

Örgütüm TMMOB adına, yeni bir başlangıç, demokrasi, eşitlik, özgürlük, ülkede ve bölgede 
barış, insanca, hakça bir yaşam mücadelemizde hepinizi coşkuyla kucaklıyor, saygılar sunu-
yorum.

Kahrolsun faşizm yaşasın mücadelemiz!”
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03.05.2017

16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK 
KURULTAYI
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Konuklar 
Sevgili Arkadaşlar,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına sizleri sevgiyle, saygıyla, dost-
lukla selamlıyorum.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamızın düzenlediği 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı‘nda burada aranızda bulunmaktan büyük bir onur duyduğumu öncelikle belirtiyo-
rum.

1987‘de başlatılan ve bugün onaltıncısı düzenlenen Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurul-
tayımızın başlatıcılarına, sürdürücülerine, bugüne getirenlere, kurultaylarımızda görüşlerini 
bizimle paylaşan bilim insanlarına, uzmanlara, destek olan kuruluşlara, kurultaylarımızda o 
günden bugüne görev almış yöneticilerine, görev alan oda çalışanı arkadaşlarıma ve katılım-
larınızla bu kurultayımızı geliştiren, büyüten siz harita mühendisi meslektaşlarıma en samimi 
duygularımla çok teşekkür ediyorum.

Sevgili Arkadaşlar,
Birliğimiz mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki mühendisleri, mimar-
ları ve şehir plancılarını temsil etmektedir. 

TMMOB, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının hak ve çıkarlarını halkımızın çıkar-
ları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve 
mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla görevlidir.

Bu temel görev ışığında,

TMMOB’a bağlı odalar çalışmalarını iki  ana başlıkta yürütmektedir.

Bunlardan birincisi, mühendislik, mimarlık, planlama hizmetlerinin mesleğinde uzman üye-
lerimizce verilmesini sağlamak, üyelerimizin uzmanlık sicil kayıtlarını tutmak verilen hizmet-
leri mesleki etik ve teknik kurallar çerçevesinde kamu adına denetleme faaliyetleridir.

İkincisi, ise mesleğimizin geliştirilmesi ve korunması,  meslek uygulama alanlarımıza giren 
konularda ülke politikalarının ülkemiz ve halkımızın çıkarlarına uygun olarak şekillenmesine 
katkıda bulunulması, bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi yönündeki çalışmalarımızdır.
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Bugün 16.sı düzenlenen harita kurultaylarımız bu iki çalışma başlığımıza da önemli   katkılar 
sunan gelenekselleşmiş bir etkinliğimizdir. 

Örgütümüzün bilim ve tekniği kamu çıkarları için kullanma ısrarında, Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik  Kurultayı’nın önemli bir payı bulunmaktadır.

Yoğun bir emek ve özveri ile yürütülen ve sektörün tüm alanlarından meslektaşların katıldığı 
bu kurultayların sonuç bildirgeleri, kurultaylarda, sunulan tebliğler, panellerde dile getirilen 
görüşler herkesin önemini kabul ettiği ve sahiplendiği bir gerçeklik olarak ortada durmakta-
dır.

Sevgili katılımcılar,
Beş bin yıl öncesine kadar uzanan bir meslek olarak; Harita ve Kadastro, diğer bir ifade ile Je-
odezi ve Fotogrametri, son tanımlama üzerine Geomatik Mühendisliği; Tapu ve kadastrodan, 
arazi kullanımı düzenlenmesi, imar planlarının yapımı ve uygulanması, kentleşme ve yerle-
şim sorunlarına, çevre düzenlemeleri, turizm ve kıyıların planlanmasından tarım alanlarına 
ve kentsel altyapıya, özellikle son yıllarda hız kazanan, coğrafi bilgi sistemi, kent bilgi sistemi, 
deprem bilgi sistemi gibi bilgi sistemlerinin oluşturulması ve bu süreçteki harita ve harita 
bilgilerinin üretimi gibi çalışmalar Harita ve Kadastro Mühendisliğinin uygulama alanlarını 
oluşturmaktadır. 

Her tür  faaliyette olması gerektiği gibi harita mühendisliği uzmanlık alanlarına giren konu-
larda da izlenen politikalar ve uygulamalarda  ana kriter ülke ve halk çıkarlarının, korunması 
olmalı,  toplumsal gereksinimle esas alınmalıdır.

Bu gerçekliğe karşın ülkemizde tersine bir süreç yaşanmaktadır. 

Haritacılık sektörünün ve harita  mühendislerinin,  yıllardır yaşadığı sorunlar hala gündemi-
mizde yer tutmaktadır. 

Gerek kamuda ve gerekse özel sektörde ya da müellif olarak çalışan harita ve kadastro mü-
hendislerinin sorunları ve sıkıntıları diğer meslek gruplarımızla aynı nitelikleri ve özellikleri 
taşımaktadır. 

İşsizlik, düşük ücret, iç güvencesi, mesleğe karşı yabancılaşma, mesleki körelme ortak sorun-
larımızdır.

Bu durum sorunların çözümüne yönelik sonuç alıcı politikaların yaşama geçirilmediğini gös-
termektedir.

Oda başkanımız konuşmasında bu sorunları  kapsamlı  ve özlü bir şekilde bizlerle paylaştı.

Özetin özetini yapmak gerekirse, ülkemizde planlama anlayışından, ülkemizin zengin kaynak-
larını ülke, kamu ve toplum lehine değerlendirecek orta ve uzun vadeli ulusal stratejilerin 
oluşturulmasından neredeyse vaz geçilmiştir. 

Ülkemiz ekonomisi yıllardır, yüksek oranlı borçlanma ve yoğun ithal girdi kolaycılığının üze-
rine oturtulmuştur.

Üretim-yatırım-tasarruf politikalarının yerini tüketim politikaları ve paradan para kazanma 
arayışları almış; kent rantlarına, doğa kıyımlarına, finans kazançlarına bel bağlanmıştır. 
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Tarım ve sanayi gibi üretken sektörler gerileyip rantiye ve spekülatif kâr çevrelerinin ege-
men olması söz konusudur. Üretim odaklı politikalar terk edildikçe hükümet, rant dağıtımı 
merkezli inşaat ve müteahhitlik işleri, katma değeri düşük hizmetler sektörü ile onun alt 
sektörlerine yönelmektedir. 

Başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere neredeyse tüm kamusal hizmetlerin ticarileş-
tirildiği, tüm toplumsal zenginliklerimizin, yer altı, yer üstü kaynaklarımızın kuralsız ve diz-
ginsiz bir şekilde talan edildiği, bilimsellikten uzak, çevre ve insan faktörlerini göz ardı eden, 
mühendislik gereksinimlerini dışlayan bir yönelim söz konusudur.

Bu politikalar sonucunda, çalışanların büyük bir çoğunluğu açlık sınırında ücretler almakta, 
meslektaşlarımızı da içine alan işsizlik oranı gün geçtikçe büyümektedir.

Sevgili katılımcılar,  
Kent rantları ve finansallaşmaya dayalı bu ekonomi tercihi, en son Varlık Fonu adı altında 
bir uygulamaya sarılmıştır. Mega, çılgın vb. diye anılan ranta dayalı büyük projelere kaynak 
aktarımı ve borçlanma gereksinimini karşılamak için oluşturulan bu fon özelleştirmelerden 
arta kalan kamu kaynak ve varlıklarını ipotek de edebilecek ve ülkemizi yoksullaştıracaktır.

Ekonomide baş gösteren küçülme ve iktidarın neden olduğu ekonomik ve siyasi riskler tüm 
toplumsal kesimleri  bunaltmaktadır. 

Türkiye’nin politik ve jeopolitik düzeyde biriken riskleri; özellikle saray rejimi odaklı Anayasa 
değişikliği ile parlamentonun etkisizleştirilmesi ve yetkilerin Cumhurbaşkanında toplanma-
sına yönelik siyasi hamleler, kaotik bir durum yaratmış ve ekonomiyi sarsan yeni bir faktör 
olmuştur. 

Bütün bu olumsuzluklara, şimdi de 16 Nisan’da yapılan Anayasa değişikliğinin yaratacağı 
olumsuzluklar eklenecektir.

Aslında bu  Anayasa değişikliği ile amaçlanan  yıllardır adım adım şekillendirilen üretimi, 
yatırımı, bilimi, tekniği dışlayan, emek, insan ve doğa karşıtı bu sistemin kalıcılaştırılmasıdır. 

Rant ekonomisinin daha otoriter bir tarzda sürdürülmesidir. Halkımızın alın terinin ürünü 
olan kamu kaynak ve varlıklarının talanı önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır. 

Sevgili katılımcılar,  
TMMOB Anayasa değişikliği sürecinin başından beri yapılmak istenen değişiklikleri bütün 
yönleriyle değerlendirmiş; yaptığı açıklamalar ve yayımladığı dokümanlarla meslektaşlarını 
ve halkı bilgilendirmeye çalışmıştır. 

Toplumun bu değişikliklerin kapsamı üzerine sağlıklı bilgi edinemediğini; söz konusu deği-
şikliğin Anayasaların en temel özelliği olan, iktidar yetkilerinin sınırlandırılması normundan 
yoksun olduğunu her platformda vurgulamıştır. 

TMMOB söz konusu değişikliğin, 15 Temmuz darbe girişimi üzerine ilan edilen ancak de-
mokratik toplumsal muhalefet üzerinde baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına 
dönüşen OHAL ve medyanın tamamen iktidarın hizmetinde olduğu koşullarda referanduma 
sunulmasının yanlışlığına işaret etmiştir. 
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TMMOB, , muhalif gazetecilerin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının, tutuklandığı, mu-
halif TV kanallarının kapatıldığı, akademisyenden mevsimlik işçisine kadar aralarında üyele-
rimizin de bulunduğu on binlerce emekçinin kanun hükmünde kararnamelerle işten atıldığı, 
korku ikliminin hakim kılındığı, ifade hürriyetinin bulunmadığı bir ortamda yapılan böylesi bir 
referandum sonucun hiçbir zaman meşruiyet kazanamayacağını her ortamda dile getirmiştir.

Nitekim Anayasa değişikliği referandumunun hemen ardından seçim sonuçlarının meşruiye-
ti tartışılır olmuş, toplumsal kutuplaşma ve toplumdaki yarılma daha da derinleşmiştir.

Tartışmalı başa baş bir sonuç ile rejim/sistem değişimi asla doğru değildir. Zira Anayasalar, 
bir şekilde toplumsal ve siyasal mutabakatı, tartışmasız bir halk çoğunluğunu, tartışmasız bir 
tarihsel meşruiyeti gerektirir.

Tartışmalı sonucun daha şimdiden istikrarsızlık, adaletsizlik ve hukuk dışı keyfi uygulamalara 
yol açtığı açıklıkla görülebilmektedir.  Bu durum her alanda, ülkemize güç kaybettirecektir.

Ancak bütün olumsuzluklara karşın bu referandum süreci, ülkemizde demokratik duyarlılık-
ların geliştiğini, toplumun en az yarısının mevcut gidişe hayır dediğini, özgür, yasaksız, baskı-
sız, adil ve demokratik koşullarda bir seçim yapılabilse sonucun farklı olacağını göstermiştir. 

Şimdi görevimiz, ülkemizin felakete sürüklenmesinin önünü alacak bu demokratik duyarlı-
lıkların daha da gelişmesi ve giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek düzeye gelmesi için 
çalışmaktır.

Zaman umutsuzluk zamanı değildir. Zaman daha inançlı, daha kararlı daha direngen olma 
zamanıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi sevgi, umut ve gelecek güzel günlere olan inancımla bir 
kez daha selamlıyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyorum.
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ESKİŞEHİR KENT SEMPOZYUMU
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Konuklarımız 
Sevgili Arkadaşlar
Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına sevgiyle, saygıyla, 
dostlukla selamlıyorum. 

TMMOB adına bu etkinliğin sekreteryasını yürüten Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sek-
reterimiz Neşet Aykanat şahsında, Eskişehir birimlerimizin yöneticilerine, çalışanlarına, bu 
sempozyumun düzenlenmesine emek veren herkese, görüşlerini bizimle paylaşacak bilim 
insanlarına ve uzmanlara Birlik Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

Değerli Konuklarımız
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü olan TMMOB bir yandan üyelerinin sosyal 
ve kültürel gelişimlerini sağlamakla görevliyken, diğer yandan mesleki birikimlerin toplum 
yararına kullanılması için zemin oluşturmakla da yükümlüdür.

TMMOB bu yükümlülüğü gereği meslek alanlarımızla ilgili gelişim ve değişimlerin, politik, 
sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarının derinlemesine kavranması, yorumlanması, top-
lumun bilgilendirilmesi daha da önemlisi yönetim politikalarının bu çerçevede belirlenmesi 
doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır.

Kent Sempozyumları TMMOB’nin bu bağlamda yaptığı en önemli çalışmalardandır.

Birliğimiz İKK’ları aracılığıyla düzenlediği kent sempozyumları ile Türkiye genelinde kentlerin 
nasıl yönetildiğine geniş bir perspektiften bakmakta, yayımladığı sonuç bildirileri ve rapor-
larla, tespit ettiği sorunları ve bu sorunların nasıl çözülebileceğine, kentlerimizin daha iyi 
nasıl yönetilebileceğine dair önerilerini ortaya koymaktadır.

Uzunca bir süredir değişik kentlerimizde düzenlendiğimiz “kent sempozyumları” bizlere 
kentlerimizin çağdaş toplumlara yakışır biçimde yönetilemediğini göstermiştir. 

Kentlerimizde; sağlık, çevre, altyapı, ulaşım, barınma, ısınma, eğitim, kültür ve benzeri bir-
çok konuda sorunlar yaşanmaktadır.

Diğer yandan kentlerimiz; deprem, sel, heyelan ve yangın gibi doğal afetlere de hazırlıklı 
değildir.

Bu durum, toplumsal çıkarları göz ardı eden ve insan yaşamını hiçe sayan yerel yönetim po-
litikalarının yetersizliğinin en açık göstergesidir.

Değerli Konuklarımız
Ülkemiz ekonomisi yıllardır, yüksek oranlı borçlanma ve yoğun ithal girdi kolaycılığının üze-
rine oturtulmuştur. 
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Üretim-yatırım-tasarruf politikalarının yerini tüketim politikaları ve paradan para kazanma 
arayışları almış; kent rantlarına, doğa kıyımlarına, finans kazançlarına bel bağlanmıştır.

Tarım ve sanayi gibi üretken sektörlerin gerileyip rantiye ve spekülatif kâr çevrelerinin ege-
men olması söz konusudur. 

Üretim odaklı politikalar terk edildikçe hükümet, rant dağıtımı merkezli inşaat ve müteah-
hitlik işleri, katma değeri düşük hizmetler sektörü ile onun alt sektörlerine yönelmektedir. 

Yine bu süreçte yürütülen serbestleştirme ve özelleştirmeler, kamusal hizmetlerin piyasaya 
açılarak ticarileştirilmesi, kamu hizmet alanının daraltılması, güvencesiz çalışma koşullarının 
yaygınlaştırılması ve kamu idari yapısının bu doğrultuda yeniden düzenlenmesi yerel yöne-
timlere ve kentlere doğrudan yansımıştır.

Bu anlayışın toplumsal yansıması adam sendecilik, az çalışıp çok kazanma hevesi, adam ka-
yırmaca, fırsatçılık gibi ahlaki yozlaşma iken kentlerimize yansıması yukarıda da ifade ettiğim 
üzere çevre, altyapı ulaşım sorunları kısaca sağlıksız kentleşme olmaktadır.

Kentlerimiz, giderek artan biçimde bütünlüğünü yitirerek birbirinden bağımsız ve ilişkisiz 
parçacıklara bölünmekte, varsıl ve yoksul kesimler arası ayrışma ve uzaklaşma fiziksel meka-
na da yansımaktadır.

Böylece sosyal kırılmalar hızlanmakta, iktidarlarının devamını toplumsal ayrışma ve kutup-
laşmaya dayandıran egemenler bu kırılmaları bilinçli bir şekilde hızlandırmaktadır.

Tüm bu sorunlara ve olumsuzluklara karşın, kentsel hizmetlerin kamusal hizmet kapsamında 
ele alındığı; barınma, eğitim, sağlık, kültür hizmetlerinin insan hakkı olarak görüldüğü; kamu 
yararı öncelikli enerji, çevre ve gıda politikalarının benimsendiği bir anlayış ile sağlıklı kentler 
yaratmak mümkündür.

Bunun yolu ise demokratik katılımın sağlandığı yerel yönetimlerden geçer. Kentlerimizin ve 
toplumun ihtiyacı olan temel yaklaşım, “toplumcu demokratik ve halkçı bir yerel yönetim” 
anlayışıdır.

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

Nitekim Eskişehir ilimizde bu bağlamda bir çaba harcandığını da görmekteyiz.

Sempozyum programının içeriği de bu çabayı doğrular nitelikte.

Programı incelediğimde adeta bir Avrupa ülkesinin bir kenti kenti gibi sıfır enerjili binalar, 
karbon ayak izi, akıllı kent uygulamaları gibi geleceğin kentleri öngörüsü içeren paradigmala-
rın tartışmaya açıldığını gördüm ve bu kent halkı adına heyecanlandım.

Değerli Katılımcılar,
OHAL Rejiminin baskı ikliminde; serbest ve adil tartışma ortamının bulunmadığı…

HAYIR kampanyası yürütenlerin çeşitli yöntemlerle engellendiği, göz altına alındığı, saldırıya 
uğradığı…

Valilerin-Kaymakamların OHAL Rejimine dayanarak Hayır çalışması yürütenlerin toplantı ve 
gösteri yapmalarına izin vermediği…

TV kanallarının neredeyse tamamına yakınının hiçbir sınır tanımadan en ufak bir çoğulculuk 
anlayışına saygı duymadan Evet kampanyası yürüttükleri…
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Siyasi iktidarın Referandumu amacından saptırarak kamu kurum ve kuruluşlarını Evet kam-
panyasının hizmetine sunduğu…

Muhalif gazetecilerin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının, tutuklandığı, muhalif TV ka-
nallarının kapatıldığı…

Akademisyenden mevsimlik işçisine kadar on binlerce emekçinin kanun hükmünde kararna-
melerle işten atıldığı…

Korku ikliminin hakim kılındığı, ifade hürriyetinin bulunmadığı bir ortamda yapılan referan-
dum sürecinden henüz çıktık.

Oysa rejim/sistem, Anayasal düzen değişimi yapan Anayasalar, bir şekilde ve mutlaka, top-
lumsal ve siyasal bir mutabakatı, tartışmasız bir halk çoğunluğunu, tartışmasız bir tarihsel 
meşruiyeti gerektirir. 

TMMOB, Genel Kurulundan aldığı yetkiyle ve Yönetim Kurulu kararıyla Anayasa değişikliği 
sürecini mecliste görüşülmeye başlandığı günden itibaren izlemiş, toplumun bu değişiklik-
lerin kapsamı üzerine sağlıklı bilgi edinemediğini görerek, yapılmak istenen değişikliklerin 
bütün yönleriyle değerlendirildiği açıklamalar, broşürler ve benzeri dokümanlarla meslek-
taşlarını ve halkı bilgilendirmeye çalışmıştır.

Evet cephesinin tüm manipülasyonlarına rağmen, söz konusu değişikliğin Anayasaların en 
temel özelliği olan, iktidar yetkilerinin sınırlandırılması normundan yoksun olduğunu her 
platformda vurgulamıştır.

TMMOB söz konusu değişikliğin, 15 Temmuz darbe girişimi üzerine ilan edilen ancak de-
mokratik toplumsal muhalefet üzerinde baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına 
dönüşen OHAL ve medyanın tamamen iktidarın hizmetinde olduğu koşullarda referanduma 
sunulmasının yanlışlığına işaret etmiştir. 

Nitekim Anayasa değişikliği referandumunun hemen ardından seçim sonuçlarının meşruiye-
ti tartışılır olmuş, toplumsal kutuplaşma ve toplumdaki yarılma daha da derinleşmiştir.

Tartışmalı sonucun daha şimdiden istikrarsızlık, adaletsizlik ve hukuk dışı keyfi uygulamalara 
yol açtığı açıklıkla görülebilmektedir.  Bu durum her alanda, ülkemize güç kaybettirecektir.

Ancak bütün olumsuzluklara karşın bu referandum süreci, ülkemizde demokratik duyarlılık-
ların geliştiğini, toplumun en az yarısının mevcut gidişe hayır dediğini, ülkemiz halklarının 
özgür, yasaksız, baskısız, adil ve demokratik bir yaşamı talep ettiğini, adil koşullarda gerçek-
leşebilse referandum koşullarının daha farklı sonuçlanacağını göstermiştir.

Sevgili dostlar;
Zaman umutsuzluk zamanı değildir. Zaman daha inançlı, daha kararlı daha direngen olma 
zamanıdır.

Bu ülkenin aydınlık yüzlü insanlarına düşen görev, ülkemizin felakete sürüklenmesinin önü-
ne geçerek bu demokratik duyarlılıkların daha da gelişmesi ve giderek ülkemizin geleceğini 
belirleyecek düzeye gelmesi için çalışmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi sevgi, umut ve gelecek güzel günlere olan inancımla bir 
kez daha selamlıyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyorum.
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MMO IX. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY 
MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

“Değerli Konuklar,
Değerli Meslektaşlarım,
Sevgili Basın Mensupları,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla se-
lamlıyorum.

Makina Mühendisleri Odası’nın bir üyesi ve yıllarca bu kurultaylara katılmış bir meslektaşınız 
olarak aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum.

Etkinliğimizin gerçekleşmesine katkı sunan herkese, UHUM/MEDAK üyelerine, Odamız ve 
Şubemiz Yöneticilerine ve çalışanlarına içtenlikle teşekkür ediyorum.

Oda ve Şube Başkanlarımızın dile getirdiği sorun ve gerçekler yanı sıra, öncelikle belirtmek 
isterim ki, havacılık ve uzay sektöründe bugün karşılaştığımız sorunların altında yatan ana 
neden, ülkemizin 2. Dünya Savaşı sonrası emperyalizme bağımlı kılınmasıdır. Bu bağımlılık, 
sanayileşme ve demokratikleşme çabalarının önündeki birçok engeli anlamamızı da sağla-
maktadır.

Türkiye’nin, 1930’lu yıllarda, o zamanki olanaksızlıklarına karşın havacılığa nasıl önem verdi-
ğini sanırım hepimiz biliriz. Ancak ülkemiz uçak üretimi ne yazık ki Marshall yardımı ile bir-
likte durdurulmuştur. THK Uçak ve Motor Fabrikaları, önce traktör fabrikası, sonra da teks-
til makinaları fabrikasına dönüştürülüp kapatılmıştır. Sonraki uçak üretimi “montaj sanayi” 
özelliğinde ve ABD’ye bağımlı bir çerçevede yürütülmüştür.

Ülkemiz 1950’lerde kapattığı uçak fabrikalarını, ancak savunma alanında karşılaştığı zorluk-
lar nedeni ile 1980’li yıllarda yeniden ve tamamen ABD’ye bağımlı bir biçimde kurabilmiştir.

Havayolu taşımacılığı bu durumdan çok etkilenmiştir. Ulaştırma politikalarının kısa dönemli 
ve yanlış yaklaşımlarla oluşturulması sonucu yolcu ve yük taşımacılığı, yıllardan beri ağırlıklı 
olarak karayolu taşımacılığındadır.

Gerek havayolu yolcu ve yük taşımacılığı, gerek havacılık ve uzay mühendisliği ve gerekse 
ilgili sektörler bu yanlış politikalardan dolayı olması gereken konuma ulaşamamıştır.

Bugün ülkemizdeki yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 88,1’i karayolu, yüzde 4,80’i demir-
yolu, yüzde 6,4’ü denizyolu, binde 7’si havayolu ile yapılmaktadır. Yolcu taşımacılığının ise 
yüzde 91’i karayolu, yüzde 6,9’u havayolu, yüzde 1,6’sı demiryolu, binde 5’i denizyolu ile 
yapılmaktadır.
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Diğer yandan küreselleşme süreçleri ve büyük bir hızla sürdürülen özelleştirme ve serbest-
leştirme uygulamalarının yarattığı tahribatlar büyümektedir. Zira önce ABD, sonra da ABD 
havayollarının küresel ittifaklarında yer alan Avrupalı ve diğer büyük havayollarına büyük bir 
serbesti tanınmıştır.

Bütün uçuş hatlarına giriş serbestisi, sınırsız kapasite ve uçuş sıklığı, bilet fiyatlarında ser-
bestlik, ülkemiz havaalanlarında kendi personelleriyle yer hizmetlerini gerçekleştirebilme 
olanağı tanınmıştır.

Kısaca, ülkemiz sivil havacılığına darbe vurulmuştur.

Bu gelişmeler, havacılık sektörü çalışanlarının ve sektörde görev yapan mühendislerin çalış-
ma koşullarını daha da güçleştirmektedir. Uçak, havacılık ve uzay mühendislerinin asıl çalış-
ma alanı olan havacılık ve uzay sektöründe az sayıda kurum faaliyet göstermektedir. Türkiye 
Uzay Ajansı’nın kuruluşu bile 2023 yılı için planlanabilmiştir.

Her yıl üniversitelerimizden 150’den fazla uçak, havacılık ve uzay mühendisi mezun olmak-
tadır. Ancak havacılık ve uzay sektörü, mezun sayısının en fazla yarısına istihdam olanağı 
sağlayabilmektedir.

Üyelerimiz meslek alanları dışında çalışmak zorunda kalmakta veya mesleklerine yabancı-
laşmaktadır.

Sanayi dışında meslektaşlarımızın çalışabileceği bir diğer alan olan havacılık bakım hizmetle-
rinde de dünya çapında bir tekelleşme yaşanmakta, serbestleştirme politikaları ülkemizi bu 
alanda da tehdit etmektedir.

Değerli Meslektaşlarım,
Ulaştırma ve diğer bütün alanlara ilişkin kamu dokümanlarında, serbestleştirme ve özelleş-
tirmelerden, ne yazık ki övgüyle bahsedilmektedir.

Gerçekte bu uygulamaların ülkemizi yoksullaştırdığı, üretim yeteneğimizi aşındırdığı açıkça 
ortadadır.

THY’nin ne hale düşürüldüğüne Oda Başkanımız konuşmasında değindi. Açık ki, bu hazin 
durum, ulaştırma alanında 2003 yılından itibaren uygulanan serbestleştirme politikalarının 
bir sonucudur.

Hükümet Programlarının, plan ve strateji belgelerinin altyapı ve ulaşım bölümlerinde; reka-
betçi özel piyasa, serbestleştirme, özelleştirme vurgusu bulunmaktadır.

Bu noktada devreye giren KÖİ/Kamu-Özel İşbirliği modeli; Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet, Yap-Ki-
rala-Devret ve İşletme Hakkı Devri yöntemleriyle uygulanmaktadır. Bu uygulamaların ulaş-
tırma modlarına uyarlanması sonucu, bütün ulaşım türleri ve ulaştırma altyapısı, tamamen 
özelleştirilmektedir.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin devrettiği 8 terminal ve havaalanı dâhil 22 terminal, 
Kamu-Özel İşbirliği uygulamaları kapsamında bugün özel sektör tarafından işletilmektedir.

Ülkemizi yönetenler ulaştırma alanındaki yatırımlarla övünmektedir. Ancak ulaştırma ya-
tırımlarının birçoğu özelleştirme amaçlı üçüncü köprü ve havaalanı, Galataport, Haliçport, 
yüksek hızlı tren vb. projelere yöneliktir. Bu yatırımların tamamı KÖİ kapsamındadır.
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Kamu sabit sermaye yatırımlarının GSYH içindeki oranı artık yüzdeler değil bindelerle ifade 
edilmektedir.

Gerçekler sunulduğu, gösterildiği gibi değildir.

Özelleştirmelerin türevi olan KÖİ uygulamalarıyla, kamusal varlıkların işletme ve kullanma 
hakkı, on yıllar boyunca paydaş firmalara, yerli-yabancı ortaklıklarına bırakılmaktadır. Ayrıca 
bu projelere yönelik arsa tahsisi, sigorta primi desteği, enerji teşviki, hizmet alım taahhüdü, 
abartılı ciro garantileri, bütçe ve denetim dışı tutulmaları gibi hususlarla yatırım ve işletme 
maliyetinin büyük bir kısmı kamuya bindirilmektedir. Olası zararlar hazineden karşılanmak-
tadır.

ÇED süreçlerinden muaf tutulan bu projelerle kamuoyunun yakından bildiği üzere çevre de 
talan edilmekte, ekolojik dengeler alt üst olmaktadır.

Yüksek hızlı tren, Avrasya tüneli, Osman Gazi Köprüsü gibi projelere verilen ciro garantilerin-
den dolayı daha şimdiden, her gün milyonlarca dolar tazminat ödendiği TBMM tutanakları-
na da yansımış durumdadır.

Sevgili Arkadaşlar,
Ulaştırma alanında ülkemizin içerisine düşürüldüğü bu hazin durum, yıllardır uygulanan yan-
lış ekonomi politikalarının bir sonucudur.

Ülkemiz ekonomisi yıllardır, yüksek oranlı borçlanma ve yoğun ithal girdi kolaycılığının üze-
rine oturtulmuştur. Üretim-yatırım-tasarruf politikalarının yerini tüketim politikaları almıştır.

Özelleştirme uygulamalarıyla üretken kamu kuruluşlarımızın büyük bir kısmı elden çıkarıl-
mış, elde kalan az sayıdaki kuruluş da idari bütünlükleri parçalanarak ve serbestleştirme uy-
gulamalarıyla etkisizleştirilmiştir.

Tarım ve sanayi gibi üretken sektörler geriletilip, rant dağıtımı merkezli inşaat ve müteahhit-
lik işleri ile katma değeri düşük hizmetler sektörüne yatırım yapılmıştır.

Bunun sonucu olarak dış borç ve cari açık giderek devasa büyüklüklere ulaşmıştır. Sürekli dış 
kaynağa, dayalı kılınan ülke ekonomisi, sıcak para girişi azalınca döndürülemez hale gelmiştir. 
Bir çok işyeri kapanmış, işsizlik tehditkâr boyutlara ulaşmıştır.

Gelinen noktada hükümet ekonomiyi çevirebilmek, mega, çılgın vb. diye anılan ranta dayalı 
büyük projelere kaynak aktarımı yapabilmek ve borçlanma gereksinimini karşılamak için Var-
lık Fonu adı verilen bir uygulamaya sarılmıştır.

Geçtiğimiz günlerde, THY, TÜRKSAT, PTT, TELEKOM, BOTAŞ, TPAO, ETİ Maden, ÇAYKUR, Borsa 
İstanbul, THY, Ziraat Bankası ve Halk Bankası gibi ülkemizin büyük kamu kurum ve kuruluşları 
ile birçok ildeki hazine arazileri, OHAL ile ilgisi bulunmayan bir KHK ile bütçe ve kamu dene-
timi dışındaki bu fona devredilmiştir.

Ayrıca İşsizlik Fonu, özelleştirme gelirleri ve Savunma Sanayii Fonunun bir kısmı da Varlık 
Fonunun kullanımına sunulmuştur.

Bu fonun Yönetim Kurulu tüm bu kurumların, mal varlığını satabilecek, üzerlerine teminat, 
rehin, kefalet, ipotek tesis edilebilecektir. Bu uygulamalar hakkında hiç bir kamu denetimi 
mümkün olmayacaktır.
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Bu durum, açık ki ülkemizin daha da yoksullaştırılması sonucunu verecek, yaşadığımız sana-
yisizleşmeye, tarımın tasfiyesine paralel olarak, ulaşım-haberleşme altyapısının da tamamen 
özel ve yabancı ellere geçmesine yol açacaktır.

Değerli Katılımcılar,
Bu olumsuzluklara, şimdi de 16 Nisan’da yapılan referandumun başa baş sonuçları eklen-
miştir.

Oysa rejim/sistem, Anayasal düzen değişimi yapan Anayasalar, bir şekilde ve mutlaka, top-
lumsal ve siyasal bir mutabakatı, tartışmasız bir halk çoğunluğunu, tartışmasız bir tarihsel 
meşruiyeti gerektirir. Ancak referandum sonuçlarında böylesi bir meşruiyet yoktur. Aksine 
büyük bir yarılma söz konusudur.

TMMOB Anayasa değişikliği sürecinin başından beri yapılmak istenen değişiklikleri bütün 
yönleriyle değerlendirmiş; yaptığı açıklamalar ve yayımladığı dokümanlarla meslektaşlarını 
ve halkı bilgilendirmeye çalışmıştır.

Toplumun bu değişikliklerin kapsamı üzerine sağlıklı bilgi edinemediğini; söz konusu deği-
şikliğin Anayasaların en temel özelliği olan, iktidar yetkilerinin sınırlandırılması normundan 
yoksun olduğunu her platformda vurgulamıştır.

TMMOB söz konusu değişikliğin, 15 Temmuz darbe girişimi üzerine ilan edilen ancak de-
mokratik toplumsal muhalefet üzerinde baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına 
dönüşen OHAL ve medyanın tamamen iktidarın hizmetinde olduğu koşullarda referanduma 
sunulmasının yanlışlığına da işaret etmiştir.

Nitekim Anayasa değişikliği referandumunun hemen ardından seçim sonuçlarının meşruiye-
ti tartışılır olmuş, toplumsal kutuplaşma ve toplumdaki yarılma daha da derinleşmiştir.

Tartışmalı sonucun daha şimdiden istikrarsızlık, adaletsizlik ve hukuk dışı keyfi uygulamalara 
yol açtığı açıklıkla görülebilmektedir. Bu durum her alanda, ülkemize güç kaybettirecektir.

Ancak bütün olumsuzluklara karşın bu referandum süreci, ülkemizde demokratik duyarlılık-
ların geliştiğini, toplumun en az yarısının mevcut gidişe hayır dediğini, özgür, yasaksız, baskı-
sız, adil ve demokratik koşullarda bir seçim yapılabilse sonucun farklı olacağını göstermiştir.

Şimdi görevimiz, ülkemizin felakete sürüklenmesinin önünü alacak bu demokratik duyarlı-
lıkların daha da gelişmesi ve giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek düzeye gelmesi için 
çalışmaktır.

Sevgili arkadaşlar,
Yapılması gereken açıktır. Bu dışa bağımlı ve rant eksenli politikalardan ivedilikle vaz geçil-
melidir.

Planlama yönelimi yeniden benimsenmelidir. Ülkemiz her alanda ve sektörde ülke çıkarlarını 
ve toplum yararını esas alan orta ve uzun vadeli stratejilerini oluşturmalıdır.

Havacılık ve uzay projelerinde de asıl amaç, yerli sanayimizin gelişmesi için çalışmalarda bu-
lunmak, yerlileştirme oranlarını artırmak, kamusal hizmet ve denetimi geliştirmek olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle kurultayımızın verimli geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum.”
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Soma

15.05.2017

SOMA’YI UNUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ
Niyazi Karadeniz
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi

Bedel ödeyen maden emekçisi, önlem alan yok!
Değerli dostlar, sevgili Somalılar, Değerli Basın mensupları, hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu 
adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce Birliğimiz adına, Soma maden katliamında hayatını kaybeden 
maden emekçilerini anıları önünde saygı ile eğiliyor, yakınlarına sabırlar diliyor, acılarını pay-
laşıyoruz.

Bundan tam 3 yıl önce 13 Mayıs 2014 tarihinde 5’i mühendis olmak üzere 301 maden emek-
çisi, ihmaller zinciri sonucu Soma-Eynez ocağında son nefeslerini verdiler. Bazı kişiler bu du-
rumu değerlendirirken kaza, bazıları fıtrat, bazıları kader olarak ifade ettiler. Bizler kazanın 
olduğu günü ne demiş isek bugünde ayni şeyi söylüyoruz. Bu bir katliamdır!  

Günümüz Türkiye’sinde insanlarımız maden ocaklarında, tersanelerde, inşaatlarda, fabrika-
larda birer ikişer, bazen de onar onar iş kazaları sonucu hayatlarını kaybediyor. Bu durum 
kabul edilemez. Biz mühendislerin mimarların ve şehir plancıların olarak kazaların önlene-
bilir olduğunu biliyoruz. Ancak gerekli önlemler alınarak işin doğasına uygun teknikler kulla-
nılması koşulu ile işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyuması halinde iş kazlarının olması 
önlenebilir. Asıl olan insandır, insan yaşamıdır.

Madencilik doğası gereği en zor iş kollarından başında gelir.   Bu özelliği nedeniyle; bilgi, 
deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren dünyanın en zor ve en riskli iş koludur. Ma-
den kazaları incelendiğinde olayın; teknik, sosyal, ekonomik, eğitim, planlama ve denetim 
sorunları gibi pek çok bileşeni olduğu görülmektedir.

Bilinen bir başka konu da; madencilik, Dünya ekonomisinin temel sektörlerinin başında ge-
liyor olmasıdır. Eğer madencilik olmasaydı bugün ulaşılan medeniyet düzeyine erişemezdik. 
Dolayısı ile insanlığın madencilere vefa borcu vardır.

1980 sonrası uygulamaya konulan Küresel politikalar; özelleştirme, taşeronlaşma, rödovans 
vb. gibi kâr amaçlı ekonomik faaliyet ve uygulamaları; kamu madenciliğini küçültmüş, kamu 
kurum ve kuruluşlarında uzun yıllar içinde elde edilmiş olan madencilik bilgi ve deneyim 
birikimini dağıtmıştır. Yoğun birikim ve deneyime sahip olan kurum ve kuruluşlar yerine 
üretimin, teknik ve alt yapı olarak yetersiz, deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı taşeron 
firmalara bırakılması, buna ek olarak kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapı-
lamaması iş kazalarının artmasına neden olmuş/olmaktadır.



388

Dünyada iş kaza sıralamalarında Türkiye’nin, ön sıralardaki yerini korumaya devam ediyor 
olması üzücü bir durumdur. Maden kazaların da ise son yıllarda belirgin bir artış göstermek-
tedir. Bu durum kabul edilebilir değildir. Acilen gerekli önlemler alınıp, uygulanmalı ve aktif 
denetim altyapısının oluşturulmalıdır.

Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşadığımız bu iş cinayetlerinden/katliamından ders alı-
narak, kazaların önlenmesi için etkin önlemler alınır ve gerekli yapılar kurulur umudu taşı-
yorduk. Bu konuda bir gelişmenin olmaması halkımız/ülkemiz büyük bir kayıptır. İş kazaları 
ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çözüm olacakmış gibi sunulan 6331 sayılı İşçi Sağlığı 
ve Güvenliği Yasası, işveren sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırarak, tüm sorumluluğu 
neredeyse kazayı yaşayan işçiye ve kısıtlı imkânlarla, yetkisiz ve güvencesiz çalışan mühen-
dislerin sırtına yıkmaktadır.

Bu anlayışlar değişmediği sürece, önümüzdeki yıllar,-korkarız ki- çok daha ciddi acıların ya-
şanacağı ve kayıpların devam edeceği bir dönem olacaktır. Yaşanacak iş kazalarının ve ceza-
evlerine girecek olan mühendislerin sorumluluğu, işverenler ve gerçek sorunu görmezden 
gelerek, yasanın bu haliyle çıkmasını sağlayan hükümet yetkilileri ve yasayı hazırlayan bürok-
ratların olacaktır. Piyasacı bir anlayışla çıkarılan bu yasanın, ülkemizde yaşanan iş cinayetleri-
ni/kazalarını önlemekle uzaktan yakından bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bu yapının kronik hale gelmesinde en büyük etkenlerden bir tanesi de; yaptırımların caydı-
rıcılıktan uzak olmamasıdır. Diğer bir konu adalet dağımın da yaşanan sıkıntılardır. İş yükü 
altında ezilen Yargı’nın adalet dağıtımında ağır kaldığını hepimiz yaşayarak görüyoruz.

Bütün bu olumsuz koşullarda dahi gelecek için umutlu olmak zorundayız. Mücadelemiz, mü-
cadele azim ve kararlığımız artırarak sürdürmeliyiz. TMMOB ve Odaları; üyelerinin hak ve 
çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, üyelerinin mesleki, sosyal 
ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmayı, 1970 
yıllarda başlatarak oluşturduğumuz ilkelerini her geçen yıl büyüterek oluşturduğu örgütlü 
yapış gereği, görev bilmektedir.

Soma katliamında; sorumlular hesap vermeden, babalarını, eşlerini, kardeşlerini, evlatlarını 
kaybedenlerin yüreğini soğutacak somut adımlar atılmadan bizlerin de öfkesi dinmeyecek, 
yüreği soğumayacaktır.

Hiç kuşku yoktur ki; Soma katliamında sorumluluk sadece, yapılan tüm uyarılara karşı üretimi 
artırmak için tüm normları hiçe sayan şirketin değildir. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş., TKİ, Mİ-
GEM, ETKB, ÇSGB ve Hükümet yaşanan tüm maden facialarında olduğu gibi sorumludurlar

TMMOB olarak, asli sorumluluklarını devrederek bu cinayetlere sebep olanların bağımsız 
yargıya ve topluma hesap vermeleri için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyumuzla pay-
laşıyoruz.

Ocaklarda, galerilerde bir avuç kömür için bir ömür verenleri, başta Soma olmak üzere kay-
bettiğimiz tüm madencileri ve hayatlarını iş cinayetlerinde kaybeden tüm emekçilerin büyük 
bir saygıyla anıyoruz.

Bir an önce adalet, işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş güvencesi, taşeron sistemine son verilmesi, 
rödovans uygulamalar kaldırılması, havza bazında madenciliğe geçilmesi, acil talebimizdir.

Soma’yı unutmayacağız, unutulmasına asla izin vermeyeceğiz.

Saygılarımızla.



389

Adana

24.05.2017

İMO 12. ULAŞTIRMA KONGRESİ
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Konuklar,
Değerli Meslektaşlarım, 
Basınımızın Değerli Çalışanları,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMMOB Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla se-
lamlıyorum.

Etkinliğimizin gerçekleşmesine katkı sunan herkese, İnşaat Mühendisleri Odamızın Merkez, 
İstanbul ve Adana Şubemiz Yöneticilerine, çalışanlarına, sunacakları bildirilerle kongremizin 
bilimsel zeminini oluşturacak bilim insanlarına içtenlikle teşekkür ediyorum.

Değerli Konuklar, 
Ülkemiz ekonomisi yıllardır, yüksek oranlı borçlanma ve yoğun ithal girdi kolaycılığının üze-
rine oturtulmuştur. 

Üretim-yatırım-tasarruf politikalarının yerini tüketim politikaları ve paradan para kazanma 
arayışları almış; kent rantlarına, doğa kıyımlarına, finans kazançlarına bel bağlanmıştır.

Tarım ve sanayi gibi üretken sektörlerin gerileyip rantiye ve spekülatif kâr çevrelerinin ege-
men olması söz konusudur. 

Ulaştırma sistemleri çeşitli ulaştırma türlerinin bir arada olduğu bütünleşik sistemlerdir. İyi 
bir ulaştırma sisteminden hizmeti en iyi biçimde sunarken trafik sıkışıklığı, trafik kazaları, 
çevre kirliliği, gürültü vb. etkileri minimuma düşürmesi, enerjiyi tasarruflu kullanması ve 
ülke ekonomisine bindireceği maliyeti en aza indirgenmesi beklenir.

Ulaştırma yatırımları sadece kar kriterine göre değil, ekonomik kalkınma, sosyal, siyasi, gü-
venlik, kitle taşımacılığı gibi kriterlere göre de değerlendirilmesi gerekli yatırımlardır. Esasen 
bir kamu hizmeti olan ulaştırma yatırımları ülkemizde siyasi rant hesaplarının en çok yapıl-
dığı alandır. Bu bakış açısı kalıcı, planlı, halk yaşamını güvence altına alan, inovatif ulaştırma 
politikaların hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engeldir. Tam da bu nedenle ülkemiz 
ulaştırma politikalarının bilimsel ve teknik yönü her zaman tartışmalı olmuştur.

Bildiğiniz üzere siyasi iktidar ulaştırma alanındaki yatırımlarıyla çok övünmektedir. Ancak ka-
palı devre üretilen, işlevsel olmaktan uzak ve pahalı, üçüncü köprü ve havaalanı, Galataport, 
Haliçport, yüksek hızlı tren vb. yatırımların birçoğu özelleştirmeye yöneliktir. Bu yatırımların 
tamamı KÖİ kapsamındadır.
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KÖİ/Kamu-Özel İşbirliği modeli; Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet, Yap-Kirala-Devret ve İşletme Hak-
kı Devri yöntemleriyle uygulanmaktadır. Özelleştirmelerin bir başka şekli olan KÖİ uygula-
malarıyla, kamusal varlıkların işletme ve kullanma hakkı, on yıllar boyunca paydaş firmalara, 
yerli-yabancı ortaklıklarına bırakılmaktadır. Ayrıca bu projelere yönelik arsa tahsisi, sigorta 
primi desteği, enerji teşviki, hizmet alım taahhüdü, abartılı ciro garantileri, bütçe ve denetim 
dışı tutulmaları gibi hususlarla yatırım ve işletme maliyetinin büyük bir kısmı kamuya bin-
dirilmektedir. Bu uygulamaların ulaştırma yatırımlarına uyarlanması sonucu, bütün ulaşım 
türleri ve ulaştırma altyapısı, tamamen özelleştirilmektedir.

ÇED süreçlerinden de muaf tutulan bu projelerle kamuoyunun yakından bildiği üzere çevre 
de talan edilmekte, ekolojik dengeler alt üst olmaktadır.

Yüksek hızlı tren, Avrasya tüneli, Osman Gazi Köprüsü gibi projelere verilen ciro garantilerin-
den dolayı daha şimdiden, her gün milyonlarca dolar tazminat ödendiği TBMM tutanakları-
na da yansımış durumdadır.

Sevgili Arkadaşlar,
Türkiye’nin ulaştırma politikalarının, planlı bir programla “bütünlüklü” ve “entegre” kılınması 
gerektiğini sık sık dile getirmekteyiz.

Henüz sektöre yönelik ulaştırma ana planı yoktur. Uzun ve kısa erimli hedefleri olan bir ula-
şım ana planı ile bu planın hedeflerini, yatırım bütçelerini, uygulama sonuçlarını, tüm ulaşım 
türlerinin mevzuat ve yapısal problemlerini çözecek, sektörün veri tabanını yapılandıracak, 
planlayacak, izleyecek, denetleyecek ve değerlendirecek, merkezi bir yapılanmaya ihtiyaç 
vardır.

Ulaştırma sektörü arz–talep ilişkisi üzerine yapılandığından, gelişen ekonomik krizlere karşı 
duyarlı bir sektördür. Stratejik önemi ve kamusal hizmet üretimi özelliği itibarıyla ulaştırma 
altyapısı ve işletmeleri için uygulamaya konulan özelleştirme plan ve programları derhal dur-
durulmalıdır. Ulaştırma sektörünün kaderi sadece kâr mantığı ile çalışan özel sektöre terk 
edilmemelidir.

Ülkemizde toplumsal afet haline gelen trafik kazalarının sadece güvenli yol projeleri ile çözü-
lebileceği imajı toplum zihninde yavaş yavaş yer etmekte ve bu yönde bir kamuoyu oluşmak-
tadır. Oysaki bu durum ulaşım sektöründeki yapısal bozukluktan kaynaklanmaktadır. Güvenli 
karayolu yapmak şüphesiz ki önemlidir. Ancak sadece güvenli yollar yapmakla bu sorunu 
çözmek olası değildir. Taşıma türleri içerisinde trafik kazası yönünden en riskli olanı karayolu 
taşımacılığıdır. Trafik güvenliği; ulaşımda karayollarının payının azaltılması ve kaza riski mini-
mum olan diğer taşıma türlerinin sektörel paylarının artırılması ile sağlanabilecektir.

Ulaştırma mastır planlarında, enerji verimliği çalışmaları ve çevresel etkiler dikkate alınarak, 
birim enerji tüketimi daha düşük olan sistemlere (demiryolu ve denizyolu) öncelik verilmesi, 
mevcut sistemlerin kapasitelerinin tam olarak ve verimlilikleri geliştirilerek kullanılması ve 
ulaşım sektöründeki petrol bağımlılığının azaltılması hedeflenmelidir.

Demiryoluna göre iki misli hızlı, suyoluna göre neredeyse üç misli daha fazla enerji tüketen 
karayoluna yapılmakta olan bütün yeni yatırımlar durdurulmalı veya gözden geçirilmeli, ağır-
lık demiryollarına verilmelidir.
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Toplu taşımacılık yapan araçların çevreyi kirletmemeleri için çevre dostu yakıtların kullanıl-
ması tercih ve teşvik edilmelidir. Araçların egzoz emisyonlarında düşük gaz oranları ihtiva 
eden doğal gaz, etil alkol, bitkisel yağlar, LPG vb. alternatif yakıt türleri kullanılmalıdır.

Toplu taşıma araçları ve ulaştırma sistemlerinde özürlü ve engellileri gözetecek önlemler 
alınmalı, bu uygulamalar kalıcı olmalı ve yönetmeliklere yeni standartlar eklenmelidir.

Araç güvenliği yönünden araçların uluslararası normlara uygun olarak üretimi ve bakımı 
önemli rol oynamaktadır. Ülkemizdeki mevcut Araç İmal, Tadil, Montaj Yönetmeliği ve stan-
dartları gözden geçirilerek uluslararası normlara uygun hale getirilmelidir.

Söylenecek daha pek çok söz var elbette. Kongremizde tüm bu sorunlar kapsamlı olarak 
değerlendirilecek ve çözüm önerileri tartışılacak.

Sevgili katılımcılar, 
Ekonomide baş gösteren küçülme ve iktidarın neden olduğu ekonomik ve siyasi kriz durumu 
tüm toplumsal kesimleri  bunaltmaktayken bu olumsuzluklara, şimdi birde 16 Nisan’da yapı-
lan Anayasa değişikliğinin yaratacağı olumsuzluklar eklenecektir.

TMMOB Anayasa değişikliği sürecinin başından itibaren bu değişiklikle ile yıllardır adım adım 
şekillendirilmekte olan üretimi, yatırımı, bilimi, tekniği dışlayan, emek, insan ve doğa karşıtı 
sistemin kalıcılaştırılmasının amaçlandığını görmüş; açıklamalar yaparak, dokümanlar hazır-
layarak üyelerini ve toplumu bilgilendirmeye çalışmıştır.

TMMOB, , muhalif gazetecilerin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının, tutuklandığı, mu-
halif TV kanallarının kapatıldığı, akademisyenden mevsimlik işçisine kadar aralarında üyele-
rimizin de bulunduğu on binlerce emekçinin kanun hükmünde kararnamelerle işten atıldığı, 
korku ikliminin hakim kılındığı, ifade hürriyetinin bulunmadığı bir ortamda yapılan böylesi bir 
referandum sonucun hiçbir zaman meşruiyet kazanamayacağını her ortamda dile getirmiştir.

Baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına dönüşen OHAL koşullarında toplumsal 
mutabakat şartına uyulmaksızın hazırlanan Anayasa değişikliği medyanın, devlet olanakları-
nın, valilerin, kaymakamların tamamen iktidarın hizmetinde olduğu koşullarda referanduma 
sunulmuştur. 16 Nisan oylaması tarihe referandum değil plebisit olarak geçecektir.

Nitekim Anayasa değişikliği referandumunun hemen ardından seçim sonuçlarının meşruiye-
ti tartışılır olmuş, toplumsal kutuplaşma ve toplumdaki yarılma daha da derinleşmiştir.

Ancak tüm olumsuzluklara karşın bu süreç, farklı görüş ve inanışta dahi olsa toplumun yarısı-
nın özgür, demokratik, adil bir ülkede yaşama isteğinde birleştiğini göstermiştir.

Şimdi bize düşen görev bu demokratik duyarlılıkların yerini umutsuzluğa bırakmasını önle-
mek ve direnmekten vazgeçmemektir.

Bildiğiniz üzere II. Danışma Kurulu toplantımızı “Anayasa değişikliği, referandum sürecine 
ilişkin yürütülecek mücadele programı” gündemi ile yapmıştık. III. Danışma Kurulu toplantı-
mızı da devam niteliğinde “Referandum süreci ve sonuçlarının değerlendirilmesi, güncel ge-
lişmeler ve TMMOB” başlığı ile gerçekleştirecek ve danışma kurulumuzun işaret ettiği yönde 
bundan sonraki sürece ilişkin yol haritamızı oluşturacağız.

TMMOB örgütlülüğü demokrasi mücadelesine yılmadan devam edecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle Kongremizin verimli geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum.
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Ankara

27.05.2017

TMMOB 44. DÖNEM III. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Başkanlarım, 
Sayın Onur ve Denetleme Kurulları Üyeleri, 
Birlik ve Odalarımızın Sayın Yöneticileri, 
Sayın Meslektaşlarım,

44. Dönem Üçüncü Danışma Kurulu toplantısına hoş geldiniz.

TMMOB Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Sevgili Arkadaşlar,
Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz II. Danışma Kurulu toplantımızı “Anayasa değişikliği referan-
dum sürecine ilişkin yürütülecek mücadele programı” gündemi ile yapmıştık.

Bu toplantımız geçen toplantının devamı niteliğindedir. Toplantımızda “Referandum süreci 
ve sonuçlarını hep birlikte değerlendirecek, güncel gelişmelerin, örgütümüze yüklediği gö-
revleri yine hep birlikte oluşturacağız.

Bildiğimiz üzere referandum, ülkemizin anayasal düzenini ve siyasi rejimini köklü bir şekilde 
değiştirerek, tek bir kişinin kamu yönetimi ve ekonomi üzerinde sınırsız hâkimiyetini kurmayı 
amaçlamıştır.

Danışma Kurulumuzda yurttaşlık sorumluluklarımızın ve kamusal, toplumsal sorumluluk-
larımızın bir gereği olarak, referandumda “HAYIR” tutumunu benimsediğimizi, bu ülkenin 
mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak; piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı 
düzeni kalıcılaştırılacağı; fiili olarak uygulanan dinci-mezhepçi dikta rejimine yasal statü ka-
zandıracağı; bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne darbe vuracağı; par-
lamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme erkleri arasındaki denge, fren, denetleme 
mekanizmalarını, Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini, bağımsız 
yargının varlık koşullarını ortadan kaldıracağı için Anayasa değişikliği teklifine “hayır” diye-
ceğimizi deklere etmiştik.

TMMOB Örgütlülüğü, Danışma Kurulumuzun işaret ettiği doğrultuda hazırlanan “Anayasa 
Referandumu Sürecine İlişkin TMMOB Programı”nda;

Birlik üyesi mühendis, mimar ve şehir plancısının sandığa gitmesini sağlamak,

Sandığa gidecek üyelerimizin HAYIR oyu vermesini sağlamak,

Ülkeye ve topluma karşı sorumluluğumuz gereği üyelerimizi harekete geçirerek üyelerimiz 
dışında kalan yurttaşlarımızın HAYIR oyu vermesi yönünde ikna edilmesini sağlamak,
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olarak belirlenen hedefler doğrultusunda Referandum gününe kadar yoğun bir çalışma ger-
çekleştirmiştir.

Referandum sürecinde TMMOB olarak neler yaptığımıza dair bilgiler, sizlere basılı olarak su-
nulan bilgi notunda aktarıldığı için ben özel olarak değinmeyeceğim.

Kuşkusuz eksikliklerimiz de olmuştur ve bunları gidermek, önümüzdeki mücadele dönemi-
nin görevleri arasında yer almalıdır.

Ancak, şaibeli resmi sonuçları aşan boyutları bulunan ve halkın vicdanında kazanan hayır-
larda, referandum döneminde seferber olan TMMOB örgütlülüğünün de katkısı olduğunu 
mutlaka belirtmek gerekir.

Referandum süreci boyunca Birliğimiz üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için bü-
yük bir çaba gösterdi. Birliğimize yönelen saldırılar ve Hayır diyen kesimler üzerinde kurulan 
iktidar baskısına rağmen geri çekilmeyen kararlı bir tutum sergilendi.

Birliğimizin en üst kurullarından alt birimlerimize ve üyelerimize kadar uzanan sorumluluk 
düzeyi kamuoyu tarafından takdirle karşılandı. Yürütülen çalışmalarımız emek ve meslek ör-
gütleri ile toplumun geniş kesimlerine ulaştırıldı.

Bu süreçte, TMMOB’nin onurlu tarihine iyi bir not düşülmüştür. TMMOB ve kadroları ikir-
ciksiz, cesur, tarihi bir tavır ortaya koymuştur. Ülkemizin karanlığa teslim edilmesi karşısında 
sessiz kalmayacağımız ve boyun eğmediğimiz bir kez daha gösterilmiştir.

Bu nedenle referandum sürecinde seferber olup halkın demokratik duyarlılıklarıyla bütünle-
şen örgütümüze, Odalarımıza, İKK’larımıza, Şube ve Temsilciliklerimize, bütün birimlerimize, 
üyelerimize ve örgüt çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

İyi ki varsınız, iyi ki TMMOB var. İyi ki emek ve demokrasi mücadelesinin yılmaz güçleri var. 
İyi ki  kent meydanlarında açtığımız stantların başında bildiri dağıtan TMMOB’nin geçmiş 
dönem başkanları var. İyi ki, tüm etkinliklerimizde yanı başımızda olan eski yeni yöneticile-
rimiz var. İyi ki, ülkenin dört bir yanında, tüm baskı, yasak ve tehditlere rağmen HAYIR pan-
kartlarını bina duvarlarından indirmeyen inançlı kadrolarımız var. İyi ki siziler varsınız. İyi ki 
memleketimiz sahipsiz değil. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.

Sevgili Dostlar,
Öncelikle belirtmek istiyorum. Bu anayasa değişikliği, tarihsel toplumsal süreçleri geliştiren 
Anayasalardan çok farklıdır.

Zira demokratik bir anayasanın temel özellikleri arasında yer alan hiçbir norm bu değişiklikte 
yoktur.

Bu Anayasada hukukun üstünlüğü, iktidarın hukuki bir çerçeve ile sınırlandırılması, yoktur.

Bu değişiklikte güçler ayrılığı yoktur. Eşitlik ve yurttaşlık hakları, temel hak ve özgürlükler 
yoktur.

Bizim gibi toplumsal örgütlenmelerin bağımsızlıkları ve özerklikleri yoktur.

Toplumsal ortak çıkarların korunması, kamu yararının ve kamusal hizmetlerin temel alınması 
gibi normlar, bu değişiklikte yoktur.

Var olan, yalnızca kişi/lider-parti-devlet-toplum birliğine yönelik totaliter bir zorlama, dikta 
ve açık faşizm yönelimidir.

Başta laiklik ve cumhuriyet kazanımları olmak üzere, Türkiye toplumunu birçok açıdan geriye 
götüren yeni bir rejim söz konusudur.
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Dolayısıyla, bu değişiklikte tarihsel ve toplumsal bir meşruiyet bulunmamaktadır. Ne top-
lumsal ve siyasal mutabakat, ne tartışmasız bir halk çoğunluğu, ne de bu temellerde oluşmuş 
Kurucu bir Meclis’in hazırladığı bir anayasa vardır.

Halkın en az yarısının hayır oyu verdiği, 30 büyükşehirin 17’sinde hayır oylarının farkla önde 
olduğu, ülkemizin en büyük bütün şehirlerinin, sanayi havzalarının, işsizlerin ve genç yeni 
seçmenlerin önemli bir kesiminin hayır dediği bir Anayasa değişikliğinin meşruiyetinin bu-
lunmayacağı açık bir gerçekliktir.

YSK kararı ile doruğa ulaşan hukuk dışılığın, hile ve şaibelerin, uluslar arası kamuoyunda 
da karşılık bulduğu, evet oyu veren bir çok kesimde de rahatsızlık oluşturduğu bilinen bir 
durumdur.  

Sevgili Arkadaşlar,
Olağanüstü hal koşullarına, baskılara, eşitsizliklere, bütün devlet olanaklarının seferber edil-
mesine, örtülü ödenek harcamalarına, bütçe-Hazine açıklarına yol açan seçim harcamalarına 
ve yapılan hilelere rağmen başa baş bir resmi sonuç çıkması, bu iktidarın neden olduğu top-
lumsal, siyasal yarılmanın pekişeceği anlamına gelmektedir.

Bu durum, ülkemize, ne yazık ki sanıldığından daha fazla zarar verecek, güç kaybettirecektir.

Kazandığını ilan eden ama derinliklerinde şaşkınlık yaşayan iktidar taşıması ağır bir yükün 
altına girmiştir. Önümüzdeki dönem, rejim tarafından yönetilmesi oldukça zor bir süreç ola-
rak gelişecektir. Bu nedenle baskı ve şiddet artacak, OHAL ve KHK’lerle yani zor aracılığıyla 
yönetme seçeneği yeğlenecektir.

Bu noktada görevlerini liyakat ve başarıyla yaparken, OHAL kararnameleriyle hukuk dışı bir 
şekilde kamudan ihraç edilen meslektaşlarımıza, bilim insanlarına, öğretmenlerimize, çağ-
daş, demokrat kamu çalışanlarına, Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’ya ve onlara destek ey-
lemleri yapanlara yönelik hukuk ve insanlık dışı uygulamaları kınadığımızı belirtmek istiyo-
rum.

Bu vesileyle Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın haklı istem ve direngenliklerini destek-
lediğimizi, ancak bu uzun soluklu mücadeleyi  emek ve demokrasi güçleri ile hep birlikte 
sürdürebilmek  için beden ve yaşamlarını korumaları gerektiğine inandığımızı, bir kez daha 
belirtmek istiyorum.

Sevgili Arkadaşlar,
Ülkemizin içine girdiği yeni dönemde de Birliğimiz, referandum sürecinde ortaya koyduğu 
tavrın izinden yürümelidir.

Referandumun hemen ertesi günü yaptığımız açıklamada belirttiğimiz bir gerçeklik var.

Bütün olumsuzluklara karşın bu referandum süreci, ülkemizde demokratik duyarlılıkların ge-
liştiğini, toplumun en az yarısının mevcut gidişe hayır dediğini, özgür, yasaksız, baskısız, adil 
ve demokratik koşullarda bir seçim yapılabilse hayır’ın kazanacağını göstermiştir.

Bu noktada görevimiz, ülkemizin felakete sürüklenmesinin önünü alacak demokratik duyar-
lılıkların daha da gelişmesi ve giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek düzeye gelmesi için 
çalışmaktır.

Cumhuriyet, demokrasi ve laikliği yeniden ve bir üst boyutta kazanmak için mücadele eder-
ken mesleklerimiz, meslek alanlarımız ve örgütümüz için onurlu direngenliğin, aklın ve bili-
min yol göstericiliğinde ilerlemek durumundayız.

Birliğimizin, bu iktidarın şevkle uyguladığı kamu yararını tasfiye eden neoliberal politikaların 
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ve rant imparatorluğunun önünde bir engel olarak görülmesi nedeniyle daha fazla baskıya 
uğrayacağı ve giderek tasfiye edilmek isteneceği belirgin bir gerçekliktir.

2009 yılındaki Devlet Denetleme Kurulu Raporu ve dönemin Başbakanının 2009 yerel seçim 
kampanyasını başlatan konuşmasından bu yana Birliğimiz açıkça hedefe oturtulmuştur.

Farklı tarihlerde Cumhurbaşkanı dâhil iktidar temsilcileri tarafından söylenenler, yandaş 
medya tarafından yazılanlar, abuk sabuk ithamlar ve yasa değişikliği girişimlerinin hepsi bu 
öngörünün bariz işaretleridir.

Şimdi ya da çok uzak olmayan bir gelecekte ise, referandum sürecinde de ifade ettiğimiz üze-
re, Anayasa değişikliğinin Birliğimize, Odalarımıza ve meslek alanlarımıza olası yansımaları 
gündeme gelecektir.

Nitekim daha önce Cumhuriyet savcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmesine karşın refe-
randum sonrasında Bilim ve Sanayi Bakanlığının itirazı üzerine Sulh Ceza Hakimliği savcılığın 
takipsizlik kararını bozmuştur. Kimya Mühendisleri Odamıza, Sanayi Bakanlığı’nın (Anaya-
sa’ya aykırı, hukuksuz bir şekilde) gerçekleştirmek istediği denetleme girişimine izin verme-
mesinden dolayı Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır. Bu davada Kimya mühendisler 
Odamızın Yönetim Kurulunun görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi 
istenmektedir. İlk duruşma Ankara’da 15 Haziran 2017  tarihinde saat 11.35 de gerçekleştiri-
lecek. Bu konuyla ilgili Oda başkanlarımızla ve hukukçularımızla bir toplantı gerçekleştirecek  
ve yapılması gerekenleri birlikte belirleyeceğiz.

İlk etapta TMMOB’ye bağlı birimlerde çalışan tüm hukukçuları, Oda Başkan ve yöneticilerimi-
zi davayı izlemek ve davaya müdahil olmak için ilk duruşma tarihinde Adliye’ye  bekliyoruz.  
Gelişmelerin seyrine göre mücadele programımızı kamuoyu ve örgütümüzle paylaşacağız.

Sevgili Arkadaşlar,
Bu girişimden de görüldüğü üzere, diktatörlüğün alenen kurumsallaştırılması yönünde ilerle-
yen süreçte baskıların artması, toplumun kuşatma altına alınması, muhalefetin sindirilmesi 
vb. olumsuzluklar, daha yoğun olarak yaşanacaktır.

Baskılar karşısında direnebilmenin, örgütümüze sahip çıkmanın tek yolu, referandum süre-
cinde ortaya koyduğumuz kolektif tavrı önümüzdeki dönemde de muhafaza etmek ve güç-
lendirerek devam ettirmektir.

Referandum sürecinin emekçi halk sınıfları arasındaki sanal duvarları ve sınırları ortadan 
kaldırması ile ortaya çıkan geniş dayanışma ve birlikte davranma duygusu bu dönemde en 
önemli dayanaklarımızdan birisi olacaktır.

İçine girdiğimiz yeni baskı döneminde toplumsal muhalefetin diri kesimlerinin ortaya koya-
cağı direnç, baskı politikalarının tersyüz edilmesine de imkan tanıyacaktır.

Bu anlamda önümüzdeki dönemin karanlığı aynı zamanda aydınlığa gebe olacaktır.

16 Nisan akşamı ve sonrasında gösterilen “Hayır Daha Bitmedi” sloganı ile bütünleşen diren-
gen tavır, zafer ilan eden iktidar açısından zorlayıcı bir dinamik olarak önümüzdeki dönemin 
muhalefetinin zayıf da olsa ipuçlarını sunmuştur.

Ülke çapında gerçekleşen 1 Mayıs mitinglerine “Hayır”ın damga vurması, bunun bir başka 
göstergesidir. 

Referandumun iptaline neden olması gereken mühürsüz pusulaların kabul edilmesi kararı ve 
“atı alan üsküdarı geçti” sözleriyle ilan edilen sonuçların ardından, muhalefetin bazı kesimle-
ri tarafından gösterilen ikircikli ve özünde kabullenici tavır, yaygın memnuniyetsizliklere yol 
açmıştır.
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Değerli Dostlar,
AKP’nin  yağma, talan ve baskı politikaları ile cumhuriyetin bütün kazanımlarının yok edil-
mesi doğrultusunda attığı adımların durdurulması mücadelesinde üzerimize düşen sorumlu-
luğun gereğinin yerine getirileceği, referandum öncesinde Birliğimiz tarafından net biçimde 
ortaya konulmuştur.

Bu sorumluluğun önümüzdeki dönem nasıl yerine getirileceği, Birlik düzeyinde cevap aran-
ması gereken bir konudur.

Bu noktada önümüze iki önemli başlık çıkmaktadır. İlk başlık genel kurullar süreci de dâhil ol-
mak üzere örgütsel düzlemimizde, ikincisi ise toplumsal, siyasal alanda gelişmeler karşısında 
atacağımız adımlardır.

Sevgili başkanımız Teoman Öztürk ve arkadaşlarının izinden ilerleyen günümüz TMMOB kad-
roları açısından ilk konu başlığına verilecek yanıt nettir.

Mesleki demokratik kitle örgütü olarak çalışmalarımız ve mücadele alanlarımızın içe doğru 
bükülmesine izin vermememiz gerekir. Zira istibdat döneminde gerçekleri anlatmak ve sa-
vunmaktan geri adım atılamaz.

Dikkat edilirse, iktidara etkisiz bir şekilde muhalefet yapan veya iktidara uyumlu sinyaller 
verenler, taraftarları nezdinde itibar kaybetmektedir.

Geri adım atmak düşünülse dahi iktidarın zorbalığından kurtulma imkanının olmadığı bilin-
melidir.

TMMOB’nin durumu farklıdır, tutumu da farklı olmalıdır.

Her zor önemde ülkemizin sorumluluklarını sırtında taşıyarak boyun eğmeden bugünlere 
gelen TMMOB, mücadele süreçleri içinde birçok badireyi aşmasını bilmiştir.

Önümüzdeki süreci de yine boyun eğmeden aşabileceğimize inanmamız ve Birliğimiz ile 
emek ve demokrasi mücadelesinin niteliksel gücüne ve geleceğine güvenmemiz gerekiyor.

Sadece meslek alanlarıyla ilgilenen ve ülkede yaşanan gelişmelerden kopuk davranan mes-
lek örgütlerinin deneyimi önümüzde durmaktadır. Bazı meslek örgütleri izlediği bu yol ile 
meslektaşlarının sorunlarına dahi yanıt üretemeyen, bürokratik yapılara dönüşmüş, iktidar 
ve rant oyunlarına teslim olmuş durumdadır.

Meslek ve meslektaş sorunlarını ülkenin ve halkın sorunlarından ayırmadan yürüme tutu-
munda ısrarcı olunmalıdır. TMMOB’yi büyüten, geliştiren, meslektaşları ve kamuoyu nezdin-
de itibarlı, güvenilir kılan bu tutumdur.

Bu hattın, önümüzdeki dönem Odalarımız başta olmak üzere bütün birimlerimizde güçlen-
dirilmesi gerekmektedir.

Bu hattın güçlendirilmesi için referandum öncesi ortaya çıkan geniş toplumsal tepki ve ref-
lekslerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Sevgili Arkadaşlar,
Mesleklerimiz ve meslek örgütlerimiz Cumhuriyet-demokrasi koşulları içerisinde hüviyet ka-
zanmış ve bu değerlerin aşındırılmasına karşı mücadele içinde bu günlere gelmiştir.

Bu nedenle Cumhuriyetin kazanımlarının yok edilmesine karşı meslektaşlarımızda oluşan 
doğal tepki ile doğru ilişki kurmanın yolları, bütün Odalarımızda aktif bir şekilde aranmalıdır.

Önümüzdeki dönem, aynı zamanda mevcut kadrolarımızı ve Birliğimizi güçlendirme dönemi 
olmalıdır.
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Karar alma süreçlerinin daha da kolektifleştirilmesi, sorumlulukların paylaşılması ve üyelerin 
süreçlere daha aktif bir şekilde katılım kanallarının açılması, örgütlülüğümüze taze kan ve 
güç katacaktır.

Referandum süreci boyunca işletmeye çalıştığımız katılımcı anlayışın, sorumluluk almanın 
gelişmesinde ve çalışmaların güçlenmesinde nasıl olumlu sonuçlar ürettiğini hep birlikte gör-
dük.

Üyelerimiz ile kurulan ilişkinin daha organik hale getirilmesi için çalışma tarzımızda bazı ye-
nilikler de gerekiyor.

Önümüzdeki dönem bu konuyu yeniden ele alacak düşünsel çabalar ve örgütlenme yöntem-
leri üzerine yoğunlaşmamız gerekmektedir.

Sevgili Arkadaşlar,
Halkın en az yarısının itiraz ettiği şaibeli bir Anayasa değişikliğinin gerektirdiği çok sayıdaki ve 
özellikle altı ay içinde ve sonrasında yapılacak yeni düzenlemeler ile kamu maliyesi alanında 
yaşanacak sıkışmalar, önümüzdeki dönemde önemli ekonomik, siyasal, toplumsal kriz dina-
mikleri oluşturacaktır.

Bu noktada bazı muhalefet çevrelerinin sorunlu yaklaşımlarının emek ve demokrasi müca-
delesine yansımaması büyük önem taşımaktadır.

Yandaş medya üzerinden eylemlere yönelik olarak yürütülen dış güçlerin ülkeyi karıştırmak 
için sokağı kullandığı yönündeki kara propaganda karşısında, muhalefetin bazı kesimlerinin 
geri adım atması, eylemcilere yönelik cadı avını da beraberinde getirmiştir.

Halkın hile, hırsızlık, hukuk dışılık karşısındaki itirazını  sönümlendirecek hiçbir tutum kesin-
likle kabul edilemez. 

Referandumda yaşananları görmezden gelen ve 2019 yılında yapılması düşünülen seçimle-
re yönelik,  üstelik Cumhurbaşkanlığı adaylığı vb. yanlış yerlerden bir “muhalefet hattı” ku-
rulmaya çalışılması, halkın tepkilerinin kırılmasına ve saray iktidarının oyunlarına kapı açan 
büyük yanlışlardır.

Toplumsal muhalefetin bu yönde manipüle edilmeye çalışılması karşısında dikkatli olmak 
durumundayız.

Toplumsal muhalefetin meşru demokratik zeminlerinden koparılarak rejim ile uyumlaştırıl-
ması yönünde geliştirilmeye çalışılacak yanlış politikalara karşı, gerek Birlik düzeyinde gerek-
se emek ve meslek örgütleri ile birlikte etkin bir direnç gösterilmelidir.

Referandum sürecinde  halkımızın Cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe, ülke kaynak ve varlık-
larına sahip çıkma temelinde belirginleşen tavrını diri tutmak, Birliğimizin öncelikli görevleri 
arasında yer almaya devam etmelidir.

Referandum sürecinde ortaya çıkan toplumsal, siyasal saflaşma, önümüzdeki dönem açısın-
dan doğru değerlendirilmeli, politikalarımız oluşturulurken bu önemli nokta mutlaka göze-
tilmelidir.

Emekçilerin 80 yıllık kazanımı olan kıdem tazminatı hakkının gasp edilmesi, Varlık Fonu ile 
ülke varlıklarımızın yerli-yabancı sermayeye peşkeş çekilmesi, OHAL’in sürekli uzatılması, 
KHK’ler ile idari yapının şekillendirilmesi,  kamudan ihraçların sürmesi, güvencesiz çalışma-
nın yaygınlaştırılması, hukukun rafa kaldırılması, Meclisin işlevsizleştirilmesi vb. konular ile 
meslek alanlarımızdaki tahribat bütünlük içinde ele alınmaya devam edilmelidir.
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Sevgili Arkadaşlar,

Oda yöneticilerimizin toplumdaki siyasallaşmaya ve demokratik duyarlılıklara göre konum-
lanmaları oldukça önemlidir.

TMMOB politikalarını oluşturmada önemli bir yeri olan Oda Başkanları ve Oda Sekreter/
Yazman üyeleri toplantıları ile Danışma Kurulu toplantılarının tutum ve aktivite düzeyinin 
referandum dönemindeki gibi sürdürülmesi önemlidir.

Her üye ve organımızın katılım ve refleks düzeyinin geliştirilmesini ve sürece aktif biçimde 
dâhil olmasını sağlamalıyız. Gücümüzü örgütlülüğümüzden aldığımızı unutmamalıyız.

Diğer yandan Birlik politikalarının belirlenmesi veya yürütülmesini sadece TMMOB Yöne-
tim Kuruluna havale etmek, yanlış bir bakış açısının ürünüdür. Odalarımızda görev alan yol 
arkadaşlarımızın, önümüzdeki dönem Birlik politikalarının oluşturulmasında daha fazla rol 
almalarının sağlanması oldukça önemlidir.

Önümüzdeki dönem Birlik ve Oda politikalarımızı, yukarıda değindiğimiz gerçeklikler ve du-
yarlılıkları dikkate alarak belirlemeli, örgütlülüğümüze yönelik saldırılara bu temellerde gö-
ğüs germeliyiz.

Sevgili Dostlar,

İktidarın şiddet tekeline ve avantajlarına bakarak asla karamsar bir tutum belirlememeliyiz.

Bugün, toplumsal muhalefetin ve halkımızın gerçek potansiyellerini ve etki gücünü açığa çı-
karacak bir yaklaşım ve özgüvene gereksinim var.

Korku duvarlarını aşmalı, iktidarın avantajlarından daha fazla olan dezavantajlarını ve kendi-
sine karşı dönebilecek eğilimleri mutlaka hesaba katmalıyız.

Tarihte hep gördüğümüz gibi hiçbir olumsuzluk, mutlak ve kalıcı değildir.

Önümüzde her bir evresinde dirençli ve birlik içinde olmamız gereken uzun soluklu bir süreç 
var.

Bizlerin, bütün emek ve demokrasi güçlerinin mücadelesi bu sürecin belirleyicilerindendir. 
Sorumluluklarımızı bu bilinçle yerine getirmeliyiz.

Ayrıca biliyoruz ki, toplumda yoğunlaşan sömürüye, rant talanına, eşitsizliklere, adaletsizlik-
lere, hukuk ihlallerine, cumhuriyet, demokrasi, laiklik düşmanlığına, savaş yanlılığına karşıt 
birikim ve tepkiler var.

Halkın bütün yaşam alanlarına dokunan meslek alanlarımızla yeni rejim arasındaki bağları 
kurup gösterebilmeliyiz.

Tarihsel haklılığımıza inanarak mücadele etmeli, asla diz çökmemeli, umutların gerçeklenme-
si ile mücadele arasındaki bağları önce kendimiz görmeli ve bu yaklaşımı genelleştirmeliyiz.

Sevgili Arkadaşlar,

Son olarak, Birliğimiz TMMOB’nin bugünkü tavrının bir geleneğin devamı olduğunu belirte-
rek bitirmek istiyorum.

Bu yurtsever, demokrat, halkçı, toplumcu geleneği bilinçle, inatla, kararlılıkla sürdürmek boy-
numuzun borcu olmalıdır diyerek konuşmamı tamamlıyor, hepinizi coşkuyla kucaklıyorum.

Yaşasın haklı mücadelemiz. Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.
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Ankara

07.07.2017

KESK 9. OLAĞAN GENEL KURULU KONUŞMASI
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Divan, değerli KESK Yöneticileri ve yarım asırdır mücadele arkadaşlığı, barikat yoldaşlığı 
yaptığımız sevgili KESK Delegeleri, sizleri bu ülkedeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
örgütü TMMOB adına dostluk ve dayanışma duygularımla selamlıyorum. Aranızda olmaktan 
büyük bir onur duyuyorum.

Değerli Arkadaşlar,
Köklü bir geçmişe dayanan mücadele birlikteliğimiz boyunca kuşkusuz çok büyük tarihsel 
olaylar, çok önemli toplumsal kırılma anları yaşadık. Geçtiğimiz Genel Kurulunuzdan bu yana 
geçirdiğimiz 3 yıllık süreç de hem KESK ve TMMOB örgütlülüğü, hem de bu ülkedeki emek-
ten, demokrasiden, barıştan ve adaletten yana toplumsal kesimler için tarihsel bir öneme 
sahipti.

Gezi direnişinin kolektif bilincini ve direnişini büyütme iddiasıyla girdiğimiz bu dönemde 
tanklarla vurulan şehirlerin, yaşanan kitlesel katliamların, birbiri ardına patlayan bombaların 
tanığı ve hedefi olduk. Son 3 yıldır, yalnızca haklarımız için değil, aynı zamanda toplumun 
tamamını hedef alan örgülü bir kötülükle ve şiddetle mücadele ediyoruz. Çok değerli mü-
cadele arkadaşlarımız, gençlerimiz hatta çocuklarımız bu şiddetin hedefi oldular. 10 Ekim’de 
örgütlerimizin çağrısıyla Emek, Barış ve Demokrasi için bir araya gelen ve hepimizin yanı 
başında birbiri ardına patlayan bombalarla hayatlarını kaybeden 102 arkadaşımızın değerli 
anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Saldırılara birlikte hedef olduk, yaralarını birlikte saraca-
ğız ve elbette katillerden ve işbirlikçilerinden hesabını da birlikte soracağız!

Değerli Arkadaşlar,
İktidar sahiplerinin en çok korktuğu şey, iktidar dönemleri boyunca işledikleri suçların 
hesabını vermek. Suçları büyüdükçe hesap verme korkuları da büyüyor ve kendileri koru-
mak için daha büyük kalkanlar yaratmaya çalışıyorlar. Hesap vermekten korktukları için önce 
yasaları değiştirdiler yetmedi; yüksek yargıyı tümden değiştirdiler yine yetmedi; en sonunda 
anayasayı değiştirdiler yine de korkuyorlar! Adalet için yollara düşenlerden korkuyorlar, de-
mokrasi için sokaklara çıkanlardan korkuyorlar, barış için mücadele edenlerden korkuyorlar. 
Şairin dediği gibi, hiçbir korkuya benzemez, halkını satanların korkusu! 

Bilsinler ki bu korkunun ecellerine faydası yok. Bilsinler ki kurdukları bu OHAL-KHK düzeni 
ilelebet devam etmeyecek. Er ya da geç hesap verecekler, er ya da geç yargılanacaklar! 15 
yıllık iktidarları boyunca ülkenin tüm zenginliklerini kendi yandaşlarına peşkeş çektikleri için 
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yargılanacaklar! 15 yıllık iktidarları boyunca emekçinin alın terini, yoksulun hakkını gasp ettik-
leri için yargılanacaklar! 15 yıllık iktidarları boyunca uyguladıkları savaş ve şiddet politikaları 
için yargılanacaklar! 15 yıllık iktidarları boyunca tecavüzcülere, tacizcilere, ahlak düşkünle-
rine kol kanat gerdikleri için yargılanacaklar! Gazetecileri, Belediye Başkanlarını, Milletvekil-
lerini, Siyasi Parti Başkanlarını cezaevlerine yolladıkları için yargılanacaklar! Binlerce kamu 
emekçisini ve akademisyeni hukuksuz biçimde işlerinden attıkları için yargılanacaklar!

Değerli Arkadaşlar,
Bizleri, yani KESK’i, TMMOB’yi ve burada bulunan diğer emek-meslek örgütlerini böylesi 
genel kurullarda bir araya getiren şey basit bir protokol nezaketi değildir. Bizleri bugün bir 
araya getiren şey köklü bir mücadele geleneğinin ta kendisidir. Yarım asrı aşan bu mücadele 
sürecinde en karanlık dönemleri bile, yan yana gelerek, mücadeleyi ortaklaştırarak aştık. Hiç 
şüpheniz olmasın bu Saray Rejiminin, bu OHAL-KHK Rejiminin, bu faşist düzenin karanlığını 
da aşacağız.

Gençler yan yana geldikçe, kadınlar yan yana geldikçe, işçiler yan yana geldikçe, kamu 
emekçileri yan yana geldikçe, mühendisler-mimarlar-şehir plancıları yana geldikçe, kamu 
emekçileri yan yana geldikçe önünde hiçbir kuvvet duramaz. Bu ülkedeki anti-emperyalist, 
bağımsızlıktan yana, toplumcu mücadele geleneğinin taşıyıcısı olan TMMOB ile kamu emek-
çilerinin fiili, meşru, militan mücadele geleneğinin taşıyıcısı olan KESK yan yana geldikçe 
önünde hiçbir kuvvet duramaz.

KESK ve TMMOB olarak bugüne kadar hayatın her alanında, ülkenin tüm meydanlarında 
sürdürdüğümüz mücadele birlikteliğini daha da büyüteceğiz, yol arkadaşlığımızı daha da 
ilerleteceğiz. 

9. Genel Kurulunuzun emek ve demokrasi mücadelesinin yolunu aydınlatması dileklerimle,  
hepinize saygılarımı sunuyorum.
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Ankara

11.07.2017

TEOMAN ÖZTÜRK ANMASI 2017: 
AKP TMMOB’YE NEDEN SALDIRIYOR?
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Arkadaşlar, 
Bugün Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin 1973-1980 yılları arasında başkanlığını 
yapan, mühendis-mimar hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip olmasında büyük payı olan, 
öncü kişiliği ve yiğitliğiyle hep ön saflarda yer alan, TMMOB ile bütünleşen Teoman Öz-
türk’ün ölümünün 23. yıldönümü…

Sevgili Teoman Öztürk’ü anmak için düzenlediğimiz “AKP TMMOB’ye Neden Saldırıyor?” ko-
nulu foruma hoş geldiniz. 

Bildiğimiz üzere TMMOB; bugün kendisini andığımız sevgili Teoman Öztürk’ün sözleriyle, 
“bilimi ve tekniği, emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sun-
mak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlı” kadroların örgütüdür.

Teoman ağabeyi anmanın en anlamlı yolu da; 

Onun ve arkadaşlarının bizlere devrettiği yurtsever, demokrat, kamucu, halkçı-toplumcu 
mücadeleci geleneği sürdürmektir. 

TMMOB’ye yönelik saldırılara direnmek; örgütümüzün sürekliliğini her koşulda sağlamaktır.

Planlı bir şekilde kalkınmış, kamusal-toplumsal hizmeti benimsemiş; bağımsız, eşit, özgür, 
demokratik Türkiye özlemimizi gerçekleştirmektir. 

Uzun söze gerek yok, hepimiz biliyoruz, AKP  bunun için  TMMOB’ye saldırıyor. Teoman Öz-
türklerin yolunda yürüdüğümüz için bizlere saldırıyor.

Onların Türkiyesi sömürgenlerin Türkiyesidir. Onların Türkiyesi bilimi ve çağdaş değerleri de-
ğil dogmayı, dini referansları temel alanların Türkiyesidir. 

Onların Türkiyesi gelişmiş, kalkınmış, insanca bir yaşam ve insanca bir düzeni değil, baskıyı, 
yağmayı, talanı ve eşitsizlikleri temel alanların Türkiye’sidir.

Değerli Arkadaşlar, 
70’li yıllardan beri siyasi iktidarların halkımız aleyhine yürüttüğü politikalara ve uygulamala-
ra karşı sözünü söylemekten çekinmeyen; yayınladığı raporlarla siyasi iktidarlarının yalanla-
rına karşı halkı bilinçlendirmeye çalışan, açtığı davalarla kamu çıkarlarını korumaya çalışan, 
düzenlediği kongre, sempozyum vb. etkinliklerle bilim ve tekniğin doğru uygulanması du-
rumunda başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösteren TMMOB her dönem “yaramaz 
çocuk” olarak görülmüş ve susturulmaya çalışılmıştır. 

Ancak hiçbir dönemde AKP’nin iktidarda bulunduğu son 15 yıldaki gibi hedef gösterilme-
miştir. 
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AKP iktidarının gerçekleştirdiği siyasi, idari, ekonomik, sosyal dönüşümlerle piyasacı-rantçı 
yeni bir devlet yapısı hâkim kılınmıştır. Tüm ekonomik altyapı piyasaya devredilerek ticari-
leştirilmiştir. 

Mesleklerimizin, meslektaşlarımızın, meslek alanlarımızın ve meslek örgütlerimizin sanayi, 
tarım, kent, gıda, enerji, çevre, ulaşım vb. toplum yaşamına yönelik bilimsel teknik temeller-
deki kamusal, toplumsal hizmet niteliği, özellikle bu iktidar tarafından aşındırılmıştır.

İktidarın Türkiye’yi neoliberal politikalarla yeniden dizayn etmeye çalışmasını, kentlerimi-
zi, ormanlarımızı, suyumuzu, madenlerimizi sermayeye peşkeş çekmesini açığa çıkarttıkça 
AKP’nin “ileri demokrasisinin” hedefi haline geldik. 

TMMOB, iktidarın şevkle uyguladığı kamu yararını tasfiye eden neoliberal politikalar ile rant 
imparatorluğunun önünde bir engel olarak görülmektedir. 

Neoliberal-rantçı politikalar uyarınca kamu yararı ve bağlantılı tüm sosyal işlevler tasfiye edi-
lirken , bu çerçevede hizmet veren TMMOB’nin kamusal hizmet ve mesleki denetim işlevleri 
ortadan kaldırılmaya TMMOB örgütlülüğü dağıtılmaya çalışılmaktadır.

AKP Birliğimizi ve mesleğimizi  sistematik bir biçimde dizayn etmenin, işlevsizleştirmenin 
peşindedir. 

Sevgili arkadaşlar,
AKP’nin TMMOB’a yönelik saldırılarını birkaç başlık altında şöyle sıralayabiliriz:

Bu saldırıların ilki, TMMOB Yasası’nı değiştirmeye, Birliğimiz ve Odalarımızı yapısal düzeyde 
yeniden yapılandırmaya yöneliktir. 

Bu kapsamda, kuruluş yasamız  2007 ve özellikle 2009 yılından beri gündeme gelen bir çok 
girişim ile değiştirilmeye çalışılmıştır.

Farklı tarihlerde Devlet Denetleme Kurulu Raporunda yazılanlar, Cumhurbaşkanı dâhil ikti-
dar temsilcileri tarafından söylenenler, yandaş medya tarafından saldırılar, abuk sabuk it-
hamlar bu hedefe yönelik olarak gündeme gelmiştir. 

Bu girişimler, TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının verdiği tepki, kamuoyundan sağlanan des-
tek ve 7 Haziran 2015 seçimleri nedeniyle gerçekleşememiştir. 

Fakat 16 Nisan referandumu sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni bir yasa 
değişiklik taslağı hazırlandığı bilinmektedir. 

31 Mayıs 2017 tarihinde Birliğimize ulaşan bir bilgi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
hazırlanan “6235 SAYILI TMMOB KANUNU DEĞİŞİKLİK TASLAĞI”nın görüş almak üzere bazı 
Bakanlıklara gönderildiğini öğrendik.

Yasa taslağı incelendiğinde, TMMOB Yasasının kritik önemde birkaç maddesinde değişiklik-
ler  yapılarak, TMMOB ve Odalarda işleyişin kökten bir şekilde değiştirilmesinin amaçlandığı 
açıkça görülmektedir. Odalarımızın mesleki denetim yapma yetkisi ortadan kaldırılmakta, 
Birlik ve Oda genel Kurulu ile Oda ve Şube Yönetim Kurulları yeni bir seçim sistemi ile oluş-
turulmakta, Birlik ve bağlı odalar tarafından hazırlanan Yönetmeliklerin ilgili Bakanlıklar ta-
rafından onaylandıktan sonra yayımlanabilmesi koşulu getirilmekte, Birlik ve bağlı odaların 
Bakanlıkların bir alt teşkilatı gibi hiyerarşik denetime tabi tutulması öngörülmektedir.

Değiştirilen hükümlerin tamamı, siyaset erkinin meslek odalarını hiyerarşik vesayeti altına 
almak istediğini, Nazi Almanya’sında örneği görülen ve “parti-devlet-toplum birliği” şeklin-
de formüle edilen toplumsal düzenin mesleki örgütlenmelere yansıtılmasının amaçlandığını 
göstermektedir.



403

İkinci saldırı, imar ve yapı denetimi ile diğer mevzuatlarda yapılan düzenlemelerle mesleki 
denetimin ortadan kaldırılması girişimleridir.

Tüm yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi, sermaye kesimlerinin çıkarları uğruna talan etmek-
ten çekinmeyen AKP iktidarı TMMOB ve bağlı Odaların gerek üyelerinin mesleki denetimi 
gerekse kamusal denetim adına verdikleri hizmetleri kendi dar bakış açısıyla  bir gelir kaynağı 
olarak göstermektedir. 

Böylece bir taşla iki kuş vurmaktadır. Bir yandan gelir kaynaklarını kısarak TMMOB’yi  etkisiz-
leştirecek, diğer yandan bilimsel gerekliliklerden uzak ve kamu zararı yaratan uygulamaları 
için dikensiz gül bahçesi yaratacaktır. 

Bunun son örneği ülkemizde yaygın olarak yapılan yakıt sistemi tadilatı uygulaması olan 
araçların LPG/CNG’ye dönüştürülmesi işlemine ilişkin Makine Mühendisleri odamız tarafın-
dan yürütülmekte olan denetim işleminin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ya-
pılan bir yönetmelik değişikliği ile kaldırılmasıdır.

Yine sekiz gün önce, 03.07.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yö-
netmeliği bu çabaların niteliğindedir.

AKP iktidarının bilmediği bir şey var. Gelir kaynaklarını kısarak TMMOB’yi susturamazsınız. 
Teoman Öztürk’lerin TMMOB’si geçmişte bir çok yaşanan olayda, bir masa, bir sandalye, bir 
daktiloyla dahi gerçekleri ortaya koyabilme gücünde ve kararlılığındadır.

Üçüncü saldırı, TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diğer bazı 
Bakanlıklar tarafından idari ve mali denetime tabi tutulmasına yönelik Bakanlar Kurulu 
kararı ve buna bağlı gelişmelerdir. 

Bir türlü teslim almadığı diz çöktüremediği örgütümüzü parçalayıp bölmek için bulduğu her 
fırsatı değerlendiren AKP iktidarı, 12 Eylül sonrasında bir KHK ile TMMOB Yasası’na eklenen 
ama 35 yıl boyunca hiçbir iktidar tarafından uygulanmayan Odalar üzerinde bakanlıkların 
idari ve mali denetim öngören bir hükmü uygulamaya çalışarak, Odalarımıza müfettişler 
göndermiştir. 

İlk olarak Bilim ve Sanayi Bakanlığı tarafından Kimya Mühendisleri Odamızdan aradan birkaç 
ay geçtikten sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 Odamızdan idari ve mali 
denetim adı altında yürüttükleri iş ve işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler istemiştir.

Bakanlığın bu girişimiyle amaçlanan açıktır. TMMOB ve Odalar üzerinde Anayasanın ilgili 
hükümlerine rağmen hiyerarşik bir ilişki tesis edilmeye çabalanmakta, yönetimler korkuyla 
sindirilmek istenmektedir.

TMMOB ve bağlı Odalarının bütün karar ve tasarrufları Bakanlığın değil tüm halkımızın bilgi 
ve denetimine açıktır.  TMMOB şeffaf bir örgüttür. Bu nedenle hâlihazırda web siteleri ara-
cılığı ile duyurmaktadır. Ancak TMMOB ve bağlı Odaları kendilerine Bakanlığın bir birimi gibi 
davranılmasını, Anayasa ile verilen yetkilerinin ve görevlerinin sınırlandırılması yönündeki 
girişimleri de kabullenemez.

Açtığımız davalara ve yazışmalarımıza rağmen, Anayasa’nın 135. Maddesinde belirtilen 
“Meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetime ilişkin kurallar kanunla düzen-
lenir.” hükmüne aykırı olarak Bilim ve Sanayi Bakanlığı müfettişleri tarafından hukuksuzca 
denetleme isteminde ısrar edilmiş ve bu girişimi kararlılıkla reddeden Kimya Mühendisleri 
Odamıza ilgili Bakanlık tarafından dava açılmıştır. 

Dün ikinci duruşması gerçekleşen davaya Birliğimiz ve bağlı odalar gerek müdahil olarak ge-
rekse duruşmalara kitlesel katılım ile destek vermektedir. 
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Bilinmelidir ki, TMMOB iktidarların değil, halkın örgütüdür. Gücümüzü 12 Eylül darbecilerin-
den değil örgütlü üyemizden alırız.

Bilinmelidir ki, TMMOB, her zaman olduğu gibi Teoman Öztürk ve arkadaşlarının elbirliği 
yarattıkları anti-emperyalist, demokratik, halkçı, toplumcu geleneğine sahip çıkarak demok-
ratik mevziisini koruyacaktır.

Dördüncü saldırı, 16 Nisan referandumu ile Devlet Denetleme Kurulu’na, meslek kuruluş-
ları hakkında idari soruşturma açabilme yetkisinin verilmiş olmasıdır. 

Beşinci saldırı doğrudan mesleğimize, meslektaşlarımızın çalışma koşullarına, meslektaşla-
rımızın hak ve yetkilerine yönelik saldırılardır.

Bu kapsamda iş güvenliği, yapı denetimi, bilirkişilik gibi birçok alan ticarileştirilmiş, mühen-
dislik eğitiminin düzeyi düşürülmüş, niteliği aşındırılmıştır.

Teknoloji fakültelerinin açılması ve teknik öğretmenlere mühendislik unvanı verilmesi ile il-
gili karar ise zincirin bir başka halkasını oluşturmuştur. 

Mühendislik eğitiminin önemini azaltan ve değersizleştiren bu uygulama, meslek alanlarımı-
za saldırının bir parçası olarak gündeme gelmiştir. 

AKP iktidarı hizmet sunumunda vatandaşa değil yabancıya öncelik veren, vatandaşı için ara-
dığı koşulları yabancıdan istemeyen, mühendislik, mimarlık hizmetlerde yabancılarda akade-
mik ve mesleki yeterlilik aramayan, yabancı şirketlerin ülkeye getireceği mühendis, mimar, 
şehir plancısı olup olmadığını dahi bilmediğimiz yabancı mühendis ve mimarların istihdamı-
na olanak veren, kendi ad ve namlarına kolayca hizmet sunmalarının önünü açarak kendi va-
tandaşı aleyhine haksız rekabet ortamı yaratan ve bu arada TMMOB’nin yasasından kaynaklı 
yetkilerini de budamaya çalışan Uluslararası İş Gücü Yasa taslağını Meclise getirmekte bir 
sakınca görmemiştir. 

Yasa tasarısında TMMOB de unutulmamış, TMMOB Yasası’nın yabancı mühendis ve mimarın 
taahhüt ettikleri işe münhasır kalmak kaydıyla TMMOB’nin görüşünün alınmasını koşul ola-
rak düzenleyen 34. maddesi yürürlükten kaldırılmak istenmiştir.

Söz konusu kanun tasarısı üzerine görüşmeler 28 Temmuz 2016 tarihli Meclis Genel Kurul 
toplantısında tamamlanmış ve kabul edilmiştir.

TMMOB Kanun Tasarısının geri çekilmesi için ülke genelinde tüm örgüt birimleriyle bir kam-
panya yürütmüş bu çalışmalar sayesinde kazanılmış haklarımız korunmuştur. 

Yasa bütünüyle geri çekilmese de, Bakanlar Kuruluna karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çalışma 
izinlerini sınırlayabilme yetkisi tanınması gibi, yabancı mühendis ve mimarların yalnızca pro-
je bazlı ve geçici işlerde çalışabileceği gibi bir takım kazanımlar elde edilmiş ve TMMOB’nin 
yetkilerinin budanmasının önüne geçilmiştir.

Yine, Birliğimizin ve bağlı Odalarımızın gerek Adalet Komisyonuna bizzat katılıp sözlü olarak 
gerekse yazılı olarak sunduğu görüşleri dikkate alınmaksızın hazırlanarak TBMM’ne sunulan 
Bilirkişilik Kanun Tasarısı, 02-03 Kasım 2016 tarihlerinde TBMM Genel Kurulunda görüşüle-
rek kabul edilmiştir.

Ülkemizde 2010 Anayasa Referandumu ile başlayan ve sonrasında sürekli ve bilinçli olarak 
sürdürülen müdahale ile adalet mekanizması yeniden dizayn edilmiş, yargı, bağımsız olmak 
bir kenara siyasi iktidarın elinde tuttuğu bir güçlü silah haline gelmiştir.

Gelinen noktada ne yargı bağımsızlığından ne de yargıç teminatından söz etmek mümkün 
değildir. 
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Yargı dizayn edilirken, bilirkişiler de unutulmamış, Bilirkişilik Kanunu ile kamusal bir görev 
üstlenen ve bu bağlamda bağımsız ve tarafsız olmaları gereken Bilirkişiler Adalet Bakanlı-
ğı’nın memuru konumuna getirilmiştir. Kanun bilirkişilik hizmetlerini özel hukuk tüzel kişi-
lerine de açarak özel ve teknik bilgiye dayalı aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğünü 
bizzat yerine getirme mecburiyeti bulunan bilirkişilerin, görevlerini bağımsız olarak yerine 
getirmelerinin önüne ciddi bir engel koymuş ve hizmeti ticarileştirmiştir.

TMMOB bilirkişilerin tarafsızlığını ve bağımsızlığını ortadan kaldıracak; yargı kararlarına gölge 
düşürecek Bilirkişilik Kanun Tasarısının yasalaşmaması yönünde ciddi bir çaba sarf etmiştir.

En son, ücretli çalışan üyelerimize yönelik önemli kazanımlarımızdan biri olan, Sosyal Gü-
venlik Kurumu ile TMMOB arasında yaklaşık 6 yıldır yapılan mühendis, mimar, şehir plan-
cısı asgari ücret belirlemesine dair protokol, işveren/sermaye kesimi lehine feshedilmiştir. 

Birliğimiz TMMOB ile sürekli olarak uğraşmakta olan AKP iktidarı son olarak Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından yapılan bir hamle ile üyelerimizi hak kaybına uğratmıştır. Mühendis, mi-
mar ve şehir plancılarının ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek SGK’ya iletilen asgari 
ücretlerin altında olmaması için kurum tarafından gerekli tedbirlerin alınması ve böylelikle 
bir yandan devletin gelir kaybı önlenirken diğer yandan da üyelerimizin çalışma hayatında 
emeklerinin karşılığını alması gelecekte de emeklilik haklarının korunması amacıyla imza-
lanan ve 2012 yılından beri sorunsuz olarak yürütülen karşılıklı işbirliği protokolü sermaye 
çevrelerinin baskısı ile sudan gerekçelerle kurum tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Siyasi iktidarın ve Sosyal Güvenlik Kurumunun bu yaklaşımı eğitimli iş gücüne nasıl baktık-
larını gözler önüne sermektedir. Mimar, mühendis ve şehir plancılarına dayatılan bu uygu-
lamanın sonu güvencesiz çalışma ve sefalet ücretidir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun görevi 
patronların sermayenin hakkını savunmak değil, çalışanların emekçinin hakkını savunmaktır. 
TMMOB üyelerimizin kazanılmış haklarının korunması ve daha ileri seviyelere çıkarılması için 
mücadelesine devam edecektir.

Sevgili arkadaşlar,
Bütün bu saldırılar, yandaş medya ve paydaş kesimlerle işbirliği içerisinde organize bir şekil-
de yürütülmektedir. 

AKP’nin, yeni tipte bir sermaye egemenliği, yeni tipte bir faşizm ve şeriat-hilafet anayasasına, 
kararlı bir şekilde “HAYIR” diyen TMMOB, bu duruşunu kamuoyu ile paylaşması sonrasında 
siyasi iktidarın doğrudan müdahale girişimlerinin yanı sıra, ırkçı, gerici, işbirlikçi çevrelerin 
hedefi haline gelmiştir. 

Birliğimizin antiemperyalist, yurtsever, ilerici, demokrat, halkçı, toplumcu çizgisinin tasfiye 
edilmesi için algı operasyonları yapılmakta, yandaş basın ve kalemşörleri tarafından TMMOB 
kapatılmalı, yöneticileri derdest edilmeli, kampanyaları yürütülmektedir. 

Bu süreçte üyelerimize gönderdiğimiz mektup üzerinden Birliğimize yönelik karalama kam-
panyaları yapılmış, Ankara, Bursa ve Gaziantep’te Birlik Yönetim Kurulumuza yönelik suç 
duyurularında bulunulmuştur. İktidar destekli, kendisine “Mimar, Mühendis Grubu” adını 
uygun gören, bugüne kadar odalarımızın ve birliğimizin kapısının önünden geçmemiş bu 
grup suç duyurularının ardından Birliğimize yaptırım uygulanmasını isteyen basın açıklama-
ları yapmıştır. 

Ancak kamuoyu nezdinde bu girişimler itibar görmemiş ve haklılığımız bir kez daha tescil-
lenmiştir.

Yine bu süreçte Jeoloji Mühendisleri Odamızın ve Maden Mühendisleri Odamızın yıllardan 
beri düzenlemekte oldukları kongre ve sempozyum etkinlikleri kamu kurumları tarafından 



406

yer verilmemek veya kurum çalışanı mühendislerin etkinliğe katılımına onay vermeyerek en-
gellenmeye çalışılmıştır.

Sevgili Arkadaşlar,
Bütün bu girişim ve düzenlemeler; tüm emekçilerin emekleri gibi meslektaşlarımızın emek-
lerinin de iktidarın hedefinde olduğunu; TMMOB’nin, Yasası gereği birinci dereceden sorum-
lu olduğu kamusal mesleki sürecin dışına itilmeye çalışıldığını açıkça göstermektedir. 

Siyasi iktidar, bütünlüklü bir programı hayata geçirmektedir. Saray iktidarı her fırsatta TM-
MOB örgütlülüğünü yok etme girişimlerine devam etmektedir.

İktidarın imar, yapı üretim süreci, çevre, enerji, maden, gıda vb. alanlara yönelik politikaları 
ile TMMOB ve bağlı Odalarının yapısını değiştirmeye yönelik girişimleri bir bütünün parça-
larını oluşturmaktadır.

Ama tüm bunlar TMMOB’yi mücadeleden döndüremeyecektir. Toplumsal muhalefetin için-
de yer alan TMMOB, dünyada ve ülkemizde yaşananlara seyirci kalmayarak, karanlığa karşı 
aydınlığı, savaşa karşı barışı, eşitsizliğe karşı adaleti, şiddete karşı kardeşliği, sömürüye karşı 
emeği savunmaya, “Başka bir Türkiye ve başka bir dünya” mücadelesinde onurlu ve dik yü-
rüyüşünü sürdürmeye devam edecektir.

Mesleğimize ve meslek örgütlerimizle ilgili yapılan her türlü yetkisizleştirme ve etkisizleştir-
me ile tasfiye sürecine karşı sessiz kalmayacağız, mesleğimize, odalarımıza ve TMMOB‘ ne 
sahip çıkacağız.

Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün olarak gören TMMOB; ülkemizi, halkımızı, 
Birliğimizi, neoliberal ve siyasal İslamcı bir tarzda, kökten bir şekilde dönüştürmeyi amaç-
layan diktanın karşısında olacak; Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, eşitliği, 
özgürlüğü ve adaleti bir bütün olarak kazanmak için dostlarıyla birlikte mücadele edecektir. 

Değerli dostlar,
54 yıl süren onurlu yaşam mücadelesini 11. 07. 1994 Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde günü 
tamamlayan başkanımız Teoman Öztürk, mücadelemizde yaşamaya devam edecektir. “Hal-
kımızın tam bağımsızlık ve gerçek demokrasi yolundaki mücadelesi, giderek, mutlaka, güç 
kazanacak ve ilerleyecektir. Zaman zaman yavaşlatılmaya ve belki de, yakın geçmişte olduğu 
gibi durdurulmaya çalışılacak; fakat geri götürülemeyecek, engellenemeyecektir.” diyen Baş-
kanımızı sevgiyle ve saygıyla anıyorum.

Son olarak, Teoman ağabeylerin yolunu açtığı yurtsever, demokrat, halkçı, toplumcu gele-
neği bilinçle, inatla, kararlılıkla sürdürmek boynumuzun borcu olmalıdır diyerek konuşmamı 
tamamlıyor; Teoman ağabey ve bütün yitirdiklerimizi sevgi ve saygıyla anıyor; hepinizi coş-
kuyla kucaklıyorum.

Yaşasın haklı mücadelemiz. 

Yaşasın demokrasi mücadelemiz.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü. 
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Diyarbakır

03.08.2017

ÜYELERİMİZE, ARKADAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz…
Zor bir dönemden geçiyoruz. Burası, ülkenin yaşadığı tüm zorlukların daha fazla hissedildiği 
bir coğrafya. Memleketin her yanında hüküm süren baskı, şiddet, zulüm ve sömürü düzeni 
bu topraklarda çok daha derin yaralar açıyor. Bu zulme direnen, bu zulüm karşısında boyun 
eğmeyen tüm mücadele arkadaşlarımı TMMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyo-
rum.

Bugün İKK bileşenleri ile yaptığımız basın açıklamasında da dile getirdiğim gibi, 15 Temmuz 
Darbe Girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal rejimi birinci yılını doldurdu. Tam 1 
yıldır, yasama-yürütme ve yargının tüm gücü Saraya bağlanmış durumda. OHAL adı altında 
ülkede fiilen tek adam rejimi hüküm sürüyor.

Türkiye’de OHAL resmi olarak geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ilan edilmiş olsa da, bu bölge 
2016 yılı Temmuz ayından bu yana olağanüstü bir rejimle yönetiliyor.

7 Haziran seçimleri sonrasında iktidarı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan AKP’nin uy-
gulamaya koyduğu politikalar, bu bölgede 15 Temmuz gecesinden bir yıl öncesinde sokaklar-
da tankların görülmesine neden oldu.

Pek çok şehir çatışmalar sonucunda yerle bir oldu. Çatışmaların yaşandığı yerlerde büyük bir 
göç dalgası yaşanırken, bu kentlerin tarihi, kültürel ve sosyolojik yapısı alt üst edildi.

“Millet İradesi” lafını ağından düşürmeyen AKP, halkın oylarıyla seçilen Belediye Başkanları-
nı, Milletvekillerini ve nihayet Meclisin 3. büyük partisinin eş başkanlarını tutuklayarak ceza-
evine gönderdi. Belediyelere kayyumlar atanarak yıllardır büyük emekler verilerek yaratılan 
demokratik kazanımlar ortadan kaldırıldı. Yerel yönetimler halka hizmet üreten değil, halka 
zorbalık yapan kurumlara dönüştürüldü.

AKP iktidarı, siyasal yollardan çözemediği her meseleyi, polisiye ve adli yollarla çözmeye 
çalışmaktadır. Yıllarca Gülen Cemaati’nin rakiplerini ortadan kaldırmak için uyguladığı bu 
kumpasçı zihniyet, varlığını sürdürmektedir.

Uydurma delillerle ve gizlik tanıklarla hazırlanan iddianamelerle gazeteciler yargılanıp ce-
zaevine atılıyor. Sosyal medya paylaşımları ve Cumhurbaşkanı’na hakaret gibi suçlamalarla 
insanlar yargılanıyor. Yandaş medya organizasyonlarıyla insan hakları savunucuları ve akade-
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misyenler tutuklanıyor. Ülkede eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden yana tüm kurumlar ve 
kişiler hedef gösteriliyor.

Değerli arkadaşlar,
Darbeci unsurları temizleme adı altından yayınlanan KHK’larla bugüne kadar 130 bine ya-
kın kamu emekçisi görevinden ihraç edildi. Bunlar arasında 3 bine yakın mühendis, mimar 
ve şehir plancısı bulunuyor. Kayyumlar, belediyelerdeki devrimci, demokrat ve yurtseverleri 
tasfiye ederek kendi kadrolarını yerleştirebilmek için KHK’ları silah olarak kullanıyor. Diyar-
bakır’da bugüne kadar 29’u yönetici 191 mühendis, mimar ve şehir plancısı arkadaşımız KHK 
ile ihraç edildiler.

Bugün bir kısmı aramızda da bulunan bu arkadaşlarımızın yalnız olmadıklarını bilmelerini is-
terim. TMMOB olarak, bugüne kadar gericiliğe ve faşizme karşı barış, demokrasi ve özgürlük 
mücadelesi yürüten tüm arkadaşlarımız yanında durmaya devam edeceğiz. İhraç edilen tüm 
arkadaşlarımız işlerine geri dönene, haklarını kazanana, yaşadıkları mağduriyetler giderilene 
kadar desteğimizi sürdüreceğiz.

Sizler de biliyorsunuz ki TMMOB, köklü bir mücadele geleneğine dayanmaktadır. 12 Mart’ta 
da 12 Eylül’de de TMMOB yöneticileri ve üyeleri hedef alınmış ama tarihin hiçbir döneminde 
TMMOB örgütü baskıya ve zulme boyun eğmemiştir. Bundan sonra da eğmeyeceğiz!

Değerli mücadele arkadaşlarım,
TMMOB ülken içinde bulunduğu sorunlarını, kendi meslek alanının ve meslektaşlarının so-
runlarından ayrı görmeyen bir geleneğe sahiptir. Bizler mesleki bilgi ve birikimimizi ülkenin 
kalkınması ve sanayileşmesi için kullandığımız kadar, ülkede özgürlüklerin, demokrasinin ve 
barışın sağlanması için de seferber ederiz. Bizim için bu ülkenin mühendislerinin, mimar-
larının ve şehir plancılarının kaderleri ile emekçi yoksul halkının kader ve mücadele birliği 
esastır.

Bu nedenle TMMOB olarak bizler adalet talebiyle yollara düşen, meydanlara çıkan milyon-
larla yan yanayız; Diyarbakır’da ve İstanbul’da “Vicdan ve Adalet”  nöbetinde olanlarla yan 
yanayız; insanca yaşayacak bir ücret talebiyle alanlara çıkan Kamu Emekçileriyle yan yanayız; 
kadınlarla, gençlerle ve AKP’nin gerici, baskıcı tek adam rejimine kaşı mücadele eden her 
kesimle yan yana durmaya devam edeceğiz.

Bu ülkedeki tüm halkların barış içinde bir arada kardeşçe yaşayabildiği, demokratik bir Türki-
ye mücadelesini yükseltmeye devam edeceğiz.

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber, ya hiç birimiz
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İzmir

22.08.2017

ŞPO YAZ EĞİTİM KAMPI: TMMOB VE MÜCADELESİ
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli arkadaşlar,
Bugün burada Türkiye’deki mühendis, mimar ve şehir plancılarının uzun bir geçmişe dayanan 
örgütlenme çabaları ve bu tarih içerisinde şekillenen mücadele birikimi üzerine konuşacağız.

Bugün Birliğimiz bünyesinde 24 Oda, bu Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon 
Kurulu bulunmaktadır. TMMOB’ye bağlı odalara 91 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı disiplininden mezun olan 520 bine yakın mühendis, mimar ve şehir plancıları üye-
dir. Bugün Türkiye’nin en büyük mesleki kitle örgütlerinden biri olan birliğimizin tarihi, uzun 
ve mücadele dolu bir geçmişe sahiptir.

Türkiye’de mühendis ve mimarların ilk örgütlenme deneyimleri, Osmanlı’dan devralınan bir 
geleneğin üzerine kurulmuştur. İkinci Meşrutiyet’le birlikte, Osmanlı’da esmeye başlayan 
“özgürlük” havasının etkisiyle 1908 yılında kurulan “Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti”, 
mühendis ve mimarların örgütlenme serüveninin ilk halkasıdır. 1912 yılına kadar etkin bir 
çalışma yürüten bu Cemiyet, Osmanlı Devletinin birbiri ardına girdiği savaşlar nedeniyle faa-
liyetlerine ara vermek zorunda kalmıştır

Cumhuriyet’in ilanı sonrasında ise 1926’da kurulan “Türk Yüksek Mühendisleri Birliği” ve 
1927’de kurulan “Türk Mimarlar Cemiyeti” Cumhuriyet tarihimizdeki ilk mühendis ve mimar 
örgütleri olarak ortaya çıkmışlardır.

Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin bu konuda ehliyeti olmayan kişilerce yerine getiril-
mesinin ve bu kişilerin mühendis ve mimar sıfatını kullanmalarının önüne geçilmesi mesleki 
derneklerin ilk uğraşlarından birisi olmuştur. Bu konuda yürütülen girişimlerin ilk ürünü 1927 
yılında alınmış, bu tarihte 1035 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun çıkarılmıştır. 
Bu kanunda yüksek mühendislik ve yüksek mimarlık tanımlanmış ve bu tanımlamalara uy-
mayanların mühendislik ve mimarlık unvan ve yetkisiyle mesleki uygulamada bulunmaları 
yasaklanmıştır.

Bu kanun yerine 1936’da 3077 sayılı kanun ve nihayet 1938 yılında da bugüne kadar varlığını 
koruyan 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun kabul edilmiştir.

TMMOB’nin kuruluşuna varan süreçte de bu iki derneğin ve mecliste bulunan mühendis 
ve mimar milletvekillerinin çalışmaları etkili olmuştur. Nihayetinde mühendislerin ve 
mimarların teklifleri ortaklaştırılarak 1954 yılında 6235 Sayılı TMMOB Yasası mecliste kabul 
edilmiştir.
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Kuruluşundan itibaren TMMOB’nin örgütlenme ve mücadele tarzını ülkenin yaşadığı top-
lumsal dönüşüme paralel olarak farklı dönemlere ayırmak mümkündür. Bu dönemselleştir-
me mühendis, mimar ve şehir plancılarının devletle ve toplumla ilişkilerindeki dönüşümü 
görmek açısından da faydalıdır.

Kabaca dönemselleştirmek gerekirse TMMOB’nin kuruluşundan 1960’lı yılların ikinci yarısına 
kadar olan dönemine “kuruluş ve kurumsallaşma” çabalarının damga vurduğu söylenebilir. 
Bu dönemdeki mücadeleler çoğunlukla “mesleki statülerinin belirlenmesi”, “uzmanlıklarının 
tanınması” ve “ekonomik durumlarının düzeltilmesiyle” sınırlı kalmıştır. Gelişkin bir toplum-
sal hareketin olmadığı o dönemdeki bu mücadele, daha çok, yüksek mevkilerde bulunan 
üyelerden ve devlet kademesindeki dostlardan “ricalar” çerçevesinde olmuştur. Hem 1950’li 
yıllarda, hem de 1960’tan itibaren içine girilen planlı kalkınma döneminde mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının devlet için taşıdığı önem, bu sürecin işleyişini kolaylaştırmıştır.

1960’lı yılların ikinci yarısından itibaren “Mühendislerin çıkarları” ile “devletin çıkarları” ara-
sındaki açı büyümeye başlamıştır. Mühendislerin statü sorunu başta olmak üzere her tür-
den sosyal ve ekonomik talebi, hükümet tarafından görmezden gelinmiştir. Özellikle 1965 
yılında kabul edilen “Özel Mühendislik Okulları” yasası sonrasında odaların ve tmmob’nin 
mesleklerini koruma içgüdüsü öne çıkarak, o dönemde gelişmeye başlayan toplumsal hare-
ketlerle daha yakın ilişkiler gelişmeye başlamıştır. Özel mühendislik okulu mezunlarının üye 
yapılmaması, bu okulların kapatılması için yürüyüşlere katılmak gibi daha önceki dönemde 
görülmeyen bir tavır gelişmeye başlamıştır.

60’lı yıllardaki biriktirme ve kitleselleşme döneminin ardından 70’li yıllarla birlikte toplum-
sal mücadelede yaşanan bu hızlı siyasallaşma, farklı mücadele alanlarının birbirleriyle sıkı 
bir ilişkiye girmesini sağlamıştır. Antiemperyalist, bağımsızlık ve demokrasi yanlısı, ilerici ve 
devrimci iddialar zemininde oluşturulan siyasal hat, toplumun tüm örgütlü yapılarını boydan 
boya kesen bir örgütsel yeniden yapılanmanın da hazırlayıcısı olmuştur. Bu örgütsel dönüşü-
mün etkileri kısa zaman içinde TMMOB örgütlülüğü içinde hissedilmiştir.

1960’ların ikinci yarısında üniversitelerde yoğun olarak süren akademik-demokratik müca-
delenin içerisinde olan kuşaklar mezun olduktan sonra, bulundukları tüm mevzilerde etkin 
bir örgütlü mücadelenin parçası olmaya devam etmişlerdir. Bu kuşak, 1970’li yılların ba-
şından itibaren mühendis ve mimar odalarında aktif olarak çalışmaya başlamıştır. İlerici ve 
devrimci değerlere bağlı, toplumun geniş kesimleriyle örgütlü mücadele deneyimine sahip, 
gelecekten umutlu bu genç kuşağın mühendis ve mimar odalarına üye olması, TMMOB ör-
gütlülüğünün kaderini baştan aşağı değiştirmiştir. 

Kurulduğu dönemden itibaren daha çok “devlet kademelerindeki yüksek bürokrasinin etkin-
liğinde olan”, “mühendisliği toplumun diğer kesimlerinin üstünde bir zümre olarak gören”, 
“sorunlarını hükümetlerle kurdukları yakın ve kişisel ilişkilerle çözmeye çalışan” Odalar, bir-
denbire karşılaştıkları bu genç üyelerce adeta “fethedilmişler” ve yeniden yaratılmışlardır.

1970’li yıllarda yaşanan bu büyük dönüşüm, Türkiye’deki ekonomik ve toplumsal dönüşüm-
den beslenmiştir. Kapitalizmin dünya çapında yaşadığı altın çağın sona ermiş olması, altın 
çağın gözdeleri olan mühendislerin toplumsal ve ekonomik statülerinin de sonu olmuştur. 
Mühendis sayısı hızla artarken iş olanaklarının azalması, mühendislerin gelirlerinin azalma-
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sına ve çalışma koşullarının kötüleşmesine neden olmuştur. 1960’ların sonrasında gündeme 
gelen “Teknik Personel Kanunu”, Yevmiyeli Personel Kararnamesi”, “teknikerler kanunu” gibi 
düzenlemeler, Türkiye’deki mühendislerin ekonomik ve toplumsal statülerindeki dönüşümü 
göstermektedir.

Yaşanan bu dönüşüm sonucu, o döneme kadar birbirleriyle “mesleki rekabet ya da işbirli-
ği” düzeyinde olan Odalar arasında yeni bir ilişki tarzının ortaya çıkmasına da yol açmıştır. 
Odalar, mühendis ve mimarlarla sınırlı kalmaksızın, teknisyeninden, teknikerine kadar tüm 
teknik elemanlarla ortak bir mücadele birliği içine girmişlerdir. 1970 yılında kurulan TEKSEN, 
bu ortak mücadele anlayışının örgütü olarak filizlenmiştir.

Odaların yönetimlerine ilerici-devrimci kadroların gelmesi ve TEKSEN gibi ortak bir sendikal 
örgütlüğün ortaya çıkması, teknik eleman mücadelesinin mahiyetini değiştirmiştir. Teknik 
elemanlar da artık DİSK üyesi işçiler, TÖS üyesi öğretmenler ve DEV GENÇ’liler gibi alanlara 
çıkmaya başlamışlardır. 18 Nisan 1970 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Teknik Eleman Mi-
tingi ve Yürüyüşü bu yeni mücadele tarzının ilk önemli eylemi olarak tarihe geçmiştir. Perso-
nel Yasası, teknik elemanların statüsü ve ekonomik hakları gibi başlıklar üzerinde yürüyen bu 
dönemdeki mücadelede, miting ve yürüyüşlerin yanı sıra boykot, forum gibi farklı mücadele 
araçları da kullanılmıştır.

Tüm bu sosyal uyanışın yaşandığı dönemde yaşanan Ordu tarafından 12 Mart Muhtırası 
verilmiştir. Yeni kurulan Erim Hükümeti, geniş çaplı operasyonlar toplumu büyük bir baskı 
altına almıştır. 12 Mart Muhtırası’nın yarattığı bu karanlık tablo kısa bir süre de olsa, toplum-
sal muhalefetin geri çekilmesine neden olmuştur. Ne var ki, operasyonların ve sıkıyönetim 
döneminin hemen ardından toplumsal muhalefet hızla toparlanmıştır. İlerici ve devrimci 
güçler, Odalarda kaybettikleri yönetimleri yeniden kazanmışlardır. Bu dönemde Adalet Par-
tisi milletvekilleri tarafından TMMOB Kanunu’nun değiştirilmek istenmesi, Odalar içindeki 
toparlanmanın daha da hızlanması için adeta kamçılayıcı olmuştur. Örgütlülüğüne sahip çı-
kan binlerce Mühendis ve Mimar, TMMOB Kanunu’nun değiştirilmesine karşı bütünlüklü bir 
mücadele vermişlerdir. Bu mücadele süreci aynı zamanda TMMOB’nin de yeniden kuruluş 
dönemi olmuştur.

TMMOB’nin 18. Genel Kurulu sonrasında Birlik Başkanlığına getirilen Teoman Öztürk, TM-
MOB’nin ikinci kuruluş döneminin ardından izlenen ilerici-devrimci-toplumcu anlayışın 
sembolü olmuştur. Artık mühendis ve mimarlar çalışanların ve toplumun diğer kesimlerinin 
üstünde yer alan bir zümre değil, işçi sınıfı mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak görül-
meye başlanmıştır. Teknik elemanların sorunları, ülkenin ve ülkede yaşayan emekçi-yoksul 
kesimlerin sorunlarından bağımsız olarak ele alınmaz hale gelmiştir. “Ortak mücadele ve or-
tak örgütlenme” bu dönemde üzerine en çok vurgu yapılan konu olmuştur. Bu anlayış, TM-
MOB’nin nezdinde yürüyen teknik elemanların mücadelesinin, dönemin toplumsal müca-
delesi içerisinde kendine özgü ve saygıdeğer bir konum almasında önemli bir rol oynamıştır. 
TMMOB, diğer ülkelerdeki muadillerinden farklı olarak “yalnızca bir meslek örgütü olmanın 
ötesine geçerek, toplumsal dönüşümü hedefleyen bir oluşum” haline dönüşmüştür.

TMMOB’ye bağlı tüm Odalar bu dönemde ikili bir mücadele anlayışı geliştirmişlerdir. Bir yan-
dan sendikalaşma mücadelesini üst düzeye çıkartarak çalışanların mücadelesini ortaklaştır-
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maya çalışmışlar diğer yandan da antidemokratik uygulamalara ve bu dönemde etkin olan 
faşist saldırılara karşı direnişin yaygınlaşması için mücadele örgütlemişlerdir. 

29 Haziran 1979 tarihinde çok sayıda ilde aynı anda gerçekleştirilen forumlar ve 19 Eylül 
1979 tarihinde tüm Türkiye’de gerçekleştirilen iş bırakma eylemi bu dönemdeki teknik ele-
man mücadelesinin en görkemli direnişi olarak toplumsal mücadele tarihimize kayıt düşül-
müştür.

12 Eylül 1980’e gelindiğinde ise dönemin birlik başkanı Teoman ÖZTÜRK’ün dediği gibi: “Ar-
tık Türkiye’de yıllarca süren çetin mücadelelerle yönetimlerde sürekliliği sağlayan devrimci 
demokrat-yurtsever yönetici kadroları, örgütüne güvenen, inanmış, bilinçli on binlerce mü-
hendis ve mimar ile Türkiye’de emekçi halk kitleleri içinde adından güven ve sevgi ile bahse-
dilen bir TMMOB vardır.”

70’li yıllar, kitleselliği, coşkusu, yaratıcılığı, umudu ve direngenliğiyle sadece TMMOB ör-
gütlülüğü açısından değil, Türkiye’deki toplumsal muhalefet açısından da en önemli tarih-
sel dönemlerden biri olmuştur. Bu dönem, 68 Kuşağının özlemlerinin ve hayallerinin geniş 
kitlelerle ve yoksul halk kesimleriyle buluştuğu ve gerçek anlamda toplumsallaştığı dönem 
olmuştur. İç savaş günlerinin yoğun faşist saldırıları altında yeşertilmeye çalışılan bu umut 
uğruna binlerce güzel insan hayatını kaybetmiştir. Hiçbirini unutmayacağız…

Bu dönem, 12 Eylül askeri darbesiyle sona ermiştir. 12 Eylül Darbesi’nin en önemli hedefi, 
halkın örgütlü gücünün bastırılması olmuştur. Dolayısıyla 12 Eylül Darbesinden en olumsuz 
etkilenenler, örgütlü kesimler olmuştur. Sendikalar, dernekler, demokratik kitle örgütleri, si-
yasi partiler, dergi çevreleri ve her türden siyasal yapılar 12 Eylül faşizminin sert uygulama-
larıyla yüz yüze gelmiştir. TMMOB ve bağlı Odalar 12 Eylül döneminde resmi olarak kapatıl-
mamıştır. Buna rağmen çok sayıda TMMOB’ye bağlı odalarımızın pek çok şube ve temsilciliği 
bölge sıkıyönetim komutanlıkları tarafından faaliyetten men edilmiştir. TMMOB örgütlülüğü 
içinde pek çok Oda yöneticisi ve üye gözaltına alınmış, işkenceli sorgulardan geçirilmiş ve 
tutuklanarak cezaevlerine konulmuştur. Ülkesinin, halkının ve mesleğinin çıkarlarını koru-
maktan başka bir şey düşünmemiş pek çok mühendis, mimar, şehir plancısı ve teknik eleman 
yılarca cezaevlerinde tutulmuştur. Pek çok üyemiz ülkesini terk etmek zorunda bırakılmıştır.

Hem 12 Eylül Darbesinin, hem de 24 Ocak kararlarıyla birlikte uygulamaya konulan neo-libe-
ral politikaların etkisiyle Türki 1980’li yıllardan itibaren büyük bir toplumsal ve ekonomik dö-
nüşüm yaşamıştır. Mühendisler, mimar ve şehir plancıları bu dönüşümden en çok etkilenen 
kesimlerin başında gelmiştir. Neo-liberal politikalar, 1980’li yıllardan itibaren mühendislerin 
“nitelikli emek” vasıflarını görünmez hale getirmeye başlamıştır.

Yaşanan tüm bu dönüşüme rağmen TMMOB, 1970’li yıllardan itibaren geliştirdiği halktan 
yana, ilerici, demokratik değerlerini ve mücadele anlayışını korumuş ve sürdürmüştür. Bu 
dönemdeki özelleştirmeler ve antidemokratik uygulamalara karşı geniş kesimlerle birlikte 
mücadele etmiştir. Birliğimiz ve odalar tarafından bu dönemde açılan davalar sayesinde 
KİT’lerin hoyrat biçimde yağmalanmasının önüne geçilmiş, bu süreç geciktirilmiştir.

12 Eylül Sonrası ilk TMMOB mitingi o dönemde uygulamaya konulan 5 Nisan kararlarına karşı 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının haklarını savunmak için, 19 Kasım 1994 tarihinde 
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Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten itibaren TMMOB daha etkin bir mücadele çizgisine 
bürünmüştür. Susurluk Kazası, 28 Şubat Süreci, Bir Dakika Karanlık Eylemi gibi gündemlerde 
demokrasiden ve özgürlüklerden yana tavrını açık biçimde koymuştur. Bu tavrı günümüze 
kadar korumaktadır.

Bu tavır, sermayenin sınırsız sömürü isteğine karşı emekten yana tutum almaktır;

Bu tavır, neoliberalizmin piyasayı mutlaklaştıran anlayışına karşı, kamusal mal ve hizmetlerin 
savunulmaktır;

Bu tavır, emperyalizmin her türden tahakkümüne karşı, bağımsızlıktan yana olmaktır;

Bu tavır, gericiliğin hurafelerine karşı, bilimden ve ilerici değerleri öne çıkartmaktır;

Bu tavır, iktidarın faşizan baskılarına karşı, özgürlükleri savunmaktır;

Bu tavır, derelerin, kıyıların, ormanların, madenlerin yağmalanmasına karşı, doğayı ve doğal 
varlıkları savunmaktır;

Bu tavır, güvencesiz, güvenliksiz istihdam politikalarına karşı, herkes için güvenceli iş, güvenli 
bir geleceği istemektir;

Bu tavır, toplumsal yaşamın her alanının dinsel buyruklar uyarınca şekillendirilmek istenme-
sine karşı, laiklik mücadelesini yükseltmektir;

Bu tavır, ayrımcı politikalar karşısında, eşitliği ve demokrasiyi savunmaktır;

Bu tavır, her türden savaş ve şiddet politikalarına karşı, barış içinde bir arada yaşamı iste-
mektir;

Bu tavır, toplumu savunmaktır, mesleğimizi savunmaktır, meslektaşlarımızı savunmaktır, ge-
leceğimizi savunmaktır!

Değerli Arkadaşlar,
Burada ana hatlarıyla anlattıklarımdan görebileceğiniz gibi Türkiye’deki mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının örgütlenme serüveni köklü bir mücadele geleneğine dayanıyor. Bugün 
TMMOB’nin savunduğu tüm değerler ve ilkeler, bu uzun mücadele süreçlerinin birikimi ve 
mirasıdır. Bu birikim ve mirasın bizlere verdiği sorumluluk, bizim için en az yasa ve yönetme-
likler kadar bağlayıcıdır. Bu değerleri savunmak, bu örgütü savunmaktır.

1970’lerde söylediğimiz gibi; “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm 
ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği emperya-
lizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak için” her çabayı güçlendirerek 
sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız”.
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MMO YAZ EĞİTİM KAMPI – TMMOB VE MMO
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Mücadelesi ve TMMOB’ye yönelik Saldırılar
TMMOB’nin kuruluş amacı ve 60 yılı aşan mücadele tarihi en kısa ve net haliyle “meslek 
alanlarına ve meslektaşlarına sahip çıkma mücadelesi” olarak özetlenebilir. Mücadele 
tarihi içerisinde farklı dönemlerde farklı talepler öne çıksa da, temel eksen daima meslek 
alanlarımıza ve meslektaşlarımıza sahip çıkmak olmuştur.

Bu mücadele kimi zaman mesleki ünvan ve statülerimizin güvence altına alınması; kimi za-
man özel mühendislik okullarına karşı nitelikli kamusal eğitimin savunulması; kimi zaman 
teknik personelin sendikalaşması; kimi zaman özelleştirme uygulamalarına karşı kamusal 
varlıkların korunması; kimi zaman yabancı mühendis, mimar ve şehir plancılarına karşı üye-
lerimizin korunması, kimi zaman da teknik emeği niteliksizleştirme ve güvencesizleştirme 
politikalarına karşı haklarımızın korunması mücadelesi olarak gelişmiştir.

Aradan geçen yıllar boyunca yasal düzenlemeler, ekonomik politikalar ya da doğrudan si-
yasal baskıyla yapılan bu saldırılara karşı TMMOB daima meslek alanını ve meslektaşlarını 
koruma refleksi göstermiştir. Yayınladığımız raporlarla, açtığımız kamu davalarıyla, düzen-
lediğimiz kongre-sempozyumlarla, yaptığımız açıklamalarla, gerçekleştirdiğimiz mitinglerle 
bir yandan mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunurken diğer yandan da bilimin ve tekniğin 
halktan ve doğandan yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün olabileceğini ortaya 
koymaya çalıştık.

TMMOB’nin bu tavrı ve mücadele çizgisi çoğu zaman siyasi iktidarların ve sermaye çevrele-
rinin hoşuna gitmez. Çünkü;

TMMOB, sermayenin sınırsız sömürü isteğine karşı emekten yana tutum alır.

TMMOB, neoliberalizmin piyasayı mutlaklaştıran anlayışına karşı, kamusal mal ve hizmetleri 
savunur.

TMMOB, derelerin, kıyıların, ormanların, madenlerin yağmalanmasına karşı, doğayı ve doğal 
varlıkları savunur.

TMMOB, emperyalizmin her türden tahakkümüne karşı, bağımsızlıktan yanadır.

TMMOB, gericiliğin hurafelerine karşı, bilimden ve ilerici değerleri öne çıkartır.

TMMOB, güvencesiz, güvenliksiz istihdam politikalarına karşı, herkes için güvenceli iş, gü-
venli bir gelecek ister.

TMMOB, toplumsal yaşamın her alanının dinsel buyruklar uyarınca şekillendirilmek isten-
mesine karşı, laiklik mücadelesini yükseltir.

TMMOB, ayrımcı politikalar karşısında, eşitliği ve demokrasiyi savunur.
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TMMOB, her türden savaş ve şiddet politikalarına karşı, barış içinde bir arada yaşamı ister.

TMMOB, iktidarın faşizan baskılarına karşı, özgürlükleri savunur.

TMMOB, toplumu savunur, mesleğimizi savunur, meslektaşlarımızı savunur, geleceğimizi sa-
vunur!

1970’li yıllardan itibaren emek mücadelesiyle, toplumsal muhalefetle iç içe gelişerek şekil-
lenen bu mücadele çizgimiz nedeniyle TMMOB özellikle neoliberal ve muhafazakar siyasal 
iktidarların hedefinde olmuştur. Ancak hiçbir dönemde AKP’nin iktidarda bulunduğu son 15 
yıldaki kadar hedef gösterilmemiştir. 

AKP iktidarının gerçekleştirdiği siyasi, idari, ekonomik, sosyal dönüşümlerle piyasacı-rantçı 
yeni bir devlet yapısı hâkim kılınmıştır. Tüm ekonomik altyapı piyasaya devredilerek ticari-
leştirilmiştir. 

Mesleklerimizin, meslektaşlarımızın, meslek alanlarımızın ve meslek örgütlerimizin sanayi, 
tarım, kent, gıda, enerji, çevre, ulaşım vb. toplum yaşamına yönelik bilimsel teknik temeller-
deki kamusal, toplumsal hizmet niteliği, özellikle bu iktidar tarafından aşındırılmıştır.

İktidarın Türkiye’yi neoliberal politikalarla yeniden dizayn etmeye çalışmasını, kentlerimi-
zi, ormanlarımızı, suyumuzu, madenlerimizi sermayeye peşkeş çekmesini açığa çıkarttıkça 
AKP’nin “ileri demokrasisinin” hedefi haline geldik. 

TMMOB, iktidarın şevkle uyguladığı kamu yararını tasfiye eden neoliberal politikalar ile rant 
imparatorluğunun önünde bir engel olarak görülmektedir. 

Neoliberal-rantçı politikalar uyarınca kamu yararı ve bağlantılı tüm sosyal işlevler tasfiye edi-
lirken, bu çerçevede hizmet veren TMMOB’nin kamusal hizmet ve mesleki denetim işlevleri 
ortadan kaldırılmaya TMMOB örgütlülüğü dağıtılmaya çalışılmaktadır.

AKP Birliğimizi ve mesleğimizi sistematik bir biçimde dizayn etmenin, işlevsizleştirmenin pe-
şindedir. 

Sevgili Arkadaşlar,
AKP’nin son dönemde TMMOB’a yönelik saldırılarını birkaç başlık altında şöyle sıralayabiliriz:

Bu saldırıların ilki, TMMOB Yasası’nı değiştirmeye, Birliğimiz ve Odalarımızı yapısal düzey-
de yeniden yapılandırmaya yöneliktir. 

Bu kapsamda, kuruluş yasamız 2007 ve özellikle 2009 yılından beri gündeme gelen birçok 
girişim ile değiştirilmeye çalışılmıştır.

Farklı tarihlerde Devlet Denetleme Kurulu Raporunda yazılanlar, Cumhurbaşkanı dâhil ikti-
dar temsilcileri tarafından söylenenler, yandaş medya tarafından saldırılar, abuk sabuk it-
hamlar bu hedefe yönelik olarak gündeme gelmiştir. 

Bu girişimler, TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının verdiği tepki, kamuoyundan sağlanan des-
tek ve 7 Haziran 2015 seçimleri nedeniyle gerçekleşememiştir. 

Fakat 16 Nisan referandumu sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni bir yasa 
değişiklik taslağı hazırlandığı bilinmektedir. 

31 Mayıs 2017 tarihinde Birliğimize ulaşan bir bilgi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
hazırlanan “6235 SAYILI TMMOB KANUNU DEĞİŞİKLİK TASLAĞI”nın görüş almak üzere bazı 
Bakanlıklara gönderildiğini öğrendik.

Yasa taslağı incelendiğinde, TMMOB Yasasının kritik önemde birkaç maddesinde değişiklik-
ler yapılarak, TMMOB ve Odalarda işleyişin kökten bir şekilde değiştirilmesinin amaçlandığı 
açıkça görülmektedir. Odalarımızın mesleki denetim yapma yetkisi ortadan kaldırılmakta, 
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Birlik ve Oda genel Kurulu ile Oda ve Şube Yönetim Kurulları yeni bir seçim sistemi ile oluş-
turulmakta, Birlik ve bağlı odalar tarafından hazırlanan Yönetmeliklerin ilgili Bakanlıklar ta-
rafından onaylandıktan sonra yayımlanabilmesi koşulu getirilmekte, Birlik ve bağlı odaların 
Bakanlıkların bir alt teşkilatı gibi hiyerarşik denetime tabi tutulması öngörülmektedir.

Değiştirilen hükümlerin tamamı, siyaset erkinin meslek odalarını hiyerarşik vesayeti altına 
almak istediğini, Nazi Almanya’sında örneği görülen ve “parti-devlet-toplum birliği” şeklin-
de formüle edilen toplumsal düzenin mesleki örgütlenmelere yansıtılmasının amaçlandığını 
göstermektedir.

İkinci saldırı, imar ve yapı denetimi ile diğer mevzuatlarda yapılan düzenlemelerle mesleki 
denetimin ortadan kaldırılması girişimleridir.

Tüm yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi, sermaye kesimlerinin çıkarları uğruna talan etmek-
ten çekinmeyen AKP iktidarı TMMOB ve bağlı Odaların gerek üyelerinin mesleki denetimi 
gerekse kamusal denetim adına verdikleri hizmetleri kendi dar bakış açısıyla bir gelir kaynağı 
olarak göstermektedir. 

Böylece bir taşla iki kuş vurmaktadır. Bir yandan gelir kaynaklarını kısarak TMMOB’yi etkisiz-
leştirecek, diğer yandan bilimsel gerekliliklerden uzak ve kamu zararı yaratan uygulamaları 
için dikensiz gül bahçesi yaratacaktır. 

Bunun son örneği ülkemizde yaygın olarak yapılan yakıt sistemi tadilatı uygulaması olan araç-
ların LPG/CNG’ye dönüştürülmesi işlemine ilişkin Makine Mühendisleri odamız tarafından 
yürütülmekte olan denetim işleminin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan 
bir yönetmelik değişikliği ile kaldırılmasıdır.

Yine 2 ay önce 03.07.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetme-
liği bu çabaların niteliğindedir.

AKP iktidarının bilmediği bir şey var. Gelir kaynaklarını kısarak TMMOB’yi susturamazsınız. 
Teoman Öztürk’lerin TMMOB’si geçmişte birçok yaşanan olayda, bir masa, bir sandalye, bir 
daktiloyla dahi gerçekleri ortaya koyabilme gücünde ve kararlılığındadır.

Üçüncü saldırı, TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diğer 
bazı Bakanlıklar tarafından idari ve mali denetime tabi tutulmasına yönelik Bakanlar Kurulu 
kararı ve buna bağlı gelişmelerdir. 

Bir türlü teslim almadığı diz çöktüremediği örgütümüzü parçalayıp bölmek için bulduğu her 
fırsatı değerlendiren AKP iktidarı, 12 Eylül sonrasında bir KHK ile TMMOB Yasası’na eklenen 
ama 35 yıl boyunca hiçbir iktidar tarafından uygulanmayan Odalar üzerinde bakanlıkların 
idari ve mali denetim öngören bir hükmü uygulamaya çalışarak, Odalarımıza müfettişler 
göndermiştir. 

İlk olarak Bilim ve Sanayi Bakanlığı tarafından Kimya Mühendisleri Odamızdan aradan birkaç 
ay geçtikten sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 Odamızdan idari ve mali 
denetim adı altında yürüttükleri iş ve işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler istemiştir.

Bakanlığın bu girişimiyle amaçlanan açıktır. TMMOB ve Odalar üzerinde Anayasanın ilgili 
hükümlerine rağmen hiyerarşik bir ilişki tesis edilmeye çabalanmakta, yönetimler korkuyla 
sindirilmek istenmektedir.

TMMOB ve bağlı Odalarının bütün karar ve tasarrufları Bakanlığın değil tüm halkımızın bilgi 
ve denetimine açıktır. TMMOB şeffaf bir örgüttür. Bu nedenle hâlihazırda web siteleri aracı-
lığı ile duyurmaktadır. Ancak TMMOB ve bağlı Odaları kendilerine Bakanlığın bir birimi gibi 
davranılmasını, Anayasa ile verilen yetkilerinin ve görevlerinin sınırlandırılması yönündeki 
girişimleri de kabullenemez.
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Açtığımız davalara ve yazışmalarımıza rağmen, Anayasa’nın 135. Maddesinde belirtilen 
“Meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetime ilişkin kurallar kanunla düzen-
lenir.” hükmüne aykırı olarak Bilim ve Sanayi Bakanlığı müfettişleri tarafından hukuksuzca 
denetleme isteminde ısrar edilmiş ve bu girişimi kararlılıkla reddeden Kimya Mühendisleri 
Odamıza ilgili Bakanlık tarafından dava açılmıştır. Birliğimiz ve bağlı odalar gerek müdahil 
olarak gerekse duruşmalara kitlesel katılım ile destek vermektedir. 

Bilinmelidir ki, TMMOB iktidarların değil, halkın örgütüdür. Gücümüzü 12 Eylül darbecilerin-
den değil örgütlü üyemizden alırız.

Bilinmelidir ki, TMMOB, her zaman olduğu gibi Teoman Öztürk ve arkadaşlarının elbirliği 
yarattıkları anti-emperyalist, demokratik, halkçı, toplumcu geleneğine sahip çıkarak demok-
ratik mevziisini koruyacaktır.

Dördüncü saldırı, 16 Nisan referandumu ile Devlet Denetleme Kurulu’na, meslek kuruluş-
ları hakkında idari soruşturma açabilme yetkisinin verilmiş olmasıdır. 

Beşinci saldırı doğrudan mesleğimize, meslektaşlarımızın çalışma koşullarına, meslektaş-
larımızın hak ve yetkilerine yönelik saldırılardır.

Bu kapsamda iş güvenliği, yapı denetimi, bilirkişilik gibi birçok alan ticarileştirilmiş, mühen-
dislik eğitiminin düzeyi düşürülmüş, niteliği aşındırılmıştır.

Teknoloji fakültelerinin açılması ve teknik öğretmenlere mühendislik unvanı verilmesi ile il-
gili karar ise zincirin bir başka halkasını oluşturmuştur. 

Mühendislik eğitiminin önemini azaltan ve değersizleştiren bu uygulama, meslek alanlarımı-
za saldırının bir parçası olarak gündeme gelmiştir. 

AKP iktidarı hizmet sunumunda vatandaşa değil yabancıya öncelik veren, vatandaşı için ara-
dığı koşulları yabancıdan istemeyen, mühendislik, mimarlık hizmetlerde yabancılarda akade-
mik ve mesleki yeterlilik aramayan, yabancı şirketlerin ülkeye getireceği mühendis, mimar, 
şehir plancısı olup olmadığını dahi bilmediğimiz yabancı mühendis ve mimarların istihdamı-
na olanak veren, kendi ad ve namlarına kolayca hizmet sunmalarının önünü açarak kendi va-
tandaşı aleyhine haksız rekabet ortamı yaratan ve bu arada TMMOB’nin yasasından kaynaklı 
yetkilerini de budamaya çalışan Uluslararası İş Gücü Yasa taslağını Meclise getirmekte bir 
sakınca görmemiştir. 

Yasa tasarısında TMMOB de unutulmamış, TMMOB Yasası’nın yabancı mühendis ve mimarın 
taahhüt ettikleri işe münhasır kalmak kaydıyla TMMOB’nin görüşünün alınmasını koşul ola-
rak düzenleyen 34. maddesi yürürlükten kaldırılmak istenmiştir.

Söz konusu kanun tasarısı üzerine görüşmeler 28 Temmuz 2016 tarihli Meclis Genel Kurul 
toplantısında tamamlanmış ve kabul edilmiştir.

TMMOB Kanun Tasarısının geri çekilmesi için ülke genelinde tüm örgüt birimleriyle bir kam-
panya yürütmüş bu çalışmalar sayesinde kazanılmış haklarımız korunmuştur. 

Yasa bütünüyle geri çekilmese de, Bakanlar Kuruluna karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çalışma 
izinlerini sınırlayabilme yetkisi tanınması gibi, yabancı mühendis ve mimarların yalnızca pro-
je bazlı ve geçici işlerde çalışabileceği gibi bir takım kazanımlar elde edilmiş ve TMMOB’nin 
yetkilerinin budanmasının önüne geçilmiştir.

Yine, Birliğimizin ve bağlı Odalarımızın gerek Adalet Komisyonuna bizzat katılıp sözlü olarak 
gerekse yazılı olarak sunduğu görüşleri dikkate alınmaksızın hazırlanarak TBMM’ne sunulan 
Bilirkişilik Kanun Tasarısı, 02-03 Kasım 2016 tarihlerinde TBMM Genel Kurulunda görüşüle-
rek kabul edilmiştir.
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Ülkemizde 2010 Anayasa Referandumu ile başlayan ve sonrasında sürekli ve bilinçli olarak 
sürdürülen müdahale ile adalet mekanizması yeniden dizayn edilmiş, yargı, bağımsız olmak 
bir kenara siyasi iktidarın elinde tuttuğu bir güçlü silah haline gelmiştir.

Gelinen noktada ne yargı bağımsızlığından ne de yargıç teminatından söz etmek mümkün 
değildir. 

Yargı dizayn edilirken, bilirkişiler de unutulmamış, Bilirkişilik Kanunu ile kamusal bir görev 
üstlenen ve bu bağlamda bağımsız ve tarafsız olmaları gereken Bilirkişiler Adalet Bakanlı-
ğı’nın memuru konumuna getirilmiştir. Kanun bilirkişilik hizmetlerini özel hukuk tüzel kişi-
lerine de açarak özel ve teknik bilgiye dayalı aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğünü 
bizzat yerine getirme mecburiyeti bulunan bilirkişilerin, görevlerini bağımsız olarak yerine 
getirmelerinin önüne ciddi bir engel koymuş ve hizmeti ticarileştirmiştir.

TMMOB bilirkişilerin tarafsızlığını ve bağımsızlığını ortadan kaldıracak; yargı kararlarına gölge 
düşürecek Bilirkişilik Kanun Tasarısının yasalaşmaması yönünde ciddi bir çaba sarf etmiştir.

Sevgili Arkadaşlar,
TMMOB’nin üyelerinin haklarını koruması doğrultusundaki çalışmalarını sınırlandırmaya 
yönelik saldırıların en sonuncusu, ücretli çalışan üyelerimize yönelik önemli kazanımla-
rımızdan biri olan, Sosyal Güvenlik Kurumu ile TMMOB arasında yaklaşık 6 yıldır yapılan 
mühendis, mimar, şehir plancısı asgari ücret belirlemesine dair protokol, işveren/sermaye 
kesimi lehine feshedilmesidir.

Birliğimiz TMMOB ile sürekli olarak uğraşmakta olan AKP iktidarı son olarak Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından yapılan bir hamle ile üyelerimizi hak kaybına uğratmıştır. Mühendis, mi-
mar ve şehir plancılarının ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek SGK’ya iletilen asgari 
ücretlerin altında olmaması için kurum tarafından gerekli tedbirlerin alınması ve böylelikle 
bir yandan devletin gelir kaybı önlenirken diğer yandan da üyelerimizin çalışma hayatında 
emeklerinin karşılığını alması gelecekte de emeklilik haklarının korunması amacıyla imza-
lanan ve 2012 yılından beri sorunsuz olarak yürütülen karşılıklı işbirliği protokolü sermaye 
çevrelerinin baskısı ile sudan gerekçelerle kurum tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Siyasi iktidarın ve Sosyal Güvenlik Kurumunun bu yaklaşımı eğitimli iş gücüne nasıl baktık-
larını gözler önüne sermektedir. Mimar, mühendis ve şehir plancılarına dayatılan bu uygu-
lamanın sonu güvencesiz çalışma ve sefalet ücretidir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun görevi 
patronların sermayenin hakkını savunmak değil, çalışanların emekçinin hakkını savunmaktır. 
TMMOB üyelerimizin kazanılmış haklarının korunması ve daha ileri seviyelere çıkarılması için 
mücadelesine devam edecektir.

TMMOB örgütlülüğüne yönelik saldırıların son ayaklarından birisi de KHK’lar eliyle üye ve 
yöneticilerimizin kamu görevinden çıkartılmasıdır. Son 1 yılda yayınlanan OHAK KHK’larıyla 
3 binin üzerinde üyemiz kamu görevinden ihraç edilmiştir. İhraç edilenler arasında Birliğimi-
ze bağlı odalarda yöneticilik yapmış arkadaşlarımız da bulunmaktadır.

Bu arkadaşlarımız hayatlarını FETÖ gibi gerici örgütlenmelerle mücadeleyle geçirmişlerdir. 
Demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesini yükseltenlerin her ne gerekçe olursa olsun hak-
sız ve hukuksuz biçimde işlerinden atılmalarını kabullenmiyoruz. Bu arkadaşlarımızın daima 
yanında olmaya devam edeceğiz.

Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevini yapan ve halen Makine Mühendisleri 
Odamızın Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri olan Mehmet Sarıca arkadaşımız da ihraç 
edilen arkadaşlarımızdan birisi ve birkaç gün sonra onun da bir söyleşisi olacak. Bu konuyla 
ilgili detayları o daha ayrıntılı biçimde anlatacaktır.
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Sevgili Arkadaşlar,
Bütün bu saldırılar, yandaş medya ve paydaş kesimlerle işbirliği içerisinde organize bir şekil-
de yürütülmektedir. 

AKP’nin, yeni tipte bir sermaye egemenliği, yeni tipte bir faşizm ve şeriat-hilafet anayasasına, 
kararlı bir şekilde “HAYIR” diyen TMMOB, bu duruşunu kamuoyu ile paylaşması sonrasında 
siyasi iktidarın doğrudan müdahale girişimlerinin yanı sıra, ırkçı, gerici, işbirlikçi çevrelerin 
hedefi haline gelmiştir. 

Birliğimizin antiemperyalist, yurtsever, ilerici, demokrat, halkçı, toplumcu çizgisinin tasfiye 
edilmesi için algı operasyonları yapılmakta, yandaş basın ve kalemşörleri tarafından TMMOB 
kapatılmalı, yöneticileri derdest edilmeli, kampanyaları yürütülmektedir. 

Bu süreçte üyelerimize gönderdiğimiz mektup üzerinden Birliğimize yönelik karalama kam-
panyaları yapılmış, Ankara, Bursa ve Gaziantep’te Birlik Yönetim Kurulumuza yönelik suç 
duyurularında bulunulmuştur. İktidar destekli, kendisine “Mimar, Mühendis Grubu” adını 
uygun gören, bugüne kadar odalarımızın ve birliğimizin kapısının önünden geçmemiş bu 
grup suç duyurularının ardından Birliğimize yaptırım uygulanmasını isteyen basın açıklama-
ları yapmıştır. 

Ancak kamuoyu nezdinde bu girişimler itibar görmemiş ve haklılığımız bir kez daha tescil-
lenmiştir.

Yine bu süreçte Jeoloji Mühendisleri Odamızın ve Maden Mühendisleri Odamızın yıllardan 
beri düzenlemekte oldukları kongre ve sempozyum etkinlikleri kamu kurumları tarafından 
yer verilmemek veya kurum çalışanı mühendislerin etkinliğe katılımına onay vermeyerek en-
gellenmeye çalışılmıştır.

Sevgili Arkadaşlar,
Bütün bu girişim ve düzenlemeler; tüm emekçilerin emekleri gibi meslektaşlarımızın emek-
lerinin de iktidarın hedefinde olduğunu; TMMOB’nin, Yasası gereği birinci dereceden sorum-
lu olduğu kamusal mesleki sürecin dışına itilmeye çalışıldığını açıkça göstermektedir. 

Siyasi iktidar, bütünlüklü bir programı hayata geçirmektedir. Saray iktidarı her fırsatta TM-
MOB örgütlülüğünü yok etme girişimlerine devam etmektedir.

İktidarın imar, yapı üretim süreci, çevre, enerji, maden, gıda vb. alanlara yönelik politikaları 
ile TMMOB ve bağlı Odalarının yapısını değiştirmeye yönelik girişimleri bir bütünün 
parçalarını oluşturmaktadır.

Ama tüm bunlar TMMOB’yi mücadeleden döndüremeyecektir. Toplumsal muhalefetin için-
de yer alan TMMOB, dünyada ve ülkemizde yaşananlara seyirci kalmayarak, karanlığa karşı 
aydınlığı, savaşa karşı barışı, eşitsizliğe karşı adaleti, şiddete karşı kardeşliği, sömürüye karşı 
emeği savunmaya, “Başka bir Türkiye ve başka bir dünya” mücadelesinde onurlu ve dik yü-
rüyüşünü sürdürmeye devam edecektir.

Mesleğimize ve meslek örgütlerimizle ilgili yapılan her türlü yetkisizleştirme ve etkisizleştir-
me ile tasfiye sürecine karşı sessiz kalmayacağız, mesleğimize, odalarımıza ve TMMOB’ne 
sahip çıkacağız.

Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün olarak gören TMMOB; ülkemizi, halkımızı, 
Birliğimizi, neoliberal ve siyasal İslamcı bir tarzda, kökten bir şekilde dönüştürmeyi amaç-
layan diktanın karşısında olacak; Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, eşitliği, 
özgürlüğü ve adaleti bir bütün olarak kazanmak için dostlarıyla birlikte mücadele edecektir.
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HKMO YAZ EĞİTİM KAMPI – MÜHENDİSLER VE 
ÖRGÜTLENME
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

MÜHENDİSLER VE ÖRGÜTLENME
Kampın son günündeki bu oturumumuzun başlığı “örgütlü olmanın hayatımızdaki yeri” ola-
rak belirlenmiş. Bir haftadır devam eden kampın ana temasının “değerler olduğunu da dik-
kate alarak konuşmam boyunca her iki başlığı da içeren bir konuşma yapacağım. Çünkü her 
ikisi de aslında birbirini besleyen konular. İnsanlar belirli değerler etrafında örgütlenirler ve 
her örgütsel süreç belirli değerleri öne çıkarır. Ben bugün Türkiye’deki mühendislerin örgüt-
lenme süreçlerini ve bu süreçte öne çıkan değerlerimizi paylaşacağım.

İnsanlar Neden Örgütlenir?
Örgütlenme konusunda konuşurken ilk olarak cevaplandırmamız gereken soru, “İnsanlar 
Neden Örgütlenir?” sorusudur. Ama aslında geniş anlamıyla baktığımızda, örgütlenme kav-
ramı, bu sorunun ortaya çıkabilme koşullarını da yaratan daha temel bir olgudur. Örgütlen-
miş bireyler olmasaydı, bugün adına toplum dediğimiz yapı da, o toplumsal yaşamın ürünü 
olan medeniyet de, o medeniyetin içerisinde varlığını sürdüren insan varlıkları da olmaya-
caktı. Dolayısıyla bugün anladığımız anlamıyla insanı insan yapan, diğer canlılardan ayıran en 
önemli şey, toplumsal olarak örgütlenmiş bir canlı olmasıdır diyebiliriz. Bu örgütlenmelerin 
belirli kurallara dönüşmesi ve toplum içinde bir hiyerarşi yaratması ilkel toplumlardan günü-
müze kadar devam eden süreçtir.
Görüldüğü gibi örgütlenme kavramı insan toplumları için kurucu bir kavram ama bugün bu 
kavramı daha dar anlamıyla ele alacağız. O yüzden en baştaki “İnsanlar Neden Örgütlenir?” 
sorusunu günümüzün koşulları içerisinde daha somut biçimde cevaplamaya çalışalım:
Günümüzde insanlar, belirli bir amaca ulaşmak, toplumsal yapı içerisinde daha etkili olabil-
mek, haklarını ve çıkarlarını daha iyi korumak, taleplerini daha güçlü dile getirebilmek gibi 
gerekçelerle örgütlü yapılar oluştururlar. Örgütlü yapılar sayesinde bireyler, tek başına elde 
edebileceğinden çok daha güçlü ve güvenli hale gelir. Aynı amaçlar doğrultusunda bir araya 
gelen insan topluluklar, diğer örgütlü çıkar grupları karşısında, özellikle de devlet karşısında 
haklarını daha iyi savunabilir.
Bu örgütlenmeler siyasi partiler, dernekler, vakıflar, sendikalar, kulüpler, topluluklar ve mes-
lek birlikleri gibi farklı içerik ve yapılara sahip olabilir. İnsanlar yaşamları boyunca farklı amaç-
lar için bu örgütlere üye olurlar, örgütsel faaliyetin içerisinde yer alırlar. Burjuva demokrasisi 
ya da burjuva kamusal alanı diye adlandırılan şey, bu tip devlet dışı örgütlerin toplumsal 
etkinliğinin artırılması, teşvik edilmesi üzerine kuruludur. Bugün içinde bulunduğumuz “ileri 
demokrasi” her ne kadar örgütlü yapıları birer suç odakları gibi göstermeye çalışsa da, örgüt-
lenmek demokrasinin en temel gereğidir. 
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Türkiye’de Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Örgütlenmesi
Türkiye’de mühendis ve mimarların örgütlenme serüveninin başlaması da Osmanlı’daki de-
mokratikleşme adımlarının atıldığı döneme rastlar. İkinci Meşrutiyet’le birlikte, Osmanlı’da 
esmeye başlayan “özgürlük” havasının etkisiyle 1908 yılında kurulan “Osmanlı Mühendis ve 
Mimar Cemiyeti”, mühendis ve mimarların örgütlenme serüveninin ilk halkasıdır. 1912 yılına 
kadar etkin bir çalışma yürüten bu Cemiyet, Osmanlı Devletinin birbiri ardına girdiği savaşlar 
nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmıştır
Cumhuriyet’in ilanı sonrasında ise 1926’da kurulan “Türk Yüksek Mühendisleri Birliği” ve 
1927’de kurulan “Türk Mimarlar Cemiyeti” Cumhuriyet tarihimizdeki ilk mühendis ve mimar 
örgütleri olarak ortaya çıkmışlardır.
Bu iki dernek, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin yalnızca bu alanda mezun olanlar tara-
fından yürütülmesinin sağlanması için çabalamıştır. Bu örgütlü çaba sonucunda 1927 yılında 
1035 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Bu kanunda yüksek mü-
hendislik ve yüksek mimarlık tanımlanmış ve bu tanımlamalara uymayanların mühendislik 
ve mimarlık unvan ve yetkisiyle mesleki uygulamada bulunmaları yasaklanmıştır. Bu kanun 
yerine 1936’da 3077 sayılı kanun ve nihayet 1938 yılında da bugüne kadar varlığını koruyan 
3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun kabul edilmiştir.
TMMOB’nin kuruluşuna kadar olan süreçte bu iki derneğin ve mecliste bulunan mühendis 
ve mimar milletvekillerinin çalışmaları etkili olmuştur. Nihayetinde 1954 yılında 6235 Sayılı 
TMMOB Yasası mecliste kabul edilerek Türkiye’deki mühendis ve mimarların ortak örgütü 
kurulmuştur.
TMMOB ve bağlı odaları “mesleki demokratik kitle örgütü”dür. TMMOB belirli mesleklere 
mensup olanların dahil olabildiği bir “çıkar birliği” olduğu kadar, mesleki sorunların ülkede 
ve dünyada yaşanan sosyal-siyasal gelişmelerden bağımsız ele alınamayacağına ilişkin bir 
“irade birliği” özelliğini de taşımaktadır. Bu ikili anlayış, TMMOB Örgütlülüğünün temelini 
oluşturmaktadır. TMMOB bir yandan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını 
ülkemiz ve halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek için mücadele verirken, 
diğer yandan da mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak 
için mücadele vermektedir. Bu ikili doğa, TMMOB’nin yasal sorumlulukları ile toplumsal so-
rumluluklarının bileşkesidir. TMMOB ve odalarının faaliyetlerinin iki ana eksenini oluşturan 
bu bileşke, 1954 yılından bu yana yaratılan mücadele birikiminin ürünüdür.
Diğer konuklarımızın vaktinden çalmamak için burada uzun uzun TMMOB tarihini anlatma-
yacağım fakat bugün hala savunucusu olduğu değerlerimizin ortaya çıkışına mim koyabilmek 
için TMMOB’nin 1970’li yıllardaki mücadelesinden bahsetmek istiyorum. Bahsettiğim dö-
nem sadece TMMOB için değil Türkiye’deki işçi hareketi ve kamu emekçileri hareketi açısın-
dan da önemli bir tarihsel dönemeçtir.
Biliyorsunuz 1960’lı yılların ikinci yarısı tüm dünyada eşitlik, özgürlük, demokrasi, anti-em-
peryalizm, savaş karşıtlığı gibi değerlerin yükselişe geçtiği bir tarihsel dönemdir. Sömürge 
ülkelerde bağımsızlık mücadeleleri, Amerika’da savaş karşıtı mücadele, Küba Devrimi, Avru-
pa’daki ‘68 olayları tüm dünyada birbirini besleyen toplumsal hareketlerin yaygınlaşmasına 
neden olmuştur. Türkiye’de de başta öğrenciler ve işçiler olmak üzere geniş halk kesimlerinin 
bu değerler etrafında örgütlenmeye başlamıştır. Bugünkü Eğitim Sen’in öncülü sayılan TÖS 
1965’te kurulmuştur, DİSK’in kuruluşu da 1967’dir. Bu toplumsal yükseliş TMMOB’yi de et-
kilemiştir.
İlerici ve devrimci değerlere bağlı, toplumun geniş kesimleriyle örgütlü mücadele deneyi-
mine sahip, gelecekten umutlu bu genç kuşağın mühendis ve mimar odalarına üye olması, 
TMMOB örgütlülüğünün kaderini baştan aşağı değiştirmiştir. 
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Odaların yönetimlerine ilerici-devrimci kadroların gelmesi ve TEKSEN gibi ortak bir sendikal 
örgütlüğün ortaya çıkması, teknik eleman mücadelesinin mahiyetini değiştirmiştir. Teknik 
elemanlar da artık DİSK üyesi işçiler, TÖS üyesi öğretmenler ve Dev-Gençliler gibi alanlara 
çıkmaya başlamışlardır. 18 Nisan 1970 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Teknik Eleman Mi-
tingi ve Yürüyüşü bu yeni mücadele tarzının ilk önemli eylemi olarak tarihe geçmiştir. Perso-
nel Yasası, teknik elemanların statüsü ve ekonomik hakları gibi başlıklar üzerinde yürüyen bu 
dönemdeki mücadelede, miting ve yürüyüşlerin yanı sıra boykot, forum gibi farklı mücadele 
araçları o dönemde TMMOB’nin örgütlenme biçimleri olarak öne çıkmıştır.
Bu mücadele tarzı 1973 sonrasında Teoman Öztürk TMMOB başkanı olmasıyla daha da 
belirgin bir hal kazanmıştır. Artık mühendis ve mimarlar çalışanların ve toplumun diğer ke-
simlerinin üstünde yer alan bir zümre değil, işçi sınıfı mücadelesinin ayrılmaz bir parçası 
olarak görülmeye başlanmıştır. Teknik elemanların sorunları, ülkenin ve ülkede yaşayan 
emekçi-yoksul kesimlerin sorunlarından bağımsız olarak ele alınmaz hale gelmiştir. “Ortak 
mücadele ve ortak örgütlenme” bu dönemde üzerine en çok vurgu yapılan konu olmuştur. 
Bu anlayış, TMMOB’nin nezdinde yürüyen teknik elemanların mücadelesinin, dönemin top-
lumsal mücadelesi içerisinde kendine özgü ve saygıdeğer bir konum almasında önemli bir 
rol oynamıştır. TMMOB, diğer ülkelerdeki muadillerinden farklı olarak “yalnızca bir meslek 
örgütü olmanın ötesine geçerek, toplumsal dönüşümü hedefleyen bir oluşum” haline dö-
nüşmüştür. TMMOB’ye ve burada temsilcileri bulunan DİSK ve KESK’e en fazla yöneltilen 
“siyaset yapma” eleştirisi, aslında bu üç örgütün de üyelerinin çıkarlarıyla toplumun genel 
çıkarları arasında kurdukları ilişki yatmaktadır.

TMMOB’nin Diğer Örgütlerle İlişkisi
Yeri gelmişken TMMOB’nin DİSK ve KESK ile ilişkisi hakkında birkaç söz daha etmek isterim. 
Biliyorsunuz bizler sıklıkla DİSK ve KESK’le ortak açıklamalar, ortak etkinlikler hatta ortak mi-
tingler düzenleriz. Bu ortaklık sadece bu üç örgütün yönetimlerinin iyi anlaşmasıyla ya da 
ortak çıkarlarının olmasıyla ilgili değildir. Az önce bahsettiğim gibi 40 yıllık geçmişi olan bir 
ortak mücadele ve örgütlenme deneyiminin bir ürünüdür.
TMMOB üyeleri 70’li yıllardan itibaren sendikal mücadelenin en aktif öznelerinden birisi ol-
muştur. Başlangıçtaki teknik personelden oluşan bir sendikal örgütlenme anlayışı, 1970’li 
yılların ikinci yarısından itibaren işçi ve emekçilerin sendikal mücadelesiyle ortaklaşmıştır. 
Özellikle Yeni Çeltek, Aşkale, Hekimhan ve Divriği bölgelerinde Yeraltı Maden İş’in örgüt-
lenmesinde Maden Mühendislerinin özellikle de Maden Mühendisi abimiz Çetin Uygur’un 
önemli katkıları vardır. TMMOB’nin unutulmaz başkanlarından olan Teoman Öztürk de 1980 
yılında Başkanlıktan ayrıldıktan sonra DİSK Araştırma Dairesinde görev yapmıştır.
Kamuda çalışan TMMOB üyeleri 1990’lı yılların başından itibaren başlayan kamu emekçileri-
nin sendikalaşma mücadelesinin de önemli bir parçası olmuştur. Bugün kamuda çalışan çok 
sayıda TMMOB üyesi aynı zamanda KESK üyesi ve yöneticisidir. Özellikle ESM, Haber Sen, 
BTS, Yapı Yol Sen gibi teknik personelin örgütlendiği alanlarda ilişkiler daha fazla iç içedir. 
Dolayısıyla alanlarda sıklıkla yan yana gördüğünüz TMMOB, DİSK ve KESK arasında eylem 
birlikteliğin aşan bir mücadele ve örgütlenme birliği bulunmaktadır.
Örgütlenme, Aydın Sorumluluğu ve Değerlerimiz
Biliyorsunuz dünyayı var olduğu biçimiyle değil, içinde bulunduğumuz tarihsel, ekonomik, 
sosyal koşulların biçimlendirdiği şekliyle algılarız. İçinde bulunduğumuz yaşam koşulları bu 
algılama biçimimizi belirler. Aynı olayın farklı toplumsal kesimler için farklı anlamla ifade 
etmesi bundan kaynaklanmaktadır. Dünya algımızı ve yorumumuzu belirleyen bu sürece ka-
baca “ideoloji” adı veriliyor. Başta ekonomik ilişkiler olmak üzere topluma egemen olan sos-
yal yapı, kültürel değerler, eğitim sistemi, medya gibi farklı etmenler bizim maddi gerçekliği 
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anlamlandırmamızı sağlayan ideolojiyi sürekli olarak yeniden üretir. Dolayısıyla ekonomik 
ilişkilere, sosyal yapıya, eğitim sistemine, medyaya hâkim olan kesimler, yani egemen sınıf-
lar, topluma egemen olan ideolojiyi de belirlerler. Aileden okula, iş yerinden ibadethaneye, 
gazetelerden sosyal medyaya kadar hayatın her alanı egemen sınıfların çıkarlarını toplumun 
genel çıkarları gibi gösteren bir düzenek olarak işler.
Toplumsal gerçekliği bize yansıtıldığı şeklinde kabullenmek yerine olayların ardında yatan 
asıl ilişkileri ve hakikati fark edebilmek için öncelikle bu çarpık düzeneğin farkında olmak ge-
rekir. Olayları sorgulayan, belirli bir bilinçle yorumlayan, toplumsal farkındalığı yüksek kişiler 
egemen ideolojinin sınırlarının ötesinde bir bakış açısına sahip olabilir. Buna aydın bilinci de 
denilebilir. Bilinç aynı zamanda topluma karşı sorumluluk da yaratır. Bu sorumluluk bize bazı 
toplumsal görevler yükler. 
Egemen ideolojinin bu denli güçlü olduğu bir toplumsal yapı içerisinde bireyin aydınlanma-
sının, toplumsal rolünün farkına varmasının, ideolojik süreçleri ters yüz etmesinin kendili-
ğinden gerçekleşmesi beklenemez. Bu aydınlanma süreci için bireyin belirli bir toplumsal 
mücadelenin içerisinde olması gerekir. Üniversitelerdeki öğrenci hareketleri, iş yerlerindeki 
emek mücadelesi, çevre mücadelesi, kadın hareketi gibi yapılar sadece eylem birlikteliği de-
ğildir, aynı zamanda toplumsal bilinç de yaratırlar. Bu toplumsal bilinç ve sorumluluk, kişinin 
dünyaya bakış açısını değiştirerek, onu mevcut egemenlik ilişkilerinin bir figüranı olmaktan 
çıkartır. Yani bireylerin toplumsal birer özneye dönüşümü örgütlenme ve mücadele ile müm-
kündür.
Türkiye’de mühendis ve mimarların mücadelesinde bu aydın sorumluluğunun önemli bir 
yeri vardır. Bilimsel-teknik aklın taşıyıcısı olan mimar, mühendis ve şehir plancıları 1960’lı 
yılların sonlarından itibaren bilimsel-teknik aklı kitlesel muhalif tavırla birleştirmişlerdir. 
Kendisini emekçi sınıflardan bağımsız seçkin bir zümre olarak görmek yerine, kendi kaderini 
geniş emekçi-yoksul sınıfların kaderiyle ortaklaştıran bu anlayış, TMMOB’yi var eden temel 
örgütsel değerlerin oluşumunu sağlamıştır. Bu anlayışla gelişen değerlerimiz kısaca şöyle sı-
ralanabilir:
• TMMOB, sermayenin sınırsız sömürü isteğine karşı emekten yana tutum alır.
• TMMOB, neoliberalizmin piyasayı mutlaklaştıran anlayışına karşı, kamusal mal ve hiz-

metlerin savunur.
• TMMOB, emperyalizmin her türden tahakkümüne karşı, bağımsızlıktan yanadır.
• TMMOB, gericiliğin hurafelerine karşı, bilimden ve ilerici değerleri öne çıkartır.
• TMMOB, iktidarın faşizan baskılarına karşı, özgürlükleri savunur.
• TMMOB, derelerin, kıyıların, ormanların, madenlerin yağmalanmasına karşı, doğayı ve 

doğal varlıkları savunur.
• TMMOB, güvencesiz, güvenliksiz istihdam politikalarına karşı, herkes için güvenceli iş, 

güvenli bir gelecek ister.
• TMMOB, toplumsal yaşamın her alanının dinsel buyruklar uyarınca şekillendirilmek is-

tenmesine karşı, laiklik mücadelesini yükseltir.
• TMMOB, ayrımcı politikalar karşısında, eşitliği ve demokrasiyi savunur.
• TMMOB, her türden savaş ve şiddet politikalarına karşı, barış içinde bir arada yaşamı 

ister.
• TMMOB, toplumu savunur, mesleğimizi savunur, meslektaşlarımızı savunur, geleceği-

mizi savunur!
Siz değerli öğrenci üyelimizin de bu değerler ışığında TMMOB örgütlülüğünü büyüteceğine 
inanıyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.
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İMO – GENÇ İMO YAZ EĞİTİM KAMPI – 
TMMOB VE ODA POLİTİKALARI 
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB ve ODA POLİTİKALARI
Değerli Genç-İMO üyeleri,
Bugün “TMMOB ve Oda Politikaları” üzerine konuşuyoruz. Öncelikle politika ya da siyaset 
terimleriyle kastettiğimiz şey konusunda fikir birliğine varmamız gerekiyor. Biliyorsunuz eş 
anlamlı olarak kullandığımız bu iki terimden “politika” Yunanca, “siyaset” ise Arapça köken-
lidir ve toplumun genelini ilgilendiren konulara dair karar vermekle ilgilidir.
Toplumun bütününü ilgilendiren konularda düşünme, tartışma ve karar verme gibi işler uzun 
bir dönem boyunca belirli bir azınlık grubun tekelinde olmuştur. Kimi zaman toprak sahiple-
ri, kimi zaman köle sahipleri, kimi zaman soylular, kimi zaman belli bir sınıfa ait olanlar, kimi 
zaman belli ırktakiler, hatta kimi zaman sadece erkekler politik meseleleri yani toplumun 
geneline ilişkin konularda tartışma ve karar verme yetkisini kendi ayrıcalıkları olarak görmüş-
lerdir. Bugün demokrasinin beşiği olarak görülen Eski Yunan’da politika sadece şehrin varlıklı 
ailelerine mensup erkeklerin dahil olduğu bir süreçti. Kadınlar, köleler, yabancılar, yoksullar 
yani toplumun çok büyük bir kısmı politikanın ya da demokrasinin parçası değildi.
Politikanın ya da yönetime katılımın ayrıcalıklı kesimlerin işi olmaktan çıkarak genelleşmesi 
uzun yıllar ve mücadeleler sonrasında gerçekleşmiştir. Özellikle Fransız Devrimi sonrasında 
eşitlik fikrinin gelişmesi, farklı toplumsal kesimlerin ve sınıfların politikaya ve yönetime katı-
lımının da önünü açmıştır. 19. Yüzyıldan itibaren yükselen işçi sınıfı mücadelesi, 20. Yüzyılda 
cinsiyet eşitliği konusundaki gelişmeler ve 1050’lerden itibaren ırk ayrımcılığı konusunda 
kat edilen mesafe geniş kesimlerin politik süreçlere katılımı önündeki engellerin azalmasını 
sağlamıştır. Bu mücadele süreci halen devam etmektedir.
Politikaya ilişkin fikir birliğine varmamız gereken bir diğer konu da politika ya da siyaset deni-
lince akla sadece devlet yönetimi, parlamento, partiler ya da seçimler gibi konuların gelme-
mesi gerektiğidir. Bunlar elbette politik meselelerdir ama politika dediğimiz şey sadece bun-
larla sınırlandırılamaz. Politikayı bu konularla sınırlandırmak isteyenler, az önce söylediğim 
ayrıcalıklı sınıflar gibi, politikayı kendi tekellerinde tutmak isteyenlerdir. Dolayısıyla politika 
belli bir konuyla, belli bir yerle, belli bir zamanla veya belli bir kesimle sınırlandırılamayacak, 
toplumsal hayatın her alanını kapsayan, toplumun tüm kesimlerini içeren ve hayatın her 
anında yeniden üretilen bir süreçtir.
TMMOB, politikayı bu geniş anlamıyla ele almakta, ülkede ve dünyada yaşanan gelişmeleri 
bu anlayışla yorumlamaktadır. Bizim için politika seçimlerin, siyasi partilerin, parlamento-
nun, çıkar gruplarının ya da ideolojilerin çok daha ötesinde anlamları olan bir toplumsal 
sorumluluk ve bilinçtir. TMMOB ve Oda politikaları diye adlandırdığımız şey de aslında bu 
toplumsal sorumluluk ve bilinçle ürettiğimiz çözüm önerileri ve yaklaşımlardır. Dünyada ve 
ülkemizde yaşanan gelişmeler, ekonomik tercihler, sosyal uygulamalar, çevre sorunları, sos-
yolojik değişimler, finansal süreçler, geniş ölçekli yatırımlar, yapı projeleri, ya da büyük ta-
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sarımlar gibi farklı alanlar TMMOB politikalarının konusunu oluşturabilir. Kartacalı bir şairin 
dizeleriyle: “İnsana ait hiçbir şey, bize yabancı değildir.”

Değerli Arkadaşlar,
TMMOB ve bağlı odaları “mesleki demokratik kitle örgütü”dür. TMMOB belirli mesleklere 
mensup olanların dahil olabildiği bir “çıkar birliği” olduğu kadar, mesleki sorunların ülkede 
ve dünyada yaşanan sosyal-siyasal gelişmelerden bağımsız ele alınamayacağına ilişkin bir 
“irade birliği” özelliğini de taşımaktadır. Bu ikili anlayış, TMMOB Örgütlülüğünün temelini 
oluşturmaktadır. TMMOB bir yandan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını 
ülkemiz ve halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek için mücadele verirken, 
diğer yandan da mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak 
için mücadele vermektedir. Bu ikili doğa, TMMOB’nin yasal sorumlulukları ile toplumsal so-
rumluluklarının bileşkesidir. TMMOB ve odalarının faaliyetlerinin iki ana eksenini oluşturan 
bu bileşke, kuruluşumuzda bu yana yaratılan mücadele birikiminin ürünüdür.
Birliğimizin toplumsal konulardaki yaklaşımı ya da sıklıkla kullandığımız anlamıyla mücadele 
çizgisi kuruluş bu yana içinden geliştiği tarihsel ve siyasal süreçler içerisinde şekillenerek bi-
çimlenmiştir. Dolayısıyla TMMOB politikaları, iki yılda bir yapılan genel kurul süreçleriyle be-
lirlenen yönetim kurullarından ibaret olmayan bir tarihsel mücadele geleneğinin ürünüdür.
Birliğimizin mesleki konulara ve toplumsal sorunlara yaklaşımındaki toplumcu, ilerici, de-
mokrat bakış açısı özellikle 1973 sonrasında Teoman Öztürk’ün TMMOB başkanı olmasıyla 
belirginleşen bir süreç olmuştur. O dönemden itibaren TMMOB bünyesinde örgütlenen mü-
hendis ve mimarlar kendilerini, çalışanların ve toplumun diğer kesimlerinin üstünde yer alan 
bir zümre değil, emekçi sınıfların parçası olarak görmeye başlamıştır. Bu yıllardan itibaren 
teknik elemanların sorunları, ülkenin ve ülkede yaşayan emekçi-yoksul kesimlerin sorunla-
rından bağımsız olarak ele alınmaz hale gelmiştir.
TMMOB’nin kuruluş amacı ve 60 yılı aşan mücadele tarihi en kısa ve net haliyle “meslek 
alanlarına ve meslektaşlarına sahip çıkma mücadelesi” olarak özetlenebilir. Mücadele tarihi 
içerisinde farklı dönemlerde farklı talepler öne çıksa da, temel eksen daima meslek alanları-
mıza ve meslektaşlarımıza sahip çıkmak olmuştur.
Bu mücadele kimi zaman mesleki ünvan ve statülerimizin güvence altına alınması; kimi za-
man özel mühendislik okullarına karşı nitelikli kamusal eğitimin savunulması; kimi zaman 
teknik personelin sendikalaşması; kimi zaman özelleştirme uygulamalarına karşı kamusal 
varlıkların korunması; kimi zaman yabancı mühendis, mimar ve şehir plancılarına karşı üye-
lerimizin korunması, kimi zaman da teknik emeği niteliksizleştirme ve güvencesizleştirme 
politikalarına karşı haklarımızın korunması mücadelesi olarak gelişmiştir.
Aradan geçen yıllar boyunca yasal düzenlemeler, ekonomik politikalar ya da doğrudan si-
yasal baskıyla yapılan bu saldırılara karşı TMMOB daima meslek alanını ve meslektaşlarını 
koruma refleksi göstermiştir. Yayınladığımız raporlarla, açtığımız kamu davalarıyla, düzen-
lediğimiz kongre-sempozyumlarla, yaptığımız açıklamalarla, gerçekleştirdiğimiz mitinglerle 
bir yandan mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunurken diğer yandan da bilimin ve tekniğin 
halktan ve doğandan yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün olabileceğini ortaya 
koymaya çalıştık.
TMMOB’nin bu tavrı ve mücadele çizgisi çoğu zaman siyasi iktidarların ve sermaye çevrele-
rinin hoşuna gitmez. Çünkü;
• TMMOB, sermayenin sınırsız sömürü isteğine karşı emekten yana tutum alır.
• TMMOB, neoliberalizmin piyasayı mutlaklaştıran anlayışına karşı, kamusal mal ve hiz-

metleri savunur.
• TMMOB, derelerin, kıyıların, ormanların, madenlerin yağmalanmasına karşı, doğayı ve 

doğal varlıkları savunur.



426

• TMMOB, emperyalizmin her türden tahakkümüne karşı, bağımsızlıktan yanadır.
• TMMOB, gericiliğin hurafelerine karşı, bilimden ve ilerici değerleri öne çıkartır.
• TMMOB, güvencesiz, güvenliksiz istihdam politikalarına karşı, herkes için güvenceli iş, 

güvenli bir gelecek ister.
• TMMOB, toplumsal yaşamın her alanının dinsel buyruklar uyarınca şekillendirilmek is-

tenmesine karşı, laiklik mücadelesini yükseltir.
• TMMOB, ayrımcı politikalar karşısında, eşitliği ve demokrasiyi savunur.
• TMMOB, her türden savaş ve şiddet politikalarına karşı, barış içinde bir arada yaşamı 

ister.
• TMMOB, iktidarın faşizan baskılarına karşı, özgürlükleri savunur.
• TMMOB, toplumu savunur, mesleğimizi savunur, meslektaşlarımızı savunur, geleceği-

mizi savunur!
1970’li yıllardan itibaren emek mücadelesiyle, toplumsal muhalefetle iç içe gelişerek şekil-
lenen bu mücadele çizgimiz nedeniyle TMMOB özellikle neoliberal ve muhafazakar siyasal 
iktidarların hedefinde olmuştur. Ancak hiçbir dönemde AKP’nin iktidarda bulunduğu son 15 
yıldaki kadar hedef gösterilmemiştir. 
AKP iktidarının gerçekleştirdiği siyasi, idari, ekonomik, sosyal dönüşümlerle piyasacı-rantçı 
yeni bir devlet yapısı hâkim kılınmıştır. Tüm ekonomik altyapı piyasaya devredilerek ticari-
leştirilmiştir. 
Mesleklerimizin, meslektaşlarımızın, meslek alanlarımızın ve meslek örgütlerimizin sanayi, 
tarım, kent, gıda, enerji, çevre, ulaşım vb. toplum yaşamına yönelik bilimsel teknik temeller-
deki kamusal, toplumsal hizmet niteliği, özellikle bu iktidar tarafından aşındırılmıştır.
İktidarın Türkiye’yi neoliberal politikalarla yeniden dizayn etmeye çalışmasını, kentlerimi-
zi, ormanlarımızı, suyumuzu, madenlerimizi sermayeye peşkeş çekmesini açığa çıkarttıkça 
AKP’nin “ileri demokrasisinin” hedefi haline geldik. 
TMMOB, iktidarın şevkle uyguladığı kamu yararını tasfiye eden neoliberal politikalar ile rant 
imparatorluğunun önünde bir engel olarak görülmektedir. 
Neoliberal-rantçı politikalar uyarınca kamu yararı ve bağlantılı tüm sosyal işlevler tasfiye edi-
lirken, bu çerçevede hizmet veren TMMOB’nin kamusal hizmet ve mesleki denetim işlevleri 
ortadan kaldırılmaya TMMOB örgütlülüğü dağıtılmaya çalışılmaktadır.
AKP Birliğimizi ve mesleğimizi sistematik bir biçimde dizayn etmenin, işlevsizleştirmenin pe-
şindedir. 

Sevgili Arkadaşlar,
AKP’nin son dönemde TMMOB’a yönelik saldırılarını birkaç başlık altında şöyle sıralayabiliriz:
Bu saldırıların ilki, TMMOB Yasası’nı değiştirmeye, Birliğimiz ve Odalarımızı yapısal düzeyde 
yeniden yapılandırmaya yöneliktir. 
Bu kapsamda, kuruluş yasamız 2007 ve özellikle 2009 yılından beri gündeme gelen birçok 
girişim ile değiştirilmeye çalışılmıştır.
Farklı tarihlerde Devlet Denetleme Kurulu Raporunda yazılanlar, Cumhurbaşkanı dâhil ikti-
dar temsilcileri tarafından söylenenler, yandaş medya tarafından saldırılar, abuk sabuk it-
hamlar bu hedefe yönelik olarak gündeme gelmiştir. 
Bu girişimler, TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının verdiği tepki, kamuoyundan sağlanan des-
tek ve 7 Haziran 2015 seçimleri nedeniyle gerçekleşememiştir. 
Fakat 16 Nisan referandumu sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni bir yasa 
değişiklik taslağı hazırlandığı bilinmektedir. 
31 Mayıs 2017 tarihinde Birliğimize ulaşan bir bilgi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
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hazırlanan “6235 SAYILI TMMOB KANUNU DEĞİŞİKLİK TASLAĞI”nın görüş almak üzere bazı 
Bakanlıklara gönderildiğini öğrendik.
Yasa taslağı incelendiğinde, TMMOB Yasasının kritik önemde birkaç maddesinde değişiklik-
ler yapılarak, TMMOB ve Odalarda işleyişin kökten bir şekilde değiştirilmesinin amaçlandığı 
açıkça görülmektedir. Odalarımızın mesleki denetim yapma yetkisi ortadan kaldırılmakta, 
Birlik ve Oda genel Kurulu ile Oda ve Şube Yönetim Kurulları yeni bir seçim sistemi ile oluş-
turulmakta, Birlik ve bağlı odalar tarafından hazırlanan Yönetmeliklerin ilgili Bakanlıklar ta-
rafından onaylandıktan sonra yayımlanabilmesi koşulu getirilmekte, Birlik ve bağlı odaların 
Bakanlıkların bir alt teşkilatı gibi hiyerarşik denetime tabi tutulması öngörülmektedir.
Değiştirilen hükümlerin tamamı, siyaset erkinin meslek odalarını hiyerarşik vesayeti altına 
almak istediğini, Nazi Almanya’sında örneği görülen ve “parti-devlet-toplum birliği” şeklin-
de formüle edilen toplumsal düzenin mesleki örgütlenmelere yansıtılmasının amaçlandığını 
göstermektedir.
İkinci saldırı, imar ve yapı denetimi ile diğer mevzuatlarda yapılan düzenlemelerle mesleki 
denetimin ortadan kaldırılması girişimleridir.
Tüm yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi, sermaye kesimlerinin çıkarları uğruna talan etmek-
ten çekinmeyen AKP iktidarı TMMOB ve bağlı Odaların gerek üyelerinin mesleki denetimi 
gerekse kamusal denetim adına verdikleri hizmetleri kendi dar bakış açısıyla bir gelir kaynağı 
olarak göstermektedir. 
Böylece bir taşla iki kuş vurmaktadır. Bir yandan gelir kaynaklarını kısarak TMMOB’yi etkisiz-
leştirecek, diğer yandan bilimsel gerekliliklerden uzak ve kamu zararı yaratan uygulamaları 
için dikensiz gül bahçesi yaratacaktır. 
Bunun son örneği ülkemizde yaygın olarak yapılan yakıt sistemi tadilatı uygulaması olan 
araçların LPG/CNG’ye dönüştürülmesi işlemine ilişkin Makine Mühendisleri odamız tarafın-
dan yürütülmekte olan denetim işleminin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ya-
pılan bir yönetmelik değişikliği ile kaldırılmasıdır.
Yine 2 ay önce 03.07.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetme-
liği bu çabaların niteliğindedir.
AKP iktidarının bilmediği bir şey var. Gelir kaynaklarını kısarak TMMOB’yi susturamazsınız. 
Teoman Öztürk’lerin TMMOB’si geçmişte birçok yaşanan olayda, bir masa, bir sandalye, bir 
daktiloyla dahi gerçekleri ortaya koyabilme gücünde ve kararlılığındadır.
Üçüncü saldırı, TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diğer bazı 
Bakanlıklar tarafından idari ve mali denetime tabi tutulmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararı 
ve buna bağlı gelişmelerdir. 
Bir türlü teslim almadığı diz çöktüremediği örgütümüzü parçalayıp bölmek için bulduğu her 
fırsatı değerlendiren AKP iktidarı, 12 Eylül sonrasında bir KHK ile TMMOB Yasası’na eklenen 
ama 35 yıl boyunca hiçbir iktidar tarafından uygulanmayan Odalar üzerinde bakanlıkların 
idari ve mali denetim öngören bir hükmü uygulamaya çalışarak, Odalarımıza müfettişler 
göndermiştir. 
İlk olarak Bilim ve Sanayi Bakanlığı tarafından Kimya Mühendisleri Odamızdan aradan birkaç 
ay geçtikten sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 Odamızdan idari ve mali 
denetim adı altında yürüttükleri iş ve işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler istemiştir.
Bakanlığın bu girişimiyle amaçlanan açıktır. TMMOB ve Odalar üzerinde Anayasanın ilgili 
hükümlerine rağmen hiyerarşik bir ilişki tesis edilmeye çabalanmakta, yönetimler korkuyla 
sindirilmek istenmektedir.
TMMOB ve bağlı Odalarının bütün karar ve tasarrufları Bakanlığın değil tüm halkımızın bilgi 
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ve denetimine açıktır. TMMOB şeffaf bir örgüttür. Bu nedenle hâlihazırda web siteleri aracı-
lığı ile duyurmaktadır. Ancak TMMOB ve bağlı Odaları kendilerine Bakanlığın bir birimi gibi 
davranılmasını, Anayasa ile verilen yetkilerinin ve görevlerinin sınırlandırılması yönündeki 
girişimleri de kabullenemez.
Açtığımız davalara ve yazışmalarımıza rağmen, Anayasa’nın 135. Maddesinde belirtilen 
“Meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetime ilişkin kurallar kanunla düzen-
lenir.” hükmüne aykırı olarak Bilim ve Sanayi Bakanlığı müfettişleri tarafından hukuksuzca 
denetleme isteminde ısrar edilmiş ve bu girişimi kararlılıkla reddeden Kimya Mühendisleri 
Odamıza ilgili Bakanlık tarafından dava açılmıştır. Birliğimiz ve bağlı odalar gerek müdahil 
olarak gerekse duruşmalara kitlesel katılım ile destek vermektedir. 
Bilinmelidir ki, TMMOB iktidarların değil, halkın örgütüdür. Gücümüzü 12 Eylül darbecilerin-
den değil örgütlü üyemizden alırız.
Bilinmelidir ki, TMMOB, her zaman olduğu gibi Teoman Öztürk ve arkadaşlarının elbirliği 
yarattıkları anti-emperyalist, demokratik, halkçı, toplumcu geleneğine sahip çıkarak demok-
ratik mevziisini koruyacaktır.
Dördüncü saldırı, 16 Nisan referandumu ile Devlet Denetleme Kurulu’na, meslek kuruluşları 
hakkında idari soruşturma açabilme yetkisinin verilmiş olmasıdır. 
Beşinci saldırı doğrudan mesleğimize, meslektaşlarımızın çalışma koşullarına, meslektaşları-
mızın hak ve yetkilerine yönelik saldırılardır.
Bu kapsamda iş güvenliği, yapı denetimi, bilirkişilik gibi birçok alan ticarileştirilmiş, mühen-
dislik eğitiminin düzeyi düşürülmüş, niteliği aşındırılmıştır.
Teknoloji fakültelerinin açılması ve teknik öğretmenlere mühendislik unvanı verilmesi ile il-
gili karar ise zincirin bir başka halkasını oluşturmuştur. 
Mühendislik eğitiminin önemini azaltan ve değersizleştiren bu uygulama, meslek alanlarımı-
za saldırının bir parçası olarak gündeme gelmiştir. 
AKP iktidarı hizmet sunumunda vatandaşa değil yabancıya öncelik veren, vatandaşı için ara-
dığı koşulları yabancıdan istemeyen, mühendislik, mimarlık hizmetlerde yabancılarda akade-
mik ve mesleki yeterlilik aramayan, yabancı şirketlerin ülkeye getireceği mühendis, mimar, 
şehir plancısı olup olmadığını dahi bilmediğimiz yabancı mühendis ve mimarların istihda-
mına olanak veren, kendi ad ve namlarına kolayca hizmet sunmalarının önünü açarak kendi 
vatandaşı aleyhine haksız rekabet ortamı yaratan ve bu arada TMMOB’nin yasasından kay-
naklı yetkilerini de budamaya çalışan Uluslararası İş Gücü Yasa taslağını Meclise getirmekte 
bir sakınca görmemiştir. 
Yasa tasarısında TMMOB de unutulmamış, TMMOB Yasası’nın yabancı mühendis ve mimarın 
taahhüt ettikleri işe münhasır kalmak kaydıyla TMMOB’nin görüşünün alınmasını koşul ola-
rak düzenleyen 34. maddesi yürürlükten kaldırılmak istenmiştir.
Söz konusu kanun tasarısı üzerine görüşmeler 28 Temmuz 2016 tarihli Meclis Genel Kurul 
toplantısında tamamlanmış ve kabul edilmiştir.
TMMOB Kanun Tasarısının geri çekilmesi için ülke genelinde tüm örgüt birimleriyle bir kam-
panya yürütmüş bu çalışmalar sayesinde kazanılmış haklarımız korunmuştur. 
Yasa bütünüyle geri çekilmese de, Bakanlar Kuruluna karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çalışma 
izinlerini sınırlayabilme yetkisi tanınması gibi, yabancı mühendis ve mimarların yalnızca pro-
je bazlı ve geçici işlerde çalışabileceği gibi bir takım kazanımlar elde edilmiş ve TMMOB’nin 
yetkilerinin budanmasının önüne geçilmiştir.
Yine, Birliğimizin ve bağlı Odalarımızın gerek Adalet Komisyonuna bizzat katılıp sözlü olarak 
gerekse yazılı olarak sunduğu görüşleri dikkate alınmaksızın hazırlanarak TBMM’ne sunulan 
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Bilirkişilik Kanun Tasarısı, 02-03 Kasım 2016 tarihlerinde TBMM Genel Kurulunda görüşüle-
rek kabul edilmiştir.
Ülkemizde 2010 Anayasa Referandumu ile başlayan ve sonrasında sürekli ve bilinçli olarak 
sürdürülen müdahale ile adalet mekanizması yeniden dizayn edilmiş, yargı, bağımsız olmak 
bir kenara siyasi iktidarın elinde tuttuğu bir güçlü silah haline gelmiştir.
Gelinen noktada ne yargı bağımsızlığından ne de yargıç teminatından söz etmek mümkün 
değildir. 
Yargı dizayn edilirken, bilirkişiler de unutulmamış, Bilirkişilik Kanunu ile kamusal bir görev 
üstlenen ve bu bağlamda bağımsız ve tarafsız olmaları gereken Bilirkişiler Adalet Bakanlı-
ğı’nın memuru konumuna getirilmiştir. Kanun bilirkişilik hizmetlerini özel hukuk tüzel kişi-
lerine de açarak özel ve teknik bilgiye dayalı aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğünü 
bizzat yerine getirme mecburiyeti bulunan bilirkişilerin, görevlerini bağımsız olarak yerine 
getirmelerinin önüne ciddi bir engel koymuş ve hizmeti ticarileştirmiştir.
TMMOB bilirkişilerin tarafsızlığını ve bağımsızlığını ortadan kaldıracak; yargı kararlarına gölge 
düşürecek Bilirkişilik Kanun Tasarısının yasalaşmaması yönünde ciddi bir çaba sarf etmiştir.

Sevgili Arkadaşlar,
TMMOB’nin üyelerinin haklarını koruması doğrultusundaki çalışmalarını sınırlandırmaya yö-
nelik saldırıların en sonuncusu, ücretli çalışan üyelerimize yönelik önemli kazanımlarımızdan 
biri olan, Sosyal Güvenlik Kurumu ile TMMOB arasında yaklaşık 6 yıldır yapılan mühendis, 
mimar, şehir plancısı asgari ücret belirlemesine dair protokol, işveren/sermaye kesimi lehine 
feshedilmesidir.
Birliğimiz TMMOB ile sürekli olarak uğraşmakta olan AKP iktidarı son olarak Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından yapılan bir hamle ile üyelerimizi hak kaybına uğratmıştır. Mühendis, mi-
mar ve şehir plancılarının ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek SGK’ya iletilen asgari 
ücretlerin altında olmaması için kurum tarafından gerekli tedbirlerin alınması ve böylelikle 
bir yandan devletin gelir kaybı önlenirken diğer yandan da üyelerimizin çalışma hayatında 
emeklerinin karşılığını alması gelecekte de emeklilik haklarının korunması amacıyla imza-
lanan ve 2012 yılından beri sorunsuz olarak yürütülen karşılıklı işbirliği protokolü sermaye 
çevrelerinin baskısı ile sudan gerekçelerle kurum tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.
Siyasi iktidarın ve Sosyal Güvenlik Kurumunun bu yaklaşımı eğitimli iş gücüne nasıl baktık-
larını gözler önüne sermektedir. Mimar, mühendis ve şehir plancılarına dayatılan bu uygu-
lamanın sonu güvencesiz çalışma ve sefalet ücretidir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun görevi 
patronların sermayenin hakkını savunmak değil, çalışanların emekçinin hakkını savunmaktır. 
TMMOB üyelerimizin kazanılmış haklarının korunması ve daha ileri seviyelere çıkarılması için 
mücadelesine devam edecektir.
TMMOB örgütlülüğüne yönelik saldırıların son ayaklarından birisi de KHK’lar eliyle üye ve 
yöneticilerimizin kamu görevinden çıkartılmasıdır. Son 1 yılda yayınlanan OHAK KHK’larıyla 3 
binin üzerinde üyemiz kamu görevinden ihraç edilmiştir. İhraç edilenler arasında Birliğimize 
bağlı odalarda yöneticilik yapmış arkadaşlarımız da bulunmaktadır.
Bu arkadaşlarımız hayatlarını FETÖ gibi gerici örgütlenmelerle mücadeleyle geçirmişlerdir. 
Demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesini yükseltenlerin her ne gerekçe olursa olsun hak-
sız ve hukuksuz biçimde işlerinden atılmalarını kabullenmiyoruz. Bu arkadaşlarımızın daima 
yanında olmaya devam edeceğiz.
Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevini yapan ve halen Makine Mühendisleri 
Odamızın Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri olan Mehmet Sarıca arkadaşımız da ihraç 
edilen arkadaşlarımızdan birisi ve birkaç gün sonra onun da bir söyleşisi olacak. Bu konuyla 
ilgili detayları o daha ayrıntılı biçimde anlatacaktır.
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Sevgili Arkadaşlar,
Bütün bu saldırılar, yandaş medya ve paydaş kesimlerle işbirliği içerisinde organize bir şekil-
de yürütülmektedir. 
AKP’nin, yeni tipte bir sermaye egemenliği, yeni tipte bir faşizm ve şeriat-hilafet anayasasına, 
kararlı bir şekilde “HAYIR” diyen TMMOB, bu duruşunu kamuoyu ile paylaşması sonrasında 
siyasi iktidarın doğrudan müdahale girişimlerinin yanı sıra, ırkçı, gerici, işbirlikçi çevrelerin 
hedefi haline gelmiştir. 
Birliğimizin antiemperyalist, yurtsever, ilerici, demokrat, halkçı, toplumcu çizgisinin tasfiye 
edilmesi için algı operasyonları yapılmakta, yandaş basın ve kalemşörleri tarafından TMMOB 
kapatılmalı, yöneticileri derdest edilmeli, kampanyaları yürütülmektedir. 
Bu süreçte üyelerimize gönderdiğimiz mektup üzerinden Birliğimize yönelik karalama kam-
panyaları yapılmış, Ankara, Bursa ve Gaziantep’te Birlik Yönetim Kurulumuza yönelik suç 
duyurularında bulunulmuştur. İktidar destekli, kendisine “Mimar, Mühendis Grubu” adını 
uygun gören, bugüne kadar odalarımızın ve birliğimizin kapısının önünden geçmemiş bu 
grup suç duyurularının ardından Birliğimize yaptırım uygulanmasını isteyen basın açıklama-
ları yapmıştır. 
Ancak kamuoyu nezdinde bu girişimler itibar görmemiş ve haklılığımız bir kez daha tescil-
lenmiştir.
Yine bu süreçte Jeoloji Mühendisleri Odamızın ve Maden Mühendisleri Odamızın yıllardan 
beri düzenlemekte oldukları kongre ve sempozyum etkinlikleri kamu kurumları tarafından 
yer verilmemek veya kurum çalışanı mühendislerin etkinliğe katılımına onay vermeyerek en-
gellenmeye çalışılmıştır.

Sevgili Arkadaşlar,
Bütün bu girişim ve düzenlemeler; tüm emekçilerin emekleri gibi meslektaşlarımızın emek-
lerinin de iktidarın hedefinde olduğunu; TMMOB’nin, Yasası gereği birinci dereceden sorum-
lu olduğu kamusal mesleki sürecin dışına itilmeye çalışıldığını açıkça göstermektedir. 
Siyasi iktidar, bütünlüklü bir programı hayata geçirmektedir. Saray iktidarı her fırsatta TM-
MOB örgütlülüğünü yok etme girişimlerine devam etmektedir.
İktidarın imar, yapı üretim süreci, çevre, enerji, maden, gıda vb. alanlara yönelik politikaları 
ile TMMOB ve bağlı Odalarının yapısını değiştirmeye yönelik girişimleri bir bütünün parça-
larını oluşturmaktadır.
Ama tüm bunlar TMMOB’yi mücadeleden döndüremeyecektir. Toplumsal muhalefetin için-
de yer alan TMMOB, dünyada ve ülkemizde yaşananlara seyirci kalmayarak, karanlığa karşı 
aydınlığı, savaşa karşı barışı, eşitsizliğe karşı adaleti, şiddete karşı kardeşliği, sömürüye karşı 
emeği savunmaya, “Başka bir Türkiye ve başka bir dünya” mücadelesinde onurlu ve dik yü-
rüyüşünü sürdürmeye devam edecektir.
Mesleğimize ve meslek örgütlerimizle ilgili yapılan her türlü yetkisizleştirme ve etkisizleştir-
me ile tasfiye sürecine karşı sessiz kalmayacağız, mesleğimize, odalarımıza ve TMMOB’ne 
sahip çıkacağız.
Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün olarak gören TMMOB; ülkemizi, halkımızı, 
Birliğimizi, neoliberal ve siyasal İslamcı bir tarzda, kökten bir şekilde dönüştürmeyi amaç-
layan diktanın karşısında olacak; Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, eşitliği, 
özgürlüğü ve adaleti bir bütün olarak kazanmak için dostlarıyla birlikte mücadele edecektir.
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12. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli konuklar, Sevgili Meslektaşlarım
Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Kongremizde yürütülecek 
tartışmaların hem çevre sorunlarının çözümüne, hem de yurttaşlarımızın çevre bilincinin 
geliştirilmesine katkı vermesini diliyorum.

Değerli Konuklar,
Biliyorsunuz insan, içinde yaşadığı çevrenin hem yaratıcısı hem de bir ürünüdür. Mühendis, 
mimar ve şehir plancıları olarak bizler, insanın çevreyle kurduğu bu yaratıcı ilişkinin bilimsel 
ilkeler ışığında gelişmesini sağlayan meslek mensuplarıyız. Dolayısıyla çevreye karşı sorum-
luluğumuz, diğer mesleklerden çok daha fazladır. Bizler, bu sorumluluğun farkında olarak, 
bilimsel ve teknik aklın, çevre ve doğa yararına kullanılması için mücadele veriyoruz. Bugün 
bizleri bu salonda bir araya getiren şey de, bu sorumluluk bilincidir. 
TMMOB ve bağlı odalar olarak bugüne kadar, doğal hayatı ve ekolojik dengeyi görmezden 
gelen, halkın geleceğini tehdit eden tüm uygulamalara karşı mücadele ettik. Kimi zaman bi-
limsel toplantılarla, kimi zaman uzman arkadaşlarımızın hazırladıkları raporlarla, kimi zaman 
kamuoyuna dönük açıklamalarla, kimi zaman da açtığımız davalarla tavrımızı en net şekilde 
ifade ettik.
TMMOB’nin doğayı ve çevreyi gözeten, halktan yana bu mücadelesi bazı kesimleri memnun 
etmiyor. Sınırsız bir sömürü peşindeki rant çevreleri ve onların güdümündeki siyasi iktidarlar, 
bizlerin bu duyarlılığını ve çabasını kendilerine engel olarak görüyor. Bu nedenle yıllardır 
siyasi iktidarların hedefindeyiz.
15 yıldır devam eden AKP iktidarı, TMMOB örgütlülüğüne yönelik saldırıların en yoğun ve 
sistematik hale geldiği dönem olmuştur. AKP, iktidara geldiği günden bu yana, farklı yönet-
melerle bizleri susturmaya, bastırmaya çalışmıştır.
Kuruluş yasamız defalarca değiştirilmeye çalışılmış ve halen değiştirilmeye çalışılmakta, mes-
leki denetim yetkilerimiz kısıtlanarak akıl dışı, bilim dışı uygulamalara müdahale olanakla-
rımız kısıtlanmak istenmektedir. Yabancı mühendislerden bırakınız mütekabiliyeti, diploma 
denkliği bile aranmayarak, ülkemiz mühendis, mimar ve şehir plancıları kendi ülkelerinde 
mülteci statüsüne sokulmaya çalışılmıştır. Tüm bu girişimler üyelerimizle birlikte verdiğimiz 
mücadele ve demokratik kamuoyunun desteğiyle püskürtülmüştür.
Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Raporu’yla, hakkımızda açılan davalarla, 
yöneticilerimize yönelik tehditlerle, yandaş basın ve sosyal medya trollerinin hedef göster-
meleriyle bizleri susturmaya çalıştılar. İktidarın tüm bu saldırılarına rağmen bizler doğrudan 
ve halktan yana tavır almaktan asla geri adım atmadık, bundan sonra da atmayacağız.
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Sevgili arkadaşlar,
Örgütlülüğümüz yönelik bu saldırıların en son adımlarından birisi, “Denetleme” adı altın-
da kurumsal özerkliğimizi ortadan kaldırma girişimidir. 2014 yılında alınan Bakanlar Kurulu 
Kararlarıyla başlatılan bu süreçte, Anayasaya aykırı bir şekilde, ilgili Bakanlıkların Birliğimiz 
bünyesindeki odaları “İdari ve Mali Denetim” uygulaması öngörülmüştür.
6235 Sayılı Kanun uyarınca kurulan TMMOB ve bağlı odaları, Anayasa’nın 135. Maddesinde 
tanımlandığı biçimiyle kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Aynı Anayasa madde-
sine göre meslek örgütleri üzerinde devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla 
düzenlenir. AKP, Anayasa’nın 135. maddesini çiğneyerek, herhangi bir kanun olmaksızın, Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile Odalarımızı keyfi biçimde denetlemek istemektedir. AKP’nin ama-
cı denetim yapmak değil, Bakanlıklar eliyle TMMOB üzerinde sanki TMMOB kendine bağlı 
bir genel müdürlükmüş gibi “hiyerarşik vesayet” oluşturmak, TMMOB’nin yasayla verilmiş 
kamusal görevlerini yürütmesini engellemektir. Hiçbir bakanlığın, TMMOB ve bağlı odala-
rının yasayla verilen hak ve yetkilerine müdahale etme hakkı ve haddi yoktur. TMMOB ve 
Odalarımız bakanlıklara ait birer alt birim değildir. TMMOB, anayasal statüsü olan, kanunla 
kurulmuş ve 1954 yılından bu yana varlığını ve mücadelesi sürdüren bir meslek örgütüdür. 
TMMOB, bu ülkedeki 500 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının öz örgütüdür.
15 yıllık iktidar dönemindeki icraatlarının hesabını veremeyenlerden, Sayıştay Raporlarını 
açıklamaya cesaret edemeyenlerden, yolsuzluk ve rüşvet iddialarını sumen altı edenler-
den, devletin örtülü ödeneğini parti kasası gibi kullananlardan, ülkenin tüm zenginliklerini 
Varlık Fonu adı altında rant çevrelerinin kullanımına sunanlardan “şeffaflık” ve “denetim” 
öğrenecek değiliz. TMMOB ve Odaları, ülkenin en açık, en şeffaf işleyişine sahip örgütleridir. 
Her iki yılda bir yapılan genel kurullarımızda seçilen denetim kurullarımız, üçer aylık 
dönemlerle tüm hesap ve işlemlerimizi denetlemektedir. Bu denetim ve faaliyet raporları 
tüm üyelerimizin ve halkımızın erişimine açık biçimde yayınlanmaktadır.
Tüm bu gerçeklere ve yasal gerekçelere rağmen, önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Birliğimize bağlı odalardan Kimya Mühendisleri Odamızı, ardından da Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı, aralarında Çevre Mühendisleri Odamızın da bulunduğu 11 Odamızı müfettişleri ara-
cılığıyla denetleme girişiminde bulunmuştur. Odalarımız, bu bakanlıklara, Anayasa ve yasa 
gereği böyle bir denetim yetkilerinin bulunmadığını, istedikleri belgelere tüm halkımıza açık 
olan web sitelerimizden ulaşabileceklerini söyleyerek, söz konusu denetim girişimlerine izin 
vermemiştir.
Bu sürecin ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kimya Mühendisleri Odamıza 
karşı açmış olduğu davada, mahkeme son derece hukuk dışı bir kararla, Kimya Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar vermiştir. OHAL düzeniyle birlik-
te, yargının da tamamen siyasi iktidarın güdümüne girdiği ülkemizde, bu karar ne bizler için 
ne de demokrat kamuoyu için şaşırtıcı değildir. Odamız ve TMMOB bir üst mahkemeye itiraz 
etmiş olup, karar kesinleşene kadar Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulumuz görevinin 
başındadır.
Birliğimizin çalışmalarını ve yetkilerini sınırlandırmaya yönelik adımların bir diğeri de, Sosyal 
Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 2012 yılında yapılan asgari ücret belirleme proto-
kolünün tek taraflı olarak feshedilmesidir. Siyasi iktidar, sadece örgütümüze değil, mesle-
ğimize ve meslektaşlarımıza da saldırmakta, onları düşük ücretler, kayıt dışı çalışmaya, ge-
leceklerinde ise düşük emeklilik ücretlerine mahkum etmek istemektedir. Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun bu kararına da açtığımız dava devam etmekte, hem hukuki hem de demokratik 
zeminde üyelerimizle birlikte verdiğimiz haklı mücadele devam etmektedir.
Değerli konuklar, Sevgili Meslektaşlarım
Konuşmamın başında da dile getirdiğim gibi bizler, mesleğimizi bilimden, üretimden ve top-
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lumdan yana kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Merkezine doğayı ve in-
sanı alan bu anlayışımız, elbette ki, piyasacılığı toplumsal yararın önünde tutan neoliberal 
kapitalizmle uyuşmamaktadır.
Bu iktidar, 15 yıllık iktidar dönemi boyunca neoliberal politikaların en sadık uygulayıcı olmuş-
tur. Bu 15 yıl boyunca “özelleştirme”, “serbestleştirme” ve “kuralsızlaştırma” politikalarıyla, 
yalnızca sanayi altyapımız değil, sosyal haklarımız, doğal hayat ve yaşam çevremiz de acıma-
sızca tahrip edilmiştir. Bu alandaki uygulamalarıyla AKP iktidarı, Türkiye tarihinin en büyük 
“çevre felaketi” olarak tarihe geçmiştir.
Bu felaketin temelinde, çevreyi ve doğayı, ekonominin bir türevi olarak gören neoliberal pi-
yasacı zihniyet yatmaktadır. 
Bu zihniyet, tarihi eserlere ve kültürel varlıklara baktığında, dünya medeniyetinin bizlere bı-
raktığı mirasın sorumluluğunu duymamakta, bu mirası ranta çevirmenin hesabını yapmakta-
dır. O yüzden Hasankeyf’i dinamitlerle patlatmakta, sular altında koymaktadır.
Bu zihniyet, kıyılarımıza baktığında, engin maviliklerin huzurunu hissedip bunu koruma so-
rumluluğunu duymamakta, otel zincirlerine satılacak arazilerin parsellerini çıkarmaktadır. O 
yüzden Phaselis’i imara açmaktadır.
Bu zihniyet, ormanlarımıza baktığında, içinde yaşayan milyonlarca canlıyı düşünmemekte, o 
ağaçların içinden geçeceği yolları, yolların etrafındaki villaları ve AVM’leri düşünmektedir. O 
yüzden Kuzey Ormanlarını, ODTÜ ormanını yok etmektedir. 
Bu zihniyet, derelerimize baktığında, içinde yaşayan canlıların, içinden geçtiği vadinin güzel-
liğini düşünmemekte, üzerine inşa edeceği HES’leri, el koyacağı su kaynaklarını düşünmek-
tedir. O yüzden Fırtına Vadisini, Munzur’u kurutmaktadır.
Bu zihniyet, meralarımızı, yaylalarımızı, sit alanlarımızı, koruma altındaki alanlarımızı doğa-
nın bir parçası olarak değil, birer meta olarak görmekte ve nakde dönüştürmeye çalışmak-
tadır.
Siyasal iktidar, bütün bu talan ekonomisine, kamusal varlıklarımızın özelleştirilmesine, doğal 
dengenin bozulmasına, biyolojik çeşitliliğin azalmasına, türlerin yok olmasına, ormansızlaş-
maya, toprak bozulmasına ve doğal kaynaklarımızın tükenmesine karşı çıktığımız için bizleri 
etkisizleştirmeye çalışıyor.
Ancak şu iyi bilinsin ki, TMMOB ve bağlı odalarımız, korkmayacaktır, sinmeyecektir, susma-
yacaktır. ÇED raporlarının hazırlanmasından ihale süreçlerine, mahkemelerden bilirkişi ra-
porlarına, yetkililerin uyarılmasından kamuoyunun aydınlatılmasına kadar her aşamada bu 
yağma ve talan düzenine karşı mücadele etmeye devam edecektir.

Değerli konuklar, Sevgili Meslektaşlarım
Sadece ülkemizde değil, küresel anlamda da “kirlilik”, “atık”, “küresel ısınma”, “kıtlık”, “açlık”, 
“yoksulluk” gibi önemli birer tehdit haline dönüşen çevre sorunlarıyla baş edebilmek için 
mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin kolektif biçimde davranması gerek-
mektedir. Doğayla barışık, sürdürülebilir şehirlerin ve sanayi merkezlerinin kurulması için 
merkezi ve yerel idareler tarafından planlı çalışmalar yapılmalıdır. 
Bu yıl on ikincisi düzenlenen Çevre Mühendisliği Kongresi’nin amacı da bu planlı çalışmaya 
katkı vermektir. Burada 3 gün boyunca devam edecek kongremizin, bu konuların insanca 
yaşanacak bir ülke ve dünya perspektifiyle tartışılıp deneyim ve bilgi aktarımı sağlayacağımız 
bir zemin olacağına inanıyorum.
Doğaya, çevreye ve insanlığın geleceğine sahip çıkan herkese en derin minnet duygularımla, 
hepinize saygılar sunuyorum.
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Ankara
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DÜNYA GIDA GÜNÜ 2017 SEMPOZYUMU: 
“GÖÇÜN ENGELLENMESİ, TARIM ve GIDADA 
BAĞIMSIZLIK”
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Arkadaşlar, Sevgili Meslektaşlarım
Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 
Dünyanın en önemli gündemlerinden biri olan ve gün geçtikçe önemi daha da artan “Gıda 
Sorunu” hakkında Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odalarımızın ortaklaşa düzenlediği bu 
etkinlikte aranızda bulunmaktan onur duyuyorum.
Değerli Arkadaşlar,
Geçtiğimiz yıl yine bu tarihlerde düzenlediğimiz etkinliğin açılış konuşmasında 15 Temmuz 
başarısız darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL’le birlikte, AKP’nin kendisine muhalif 
olan tüm toplumsal kesimleri baskı altına alarak sindirmeyi hedeflediğini dile getirmiştim. 
OHAL ilanıyla birlikte başlayan sivil darbe sürecinin, tek adam rejiminin inşası için fırsat ola-
rak değerlendirileceğinin altını çizmiştim.
Aradan geçen bir yıllık zaman dilimi, o dönemde dile getirdiğimiz tehlikelerin adım adım 
hayata geçirildiği dönem oldu.
Aralarında 3 binin üzerinde mimar, mühendis ve şehir plancısının da bulunduğu 130 bin 
kamu emekçisi hiçbir yargı kararı olmaksızın görevlerinden ihraç edildi.
Siyasi Parti Başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, gazeteciler, insan hakları savunu-
cuları tutuklanarak cezaevlerine gönderildiler.
Televizyon kanalları, haber ajansları, gazeteler, dergiler, internet siteleri kapatılarak basın 
özgürlüğü ve haber alma hakkı ayaklar altına alındı.
OHAL koşulları altında gerçekleştirilen şaibeli bir referandumla Anayasal Değişikliği yapılarak 
Parlamenter Sistem yerine Cumhurbaşkanlığı Sistemi getirildi.
Yüksek yargı organları ve mahkemeler zapturapt altına alınarak adalet tümüyle ortadan kal-
dırıldı. Vicdan ve adalet arayışı mahkeme salonlarından, yollara ve meydanlara taşındı.
Aralarında emek ve meslek örgütlerinin de bulunduğu örgütlü toplumsal kesimlere yönelik 
baskı, zor ve şiddet eşi görülmeyen boyutlara vardı.
Değerli Arkadaşlar,
Kendisine muhalif kesimlere hiddetle saldıran AKP iktidarının hedeflerinden biri de TMMOB 
oldu. İktidara geldiği günden bu yana, Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Raporu’yla, hak-
kımızda açılan davalarla, yöneticilerimize yönelik tehditlerle, yandaş basın ve sosyal medya 
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trollerinin hedef göstermeleriyle TMMOB’ye yönelik sistematik bir saldırı yürüten AKP’nin 
bu saldırıları son 1 yılda daha da arttı. Burada bulunan üye ve yöneticilerimiz bu saldırıların 
hedefi ve tanıdığıdır.
Örgütlülüğümüz yönelik bu saldırıların en son adımlarından birisi, “Denetleme” adı altında 
kurumsal özerkliğimizi ortadan kaldırma girişimidir. 2014 yılında alınan Bakanlar Kurulu 
Kararlarıyla başlatılan bu süreçte, ilgili Bakanlıkların Birliğimiz bünyesindeki odaları “İdari ve 
Mali Denetim” uygulaması öngörülmüştür. Bu karara dayanak oluşturan yasal düzenleme, 
12 Eylül Darbecilerinin Birliğimizin demokratik işleyişine müdahale edebilmek için TMMOB 
yasasına eklediği bir maddedir. Sıkıyönetim dönemi de dâhil 35 yıldır hiç uygulanmayan bu 
madde, AKP döneminde uygulanmak istenmektedir.
6235 Sayılı Kanun uyarınca kurulan TMMOB ve bağlı odaları, Anayasa’nın 135. Maddesinde 
tanımlandığı biçimiyle kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Aynı Anayasa madde-
sine göre meslek örgütleri üzerinde devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla 
düzenlenir. AKP, Anayasa’nın 135. maddesini çiğneyerek, herhangi bir kanun olmaksızın, Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile Odalarımızı keyfi biçimde denetlemek istemektedir. AKP’nin ama-
cı denetim yapmak değil, Bakanlıklar eliyle TMMOB üzerinde sanki TMMOB kendine bağlı 
bir genel müdürlükmüş gibi “hiyerarşik vesayet” oluşturmak, TMMOB’nin yasayla verilmiş 
kamusal görevlerini yürütmesini engellemektir. Hiçbir bakanlığın, TMMOB ve bağlı odala-
rının yasayla verilen hak ve yetkilerine müdahale etme hakkı ve haddi yoktur. TMMOB ve 
Odalarımız bakanlıklara ait birer alt birim değildir. TMMOB, anayasal statüsü olan, kanunla 
kurulmuş ve 1954 yılından bu yana varlığını ve mücadelesi sürdüren bir meslek örgütüdür. 
TMMOB, bu ülkedeki 500 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının öz örgütüdür.
15 yıllık iktidar dönemindeki icraatlarının hesabını veremeyen, Sayıştay Raporlarını açıklama-
ya cesaret edemeyen, yolsuzluk ve rüşvet iddialarını sumen altı eden, devletin örtülü ödene-
ğini parti kasası gibi kullanan, ülkenin tüm zenginliklerini Varlık Fonu adı altında kontrollerine 
alan AKP’den “şeffaflık” ve “denetim” öğrenecek değiliz. TMMOB ve Odaları, ülkenin en açık, 
en şeffaf işleyişine sahip örgütleridir. Her iki yılda bir yapılan genel kurullarımızda seçilen 
denetim kurullarımız, üçer aylık dönemlerle idari ve mali denetim yapmaktadır. Bu denetim 
ve faaliyet raporları tüm üyelerimizin ve halkımızın erişimine açık biçimde yayınlanmaktadır.
Tüm bu gerçeklere ve yasal gerekçelere rağmen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Birliğimize bağlı Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açmış olduğu davada mahkeme, Kimya 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar vermiştir. 2014 
yılından bu yana devam eden bu süreç ve mahkemenin Kimya Mühendisleri Odamız hakkın-
da verdiği bu karar hukukla ilgili değil, tamamıyla AKP’nin siyasal çıkarlarıyla ilgilidir. OHAL 
düzeniyle birlikte güçler ayrılığını ortadan kaldırarak Yasama, Yürütme ve Yargı organlarını 
doğrudan saraya bağlayan AKP, inşa ettiği bu tek adam rejimiyle, emek ve meslek örgütlerini 
de etkisizleştirmeye çalışmaktadır.
Bizler bugüne kadar bu sladırı ve tehditlere boyun eğmedik ve teslim olmadık, bundan sonra 
da bpyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız. Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulumuz 
görevinin başında dimdik durmaya devam ediyor. Tıpkı bugünkü etkinlik gibi halktan yana 
üretmeye ve ülkenin geleceği için mücadeleye etmeye devam ediyorlar, edecekler.
Hükümet, OHAL nedeniyle yaşanan kaotik ortamdan faydalanarak TMMOB Yasasını değiş-
tirmeye yönelik girişimlerde bulunmaktadır. Birliğimize bağlı odaların kamusal sorumlulukla 
yerine getirdiği mesleki denetim yetkileri ellerinden alınarak, ekonomik ve kamusal gücü 
zayıflatılmak istenmektedir.
Birliğimizin çalışmalarını ve yetkilerini sınırlandırmaya yönelik adımların bir diğeri de, Sosyal 
Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 2012 yılında yapılan asgari ücret belirleme protoko-
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lünün feshedilmesidir. Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının hak kaybına 
neden olacak bu tek taraflı fesih işleminin iptali için idare mahkemesine açtığımız davanın 
takipçisi olacak, üyelerimizin mesleki ve özlük haklarını korumaya devam edeceğiz.
Değerli Arkadaşlar,
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından her yıl bir ana tema belirlemekte ve dün-
ya gıda gününü kutlamaktadır. Ancak hepinizin bildiği gibi Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendis-
leri Odalarımız, Dünya Gıda Gününü aynı tema ekseninde bir sempozyum disiplini içerisinde 
yıllardan beri işlemektedir. Ancak en büyük farkımız kutlamaktan daha çok, ülkemizde ve 
dünyadaki egemen kapitalist sistemin veya neoliberal politikaların yarattığı açlık, yokluk ve 
yoksulluğu deşifre ederek bizlere yakışır insan ve emek odaklı üretim ve tüketim biçimleri 
için öneriler geliştirmektedirler.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün bu yıl “Göç ve Gıda Güvenliği” konularına dikkat 
çeken bir tema belirledi ve 3 odamız tüm ilgili taraflarla bu tema etrafında, mevcut sistemi 
sorgulayarak kısa ve uzun vadeli öneriler geliştireceklerdir. Öncelikle her 3 odamızı yıllara 
dayanan örnek bir mesleki dayanışma gösterdikleri ve halkımızı doğruları söylemekten vaz-
geçmedikleri için kutluyorum.
Değerli Arkadaşlar,
Konuşmamın en başında da dile getirdiğim gibi Gıda Sorunu her geçen gün daha da önem 
kazanmaktadır. “İklim Değişikliği”, “Çatışmalar” ve “Göç” gibi küresel ölçekli sorunların da 
etkisiyle, “Açlık ve Yoksulluk” tüm dünyayı tehdit eder hale gelmiştir.
Dünya Bankasının kendi rakamlarına göre temel gıda fiyatları son üç yılda yüzde 83 yüksel-
miş durumdadır. Birleşmiş Milletler verilerine göre ise, 2017 yılında 815 milyondan fazla 
insan yani her dokuz kişiden biri yatağa aç girmektedir.
Dünyada yaşanan açlığın ve yetersiz beslenmenin nedeni üretim yetmezliği değil, üretim ve 
tüketimin adaletli bir şekilde sağlanamamasıdır. Ülkemizde ise insanlarımızın %22`si yeterli 
gıdaya ulaşamamakta %8,5`u ise açlık sınırında yaşamaktadır.
Sorumlusu ise tarım ve gıda üretiminde tekelleşmedir. Hemen her alanda olduğu gibi gıda 
alanında da sayısı 5-10`u geçmeyen Çok Uluslu Şirketlerdir. Çünkü bu şirketler dünyaya ege-
mendir ve gıda temel besin aracı olmaktan çıkıp bunların rant aracına dönüşmüştür.
Örneğin; küresel ölçekte dört firmanın piyasayı kontrol düzeyleri, tohumda yüzde 58.2, ta-
rımsal kimyasallarda yüzde 61.9, gübrede yüzde 42.3, hayvansal ilaçlarda yüzde 53.4’dür.
Hayvansal üretimde ise bu oranlar tavukçulukta yüzde 97, domuz ve sığırlarda yaklaşık yüzde 
66 düzeyindedir.
Bu şirketlerden altı tanesi dünya tahıl ticaretinin yüzde 85`ini, 8 şirket kahve satışlarının yüz-
de 60`ını kontrol ediyor. Özellikle insanların temel besin ihtiyacı olarak bilinen mısır, pirinç, 
buğday ve soya gibi gıdaları hakimiyetleri altına almak için de büyük savaşlar veriyorlar.
Bu şirketler veya taşeronları, yüzlerce çeşit ticari marka adı altında kendilerini gizlemekte ve 
Dünya`nın gıda kontrolünü ellerinde tuttuklarını maskelemektedir. Tekellerini pekiştirmek 
için, gerek gelişmiş ülkeler, gerekse IMF, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası gibi kuruluşlar 
aracılığı ile en acımasız uygulamaları hayata geçirmekten kaçınmıyorlar.
Özellikle mevcut AKP döneminde çıkan, Tohumculuk, Toprak ve Tarım, Tarım Sigortaları 
ve Lisanslı Depoculuk gibi yasalar bunun somut örnekleri olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde 
tarım ve gıdanın piyasalaştırılması, doğal kaynaklarımızın, sermayenin sınırsız ve kuralsız 
kullanımına açılması bu yasalarla hız kazanmıştır.
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Sadece yasal düzenlemeler değil, özelleştirmeler, gıda alanındaki mevcut kamu kurumlarının 
tasfiyesi veya işlevsizleştirilmesi, KİT`lerin yabancı sermaye veya yerli işbirlikçilerine peşkeş 
çekilmesi gibi yaşanan talan süreci, köylülerimizi olduğu gibi kentlilerimizi de yoksullaştır-
makta ve açlık sınırına hızlıca yaklaşmalarına neden olmaktadır.
Değerli Arkadaşlar,
Sempozyum kapanış panelinde TMMOB Yürütme Kurulu ve Birlik Gıda Komisyonu üyemiz 
sevgili Kemal Zeki Taydaş konunun ayrıntılarını ve Birliğimiz görüşlerimizi sizlerle paylaşa-
caktır. 
Biz TMMOB olarak, tam bağımsız Türkiye derken sadece darbe ve dikta rejimine veya KHK’le-
re değil, aynı zamanda sanayiden, eğitime, üretimden planlamaya, beslenmeden sağlığa, 
enerjiden tarıma, doğal kaynakların bir ulusal veya uluslararası zümre için değil halkımız için 
bağımsızlığından söz ediyoruz. 
Halkların ucuz ve güvenilir gıdaya erişim hakkı, ellerinden alınamaz, satılamaz ve devredi-
lemez bir haktır. Bu eksende insan yaşamından, dolayısı ile besin kaynaklarından, gıdadan 
daha önemli bir şeyin olmadığını biliyoruz. Yoksulluk ve açlığın kader olmadığını söylüyor, 
açlık ve yoksulluğun, yaşam hakkını ihlal eden, yıkıcı ve insanlık dışı kapitalist sistemin eko-
nomik sonucu olduğunu düşünüyoruz.
Kısacası, Gıda Bağımsızlığının karşısındaki en büyük engelin “Gıda Emperyalizmi” olduğunu, 
dünyanın ve ülkemizin açlıkla mücadelesinin gıda emperyalizmine karşı durmaktan geçtiğini 
söylüyoruz.
Türkiye`nin “Gıda Bağımsızlığı” hakkının yaşama geçirilebilmesi için;
IMF ve Dünya Bankası ile Dünya Ticaret Örgütü`nün ülkemiz tarımı ve kırsal yaşam üzerin-
deki, genel düzenleyici işlem yapma yetkisi kaldırılmalı, her türlü dayatmalar ret edilmelidir.
Avrupa Birliği kapsamında önerilen “Ortak Tarım ve Gıda Politikası” gibi Türkiye`nin gıda ve 
tarım sektörünü piyasalaştıran neoliberal yasalar kaldırılmalı. Köylü ve tüketiciden yana olan 
yasalar yürürlüğe sokulmalıdır.
Tarım ve Gıda konulu yükseköğretimin, üretici ile mühendisin bağımsız bir tarım-besin mo-
deli altında dayanışma içinde çalışacağı bir zemin yaratılmalı, ülke ihtiyaçlarına göre yerli 
ekim, yerli üretim ve istihdama yönelik yeniden yapılandırılması sağlanmalıdır.
Gerçekçi öngörüler ile planlamacı, yatırımcı, mühendis ile köylünün omuz omuza çalışacağı 
bir zemin üzerinde, üretimi yeniden organize eden; üreticiden tüketiciye doğrudan bir bes-
lenme zinciri kuran, emek eksenli ve dayanışmayı arttıracak yeni bir yapı, ülkemiz insanı, 
ülkemiz tarımı, kırsal hayat ve tüketici sağlığı açısından en acil gereksinimdir.
Değerli Arkadaşlar,
Sözlerime son verirken, Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odalarımızın tüm temsilcilerine, 
değerli bilgilerini bizimle paylaşacak uzmanlarımıza ve emeği geçen tüm çalışan 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
İnsanların aç ve yoksul yaşamadığı, eşit adil bir ülke ve dünya özlemi ile TMMOB Yönetim 
kurulu adına sevgi ve selamlarımı sunuyorum.
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ULUSLARARASI YAPILARDA KİMYASAL 
KATKILAR SEMPOZYUMU ve SERGİSİ
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Arkadaşlar, Sevgili Konuklar
Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İnşaat ve Kimya Mü-
hendisleri Odalarımızın Ankara Şubeleri tarafından ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Yapı-
larda Kimyasal Katkılar Sempozyumu ve Sergisi’nin başarıyla geçmesinin temenni ediyorum.

Yapı sektörü ve beton teknolojisi açısından yeni bilgilerin ve tekniklerin paylaşıldığı bu 
önemli etkinliğin açılışını yaptığımız bugün, TMMOB açısından da önemli bir tarihsel değer 
taşıyor. 4 Şubat 1954 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6235 Sayılı Kanun’la kurulan 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin ilk Genel Kurulu bundan tam 63 yıl önce 18-22 
Ekim 1954 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 63 yıl önce, Türkiye çapındaki tüm mühendis ve 
mimarlar arasından seçilen temsilcilerin bir araya gelmesiyle kabul edilen TMMOB Tüzüğü 
ve kurulması kararlaştırılan 10 Oda, TMMOB örgütlenmesinin fiilen başlangıcı olmuştur.

63 yıllık bir geçmişe ve mücadele birikimine dayanan TMMOB bünyesinde bugün 24 Oda, bu 
Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu bulunmaktadır. 91 farklı mühen-
dislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden toplam 520 bine yakın üyemizle Türkiye’nin 
en büyük mesleki kitle örgütlerinden biriyiz. Bu büyük örgütü var eden, bugünlere taşıyan 
herkesi saygı ve minnetle anıyorum.

Değerli Arkadaşlar, Sevgili Konuklar
TMMOB olarak bizler, kurulduğumuz günden bu yana bir yandan mesleğimizin ve meslek-
taşlarımızın hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için mücadele verirken, diğer yandan 
da mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak için mücade-
le veriyoruz. 

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının halkın sorunlarından ayrı tutulmayaca-
ğı, sorunlarımızın çözümünün büyük ölçüde emekçi sınıfların sorunlarının çözümünde yattığı 
bilinciyle, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını, ülke sorunlarıyla bütünlüklü ola-
rak ele alıyoruz.

Ülkemiz tam 15 aydır, Olağanüstü Hal rejimiyle yönetiliyor. 15 Temmuz başarısız darbe 
girişimi sonrasında 3 aylığına ilan edilen OHAL, bugün itibariyle 5. kez uzatılmış bulunuyor. 
Geride kalan 15 aylık süreçte OHAL rejimi, darbe girişiminde bulunanları kamudan tasfiye 
etmek için değil, AKP muhalif toplumsal kesimleri baskı altına almak için kullanıldı. Basın 
Yayın organları kapatıldı, darbecilerle ilişkisi olmayan siyasetçiler ve gazeteciler cezaevlerine 
gönderildi, aralarından 3000’e yakın mühendis, mimar ve şehir plancısının da bulunduğu 
130 bin kamu emekçisi görevlerinden ihraç edildi.
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Geldiğimiz süreçte OHAL, parlamentonun işlevsizleştirildiği, yargının saraya bağlandığı, dev-
letin tüm kurumlarının ve kararlarının tek adamın inisiyatifine bağlandığı bir yönetim biçimi 
haline gelmiştir. Tek adam yönetimine itiraz eden, gerici yasalara ve uygulamalara karşı çı-
kan, baskı ve istibdat rejimine hayır diyen toplumsal kesimler, hükümet tarafından hedef 
alınmaktadır.

Ülkemizdeki eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesinin en önemli dinamiklerin-
den biri olan TMMOB de AKP’nin saldırılarının hedefi olmaktadır. İktidara geldiği günden 
bu yana, Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Raporu’yla, hakkımızda açılan davalarla, 
yöneticilerimize yönelik tehditlerle, yandaş basın ve sosyal medya trollerinin hedef 
göstermeleriyle TMMOB’yi işlevsiz kılmak, korkutmak istemektedir.

Sadece son 6 ayda karşı karşıya kaldığımız saldırıları kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum:

OHAL rejimi altında, devletin tüm imkanları seferber edilerek gerçekleştirilen ve şaibeli bir 
sonuçla tamamlanan Anayasa Referandumu sürecinde, üyelerimizi ve halkımızı bilgilendir-
mek için yürüttüğümüz faaliyetler nedeniyle hedef alındık, hedef gösterildik.

Referandumdan hemen sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6235 Sayılı TMMOB 
Kanunu’nda değişiklik yapma yönünde çalışmalar başlatılarak, odalarımızın mesleki denetim 
yetkileri alınmak, seçim sistemleri değiştirilmek istenmiştir. Bu dönemde odalarımızın kamu 
adına yürüttüğü mesleki denetim faaliyetleri, birbiri ardına yapılan yönetmelik değişikliğiyle 
kısıtlanmıştır.

Yine bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 2012 yılında yapılan asgari 
ücret belirleme protokolü, SGK tarafından hukuksuz ve gerekçesiz biçimde tek taraflı olarak 
feshedilerek, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının emekleri gasp edilmiştir.

Örgütlülüğümüze yönelik saldırıların belki de en ciddisi, 2014 yılından bu yana devam eden 
ve “Denetleme” adı altında kurumsal özerkliğimizi ortadan kaldırmaya yönelik girişimdir. 
Biliyorsunuz, 2014 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararlarıyla başlatılan bu süreçte, ilgili 
Bakanlıkların Birliğimiz bünyesindeki odaları “İdari ve Mali Denetim” uygulaması öngörül-
müştür. Bu karara dayanak oluşturan yasal düzenleme, 12 Eylül Darbecilerinin Birliğimizin 
demokratik işleyişine müdahale edebilmek için TMMOB yasasına eklediği bir maddedir.

6235 Sayılı Kanun uyarınca kurulan TMMOB ve bağlı odaları, Anayasa’nın 135. Maddesinde 
tanımlandığı biçimiyle kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Aynı Anayasa madde-
sine göre meslek örgütleri üzerinde devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla 
düzenlenir. AKP, Anayasa’nın 135. maddesini çiğneyerek, herhangi bir kanun olmaksızın, Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile Odalarımızı keyfi biçimde denetlemek istemektedir. AKP’nin ama-
cı denetim yapmak değil, Bakanlıklar eliyle TMMOB üzerinde sanki TMMOB kendine bağlı 
bir genel müdürlükmüş gibi “hiyerarşik vesayet” oluşturmak, TMMOB’nin yasayla verilmiş 
kamusal görevlerini yürütmesini engellemektir. Hiçbir bakanlığın, TMMOB ve bağlı odala-
rının yasayla verilen hak ve yetkilerine müdahale etme hakkı ve haddi yoktur. TMMOB ve 
Odalarımız bakanlıklara ait birer alt birim değildir. TMMOB, anayasal statüsü olan, kanunla 
kurulmuş ve 1954 yılından bu yana varlığını ve mücadelesi sürdüren bir meslek örgütüdür. 
TMMOB ve Odaları, ülkenin en açık, en şeffaf işleyişine sahip örgütleridir. Her iki yılda bir ya-
pılan genel kurullarımızda seçilen denetim kurullarımız, üçer aylık dönemlerle idari ve mali 
denetim yapmaktadır. Bu denetim ve faaliyet raporları tüm üyelerimizin ve halkımızın erişi-
mine açık biçimde yayınlanmaktadır.
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Tüm bu gerçeklere ve yasal gerekçelere rağmen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Birliğimize bağlı Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açmış olduğu davada mahkeme, Kimya 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar vermiştir. Mahke-
menin Kimya Mühendisleri Odamız hakkında verdiği bu karar hukukla ilgili değil, tamamıyla 
AKP’nin siyasal çıkarlarıyla ilgilidir.

Birliğimize ve odalarımıza yönelik sistematik biçimde yürütülen tüm bu saldırılara karşı mü-
cadelemizi tüm hukuki ve meşru zeminlerde yürütmeye devam ediyoruz. TMMOB, 63 yıllık 
tarihi boyunca nice darbelere, nice saldırılara, nice despotik hükümetlere boyun eğmedi, 
AKP’ye de boyun eğmeyecek.

Değerli Arkadaşlar, Sevgili Konuklar
Siyasal iktidarların TMMOB örgütlülüğüne saldırılarının altında yatan temel neden, bizlerin 
rant çevrelerinin değil halkın çıkarlarından yana tavır almamızdır. Sahip olduğumuz mesleki 
ve teknik bilgiyi kamusal bir sorumlulukla halkımızın ve ülkemizin ortak geleceği ve mutlu-
luğu için kullanıyor olmamız, gözünü rant ve sömürü hırsı bürüyen kesimler tarafından hoş 
karşılanmıyor.

Ülkemizde mühendis, mimar ve şehir plancıların kamusal sorumluluğu denilince akla gelen 
ilk konulardan birisi yapı güvenliği gelmektedir. Yaşadığımız her deprem, meselenin önemini 
bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır.

Mevcut deprem bölgeleri haritasına göre ülke topraklarımızın %66’sı Birinci ve İkinci Dere-
ce deprem bölgesinde bulunmakta, nüfusumuzun yaklaşık %75’i bu bölgelerde yaşamak-
tadır. Mevcut yapı stokunun %70’i, sanayi kuruluşlarının %98’i, barajların ise %95’i deprem 
bölgeleri içinde bulunmaktadır. Yaşadığımız coğrafyanın bu gerçeği, bu coğrafyada yaşayan 
biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorumluluğunu daha da artırmaktadır. Proje 
aşamasından malzeme seçimine ve işçilikten denetime kadar inşa faaliyetinin her aşamasın-
da bu sorumlulukla davranmak zorundayız. 

Yapılar toplumun ihtiyaçlarına ve teknolojinin imkanlarına göre inşa edilir. Gelişen tekno-
lojileri takip etmek ve yenilikçi çözümlere açık olmak, toplumun ihtiyaçlarına daha uygun 
yapılar ortaya çıkarmak bakımından önemlidir. Bu yeni teknik ve yöntemlerin doğal yaşama 
ve çevreye zarar vermeyecek biçimde oluşturulması da kamusal sorumluluğumuzun parçası 
olarak görülmelidir. Bugünkü gibi sempozyum ve sergiler, mesleki ve teknik alandaki ulusla-
rarası bilgi, birikim ve tecrübelerin paylaşılması bakımından büyük bir önem taşımaktadır.

Yapı faaliyetinin en önemli aşamalarından birisi de denetim süreçleridir. TMMOB olarak Yapı 
Denetimi konusunun kamusal bir sorumluluk anlayışıyla ele alınması gerektiğini düşünüyo-
ruz. Yapı denetimi konusundaki düzenlemelerin ve uygulamaların her aşamasında meslek 
odalarının görüşleri dikkate alınmalı, sürece katılımı sağlanmalıdır. Mevcut Yapı Denetimi 
Kanunun kapsamı kamusal yatırımları da içerecek biçimde genişletilmelidir. 

Değerli Arkadaşlar, Sevgili Konuklar
TMMOB ve bağlı odaları, kurulduğu günden bu yana meslek alanları ile ilgili her konuda bil-
giyi biriktirmeyi ve kamuoyu ile paylaşmayı ana çalışma alanı olarak görmektedir. Bu doğrul-
tuda yayınlanan raporlarla, düzenlenen kongre-sempozyumlarla bilimin ve tekniğin halktan 
yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün olabileceğini ortaya koymaya çalışmakta-
dır. Bu sempozyumun da bu amaca hizmet edeceğine inanıyor, hepinize başarılar diliyorum.
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TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU 
63. YIL ETKİNLİĞİ KONUŞMASI
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli mücadele arkadaşlarım, sevgili konuklarımız
Türkiye’deki mühendis, mimar ve şehir plancılarının uzun geçmişe dayanan meslek örgüt 
kurma çabalarının gerçeğe dönüşmesinin, Tür Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin kurulu-
şunun 63. Yıldönümü nedeniyle bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz.

Bildiğiniz gibi 4 Şubat 1954 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6235 Sayılı Kanun’la ku-
rulan TMMOB’nin ilk Genel Kurulu, 18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fa-
kültesi Salonunda gerçekleştirilmiştir. Farklı meslek alanlarında mühendis ve mimar temsil-
cilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk genel kurulumuzda, TMMOB tüzüğü kabul edilmiş ve 
birlik bünyesinde 10 meslek odası kurularak TMMOB’nin örgütsel hayatı fiilen başlamıştır.

63 yılın ardından bugün Birliğimiz bünyesinde 24 Oda, bu Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/İlçe 
Koordinasyon Kurulumuz bulunmaktadır. 91 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
disiplininden toplam 520 bine yakın üyemizle Türkiye’nin en büyük mesleki kitle örgütlerin-
den biriyiz.

63 yıl önce genel kurul salonunda başlayan örgütlü yapımızın, 1960’lı yılların sonundan iti-
baren sokaklardaki emek ve demokrasi mücadelesi ile kaynaşmasıyla birlikte, TMMOB’nin 
bugüne ulaşan kurumsal kimliği ortaya çıkmıştır. Bu kimlik, ülkemizin kalkınma ve sanayileş-
mesinde bilim ve teknoloji politikalarının önemine vurgu yapan, kamu yararı ve adil payla-
şımdan yana, yurtsever, devrimci, ilerici ve toplumcu geleneğimizdir.

Bu geleneğin ortaya çıkmasında büyük emekleri olan ve hayatlarını bu mücadeleye adaya-
rak örgütümüzün ortak değeri haline gelen Harun KARADENİZ’den Zeki ERGİNBAY’a, Akın 
ÖZDEMİR’den Haluk SILAY’a, Bedri KARAFAKİOĞLU’dan Nejdet BULUT’a, Güney ÖZCEBE’den 
Sezai GÜRÜ’ye, Haldun ÖZEN’den Hasan BALIKÇI’ya ve elbette Teoman ÖZTÜRK’e kadar 
daha isimlerini burada sayamadığım tüm devrimci, demokrat ve yurtsever meslektaşımızı 
burada saygı ve özlemle anıyorum.

Değerli arkadaşlar,
TMMOB bir yandan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını ülkemiz ve halkı-
mızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek için mücadele verirken, diğer yandan da 
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mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak için mücadele 
vermektedir.

Birliğimiz ve bağlı odalarımız, sanayiden planlamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda güvenli-
ğinden ormanlara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi sağlığından madenciliğe, ula-
şımdan enerjiye kadar insana ve topluma dair her alanda mesleki bilgi ve birikimimizi emek-
ten, halktan, ülkemizden, meslek-meslektaş çıkarlarından yana kullanmaktadır.

Çünkü TMMOB, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının sorunlarının halkın sorun-
larından ayrı tutulmayacağı, sorunlarımızın çözümünün büyük ölçüde emekçi sınıfların 
sorunlarının çözümünde yattığının bilincindedir. Bu yüzden mesleğin ve meslektaşlarının 
sorunlarını, ülke sorunlarıyla bütünlüklü olarak ele alır. Bu anlayışla ülkedeki emek, barış, 
demokrasi, insan hakları ve özgürlükler mücadelesinin en önemli bileşenlerinden biridir. 
TMMOB bu mücadelede gücünü sadece bağlı odalarından ve odalarının örgütlü üyelerinden 
almaktadır.

TMMOB ve bağlı odaları, geçmişinde olduğu gibi bugün de meslek alanları ile ilgili her ko-
nuda bilgiyi biriktirmeyi ve kamuoyu ile paylaşmayı ana çalışma alanı olarak görmektedir. 
Bu doğrultuda yayınlanan raporlarla, açılan kamu davalarıyla, düzenlenen kongre-sempoz-
yumlarla, yapılan açıklamalarla, gerçekleştirilen mitinglerle bilimin ve tekniğin halktan ve 
doğandan yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün olabileceğini ortaya koymaya 
çalışmaktadır. 

TMMOB kuruluşunun 63. yılında da karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, dinci geri-
ciliğe karşı laikliği, otoriter yönetim anlayışına karşı özgürlükleri, ırkçılığa karşı eşitliği,  linç 
kültürüne karşı bir arada yaşamı, rant ve sömürüye karşı emeği, yağma düzenine karşı kamu-
sallığı, emperyalizme karşı bağımsızlığı savunmaya devam etmektedir.

Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi, dün olduğu gibi bugün de,  “Yüreği-
mizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp ata-
mayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımı-
zın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.”

Bu inanç ve kararlılıkla Odalarımızı ve TMMOB’yi savunmaya, büyütmeye ve güçlendirmeye 
devam edeceğiz. Bu büyük sorumluluğa omuz veren siz değerli arkadaşlarımla birlikte mü-
cadale etmekten büyük onur duyuyorum. Hepimize kolay gelsin.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz
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KORUMA SEMPOZYUMU 2017
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum
Değerli arkadaşlar,
TMMOB adına hepinizi TMMOB adına selamlıyorum. Tarihi ve doğal mirasımızı korunması 
ve geleceğe taşınması için, bu kaygıyı duyanlara arasında bir diyalog yaratabilmek için bu-
radayız. Bu sempozyumu hazırlayan, bu diyalog ortamını oluşturan Şehir Plancıları Odamı-
zın yöneticilerine, TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin ve ODTÜ Kültürel Mirası Koruma 
Lisansüstü Programının değerli hocalarına teşekkürlerimi sunuyorum. Etkinliğin başarıyla 
geçmesinin temenni ediyorum.

Hepinizin bildiği ve sıklıkla dile getirdiği gibi Türkiye coğrafyası pek çok önemli tarihsel ve 
doğal mirasa ev sahipliği yapıyor. Yine hepinizin bildiği gibi ne yazık ki, bu tarihsel ve doğal 
mirası korumak ve geleceğe taşımak konusunda gerekli çaba gösterilmiyor. Pek çok tarihsel 
ve doğal zenginliğimiz gözlerimizin önünde yok ediliyor.

Her şeyden önce şunu tespit etmek gerekiyor ki, doğal ve tarihsel mirasın bu denli hoyratça 
yok edilmesinin en büyük sorumlusu küresel kapitalist sistemdir. Kapitalizmin işleyiş mantığı, 
sadece insan emeğinin değil, doğal kaynakların da kontrolsüz biçimde sömürülerek karlılığı 
en üst seviyeye çıkarmak üzerine kuruludur.

Özellikle 80’li yıllardan itibaren uygulanmaya başlayan neoliberal politikalar sonrasında, 2. 
Dünya Savaşı sonrası dönemde egemen olan kamu yararı, kamusal hizmet, kamu sağlığı gibi 
kavramların tamamıyla dışlanarak, bunların yerine rekabet, verimlilik, karlılık gibi kavramlar 
geçmiştir. 24 Ocak kararlarından ve 12 Eylül darbesinden günümüze kadar Türkiye’de de ya-
kından takip ettiğimiz bu süreçte, özelleştirme, piyasalaştırma, serbestleştirme, kuralsızlaş-
tırma adı altında uygulanan politikalarla, ekonomik ve kamusal öncelikler ters yüz edilmiştir.

Bu süreç, sadece KİT’lerin özelleştirilmesi, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinin ti-
carileştirilmesiyle sınırlı kalmamış, kıyıların yağmalanmasından orman arazilerinin satışına, 
SİT alanlarının yapılaşmaya açılmasından meraların özelleştirilmesine, tarihi kentlerin sular 
altında bırakılmasından kentsel dokunun kaybedilmesine kadar geniş çerçevede yıkıcı so-
nuçlar yaratmıştır.

Yani 1980’li yıllardan itibaren Türkiye’deki tüm doğal kaynaklar, tabiat güzellikleri, tarihsel 
miras korunması gereken varlıklar olarak değil, ticari olarak değerlendirilmesi gereken varlık-
lar yani bir tür gayrimenkuller olarak görülmeye başlamıştır. Türkiye’de doğal ve tarihsel mi-
ras, bilinçsizlik, ihmalkârlık, özensizlik gibi nedenlerle tahrip olmamakta tam tersine bilinçli 
bir saldırının hedefi olmaktadır.
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AKP Hükümeti kendisini “muhafazakar” olarak tanımlasa da söz konusu doğal ve tarihsel 
miras olduğunda tümüyle yıkıcı bir karaktere bürünmektedir. Neoliberalizmin en cüretkar 
uygulayıcısı olarak doğal mirası tümüyle yok ettiği gibi, kültürel miras söz konusu olduğunda 
da sadece islam eserlerinin ihyasını anlayan bir bakış açısına sahiptir. Anadolu’nun binlerce 
yıllık medeniyetler tarihi göz ardı edilerek, Selçuklu ve Osmanlı eserlerine odaklanan seçici 
tavır izlemektedir. Tarihsel mirasa ilişkin bu seçici bakış, AKP’nin toplumsal hayata dayatma-
ya çalıştığı sünni İslamcı yaşam tarzının bir yansımasıdır.

Değerli arkadaşlar,
Biliyorsunuz insan, içinde yaşadığı çevrenin hem yaratıcısı hem de bir ürünüdür. Mühendis, 
mimar ve şehir plancıları olarak bizler, insanın çevreyle kurduğu bu yaratıcı ilişkinin bilimsel 
ilkeler ışığında gelişmesini sağlayan meslek mensuplarıyız. Dolayısıyla çevreye karşı sorum-
luluğumuz, diğer mesleklerden çok daha fazladır. TMMOB olarak doğal hayatın, çevrenin 
ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin bütüncül bir yaklaşımı benimsiyoruz. Sanayileşme, 
kalkınma ve üretim politikalarının insan hayatına ve doğal çevreye zarar vermeden plan-
lanması ve uygulanabilmesi için bilimin ve tekniğin kamusal sorumlulukla kullanılması için 
çabalıyoruz.

TMMOB ve bağlı odalarımız olarak bugüne kadar, doğal hayatı ve ekolojik dengeyi görmezden 
gelen, halkın geleceğini tehdit eden tüm uygulamalara karşı mücadele ettik. Kimi zaman 
bilimsel toplantılarla, kimi zaman uzman arkadaşlarımızın hazırladıkları raporlarla, kimi 
zaman kamuoyuna dönük açıklamalarla, kimi zaman da açtığımız davalarla tavrımızı en net 
şekilde ifade ettik.

“Çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve 
etkinliklerde bulunmak” Birliğimizin Ana Sözleşmesinin 3. Maddesindeki “Birliğin ve bağlı 
odaların amaçları” arasında yer almaktadır. Bizler hem bu amaç, hem Anayasa’nın 56. Mad-
desinde yer alan “Çevrenin korunmasına” ilişkin sorumluluk hem de 70’li yıllardan itibaren 
belirginleşen toplumcu bakış açımız nedeniyle doğal hayatın korunması, tarihsel mirasa sa-
hip çıkılması ve ekolojik dengenin sürdürülmesi için yoğun çaba harcıyoruz.

Birliğimiz ve bağlı odalarımız olarak kamusal sorumlulukla 1980’li yılların sonundan itibaren 
KİT’lerin özelleştirilmelerine karşı başlattığımız geniş çaplı hukuki mücadele süreci, 1990’lı 
yılların ortalarından itibaren doğal ve tarihsel mirası ortadan kaldırmaya yönelik girişimlere 
karşı verilen mücadele ile bütünleşti. Hatırlayın 1996 yılında Bergama köylüleriyle birlikte 
başlattığımız hukuki ve toplumsal mücadele, Türkiye’deki en önemli çevre hareketlerinden 
birisi olarak tarihe geçti.

TMMOB son 20 yılda doğal ve tarihi mirasa yönelik saldırıların karşısındaki toplumsal muha-
lefetin en önemli bileşeni ve aynı zamanda hukuki muhatabı olmuştur. Hem birliğimiz, hem 
de bağlı odalarımız olarak bugüne kadar Türkiye’nin neredeyse her ilinde binlerce dava açtık.

Çevreye, doğaya, tarihsel mirasa ve genel olarak kamusal çıkara karşı yapılan her projeye, 
alınan her karara, yapılan her yasaya karşı hukuki mücadele verdik.

Bu mücadeleyi birkaç başlık altında toplamak mümkün. 

İlki, yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklere ilişkin davalarımız.
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Biliyorsunuz Türkiye’de en sık değiştirilen iki yasa, İmar Kanunu ve Kamu İhale Kanunu’dur. 
Devlet, yeni rant alanları yaratabilmek, rant çevrelerinin önündeki engelleri kaldırabilmek 
için bu kanunları ve bunlara bağlı yönetmelikleri sürekli olarak değiştirmektedir. Bizler sü-
rekli olarak bu değişiklikleri takip eder ve kamusal faydaya karşı olduğunu gördüğümüz nok-
talarda dava açarız.

Hukuki mücadelemizin bir diğer başlığı, doğal hayatın korunmasına ilişkin davalarımızdır. 

Son yıllarda en sık karşılaştığımız dava konusu budur. Ülkede satacak KİT sayısı azaldıkça, 
ülkenin doğal kaynakları ve güzellikleri satışa çıkartılmaya başlandı. Kıyılar, orman arazileri, 
akarsular, yaylalar ve meralar birbiri ardına özelleştirilmektedir. TMMOB olarak, başta yöre 
halkı olmak üzere tüm yaşayanların ortak kullanımına açık olması gereken bu alanların yağ-
malanmasına karşı ciddi mücadele veriyoruz. Kuzey ormanlarından Abant Gölü’ne, Yeşil Yol 
Projesinden Cerattepe Madenine, Munzur’dan Fırtına Vadisine kadar kamuoyu tarafından 
bilinen çok sayıda davayı bağlı odalarımız takip ediyor.

Bir diğer başlık tarihsel mekanların ve sit alanlarının korunmasına ilişkin davalar.

Tıpkı doğal zenginliklerimiz gibi, tarihi zenginliklerimiz de hepimizin ortak mirasıdır ve bu mi-
rası geleceğe taşımak bizlerin sorumluluğundadır. İktidar ise özellikle islamiyet öncesi mede-
niyetler ait alanları ve şehirleri gözden çıkarmaktadır. Özellikle Alinoi, Zeugma ve Hasankeyf 
gibi dünya mirası niteliğindeki mekanları koruyabilmek için çok sayıda dava açtık.

Çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin yürüttüğümüz hukuki mücadelenin en 
önemli başlıklarından birisi de, özellikle enerji santrallerine ve çevreye zararlı diğer büyük 
yatırımlara ilişkin açtığımız davalar sayılabilir.

Sinop, Akkuyu ve İğne adada yapılması planlanan Nükleer santrallerin projelerinden ÇED 
raporlarına kadar her aşamasında hukuki mücadelemiz devam ediyor. Biliyorsunuz Akkuyu 
Santralinin ÇED raporuna sahte imza atıldığını da bizim açtığımız davalar sonucunda ortaya 
çıkartıldı. Sadece Nükleer Enerji santralleri değil, 3. Havalimanı, Galataport, HES’ler ve çevre-
ye zaran veren diğer sanayi yatırımları hakkında da davalarımız devam etmektedir.

Hukuki alandaki mücadelemizin son başlıklarından birisi de kent dokusunun korunması, 
kentsel müştereklerimize sahip çıkmak için yürüttüğümüz hukuki süreçlerdir.

Biliyorsunuz AKP’nin üretim yerine, AVM ve inşaata dayalı ekonomik tercihi, kentlerde yeni 
rant alanlarının oluşturulmasını da beraberinde getiriyor. Bunun sonucunda kent planları 
sürekli olarak değiştiriliyor. Şehir merkezlerindeki yeşil alanlar hızla imara açılırken, kentsel 
dönüşüm adı altında soylulaştırılmış mekanlar yaratılıyor. Kentin ortak zenginliğinin ran-
ta dönüştürülmesine karşı da yoğun bir hukuki mücadele veriyoruz. Kent planlarına karşı 
açtığımız davalar, Topçu Kışlası planına karşı açtığımız dava, Sur’daki kentsel dönüşüm uy-
gulamasına karşı açtığımız dava, Ankara’da Gar Meydanı, Ulus ve Atatürk Orman Çiftliği gibi 
tarihsel öneme sahip mekanlara ilişkin davalarımız kamuoyu tarafından da bilinen davalar.

Tüm bu davaların en önemli özelliği, dava süreçlerinin bölgedeki toplumsal mücadele ile iç 
içe yürümedir. TMMOM İl Koordinasyon Kurullarımız, Bağlı Odalarımızın Şubeleri ve yöne-
ticilerimiz, bu süreçte sadece dava tarafı değil, mücadelenin de parçasıdır. Bu mücadeleler 
nedeniyle Gezi Direnişinden Cerattepe Direnişine kadar her yerde yönetici arkadaşlarımız 
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yargılanmaktadır. İdari mahkemede davacısı olduğumuz hemen her davanın, sulh ceza mah-
kemesinde sanığı durumundayız.

Değerli arkadaşlar,
Sizler de biliyorsunuz TMMOB’nin doğayı ve çevreyi gözeten, halktan yana bu mücadele-
si bazı kesimleri memnun etmiyor. Sınırsız bir sömürü peşindeki rant çevreleri ve onların 
güdümündeki siyasi iktidarlar, bizlerin bu duyarlılığını ve çabasını kendilerine engel olarak 
görüyor. Bu nedenle yıllardır siyasi iktidarların hedefindeyiz. Bir yandan bizlerin yetkilerini ve 
mesleki faaliyetlerini sınırlandırmaya çalışırken, diğer yandan da hukuki kanallar tamamen 
tıkanmaya çalışılıyor.

Bu noktada 2010 yılında ve geçtiğimiz Nisan ayında yapılan Anayasa Değişiklikleri önem-
li birer eşik. 2010 yılında gerçekleştirilen Anayasa değişikliği referandumu sadece yüksek 
yargının oluşumunu değiştirmedi. İki şey daha yaptı, birincisi yerindelik denetimi kaldırıla-
rak yapılan düzenlemelerin içeriğine ilişkin yargısal denetim yapılamaz hale getirildi. İkin-
cisi de daha önceki içtihat hükümleri tümüyle yok sayılmaya başlandı. Dava açma ehliyeti, 
davayla kurulan menfaat ilişkisi, yürütmenin takdir yetkisi gibi konulardaki yargısal içtihat 
değiştirilerek, yürütme erkinin işlemlerine müdahale şansımız kısıtlanmıştır. Bu tarihten 
itibaren üst mahkemelerin kararları hukuki değil, tamamen siyasi hale gelmiştir. 16 Nisan 
Referandumu ile bu hukuk dışı durum adeta kurumsallaşmıştır. Yargı tümüyle saray rejiminin 
hizmetine girmiştir. Siyasi parti liderlerinin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının, gazete-
cilerin hiçbir delil olmadan tutuklandığı bir hukuk düzeninde doğal ve tarihsel mirasa ilişkin 
yargı kararlarının hukuki ve kamusal çıkara uygun olmasını beklemek saflık olacaktır. Zira 
artık yargı kararları uygulanmasını sağlayacak bir anayasal yapı da kalmamıştır.

Bütün bunlara rağmen şu iyi bilinsin ki, TMMOB ve bağlı odalarımız, korkmayacaktır, 
sinmeyecektir, susmayacaktır. ÇED raporlarının hazırlanmasından ihale süreçlerine, 
mahkemelerden bilirkişi raporlarına, yetkililerin uyarılmasından kamuoyunun 
aydınlatılmasına kadar her aşamada bu yağma ve talan düzenine karşı mücadele etmeye 
devam edecektir.

Hepimize mücadelesinde başarılar diliyorum.
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Konya

07.11.2017

ŞEHİRCİLİK KOLOKYUMU 2017
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

PLANLAMADA KIRSAL ALANLAR VE BÖLGELER
Değerli Hocalarım, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyo-
rum.

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

Şehir Plancıları Odamız tarafından her yıl farklı konu başlığı altında farklı illerimizde düzen-
lediğimiz bu etkinlik, hem şehircilik alanındaki bilgi birikimini paylaşmak, hem de bu alanda 
yaşanan sorunlara ortak çözümler üretebilmek açısından bir hayli önem taşıyor.

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

Birliğimizin bu toplumcu bakış açısı yalnızca fikirlerin paylaşımı konusuyla sınırlı değildir. Biz-
ler başta planlama olmak üzere mühendis, mimar ve şehir plancılığı pratiklerinin her aşama-
sında rant kesimlerinin çıkarlarını değil, insanın, doğanın, çevrenin ihtiyaçlarını öne alan bir 
anlayışın savunucularıyız.

Bu yaklaşımımız nedeniyle yıllardır siyasi iktidarların hedefindeyiz. 15 yıldır devam eden AKP 
iktidarı, TMMOB örgütlülüğüne yönelik saldırıların en yoğun ve sistematik hale geldiği dö-
nem olmuştur. AKP, iktidara geldiği günden bu yana, farklı yönetmelerle bizleri susturmaya, 
bastırmaya çalışmıştır.

Kuruluş yasamız defalarca değiştirilmeye çalışılmış ve halen değiştirilmeye çalışılmakta, mes-
leki denetim yetkilerimiz kısıtlanarak akıl dışı, bilim dışı uygulamalara müdahale olanakla-
rımız kısıtlanmak istenmektedir. Yabancı mühendislerden bırakınız mütekabiliyeti, diploma 
denkliği bile aranmayarak, ülkemiz mühendis, mimar ve şehir plancıları kendi ülkelerinde 
mülteci statüsüne sokulmaya çalışılmıştır. Tüm bu girişimler üyelerimizle birlikte verdiğimiz 
mücadele ve demokratik kamuoyunun desteğiyle püskürtülmüştür.
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Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Raporu’yla, hakkımızda açılan davalarla, 
yöneticilerimize yönelik tehditlerle, yandaş basın ve sosyal medya trollerinin hedef göster-
meleriyle bizleri susturmaya çalıştılar. İktidarın tüm bu saldırılarına rağmen bizler doğrudan 
ve halktan yana tavır almaktan asla geri adım atmadık, bundan sonra da atmayacağız.

Değerli arkadaşlar,
Örgütlülüğümüz yönelik bu saldırıların en son adımlarından birisi, “Denetleme” adı altın-
da kurumsal özerkliğimizi ortadan kaldırma girişimidir. 2014 yılında alınan Bakanlar Kurulu 
Kararlarıyla başlatılan bu süreçte, Anayasaya aykırı bir şekilde, ilgili Bakanlıkların Birliğimiz 
bünyesindeki odaları “İdari ve Mali Denetim” uygulaması öngörülmüştür.

6235 Sayılı Kanun uyarınca kurulan TMMOB ve bağlı odaları, Anayasa’nın 135. Maddesinde 
tanımlandığı biçimiyle kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Aynı Anayasa madde-
sine göre meslek örgütleri üzerinde devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla 
düzenlenir. AKP, Anayasa’nın 135. maddesini çiğneyerek, herhangi bir kanun olmaksızın, Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile Odalarımızı keyfi biçimde denetlemek istemektedir. AKP’nin ama-
cı denetim yapmak değil, Bakanlıklar eliyle TMMOB üzerinde sanki TMMOB kendine bağlı 
bir genel müdürlükmüş gibi “hiyerarşik vesayet” oluşturmak, TMMOB’nin yasayla verilmiş 
kamusal görevlerini yürütmesini engellemektir. Hiçbir bakanlığın, TMMOB ve bağlı odala-
rının yasayla verilen hak ve yetkilerine müdahale etme hakkı ve haddi yoktur. TMMOB ve 
Odalarımız bakanlıklara ait birer alt birim değildir. TMMOB, anayasal statüsü olan, kanunla 
kurulmuş ve 1954 yılından bu yana varlığını ve mücadelesi sürdüren bir meslek örgütüdür. 
TMMOB, bu ülkedeki 500 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının öz örgütüdür.

Tüm bu yasal gerekçelere rağmen, önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Birliğimize bağlı 
odalardan Kimya Mühendisleri Odamızı, ardından da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, aralarında 
Çevre Mühendisleri Odamızın da bulunduğu 11 Odamızı müfettişleri aracılığıyla denetleme 
girişiminde bulunmuştur. Odalarımız, bu bakanlıklara, Anayasa ve yasa gereği böyle bir de-
netim yetkilerinin bulunmadığını, istedikleri belgelere tüm halkımıza açık olan web sitele-
rimizden ulaşabileceklerini söyleyerek, söz konusu denetim girişimlerine izin vermemiştir.

Bu sürecin ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kimya Mühendisleri Odamıza 
karşı açmış olduğu davada, mahkeme son derece hukuk dışı bir kararla, Kimya Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar vermiştir. OHAL düzeniyle birlik-
te, yargının da tamamen siyasi iktidarın güdümüne girdiği ülkemizde, bu karar ne bizler için 
ne de demokrat kamuoyu için şaşırtıcı değildir. Odamız ve TMMOB bir üst mahkemeye itiraz 
etmiş olup, karar kesinleşene kadar Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulumuz görevinin 
başındadır.

Birliğimizin çalışmalarını ve yetkilerini sınırlandırmaya yönelik adımların bir diğeri de, Sosyal 
Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 2012 yılında yapılan asgari ücret belirleme proto-
kolünün tek taraflı olarak feshedilmesidir. Siyasi iktidar, sadece örgütümüze değil, mesle-
ğimize ve meslektaşlarımıza da saldırmakta, onları düşük ücretler, kayıt dışı çalışmaya, ge-
leceklerinde ise düşük emeklilik ücretlerine mahkum etmek istemektedir. Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun bu kararına da açtığımız dava devam etmekte, hem hukuki hem de demokratik 
zeminde üyelerimizle birlikte verdiğimiz haklı mücadele devam etmektedir.
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Değerli arkadaşlar,
Bu sene düzenlenen Şehircilik Kolokyumunun gündemi “Planlamada Kırsal Alanlar ve Böl-
geler” olarak belirlenmiş. Şehircilik Kolokyumunda Kırsal alanların konu edilmesini oldukça 
önemli buluyorum. Çünkü uzun yıllar boyunca şehir ve kırsal birbirinin karşıtı olarak görüldü. 
Şehirleşme ya da modernleşme için kırsal yapının çözülmesi gerektiği doğrultusunda bir ba-
kış açısı vardı.

TMMOB ve bağlı odaları olarak yıllardır savunduğumuz görüş ise gerçek bir planlama düşün-
cesinin şehir ile kırsalı birbirinin rakibi değil, birbirinin tamamlayıcı unsuru olarak görülmesi 
gerektiği şeklindeydi.

Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren başlayan hızlı ve çarpık kentleşme süreci, şehir ile kırsal 
arasındaki bütüncül kavrayışın ortadan kalkmasına neden oldu.

Şimdilerde çok daha iyi biliyoruz ki, kentleşmenin düzenli ve planlı olabilmesi için, kırsal ha-
yatın sürdürülebilir, düzenli, verimli kılınması gerekiyor. Kırsal alandaki yaşam kalitesini artır-
madan, kentlerdeki yaşam kalitesini artırmak mümkün değildir.

Bu nedenle Kolokyumun temasını çok önemsiyorum. Gıda güvenliği sorununun önem ka-
zandığı, organik gıda üretiminin önem kazandığı, dünya çapında kıtlık sorununun öne çıktığı, 
tarım ve hayvancılığın değerinin anlaşıldığı bir dönemde kırsal alanların da planlamanın bir 
parçası olduğu gerçeğinin görülmesi gerekiyor. Aksi halde iklim değişikliği, ekilebilir tarım 
arazilerinin azalması, tarım tekellerinin yanlış politikaları gibi nedenlerle gıda krizleri ve kıtlık 
sorunları yaşama tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz.

Bizim çocukluk yıllarımız Türkiye’nin tarımsal üretimiyle dünya üzerinde kendi kendine ye-
tebilen sayılı ülkeler arasında yer aldığı anlatısıyla geçmişti. Bugün geldiğimiz noktada çay-
dan buğdaya, mısırdan sarımsağa, nohuttan mercimeğe hatta samana kadar her ürünü ithal 
eden bir ülke haline geldik.

Son 15-20 yılda yaşanan bu hızlı dönüşüm, toplum düşmanı neoliberal ilkelerin bizlere da-
yatılmasının sonucudur. Üreticilerin değil toprak sahiplerinin, üretimin değil rantiyenin des-
teklenmesi politikaları sonucunda samanı Bulgaristan’dan, kuzuyu Sırbistan’dan ithal eden 
bir ülke haline geldik.

TMMOB ve bağlı odalarının tüm uyarılarına rağmen, neoliberal politikalarda ısrar eden, IMF 
ve Dünya Bankası politikalarına teslim olan hükümetler içinde bulunduğumuz tablonun so-
rumlusudur.

Aralık 1999’da IMF ile imzalanan Stand-By anlaşması ve 2001 yılında Dünya Bankası ile im-
zalanan Tarım Reformu Uygulama Projesi Anlaşması’nın 15 yıl içerisinde Türkiye’yi getirdiği 
nokta budur.

AKP Hükümeti’nin en büyük savunucusu ve uygulayıcısı olduğu bu neoliberal politikalar so-
nucunda tarım ile sanayiyi bütünleştiren Şeker Fabrikaları, ÇAYKUR, TEKEL gibi KİT’ler bütü-
nüyle özelleştirildi.

Çiftçilere ürün bazında yapılan desteklemeler yerine Doğrudan Gelir Desteği adı altında üre-
tim yapmamayı teşvik eden bir sistem getirildi.
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Üretimi artırıcı tüm sübvansiyonlar kaldırıldı. Destekleme alımları üreticiyi koruma anlayışın-
da çıkarak piyasanın insafına terk edildi.

Şeker kanunu, alkollü içkiler kanunu, tütün kanunu gibi yasal düzenlemelerle pancar, tütün, 
üzüm gibi ekonomik getirisi yüksek ürünlerin üretimi sınırlandırıldı.

Et Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Devlet Üretme Çiftlikleri, Türkiye Zirai Donatım Ku-
rumu, Orman Ürünleri Sanayi Kurumu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı çiftlikler 
ve işletmeler kapatılarak tarım ve hayvancılık tümüyle çok uluslu şirketlerin mutlak egemen 
olduğu bir yapı oluşturuldu.

Kırsal alanın temel geçim kaynaklarının adeta planlı bir saldırıyla çökertilmiş olması, kırsal 
alanların sosyal dokusunun çökmesine neden olmuştur. Kırsalın çöküşü, kontrolsüz göç ha-
reketlerinin ve çarpık kentleşmenin de en büyük sorumlusudur.

Yaşanan bu çöküşü telefi etmenin yegane yolu, kırsalın sosyal dokusundan ekonomik etkin-
liklerine kadar planlı bir kalkınma programının hayata geçirilmesidir.

Bu kolokyum boyunca tartışılacak konu başlıklarının bu doğrultuda önemli ip uçları sunaca-
ğına inanıyorum.

Sözlerime son verirken başta Şehir Plancıları Odası Konya Şubemizin değerli yöneticileri ol-
mak üzere bu önemli etkinliği düzenleyen tüm arkadaşlarımıza ve değerli bilgilerini bizimle 
paylaşacak uzmanlarımıza teşekkür ediyorum.

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

11.11.2017

TMMOB IV. DANIŞMA KURULU
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Başkanlarım,
Sayın Onur ve Denetleme Kurulları Üyeleri,
Birlik ve Odalarımızın Sayın Yöneticileri,
Sayın Meslektaşlarım,
44. Dönem Dördüncü Danışma Kurulu toplantısına hoş geldiniz. TMMOB Yönetim Kurulu 
adına sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Bu dönemin Dördüncü Danışma Kurulunu da OHAL Rejimi altında gerçekleştiriyoruz. 20 
Temmuz 2016’da 3 aylığına ilan edilen Olağanüstü Hal, bugüne kadar 5 kez uzatılarak 1,5 
yıllık bir döneme ulaştı.
OHAL’in ilan edilmesinden sonraki ilk açıklamamızda, bu antidemokratik rejimin tek adam 
yönetiminin inşası için kullanılacağını ifade etmiştik. Yaşadığımız süreç, öngörülerimizde ne 
kadar haklı olduğumuzu gösterdi.
Tek adam rejiminin provası niteliğinde olan OHAL dönemi, Türkiye tarihinin en baskıcı, en 
hukuksuz, en antidemokratik dönemlerinden birisi olarak tarihe geçti.
Aralarında 3000’e yakın mühendis, mimar ve şehir plancısının da bulunduğu 130 bin kamu 
emekçisi, hukuksuz biçimde işlerinden atıldı.
Yüzlerce gazete, dergi, haber ajansı, televizyon kanalı ve dernek sorgusuz sualsiz kapatıldı.
Grevler ertelendi, mitingler iptal edildi, basın açıklamaları yasaklandı. Sokağa çıkan tüm ke-
simler polis şiddetiyle bastırıldı. 10 Ekim Katliamı’nda yitirdiklerimizi anmamıza bile gazlarla, 
TOMA’larla müdahale edildi.
Başta emek ve meslek örgütleri olmak üzere tek adam rejimine muhalif olan tüm kesimlere 
yönelik planlı bir saldırı yürütüldü.
Siyasi parti başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, gazeteciler, sanatçılar, sosyal 
medya kullanıcıları cezaevlerine gönderildiler.
Şaibeli referandum sonuçları ile Anayasa değiştirilerek parlamenter demokrasi yok edildi, 
güçler ayrılığı bitirildi, yargı organları Saray’a bağlandı, hukukun üstünlüğü tümüyle sona 
erdirildi.

Değerli Arkadaşlar,
OHAL sadece siyasal alanda yaşanmıyor, ekonomide de kelimenin tam anlamıyla bir olağa-
nüstü hal döneminin içinden geçiyoruz.
Sanayileşmeye, istihdama dayanmayan rant ekonomisi için artık yolun sonuna gelindi. Sıcak 
para ve körfez fonlarıyla döndürülmeye çalışılan çark artık sürdürülemez hale geldi.
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Hayat pahalılığı, zamlar, yoksulluk, işsizlik ve gelir adaletsizliği halkın en önemli gündemleri 
haline geldi. Şaibeli TÜİK verilerine göre bile enflasyon yüzde 12, işsizlik yüzde 11 sınırlarını 
aşmış durumda.
Döviz kurları, her gün yeni rekorlar kırıyor. Fahiş düzeylerdeki vergi artışları ve birbiri ardına 
yapılan zamlar sonucunda, emeğiyle geçinenler, her geçen gün daha da yoksullaşıyor.
Bütçe açığı ve borçlar kontrol edilemez seviyelere kadar yükseldi. Yurt dışındaki tüm kredi 
kaynaklarını kurutan AKP Hükümeti, rant ekonomisini sürdürebilmek için Varlık Fonu adı al-
tında tüm kamusal zenginliklere el koydu.
AKP’nin rant pastası o kadar küçüldü ki, kendi belediye başkanlarını bile zorla ve tehditle 
görevden alacak duruma düştüler.
Ekonomide, siyasette, dış politikada tümüyle iflas eden AKP, dinci gerici politikalarla toplum-
sal alanı kontrol altında tutmaya çalışıyor.
Eğitim müfredatı baştan aşağı değiştirilerek, sınav sistemleri bir gecede değiştirilerek, imam 
hatipler yaygınlaştırılarak gençlerimizin geleceği elinden alınıyor.
Gündelik yaşamda ve medeni ilişkilerde dinci gericiliğin etkisini artırabilmek için müftülere 
nikah kıyma yetkisi veriliyor.
Toplumsal muhalefetin, emek örgütlerinin, kadınların, bilim insanlarının tüm tepkilerine 
rağmen atılan bu adımlar göstermektedir ki geldiğimiz noktada OHAL, darbe girişiminin so-
rumlularını tasfiye etmenin aracı değil, kendi iktidarlarını güvence altında tutmanın aracı 
haline gelmiştir. AKP ve Saray, kendi iktidarlarını koruyabilmek için ülkenin geleceğini gözden 
çıkarmış durumdadır.
AKP’nin kendinden başka hiçbir kesimin sözlerini dikkate almayan bu yönetim tarzı toplumu 
bıktırmıştır. Doğusundan batısına, gencinden yaşlığına, kadınından gencine kadar toplumun 
tüm kesimlerinin “ADALET” talebi etrafında bir araya gelmesine neden olan, ekonomik krizin 
faturasını emekçi yoksul halka ödetmek isteyen bu hukuksuz ve adaletsiz rejim sürdürülebilir 
değildir.
Hak, hukuk, adalet ve vicdan talebiyle yollara dökülen, meydanlara çıkan milyonlarca kişi, 
yaşadığımız bu faşist baskı rejiminin sonunun yakın olduğunu göstermektedir.
3 Kasım tarihinde DİSK, KESK ve TTB ile birlikte başlattığımız “OHAL değil, Demokrasi 
İstiyoruz” kampanyası bu açıdan önemlidir. Kampanyanın bir ayağı, OHAL rejiminin kaldırılıp, 
hukuksuz biçimde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin iptal edilmesidir. Kampan-
yanın ikinci ayağı ise yoksulluk ve savaş bütçesine karşı, sosyal adaletin ve adil bölüşümün 
sağlanması talebidir.
Bu doğrultuda başta Ankara ve İstanbul olmak üzere örgütlü bulunduğumuz illerde emek ve 
demokrasi güçleriyle birlikte paneller ve forumlar gerçekleştireceğiz. Ortak afiş ve bildiriler-
le toplumun geniş kesimleriyle birlikte OHAL’in kaldırılması doğrultusunda aktif bir çalışma 
yürüteceğiz. Merkezi düzeyde planlayacağımız çalışmaların il koordinasyon kurullarımız ta-
rafından DİSK, KESK ve TTB’nin yerel bileşenleri ile birlikte örgütlenmesi toplumdaki yılgınlık 
ve korku duygularının kırılmasında, OHAL’in baskı ve şiddet ortamının dağıtılmasında etkili 
olacaktır. 
Emek ve demokrasi güçleri olarak bizler daha fazla yan yana gelerek; işsizliğe, yoksulluğa 
hayata pahalılığına karşı sesimizi daha gür çıkartarak; faşist baskı yasalarına karşı daha fazla 
mücadele ederek bu istibdat rejimini yıkacağız!

Değerli arkadaşlar,
İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü günlerde aldığımız her karar, yaptığımız her açıklama, 
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takındığımız her tutum tarihe geçmektedir.
Bizler, 15 Temmuz Askeri Darbe girişimi karşısında da, AKP’nin parlamentoyu askıya alan sivil 
darbesi karşısında da, tek adam rejimini hedefleyen Anayasa Referandumu karşısında da, 
arkadaşlarımızı kamudan ihraç eden Kanun Hükmünde Kararnameler karşısında da ikirciksiz 
ve ilkeli bir duruş sergiledik.
Birliğimizin kapısına gerici-faşistler geldiğinde de, hakkımızda davalar açıldığında da, yöneti-
cilerimiz görevden alındığında da, yandaş basın tarafından hedef gösterildiğinde de bu du-
ruşumuzu koruduk.
Değerlerimizi, mesleğimizi, örgütümüzü ve üyelerimizi daima savunduk. Birlik olarak asla 
boyun eğmedik ve bu süreçte hiçbir arkadaşımızın boynunu büktürmedik.
Bizim bu kararlı ve ilkeli duruşumuz siyasal iktidarı ve yandaşları rahatsız etmektedir. Birliği-
mize ve odalarımıza yönelik saldırılar giderek yoğunlaşmaktadır.
Daha 3 gün önce gerçekleştirilen Şehircilik Şurasında bizzat Cumhurbaşkanı, TMMOB’yi bir 
kez daha açık açık tehdit etmiştir. AKP’nin yıkım politikalarına karşı hukuki ve meşru yollarla 
yürüttüğümüz mücadeleyi “çete” faaliyeti olarak gören Erdoğan bize “bugüne kadar ne yap-
tınız?” diye soruyor.
Enerjiden haberleşmeye, fabrikalardan barajlara, madenlerden ormanlara kadar bilimin ve 
tekniğin kullanıldığı her alanda üyelerimizin emeği ve alınteri bulunmaktadır. TMMOB olarak 
bizim sorumluluğumuz mesleğimizi, meslektaşlarımızı ve ülkemizin çıkarlarını korumaktır. 
Bugüne kadar yaptığımız şey budur. Bugüne kadar yaptığım şey, mesleğimizin onurunu ko-
rumaktır, meslektaşlarımızın alınterini korumaktır, ülkemizin tarihini, doğasını ve geleceğini 
korumaktır.
TMMOB, rant ve çıkar çevrelerinin şehirlerimize ve doğamıza yönelik saldırılarına karşı yürü-
tülen mücadelenin en ön saflarında yer almıştır. Açtığımız davalarla, yürüttüğümüz kampan-
yalarla, hazırladığımız bilimsel raporlarla, kamuoyuna yönelik yaptığımız açıklamalarla, yıkım 
ve talan politikalarına karşı kültürel mirasımızı, şehirlerimizi ve doğamızı savunduk. 
Cumhurbaşkanının ve AKP’li Belediyelerinin Birliğimize olan kini ve düşmanlığı, bizlerin bili-
me, insana, ülke ve halk çıkarlarına düşman olan tüm girişimlere karşı takındığımız bu onurlu 
tavrımızdır. 
Biz gücümüzü, almış olduğumuz eğitimden, yüreğimizdeki 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, ülke-
mize, halkımıza, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmaya, aklın ve bilimin ışığında 
gerçekleri haykırmaya çalıştık. Bu çabamızda bazen başarılı olduk, bazen başarılı olamadık, 
bu bize dert oldu. Ama biz de ona o Topçu Kışlası’nı yaptırmadık ya, bu da ona dert olsun!
Değerli Mücadele Arkadaşlarım,
Burada bulunan tüm arkadaşlarım, AKP’nin 15 yıllık iktidar dönemi boyunca birliğimize 
ve yöneticilerimize yönelik saldırılarının tanığı ve hedefidir. Cumhurbaşkanlığı Denetle-
me Kurulu Raporu’yla, hakkımızda açılan davalarla, yasamızı değiştirmeye yönelik girişim-
lerle, yöneticilerimize yönelik tehditlerle, yandaş basın ve sosyal medya trollerinin hedef 
göstermeleriyle TMMOB’yi işlevsiz kılmak, korkutmak istemektedir.
Referandum ertesinde gerçekleştirdiğimiz bir önceki Danışma Kurulu toplantımızdan bu 
yana yaşadığımız saldırıları kısaca paylaşmak isterim:
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OHAL rejimi altında, devletin tüm imkanları seferber edilerek gerçekleştirilen ve şaibeli bir 
sonuçla tamamlanan Anayasa Referandumu sürecinde “HAYIR” talebinin en gür sesi olan 
Birliğimizi tehditlerle susturamayanlar, “seçim yasaklarını ihlal ettiğimiz” gerekçesiyle hakkı-
mızda soruşturma başlattılar.
Birliğimizin kapısına yığdığınız protestocularınız karşısında nasıl dimdik durduysak, savcıları-
nız karşısında, hakimleriniz karşısında da aynı şekilde dimdik durup referandumda savundu-
ğumuz görüşleri sonuna kadar savunacağız.
İktidar sahiplerinin referandum öfkesi sadece birliğimize ve yöneticilerimize yönelik tehdit 
ve davalarla sınırlı kalmadı. Referandumdan hemen sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından 6235 Sayılı TMMOB Kanunu’nda değişiklik yapma yönünde çalışmalar başlatıldığını 
öğrendik. Yasa değişikliği taslağının hedefi, odalarımızın mesleki denetim yetkilerini ortadan 
kaldırılmak ve seçim sistemlerini değiştirmekti.
Birliğimizin mesleki etkinliklerinden rahatsızlık duyanlar, TMMOB ve bağlı odalarını demok-
ratik seçim süreçleri içerisinde kazanamayanlar, demokratik işleyişimizi bypass ederek TM-
MOB’yi ve odalarımızı ele geçirmeyi ummaktadır. Referandumda milyonlarca seçmenin oyu-
nu gasp edenler, TMMOB üyelerinin iradesini gasp etmeye çalışıyorlar.
Buna izin vermeyeceğiz! TMMOB’nin devrimci, demokrat, yurtsever üyeleri bu saldırılara 
karşı hep birlikte kararlılıkla mücadele edecek ve bu saldırıları püskürtecektir.
Değerli arkadaşlar,
Örgütlülüğümüze yönelik saldırıların belki de en ciddisi, 2014 yılından bu yana devam eden 
ve “Denetleme” adı altında kurumsal özerkliğimizi ortadan kaldırmaya yönelik girişimdir. 
Biliyorsunuz, 2014 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararlarıyla başlatılan bu süreçte, ilgili 
Bakanlıkların Birliğimiz bünyesindeki odaları “İdari ve Mali Denetim” uygulaması öngörül-
müştür. Bu karara dayanak oluşturan yasal düzenleme, 12 Eylül Darbecilerinin Birliğimizin 
demokratik işleyişine müdahale edebilmek için TMMOB yasasına eklediği bir maddedir.
6235 Sayılı Kanun uyarınca kurulan TMMOB ve bağlı odaları, Anayasa’nın 135. Maddesinde 
tanımlandığı biçimiyle kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Aynı Anayasa madde-
sine göre meslek örgütleri üzerinde devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla 
düzenlenir.
AKP, Anayasa’nın 135. maddesini çiğneyerek, herhangi bir kanun olmaksızın, Bakanlar Kuru-
lu Kararı ile Odalarımızı keyfi biçimde denetlemek istemektedir.
AKP’nin amacı denetim yapmak değil, Bakanlıklar eliyle TMMOB üzerinde sanki TMMOB 
kendine bağlı bir genel müdürlükmüş gibi “hiyerarşik vesayet” oluşturmak, TMMOB’nin ya-
sayla verilmiş kamusal görevlerini yürütmesini engellemektir.
Hiçbir bakanlığın, TMMOB ve bağlı odalarının yasayla verilen hak ve yetkilerine müdahale 
etme hakkı ve haddi yoktur. TMMOB ve Odalarımız bakanlıklara ait birer alt birim değildir. 
TMMOB, anayasal statüsü olan, kanunla kurulmuş ve 1954 yılından bu yana varlığını ve mü-
cadelesi sürdüren bir meslek örgütüdür. 
TMMOB ve Odaları, ülkenin en açık, en şeffaf işleyişine sahip örgütleridir. Her iki yılda bir ya-
pılan genel kurullarımızda seçilen denetim kurullarımız, üçer aylık dönemlerle idari ve mali 
denetim yapmaktadır. Bu denetim ve faaliyet raporları tüm üyelerimizin ve halkımızın erişi-
mine açık biçimde yayınlanmaktadır.
Tüm bu gerçeklere ve yasal gerekçelere rağmen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Bir-
liğimize bağlı Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açmış olduğu davada mahkeme, Kimya Mü-
hendisleri Odası Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar vermiştir.
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Hukukun tümüyle ayaklar altına alındığı, yüksek mahkeme başkanlarının Saray salonlarında 
el pençe divan durduğu bu dönemde mahkemenin verdiği bu karar bizleri şaşırtmadı. Çünkü 
bizler biliyoruz ki Mahkemenin Kimya Mühendisleri Odamız hakkında verdiği bu karar hu-
kukla ilgili değil, tamamıyla AKP’nin siyasal çıkarlarıyla ilgilidir.
Bu hukuk dışı dayatmaya karşı Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu arkadaşlarımız gö-
revlerinin başında olmaya, mücadelemizde yanımızda durmaya devam ediyorlar.
Birliğimize ve odalarımıza yönelik sistematik biçimde yürütülen tüm bu saldırılara karşı mü-
cadelemizi tüm meşru zeminlerde yürütmeye devam ediyoruz.
Değerli arkadaşlar,
Birliğimizin çalışmalarını ve yetkilerini sınırlandırmaya yönelik adımların bir diğer boyutu da 
birbiri ardına yapılan yönetmelik değişiklikleriyle odalarımızın kamu adına yürüttüğü mesle-
ki denetim faaliyetlerini sınırlandırma çabalarıdır. Odalarımızın faaliyet alanlarını sınırlandır-
mak için işgüzarlıkla yapılan değişiklikler, hizmet alanlarındaki denetimi, güvenliği ve kaliteyi 
ortadan kaldırarak telafisi mümkün olmayan kamusal zararlara yol açmaktadır. 
Bu alandaki saldırılar sadece odalarımızla ve mesleğimizle sınırlı kalmamış, meslektaşlarımı-
zın haklarına da yönelmiştir. Bunun en önemli örneği, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz 
arasında 2012 yılında yapılan asgari ücret belirleme protokolünün tek taraflı olarak feshedil-
mesidir.
Meslektaşlarımızı düşük ücretlerle kayıt dışı biçimlerde çalışmaya, geleceklerinde ise düşük 
emeklilik ücretlerine mahkum etmeye zorlayan bu karar, AKP’nin emek düşmanı yüzünün en 
önemli göstergelerinden biridir.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu keyfi ve tek taraflı kararı başta olmak üzere mesleki etkin-
liklerimizi sınırlandırmaya yönelik tüm kararlara ve yönetmelik değişikliklerine karşı hukuki 
ve demokratik zeminde üyelerimizle birlikte verdiğimiz haklı mücadele devam etmektedir.
Değerli Arkadaşlar,
Birliğimize, Odalarımıza ve 1970’li yıllardan beri savunduğumuz değerlerimize saldırganlığın 
bu denli arttığı bu dönemde, bizler kendi değerlerimize, kendi örgütlülüğümüze ve kendi 
kurullarımıza daha sıkı sarılmalı ve sahip çıkmalıyız.
TMMOB ve bağlı odalarındaki hiçbir mevki ve makam, TMMOB’nin inançla, mücadeleyle, 
fedakarlıklarla inşa ettiği demokratik değerlerden daha kıymetli değildir.
İktidar yandaşı gazetelerin Birliğimizin logosundaki renklere bile saldırdığı bir dönemde, biz-
lerin omuzlarındaki sorumluluk çok daha büyüktür.
Çünkü onların asıl hedefi logomuzdaki renkler değil, karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı 
barışı, dinci gericiliğe karşı laikliği, dogmatizme karşı bilimi, faşizme karşı özgürlükleri, her 
türlü ırkçılığa karşı eşitliği ve barış içerisinde bir arada yaşamı, rant ve sömürüye karşı emeği, 
emperyalizme karşı bağımsızlığı savunan mücadele geleneğimizdir.
Bizler bu geleneği korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımakla yükümüyüz. Çünkü bu örgüt 
bizlere Teoman ÖZTÜRK’ün ve isimlerini burada sayamadığım onlarca devrimci, demokrat ve 
yurtsever meslektaşımızın emanetidir.
Kişisel hırslarla, gündelik kararlarla bu emaneti, bu değerli mirası yaralamaya kalkanlar, karşı-
larında tüm TMMOB örgütlülüğünü bulurlar. Herkes bu sorumlulukla davranmalı, adımlarını 
buna göre atmalıdır.
Değerli Arkadaşlar,
Tüm TMMOB örgütlülüğü açısından zorlu ve yoğun geçen bir çalışma döneminin ardından 
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Odalarımızın mesleki ve teknik kongre, sempozyum dönemlerine girmiş bulunuyoruz. Birli-
ğimize bağlı 24 odamız bu dönem boyunca 100’ün üzerinde kongre, sempozyum, kolokyum, 
sergi gibi bilimsel ve teknik etkinlik düzenlemektedir.
TMMOB bünyesinde gerçekleştireceğimiz Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Kadın Kurulta-
yı, Kent Sempozyumları, Sanayi Kongresi, Enerji Sempozyumu ve Mühendislik, Mimarlık ve 
Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu hem hazırlanış aşamaları hem de temaları bakımından 
mühendis, mimar ve şehir plancılığının farklı disiplinlerinin sorunlarını bir arada tartışılabil-
diği önemli etkinlikler olacaktır. Bu etkinliklere tüm arkadaşlarımızın aktif biçimde katılım 
sağlaması gerekmektedir.
Yüzlerce üyemizin katılımıyla gerçekleşen bu kongre ve sempozyumlar bizler için sadece tek-
nik bilgilerin tartışılıp değil, bu bilgilerin aynı zamanda toplumsallaştırıldığı zeminlerdir. Bu 
anlayışla yürütülen çalışmalarda hepinize kolaylık diliyorum.
Önümüzdeki dönemin, geçtiğimiz dönemden daha kolay olmayacağını hepimiz biliyoruz. 
Ocak ayından itibaren başlayacak olan genel kurullar sürecinin bu bilinç ve anlayışla, birliği-
mize ve geleneğimize yakışan bir olgunlukla yürütülmesi gerekiyor.
Genel kurullar sürecine girerken bilelim ki işsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa ve hayat pahalılı-
ğına karşı mücadele etmenin sorumluluğu bizlerin omuzundadır.
Savaşa, şiddete ve çatışmalara karşı barışın ve bir arada yaşamın sesini yükseltmenin sorum-
luluğu bizlerin omuzundadır.
Baskı, zulüm ve sömürüye karşı eşitliği, özgürlüğü ve emeği savunmanın sorumluluğu bizle-
rin omuzundadır.
Faşizme ve dinci gericiliğe karşı, toplumun aydınlık değerlerini egemen kılmanın sorumlulu-
ğu bizlerin omuzundadır.
Emperyalizme, militarizme ve savaş çığırtkanlığına karşı hakların kardeşliğini savunmanın so-
rumluluğu bizlerin omuzundadır.
Umutsuzluğa karşı umudu; korkuya karşı cesareti; teslimiyete karşı direnişi örgütlemenin 
sorumluluğu bizlerin omuzundadır.
Bu salon, omuzlarımızdaki bu yaşama yükünü hiç tereddüt etmeden omuzlayan insanlarla 
dolu olduğu için örgütümüzle gurur duyuyorum.

Yaşamak bu yangın yerinde, her gün yeniden ölerek
Zalimin elinde tutsak, cahile kurban olarak
Yalanla kirli havada, güçlükle soluk alarak
Savunmak gerçeği, çoğu kez yalnızlığını bilerek
Korkağı, döneği, suskunu görüp de öfkeyle dolarak

Toplanıyor ölü arkadaşlar, her biri bir yerden gelerek
Kiminin boynunda ilmeği, kimi kanını silerek
Kucaklıyor beni Metin Altıok “Aldırma” diyor gülerek
“Yaşamak görevdir bu yangın yerinde, yaşamak, insan kalarak”

İnsanca yaşayabileceğimiz bir Türkiye ve dünya umuduyla, hepinizi sevgi ve saygıyla selam-
lıyorum.
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Adana

15.11.2017

TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 
KONGRESİ
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ÖZGÜR VERİ, ÖZGÜN BİLGİ, ÖZGÜR DÜNYA
Değerli Meslektaşlarım, Değerli Hocalarım, Sevgili Öğrenciler
TMMOB adına Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız tarafından organize edilen Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Kongremize hoş geldiniz. TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum.

Kongrenin yapılmasında büyük emekleri bulunan Düzenleme ve Yürütme Kurulumuza, Hari-
ta ve Kadastro Mühendisleri Odamız yöneticilerine, ev sahipliğimizi üstlenen Çukurova Üni-
versitesi rektörlüğüne, Oda çalışanlarımıza ve elbette görüşlerini bizimle paylaşacak bilim 
insanlarına teşekkür ediyorum. Oldukça yoğun bir programla 4 gün boyunca devam edecek 
kongrenin başarıyla geçmesini diliyorum. 

Değerli Konuklar,
Ülkemizde bulunan 500 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının meslek örgütü olan 
Birliğimiz, meslektaşlarımızın mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimlerini 
sağlamayı amaç edindiği kadar, mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarını sağla-
mayı da amaç edinmektedir. Bu amaçla meslek alanlarımızla ilgili tüm konularla yakından 
ilgilenerek, bu konular hakkında halkın çıkarları doğrultusunda görüş oluşturmaya çabalı-
yoruz.

Halkın çıkarını esas alan bu anlayışımız çoğu zaman rant çevrelerinin ve siyasi iktidarların 
hoşuna gitmiyor.

Rant için, para için, yandaşlarına imtiyaz sağlamak için şehirlerimizi, doğamızı, tarihimizi yani 
insanlığın ortak geleceğini yok sayan bu anlayışla uyuşmamız mümkün değil.

Derelerimizi, kıyılarımızı, meralarımızı yapılaşmaya açıp tabiatı yağmalayanlarla uyuşmamız 
mümkün değil.

Kamusal kaynaklarla kurulmuş büyük sanayi kuruluşlarını özelleştirenlerle, ortak zenginlikle-
rimizi satanlarla uyuşmamız mümkün değil.

Şehirleri biçimsiz gökdelenlerle, kaçak yapılarla dolduranlarla, parklarımızı bahçelerimizi 
AVM yapanlarla uyuşmamız mümkün değil.

Tarihi yapılarımızı, ortak kültürel mirasımızı ortadan kaldıranlarla uyuşmamız mümkün değil.
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TMMOB olarak bizler yıllardır açtığımız davalarla, yaptığımız kongre ve sempozyumlarla, 
hazırladığımız raporlarla bu yağma düzenini durdurabilmek kamusal değerlerimizi ve ortak 
geleceğimizi savunmak için büyük mücadeleler verdik. İktidar sahipleri aksini istiyor diye 
doğruları savunmaktan vazgeçecek değiliz.

Ne yazık ki bu ülkede doğruları ve halkın çıkarlarını savunmanın da bir bedeli oluyor. Bu yağ-
ma düzenine karşı mücadelenin en önemli mevzilerinden biri olan TMMOB’ye de bu bedeli 
ödetmek istiyorlar.

Kuruluş yasamızı değiştirerek, mesleki denetim yetkilerimiz kısıtlanarak, denetim adı altın-
da vesayet uygulanmak isteyerek, yandaş basın tarafından hedef gösterilerek, hakkımızda 
mesnetsiz suçlamalarla davalar açılarak, üyelerimizin hakları gasp edilerek, oda yönetim 
kurullarımız görevden alınmak istenerek bizleri susturmak, yıldırmak istiyorlar. Bugüne ka-
dar örgütlü yapımıza karşı gerçekleştirilen tüm bu saldırıları üyelerimizle birlikte verdiğimiz 
mücadele ve demokratik kamuoyunun desteğiyle geri püskürttük. İktidarın tüm bu saldırıla-
rına rağmen bizler doğrudan ve halktan yana tavır almaktan asla geri adım atmadık, bundan 
sonra da atmayacağız.

Değerli Konuklar,
Bizim mesleğimiz insanlık tarihinin en başından beri, doğanın bilgisi ile insanın tekniğinin 
bir arada uygulanmasıdır. Doğanın verili koşullarını insanın yaşamını kolaylaştıracak biçimde 
dönüştürmek, gündelik hayatımızı ve çevremizi doğayla en uyumlu biçimde yapılandırmak 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki etkinliğinin özüdür.

Bu anlamıyla önümüzdeki 4 gün boyunca farklı boyutlarıyla tartışacağımız Coğrafi Bilgi Sis-
temleri, çok sayıda farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininin ortak çalışma 
alanını oluşturmaktadır. Bu disiplinlerarası niteliği nedeniyle Harita ve Kadastro Mühendisle-
ri Odamızın yürütücülüğü üstlendiği bu kongremizin düzenleme kurulunda 13 ayrı odamız-
dan temsilci bulunmaktadır.

Bilgisayardan çevreye, enerjiden madene, ormancılıktan doğan kaynaklara, ulaşımdan kriz 
yönetimine, kent planlamasından iletişime, altyapı uygulamalarından sanayileşmeye kadar 
her alanda Coğrafi Bilgi Sistemlerine dayalı teknoloji ve uygulamalara ilişkin bilgi ve çalışma-
larımızı paylaşmak bu kongrenin temel amacıdır.

Konuşmamın en başında da söylediğim gibi bizler bilimin ve tekniğin halk için kullanılmasını 
benimsemiş bir örgütüz. Binlerce yıllık medeniyet birikimimizin ortak ürünü olan bilginin, 
tekniğin ve teknolojinin kamusal niteliğinin göz önünde bulundurularak halkın ortak çıkarı 
için kullanılması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz.

Bilgi ve teknolojinin belirli kesimlere ait bir ayrıcalık olmaktan çıkartılarak kamusal bir nite-
lik kazandırılması aynı zamanda bilgi ve teknolojinin de sınırlarından kurtarılarak özgürleş-
tirilmesi anlamına gelir. Özgür bilim, yeni teknolojik gelişmelerin ve bilimsel buluşların en 
önemli şartıdır.

Modern bilim nasıl ki ortaçağın skolastik düşüncesinin dar kalıplarının yıkılmasıyla geliştiyse, 
günümüzün teknolojisi de sermayenin kar odaklı kalıplarından kurtulduğunda yepyeni bir 
boyut kazanacaktır. Bilimin savaş ve yıkım için değil, barış içinde bir arada yaşam için kullanıl-
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dığı; yeni icatların bir avuç çok uluslu şirketin kasalarını doldurmak için değil, insanlığın genel 
refahını artırmak için kullanıldığı; teknolojik gelişmelerin çalışmaktan tükenerek değil, özgür-
ce üreterek yaşayabileceğimiz bir yaşam için kullanıldığı bir dünya mümkün hale gelecektir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri, sosyo-ekonomik, politik ve kültürel kaynakların topyekûn yönetimi 
gibi karmaşık karar-destek analizlerinde oynadığı rolle, tüm dünya ülkelerinde etkin bir tek-
nolojik araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde uydulardan alınan yüksek has-
sasiyete sahip konum bilgileri, yine uydulardan alınan görüntülerle artık çok daha hızlı bir 
şekilde birleştirilip, veri toplama süreçleri de oldukça kolaylaşmıştır. Tüm bu hızlı gelişme-
lerle birlikte coğrafi bilgiler artık çok daha sağlıklı ve dinamik bir biçimde yönetilip, paylaşı-
labilmektedir. Her türlü karar-destek faaliyetinin en önemli aracı haline gelen Coğrafi Bilgi 
Sistemleri, sadece teknik değil, sosyal ve kültürel alanda da birçok gelişmeyi yönlendirebilen 
çağımızın güçlü bir bilgi yönetim bakışıdır. Dünyamızın yüz yüze olduğu “göç”, “kıtlık”, “ku-
raklık”, “küresel ısınma”, “doğal afetler” gibi sorunlarla başa çıkabilmek için küresel anlamda 
coğrafi bilgi sistemlerini doğru analiz edip uygun biçimde kullanmamız gerekiyor. İnsanlık 
onuruna yaraşır bir yaşam düzeyine gelinmesi ve yaşanabilir bir çevre için coğrafi bilgi sis-
temleri en önemli gücümüzdür.

Önümüzdeki 4 gün boyunca gerçekleştirilecek panellerde ve yapılacak sunumlarda Coğrafi 
Bilgi Sistemlerinin farklı alanlardaki uygulamalarını ve bu alanlardaki yeni teknolojik gelişme-
lerinin göreceğiz. Hepimiz için faydalı bir kongre olmasını temenni ediyorum.

Barışın egemen olduğu özgür bir dünyada yaşamak dileğiyle hepinizi TMMOB Yönetim Kuru-
lu adına saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum.
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Ankara

17.11.2017

MMO KAYNAK TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Hocalarım, Sevgili Öğrenciler
Makine Mühendisleri Odamız tarafından bu yıl Onuncusu düzenlenen Kaynak Teknolojileri 
Ulusal Kongre ve Sergisi’ne hoş geldiniz. TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum.

Kongrenin yapılmasında emekleri bulunan Düzenleme ve Yürütme Kurulumuza, Makina Mü-
hendisleri Odamızın Ankara Şubesi yöneticilerine, Oda çalışanlarımıza ve elbette görüşlerini 
bizimle paylaşacak bilim insanlarına teşekkür ediyorum.

Değerli Konuklar,
Kaynak teknolojileri alanındaki yeni gelişmeleri ve yaklaşımları tanıma ve bu alanda üretilen 
bilgiyi paylaşma amacıyla 20 yıl önce düzenlemeye başladığımız Kaynak Teknoloji Kongresi, 
20 yıl içerisinde yarattığı bilgi birikimi ile sektörün en önemli bilimsel ve teknik faaliyetlerin-
den birisi haline geldi.

Teknolojik gelişmelerin giderek hızlanması ve sanayinin yeni ihtiyaçları bu gibi bilimsel kong-
re ve sergilerin önemini daha da artırıyor. Konunun farklı alanlardaki uzmanlarını ve uygu-
layıcılarını bir araya getirerek bilgi ve tekniğin yaygınlaşarak toplumsallaşmasını sağlayan 
odalarımızı bu çabalarını kutluyorum.

Ülkemizde bulunan 500 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının meslek örgütü olan 
Birliğimiz, meslektaşlarımızın mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimlerini 
sağlamayı amaç edindiği kadar, mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarını sağla-
mayı da amaç edinmektedir. Bu amaçla meslek alanlarımızla ilgili tüm konularla yakından 
ilgilenerek, bu konular hakkında halkın çıkarları doğrultusunda görüş oluşturmaya çabalı-
yoruz.

Halkın çıkarını esas alan bu anlayışımız çoğu zaman rant çevrelerinin ve siyasi iktidarların 
hoşuna gitmiyor.

Rant için, para için, yandaşlarına imtiyaz sağlamak için şehirlerimizi, doğamızı, tarihimizi yani 
insanlığın ortak geleceğini yok sayan bu anlayışla uyuşmamız mümkün değil.

Kamusal kaynaklarla kurulmuş büyük sanayi kuruluşlarını özelleştirenlerle, ortak zenginlikle-
rimizi satanlarla uyuşmamız mümkün değil.
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Derelerimizi, kıyılarımızı, meralarımızı yapılaşmaya açıp tabiatı yağmalayanlarla uyuşmamız 
mümkün değil.

Şehirleri biçimsiz gökdelenlerle, kaçak yapılarla dolduranlarla, parklarımızı bahçelerimizi 
AVM yapanlarla uyuşmamız mümkün değil.

Tarihi yapılarımızı, ortak kültürel mirasımızı ortadan kaldıranlarla uyuşmamız mümkün değil.

TMMOB olarak bizler yıllardır açtığımız davalarla, yaptığımız kongre ve sempozyumlarla, 
hazırladığımız raporlarla bu yağma düzenini durdurabilmek kamusal değerlerimizi ve ortak 
geleceğimizi savunmak için büyük mücadeleler verdik. İktidar sahipleri aksini istiyor diye 
doğruları savunmaktan vazgeçecek değiliz.

Ne yazık ki bu ülkede doğruları ve halkın çıkarlarını savunmanın da bir bedeli oluyor. Bu yağ-
ma düzenine karşı mücadelenin en önemli mevzilerinden biri olan TMMOB’ye de bu bedeli 
ödetmek istiyorlar.

Kuruluş yasamızı değiştirerek, mesleki denetim yetkilerimiz kısıtlanarak, denetim adı altında 
vesayet uygulanmak isteyerek, yandaş basın tarafından hedef gösterilerek, hakkımızda mes-
netsiz suçlamalarla davalar açılarak, üyelerimizin hakları gasp edilerek, oda yönetim kurulla-
rımız görevden alınmak istenerek bizleri susturmak, yıldırmak istiyorlar.

Bugüne kadar örgütlü yapımıza karşı gerçekleştirilen tüm bu saldırıları üyelerimizle birlikte 
verdiğimiz mücadele ve demokratik kamuoyunun desteğiyle geri püskürttük. İktidarın tüm 
bu saldırılarına rağmen bizler doğrudan ve halktan yana tavır almaktan asla geri adım atma-
dık, bundan sonra da atmayacağız.

Değerli Konuklar,
Konuşmamın başlangıcında da dile getirdiğim gibi teknoloji geçmiş dönemlerle kıyaslanama-
yacak bir hızla gelişip yaygınlaşıyor. Her geçen gün ortaya çıkan yeni teknolojik atılımlar sa-
dece mevcut sektörlerde teknoloji kullanımının yoğunluğunu artırmıyor, geleneksel üretim 
tekniklerinin egemen oluğu alanları da teknolojiyle buluşturuyor. İletişimden haberleşmeye, 
ulaşımdan lojistiğe, sanayiden enerjiye kadar pek çok alan, yeni teknolojik gelişmelerle sü-
rekli olarak yeniden yapılandırılıyor. Pek çok sektörde farklı kullanımları olan Kaynak tekno-
lojileri de bu hızlı değişimin en önemli parçalarından birisini oluşturuyor.

Sizler de biliyorsunuz ki, yaşanan her teknolojik gelişme, o teknolojiye sahip olup kullanan-
larla kullanmayanlar arasındaki üretim ve gelişme hızını daha da artırmaktadır. Gönül isterdi 
ki, Ar-Ge faaliyetlerinin, inovasyonun ve teknoloji yoğun üretimin desteklenmesi ülkemizin 
ekonomik önceliği olsaydı. Ne yazık ki, siyasi iktidar teknolojiye değil, arsalara yatırım ya-
pıyor. Dolayısıyla bizim gibi teknolojik bağımlılığı olan ülkelerde, uluslararası alandaki yeni 
gelişmeleri takip etmek son derece önem kazanıyor.

Bununla beraber teknoloji iki aşamalı bir süreçtir. Teknolojiyi geliştirmek kadar, geliştirilen 
teknolojiyi kullanmak da o sürecin parçasıdır. Bunun da üretim, denetim, kontrol yöntemleri, 
kalite güvence sistemleri, eğitim, denetim, akreditasyon ve belgelendirme gibi pek çok aşa-
ması bulunmaktadır. 20 yıldır gerçekleştirdiğimiz kongrelerde özellikle kaynak teknolojileri-
nin kullanımındaki standartların geliştirilmesi yolunda önemli adımlar attık. Bu kongrelerde 
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ortaya çıkan bilimsel ve teknik veriler ışığında üretim, kontrol, kalite standartlarını oluştur-
duk ve eğitim, belgelendirme, denetim gibi alanlarda da gerekli mevzuatlarımızı hazırladık.

Ulusal düzeyde yeterli teknik altyapı ve hukuki düzenlemenin olmadığı bir alanda benim de 
üyesi olmaktan gurur duyduğum Makine Mühendisleri Odamızın bu eksikliği doldurmaya 
yönelik cesur girişimlerini çok değerli buluyorum.

Değerli Konuklar,
Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bir buçuk yıla varan Olağanüstü Hal rejimi sosyal ve 
siyasal yaşamı boyunduruk altına almışken, ülke ekonomisi de büyük bir krize doğru sürük-
leniyor. Yıllarca uygulanan rant temelli politikalar nedeniyle üretimi, yatırımı, sanayileşmeyi, 
bilimi, teknolojiyi, mühendisi, insanı dışlayan bir ekonomik yapı doğdu. Bugün yaşadığımız 
yüksek enflasyon, kronik işsizlik, zamlar ve yüksek döviz kurları yanlış ekonomik tercihlerin 
ürünüdür.

Sorunlarımızın çözümü için ülkemiz stratejik ön görüyle tüm alanlarda ve tüm sektörlerde 
kendi ulusal politikalarımız hayata geçirilmelidir. Bilim ve teknolojide yetkinleşmeli ve bunu 
ülke ölçeğinde toplumsal ekonomik faydaya dönüştürmeli ve bu amaçla ulusal bir strateji 
belirlemelidir.

Son 30 yıldır özelleştirme, serbestleştirme, kuralsızlaştırma uygulamalarıyla harap edilen 
ekonomik ve sosyal yapı, kamusal bir anlayışla yeniden ayağa kaldırılmalıdır. Doğaya ve in-
san yaşamına saygı gösteren bir anlayışla sanayileşme, kalkınma ve üretim benimsenmelidir. 
Topraklarımız, yer altı ve yer üstü kaynaklarımız, mühendislerimiz ve emekçilerimiz çok ulus-
lu şirketlerin kasaları için değil, ülkemizin ve toplumumuzun gelişmesi için seferber edilme-
lidir.

Bizler TMMOB olarak 70’li yıllardan beri sahip olduğumuz bilimsel ve teknik aklı, sömürgen-
lerin değil halkın çıkarları için kullanmanın mücadelesini verdik. Bu mücadelenin takipçisi 
olacağız. Bizi bugün burada bir araya getiren de, bilimsel ve teknik alandaki birikimlerimizi 
paylaşmak ve toplumsallaştırabilmektedir.

Bu anlayışla kongremizin hepimiz adına verimli geçmesini diliyorum. TMMOB Yönetim Kuru-
lu adına hepinizi saygı ve dostlukla selamlıyorum.
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Ankara

25.11.2017

TMMOB 5. KADIN KURULTAYI
M. Hanze Gürkaş
TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı

Değerli Konuklar,
Değerli Katılımcılar,
Yüzü Aydınlığa Dönük, TMMOB Kadınları ;
Hepinizi 44. dönem TMMOB Kadın Çalışma Grubu ve şahsım adına sevgiyle, saygıyla ve da-
yanışmayla selamlıyorum.

TMMOB Genel Kurulu kararı doğrultusunda;  kadın çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, 
kadın politikalarının üretilmesi ve yaygınlaştırılması, MMŞP kadınların gerek iş hayatında, 
gerekse toplumsal yaşamda karşı karşıya kaldıkları sorunların tespit edilmesi ve çözüm öne-
rilerinin geliştirilmesi amacıyla yola çıktığımız ve bu yıl 5.sini gerçekleştirdiğimiz Kadın Kurul-
tayımızda sizlerle omuz omuza olmaktan gurur duyuyorum.

Kurultayımız anlamlı bir günde başlıyor, bugün Dominik’te  ’’Kelebekler’’ olarak da anılan 
Mirabel kardeşlerin tecavüz edilerek vahşice öldürülmesinin 57. Yılı…

25 Kasım…. “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü”…

1960 yılında Dominik’te diktatörlüğe karşı mücadele eden üç kız kardeşin Patria, Minerva 
ve Maria’nın vahşi şekilde katledilmesiyle; onların anısını yaşatmak, dünyanın her yerinde 
kadına uygulanan şiddete karşı mücadele etmek için kabul edilen bir gün.

Diktatörlüğün sona ermesinde sembolleşen, Mirabel kız kardeşlerin onurlu mücadelesinin 
mirası olan 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma’’ 
gününde bizler de mücadeleyi ve dayanışmayı büyütmek üzere bir araya gelmenin onurlu 
gururunu taşıyoruz. 

Sevgili kadınlar,
Zor günlerden geçiyoruz.

Bir buçuk yıldır Olağanüstü Hal Rejimi altında yaşıyoruz.

OHAL Kararnameleri ile muhalif tüm sesler susturulmaya çalışıldı. KHK ile, 16 televizyon, 3 
haber ajansı, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatıldı. Kadına 
yönelik şiddet ve cinsiyet eşitliği için mücadele eden kadın derneklerinin de aralarında bu-
lunduğu toplam 370 dernek kapatıldı.
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Grevler ertelendi, mitingler iptal edildi, basın açıklamaları yasaklandı. Sokağa çıkan tüm ke-
simler polis şiddetiyle bastırıldı. 8 Mart etkinliklerimiz, 10 Ekim anmalarımız yasaklandı.

Sivil inisiyatiflerin ve kadınların özgürlük, eşitlik demokrasi için örgütlenmesinin engellen-
mesi, hak, hukuk ve adalete sığmayan tüm uygulamalar, OHAL’e sığınarak meşrulaştırılmaya 
çalışılıyor.

OHAL döneminde siyasi parti başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, gazeteciler, sa-
natçılar, sosyal medya kullanıcıları cezaevlerine kapatıldı.

Şaibeli referandum sonuçları ile Anayasa değiştirilerek parlamenter demokrasi yok edildi, 
yargı organları Saray’a bağlandı, hukukun üstünlüğü tümüyle sona erdirildi.

TMMOB kadrolarında görev almış, 3bine yakın mühendis, mimar, şehir plancısının da ara-
larında bulunduğu ve %10unu kadınların oluşturulduğu, 130 bin kamu emekçisi, hukuksuz 
biçimde işlerinden atıldı.

Sevgili kadınlar,
Örgütümüz TMMOB, bir süredir DİSK, KESK ve TTB ile “OHAL DEĞİL DEMOKRASİ İSTİYORUZ” 
başlığıyla bir kampanya yürütüyor.

Kampanyada öncelikli amaç, her üç ayda bir uzatılmakta olan OHAL’in, 20 Ocak 2018 tarihin-
de bir kere daha uzatılmamasını sağlamaktır. Bu çerçevede 81 ilde emek ve meslek örgütleri 
ve yerel demokrasi güçleriyle ortak etkinlikler yapılacaktır.

Bu noktada tüm kadın arkadaşlarımı, herkes için, ama ille de biz kadınlar için, çok önemli bir 
çalışma olan, örgütümüzün bu anlamlı kampanyasına destek vermeye çağırıyorum.

Bu salondaki her bir kadın arkadaşımın bu mücadeleye omuz vereceğine inancım tamdır.

Ohalde demokrasi istiyoruz!

Sevgili arkadaşlar,
Bu karanlık günlerde biz kadınlar, saray iktidarının kadın düşmanı, laiklik karşıtı, gerici uygu-
lamaları nedeniyle toplumsal yaşamı kuşatan katmerlenmiş şiddet karşısında bir de “yaşa-
mak için” savaş veriyoruz.

Yaşamak evet ama unutmadan yaşamak,

Kadın cinayetlerini, çocuk istismarlarını ve istismarcılarını…

Kadını çalışma yaşamından uzaklaştırıp eve hapsetmeye çalışılan yasal düzenlemeleri,

Eğitim sisteminin nasıl eğilip büküldüğünü;  kadınların eğitim hakkının nasıl gasp edildiğini 
unutmadan…

İçeride ve dışarıda, nasııll bile isteye savaşın içine çekildiğimizi; ölen, yaralanan, yerlerinden 
yurtlarından koparılan binlerce insanımızı unutmadan…

Sevgili kadınlar,
OHAL dönemi sadece hukuki uygulamalarıyla değil, yarattığı güvensizlik ve şiddet ortamıyla 
da kadınların yaşamında derin etkiler yarattı. 15 Temmuz gecesinden itibaren sokaklara ege-
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men olan ve halen bir biçimde devlet tarafından görmezden gelinen şiddet ortamı en fazla 
kadınları hedef alıyor.

Otobüslerde, dolmuşlarda, parklarda, sokaklarda kadınlara yönelik tacizler ve saldırılar gö-
rülmemiş düzeyde arttı, ceza indirimleri ile kadına yönelik şiddet teşvik edildi. Birçok kadın 
örgütünün itirazlarına rağmen, müftülere resmi nikâh kıyma yetkisi veren düzenlemeler ha-
yata geçirildi. Kadın erkek ötekileştirilerek, eğitim müfredatı bilimsel olmaktan çıkarılarak, 
tamamen dinselleştirilerek, sınav sistemleri değiştirilerek tüm okullar imam hatipleştirildi.

Kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin ölçüsüz biçimde arttığı bu dönemde, devlet 
kurumları OHAL gerekçesiyle başvuruları görmezden geldi.

Altını kalın çizgilerle çiziyorum, gerek ülkemizde gerekse de dünya genelinde kadın erkek 
eşitliğini kabul etmeyen, muhafazakâr, ırkçı, ayrımcı politikalar benimsendiği müddetçe, ka-
dına yönelik şiddete ilişkin rakamlar da yükselmeye devam edecektir.

Tüm Kadın arkadaşlarıma sesleniyorum:

Haydi kadınlar!!!

Şimdi, yaşamın her alanda var olduğumuzu gösterme zamanı…

Nasıl ki, Dominik Cumhuriyeti diktatörü Trujillo’nun askerleri tarafından tecavüz edilerek 
katledilen Mirabal kardeşlerin onurlu mücadelesi diktatörlüğün yıkılmasına neden olmuşsa, 
biz kadınlar da bedenlerimiz ve kimliklerimiz üzerinde kurulmaya çalışılan baskıya boyun 
eğmeyeceğiz.

Ne giyeceğimize, ne içeceğimize, nerede yürüyeceğimize, ne zaman sokağa çıkacağımıza, 
ne zaman eve gireceğimize kimseyi karıştırmayacağız! Birbirimize sahip çıkacağız ve bir kişi 
daha eksilmeyeceğiz!

Kadınların yüzyıllardır süren haklı mücadelesiyle, özgürlüklerini OHAL’e, AKP’nin tek adam 
rejimine terk etmeyecek, demokrasi, barış, eşitlik, özgürlük ve laiklik için mücadeleyi büyü-
teceğiz!

Şimdi, sözümüzü söyleme, gücümüzü gösterme zamanı...

Biliyor ve inanıyorum ki İki gün boyunca Kurultayda yürüteceğimiz her tartışma, alacağımız 
her karar, TMMOB örgütlülüğünü ve biz kadınların dayanışmasını güçlendirecek, bizlere mü-
cadelemizde özgüven ve cesaret aşılayacaktır.

Bu anlayış ve kararlılıkla, 5. Kadın Kurultayını bir kez daha selamlıyorum. Kurultayın hazırlan-
masında emeği geçen, başta kadın çalışma grubuna, Türkiye’nin dört bir yanından bu salona 
gelen tmmob kadınlarına teşekkür ediyorum. Kurultayın başarılı geçmesini diliyor hepinizi 
saygıyla, sevgiyle ve dayanışma ile selamlıyorum.
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Adana

30.11.2017

MMO 9. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 
KONGRESİ VE SERGİSİ
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

“Yasadan Kültüre”
Değerli Meslektaşlarım, Değerli Hocalarım, Sevgili Öğrenciler
TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Bu önemli kongrenin gerçekleştirilmesinde büyük emekleri bulunan Düzenleme ve Yürütme 
Kurulumuza, Makina Mühendisleri Odamızın Genel Merkez ve Adana Şubesi yöneticilerine, 
ev sahipliğimizi üstlenen Çukurova Üniversitesi rektörlüğüne, Oda çalışanlarımıza ve elbette 
görüşlerini bizimle paylaşacak bilim insanlarına teşekkür ediyorum. Üç gün boyunca devam 
edecek kongre ve serginin başarıyla geçmesini diliyorum.

Değerli Konuklar,
“İşçi sağlığı ve iş güvenliği” konusu TMMOB örgütlülüğünün en önemli çalışma ve mücadele 
alanlarından birisini oluşturuyor. Meslek içi eğitimden belgelendirmeye, akreditasyondan 
mesleki denetime kadar pek çok alandaki faaliyetimizin temelinde, insanı önceleyen bir 
meslek anlayışına sahip olmamız yatmaktadır.

TMMOB ve bağlı odalar olarak hazırladığımız tüm mesleki yönetmeliklerin odağında, hiz-
met üretiminin güvenli, sağlıklı koşullarda, insan haklarına ve onuruna yakışır biçimlerde 
gerçekleştirilmesi prensibi yer almaktadır. Bu anlayış, TMMOB’nin 1970’li yıllardan bu yana 
savunduğu toplumcu bakış açısının mesleki yansımasıdır.

Düzenli aralıklarla yayınladığımız raporlarımız ve bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ve Sergisi bu alandaki gelişmeleri takip etmek ve kamuoyunu 
bilgilendirmek açısından önemli birer araçtır.

TMMOB ve bağlı odaları olarak bizler, mesleki alanlarımıza ilişkin sahip olduğumuz bilimsel 
ve teknik bilgiyi ülkemizin ve halkımızın ortak çıkarı için kullanmayı şiar edinmiş mesleki de-
mokratik birer kitle örgütleriyiz. Düzenlediğimiz kongre, sempozyum, panel gibi etkinlikleri-
mizin temel amacı, mesleki alanlarımızdaki yeni fikirleri ve teknikleri halkla buluşturabilmek, 
toplumsallaştırabilmektir.

Birliğimizin bu toplumcu bakış açısı yalnızca fikirlerin paylaşımı konusuyla sınırlı değildir. Biz-
ler başta planlama olmak üzere mühendis, mimar ve şehir plancılığı pratiklerinin her aşama-
sında rant kesimlerinin çıkarlarını değil, insanın, doğanın, çevrenin ihtiyaçlarını öne alan bir 
anlayışın savunucularıyız.

Bu yaklaşımımız nedeniyle yıllardır siyasi iktidarların hedefindeyiz. Kuruluş yasamızı değiş-
tirerek, mesleki denetim yetkilerimiz kısıtlanarak, denetim adı altında vesayet uygulanmak 
isteyerek, yandaş basın tarafından hedef gösterilerek, hakkımızda mesnetsiz suçlamalarla 
davalar açılarak, üyelerimizin hakları gasp edilerek, oda yönetim kurullarımız görevden alın-
mak istenerek bizleri susturmak, yıldırmak istiyorlar.
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Bugüne kadar örgütlü yapımıza karşı gerçekleştirilen tüm bu saldırıları üyelerimizle birlikte 
verdiğimiz mücadele ve demokratik kamuoyunun desteğiyle geri püskürttük. İktidarın tüm 
bu saldırılarına rağmen bizler doğrudan ve halktan yana tavır almaktan asla geri adım atma-
dık, bundan sonra da atmayacağız.

Değerli Konuklar,
Hepinizin bildiği gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu, ülkemizin en can yakıcı sorunlarından 
birisi. Her yıl binlerce kişi işyerlerinde hayatını kaybediyor. Madenlerde, inşaatlar, tarım alan-
larında yaşanan facialar toplumda derin acılar yaratıyor.

Oysa “elverişli koşullarda çalışma hakkı” İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde güvence 
altına alınmış bir haktır. Emeğin yüzlerce yıllık mücadelesi sonucunda benimsenen bu hak, 
“işçi sağlığı ve iş güvenliği” adıyla tüm dünyada kabul edilen temel bir çalışma ilkesi halini 
almıştır.

Ancak bugünün çalışma yaşamında bu asgari tanımı yakalamak bile, emeğini satarak yaşa-
mak zorunda olan herhangi bir kişi için çok zordur. İş kazaları ve meslek hastalıklarının te-
melinde, sermayenin azami kar hırsı ve emek aleyhine politikaları yatmaktadır. Taşeronlaş-
tırma, özelleştirme, sendikasızlaştırma, denetimsizleştirme, esnek istihdam politikaları, ağır 
çalışma koşulları ve kayıt dışı istihdam iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasına neden 
olmaktadır.

Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında halen yapısal ve köklü sorunlar bulunmaktadır. 
2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere, iş kazalarının ve meslek has-
talıklarının önlenmesi çalışmaları temel yanlışlarla doludur. Mevcut yasal çerçeve, işçiyi ko-
rumak, iş güvenliğini sağlamak ve meslek hastalıklarını önlemekten çok sermaye çıkarları ve 
neoliberal politikaları gözeten konumda bulunmaktadır. Oysa işçi sağlığı ve iş güvenliğinde 
temel amaç; çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden 
belirlenerek gereken önlemlerin alınması, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağ-
lanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların psikolojik ve bedensel sağlıkla-
rının korunmasıdır.

Sosyal hukuk devletinin temel işlevi, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, çalışanları çalış-
ma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, çalışanların güven-
lik, sağlık ve refahını sağlamak ve geliştirmektir.

Ülkemiz iş cinayetlerinde ve meslek hastalıklarında ülkemizin adı en üst sıralarda yer almak-
tadır. Bu sorunu çözebilmek için ülkemizin ILO kabul edilen sözleşmelerin tamamına taraf 
olması ve mevzuatın köklü düzenlemelerle yeniden yapılması gerekmektedir. Ülkemiz ILO’ya 
1932 yılında üye olmuş olmasına karşın, ILO tarafından kabul edilmiş sözleşmelerin nere-
deyse üçte ikisine henüz taraf değildir. Türkiye’nin temel bir insan hakkı olan işçi sağlığı ve 
iş güvenliği hakkı kapsamında, ILO’nun geri kalan sözleşmelerini de bir an önce onaylaması 
gerekmektedir. 

Değerli Konuklar,
İşçi sağlığı ve iş güvenliği, tıp ve mühendislik bilimlerinin ortak sorumluluk alanlarından biri-
sidir. Dolayısıyla bu alanın düzenlenmesinde ve uygulamaların denetiminde TMMOB ve bağlı 
odalarının büyük bir sorumluluğu vardır. Bizler tüm çalışmalarımızı bu sorumluluk bilinciyle 
yürütüyoruz.

Üç gün boyunca burada yürüteceğimiz tüm tartışmaların, bu alanda yaşanan sorunların çö-
zümüne katkı vereceğine inanıyorum.

İnsanların aç ve yoksul yaşamadığı, işyerlerinde hayatlarını yitirmedikleri, eşit adil bir ülke ve 
dünya özlemi ile TMMOB Yönetim kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, kongre-
mizin başarıyla sonuçlanmasını diliyorum.
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İstanbul

01.12.2017

İSTANBUL KENT SEMPOZYUMU
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Konuklar
Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz İstanbul Kent Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. TM-
MOB Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Birliğimiz adına bu etkinliğin sekretaryasını yürüten İstanbul İl Koordinasyon Kurulumuza, 
İstanbul birimlerimizin yöneticilerine, çalışanlarına ve sempozyum boyunca görüşlerini bi-
zimle paylaşacak bilim insanlarına teşekkür ediyorum.

Değerli Konuklar,
Kent Sempozyumları TMMOB örgütlülüğünün en önemli ve en yaygın etkinliklerinden biri-
dir. Birliğimize bağlı odaların kentlerin sorunlarına ilişkin kendi meslek disiplinleri ışığında 
düzenledikleri faaliyetler 2006 yılında gerçekleştirilen 39. Genel Kurulumuzda alınan kararla 
birlikte, İl Koordinasyon Kurullarımız bünyesinde yürütülen ortak faaliyetler haline dönüştü-
rülmüştür.

2007 yılından bu yana geçen 10 yıllık süreçte 26 ayrı ilde toplam 47 Kent Sempozyumu 
gerçekleştirildi. Bu sempozyumlarda bugüne kadar alt yapı hizmetlerinden kentsel doku-
ya, afetlerden çevre düzenlemesine, turizmden kent suçlarına, ulaşımdan konut projelerine 
kadar pek çok farklı konuda şehirlerimizin sorunları irdelendi ve çözüm önerileri geliştirildi. 
Mesleki bilgi ve birikimlerimiz ışığında kentlerimizin nasıl daha iyi yönetilebileceği konusun-
da ortak bir fikri faaliyet yürütüldü.

Bu faaliyetler TMMOB örgütlülüğünün mesleki ve toplumsal sorumluluğunun bir gereğidir. 
Türkiye çapında 520 bin mühendis, mimar ve şehir plancısının mesleki örgütü olan TMMOB, 
sadece meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi değil, aynı zamanda bu 
mesleki birikimimizi ülkemizin ve toplumumuzun çıkarları doğrultusunda kullanmayı da şiar 
edinmiş bir örgüttür.

Bu bilinçle, meslek alanlarımızla ilgili gelişim ve değişimlerin, politik, sosyal, ekonomik ve 
kültürel boyutlarının derinlemesine kavranması, yorumlanması, toplumun bilgilendirilmesi 
daha da önemlisi yönetim politikalarının bu çerçevede belirlenmesi doğrultusunda çalışma-
lar yapıyoruz.

Bu anlayışla, bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz İstanbul Kent Sempozyumunda da İstan-
bul’un öne çıkan sorunları hakkında doğayı, tarihi, kenti ve kamusal faydayı öne çıkaran çö-
züm önerilerinin geliştirileceğine inanıyorum.
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Değerli Konuklar, Sevgili Meslektaşlarım
İlginç zamanlardan geçiyoruz. 15 yıldır Türkiye’yi, 23 yıldır da İstanbul’u yöneten bir siyasal 
parti lideri, son zamanlarda birbiri ardına itiraflarda bulunuyor.

İktidarları boyunca, İstanbul’un tüm yeşil alanlarını AVM’ye çevirenler, dere yataklarını imara 
açanlar, plansız kentleşmeyle şehri alt üst edenler, bugün, “Biz bu şehre ihanet ettik” açıkla-
masında bulunuyor.

İktidarları döneminde binlerce yıllık tarihi eserleri restorasyon adı altında yandaş inşaat şir-
ketlerin cehaletine teslim edenler, bugün, “Tarih ve kültür cellatları kol geziyor. Asırlık taşla-
rın yerine beton dökülüyor” açıklamasında bulunuyor.

23 yıldır, İstanbul Boğazını kaçak yapılarla dolduranlar, şehrin en işlek yerlerinde biçimsiz 
gökdelenlere izin verenler, bugün, “İstanbul’un siluetini bozan ucube yapılara izin verdik” 
açıklamasında bulunuyor.

Yıllardır yaylalarımızı, vadilerimizi, kıyılarımızı, ormanlarımızı rant adına yağmalayanlar, bu-
gün, “ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir” açıklamasında bulunuyor.

Evet, tüm bunları yaptınız, daha fazlasını da yaptınız!

İstanbul’un akciğerleri olan Kuzey Ormanlarını yok ettiniz. 

Galataport, Kabataş Martı, Tarlabaşı projeleriyle şehrin dokusunu bozdunuz.

Şehrin en değerli arazilerini imara açarak kamusal kaynakları yandaşlarınıza aktardınız.

Deprem toplanma alanlarına binalar dikerek halkın can güvenliğini tehlikeye attınız.

Kentsel dönüşüm adı altında fakir fukaranın evini elinden alıp, yerlerine diktiğiniz villaları 
yandaşlara pay ettiniz.

Başarı diye sunduğunuz Üçüncü Köprüyle, Üçüncü Havalimanıyla, Avrasya Tüneliyle ülkenin 
geleceğine ipotek koydunuz.

Evet, tüm bunları yaptınız, daha fazlasını da yaptınız!

Hükümet gerçekten özeleştiri vermek istiyorsa, yaptıkları yanlışları görmek istiyorsa TM-
MOB’nin hazırladığı raporlara, açtığı davalara baksın.

Yandaş gazeteler, nöbetleşe olarak TMMOB ile ilgili yalan ve iftira dolu haberler yapmak 
yerine, sözlerimizi ve uyarılarımızı manşete taşısın.

Sizler bu şehre ihanet ederken, sizler kupon arazilerin peşinde koşarken, sizler kenti parsel 
parsel satarken, bizler bu şehri savunmak için mücadele ediyorduk.

Şehrimiz yağmalanmasın diye, ormanlarımız yok olmasın diye, Gezi Parkı Topçu Kışlası olma-
sın diye mücadele ettik, bedeller ödedik. Bundan sonra da mücadele etmeye devam edece-
ğiz!

Değerli Konuklar, Sevgili Meslektaşlarım
15 yıldır iktidarda bulunan hükümet, tümüyle toplumsal meşruiyetini kaybetmiş durum-
dadır. Yağma ekonomisinin yarattığı ekonomik kriz, yolsuzluklar ve siyasal çürüme en açık 
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biçimiyle ortaya serilmiş durumda. Her defasında daha büyüğünü söyledikleri yalanlar, ya-
rattıkları çöküşü gizleyemiyor.

Bundan 16 ay önce Darbe girişimi bahanesiyle ilan ettikleri OHAL, darbecilerle hesaplaşmak 
için değil, toplumu baskı altında tutmak için kullanılıyorlar.

Barış talebi duyulmasın diye akademisyenleri yargılıyorlar. Özgürlük talebi duyulmasın diye 
gazetecileri tutukluyorlar. Demokrasi talebi duyulmasın diye emek ve meslek örgütlerini he-
def alıyorlar. Eşitlik talebi duyulmasın diye kadınları susturmak istiyorlar.

Ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, bu ülkenin onurlu akademisyenlerini, cesur gazetecilerini, 
kararlı emek ve meslek örgütlerini, direngen kadınlarını susturamayacaklar. Susmayacağız!

Değerli Konuklar,
AKP Hükümeti’nin 15 yıllık iktidar dönemi boyunca Birliğimize yönelik saldırıları, son dö-
nemde tamamen çığırından çıktı. Bugüne kadar defalarca kuruluş yasamızı değiştirmeye, 
yetkilerimizi elimizden almaya çalışan, hakkımızda davalar açan AKP, artık tetikçi gazeteci-
lerin iftira dolu haberleriyle, yandaş hakimlerin hukuksuz kararlarıyla ve bizzat Erdoğan’ın 
konuşmalarıyla TMMOB örgütlülüğüne saldırmaktadır.

Bizler bugüne kadar üyelerimizle birlikte verdiğimiz mücadele ve demokratik kamuoyunun 
desteğiyle mesleğimize, meslektaşlarımıza ve örgütlülüğümüze yönelik tüm saldırıları püs-
kürtmeyi başardık. Bundan sonra da bu saldıralar karşı tek vücut olarak göğüs gereceğiz, 
birlikteliğimizi koruyacağız.

Bizler rant için, siyasi istikbal için, kişisel menfaatlerimiz için bir araya gelmedik. Bizler, mes-
leki alanlarımıza ilişkin sahip olduğumuz bilimsel ve teknik bilgiyi halkımızın ortak geleceği 
için kullanmak için bir araya geldik.

Düzenlediğimiz bu kongre, sempozyum, panel gibi etkinliklerimizin de temel amacı, mesleki 
alanlarımızdaki yeni fikirleri ve teknikleri halkla buluşturabilmek, toplumsallaştırabilmektir.

Bizler kent yaşamına da bu toplumcu anlayış çerçevesinde bakarak, kentsel hizmetlerin ka-
musal hizmet kapsamında ele alındığı; barınma, eğitim, sağlık, kültür hizmetlerinin insan 
hakkı olarak görüldüğü; doğrudan ve katılımcı demokrasi ilkeleri ile yönetilen; enerji, çevre 
ve gıda politikalarının belirlenmesinde kamu yararının esas alındığı; doğayla ve tarihle barı-
şık; sağlıklı kentler yaratmak istiyoruz. İnanıyorum ki, 3 gün boyunca burada sürdüreceğimiz 
tartışmalar toplumcu, demokratik, kamusal bir kent yaratma mücadelemize katkı sağlaya-
caktır. 

Değerli Konuklar, Sevgili Arkadaşlar
Zaman umutsuzluk zamanı değildir. Zaman daha inançlı, daha kararlı, daha direngen olma 
zamanıdır.

Bu ülkenin aydınlık yüzlü insanlarına düşen görev, ülkemizin felakete sürüklenmesinin önü-
ne geçerek bu demokratik duyarlılıkların daha da gelişmesi ve giderek ülkemizin geleceğini 
belirleyecek düzeye gelmesi için çalışmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi sevgi, umut ve gelecek güzel günlere olan inancımla bir 
kez daha selamlıyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyorum.
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Ankara

02.12.2017

OHAL DEĞİL DEMOKRASİ ANKARA FORUMU
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Siyasi Parti Başkanları,
Değerli Milletvekilleri,
Emek ve Meslek Örgütlerinin Saygıdeğer Yöneticileri,
Sevgili Arkadaşlar
“OHAL Değil, Demokrasi İstiyoruz” sloganıyla başlattığımız ortak mücadele programının An-
kara Forumu’na hepiniz hoş geldiniz. Türkiye’deki 520 bini aşkın Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancısının örgütü olan TMMOB adında, emeğiyle, onuruyla, vicdanıyla yaşayan milyonlarca 
yurttaşımızın sesi olan sizleri saygıyla selamlıyorum.

Değerli Arkadaşlar,
En baştan net bir biçimde söylüyorum ki, AKP Hükümetinin ülkeyi yönetme yeteneği ve ko-
şulları kalmamıştır. Kendi halkına yalan söyleyen, kendi halkına zulmeden, kendi halkının 
taleplerini görmezden gelen bir iktidarın hiçbir toplumsal meşruiyeti yoktur.

AKP Hükümeti, Gezi Direnişinde ortaya çıkan bu gerçekle yüzleşmek yerine, yıllardır yalanla, 
zulümle, baskıyla, zorla ülke yönetmeye çalışıyor. 15 yıllık iktidarları boyunca öyle büyük 
suçlar işlediler ki, öyle çok kan döktüler ki, öyle yolsuzluklar yaptılar ki, iktidarı kaybettikleri, 
dokunulmazlık zırhını yitirdikleri anda dünyalarının başlarına yıkılacağını çok iyi biliyorlar. Bu 
yüzden, iktidarı kaybetmemek için her şeyi yapıyorlar. Anayasayı çiğniyorlar, seçimlere hile 
karıştırıyorlar, mahkemeleri ayartıyorlar, siyasi parti başkanlarını tutukluyorlar, halk iradesini 
hiçe sayıyorlar.

Şimdi çok daha iyi anlıyoruz ki, darbecilerle mücadele etmek için çıkartıyoruz dedikleri 
OHAL’in asıl amacı da, AKP’nin 15 yıllık rant düzenine, rüşvet çarkına, yağma ekonomisi-
ne karşı çıkan toplumsal muhalefet hareketini, emek ve demokrasi güçlerini bastırmakmış. 
15 aydır hüküm süren OHAL Rejimi, FETÖ’nün devlet içindeki uzantılarını tasfiye etmek için 
değil, emekçilerin sokağa çıkmasını, hakkını aramasını, hesap sormasını engellemek için kul-
lanılıyor.

Hayatını darbelere karşı, Gülen Cemaatine karşı mücadeleye adan sosyalistleri, barış için bil-
diri yayınlayan akademisyenleri, sendikal eylemlere katılan emekçileri, özgür ve demokratik 
bir ülke için mücadele eden devrimcileri “FETÖcülükle”, “darbecilikle” suçlayarak işlerinden 
atmanın başka bir açıklaması olamaz.

İşçilerin grevlerini, sendikaların eylemlerini, kitle örgütlerinin basın açıklamalarını yasakla-
manın başka açıklaması olamaz!

Kadın kuruluşlarını, çocuk derneklerini, insan hakları örgütlerini kapatmanın başka açıkla-
ması olamaz! 
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Stadyumda pankart açan taraftarın, sosyal medyada mesaj paylaşan gencin, gazetesinde ha-
ber yapan gazetecinin tutuklanmasının başka açıklaması olamaz!

Darbenin girişiminin 1 numaralı şüphelisi 16 Temmuz’da adliye kapısından serbest bırakılır-
ken, gözaltındaki damatlar hakim karşısına bile çıkarılmadan salıverilirken, işinden atıldığı 
için 270 gündür açlık grevinde olan Nuriye’nin cezaevinde tutulmasının başka açıklaması 
olamaz!

Değerli arkadaşlar,
OHAL koşulları altında inşa edilmeye çalışılan tek adam rejimine karşı mücadele eden her-
kes, AKP iktidarının topyekûn saldırısına maruz kalmaktadır. Polisiyle, mahkemeleriyle, yan-
daş basınıyla, kurumlarıyla dört bir koldan yürütülen bu saldırıların hedefinde bu ülkenin 
onuruyla yaşayan mühendis, mimar ve şehir plancıları ve onların örgütü olan TMMOB de 
bulunmaktadır.

OHAL döneminde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile bakanlıklardan, kamu 
kurumlarından, üniversitelerden ve belediyelerden ihraç edilen mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının sayısı 3000’e ulaşmaktadır. Mahalli idarelerde sözleşmeli olarak çalışan arka-
daşlarımızın sözleşmeleri yenilenmemesi nedeniyle bu sayı her geçen gün daha da büyü-
mektedir.

Birliğimize yönelik saldırılar, şaibeli Anayasa Referandumu sonrasında daha da yoğunlaş-
mıştır. Hayır talebinin tüm Türkiye çapında örgütlenmesi için mücadele eden Birliğimiz, o 
günden beri soruşturmalarla, davalarla, idari yaptırımlarla, yandaş medya saldırılarıyla karşı 
karşıya gelmekte, bizatihi Cumhurbaşkanı tarafından hedef gösterilmektedir.

Referandumdan bu yana geçen 6 aylık dönemde gerçekleştirilen yasal değişikliklerle, Birli-
ğimize bağlı odaların kamu adına yürüttükleri mesleki denetim yetkileri ellerinden alınarak, 
Birliğimiz etkisizleştirilmek istenmiştir.

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

İdari ve mali denetim bahanesiyle, Odalarımız Bakanlıkların vesayeti altına alınmak istenmiş-
tir. Odalarımızın buna direnmesi üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Birliğimize 
bağlı Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açmış olduğu davada mahkeme, Kimya Mühendis-
leri Odamızın Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar vermiştir.

Birliğimize, odamıza ve üyelerimize yönelik bu saldırılar, bu tehditler bizleri yıldıramayacak! 
63 yıllık bir mücadele geleneğinin üzerine kurulu olan TMMOB, nice baskılar, nice zorbalıklar, 
nice saldırılarla karşılaşmış, hiçbirisine boyun eğmemiştir. AKP zulmüne de boyun eğmeye-
ceğiz, hiçbir arkadaşımızın boynunu eğdirmeyeceğiz!

Değerli arkadaşlar,
Cumhurbaşkanı son zamanlarda sıklıkla, “Türkiye’nin kaderiyle AKP’nin kaderinin bütün-
leştiğini” söylüyor. Kendi yanlış kararlarının sorumluluğunu bütün ülkeye yüklemeye, kendi 
içinde bulundukları kaosu bütün ülkeye yaymaya çalışıyorlar. Bütün ülkeyi, içinde bulunduk-
ları bataklığın içine çekmelerine izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin emekçi ve yoksul halklarının 
kaderi hiçbir zaman onların istikbaliyle bir olmadı, bundan sonra da olmayacak. Emekçi ve 
yoksulların istikbali, OHAL’siz, KHK’sız, AKP’siz bir Türkiye’dedir.

Bunu yaratacak olan bizlerin mücadelesidir. Bu mücadeleye omuz veren herkese selam ol-
sun, hepimize kolay gelsin!
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Ankara

08.12.2017

TMMOB 25. SANAYİ KONGRESİ
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SANAYİSİZLEŞEN TÜRKİYE VE MÜHENDİSLER
Değerli Hocalarım, Değerli Meslektaşlarım, Değerli Basın Mensupları
TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum, hepiniz hoş geldiniz.

Öncelikle, TMMOB adına, Makina Mühendisleri Odamız tarafından organize edilen kongre-
miz dolayısıyla, Oda Yönetim Kurulu’na, düzenleme ve yürütme kurullarına, kongremize kat-
kıda bulunan akademisyen ve uzman dostlarımıza, kurultay sekreterleri ve Oda çalışanlarına 
emek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.

Bu yıl Yirmi Birincisini gerçekleştirdiğimiz Sanayi Kongresi, TMMOB’nin en uzun erimli kong-
relerinden birisi. İlki 1962 yılında gerçekleştirilen Sanayi Kongresi, tam 55 yıldır Türkiye’nin 
sanayileşme serüveninin takipçisi olma özelliğini taşımaktadır.

Hepinizin bildiği gibi 1962 yılı Türkiye’nin kalkınması ve sanayileşmesi bakımından önemli bir 
tarihsel dönemin başlangıcıdır. 

1950’li yıllarda yaşanan derin ekonomik krizden çıkış için benimsenen planlı kalkınma anlayı-
şı doğrultusunda hazırlanan 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1962 yılında kabul edilmiştir. 

Sadece sanayi alanının değil, tüm ekonomik yatırımların planlanmasını içeren bu anlayış, 
toplumun geniş kesimlerinde planlama fikrinin yaygınlaşmasına neden olmuştur. 

Makine Mühendisleri Odamız tarafından gerçekleştirilen ilk kongremiz de bu fikirden hare-
ketle “Geçmişten Geleceğe Sanayileşme, Planlama ve Kalkınma: Türkiye İçin Model Önerile-
ri” başlığını taşımaktadır.

Bundan 55 yıl önce “sanayileşme planlarını” ve “model önerilerini” konu edinirken bugün 
“Sanayisizleşmeyi” konu edinmek, ülkemizdeki kalkınma ve sanayileşme anlayışının geçirdiği 
dönüşümü ve geldiği noktayı görmek açısından ibret vericidir. 

Yıllardır birbirinden değerli hocalarımızın emekleriyle hazırlanan Sanayi Kongreleri, Türki-
ye’nin yaşadığı bu ibret verici dönüşümü gözler önüne serdiği için oldukça kıymetlidir. Burada 
iki gün boyunca yürütülecek tartışmaların, bu kıymetli çabaya katkı vereceğine inanıyorum.

Değerli Dostlar,
Gazeteler yazmasa da, televizyonlar göstermese de, hükümet gizlemeye çalışsa da derin bir 
ekonomik kriz içerisinden geçiyoruz. 

Yaşadığımız krizi gözlemlemek için gazetelere ve televizyonlara değil, bu salona gelirken kar-
şılaştığımız kapanan dükkanlara, boşalan işyerlerine, satılığa çıkartılan dairelere bakmanız 



474

yeterli. Ankara’nın en işlek merkezi olan Kızılay son iki yıldır hızla tenhalaşıyor.

Yaşadığımız kriz, TÜİK’in açıkladığı yüzde 13’lük enflasyon, yüzde 11’lik işsizlik rakamlarıyla 
açıklanamayacak kadar büyük. 

Çünkü biliyoruz ki, TÜİK anketlere harcadığı mesainin daha fazlasını, o anketleri manipüle 
etmek için harcıyor. Enflasyon düşük görünsün diye gıda fiyatlarının ağırlığını düşürüyor. 

İşsizlik düşük görünsün diye kursiyerler istihdam içinde gösteriyor. Büyüme daha yüksek gö-
rünsün diye “milli gelir hesaplama yöntemleri” değiştiriliyor.

Derin bir kriz yaşıyoruz ve bu krizin en büyük nedeni AKP’nin 15 yıllık iktidara dönemi boyun-
ca izlediği yanlış ekonomi politikalarıdır. 

Üretim yerine ranta, mühendislik ve teknoloji alt yapısını geliştirme yerine inşaata, istihdam 
yerine sıcak paraya dayalı ekonominin varacağı son nokta, ekonomik krizdir. 

16 aydır devam eden Olağanüstü Hal Rejimi ve şaibeli 16 Nisan Referandumunun yarattığı 
siyasal ortam, ekonomik krizin boyutlarını daha da artırmaktadır.

Bugün Türkiye, uluslararası mal piyasalarının ithalat cennetidir. 

Bugün Türkiye, uluslararası finans piyasalarının yüksek dış borçlanıcısı durumundadır. 

Ülkemiz, küresel işbölümü içerisinde, montaj sanayinin taşeron bir üreticisi ve başka ülkele-
rin teknoloji pazarı haline gelmiştir. 

Projelendirme ve tasarım süreçleri dahil olmak üzere   her alanda  yerli üretimin gerilemesi 
her geçen gün daha da olumsuz bir tablo çizmektedir. 

Kamu üretken olmayan, katma-değer yaratmayan, ciddi bir istihdam öngörmeyen yatırımlar 
yapmaktadır. Yapılanlar ise ağırlıklı olarak özelleştirmelere yöneliktir. 

Plan gerçekleşmeleri, kamunun sanayi yatırımlarından tamamen vazgeçtiğini göstermekte-
dir

Kamunun elindeki son işletmeler ile kamusal kaynak ve varlıkların, serbestleştirme-özelleş-
tirme uygulamalarının yanı sıra son olarak Varlık Fonu adı altındaki işlemlerle tasfiyesi de 
sürmektedir. 

Övünülerek söz edilen büyüme,  sanayi ve tarımsal üretime ve bu alanlardaki yatırımlara de-
ğil, sıcak para akımına bağlı mali aracılık hizmetleri, ulaştırma, depolama, haberleşme, inşaat 
ile toptan ve perakende ticaret hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.

Bu neoliberal ve rantçı dönüşüm süreci aynı zamanda ücretlerin düşürülmesine, istihdamın 
azaltılmasına, mühendisliğin ve diğer nitelikli işgücünün işlev ve iradesinin en aza indirilme-
sine yol açmaktadır. 

Bunun en somut örneğini  10. Planda görüyoruz. Bu plan gerçek bir kalkınma vizyon ve özel-
liklerinden tamamen yoksundur.

Bu  Plan, İstanbul’u uluslararası finans merkezi yapma , iş ve yatırım ortamını, işgücü piyasa-
sını sermayenin çıkarlarına göre belirleme, eğitim ve sağlık gibi toplumsal hizmetleri ticari-
leştirme bu amaçla sağlık endüstrilerini ve sağlık turizmini destekleme, kentsel rantı artırma 
gibi “ Dönüşüm Programları” üzerine kurulmuştur.
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Değerli Dostlar, 
Gelinen noktada, Türkiye kapitalizmi, sanayileşme ve kalkınma paradigmasından uzaklaşmış-
tır ve bir sanayisizleşme süreci söz konusudur. 

Ülkedeki köklü şirketler yatırımlarını sanayi üretiminden hizmet sektörüne kaydırmaktadır. 
Ülkemizde artık her holding kendi gayrımenkul şirketini, kendi alışveriş merkezini kurmakta-
dır. 

Sanayi bölgelerinde binlerce kişinin istihdam edileceği tesisler yerine, kent merkezlerinde 
binlerce dairelik konut projeleri daha çekici hale gelmiştir.

“Sanayisizleşme”, ekonomi literatüründe gelişmiş ülke ekonomilerinde ağır sanayinin payının 
azalmasını anlatan bir kavram iken, ülkemizde sanayisizleşme, rant ekonomisinin yatırımları 
boğması, sanayi üretiminin karlı bir ekonomik tercih olmaktan çıkması olarak yaşanmaktadır.

Bu sürecin sonu yüksek işsizlik, borçlanma ve ekonomik çöküştür.

TMMOB ve bağlı odaları bu gerçekleri ve riskleri dile getirdiği için hükümetlerin ve yan-
daşlarının saldırısına uğruyor. Kuruluş yasamız değiştirilmeye, mesleki denetim yetkilerimiz 
elimizden alınmaya, açıklamalarımız değersizleştirilmeye çalışılıyor. 

Yandaş gazetelerde hakkımızda her gün ayrı bir yalan haber yayınlanıyor. Cumhurbaşkanı 
adımızı dilinden düşürmüyor. Buna rağmen bizler bugüne kadar susmadık ve bundan sonra 
da susmayacağız.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da;

Bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge ve inovasyona ağırlık veren,

Dış girdilere bağımlı olmayan, yerli yatırımcıyı ve yerlileşmeyi özendiren, koruyan, 

Kamunun ekonomideki yönlendiriciliğini toplumsal yararlar doğrultusunda benimseyerek 
artıran, 

Kamu-halk yararına bir yatırım ve üretim planlaması yapacak,

Sosyal refah-sosyal hukuk devleti anlayışını benimseyen,

Sanayinin gelişmesini ve ekonomik büyümeyi en geniş toplumsal tabana yayacak, 

Erişilebilir, nitelikli, ücretsiz sağlık, eğitim, sosyal güvenlik hizmetlerini öngören,

Doğayla, tarihle ve kentle barışık,

İstihdam, emek ve halk odaklı, 

Türkiye’nin toplumsal gereksinimlerini ve kamu girişimciliğini temel alan, 

Yeni bir sanayileşme, planlama, kalkınma politikasının gerektiğini dile getireceğiz,  bunun 
için mücadele edeceğiz!

Kongremizin bu yönde kamusal-toplumsal bilinç oluşumuna katkılar sunmasını diliyor ve 
TMMOB’nin bu yöndeki yurtsever, demokratik sorumluluğunu bundan sonra da yerine geti-
receğini özellikle belirtmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.
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09.12.2017

TMMOB 25. SANAYİ KONGRESİ PANELİ: 
KALKINAMAYAN TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLER
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Saygıdeğer Hocalarım, Değerli meslektaşlarım
Kalkınamayan Türkiye’de Mühendisler”, benim şimdiki konum oluyor. 
Bu konuda geniş bir metin hazırladım. Hem bütün konuşmacıların metinleri kongre kitabın-
da basılacağı hem de dünkü ve bugünkü oturumlarda bu konuya da hayli değinildiği için ko-
nuşmamı sınırlayacağım. Konuşmamda daha çok mühendislerin kalkınma fikrinde ve pratiği 
içerisindeki yerine ve yaşadıkları sorunlara değinmeye çalışacağım. 
Öncelikle bilmenizi istiyorum ki, mesleki ve akademik hayatının önemli bir kısmını “planla-
ma ve kalkınma” düşünceleri üzerine çalışarak geçirmiş, bu alanda önemli çalışmalara imza 
atmış Bilsay Kuruç hocamızın yanında “kalkınma” üzerine konuşmak benim için oldukça zor 
olacak. Yine de konuşmamda sürç-i lisan edersem lütfen affedin.
Hepinizin bildiği gibi “kalkınma” meselesi, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Türkiye’nin 
en önemli ideallerinden birisi olmuştur. Hatta Cumhuriyet daha ilan edilmeden toplanan 
İzmir İktisat Kongresi, Türkiye’nin kalkınması için iktisadi faaliyetin hangi temeller üzerinden 
işlemesi gerektiği yönündeki ilk sistematik çalışma olarak tarihe geçmiştir.
Bu kongre aynı zamanda ekonomi politikalarında “planlanan” ile “gerçekleşenin” aynı ola-
mayabileceği konusunda da ilk deneyimimiz olarak gösterilebilir. 
Ülkenin ekonomik altyapısı ve dünya konjonktürü nedeniyle kongrede benimsenen özel te-
şebbüsü geliştirme anlayışı başarılı olamamıştır. 
Dünya çapında yaşanan 1929 Krizi sonrasında Sovyetler Birliği’nin de etkisiyle benimsenen 
“planlama” fikri, 1930’lu yıllarda atılan sanayileşme adımlarının temelini oluşturmuştur. Beş 
yıllık sanayileşme planlarıyla birlikte kamu girişimciliği-kamu işletmeciliği fikri bu dönemde 
hayata geçirilerek, 90’lı yıllardan itibaren sağ hükümetlerin satmakla bitiremediği KİT’ler bu 
dönemde kurulmuştur.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin kapitalist devletlerle kurduğu siyasal ve ekonomik 
ilişki, kalkınma idealinin korunduğu ama planlama düşüncesinin terk edildiği bir dönemin 
başlamasına neden olmuştur.
Bu dönemin detaylarına girmeden, TMMOB’nin de kuruluş dönemine rastlayan bu döneme 
kadar ülkedeki mühendislerin genel durumunu paylaşmak istiyorum. Cumhuriyetin kurulu-
şundan itibaren Mühendisler bir modernleştirici akıl olarak görülüyordu ve devletten ayrış-
tırılamaz bir yapıdaydılar. 
Özellikle 1930’lı yıllardaki planlı sanayileşme döneminde devlet yatırımlarında istihdam 
edilen mühendisler, ülkenin kalkınmasından ve yeniden yapılanmasından sorumlu “devlet 
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görevlileri” olarak görülüyorlardı. Zaten az sayıda olan mühendisler, “teknokrat” sıfatlarıyla 
ülkenin sevk ve idaresinde kilit rol oynuyorlardı. 
Devlet ile mühendisler arasındaki bu sıkı bağ, mühendisleri bir tür devlet seçkini haline getir-
mişti. TMMOB’nin kurucu kadroları da bu seçkinci, bürokratik yapı içerisindeki mühendisler 
arasından çıkmıştır. 1960’lı yılların ikinci yarısına kadar varlığını sürdüren bu yapı, mesleki 
çıkarlarının ve statülerinin korunmasını her şeyden üstün gören bir anlayışın temsilcisi ol-
muştur.
1960’lı yılların ikinci yarısından itibaren hem ülke genelindeki mühendis ve mimarların profili 
hem de TMMOB’ye bağlı odaların yapı değişmeye başlamıştır. Hem 1961 Anayasası’nın de-
mokratik hak ve özgürlükler konusundaki ilerici içeriği, hem de 1962 yılından itibaren benim-
senen planlı kalkınma anlayışı, ülkenin ve mühendislerin kaderini yeni bir rotaya sokmuştur. 
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan 5’er yıllık planlar, sadece devlet yatırımları 
için değil, özel teşebbüs içinde yönlendirici olmuştur. 
DPT’nin toplumsal rolü o denli büyümüştür ki, o dönemde siyasal harekete önderlik eden 
tüm kadrolar DPT içerisinden çıkan mühendisler olmuştur.
Toplumsal gelişmede planlama ve kalkınma fikrinin öne çıkması, mühendislerin de toplum-
sal duyarlılıklarının, sorumluluklarının gelişmesine neden olmuştur. 
Hem bu durum, hem de izlenen dışa bağlı ekonomik politikaların sonuçlarının mühendis ve 
mimarların ücretlerine ve yaşamına olumsuz yansımaları mühendislerin devlet yöneticile-
riyle değil, geniş toplum kesimleriyle daha yakın ilişkiler geliştirdiği bir dönemi başlatmıştır. 
Bu dönem “Mühendislerin çıkarları” ile “devletin çıkarları” arasındaki açının büyümeye 
başladığı dönemlerdir. Mühendislerin statü sorunu başta olmak üzere her türden sosyal ve 
ekonomik talebi, hükümet tarafından görmezden gelinmiştir. Özellikle 1965 yılında kabul 
edilen “Özel Mühendislik Okulları” yasası sonrasında odaların ve TMMOB’nin mesleklerini 
koruma içgüdüsü öne çıkarak, o dönemde gelişmeye başlayan toplumsal hareketlerle daha 
yakın ilişkiler gelişmeye başlamıştır. Özel mühendislik okulu mezunlarının üye yapılmaması, 
bu okulların kapatılması için yürüyüşlere katılmak gibi daha önceki dönemde görülmeyen bir 
tavır gelişmeye başlamıştır.
Yine o dönemlerde dünyada ve ülkemizde sürdürülen bağımsızlık, demokrasi, devrim müca-
delesinin getirdiği toplumsal uyanış bu dönüşümü tetiklemiştir. 
1960’ların ikinci yarısında üniversitelerde yoğun olarak süren akademik-demokratik müca-
delenin içerisinde olan kuşaklar mezun olup Odalara üye olduktan sonra 1970’li yılların ba-
şından itibaren TMMOB’ye bağlı odalardaki seçkinci bürokratik kadrolar tamamen yenilgiye 
uğramış, ilerici-devrimci mühendisler TMMOB’yi adeta yeniden kurmuştur. 
Bugün TMMOB’nin taşıyıcısı olduğu toplumcu değerler, 1970’li yıllardaki toplumsal muhale-
fet hareketi içerisinde yükselen değerlerdir. 
Dönemin demokrasiden, bağımsızlıktan, anti-emperyalizmden beslenen siyasal talepleri ile 
kalkınmadan, sanayileşmeden, üretimden yana mesleki talepler birleştirilerek TMMOB’nin 
toplumcu çizgisi ortaya çıkarılmıştır. 
Sevgili Katılımcılar,
12 Eylül Darbesi, 1970’li yıllarda gelişen pek çok örgütsel yapıyı ve devrimci pratiği ortadan 
kaldırmayı başardı ama TMMOB’nin mücadele anlayışını ortadan kaldıramadı.
Hepinizin bildiği gibi 12 Eylül sonrası dönemde kalkınma planları devam etti ama 1960’lı 
yıllardaki toplumsal kalkınma anlayışı tamamen terk edildi. Neoliberal politikaların egemen 
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olduğu bu dönemin yeni modası “özelleştirme”, “kuralsızlaştırma” ve “ticarileştirme” gibi 
kavramlardı. 
Bütün bunların anlamı, 1930’lardan itibaren ülkede yaratılan tüm zenginliklerin, tüm yatı-
rımların yerli-yabancı sermaye gruplarına devriydi. 
Kamu girişimciliği ve işletmeciliği anlayışının, bir anlamıyla da aslında toplumsal kalkınma 
kaygısının bir kenara bırakılmasıydı. Biraz iddialı olsa şunu söylemek mümkün, neoliberal 
politikalar, cumhuriyet ideallerinin de terk edilmesiydi. 
Neoliberal politikalarla geçen 30 yılı aşkın zaman diliminde görüyoruz ki, ekonomik alanda 
cumhuriyetin halkçı, kalkınmacı ideallerinden vazgeçmek, sosyal ve siyasal alanda da cum-
huriyet ideallerinden uzaklaşmayı beraberinde getirmiştir. 
Dolayısıyla kalkınma anlayışı basit bir ekonomik tercih değil, bir toplumsal gelecek tasarımı-
dır. 
Bugün karşı karşıya geldiğimiz tek adam rejimi de toplumsal kalkınma anlayışının terk edil-
mesinin sonuçlarından biridir.
Bu biraz uzun tarihsel anlatıdan da anlaşılacağı üzere Türkiye’deki kalkınma anlayışının geli-
şimi ile mühendislerin toplumsal rolleri arasında derin bir bağ vardır. 
12 Eylül sonrası uygulanan neoliberal politikalar, mühendislerin ekonomik ve toplumsal ko-
numunu da baştan aşağı değiştirmiştir.
Neo-liberal politikalar, 1980’li yıllardan itibaren mühendislerin “nitelikli emek” vasıflarını gö-
rünmez hale getirmeye başlamıştır. 
Mühendis emeğinin niteliksizleştirilmesini takip eden 2000’li yıllarda mühendislerin karşı 
karşıya kaldıkları yeni durum ise “işsizleşme” tehdidi olmuştur. 
Üretim-yatırım-eğitim ve istihdam planlamasından kopuk bir şekilde açılan alt yapısı ve aka-
demik kadrosu oluşturulmadan açılan üniversitelerle mühendis sayısının hızla artması bu 
durumu daha da tetiklemiştir. 
Ülkede izlenen üretimden yatırımdan kopuk politikalar, bilim ve teknolojiye, teknolojik atı-
lımlara gerekli desteğin verilmemesi, mühendislerin her türden teknik ayrıcalığını ortadan 
kaldıran bir düzeye erişmiştir. 
Kamusal yarar ve kamu denetimi yerine azami kar dürtüsünün desteklenmesi sonucu, mü-
hendislik hizmetlerinin sanayi, tarım, gıda, kent ve toplum yaşamına yönelik, bilimsel teknik 
temellerdeki kamusal, toplumsal hizmet niteliği aşındırılmıştır. 
İşte size sadece son 15 yıldan birkaç örnek: 
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, bugünkü adı Uluslararası İşgücü Kanunu ile 
yabancı mühendis ve mimarların ülkemizde karşılıklılık ilkesi olmaksızın denetimsiz, kayıt dışı 
yöntemle çalışmalarının önü açılmıştır. 
İş güvenliği mühendisliği bugün artık tanımsız ve tanınmaz bir haldedir. Yasa ile “iş güvenliği 
uzmanı” tanımı getirilerek bu hizmetin sunucusu olan mühendis ve mimarlar ile teknik ele-
manlar eşdeğer tutulmuş, kamusal bir hizmet olan iş güvenliği hizmeti özel sektöre devredil-
miş, tüm hukuki ve cezai sorumluluk kiralık işçi konumuna getirilen mühendis ve mimarlara 
yüklenmiştir. 
4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ile devlet yapı denetim alanından çekilmiş, bu hizmeti de 
özel hukuk hükümlerine tabi, amacı kar etmek olan şirketlere devretmiş ve burada da asgari 
ücretlerle çalışan mühendis ve mimarlar yapı güvenliğinden sorumlu tutulmuşlardır.
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Kamu İhale Kanunu 23 kez değiştirilmiş ve her değişiklikte mesleki kriterler mühendis ve 
mimarlar aleyhine düzenlenmiştir. Özellikle iş deneyim ve denetim belgelerinin mühendis 
ve mimarlar aleyhine değiştirilmesi meslek mensuplarını ihale süreçleri dışında bırakmıştır. 
Yabancı kilit personel mühendis ve mimarların meslek odasına üyeliği, denetimi kaldırılmış, 
beyan yeterli görülmüştür. 
Kamulaştırma kanunu ile kamulaştırma bilirkişiliği mühendis ve mimarlara verilmiş iken, bu 
hüküm de yürürlükten kaldırılarak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kurulan sermaye 
piyasasına hizmet eden, yani ipotekli gayrimenkulleri değerlendiren değerleme uzmanlarına 
terkedilmiştir. 
Geçtiğimiz aylarda yasalaşan Bilirkişilik Kanunu ile bilirkişilik eğitim ve hizmeti de sermaye 
şirketlerine teslim edilmiş, bilirkişilik meslek haline getirilip şirketlerin emir ve talimatları 
altında çalışan ücretli kişilere teslim edilmiştir. Kanunda bilirkişinin bağımsızlığını ortadan 
kaldırmakla yetinilmemiş, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma ilkesi de ortadan kaldırılmıştır.
İmar ve Yapı Denetim yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle mühendis ve mimarların sicil 
ve üyelikleri tamamen “taahhüt”e bağlanarak denetimsizliğin önü alabildiğine açılmıştır. 
Yatırımcı şirketlerin, çevresel ve sosyal maliyetleri üstlenmeyi istememesi nedeniyle Çevre-
sel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile büyük ölçekli projeler ÇED 
kapsamı dışında bırakılmaya çalışılmıştır. Kamusal bir hizmet olan Çevresel Etki Değerlendir-
me raporları hazırlama işi de “iktidarın seçtiği” özel şirketlere teslim edilmiştir. 
Bütün bunların yanı sıra küresel sermayenin ve bağlı kuruluşlarının denetiminde uygulanan 
yeni liberal politikalarla ve özelleştirmelerle bizlerin varlık nedeni olan ülke sanayisi, maden-
lerimiz, tarım, hayvancılık ve ülke ormanları talan edilmiş meslek uygulama alanlarımız gün 
geçtikçe daraltılmıştır. 
Bu süreç günümüzde 1400 TL asgari ücretle çalışan, esnek ve güvencesiz biçimde istihdam 
edilen mühendisler gerçeğini ortaya çıkarmıştır.
Esnek, güvencesiz çalışmaya dayalı sömürü biçimleri meslek alanlarımızı da kapsamıştır. İş 
güvencesine sahip olmamak, çalışma koşullarının giderek ağırlaşması, yetersiz ücret, işsizlik 
tehlikesi, sigortasız çalıştırılma, insan onuruna yaraşır emeklilik sürecini yaşayamama bun-
lardan bazılarıdır.
Meslektaşlarımız mesleki yetersizlik sorunları; siyasi baskı ile kadro atamaları, tayin ve sür-
günler; fazla mesailerde ücret verilmemesi; fazla çalıştırma, iş saatleri ihlali; sosyal hak ihlal-
leri ve özlük haklarına yönelik sorunlarla yüz yüzedir.

Sevgili katılımcılar,
TMMOB olarak 12 Eylül sonrası yaşanan bütün bu dönüşüm sürecinin karşısında olduk. Bir 
yandan hukuki ve toplumsal mücadele ile özelleştirme süreçlerine karşı mücadele ederken, 
diğer yandan da mesleğimizin ve meslektaşlarımızın çıkarlarını korumak için mücadele ettik. 
Neo-liberalizmin her türden ahlak anlayışını yerle bir ettiği, paranın gücünün her şeyi satın 
almaya muktedir hale geldiği bir dönemde meslek etiğine sahip çıktık.
KİT’lerin özelleştirilmesine, şehirlerimizin yağmalanmasına, enerji kaynaklarının satılmasına 
karşı verdiğimiz mücadele nedeniyle yıllardır siyasal iktidarların hedefinde olduk. Buna rağ-
men rant ve çıkar çevrelerinin şehirlerimize ve doğamıza yönelik saldırılarına karşı yürütülen 
mücadelenin en ön saflarında yer aldık. 
Açtığımız davalarla, yürüttüğümüz kampanyalarla, hazırladığımız bilimsel raporlarla, kamuo-
yuna yönelik yaptığımız açıklamalarla, yıkım ve talan politikalarına karşı kültürel mirasımızı, 
şehirlerimizi ve doğamızı savunduk.
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Anadolu’da bir deyim vardır, “dil ağrıyan dişe gider” diye. TMMOB olarak bizler de AKP’nin 
ağrıyan dişi olduk, her defasında Erdoğan’ın diline düşmemizin, hedef gösterilmemizin ne-
deni de budur.
15 yıldır devam eden AKP iktidarı, TMMOB örgütlülüğüne yönelik saldırıların en yoğun ve 
sistematik hale geldiği dönem olmuştur. AKP, iktidara geldiği günden bu yana, farklı yönet-
melerle bizleri susturmaya, bastırmaya çalışmıştır.
Kuruluş yasamız defalarca değiştirilmeye çalışılmış ve halen değiştirilmeye çalışılmaktadır. 
Mesleki denetim yetkilerimiz kısıtlanarak akıl dışı, bilim dışı uygulamalara müdahale olanak-
larımız kısıtlanmak istenmektedir. 
Yabancı mühendislerden bırakınız mütekabiliyeti, diploma denkliği bile aranmayarak, ülke-
miz mühendis, mimar ve şehir plancıları kendi ülkelerinde mülteci statüsüne sokulmaya ça-
lışılmıştır. Tüm bu girişimler üyelerimizle birlikte verdiğimiz mücadele ve demokratik kamu-
oyunun desteğiyle püskürtülmüştür.
Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Raporu’yla, hakkımızda açılan davalarla, yöneticileri-
mize yönelik tehditlerle, denetleme adı altında Odalarımıza yönelik hiyerarşik vesayet kurma 
çabasıyla, yandaş basın ve sosyal medya trollerinin hedef göstermeleriyle bizleri susturmaya 
çalışıyorlar. Bugüne kadar bunda başarılı olamadılar, bundan sonra da olamayacaklar.
TMMOB olarak bizler 1970’li yıllardan beri mesleki çıkarlarımızı toplumsal çıkarlardan ayrı 
görmeyen bir anlayışı savunuyoruz. Sahip olduğumuz bilimsel ve teknik aklı, sömürgenlerin 
değil halkın çıkarları için kullanmayı şiar olarak benimsedik. 
Yurttaşlarımızın insanca yaşaması için bilim ve teknolojideki tüm gelişmelere adapte olmayı, 
bilim ve teknolojiden beslenen ve onu besleyerek büyüten bir mesleki çizgiyi benimsiyoruz. 
Bu nedenle bizim cephemizden kalkınma konusunun, yalnızca teknolojik gelişmeler ve yal-
nızca üretim sürecindeki sanayileşme unsurları ile değil, toplum yararının esas alındığı bir 
sanayileşme ile birlikte sağlık, eğitim, gelir-bölüşüm politikaları ve çevresel yaşanabilirlik ile 
birlikte tanımlanması gerektiğini savunuyoruz. 
Yıllarca uygulanan rant temelli politikalar nedeniyle üretimi, yatırımı, sanayileşmeyi, bilimi, 
teknolojiyi, mühendisi, insanı dışlayan bir ekonomik yapı doğdu. Bugün yaşadığımız yüksek 
enflasyon, kronik işsizlik, zamlar ve yüksek döviz kurları yanlış ekonomik tercihlerin ürünü-
dür.
Sorunlarımızın çözümü için ülkemiz stratejik ön görüyle tüm alanlarda ve tüm sektörlerde 
kendi ulusal politikalarımız hayata geçirilmelidir. Bilim ve teknolojide yetkinleşmeli ve bunu 
ülke ölçeğinde toplumsal ekonomik faydaya dönüştürmeli ve bu amaçla ulusal bir strateji 
belirlemelidir.
Son 30 neoliberal politikalarla harap edilen ekonomik ve sosyal yapı, kamusal bir anlayışla 
yeniden ayağa kaldırılmalıdır. Doğaya ve insan yaşamına saygı gösteren bir anlayışla sanayi-
leşme, kalkınma ve üretim benimsenmelidir. Topraklarımız, yer altı ve yer üstü kaynakları-
mız, mühendislerimiz ve emekçilerimiz çok uluslu şirketlerin kasaları için değil, ülkemizin ve 
toplumumuzun gelişmesi için seferber edilmelidir.
Biz mühendisler, kalkınma ve sanayileşme kavramlarına bu insani-toplumsal çerçevede ba-
kıyoruz. İnsanların aç ve yoksul yaşamadığı, eşit adil bir ülke ve dünya özlemi ile TMMOB 
Yönetim kurulu adına sevgi ve selamlarımı sunuyorum. 
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Adana

14.12.2017

TMMOB ENERJİ SEMPOZYUMU
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ENERJİNİN GELECEĞİ
Değerli Hocalarım, Değerli Meslektaşlarım, Değerli Basın Mensupları
TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum, hepiniz hoş geldiniz.

Öncelikle, TMMOB adına, Elektrik Mühendisleri Odamız tarafından organize edilen sempoz-
yum dolayısıyla, Oda Yönetim Kurulu’na, düzenleme ve yürütme kurullarına, kongremize 
katkıda bulunan akademisyen ve uzman dostlarımıza, kurultay sekreterleri ve Oda çalışanla-
rına emek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. TMMOB ve bağlı odalarımız olarak 
bu dönem içerisinde Adana’da çok sayıda etkinlik gerçekleştirdik. Bu çabalarından dolayı 
Adana’daki tüm TMMOB bileşenlerini ayrıca kutluyorum.

Değerli arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi TMMOB ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının hak ve çıkarlarını 
halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmele-
rini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla 
görevlidir. Bu doğrultuda mesleki alanlarımızla ilgili gelişmelerin ve politikaların sosyal, si-
yasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak, yorumlamak ve toplumu 
bilgilendirmek için teknik kongre ve sempozyumlar düzenliyoruz. Bu kongre ve sempozyum-
larda ortaya çıkan yeni bilgi ve birikimlerin, yeni anlayışların toplum yararına hayata geçiril-
mesi için mücadele ediyoruz.

Doğanın ve doğal kaynakların insan ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürülmesi çabası, mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki faaliyetlerinin ortak unsurudur. Bu çabanın, 
dünyamızın ve insanlığın ortak geleceğini güvence altına alacak biçimde sürdürülebilmesi, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin en önemli önceliklerinden birisidir.

Doğanın ve insanlığın ortak geleceği söz konusu olduğunda akla gelen ilk başlıklardan birisi 
“Enerji” olmaktadır. Enerji konusu TMMOB’nin en önem verdiği konulardan birisini oluşturu-
yor. Çünkü enerji, hem mesleki faaliyetlerimizi temelini oluşturan bir faktör olarak, hem de 
ekonomik ve toplumsal gelişmelere yön verebilme kapasitesiyle hayatımızda büyük bir yer 
tutmaktadır. Günümüz dünyasında enerji, insan yaşamının zorunlu ve temel bir gereksinimi 
haline gelmiştir.

Sizler de biliyorsunuz, sanayi devriminden itibaren enerjiye olan gereksinimin giderek art-
ması, enerji kaynakları üzerindeki hakimiyet kurma çabalarının da giderek şiddetle iç içe 
geçmesine neden olmuştur. Günümüzde özellikle Ortadoğu’da devam eden çatışmaların 
temelinde büyük oranda bölgenin zengin enerji kaynakları üzerinde söz sahibi olma müca-
delesi yatmaktadır.
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Enerjiye ihtiyacımızın bu kadar büyükken, enerji kaynaklarına ulaşma imkanımızın bu denli 
sınırlı olduğu bir dünyada enerji politikalarının önemi çok daha artıyor. Bizler TMMOB olarak 
yıllardır enerjinin tüm yurttaşlarımız için ihtiyacı kadar, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve 
sürdürülebilir biçimde sağlanabileceği enerji politikasının oluşturulması için çaba harcıyoruz. 
Bu sempozyumumuzda “Enerjinin Geleceği” başlığı altında yürütülecek tartışmaların, bu ça-
baya hizmet edeceğine inanıyorum.

Değerli arkadaşlar,
Son iki aydır, TMMOB’ye bağlı odalarımızın meslek alanlarına ilişkin konularda kongre 
ve sempozyumları gerçekleştiriliyor. Bu dönemde farklı disiplinlerde gerçekleştirdiğimiz 
100’den fazla kongre ve sempozyumda en fazla öne çıkan konu, “kamusal fayda” anlayışı 
oldu. TMMOB’nin 1970’li yıllardan bu yana savunduğu bu anlayış, dünyamızın ve ülkemizin 
geleceği için yegane çözüm haline gelmiş durumdadır. Daha fazla kar uğruna sadece insan 
emeğini değil, doğal kaynaklarımızı da insafsızca sömüren küresel kapitalizm, bütün dünyayı 
büyük bir çöküşe doğru sürüklüyor. Kıtlık, enerji krizi, çevre felaketleri, göç ve savaş gibi 
küresel çaplı felaketlerin önüne geçmenin yegâne yolu, rant hırsının yerine kamusal çıkarı, 
kontrolsüz bir tüketim anlayışı yerine sürdürülebilir politikaları öne çıkarmaktır.

Enerji politikalarını da bu anlayış çerçevesinde düşünmemiz gerekiyor. Konuşmamın başında 
söylediğim gibi TMMOB, enerjiyi kamusal bir hak olarak görmektedir. Tüm yurttaşlarımızın 
bu haktan eşit biçimde yararlanabilmesi için enerjinin erişilebilir ve nitelikli bir kamusal hiz-
met olarak sunulması gerekmektedir.

Bildiğiniz gibi enerji sektöründe üretim, iletim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri birbiriyle orga-
nik olarak bağlıdır. Dolayısıyla üretimden tüketime kadar her aşaması bütüncül olarak kamu-
sal planlanma ile yönetilmelidir. Dışa bağımlılığın azaltılması, sürdürülebilirlik ve arz güvenli-
ği ilkeleri, bu kamusal planlamanın temelinde yer almalıdır. Petrol, doğalgaz, kömür, hidrolik, 
jeotermal, rüzgâr, güneş, biyoyakıt vb. enerji sektörlerinde konunun uzmanları ve meslek 
örgütlerinin de katılımıyla hazırlanacak bütünleşik strateji belgeleri ile geleceğimizi güvence 
altına alan bir enerji politikası ortaya çıkartılmalıdır. Bu enerji politikasının temelinde ise rant 
değil, toplumsal fayda, kamusal çıkar olmalıdır.

Görüldüğü gibi enerji alanında yapılması gerekenler ile hali hazırda yapılanlar arasında derin 
bir uçurum bulunuyor. 1980 sonrasında uygulanan neoliberal politikalar, enerjinin kamusal 
niteliğini görmezden gelerek bu alanı tümüyle piyasalaştırdı. Cumhuriyet dönemi boyun-
ca enerji alanında kurulan kamu yatırımları bölünerek özelleştirildi. Mevcut enerji şirketleri 
parça parça özelleştirilirken, kamusal kaynaklar da Yap-İşlet-Devret modeliyle özel sektörün 
talanına açıldı. Elektrik santralleri, madenler ve dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sonu-
cunda elektrik piyasası büyük oranda özel sektörün kontrolü altındadır. Geçmişte Türkiye 
Elektrik Kurumu’nun tekel statüsüne karşı çıkanlar, bugün birkaç holdingin sektörde tekel-
leşmesini görmezden gelmektedir.

Benzer bir süreç Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nda da yaşanıyor. 1954 yılında kuru-
lan ve ülkemizdeki petrol arama, üretim, taşıma, rafinaj ve dağıtım alanlarındaki faaliyetleri 
kamu adına yürüten TPAO tıpkı TEK gibi parçalara ayrılarak özelleştirilmektedir. Kurum bün-
yesinden kopartılarak özelleştirilen İPRAGAZ, PETKİM, DİTAŞ, TÜPRAŞ ve POAŞ gibi şirketler 
artık kamusal zenginliğimizin bir parçası değil, sermaye gruplarının varlığı haline gelmiştir. 
Geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde alınan bir Bakanlar Kurulu Kararı ile TPAO’ya ait fiziksel 
varlıklar BOTAŞ bünyesindeki Turkish Petroleum International Company’ye (TPIC) devredil-
miştir. Aynı karar uyarınca, TPIC’in yurtiçinde ve yurtdışında doğrudan sahip olduğu petrol 
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arama ve işletme ruhsatları da tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte TPAO’ya geçmiştir. Bu 
devir işlemlerinin amacı, TPAO’nun özelleştirilmesi sürecinde sermaye için dikensiz bir gül 
bahçesi yaratmaktır. TPAO ile birlikte özelleştirilmek istenen aslında Türkiye’nin yurt içinde 
ve yurt dışındaki petrol arama ve işletme ruhsatları yani haklarıdır. Enerjinin bu denli önemli 
olduğu bir dönemde özelleştirme adı altında tüm petrol imtiyazlarının devredilmesi, bu ül-
keye yapılacak en büyük kötülüktür. TMMOB olarak bu konunun önemine dikkat çekebilmek 
için geçtiğimiz aylarda bir rapor hazırlayarak ilgili meslek kuruluşlarına, siyasi partilere, üni-
versitelere ve medya kuruluşlarına gönderdik. TPAO’nun özelleştirilmesi karşısında mücade-
lemize devam edeceğiz.

TMMOB ve bağlı odaları mesleki ve teknik bilgisini toplumdan yana kullandığı için hükümet-
lerin ve yandaşlarının saldırısına uğruyor. Kuruluş yasamız değiştirilmeye, mesleki denetim 
yetkilerimiz elimizden alınmaya, açıklamalarımız değersizleştirilmeye çalışılıyor. 

Yandaş gazetelerde hakkımızda her gün ayrı bir yalan haber yayınlanıyor. Cumhurbaşkanı 
adımızı dilinden düşürmüyor. Buna rağmen bizler bugüne kadar susmadık ve bundan sonra 
da susmayacağız.

Değerli arkadaşlar,
Biliyorsunuz enerji konusu farklı meslek disiplinlerini içeriyor ve TMMOB bütünlüğü içerisin-
de bu alanda uzun yıllardır çalışmalar ve bilimsel toplantılar gerçekleştiriyoruz. Enerji alanın-
da uzun yıllara dayanan bu çalışmalar sonucunda enerji politikaları konusunda bazı temel 
ilkeler açığa çıktı. Enerji Çalışma Grubu’muzun katkılarıyla bu ilkeleri broşür haline getirdik. 
Broşürde yer alan temel ilkelerimizi sayarak konuşmamı tamamlamak istiyorum:  

• Enerji kullanımı temel insan haklarından biridir ve vazgeçilemez.
• Enerji ihtiyacının karşılanması bir kamu hizmetidir.
• Enerji kaynakları tüm insanlığın ortak malıdır.
• Enerji etkin ve verimli kullanılmadır.
• Enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklar öncelikli olmalıdır.
• Fosil yakıt kullanımı en alt seviyeye indirilmelidir.
• Enerji üretiminde çevreye en az zarar verecek teknolojilere öncelik verilmelidir.
• Enerji kaynağının üretilmesi ve enerji tesisi kurulması konusunda son sözü bölgede ya-

şayan halk söylemelidir.
• İhtiyaç kadar enerji üretilmelidir.
• Enerjinin kullanım hakkı yurttaşlara kolayca karşılayabileceği bedellerle sunulmalıdır.
• Yoksul ailelere yeterli ve gerekli miktarda enerji bedelsiz verilmelidir.
• Mevcut yerli enerji kaynaklarının tüm çeşitlerine enerji üretiminde yer verilmelidir.
• Enerji iletim ve üretim planlaması birlikte yapılmalıdır.
• Enerjide dışa bağımlılık azaltılmalıdır.
• Enerjiye ulaşım kolay olmalı ve erişiminde herkes eşit olmalıdır.
• Enerji; güvenilir, kaliteli, sürekli ve yeterli olmalıdır.
• Enerji tesislerinin planlanması, yapım ve işletilmesi; ilgili meslek kuruluşları, sendikalar, 

bağımsız uzmanlar ve kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bağımsız bir kurum 
tarafından denetlenmelidir.

• Enerjinin üretilmesi için gerekli olan makine ve teçhizat yerli olarak imal edilmelidir.

Saydığım bu ilkelerin, 3 gün boyunca sürdüreceğimiz tartışmalar açısından da ufuk açıcı ola-
cağına inanıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Ankara

16.12.2017

ŞEHİR HASTANELERİ SEMPOZYUMU
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Misafirlerimiz, Değerli Arkadaşlar,

Ankara İl Koordinasyon Kurulumuz tarafından düzenlenen Şehir Hastaneleri Sempozyumuna 
hoş geldiniz. Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.

Bugün hepimizi yakından ilgilendiren ve ekonomiden sağlığa, kent planlamasından acil du-
rumlara kadar pek çok boyutu olan Şehir Hastaneleri üzerine konuşacağız.

Biliyorsunuz Şehir Hastaneleri kavramı ilk olarak 2011 yılı Genel Seçimleri öncesinden AKP 
tarafından açıklanan 2023 Hedefleri bildirgesiyle gündemimize gelmişti. Bildirgede her türlü 
mevzuat hazırlığı yapıldığı ve Kamu Özel Ortaklığı ile yapılacağı duyurulan Şehir Hastaneleri 
için gerekli yasal altyapı ise 2005 yılında Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen bir ek 
madde ile hazırlanmış.

Bu ek maddede, “kamu arazilerinin özel girişimlere tahsisi”, “bu arazilere yapılan hastane-
lerin 49 yıla kadar devlet tarafından kiralanabilmesi”, “kira bedelinin devlet tarafından kar-
şılanması” gibi temel hükümler yer alıyor. Dolayısıyla Şehir Hastaneleri meselesi, AKP’nin 
iktidarının ilk yıllarında açıkladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bir uzantısı olarak görül-
melidir.

Yasalaşmaması için hem hukuki alanda hem de sokaklarda büyük mücadele verdiğimiz Sos-
yal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasası ile başlayan sağlığın piyasalaştırılması süreci, 
Şehir Hastaneleri ile yepyeni bir boyut kazanıyor. Geldiğimiz süreç ne olursa olsun bu alanı 
kaybedilmiş bir mevzi olarak görmememiz gerekiyor. Sağlığın kamusal bir hak olduğu bilin-
ciyle, herkes için nitelikli, erişilebilir, ücretsiz sağlık hizmeti talebimizi her defasında tekrar 
etmemiz gerekiyor. Bugünkü sempozyumu da bu mücadelenin bir parçası olarak görüyorum.

Değerli arkadaşlar,
Şehir Hastaneleri’nin temelini oluşturan Kamu Özel Ortaklığı modeli son zamanlarda sıkça 
duyduğumuz bir kavram. Kamusal yatırım veya hizmetlerin, devlet ile yapılan bir sözleşme 
uyarınca özel girişimler tarafından üstlenilmesi anlamına geliyor. Bu model ilk olarak Yap-İş-
let-Devret adıyla 1984 yılında elektrik üretim ve dağıtımının özelleştirilmesinde kullanılmıştı. 
O dönemden farklı isimler ve yöntemler altından kamusal varlıkların ve hizmetlerin özel ser-
mayeye aktarılması için kullanılıyor.
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Bugün uygulanan Kamu Özel Ortaklığı’nın daha öncekilerden en önemli farkı, geçmişte uy-
gulanan modellerde sözleşme konusu yatırımın maliyeti, riski ve finansmanı tamamıyla özel 
sektörün üzerindeyken, Kamu Özel Ortaklığında tüm finansman ve işletme risklerinin Devlet 
tarafından üstleniliyor olmasıdır. Yani sermaye için hiç riski olmayan bir ticaret yöntemi, bir 
para kazanma yöntemi yaratılmıştır.

Yakın zamanda tamamlanan Üçüncü Köprü, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü gibi projele-
rin tamamı bu biçimde gerçekleştirildi. Her üçüne de belirli sayıda geçiş garantisiyle sözleş-
me yapıldığı için bu yatırımların hazineye yani halka olan yükü her geçen gün büyümektedir.

Aynı yöntem Şehir Hastanelerinde de uygulanmaktadır. Hazineye ait araziler hastane yapımı 
için özel şirketlere devrediliyor. Devlet, inşaatı üstlenen şirkete 25 yıl boyunca kira ödüyor. 
Bu süre boyunca vergi muafiyeti sağlanıyor. Ve daha da ötesi, hastaneler için 25 yıl boyunca 
%70 doluluk garantisi veriliyor. Yani ülkedeki sağlık durumu ne kadar iyiye giderse, ne kadar 
az kişi hastaneye giderse, devlet o kadar çok borçlanıyor!

Saçmalık bu kadar da değil… 25 yıl boyunca milyarlarca dolar borç yükümlülüğü altına soku-
lan devlet, bu süre boyunca özel sektörün taşeronu hale getiriliyor. Sağlık Bakanlığı personeli 
olan doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar 25 yıl boyunca fiilen inşaat şirketi için çalışır hale 
geliyorlar. “Taşeron sistemini kaldıracağız” diyen iktidar, şehir hastaneleriyle birlikte bütün 
sağlık personelini adeta taşeron işçi haline getiriyor.

Bundan 30 yıl önce devlet adına hizmet gören özel girişimlerin yaratılmasıyla başlayan özel-
leştirme serüveni, gelinen noktada özel girişimler adına hizmet gören bir devlet yapısına 
evrilmiştir. 

Değerli arkadaşlar,
Şehir Hastaneleri’nin tek problemi finansman modeli değil elbette. Şehir planlamasından 
acil durum yönetimine, trafik sorunundan alt yapı hizmetlerine ve en önemlisi de sağlık hiz-
metlerine ulaşım meselesine kadar pek çok alanda büyük sorunlar yaratacağı aşikar.

Biliyorsunuz Ankara’da yapılacak 2 Şehir Hastanesi nedeniyle halkın yoğun olarak kullandığı, 
ulaşımın buna göre düzenlendiği 12 büyük hastane kapatılıyor. On binlerce kişi 2 ayrı mer-
keze ulaşımının nasıl sağlanacağı, trafik sorunlarının nasıl çözüleceğine ilişkin hiçbir çalışma 
yapılmıyor.

Bilkent’te kurulacak Şehir Hastanesi’ne ulaşım sağlayabilmek için ODTÜ Kampüsü’nde kesi-
len binlerce ağaç, Şehir Hastaneleri’nin kent dokusunda yarattığı tahribatın en somut göster-
gelerinden biridir. Korkarım hastaneler faaliyete girdiğinde çok daha büyük kentsel sorunlar 
ortaya çıkacaktır.

Bütün bu sorunlar Bugün gerçekleştireceğimiz sempozyumun da konu başlıklarını oluştu-
ruyor. O yüzden ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu tip sempozyumlarda ortaya 
çıkaracağımız fikirleri demokratik bir kent yönetimi ve yeni bir kamusallık anlayışının gelişti-
rilmesi açısından önemli buluyorum. Bu sempozyumda fikirleriyle bizlere katkı verecek tüm 
hocalarımıza ve sempozyumu düzenleyen İl Koordinasyon Kurulumuza TMMOB Yönetim Ku-
rulu adına teşekkür ediyorum.
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Ankara

22.12.2017

TMMOB MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE 
ŞEHİR PLANCILIĞI EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Saygıdeğer Hocalarımız, Değerli Misafirler, Değerli Meslektaşlarım
Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumumuza hoş geldiniz. Hepinizi 
TMMOB Yönetim Kurulu adına dostlukla selamlıyorum.

İki gün sürecek sempozyumumuz 44. Dönem Çalışma Programı takvimimizde yer alan son 
etkinliğimiz. Bu dönem boyunca Odalarımızın ve İl Koordinasyon Kurullarımızın düzenlediği 
yüzlerce etkinliğin yanı sıra merkezi olarak  Bilirkişilik Çalıştayı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kong-
resi, Kadın Sempozyumu, Kadın Kurultayı, Sanayi Kongresi ve Enerji Sempozyumu etkinlikle-
rimiz gerçekleştirildi. TMMOB’nin 63 yıllık birikimini yansıtan, bilimin ve tekniğin toplumsal-
laşmasına hizmet eden bu etkinliklere katkı veren tüm arkadaşlarımıza, tüm hocalarımıza ve 
tüm çalışanlarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.

Değerli Arkadaşlar,
Hepinizin bildiği gibi eğitim konusu ülkemizin en temel problemleri arasında yer alıyor. Diğer 
tüm alanlardan farklı olarak, eğitim alanında yaşanan sorunların yarattığı toplumsal sonuç-
lar daha ağır oluyor. Bugün ekonomiden siyasete kadar pek çok konuda yüz yüze geldiğimiz 
sorunların kaynağında eğitimin her aşamasındaki problemler yatmaktadır.

En başından vurgulamak gerekiyor ki, bizim için eğitim, sadece bir bilgi aktarma ve meslek 
edindirme faaliyeti değil, bilginin yanı sıra kültürel birikimin, insani duyarlılığın ve sosyal so-
rumluluğun da nesilden nesile paylaşıldığı karşılıklı bir öğrenme sürecidir. Bu süreç, ekono-
mik ve sosyal yapıyla, siyasal ve sınıfsal tercihlerle bütünlüklü olarak değerlendirilmelidir.

Ülkemizde eğitim konusunu bu denli tartışmalı ve sorunlu hale getiren şey de, siyasal iktidar-
ların bu alanı kendi ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırma çabalarıdır. Bu noktada en sonda 
söylemem gerekeni en başta söyleyecek olursam, eğitim alanında toplumsal çıkarı gözeten 
kamusal bir bakış açısı geliştirmek, sorunların çözümü yolunda en önemli adım olacaktır. Bu 
sempozyumun amaçlarından birisi de zaten, bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmektir.

Birliğimiz bu doğrultudaki çabaları ve mücadelesi yarım asırlık bir geçmişe sahip. Aramızda o 
dönemi yaşayanlar hatırlayacaktır, 1965 yılında çıkarılan bir Kanun ile apartman katlarında, 
iş hanlarında Özel Mühendislik ve Mimarlık Okulları kurulmaya başlanmıştı. Hiçbir laboratu-
varı, hiçbir teknik imkanı, yeterli eğitim kadrosu olmayan bu okullarda adeta para karşılığı 
mühendis-mimar diploması veriliyordu. O dönemde TMMOB’ye bağlı odalar bu okullar kar-
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şısında radikal bir tutum geliştirerek, yetersiz-niteliksiz eğitim koşullarında özel mühendis-
lik-mimarlık okullarından mezun olanları odalara üye olarak kabul etmeme kararı almıştır.

Özel Yüksek Okullar sorunu o döneme sadece TMMOB’ye bağlı odaların değil, tüm üniver-
site gençliğinin ortak sorunu olmuştur. Hatta geçtiğimiz yaza damgasını vuran Adalet Yürü-
yüşü’nün bir benzeri o dönemde gerçekleştirilerek, “Özel Yüksek Okulların Kapatılması” ta-
lebiyle 13 gün süreyle İstanbul’dan Ankara’ya yürünmüştür. Özel Okullar Kanunu, Mimarlar 
Odamızın açtığı dava sonucunda 1971 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 
TMMOB’ye bağlı odaların bu dönemde Özel Mühendislik-Mimarlık Okullarına karşı verdiği 
mücadele ve üniversite öğrencileriyle geliştirdiği ilişki, TMMOB’nin 1970’li yıllarda gelişen 
toplumcu çizgisinin oluşmasında önemli bir paya sahiptir.

TMMOB, bu toplumcu çizgisi gereği, 12 Eylül Darbesi sonrasında kurulan YÖK’ün baskıcı dü-
zenine karşı “üniversitelerin özerkliğini ve akademinin demokratik işleyişini” savunmuştur.

TMMOB, bu toplumcu çizgisi gereği, neoliberal politikalarla eğitimin ticarileştirilmesi politi-
kalarına karşı, harçlara karşı “herkes için eşit, parasız, nitelikli eğitim hakkını” savunmuştur.

TMMOB, bu toplumcu çizgisi gereği, eğitimin her aşamasındaki gericileştirme politikalarına 
karşı, “bilimsel ve laik bir eğitim anlayışını” savunmuştur.

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

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

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

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

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

Ülke ihtiyaçlarıyla, sanayi politikalarıyla bağdaşmayan yükseköğretim planlaması nedeniy-
le üniversite mezunları işsizliğe mahkum edilmiştir. Yüzbinlerce mühendis, mimar ve şehir 
plancısı, mezun olduğu alan dışında çalışmak zorunda kalmakta, yüzbinlerce mezun ise hiç 
iş bulamamaktadır.
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Bugün ülkemizde mühendislik, mimarlık ve şehir planlama eğitimi 180’den fazla üniversi-
tede, 100’ün üzerinde program ile verilmektedir. 2017 yılında mühendislik, mimarlık ve şe-
hir planlama bölümlerinde açılan toplam kontenjan 57.494 kişidir. Bunun anlamı yaklaşık 
60.000 yeni mezunun iş hayatına başlaması demektir.

Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı eğitiminin yetersizliği odalarımızın yıllardır büyük 
bir gayretle ve kamusal bir sorumlulukla sürdürdüğü meslek içi eğitim faaliyetlerinin önemi-
ni daha da artırmaktadır.

Odalarımızda sürdürdüğümüz meslek içi faaliyetleri, son yıllarda eğitim alanında önemi gi-
derek artan “yaşam boyu öğrenme” kavramının en yaygın ve uzun süreli örnekleri olduğu 
kadar, mesleğimizin uluslararası standartlara yükseltilmesi için üyelerimize sunduğumuz 
büyük bir fırsattır. Önümüzdeki dönemde bu doğrultudaki çabalarımızı artırarak, hizmetle-
rin serbest dolaşımı kapsamında mühendis, mimar ve şehir plancısı arkadaşlarımızın başta 
Avrupa Birliği olmak üzere dünyanın her yerinde mesleklerini rahatça uygulayabilecekleri 
denklik ve geçerlilik standartlarını hayata geçirmek gibi bir görev bizi bekliyor. Bu doğrultuda 
Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu FEANI ile EUR ING (Avrupa Mühendisi) 
unvanı konusunda ortak bir çalışma yürütüyoruz. Şu anda aramızda bulunan FEANI temsilcisi 
Lars FUNK birazdan yapacağı sunumunda bu konudan da bahsedecektir.

Değerli Arkadaşlar,
Yükseköğretim alanında yaşanan bu temel sorunların yanında, AKP’nin bu alandaki en büyük 
tahribatı, bilimsel üretim için gerekli olan akademik özgürlüklerin tümüyle yok edilmesidir. 
Yıllarca YÖK sultasıyla, yandaş rektörlerle, siyasi baskılarla adım adım ilerleyen bu süreç so-
nunda üniversiteler tam anlamıyla zapturapt altına alınmıştır.

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

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

Barış için akademisyenler bildirisine imza verdikleri için aralarında 64 mühendis, mimar ve 
şehir plancısının da olduğu yüzlerce akademisyen günlerdir Çağlayan Adliyesi’nde yargılanı-
yor.

Yüzlerce akademisyen barış istedikleri, özgürlükleri savundukları, sendikal eylemlere katıl-
dıkları için akademiden ihraç edildiler.

Ne yazık ki, akademisyen cübbelerinin polis postalları altında çiğnendiği, kampüslerin kara-
kollara dönüştürüldüğü, öğrencilerin potansiyel birer suçlu gibi görüldüğü karanlık bir dö-
nemden geçiyoruz. Bu karanlıkla yüzleşmeden, tek adam rejiminin hayatlarımızın her ala-
nına yayılan kötülüğüyle hesaplaşmadan yükseköğretimin sorunlarını çözmemiz mümkün 
değildir.
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Bu karanlığın hedeflerinden birisi de mesleğimiz ve örgütümüz. Kuruluş yasamızı değişti-
rerek, mesleki denetim yetkilerimizi kısıtlayarak, denetim adı altında vesayet uygulamak 
isteyerek, , hakkımızda mesnetsiz suçlamalarla davalar açarak, üyelerimizin haklarını gasp 
ederek, oda yönetim kurullarımızı görevden almaya çalışarak bizleri susturmak, yıldırmak 
istiyorlar.

Cumhurbaşkanı adımızı dilinden düşürmüyor. Buna rağmen bizler bugüne kadar susmadık 
ve bundan sonra da susmayacağız.

Karanlık demişken, biliyorsunuz bizlerin dile getirdiği bu görüşlerden, bilimin aydınlığından 
rahatsız olan bazı odaklar hakkımızda sürekli olarak karalama kampanyası yürütüyorlar. İkti-
dar gücüne yaslanarak gazete sayfalarında TMMOB örgütlülüğüyle ilgili iftira dolu haberler 
yayınlıyorlar. Geçtiğimiz hafta içinde hakkımızda yalan haber yapan Yeni Akit Gazetesi’ne 
açtığımız davalardan biri sonuçlandı ve bir miktar tazminat kazandık. Kazandığımız bu taz-
minatı, gericiliğin karanlığına karşı, bilimsel değerler ışığında öğrenim görmek isteyen üni-
versite öğrencilerinin barınması için kurduğumuz TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’ne 
aktaracağımızı huzurlarınızda açıklıyorum.

Değerli Arkadaşlar,
TMMOB olarak bizler yıllardır yaptığımız tüm kongre ve sempozyumlarda, yayınladığımız 
tüm raporlarda üretimin, sanayileşmenin ve kalkınmanın öneminden bahsediyoruz. Bunun 
için yükseköğretimin de bilimsel doğrular ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandı-
rılması gerekiyor.

YÖK’ün kaldırılmasından başlayarak, eğitim programlarından üniversite giriş sistemine, açıla-
cak bölümlerden staj programlarına, üniversitelerin mali yapısından idari işleyişine kadar her 
alanda bütünlüklü bir yükseköğretim politikası geliştirilmelidir.

Bu sempozyum boyunca yürütülecek tartışmaların özellikle mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı alanındaki sorunların çözümü noktasında önemli bir fikri birikim yaratacağına ina-
nıyorum.

Bu inançla, sempozyumun ortaya çıkmasında büyük emekleri bulunan Mühendislik, Mimar-
lık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Çalışma Grubu Üyelerimize, Sempozyum Yürütme ve Düzen-
leme Kurulu Üyelerimize ve desteklerini esirgemeyen Bilimsel Danışma Kurulu üyelerimize 
teşekkür ediyorum.

Hepinize TMMOB Yönetim Kurulu adına saygılar sunuyorum.
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Ankara

13.01.2018

MMO ANKARA ŞUBESİ GENEL KURULU 
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Konuklar,
Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesinin Değerli Yönetici ve Üyeleri,
Sevgili Arkadaşlar,
Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. TM-
MOB Yönetim Kurulu başkanlığı görevimden çok daha önce, Makine Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi üyesiyim. O yüzden bu kürsüde protokol misafiri olarak değil, evimin, ailemin 
bir parçası olarak bulunuyorum.
İki yıllık bir çalışma dönemini daha geride bıraktık. Bu iki yıl boyunca şube faaliyetlerinin 
başarılı ve uyumlu biçimde yürütülmesini sağlayan yönetim kurulumuza, denetleme kurulu-
muza, temsilcilik kurullarımıza, komisyon üyelerimize, teknik görevlilerimize ve şube perso-
nelimize yürekten teşekkür ediyorum.
Hepiniz biliyorsunuz TMMOB örgütlülüğü açısından genel kurullar süreci basit anlamıyla yö-
netim organlarının belirlendiği birer seçim süreci değildir. Bizler için genel kurullar süreci, iki 
yıllık çalışma döneminin demokratik ve katılımcı şekilde tartışıldığı, çalışma programımızın 
ve mesleki-politik yönelimlerimizin belirlendiği, örgütsel yapımızın yenilendiği dönemlerdir. 
Bugün şube genel kurulumuzun da tarihsel birikimimize ve demokratik değerlerimize yakışır 
biçimde tamamlanacağına inanıyorum.
Sevgili Arkadaşlar,
Geride bıraktığımız iki yıllık çalışma dönemi boyunca, 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, bele-
diyelere atanan kayyumlar, antidemokratik Anayasa değişikliği ve ekonomik krizin birbirini 
izlediği büyük bir kaosun içinden geçiyoruz.
Yaşadığımız bu kaosun sorumlusu, ülkeyi tek adam rejimiyle yönetmek isteyen AKP iktidarı-
dır. Anayasayı çiğneyerek, kanunları yok sayarak, parlamentoyu askıya alarak, yargı organla-
rını kendine bağlayarak, medyayı teslim alarak, gündelik yaşamı kriminalize ederek, toplumu 
saflaştırarak, ülkenin tüm zenginlikleri kendi ihtiyaçları için kullanarak yarattıkları bu ortam 
ülkenin huzurunu ve geleceğini tehdit etmektedir.
TMMOB olarak geçtiğimiz iki yıllık çalışma dönemimiz, tek adam rejimine karşı mücadele 
etmek ve AKP’nin yıkım politikalarına karşı ülkemizi, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı sa-
vunmakla geçti. Hukuki, mesleki ve toplumsal alanda bütünlüklü olarak yürüttüğümüz bu 
mücadele, siyasal iktidarın topyekûn saldırısı karşısında hem kendi örgütlülüğümüze hem de 
emek ve demokrasi güçlerine büyük bir umut kaynağı oldu.
İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde TMMOB örgütlülüğü olarak demokrasiye, özgürlüklere, 
bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz vermedik. 15 Temmuz 
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Darbe Girişimi’ne 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 Reji-
mine karşı emek ve demokrasi güçleriyle birlikte ortak basın açıklamaları, eylemler ve kam-
panyalar gerçekleştirdik.
Kanun Hükmünde Kararnamelerle haksız ve hukuksuz biçimde işlerinden atılan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının işlerine geri dönmeleri için girişimlerde bulunduk.
Hukuk devleti anlayışını yok eden, halk iradesini yok sayan KHK’ların iptal edilmesi için mü-
cadele ettik.
Sevgili Arkadaşlar,
Geçtiğimiz dönemde TMMOB örgütlülüğü açısından en önemli sınavlardan birisi, 16 Nisan 
Anayasa Referandumu olmuştur. OHAL Rejimi boyunca fiilen uygulamaya konan tek adam 
rejimini hukuki zeminini sağlamaya yönelik Anayasa Değişikliği Referandumu sırasında TM-
MOB Örgütlülüğünün yürüttüğü çalışma, bundan sonraki mücadelelerimize örnek oluştura-
cak bir kitlesellik ve coşkuya ulaşmıştır.
Devletin tüm imkanları kullanılarak, medyanın tüm güçleri seferber edilerek yürütülen 
“Evet” kampanyası karşısında tüm örgütlülüğümüzle birlikte kararlı, disiplinli ve coşkulu bi-
çimde yürüttüğümüz Hayır kampanyası, tüm toplumsal kesimler tarafından büyük takdirle 
karşılandı.
Eşitsiz propaganda sürecine ve şaibeli referandum sonuçlarına rağmen, “Hayır kampanyası” 
sırasında ulaştığımız geniş toplum kesimleri, bu ülkede tek adam rejimine karşı demokrasi-
den, özgürlüklerden, laiklikten ve barıştan yana çok güçlü bir toplumsal direnç olduğunu bir 
kez daha göstermiştir.
Referandum süresiyle sınırlı olmaksızın toplumsal ve mesleki alanda yürüttüğümüz tüm ça-
lışmalarda, neoliberal saldırganlığa, kentlerin yağmalanmasına, ormanların tahrip edilmesi-
ne, kıyılarımızın satılmasına, çevrenin katledilmesine, hukukun çiğnenmesine, laikliğin orta-
dan kaldırılmasına, eğitimin muhafazakârlaştırılmasına karşı önemli bir toplumsal dinamik 
olduğunu gördük. Ve bizler TMMOB Örgütlülüğü olarak, açtığımız davalarla, yürüttüğümüz 
kampanyalarla, hazırladığımız bilimsel raporlarla, kamuoyuna yönelik yaptığımız açıklama-
larla bu toplumsal muhalefet hareketlerinin en ön saflarındaki yerimizi aldık.
Sevgili Arkadaşlar,
Bu kararlı ve mücadeleci tutumumuz nedeniyle son iki yıl boyunca iktidarın çok yönlü saldı-
rılarıyla karşı karşıya kaldık.
Geçtiğimiz dönemde örgütlülüğümüze yönelik saldırıların belki de en ciddisi, 2014 yılından 
bu yana devam eden ve “Denetleme” adı altında kurumsal özerkliğimizi ortadan kaldırmaya 
yönelik girişimdir. TMMOB’ye anayasa ve yasalarla tanına kamusal görev ve yetkileri sınır-
landırmak 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 alınması-
na karar vermiştir.
Hukukun tümüyle ayaklar altına alındığı, yüksek mahkeme 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 Kim-
ya Mühendisleri Odası yönetim Kurulumuzun yanında olduk ve Odamızın seçim süreçlerini 
olağan haliyle tamamlaması kararlılığımızı koruduk. Birliğimize ve odalarımıza yönelik siste-
matik biçimde yürütülen tüm bu saldırılara karşı mücadelemizi tüm meşru zeminlerde yü-
rütmeye devam ediyoruz.
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Birliğimizin çalışmalarını ve yetkilerini sınırlandırmaya yönelik adımların bir diğer boyutu da 
yönetmelik değişiklikleriyle odalarımızın kamu adına yürüttüğü mesleki denetim faaliyetle-
rini sınırlandırma çabalarıdır. 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, meslek-
taşlarımızın haklarına 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, 
meslektaşlarımızı düşük ücretlerle kayıt dışı biçimlerde çalışmaya, geleceklerinde ise düşük 
emeklilik ücretlerine mahkûm etmeye zorlayan bu karar, AKP’nin emek düşmanı yüzünün en 
önemli göstergelerinden biridir.
Örgütlülüğümüze ve meslektaşlarımıza yönelik tüm bu saldırılara, yandaş basının ve Cum-
hurbaşkanının tüm hedef göstermelerine rağmen bizler hiç boyun eğmeden, hiçbir üyemizin 
boynunu eğdirmeden mücadele etmeye devam ettik, bundan sonra devam edeceğiz.
Sevgili Arkadaşlar
Geçtiğimiz iki yıl boyunca üyelerimize mesleki, ekonomik ve sosyal alanlarda sahip çıkma 
mücadelesi verdiğimiz gibi, mesleki gelişmelerin toplumsal çıkarlar için kullanılması doğrul-
tusunda da büyük gayret gösterdik.
Bu dönem boyunca, Odalarımızın ve İl Koordinasyon Kurullarımızın düzenlediği yüzlerce et-
kinliğin yanı sıra TMMOB bünyesinde gerçekleştirdiğimiz merkezi olarak Bilirkişilik Çalıştayı, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Kadın Sempozyumu, Kadın Kurultayı, Sanayi Kongresi, Ener-
ji Sempozyumu ve Eğitim Sempozyumu etkinliklerimiz gerçekleştirildi. Bu etkinlikler yoluyla 
TMMOB’nin değerleri ve birikimi toplumun tüm kesimleriyle paylaşılırken, meslek alanları-
mızdaki teknik gelişmeler üyelerimize aktarıldı.
Yine bu dönem boyunca açtığımız davalar ve yürüttüğümüz hukuki mücadele ile şehirleri-
mizin, kıyılarımızın, madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel mirasımızın yağmalanma-
sına karşı önemli davalar kazandık. Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik yönetmeliklerin 
mesleki ilkelere uygunluğu noktasında önemli kazanımlar elde ettik. Halen birliğimizin taraf 
olduğu 200’ün üzerinde dava hukuk birimimiz tarafından takip edilmektedir.
Sevgili Arkadaşlar
TMMOB’nin eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, barıştan, laiklikten ve barıştan yana top-
lumcu mücadele çizgisini yarınlara taşıyabilmek için, kişisel ihtiraslarını ve dar grup çıkarlarını 
TMMOB’nin ihtiyaçlarının önüne koymadan mücadele edecek tüm ilerici, çağdaş, yurtsever 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının ortak aklına, dayanışmasına ve birlikteliğine ihtiya-
cımız var. Genel kurullar sürecinde TMMOB örgütlülüğünün ve üyelerinin bu sorumlulukla 
hareket edeceğine inancım tamdır.
Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, ülkemize, mesleği-
mize ve değerlerimize sahip çıkmak konusunda en ufak bir tereddüt yaşamadan mücadele 
eden tüm arkadaşlarımızı dostlukla kucaklıyorum.
Şube Genel Kurulumuzun eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelemize, üreten, sana-
yileşen ve hakça bölüşen bir ülke özlemimize katkı vermesi dileğiyle hepimize kolaylıklar 
diliyorum.
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Ankara

15.01.2018

CHP OHAL FORUMU
Kemal Zeki Taydaş
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın Genel Başkan,
Sayın Milletvekilleri,
Emek ve Meslek Örgütlerinin Saygıdeğer Yöneticileri,
Değerli Arkadaşlar
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle se-
lamlıyorum.

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

Bu gibi zeminlerde ortaya çıkacak ortak tepkilerin, toplumun geniş kesimlerinin tek adam re-
jimine, 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 etkilendiğini dile 
getirmek için buradayız.

Yaşadığımız tüm deneyimler, yüz yüze kaldığımız tüm uygulamalar ülkemizde OHAL Rejimi 
adı altında aslında bir tür diktatörlüğün hüküm sürdüğünü gösteriyor. Anayasa’nın askıya 
alındığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmadığı, hukukun işletilmediği, parlamento-
nun görevini yapamadığı, yargının bütünüyle siyasal iktidarın güdümüne girdiği, özgür bası-
nın susturulduğu, muhalif yapıların baskı altına alındığı, savaş ve şiddetle beslenen bu zor-
balık rejimi “diktatörlük”ten başka bir kelimeyle adlandırılamaz.

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

15 yıllık iktidara dönemi boyunca AKP iktidar gücüne öyle bağımlı hale gelmiştir ki, o gücü 
kaybetmemek için her türlü yola başvuracağını aradan geçen zaman içerisinde göstermiştir. 
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Gezi direnişi sırasında, yolsuzluk operasyonu karşısında, 7 Haziran Seçimleri sonrasındaki hu-
kuksuz ve karanlık uygulamalarla bugünkü karanlığın taşları döşenmiştir. Erdoğan’ın “Allah’ın 
lütfu” olarak adlandırdığı 15 Temmuz Darbe Girişimi de aslında AKP’nin arzuladığı tek adam 
rejiminin bahanelerinden biri olmuştur.

Darbecilerle mücadele etmek için çıkartıyoruz dedikleri OHAL’in asıl amacının, AKP’nin 15 
yıllık rant düzenine, rüşvet çarkına, yağma ekonomisine karşı çıkan toplumsal muhalefet ha-
reketini, emek ve demokrasi güçlerini bastırmak olduğunu şimdi çok daha iyi görebiliyoruz. 
AKP, OHAL Rejimini, FETÖ’nün devlet içindeki uzantılarını tasfiye etmek için değil, emekçile-
rin sokağa çıkmasını, hakkını aramasını, hesap sormasını engellemek için kullanılıyor.

Hayatını darbelere karşı, Gülen Cemaatine karşı mücadeleye adan sosyalistleri, barış için bil-
diri yayınlayan akademisyenleri, sendikal eylemlere katılan emekçileri, özgür ve demokratik 
bir ülke için mücadele eden devrimcileri “FETÖcülükle”, “darbecilikle” suçlayarak işlerinden 
atmanın başka bir açıklaması olamaz.

İşçilerin grevlerini, sendikaların eylemlerini, kitle örgütlerinin basın açıklamalarını yasakla-
manın başka açıklaması olamaz!

Kadın kuruluşlarını, çocuk derneklerini, insan hakları örgütlerini kapatmanın başka açıkla-
ması olamaz!

Stadyumda pankart açan taraftarın, sosyal medyada mesaj paylaşan gencin, gazetesinde ha-
ber yapan gazetecinin tutuklanmasının başka açıklaması olamaz!

Siyasi Parti başkanlarının, Milletvekillerinin, Belediye Başkanlarının tutuklanmasının, Beledi-
yelere kayyum atanmasının başka açıklaması olamaz!

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

Değerli arkadaşlar,
OHAL koşulları altında inşa edilmeye çalışılan tek adam rejimine karşı mücadele eden her-
kes, AKP iktidarının topyekûn saldırısına maruz kalmaktadır. 

Polisiyle, mahkemeleriyle, yandaş basınıyla, kurumlarıyla dört bir koldan yürütülen bu saldı-
rıların hedefinde bu ülkenin onuruyla yaşayan mühendis, mimar ve şehir plancıları ve onla-
rın örgütü olan TMOB de bulunmaktadır.

OHAL döneminde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile bakanlıklardan, kamu 
kurumlarından, üniversitelerden ve belediyelerden ihraç edilen mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının sayısı 3000’e ulaşmaktadır. Mahalli idarelerde sözleşmeli olarak çalışan arka-
daşlarımızın sözleşmeleri yenilenmemesi nedeniyle bu sayı her geçen gün daha da büyü-
mektedir. İhraç edilenler arasında, demokratik sendikal mücadele yürüten, mesleklerini 
kamu yararını gözeterek icra eden, TMMOB örgütlülüğü içerisinde yöneticilik görevlerinde 
bulunan arkadaşlarımız da bulunmaktadır.

Üniversitelerde görev yapan 63 mimar, mühendis ve şehir plancısı hocamız hakkında Barış 
İçin Akademisyenler Bildirisi’ne imza verdikleri için dava açılmış durumdadır. Her hafta onlar-
ca akademisyen Çağlayan Adliyesi’nde yargılanmaktadır.
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Birliğimize yönelik saldırılar, şaibeli Anayasa Referandumu sonrasında daha da yoğunlaş-
mıştır. “Hayır” talebinin tüm Türkiye çapında örgütlenmesi için mücadele eden Birliğimiz, o 
günden beri soruşturmalarla, davalarla, idari yaptırımlarla, yandaş medya saldırılarıyla karşı 
karşıya gelmekte, bizatihi Cumhurbaşkanı tarafından hedef gösterilmektedir.

Referandumdan bu yana geçen 9 aylık dönemde gerçekleştirilen yasal değişikliklerle, Birli-
ğimize bağlı odaların kamu adına yürüttükleri mesleki denetim yetkileri ellerinden alınarak, 
Birliğimiz etkisizleştirilmek istenmiştir.

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

İdari ve mali denetim bahanesiyle, Odalarımız Bakanlıkların vesayeti altına alınmak istenmiş-
tir. Odalarımızın buna direnmesi üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Birliğimize 
bağlı Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açmış olduğu davada mahkeme, Kimya Mühendis-
leri Odamızın Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar vermiştir.

Birliğimize, odamıza ve üyelerimize yönelik bu saldırılar, bu tehditler bizleri yıldıramayacak! 
63 yıllık bir mücadele geleneğinin üzerine kurulu olan TMMOB, nice baskılar, nice zorbalıklar, 
nice saldırılarla karşılaşmış, hiçbirisine boyun eğmemiştir. AKP zulmüne de boyun eğmeye-
ceğiz, hiçbir arkadaşımızın boynunu eğdirmeyeceğiz!

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

Ne yazık ki bizim ülkemizde benzer bir umursamazlığın, kabullenmenin, şaşırmama durumu-
nun yaygınlaştığını görüyoruz.

Hukuk düzenimizin en tepesinde yer alan Anayasa Mahkemesi’nin kararına yerel mahkeme 
uyma gereği bile duymuyor ve bu duruma kimse şaşırmıyor. Gazeteler, televizyonlar bu du-
rumu görmezden geliyor.

Bir inşaat işçisi geçinemediği için Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde kendini ateşe veriyor 
ve bu durum karşısında kimse dehşete düşmüyor. Gazeteler, televizyonlar bu durumu gör-
mezden geliyor.

Şaşırmamak, dehşete düşmemek, tepki vermemek, normal karşılamak diktatörlüklerin en 
büyük gücüdür. Bizler eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden ve barıştan yana emek ve mes-
lek 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 dire-
niyoruz. Emekçi ve yoksulların istikbali OHAL’siz, KHK’sız, AKP’siz bir Türkiye’dedir.

Bunu yaratacak olan bizlerin mücadelesidir. Bu mücadeleye omuz veren herkese selam ol-
sun, hepimize kolay gelsin!
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Ankara

ODA GENEL KURULLARI KONUŞMA TASLAĞI
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Konuklar, Sevgili Arkadaşlar,
Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. 
İki yıllık bir çalışma dönemini daha geride bıraktık. Bu iki yıl boyunca oda faaliyetlerinin ba-
şarılı ve uyumlu biçimde yürütülmesini sağlayan Maden Mühendisleri Odamızın yönetim 
kuruluna, denetleme ve onur kurulu üyelerine ve oda faaliyetlerine katkı ve tüm üye ve 
çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Hepiniz biliyorsunuz TMMOB örgütlülüğü açısından genel kurullar süreci basit anlamıyla yö-
netim organlarının belirlendiği birer seçim süreci değildir. Bizler için genel kurullar süreci, iki 
yıllık çalışma döneminin demokratik ve katılımcı şekilde tartışıldığı, çalışma programımızın 
ve mesleki-politik yönelimlerimizin belirlendiği, örgütsel yapımızın yenilendiği dönemlerdir. 
Bugünkü genel kurulumuzun da tarihsel birikimimize ve demokratik değerlerimize yakışır 
biçimde tamamlanacağına inanıyorum.
Sevgili Arkadaşlar,
Maden Mühendisleri Odamızın genel kurulunun gerçekleştirildiği bugün aynı zamanda 1992 
yılında Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşandığı büyük facianın da yıldönümü. Koz-
lu’da, Soma’da, Ermenek’te, Şırnak’ta ve ülkenin dört bir yanındaki madenlerde hayatını 
kaybeden arkadaşlarımızın anıları önünde saygıyla eğiliyor, ailelerine bir kez daha sabırlar 
diliyorum.
Biliyorsunuz TMMOB olarak Kozlu’da yaşanan büyük acının yıldönümü olan 3 Mart tarihini İş 
Cinayetlerine Karşı Mücadele günü ilan ettik ve bugün tüm Türkiye çapında yaptığımız etkin-
liklerle iş cinayetlerine, işçi sağlığına ve iş güvenliğine dikkat çekmeye çalışıyoruz.
Ülkemizde sistematik bir hal alan iş cinayetlerinin önüne geçilmesinin yolu, kapitalist sö-
mürü düzeni karşısında insan hayatını her şeyden üstün gören toplumcu bir bakış açısını 
yerleştirebilmektir. Bizler TMMOB olarak yıllardan bu yana bu toplumcu bakış açısını yay-
gınlaştırabilmek için, insan hayatının aşırı kâr hırsına kurban edilmemesi için mücadele edi-
yoruz. Devlet ve işveren İş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumluluklarını tam olarak 
yerine getirene, çalışma yaşamını düzenleyen kanunlar gerektiği gibi düzenlenene kadar 
bu mücadelemizi sürdüreceğiz.
Değerli Arkadaşlar,
Bizler TMMOB olarak insanlarımızın yaşamına sahip çıkma mücadelesi sürdürdüğümüz gibi, 
insanlarımızın alınterine de sahip çıkmak için mücadele yürütüyoruz. Cumhuriyetin kurulu-
şundan bu yana emekçilerin alınteriyle, yurttaşlarımızın vergileriyle, büyük fedakarlıklarla 
kurulan sanayi tesislerimize, fabrikalarımıza, kamu kurumlarına da sahip çıkıyoruz.
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Üretim ve sanayileşme politikaları yerine yıllardır halkın ortak varlıklarını sermayeye peşkeş 
çeken AKP hükümetinin yeni hedefinde şeker fabrikalarımız bulunmaktadır. Cumhuriyetin 
en elverişsiz koşullarında büyük yokluklar içinde kurulan, kurulduğu bölgedeki kentlerin ge-
lişimini sağlayan, ekonomik değerini aşan toplumsal getirileri olan 14 şeker fabrikamız özel-
leştirme kapsamına alındı.
1980’li yıllardan itibaren birbiri ardına yapılan özelleştirmeler bu ülkeye işsizlik, yoksulluk, 
hayata pahalılığından başka bir şey getirmedi. “Verimsizlik”, “zarar eden kitleri elden çıkart-
ma” ve “devletin sırtındaki kamburdan kurtulma” söylemiyle yapılan özelleştirmeler, serma-
ye kesimlerinin kasalarını doldururken halkı daha da yoksullaştırdı. Halkın ortak varlıklarının 
çok uluslu şirketlere, sermaye tekellerine satılmasına, tarımsal üretimin bitirilmesine, sana-
yisizleşmeye izin vermeyeceğiz.
Üreten, sanayileşen, kalkınan bir Türkiye için kamu girişimciliğini savunmaya, kamusal var-
lıklarımı korumaya devam edeceğiz!
Değerli Arkadaşlar,
Biliyorsunuz bir buçuk aydır bir savaşın içerisindeyiz. Bir buçuk aydır hemen her gün yeni 
ölüm haberleri geliyor, her gün başka bir yuvaya ateş düşüyor. Her ölüm haberi yüreklerimizi 
dağlıyor.
Operasyonlar başlamadan önce TMMOB olarak yaptığımız açıklamalarda, AKP’nin içinde 
bulunduğu yönetememe krizi nedeniyle ilan ettiği OHAL’in bile artık kendisine yeterli gel-
mediğini, bu krizi örtbas edebilmek için Olağanüstü Hali bir savaş haline çevirmek istediğini 
dile getirmiştik.
Ne yazık ki yaşadıklarımız bir kez daha bizleri haklı çıkardı. Kurulduğu günden bu yana daima 
toplumsal kutuplaşmadan, çatışmadan ve şiddetten beslenen AKP, Afrin’e yönelik başlattığı 
operasyonla kitlesini yeniden konsolide etmeyi amaçlamaktadır.
AKP barıştan yana, kardeşlikten yana kim varsa hedef göstermekte ve sınır içinde de büyük 
bir operasyon yürütmektedir. OHAL döneminde zaten büyük ölçüde budanan düşünce ve 
ifade özgürlüğü tamamen ortadan kaldırılmış durumdadır. En barışçıl, en insani çağrılar bile 
büyük bir şiddetle bastırılmak istenmektedir.
Savaşı bahane ederek toplumun örgütlü kesimlerini susturmaya yönelik operasyonların 
hedefinde, yıllardır etkisizleştirilmek istenen meslek örgütleri de yer aldı. Cumhurbaşkanı, 
“yerli ve milli” tavır almadıkları gerekçesiyle, meslek örgütlerinin isimleri ve yapıları hakkın-
da bakanlar kurulu tarafından yeni bir düzenleme yapılacağını duyurdu.
Kimin daha “yerli ve milli” duruş sergilediği tartışması bir yana, adı geçen meslek örgütle-
rinin tamamı “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları” olarak Anayasal statüsü olan 
kurumlardır. Anayasa’nın 135. Maddesi bizlere, meslek mensuplarımızın müşterek ihtiyaç-
larını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun 
olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde 
dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak görevi ve yet-
kisi vermektedir.
Meslek örgütlerimizin bu anayasal statüleri ve yasal dayanakları, bizleri diğer derneklerden 
ve meslek kuruluşlarından ayırmaktadır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının açıklamasında dile 
getirdiği gibi her anlayışın kendi meslek örgütünü kurması yasal olarak mümkün değildir. 
Meslek örgütlerinin yönetimlerinin nasıl oluşacağı kendi yasalarında açık biçimde düzenlen-
miştir. Her üyemiz, bu seçim süreçlerinde yer alarak birlik politikalarının ve yönetim kurulla-
rının belirlenmesinde söz sahibi oluyor. Herkesin özgürce katıldığı demokratik seçimlerle de 
yönetim kurulları belirleniyor.
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AKP demokratik seçimlerle ele geçiremediği her kurumu iftiralarla karalamayı ve baskılarla 
sindirmeyi gelenek haline getirmiştir. Üyeler nezdinde hiçbir inandırıcılığı olmadığı için genel 
kurullar sürecinde başarı kazanamayanlar, yukardan aşağı operasyonlarla ilerici meslek ör-
gütlerine müdahale etmeye çalışıyorlar.
Bizler biliyoruz ki, AKP’nin rahatsızlığının asıl nedeni toplumsal olanı koruma yolundaki 
inadımız ve gayretimizdir. Fabrikalarımızın, madenlerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın, 
parklarımızın satılmasına karşı kamusallığı savunmamızdır. Gerici, muhafazakar uygulamalar 
karşısında ilericiliği, çağdaşlığı, laikliği savunmamızdır. Faşizan, baskıcı, ayrıştırıcı politikalara 
karşı eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği savunmamızdır. Sermayenin sınırsız sömürü isteğine karşı 
emeği ve alınterini savunmamızdır. 
Bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, savunduğumuz değerlerden geri adım atmayacağız. İf-
tiralarla örgütlerimizin yıpratılmak istenmesine, ilerici ve toplumcu değerlerimizin ortadan 
kaldırılmak istenmesi izin vermeyeceğiz!
Değerli arkadaşlar,
Geride bıraktığımız iki yıllık çalışma dönemi boyunca, 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, bele-
diyelere atanan kayyumlar, antidemokratik Anayasa değişikliği ve ekonomik krizin birbirini 
izlediği büyük bir kaosun içinden geçiyoruz.
Yaşadığımız bu kaosun sorumlusu, ülkeyi tek adam rejimiyle yönetmek isteyen AKP iktidarı-
dır. Anayasayı çiğneyerek, kanunları yok sayarak, parlamentoyu askıya alarak, yargı organla-
rını kendine bağlayarak, medyayı teslim alarak, gündelik yaşamı kriminalize ederek, toplumu 
saflaştırarak, ülkenin tüm zenginlikleri kendi ihtiyaçları için kullanarak yarattıkları bu ortam 
ülkenin huzurunu ve geleceğini tehdit etmektedir.
TMMOB olarak geçtiğimiz iki yıllık çalışma dönemimiz, tek adam rejimine karşı mücadele 
etmek ve AKP’nin yıkım politikalarına karşı ülkemizi, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı sa-
vunmakla geçti. Hukuki, mesleki ve toplumsal alanda bütünlüklü olarak yürüttüğümüz bu 
mücadele, siyasal iktidarın topyekûn saldırısı karşısında hem kendi örgütlülüğümüze hem de 
emek ve demokrasi güçlerine büyük bir umut kaynağı oldu.
İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde TMMOB örgütlülüğü olarak demokrasiye, özgürlüklere, 
bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz vermedik. 15 Temmuz 
Darbe Girişimi’ne 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 Reji-
mine karşı emek ve demokrasi güçleriyle birlikte ortak basın açıklamaları, eylemler ve kam-
panyalar gerçekleştirdik.
Kanun Hükmünde Kararnamelerle haksız ve hukuksuz biçimde işlerinden atılan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının işlerine geri dönmeleri için girişimlerde bulunduk.
Hukuk devleti anlayışını yok eden, halk iradesini yok sayan KHK’ların iptal edilmesi için mü-
cadele ettik.
Sevgili Arkadaşlar,
Bu kararlı ve mücadeleci tutumumuz nedeniyle son iki yıl boyunca iktidarın çok yönlü saldı-
rılarıyla karşı karşıya kaldık.
Geçtiğimiz dönemde örgütlülüğümüze yönelik saldırıların belki de en ciddisi, 2014 yılından 
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bu yana devam eden ve “Denetleme” adı altında kurumsal özerkliğimizi ortadan kaldırmaya 
yönelik girişimdir. TMMOB’ye anayasa ve yasalarla tanına kamusal görev ve yetkileri sınır-
landırmak 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 alınması-
na karar vermiştir.
Hukukun tümüyle ayaklar altına alındığı, yüksek mahkeme 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 Kim-
ya Mühendisleri Odası yönetim Kurulumuzun yanında olduk ve Odamızın seçim süreçlerini 
olağan haliyle tamamlaması kararlılığımızı koruduk. Birliğimize ve odalarımıza yönelik siste-
matik biçimde yürütülen tüm bu saldırılara karşı mücadelemizi tüm meşru zeminlerde yü-
rütmeye devam ediyoruz.
Birliğimizin çalışmalarını ve yetkilerini sınırlandırmaya yönelik adımların bir diğer boyutu da 
yönetmelik değişiklikleriyle odalarımızın kamu adına yürüttüğü mesleki denetim faaliyetle-
rini sınırlandırma çabalarıdır. 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, meslek-
taşlarımızın haklarına 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, 
meslektaşlarımızı düşük ücretlerle kayıt dışı biçimlerde çalışmaya, geleceklerinde ise düşük 
emeklilik ücretlerine mahkûm etmeye zorlayan bu karar, AKP’nin emek düşmanı yüzünün en 
önemli göstergelerinden biridir.
Örgütlülüğümüze ve meslektaşlarımıza yönelik tüm bu saldırılara, yandaş basının ve Cum-
hurbaşkanının tüm hedef göstermelerine rağmen bizler hiç boyun eğmeden, hiçbir üyemizin 
boynunu eğdirmeden mücadele etmeye devam ettik, bundan sonra devam edeceğiz.
Sevgili Arkadaşlar
TMMOB’nin eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, barıştan, laiklikten ve barıştan yana top-
lumcu mücadele çizgisini yarınlara taşıyabilmek için, kişisel ihtiraslarını ve dar grup çıkarlarını 
TMMOB’nin ihtiyaçlarının önüne koymadan mücadele edecek tüm ilerici, çağdaş, yurtsever 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının ortak aklına, dayanışmasına ve birlikteliğine ihtiya-
cımız var. Genel kurullar sürecinde TMMOB örgütlülüğünün ve üyelerinin bu sorumlulukla 
hareket edeceğine inancım tamdır.
Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, ülkemize, mesleği-
mize ve değerlerimize sahip çıkmak konusunda en ufak bir tereddüt yaşamadan mücadele 
eden tüm arkadaşlarımızı dostlukla kucaklıyorum.
Genel Kurulumuzun eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelemize, üreten, sanayileşen 
ve hakça bölüşen bir ülke özlemimize katkı vermesi dileğiyle hepimize kolaylıklar diliyorum. 
NOT: 1- Bu konuşma JMO, HKMO, KMO, Peyzaj MO, GıdaMO, ŞPO, ZMO Genel Kurullarında 
Odaların güncel sorunları ve durumlarına göre değiştirilerek TMMOB Yönetim Kurulu Başka-
nı Emin Koramaz tarafından sunulmuştur.

2- Odalarımızın Genel Kurullarına Gözlemci olarak katılan TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri 
tarafından güncelleştirilerek sunulmuştur.
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Ankara

03.03.2018

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI 46. OLAĞAN 
GENEL KURULU
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Konuklar, Sevgili Arkadaşlar,
Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. 

İki yıllık bir çalışma dönemini daha geride bıraktık. Bu iki yıl boyunca oda faaliyetlerinin ba-
şarılı ve uyumlu biçimde yürütülmesini sağlayan Maden Mühendisleri Odamızın yönetim 
kuruluna, denetleme ve onur kurulu üyelerine ve oda faaliyetlerine katkı ve tüm üye ve 
çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Hepiniz biliyorsunuz TMMOB örgütlülüğü açısından genel kurullar süreci basit anlamıyla yö-
netim organlarının belirlendiği birer seçim süreci değildir. Bizler için genel kurullar süreci, iki 
yıllık çalışma döneminin demokratik ve katılımcı şekilde tartışıldığı, çalışma programımızın 
ve mesleki-politik yönelimlerimizin belirlendiği, örgütsel yapımızın yenilendiği dönemlerdir. 
Bugünkü genel kurulumuzun da tarihsel birikimimize ve demokratik değerlerimize yakışır 
biçimde tamamlanacağına inanıyorum.

Sevgili Arkadaşlar,
Maden Mühendisleri Odamızın genel kurulunun gerçekleştirildiği bugün aynı zamanda 1992 
yılında Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşandığı büyük facianın da yıldönümü. Koz-
lu’da, Soma’da, Ermenek’te, Şırnak’ta ve ülkenin dört bir yanındaki madenlerde hayatını 
kaybeden arkadaşlarımızın anıları önünde saygıyla eğiliyor, ailelerine bir kez daha sabırlar 
diliyorum.

Biliyorsunuz TMMOB olarak Kozlu’da yaşanan büyük acının yıldönümü olan 3 Mart tarihini İş 
Cinayetlerine Karşı Mücadele günü ilan ettik ve bugün tüm Türkiye çapında yaptığımız etkin-
liklerle iş cinayetlerine, işçi sağlığına ve iş güvenliğine dikkat çekmeye çalışıyoruz.

Ülkemizde sistematik bir hal alan iş cinayetlerinin önüne geçilmesinin yolu, kapitalist sö-
mürü düzeni karşısında insan hayatını her şeyden üstün gören toplumcu bir bakış açısını 
yerleştirebilmektir. Bizler TMMOB olarak yıllardan bu yana bu toplumcu bakış açısını yaygın-
laştırabilmek için, insan hayatının aşırı kâr hırsına kurban edilmemesi için mücadele ediyo-
ruz. Devlet ve işveren İş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumluluklarını tam olarak yerine 
getirene, çalışma yaşamını düzenleyen kanunlar gerektiği gibi düzenlenene kadar bu müca-
delemizi sürdüreceğiz.

Değerli Arkadaşlar,
Bizler TMMOB olarak insanlarımızın yaşamına sahip çıkma mücadelesi sürdürdüğümüz gibi, 
insanlarımızın alınterine de sahip çıkmak için mücadele yürütüyoruz. Cumhuriyetin kurulu-
şundan bu yana emekçilerin alınteriyle, yurttaşlarımızın vergileriyle, büyük fedakarlıklarla 
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kurulan sanayi tesislerimize, fabrikalarımıza, kamu kurumlarına da sahip çıkıyoruz.

Üretim ve sanayileşme politikaları yerine yıllardır halkın ortak varlıklarını sermayeye peşkeş 
çeken AKP hükümetinin yeni hedefinde şeker fabrikalarımız bulunmaktadır. Cumhuriyetin 
en elverişsiz koşullarında büyük yokluklar içinde kurulan, kurulduğu bölgedeki kentlerin ge-
lişimini sağlayan, ekonomik değerini aşan toplumsal getirileri olan 14 şeker fabrikamız özel-
leştirme kapsamına alındı.

1980’li yıllardan itibaren birbiri ardına yapılan özelleştirmeler bu ülkeye işsizlik, yoksulluk, 
hayata pahalılığından başka bir şey getirmedi. “Verimsizlik”, “zarar eden kitleri elden çıkart-
ma” ve “devletin sırtındaki kamburdan kurtulma” söylemiyle yapılan özelleştirmeler, serma-
ye kesimlerinin kasalarını doldururken halkı daha da yoksullaştırdı. Halkın ortak varlıklarının 
çok uluslu şirketlere, sermaye tekellerine satılmasına, tarımsal üretimin bitirilmesine, sana-
yisizleşmeye izin vermeyeceğiz.

Üreten, sanayileşen, kalkınan bir Türkiye için kamu girişimciliğini savunmaya, kamusal varlık-
larımı korumaya devam edeceğiz!

Değerli Arkadaşlar,
Biliyorsunuz bir buçuk aydır bir savaşın içerisindeyiz. Bir buçuk aydır hemen her gün yeni 
ölüm haberleri geliyor, her gün başka bir yuvaya ateş düşüyor. Her ölüm haberi yüreklerimizi 
dağlıyor.

Operasyonlar başlamadan önce TMMOB olarak yaptığımız açıklamalarda, AKP’nin içinde 
bulunduğu yönetememe krizi nedeniyle ilan ettiği OHAL’in bile artık kendisine yeterli gel-
mediğini, bu krizi örtbas edebilmek için Olağanüstü Hali bir savaş haline çevirmek istediğini 
dile getirmiştik.

Ne yazık ki yaşadıklarımız bir kez daha bizleri haklı çıkardı. Kurulduğu günden bu yana daima 
toplumsal kutuplaşmadan, çatışmadan ve şiddetten beslenen AKP, Afrin’e yönelik başlattığı 
operasyonla kitlesini yeniden konsolide etmeyi amaçlamaktadır.

AKP barıştan yana, kardeşlikten yana kim varsa hedef göstermekte ve sınır içinde de büyük 
bir operasyon yürütmektedir. OHAL döneminde zaten büyük ölçüde budanan düşünce ve 
ifade özgürlüğü tamamen ortadan kaldırılmış durumdadır. En barışçıl, en insani çağrılar bile 
büyük bir şiddetle bastırılmak istenmektedir.

Savaşı bahane ederek toplumun örgütlü kesimlerini susturmaya yönelik operasyonların 
hedefinde, yıllardır etkisizleştirilmek istenen meslek örgütleri de yer aldı. Cumhurbaşkanı, 
“yerli ve milli” tavır almadıkları gerekçesiyle, meslek örgütlerinin isimleri ve yapıları hakkın-
da bakanlar kurulu tarafından yeni bir düzenleme yapılacağını duyurdu.

Kimin daha “yerli ve milli” duruş sergilediği tartışması bir yana, adı geçen meslek örgütle-
rinin tamamı “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları” olarak Anayasal statüsü olan 
kurumlardır. Anayasa’nın 135. Maddesi bizlere, meslek mensuplarımızın müşterek ihtiyaç-
larını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun 
olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde 
dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak görevi ve yet-
kisi vermektedir.

Meslek örgütlerimizin bu anayasal statüleri ve yasal dayanakları, bizleri diğer derneklerden 
ve meslek kuruluşlarından ayırmaktadır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının açıklamasında dile 
getirdiği gibi her anlayışın kendi meslek örgütünü kurması yasal olarak mümkün değildir. 

Meslek örgütlerinin yönetimlerinin nasıl oluşacağı kendi yasalarında açık biçimde düzenlen-
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miştir. Her üyemiz, bu seçim süreçlerinde yer alarak birlik politikalarının ve yönetim kurulla-
rının belirlenmesinde söz sahibi oluyor. Herkesin özgürce katıldığı demokratik seçimlerle de 
yönetim kurulları belirleniyor.

AKP demokratik seçimlerle ele geçiremediği her kurumu iftiralarla karalamayı ve baskılarla 
sindirmeyi gelenek haline getirmiştir. Üyeler nezdinde hiçbir inandırıcılığı olmadığı için genel 
kurullar sürecinde başarı kazanamayanlar, yukardan aşağı operasyonlarla ilerici meslek ör-
gütlerine müdahale etmeye çalışıyorlar.

Bizler biliyoruz ki, AKP’nin rahatsızlığının asıl nedeni toplumsal olanı koruma yolundaki 
inadımız ve gayretimizdir. Fabrikalarımızın, madenlerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın, 
parklarımızın satılmasına karşı kamusallığı savunmamızdır. Gerici, muhafazakar uygulamalar 
karşısında ilericiliği, çağdaşlığı, laikliği savunmamızdır. Faşizan, baskıcı, ayrıştırıcı politikalara 
karşı eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği savunmamızdır. Sermayenin sınırsız sömürü isteğine karşı 
emeği ve alınterini savunmamızdır. 

Bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, savunduğumuz değerlerden geri adım atmayacağız. İf-
tiralarla örgütlerimizin yıpratılmak istenmesine, ilerici ve toplumcu değerlerimizin ortadan 
kaldırılmak istenmesi izin vermeyeceğiz!

Değerli arkadaşlar,
Geride bıraktığımız iki yıllık çalışma dönemi boyunca, 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, bele-
diyelere atanan kayyumlar, antidemokratik Anayasa değişikliği ve ekonomik krizin birbirini 
izlediği büyük bir kaosun içinden geçiyoruz.

Yaşadığımız bu kaosun sorumlusu, ülkeyi tek adam rejimiyle yönetmek isteyen AKP iktidarı-
dır. Anayasayı çiğneyerek, kanunları yok sayarak, parlamentoyu askıya alarak, yargı organla-
rını kendine bağlayarak, medyayı teslim alarak, gündelik yaşamı kriminalize ederek, toplumu 
saflaştırarak, ülkenin tüm zenginlikleri kendi ihtiyaçları için kullanarak yarattıkları bu ortam 
ülkenin huzurunu ve geleceğini tehdit etmektedir.

TMMOB olarak geçtiğimiz iki yıllık çalışma dönemimiz, tek adam rejimine karşı mücadele 
etmek ve AKP’nin yıkım politikalarına karşı ülkemizi, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı sa-
vunmakla geçti. Hukuki, mesleki ve toplumsal alanda bütünlüklü olarak yürüttüğümüz bu 
mücadele, siyasal iktidarın topyekûn saldırısı karşısında hem kendi örgütlülüğümüze hem de 
emek ve demokrasi güçlerine büyük bir umut kaynağı oldu.

İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde TMMOB örgütlülüğü olarak demokrasiye, özgürlüklere, 
bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz vermedik. 15 Temmuz 
Darbe Girişimi’ne 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 Reji-
mine karşı emek ve demokrasi güçleriyle birlikte ortak basın açıklamaları, eylemler ve kam-
panyalar gerçekleştirdik.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle haksız ve hukuksuz biçimde işlerinden atılan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının işlerine geri dönmeleri için girişimlerde bulunduk.

Hukuk devleti anlayışını yok eden, halk iradesini yok sayan KHK’ların iptal edilmesi için mü-
cadele ettik.
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Sevgili Arkadaşlar,
Bu kararlı ve mücadeleci tutumumuz nedeniyle son iki yıl boyunca iktidarın çok yönlü saldı-
rılarıyla karşı karşıya kaldık.

Geçtiğimiz dönemde örgütlülüğümüze yönelik saldırıların belki de en ciddisi, 2014 yılından 
bu yana devam eden ve “Denetleme” adı altında kurumsal özerkliğimizi ortadan kaldırmaya 
yönelik girişimdir. TMMOB’ye anayasa ve yasalarla tanına kamusal görev ve yetkileri sınır-
landırmak 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 alınması-
na karar vermiştir.

Hukukun tümüyle ayaklar altına alındığı, yüksek mahkeme 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 Kim-
ya Mühendisleri Odası yönetim Kurulumuzun yanında olduk ve Odamızın seçim süreçlerini 
olağan haliyle tamamlaması kararlılığımızı koruduk. Birliğimize ve odalarımıza yönelik siste-
matik biçimde yürütülen tüm bu saldırılara karşı mücadelemizi tüm meşru zeminlerde yü-
rütmeye devam ediyoruz.

Birliğimizin çalışmalarını ve yetkilerini sınırlandırmaya yönelik adımların bir diğer boyutu da 
yönetmelik değişiklikleriyle odalarımızın kamu adına yürüttüğü mesleki denetim faaliyetle-
rini sınırlandırma çabalarıdır. 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, meslek-
taşlarımızın haklarına 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, 
meslektaşlarımızı düşük ücretlerle kayıt dışı biçimlerde çalışmaya, geleceklerinde ise düşük 
emeklilik ücretlerine mahkûm etmeye zorlayan bu karar, AKP’nin emek düşmanı yüzünün en 
önemli göstergelerinden biridir.

Örgütlülüğümüze ve meslektaşlarımıza yönelik tüm bu saldırılara, yandaş basının ve Cum-
hurbaşkanının tüm hedef göstermelerine rağmen bizler hiç boyun eğmeden, hiçbir üyemizin 
boynunu eğdirmeden mücadele etmeye devam ettik, bundan sonra devam edeceğiz.

Sevgili Arkadaşlar
TMMOB’nin eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, barıştan, laiklikten ve barıştan yana top-
lumcu mücadele çizgisini yarınlara taşıyabilmek için, kişisel ihtiraslarını ve dar grup çıkarlarını 
TMMOB’nin ihtiyaçlarının önüne koymadan mücadele edecek tüm ilerici, çağdaş, yurtsever 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının ortak aklına, dayanışmasına ve birlikteliğine ihtiya-
cımız var. Genel kurullar sürecinde TMMOB örgütlülüğünün ve üyelerinin bu sorumlulukla 
hareket edeceğine inancım tamdır.

Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, ülkemize, mesleği-
mize ve değerlerimize sahip çıkmak konusunda en ufak bir tereddüt yaşamadan mücadele 
eden tüm arkadaşlarımızı dostlukla kucaklıyorum.

Genel Kurulumuzun eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelemize, üreten, sanayileşen 
ve hakça bölüşen bir ülke özlemimize katkı vermesi dileğiyle hepimize kolaylıklar diliyorum. 
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Ankara

24.03.2018

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 47. OLAĞAN 
GENEL KURULU
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın divan, değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli konuklar, sevgili mücadele arkadaşla-
rım,
Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına sevgi ve dostlukla 
kucaklıyorum.

Biliyorsunuz Makine Mühendisleri Odası benim için bir baba ocağıdır. Dolayısıyla bugünkü 
konuşmamı Birlik başkanı sıfatıyla olduğu kadar, oda çalışmalarını ilgiyle takip eden bir üye 
sıfatıyla da yapıyorum.

Konuşmama başlamadan önce, geride bıraktığımız iki yıllık çalışma dönemi boyunca oda 
faaliyetlerinin başarılı ve uyumlu biçimde yürütülmesini sağlayan Odamızın yönetim 
kuruluna, denetleme ve onur kurulu üyelerine ve oda faaliyetlerine katkı veren tüm üye ve 
çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Şube ve temsilciliklerimizden başlayarak bugüne kadar başarılı biçimde örgütlediğimiz Ge-
nel Kurulu sürecimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 

İki gün boyunca yapılacak tartışmalar, alınacak kararlar ve oda kurullarına yapılacak 
seçimlerle bu genel kurul sürecimizin tarihsel birikimimize ve demokratik değerlerimize ya-
kışır biçimde tamamlanacağına inanıyorum.

Değerli arkadaşlar,
Geçtiğimiz genel kurulumuzdan bu yana çok büyük zorluklarla dolu iki yıl geçirdik. 

Başta metropoller olmak üzere ülkenin en doğusundan en batısına kadar yaşanan bombalı 
saldırılarda 200’e yakın yurttaşımızı hayatını kaybetti. 

Başarısızlıkla sonuçlanan bir darbe girişimi sırasında, aralarında TBMM’nin de bulunduğu 
çok sayıda askeri ve sivil kurum bombalandı ve bir gecede 250 yurttaşımız hayatını kaybetti.

Darbe girişiminden 1 hafta sonra ilan edilen Olağanüstü Hal rejimiyle, yüzbinlerce kişi gö-
revinden ihraç edildi, basın yayın organları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler kapatıldı.

OHAL’in ilk ayında kendimizi fiili olarak Suriye Savaşı’nın içerisinde bulduk. Cerablus ve El-
Bab’ı ele geçirmek için “Özgür Suriye Ordusu” mensubu cihatçı yapılarla birlikte başlatılan 
Fırat Kalkanı Harekâtı tam 7 ay devam etti. Operasyonda onlarca askerimiz hayatını kaybetti.

Sınır ötesi operasyon devam ederken önce HDP Belediyelerine yönelik operasyonlar ve kay-
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yum atamaları, ardından da dokunulmazlıkları kaldırılan HDP Eş Başkanları ve milletvekilleri-
ne yönelik tutuklamalar gerçekleştirildi. 

Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonla çok sayıda gazeteci tutuklandı. Sosyal medyada 
hükümete yönelik her eleştiri, göz altına alınma sebebi hâkline getirildi.

OHAL rejimi altında parlamenter demokrasinin sonu olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi için re-
feranduma gidildi. Devletin tüm olanaklarının iktidar partisi için seferber edildiği referan-
dumda, sandık usulsüzlükleri ve hukuk dışı YSK kararları ile şaibeli bir Evet kararı çıktı.

HDP Milletvekillerinin ardından CHP mensubu bir milletvekilinin de tutuklanmasıyla, ana 
muhalefet partisi lideri tarafından Ankara’dan İstanbul’a kadar 25 gün süren adalet yürüyüşü 
gerçekleştirildi.

AKP’li büyükşehir belediye başkanları zorla görevlerinden istifa ettirildiler.

ABD’de görülen Rıza Sarraf Davası ile Sarraf’ın milletvekillerine ve banka yöneticilerine rüş-
vet verdiği ispatlandı.

Ve nihayet Zeytin Dalı Operasyonu ile bir kez daha komşu ülke topraklarında askeri operas-
yon gerçekleştirildi.

Kaba hatlarıyla aktardığım bütün bu gelişmeler iki yıl gibi kısa bir sürede gerçekleşti. Bu süre 
boyunca AKP, Anayasayı çiğneyerek, kanunları yok sayarak, parlamentoyu askıya alarak, yar-
gı organlarını kendine bağlayarak, medyayı teslim alarak, gündelik yaşamı kriminalize ede-
rek, toplumu saflaştırarak halkı şiddet ve korku ile sindirdi. Geçtiğimiz bu iki yıl, demokrasi 
tarihimizin en karanlık dönemlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir. 

Değerli Arkadaşlar,
15 yıldır tek başına iktidarda bulunan AKP hükümeti, bunca yıl boyunca topluma ne vaat 
ettiyse, şimdi tam tersini yaşatmaktadır.

Güneydoğu’da OHAL’i kaldırmakla övündüler, OHAL’i tüm Türkiye’ye yaydılar.

Kürt sorununda çözüm ve barış vaat ettiler, çözümsüzlüğü derinleştirdiler.

Ülkede birlik ve beraberlik vaat ettiler, toplumsal kutuplaşmayı artırdılar.

Komşularla sıfır sorun vaat ettiler, sorun yaşamadığımız bir tek komşu bırakmadılar.

Ekonomide istikrar vaat ettiler, krizden önümüzü göremez hale getirdiler.

Reel sektörün canlandırılmasını vaat ettiler, sanayiyi bitirme noktasına getirdiler.

Ülkenin dış borçlarını bitirmeyi vaat ettiler, ülkeyi dış borç bulamaz hale getirdiler.

Koalisyonlar dönemini bitirmeyi vaat ettiler, daha seçimler gelmeden fiili bir koalisyon dü-
zeni kurdular.

Sevgili Arkadaşlar,
15 yıllık AKP iktidarı döneminde geldiğimiz bu nokta kelimenin gerçek anlamıyla toplumsal 
bir trajedidir ve bu trajedinin sorumlusu AKP hükümetidir.

Bu trajedinin sorumlusu, AKP’nin üretim yerine ranta, sanayileşme yerine özelleştirmeye, 
toplumsal kalkınma yerine bireysel köşe dönmeciliğe dayalı neoliberal ekonomi politikala-
rıdır.

Sadece ekonomide değil, toplumsal yaşamın her alanında çöküşe yol açan bu politikaların 
hedefinde şimdi de şeker fabrikalarımız bulunmaktadır. Cumhuriyetin en elverişsiz koşul-
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larında büyük yokluklar içinde kurulan, kurulduğu bölgedeki kentlerin gelişimini sağlayan, 
ekonomik değerini aşan toplumsal getirileri olan 14 şeker fabrikamız özelleştirme kapsamına 
alınmıştır.

Bizler biliyoruz ki, 1980’li yıllardan itibaren birbiri ardına yapılan özelleştirmeler bu ülkeye 
işsizlik, yoksulluk, hayata pahalılığından başka bir şey getirmedi.

“Verimsizlik”, “zarar eden kitleri elden çıkartma” ve “devletin sırtındaki kamburdan kurtul-
ma” söylemiyle yapılan özelleştirmeler, sermaye kesimlerinin kasalarını doldururken halkı 
daha da yoksullaştırdı.

Ülke tarımı, ülke sanayisi bitirildi. Mühendislik alt yapımız, üretim yeteneğimiz aşındırıldı. 

Oysa bu alanlar, tüm gelişmiş kapitalist ülkelerde kamusal bir anlayışla ele alınmaktadır.

Özellikle küresel krizle birlikte bu devletler, ülke tarımını, ülke sanayisini ve iç pazarı geliştirici 
kamusal önlem ve teşvikleri artırmışlardır.

Bizlere özelleştirme ve serbestleştirme konularında yön ve yol haritası sunan, sadece kriz-
lerini ve savaşlarını transfer edip ülke kaynaklarımızı kendi sömürülerine açan emperyalist 
güçlerin bu yöneliminden mutlaka dersler çıkarılması gerekir.

Ülkemizin kalkınması, sanayileşmesi, halkımıza insanca yasam koşullarının sağlanması ve 
toplumsal gönencin artırılması için tarımsal değerler dahil tüm zenginliklerimize toplumcu 
bir bakış açısıyla yaklaşmak zorundayız.

Halkın ortak varlıklarının çok uluslu şirketlere, sermaye tekellerine satılmasına, tarımsal üre-
timin bitirilmesine, sanayi tesislerimizin bir bir kapatılmasına, uluslararası tekellerin insan 
sağlığını hiçe sayan ürünleriyle geleceğimizin karartılmasına kayıtsız kalınamaz

Tüm olumsuz koşullara, iktidarın, rant ve çıkar çevrelerinin tüm saldırılarına karşın yapmış ol-
duğu onlarca kongre, sempozyum ve raporlarla bu hususun altını tekrar tekrar çizen Makine 
Mühendisleri Odamızı yürekten kutluyorum. 

Bizler üreten, sanayileşen, kalkınan bir Türkiye için kamu girişimciliğini savunmaya, kamusal 
varlıklarımı korumaya devam edeceğiz!

Sevgili Arkadaşlar,
TMMOB olarak geçtiğimiz iki yıllık çalışma dönemimiz, tek adam rejimine karşı mücadele 
etmek ve AKP’nin yıkım politikalarına karşı ülkemizi, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savun-
makla geçti. 

Hukuki, mesleki ve toplumsal alanda bütünlüklü olarak yürüttüğümüz bu mücadele, siyasal 
iktidarın topyekûn saldırısı karşısında hem kendi örgütlülüğümüze hem de emek ve demok-
rasi güçlerine büyük bir umut kaynağı oldu.

İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde TMMOB örgütlülüğü olarak demokrasiye, özgürlüklere, 
bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz vermedik. 15 Temmuz 
Darbe Girişimi’ne 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 Reji-
mine karşı emek ve demokrasi güçleriyle birlikte ortak basın açıklamaları, eylemler ve kam-
panyalar gerçekleştirdik.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle haksız ve hukuksuz biçimde işlerinden atılan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının işlerine geri dönmeleri için girişimlerde bulunduk.
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Hukuk devleti anlayışını yok eden, halk iradesini yok sayan KHK’ların iptal edilmesi için mü-
cadele ettik.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca üyelerimize mesleki, ekonomik ve sosyal alanlarda sahip çıkma 
mücadelesi verdiğimiz gibi, mesleki gelişmelerin toplumsal çıkarlar için kullanılması doğrul-
tusunda da büyük gayret gösterdik.

Bu dönem boyunca, Odalarımızın ve İl Koordinasyon Kurullarımızın düzenlediği yüzlerce et-
kinliğin yanı sıra TMMOB bünyesinde gerçekleştirdiğimiz merkezi olarak Bilirkişilik Çalıştayı, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Kadın Sempozyumu, Kadın Kurultayı, Sanayi Kongresi, Ener-
ji Sempozyumu ve Eğitim Sempozyumu etkinliklerimiz gerçekleştirildi. 

Bu etkinlikler yoluyla TMMOB’nin değerleri ve birikimi toplumun tüm kesimleriyle paylaşılır-
ken, meslek alanlarımızdaki teknik gelişmeler üyelerimize aktarıldı.

Yine bu dönem boyunca açtığımız davalar ve yürüttüğümüz hukuki mücadele ile şehirlerimi-
zin, kıyılarımızın, madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel mirasımızın yağmalanmasına 
karşı önemli davalar kazandık. 

Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik yönetmeliklerin mesleki ilkelere uygunluğu 
noktasında önemli kazanımlar elde ettik. 

Halen birliğimizin taraf olduğu 200’ün üzerinde dava hukuk birimimiz tarafından takip edil-
mektedir.

Değerli Arkadaşlar,
Bu kararlı ve mücadeleci tutumumuz nedeniyle iktidarın çok yönlü saldırılarıyla karşı karşıya 
kalıyoruz. Her fırsatta, birliğimizin kamusal statüsünü aşındırmak, mesleki etkinliklerimizi sı-
nırlandırmak ve özerk yapımızı ortadan kaldırmak için farklı çabalar içine giriyorlar.

Kamusal yetkilerimizi buduyorlar. Oda gelirlerimizi düşürüyorlar. Torba yasalar ile kuruluş 
kanunumuzda yapılmaya çalışılan değişikliklerle susturulmak, parçalanmak ve bertaraf edil-
mek isteniyoruz

Bunun yöntemi kimi zaman Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Raporu oluyor, kimi 
zaman yönetmelik değişikliği, kimi zaman da bakanlıkların İdari ve Mali Denetlemesi oluyor. 

Biliyorsunuz en son olarak da yetirince “yerli ve milli” duruş sergilemedikleri için Mesleki 
Birliklerin isimlerinin ve yasalarının değiştirilmesi için hummalı bir çalışmaya giriştiler.

Daha dün uluslararası gıda tekelleri istiyor diye bu ülkenin öz kaynaklarıyla kurulan şeker 
fabrikalarını satışa çıkartmışlarken hangi “yerli ve milli” duruştan bahsediyorlar? AKP’nin 
derdi ne yerlilikle ne de millilikledir. AKP’nin derdi, birliğimizin kamusal statüsü ve toplumcu 
mücadele anlayışıdır.

Bizlere Anayasayla verilen görev meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını koruma görevimiz yanı 
sıra mesleğimizin kamu çıkarları yani toplum çıkarları doğrultusunda uygulanması için çalış-
malar yürütmektir. 

Bizler biliyoruz ki, AKP’nin rahatsızlığının asıl nedeni, anayasa ve yasanın bize verdiği bu gö-
revleri hakkıyla yerine getirmemizdir. Toplumsal olanı koruma yolundaki inadımız ve gayre-
timizdir. 

Fabrikalarımızın, madenlerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın, parklarımızın satılmasına, 
ülke tarımının bitirilmesine karşı kamusallığı savunmamızdır. 

Gerici, muhafazakar uygulamalar karşısında ilericiliği, çağdaşlığı, laikliği savunmamızdır. Faşi-
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zan, baskıcı, ayrıştırıcı politikalara karşı eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği savunmamızdır. Serma-
yenin sınırsız sömürü isteğine karşı emeği ve alınterini savunmamızdır.

AKP demokratik seçimlerle ele geçiremediği her kurumu iftiralarla karalamayı ve baskılarla 
sindirmeyi gelenek haline getirmiştir. Üyeler nezdinde hiçbir inandırıcılığı olmadığı için genel 
kurullar sürecinde başarı kazanamayanlar, yukardan aşağı operasyonlarla ilerici meslek ör-
gütlerine müdahale etmeye çalışıyorlar.

Değerli arkadaşlar,
Önümüzdeki süreçte temel gündemimizi bu tür baskıcı girişimlerin oluşturacağı açıktır. 
TMMOB’nin 62 yıllık mücadele tarihinde benzerine az rastlanan bu saldırılara karşı, daha 
sık saf tutmamız gereken günlerden geçiyoruz. Böylesi günlerde dayanışma daha da önem 
kazanıyor. Bu yüzden bu toplantılarımızın hem örgütümüze yönelik saldırıları püskürtmek, 
hem de ülkemizin geleceğine yönelik direnç haritasını ortaya çıkarmak için önemli olduğunu 
düşünüyorum.

Biliyorum ki, bu baskılar TMMOB’yi yıldıramayacaktır. Bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, 
savunduğumuz değerlerden asla geri adım atmayacağız. İlerici ve toplumcu değerlerimizin 
ortadan kaldırılmak istenmesi izin vermeyeceğiz!

Sözlerime son vermeden önce buradan özel bir teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürüm 22 
yıldır oda faaliyetlerinin her aşamasında büyük bir gayret ve üretkenlikle görev yapan ve son 
üç dönemdir Oda Başkanlığı görevini başarıyla yerine getiren Başkanımız Ali Ekber Çakar’a 
ve onun şahsında Oda faaliyetlerine gönül vermiş tüm değerlerimize.

Ali’nin de belirttiği üzere burası bir okul. Birlikte öğrenme okulu. Eşit, özgür, bilimin ve de-
mokrasinin egemen olduğu bir ülke için aklımızı bilgimizi emeğimizi birleştirdiğimiz bir okul. 

Ben 20 yılı aşkın birlikteliğimizde ve mesleki demokratik mücadelemizde Ali Ekber’den çok 
şey öğrendim. Ali Ekber benim ve birçoğumuz için sadece bir mesai arkadaşı değil aynı za-
manda bir dost, bir mücadele arkadaşı, Odanın bugünlere getirilmesinde kolektif üretimin 
temel taşlarından birisi oldu. 

Ali ve bu dönem kurullarda görev almayacak tüm arkadaşlarımın Oda çalışmalarından kop-
mayacağını, Odamızın mutfağında aynı gayret ve özveriyle çalışmaya devam edeceğini, biri-
kimlerini örgütümüzün hizmetine sunmaya devam edeceğini biliyorum. 

Bu nedenle veda etmiyorum, bu daha başlangıç, mücadeleye devam diyorum. 

Yarın gerçekleştirilecek seçimlerde yeni seçilecek arkadaşlarımızın da aynı coşku ve özveriyle 
çalışacaklarına tüm kalbimle inanıyorum. 

Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, ülkemize, mesleği-
mize ve değerlerimize sahip çıkmak konusunda en ufak bir tereddüt yaşamadan mücadele 
eden tüm arkadaşlarımızı dostlukla kucaklıyorum.

Teoman Öztürk’lerin, Suat Sezai Gürü’lerin ve bu dönem yitirdiğimiz sevgili Hasan Akalın’la-
rın şahsında Oda ve TMMOB çalışmalarında emeği geçmiş tüm değerlerimizi özlem ve say-
gıyla anıyorum.

Genel Kurulumuzun eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelemize, üreten, sanayileşen 
ve hakça bölüşen bir ülke özlemimize katkı vermesi dileğiyle hepimize kolaylıklar diliyorum. 
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Ankara

30.03.2018

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 46. 
OOLAĞAN GENEL KURULU
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın divan, değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli konuklar, sevgili mücadele arkadaşla-
rım,
Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına sevgi ve dostlukla 
kucaklıyorum.
Konuşmama başlamadan önce, geride bıraktığımız iki yıllık çalışma dönemi boyunca oda 
faaliyetlerinin başarılı ve uyumlu biçimde yürütülmesini sağlayan Elektrik Mühendisleri Oda-
mızın yönetim kuruluna, denetleme ve onur kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.
Burada yürütülecek tartışmalar, alınacak kararlar ve oda kurullarına yapılacak seçimlerle bu 
genel kurul sürecimizin tarihsel birikimimize ve demokratik değerlerimize yakışır biçimde 
tamamlanacağına inanıyorum.
Değerli arkadaşlar,
Büyük zorluklarla dolu 2 yılı geride bıraktık. Şehir merkezlerinde birbiri ardına patlayan bom-
balar, Başarısız darbe girişimi, OHAL ve KHK rejimi, siyasi partilere ve toplumsal muhalefet 
odalarına yönelik baskılar, kapatılan basın yayın organları, ihraç edilen arkadaşlarımız, şaibe-
li Anayasa değişikliği ve ülke toprakları dışında yürütülen askeri operasyonlar gibi çok önemli 
gelişmeler iki yılda gerçekleşti.
Bu süre boyunca AKP, Anayasayı çiğneyerek, kanunları yok sayarak, parlamentoyu askıya 
alarak, yargı organlarını kendine bağlayarak, medyayı teslim alarak, gündelik yaşamı krimi-
nalize ederek, toplumu saflaştırarak halkı şiddet ve korku ile sindirdi. Geçtiğimiz bu iki yıl, 
demokrasi tarihimizin en karanlık dönemlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir. 
15 yıldır tek başına iktidarda bulunan AKP hükümeti, bunca yıl boyunca topluma ne vaat 
ettiyse, şimdi tam tersini yaşatmaktadır.
Güneydoğu’da OHAL’i kaldırmakla övündüler, OHAL’i tüm Türkiye’ye yaydılar.
Ezilenlerin hukuku yerine hukun üstünlüğünü getireceğiz dediler, 2010 ve 2017 referandum-
larıyla yargıyı tamamen yürütmeye bağladılar.
İleri demokrasi dediler, düşünce özgürlüğüne dahi tahammül edemiyorlar.
Kürt sorununda çözüm ve barış vaat ettiler, çözümsüzlüğü derinleştirdiler.
Ülkede birlik ve beraberlik vaat ettiler, toplumsal kutuplaşmayı artırdılar.
Komşularla sıfır sorun vaat ettiler, sorun yaşamadığımız bir tek komşu bırakmadılar.
Ekonomide istikrar vaat ettiler, krizden önümüzü göremez hale getirdiler.
Reel sektörün canlandırılmasını vaat ettiler, sanayiyi bitirme noktasına getirdiler.
Ülkenin dış borçlarını bitirmeyi vaat ettiler, ülkeyi dış borç bulamaz hale getirdiler.
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Koalisyonlar dönemini bitirmeyi vaat ettiler, daha seçimler gelmeden fiili bir koalisyon dü-
zeni kurdular.
Değerli Arkadaşlar,
15 yıllık AKP iktidarı döneminde geldiğimiz bu nokta kelimenin gerçek anlamıyla toplumsal 
bir trajedidir ve bu trajedinin sorumlusu AKP hükümetidir.
Bu trajedinin sorumlusu, AKP’nin üretim yerine ranta, sanayileşme yerine özelleştirmeye, 
toplumsal kalkınma yerine bireysel köşe dönmeciliğe dayalı neoliberal politikalarıdır.
Bizler biliyoruz ki, 1980’li yıllardan itibaren birbiri ardına yapılan özelleştirmeler bu ülkeye 
işsizlik, yoksulluk, hayata pahalılığından başka bir şey getirmedi.
“Verimsizlik”, “zarar eden kitleri elden çıkartma” ve “devletin sırtındaki kamburdan kurtul-
ma” söylemiyle yapılan özelleştirmeler, sermaye kesimlerinin kasalarını doldururken halkı 
daha da yoksullaştırdı.
Neoliberal politikalarla ülke tarımı, ülke sanayisi bitirildi. Mühendislik alt yapımız, üretim 
yeteneğimiz aşındırıldı.
Bu politikaların ne denli yıkıcı sonuçlar doğurabileceğinin iki önemli örneği, hepinizin yakın-
dan bildiği, Telekom’da ve Elektrik Dağıtım Şirketlerinde yapılan özelleştirme uygulamalardır.
Türkiye’nin en büyük kamusal yatırımlarından biri olan Telekom’u yok pahasına özelleştiren-
ler, şimdi özelleştirdikleri Telekom’un borçlarını kamu kaynaklarıyla finanse etmeye çalışı-
yorlar. Telekom özelleştirmesinde 13 yılda gelinen nokta, işten çıkartılan binlerce çalışan, içi 
boşaltılan bir kamu yatırımı ve yabancı sermayeye aktarılan kaynaklarımızdır.
Aynı yağma düzeni Enerji Dağıtım Şirketlerinde de yaşanmaktadır. Bu sektörde de özelleşti-
rilen şirketlerin içi boşaltılarak, borç kamuya yıkılmak istenmekte, elektrik bedelleri sürekli 
yükseltilerek, kayıp-kaçak giderleri faturalara yansıtılarak vatandaş mağdur edilmektedir.
Bizler TMMOB olarak yıllardan beri enerji, iletişim gibi sektörlerin, piyasanın sınırsız sömürü-
süne terk edilemeyeceğini dile getiriyoruz. 
Bu dönem içerisinde yayınladığımız enerji ilkeleri kitapçığımızda da vurguladığımız gibi TM-
MOB, enerjiyi kamusal bir hak olarak görmektedir. Tüm yurttaşlarımızın bu haktan eşit bi-
çimde yararlanabilmesi için enerjinin erişilebilir ve nitelikli bir kamusal hizmet olarak sunul-
ması gerekmektedir.
Bildiğiniz gibi enerji sektöründe üretim, iletim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri birbiriyle orga-
nik olarak bağlıdır. Dolayısıyla üretimden tüketime kadar her aşaması bütüncül olarak kamu-
sal planlanma ile yönetilmelidir. 
Dışa bağımlılığın azaltılması, sürdürülebilirlik ve arz güvenliği ilkeleri, bu kamusal planla-
manın temelinde yer almalıdır. Petrol, doğalgaz, kömür, hidrolik, jeotermal, rüzgâr, güneş, 
biyoyakıt vb. enerji sektörlerinde konunun uzmanları ve meslek örgütlerinin de katılımıyla 
hazırlanacak bütünleşik strateji belgeleri ile geleceğimizi güvence altına alan bir enerji poli-
tikası ortaya çıkartılmalıdır. Bu enerji politikasının temelinde ise rant değil, toplumsal fayda, 
kamusal çıkar olmalıdır.
Görüldüğü gibi enerji alanında yapılması gerekenler ile hali hazırda yapılanlar arasında derin 
bir uçurum bulunuyor. 1980 sonrasında uygulanan neoliberal politikalar, enerjinin kamusal 
niteliğini görmezden gelerek bu alanı tümüyle piyasalaştırdı. Cumhuriyet dönemi boyunca 
enerji alanında kurulan kamu yatırımları bölünerek özelleştirildi. 
Mevcut enerji şirketleri parça parça özelleştirilirken, kamusal kaynaklar da Yap-İşlet-Devret 
modeliyle özel sektörün talanına açıldı. Elektrik santralleri, madenler ve dağıtım şirketlerinin 
özelleştirilmesi sonucunda elektrik piyasası büyük oranda özel sektörün kontrolü altındadır. 
Geçmişte Türkiye Elektrik Kurumu’nun tekel statüsüne karşı çıkanlar, bugün birkaç holdingin 
sektörde tekelleşmesini görmezden gelmektedir.
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Bizler için, enerji ihtiyacının nasıl karşılandığı kadar hangi kaynaklardan karşılandığı da 
önemlidir. Enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklar öncelikli olmalıdır. Fosil yakıt kullanımı 
en alt seviyeye indirilmelidir ve enerji üretiminde çevreye en az zarar verecek teknolojilere 
öncelik verilmelidir.
Ülkemizin kalkınması, sanayileşmesi, halkımıza insanca yasam koşullarının sağlanması ve 
toplumsal gönencin artırılması için tarımsal değerler dahil tüm zenginliklerimize toplumcu 
bir bakış açısıyla yaklaşmak zorundayız.
Halkın ortak varlıklarının çok uluslu şirketlere, sermaye tekellerine satılmasına, tarımsal üre-
timin bitirilmesine, sanayi tesislerimizin bir bir kapatılmasına, uluslararası tekellerin insan 
sağlığını hiçe sayan ürünleriyle geleceğimizin karartılmasına kayıtsız kalınamaz
Tüm olumsuz koşullara, iktidarın,  rant ve çıkar çevrelerinin tüm saldırılarına karşın yapmış 
olduğu onlarca kongre, sempozyum ve raporlarla bu hususun altını tekrar tekrar çizen Elekt-
rik Mühendisleri Odamızı yürekten kutluyorum. 
Sevgili Arkadaşlar,
TMMOB olarak geçtiğimiz iki yıllık çalışma dönemimiz, tek adam rejimine karşı mücadele 
etmek ve AKP’nin yıkım politikalarına karşı ülkemizi, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savun-
makla geçti. 
Hukuki, mesleki ve toplumsal alanda bütünlüklü olarak yürüttüğümüz bu mücadele, siyasal 
iktidarın topyekûn saldırısı karşısında hem kendi örgütlülüğümüze hem de emek ve demok-
rasi güçlerine büyük bir umut kaynağı oldu.
İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde TMMOB örgütlülüğü olarak demokrasiye, özgürlüklere, 
bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz vermedik. 15 Temmuz 
Darbe Girişimi’ne 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 Reji-
mine karşı emek ve demokrasi güçleriyle birlikte ortak basın açıklamaları, eylemler ve kam-
panyalar gerçekleştirdik.
Kanun Hükmünde Kararnamelerle haksız ve hukuksuz biçimde işlerinden atılan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının işlerine geri dönmeleri için girişimlerde bulunduk.
Hukuk devleti anlayışını yok eden, halk iradesini yok sayan KHK’ların iptal edilmesi için mü-
cadele ettik.
Geçtiğimiz iki yıl boyunca üyelerimize mesleki, ekonomik ve sosyal alanlarda sahip çıkma 
mücadelesi verdiğimiz gibi, mesleki gelişmelerin toplumsal çıkarlar için kullanılması doğrul-
tusunda da büyük gayret gösterdik.
Bu dönem boyunca, Odalarımızın ve İl Koordinasyon Kurullarımızın düzenlediği yüzlerce et-
kinliğin yanı sıra TMMOB bünyesinde gerçekleştirdiğimiz merkezi olarak Bilirkişilik Çalıştayı, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Kadın Sempozyumu, Kadın Kurultayı, Sanayi Kongresi, Ener-
ji Sempozyumu ve Eğitim Sempozyumu etkinliklerimiz gerçekleştirildi. 
Bu etkinlikler yoluyla TMMOB’nin değerleri ve birikimi toplumun tüm kesimleriyle paylaşılır-
ken, meslek alanlarımızdaki teknik gelişmeler üyelerimize aktarıldı.
Yine bu dönem boyunca açtığımız davalar ve yürüttüğümüz hukuki mücadele ile şehirlerimi-
zin, kıyılarımızın, madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel mirasımızın yağmalanmasına 
karşı önemli davalar kazandık. 
Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik yönetmeliklerin mesleki ilkelere uygunluğu nokta-
sında önemli kazanımlar elde ettik. 
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Halen birliğimizin taraf olduğu 200’ün üzerinde dava hukuk birimimiz tarafından takip edil-
mektedir.
Değerli Arkadaşlar,
Bu kararlı ve mücadeleci tutumumuz nedeniyle iktidarın çok yönlü saldırılarıyla karşı karşıya 
kalıyoruz. Her fırsatta, birliğimizin kamusal statüsünü aşındırmak, mesleki etkinliklerimizi sı-
nırlandırmak ve özerk yapımızı ortadan kaldırmak için farklı çabalar içine giriyorlar.
Kamusal yetkilerimizi buduyorlar. Oda gelirlerimizi düşürüyorlar. Torba yasalar ile kuruluş 
kanunumuzda yapılmaya çalışılan değişikliklerle susturulmak, parçalanmak ve bertaraf edil-
mek isteniyoruz
Bunun yöntemi kimi zaman Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Raporu oluyor, kimi 
zaman yönetmelik değişikliği, kimi zaman da bakanlıkların İdari ve Mali Denetlemesi oluyor. 
Biliyorsunuz en son olarak da yetirince “yerli ve milli” duruş sergilemedikleri için Mesleki 
Birliklerin isimlerinin ve yasalarının değiştirilmesi için hummalı bir çalışmaya giriştiler.
Daha dün uluslararası gıda tekelleri istiyor diye bu ülkenin öz kaynaklarıyla kurulan şeker 
fabrikalarını satışa çıkartmışlarken hangi “yerli ve milli” duruştan bahsediyorlar? AKP’nin 
derdi ne yerlilikle ne de millilikledir. AKP’nin derdi, birliğimizin kamusal statüsü ve toplumcu 
mücadele anlayışıdır.
Bizlere Anayasayla verilen görev meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını koruma görevimiz yanı 
sıra mesleğimizin kamu çıkarları yani toplum çıkarları doğrultusunda uygulanması için çalış-
malar yürütmektir. 
Bizler biliyoruz ki, AKP’nin rahatsızlığının asıl nedeni, anayasa ve yasanın bize verdiği bu gö-
revleri hakkıyla yerine getirmemizdir. Toplumsal olanı koruma yolundaki inadımız ve gayre-
timizdir. 
Fabrikalarımızın, madenlerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın, parklarımızın satılmasına, 
ülke tarımının bitirilmesine karşı kamusallığı savunmamızdır. 
Gerici, muhafazakar uygulamalar karşısında ilericiliği, çağdaşlığı, laikliği savunmamızdır. Faşi-
zan, baskıcı, ayrıştırıcı politikalara karşı eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği savunmamızdır. Serma-
yenin sınırsız sömürü isteğine karşı emeği ve alınterini savunmamızdır.
AKP demokratik seçimlerle ele geçiremediği her kurumu iftiralarla karalamayı ve baskılarla 
sindirmeyi gelenek haline getirmiştir. Üyeler nezdinde hiçbir inandırıcılığı olmadığı için genel 
kurullar sürecinde başarı kazanamayanlar, yukardan aşağı operasyonlarla ilerici meslek ör-
gütlerine müdahale etmeye çalışıyorlar.
Değerli arkadaşlar,
Önümüzdeki süreçte temel gündemimizi bu tür baskıcı girişimlerin oluşturacağı açıktır. TM-
MOB’nin 62 yıllık mücadele tarihinde benzerine az rastlanan bu saldırılara karşı, daha sık saf 
tutmamız gereken günlerden geçiyoruz. Böylesi günlerde dayanışma daha da önem kazanı-
yor. Bu yüzden bu toplantılarımızın hem örgütümüze yönelik saldırıları püskürtmek, hem de 
ülkemizin geleceğine yönelik direnç haritasını ortaya çıkarmak için önemli olduğunu düşü-
nüyorum.
Biliyorum ki, bu baskılar TMMOB’yi yıldıramayacaktır. Bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, 
savunduğumuz değerlerden asla geri adım atmayacağız. İlerici ve toplumcu değerlerimizin 
ortadan kaldırılmak istenmesi izin vermeyeceğiz!
Bu inanç ve kararlılıkla hepinizi saygıyla selamlıyorum, Genel Kurulumuzun eşit, özgür, de-
mokratik bir Türkiye mücadelemize, üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir ülke özlemimi-
ze katkı vermesi dileğiyle hepimize kolaylıklar diliyorum. 
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İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 46. OLAĞAN 
GENEL KURULU
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın divan, değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli konuklar, sevgili mücadele arkadaşla-
rım,
Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına sevgi ve dostlukla 
kucaklıyorum.
Konuşmama başlamadan önce, geride bıraktığımız iki yıllık çalışma dönemi boyunca oda 
faaliyetlerinin başarılı ve uyumlu biçimde yürütülmesini sağlayan Elektrik Mühendisleri Oda-
mızın yönetim kuruluna, denetleme ve onur kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.
Burada yürütülecek tartışmalar, alınacak kararlar ve oda kurullarına yapılacak seçimlerle bu 
genel kurul sürecimizin tarihsel birikimimize ve demokratik değerlerimize yakışır biçimde 
tamamlanacağına inanıyorum.
Değerli arkadaşlar,
Büyük zorluklarla dolu 2 yılı geride bıraktık. Şehir merkezlerinde birbiri ardına patlayan bom-
balar, Başarısız darbe girişimi, OHAL ve KHK rejimi, siyasi partilere ve toplumsal muhalefet 
odalarına yönelik baskılar, kapatılan basın yayın organları, ihraç edilen arkadaşlarımız, şaibe-
li Anayasa değişikliği ve ülke toprakları dışında yürütülen askeri operasyonlar gibi çok önemli 
gelişmeler iki yılda gerçekleşti.
Bu süre boyunca AKP, Anayasayı çiğneyerek, kanunları yok sayarak, parlamentoyu askıya 
alarak, yargı organlarını kendine bağlayarak, medyayı teslim alarak, gündelik yaşamı krimi-
nalize ederek, toplumu saflaştırarak halkı şiddet ve korku ile sindirdi. Geçtiğimiz bu iki yıl, 
demokrasi tarihimizin en karanlık dönemlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir. 
15 yıldır tek başına iktidarda bulunan AKP hükümeti, bunca yıl boyunca topluma ne vaat 
ettiyse, şimdi tam tersini yaşatmaktadır.
Güneydoğu’da OHAL’i kaldırmakla övündüler, OHAL’i tüm Türkiye’ye yaydılar.
Ezilenlerin hukuku yerine hukun üstünlüğünü getireceğiz dediler, 2010 ve 2017 referandum-
larıyla yargıyı tamamen yürütmeye bağladılar.
İleri demokrasi dediler, düşünce özgürlüğüne dahi tahammül edemiyorlar.
Kürt sorununda çözüm ve barış vaat ettiler, çözümsüzlüğü derinleştirdiler.
Ülkede birlik ve beraberlik vaat ettiler, toplumsal kutuplaşmayı artırdılar.
Komşularla sıfır sorun vaat ettiler, sorun yaşamadığımız bir tek komşu bırakmadılar.
Ekonomide istikrar vaat ettiler, krizden önümüzü göremez hale getirdiler.
Reel sektörün canlandırılmasını vaat ettiler, sanayiyi bitirme noktasına getirdiler.
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Ülkenin dış borçlarını bitirmeyi vaat ettiler, ülkeyi dış borç bulamaz hale getirdiler.
Koalisyonlar dönemini bitirmeyi vaat ettiler, daha seçimler gelmeden fiili bir koalisyon dü-
zeni kurdular.
Değerli Arkadaşlar,
15 yıllık AKP iktidarı döneminde geldiğimiz bu nokta kelimenin gerçek anlamıyla toplumsal 
bir trajedidir ve bu trajedinin sorumlusu AKP hükümetidir.
AKP ile özdeşleşen gerici, piyasacı baskıcı, üretim yerine rantı, sanayileşme yerine özelleş-
tirmeyi, toplumsal kalkınma yerine bireysel köşe dönmeciliği esas alan neoliberal ekonomi 
politikalarıdır.
Bu politikalarla ülke tarımı, ülke sanayisi bitirildi. Mühendislik alt yapımız, üretim yeteneği-
miz aşındırıldı.
Bu süreç, sadece KİT’lerin özelleştirilmesi ve kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesiyle sınırlı 
kalmadı. Kıyıların yağmalanmasından orman arazilerinin satışına, SİT alanlarının yapılaşma-
ya açılmasından meraların özelleştirilmesine, tarihi kentlerin sular altında bırakılmasından 
kentsel dokunun kaybedilmesine kadar geniş çerçevede yıkıcı sonuçlar yarattı.
Sevgili Arkadaşlar,
Üretimden yatırımdan kopuk bu politikaların ülkemizi getirdiği yer ortadadır. 
Yurt dışında bütün kredi kaynaklarını tüketen AKP iktidarı kamunun ve KİT’lerin elinde kalan 
tüm varlıkları, bankaları, Milli Piyango İdaresini, işsizlik fonu ve sivil savunma fonu üzerindeki 
tasarruf haklarını Varlık Fonu adlı özel hukuk kurallarına tabi Sayıştay denetiminden muaf bir 
şirkete teslim etmek zorunda kalmıştır. Bu şirket kanalıyla yapılacak satışlarla, ipotek ve rehin 
karşılığı alınacak hazine garantili kredilerle ülke ekonomisi döndürülmeye çalışılmaktadır. 
Satacak bir şey kalmayınca, şimdi de Kamu Özel Ortaklığı projeleri ülke kaynaklarını rant ve 
sermaye gruplarına aktarmanın yeni bir yöntemi olarak kullanılmaktadır. 
Bütün ticari riskin hazine tarafından üstlenildiği gelir garantili bu anlaşmalar yoluyla ülkenin 
geleceği de ipotek altına alınmaktadır.
Hiçbir planlamaya dayanmayan, toplumsal öncelikleri gözetmeyen, doğayı ve tarihi hiçe sa-
yan projeler, büyük reklam kampanyalarıyla AKP’nin siyasal propaganda malzemesi olarak 
da kullanılmaktadır. 
Bu sürecin hızlı ve kesintisiz bir şekilde yürümesi için başta imar ve yapı mevzuatı olmak 
üzere birçok yasa ve yönetmelikte OHAL koşulları kullanılarak bazen KHK’larla, bazen yasa ve 
yönetmelik tadilatlarıyla köklü değişiklikler yapılmaktadır. 
Kamu yararına yönelik denetimlerin içleri boşaltılarak göstermelik hale getirilmektedir. 
Hukuk tanımazlık, akıl ve bilim dışı uygulamalarda o kadar ileri gidilebilmektedir ki, yapı ve 
deprem güvenliği bile göz ardı edilebilmektedir.
Tüm uyarı ve çözüm önerilerimize rağmen Hükümet yapı denetimi ve kentsel dönüşüm uy-
gulamalarını kamusal bir bakış açısıyla ele almak yerine, rant kapısına çevirmiştir. Ülkemiz 
daha büyük facialarla karşı karşıya gelmeden bu yanlıştan dönülmelidir.
Kentsel Dönüşüm planları ve uygulamaları rant odaklı olmaktan çıkartılarak, şehirlerimiz, 
sosyal adalet, sosyal gelişim, sosyal bütünleşme, tarihi ve kültürel mirasın korunması, zarar 
azaltma ve risk yönetimi gibi unsurlar gözetilerek yeniden yapılandırılmalıdır.
Yapı denetimi konusundaki düzenlemelerin ve uygulamaların her aşamasında meslek odala-
rının görüşleri dikkate alınmalı, sürece katılımı sağlanmalıdır. Yapı Denetimi Kanunun kapsa-
mı kamusal yatırımları da içerecek biçimde genişletilmelidir.
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Denetimsiz ve kaçak yapılaşmaya derhal son verilmelidir. Uygun olmayan zemin ve arazi-
lerdeki yapılar derhal boşaltılmalıdır. Yerleşim yerlerinin seçiminde ve planlanmasında mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarının deprem ve diğer doğal afetlere ilişkin uyarıları dikkate 
alınmalıdır
Kent merkezlerinde afet sonrasında yaşamı sürdürmeye olanak verecek büyüklükte Deprem 
Toplanma Alanları oluşturulmalıdır. Bu alanların farklı amaçlar için satılması, kiralanması, 
yapılandırılması engellenmelidir.
Doğa olaylarının birer afete dönüşmemesi için tüm yaşam alanlarımız bilimin ve teknolojinin 
rehberliğinde, insanların ihtiyaçları doğrultusunda ve doğayla barışık biçimde yapılandırıl-
malıdır.
Sevgili Arkadaşlar,
TMMOB olarak geçtiğimiz iki yıllık çalışma dönemimiz, tek adam rejimine karşı mücadele 
etmek ve AKP’nin yıkım politikalarına karşı ülkemizi, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savun-
makla geçti. 
Hukuki, mesleki ve toplumsal alanda bütünlüklü olarak yürüttüğümüz bu mücadele, siyasal 
iktidarın topyekûn saldırısı karşısında hem kendi örgütlülüğümüze hem de emek ve demok-
rasi güçlerine büyük bir umut kaynağı oldu.
İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde TMMOB örgütlülüğü olarak demokrasiye, özgürlüklere, 
bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz vermedik. 15 Temmuz 
Darbe Girişimi’ne 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 Reji-
mine karşı emek ve demokrasi güçleriyle birlikte ortak basın açıklamaları, eylemler ve kam-
panyalar gerçekleştirdik.
Kanun Hükmünde Kararnamelerle haksız ve hukuksuz biçimde işlerinden atılan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının işlerine geri dönmeleri için girişimlerde bulunduk.
Hukuk devleti anlayışını yok eden, halk iradesini yok sayan KHK’ların iptal edilmesi için mü-
cadele ettik.
Geçtiğimiz iki yıl boyunca üyelerimize mesleki, ekonomik ve sosyal alanlarda sahip çıkma 
mücadelesi verdiğimiz gibi, mesleki gelişmelerin toplumsal çıkarlar için kullanılması doğrul-
tusunda da büyük gayret gösterdik.
Bu dönem boyunca, Odalarımızın ve İl Koordinasyon Kurullarımızın düzenlediği yüzlerce et-
kinliğin yanı sıra TMMOB bünyesinde gerçekleştirdiğimiz merkezi olarak Bilirkişilik Çalıştayı, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Kadın Sempozyumu, Kadın Kurultayı, Sanayi Kongresi, Ener-
ji Sempozyumu ve Eğitim Sempozyumu etkinliklerimiz gerçekleştirildi. 
Bu etkinlikler yoluyla TMMOB’nin değerleri ve birikimi toplumun tüm kesimleriyle paylaşılır-
ken, meslek alanlarımızdaki teknik gelişmeler üyelerimize aktarıldı.
Yine bu dönem boyunca açtığımız davalar ve yürüttüğümüz hukuki mücadele ile şehirlerimi-
zin, kıyılarımızın, madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel mirasımızın yağmalanmasına 
karşı önemli davalar kazandık. 
Birlik olarak açtığımız davaların en önemli özelliği, dava süreçlerinin bölgedeki toplumsal 
mücadele ile iç içe yürümedir. TMMOB İl Koordinasyon Kurullarımız ve bağlı Odalarımızın 
yöneticilerimiz, bu süreçte sadece dava tarafı değil, mücadelenin de parçasıdır.
 Bu mücadeleler nedeniyle Gezi Direnişinden Cerattepe Direnişine, AOÇ konusunda yapılan 
basın açıklamalarına kadar her yerde yönetici arkadaşlarımız yargılanmaktadır. İdari mahke-
mede davacısı olduğumuz hemen her davanın, sulh ceza mahkemesinde sanığı durumun-
dayız.
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Halen birliğimizin taraf olduğu 200’ün üzerinde dava hukuk birimimiz tarafından takip edil-
mektedir.
Değerli Arkadaşlar,
Bu kararlı ve mücadeleci tutumumuz nedeniyle iktidarın çok yönlü saldırılarıyla karşı karşıya 
kalıyoruz. Her fırsatta, birliğimizin kamusal statüsünü aşındırmak, mesleki etkinliklerimizi sı-
nırlandırmak ve özerk yapımızı ortadan kaldırmak için farklı çabalar içine giriyorlar.
Kamusal yetkilerimizi buduyorlar. Oda gelirlerimizi düşürüyorlar. Torba yasalar ile kuruluş 
kanunumuzda yapılmaya çalışılan değişikliklerle susturulmak, parçalanmak ve bertaraf edil-
mek isteniyoruz
Bunun yöntemi kimi zaman Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Raporu oluyor, kimi 
zaman yönetmelik değişikliği, kimi zaman da bakanlıkların İdari ve Mali Denetlemesi oluyor. 
Biliyorsunuz en son olarak da yetirince “yerli ve milli” duruş sergilemedikleri için Mesleki 
Birliklerin isimlerinin ve yasalarının değiştirilmesi için hummalı bir çalışmaya giriştiler.
Daha dün uluslararası gıda tekelleri istiyor diye bu ülkenin öz kaynaklarıyla kurulan şeker 
fabrikalarını satışa çıkartmışlarken hangi “yerli ve milli” duruştan bahsediyorlar? AKP’nin 
derdi ne yerlilikle ne de millilikledir. AKP’nin derdi, birliğimizin kamusal statüsü ve toplumcu 
mücadele anlayışıdır.
Bizlere Anayasayla verilen görev meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını koruma görevimiz yanı 
sıra mesleğimizin kamu çıkarları yani toplum çıkarları doğrultusunda uygulanması için çalış-
malar yürütmektir. 
Bizler biliyoruz ki, AKP’nin rahatsızlığının asıl nedeni, anayasa ve yasanın bize verdiği bu gö-
revleri hakkıyla yerine getirmemizdir. Toplumsal olanı koruma yolundaki inadımız ve gayre-
timizdir. 
Fabrikalarımızın, madenlerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın, parklarımızın satılmasına, 
ülke tarımının bitirilmesine karşı kamusallığı savunmamızdır. 
Gerici, muhafazakar uygulamalar karşısında ilericiliği, çağdaşlığı, laikliği savunmamızdır. Faşi-
zan, baskıcı, ayrıştırıcı politikalara karşı eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği savunmamızdır. Serma-
yenin sınırsız sömürü isteğine karşı emeği ve alın terini savunmamızdır.
AKP demokratik seçimlerle ele geçiremediği her kurumu iftiralarla karalamayı ve baskılarla 
sindirmeyi gelenek haline getirmiştir. Üyeler nezdinde hiçbir inandırıcılığı olmadığı için genel 
kurullar sürecinde başarı kazanamayanlar, yukardan aşağı operasyonlarla ilerici meslek ör-
gütlerine müdahale etmeye çalışıyorlar.
Değerli arkadaşlar,
Önümüzdeki süreçte temel gündemimizi bu tür baskıcı girişimlerin oluşturacağı açıktır. TM-
MOB’nin 62 yıllık mücadele tarihinde benzerine az rastlanan bu saldırılara karşı, daha sık saf 
tutmamız gereken günlerden geçiyoruz. Böylesi günlerde dayanışma daha da önem kazanı-
yor. Bu yüzden bu toplantılarımızın hem örgütümüze yönelik saldırıları püskürtmek, hem de 
ülkemizin geleceğine yönelik direnç haritasını ortaya çıkarmak için önemli olduğunu düşü-
nüyorum.
Biliyorum ki, bu baskılar TMMOB’yi yıldıramayacaktır. Bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, 
savunduğumuz değerlerden asla geri adım atmayacağız. İlerici ve toplumcu değerlerimizin 
ortadan kaldırılmak istenmesi izin vermeyeceğiz!
Bu inanç ve kararlılıkla hepinizi saygıyla selamlıyorum, Genel Kurulumuzun eşit, özgür, de-
mokratik bir Türkiye mücadelemize, üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir ülke özlemimi-
ze katkı vermesi dileğiyle hepimize kolaylıklar diliyorum.
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Ankara

31.03.2018

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 14. OLAĞAN 
GENEL KURULU
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın divan, değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli konuklar, sevgili mücadele arkadaşla-
rım,
Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına sevgi ve dostlukla 
kucaklıyorum.

Konuşmama başlamadan önce, geride bıraktığımız iki yıllık çalışma dönemi boyunca oda faa-
liyetlerinin başarılı ve uyumlu biçimde yürütülmesini sağlayan Çevre Mühendisleri Odamızın 
yönetim kuruluna, denetleme ve onur kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.

Burada yürütülecek tartışmalar, alınacak kararlar ve oda kurullarına yapılacak seçimlerle bu 
genel kurul sürecimizin tarihsel birikimimize ve demokratik değerlerimize yakışır biçimde 
tamamlanacağına inanıyorum.

Değerli arkadaşlar,
Büyük zorluklarla dolu 2 yılı geride bıraktık. Şehir merkezlerinde birbiri ardına patlayan bom-
balar, Başarısız darbe girişimi, OHAL ve KHK rejimi, siyasi partilere ve toplumsal muhalefet 
odalarına yönelik baskılar, kapatılan basın yayın organları, ihraç edilen arkadaşlarımız ve ülke 
toprakları dışında yürütülen askeri operasyonlar gibi çok önemli gelişmeler iki yılda gerçek-
leşti.

Bu süre boyunca AKP, Anayasayı çiğneyerek, kanunları yok sayarak, parlamentoyu askıya 
alarak, yargı organlarını kendine bağlayarak, medyayı teslim alarak, gündelik yaşamı krimi-
nalize ederek, toplumu saflaştırarak halkı şiddet ve korku ile sindirdi. Geçtiğimiz bu iki yıl, 
demokrasi tarihimizin en karanlık dönemlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir. 

15 yıldır tek başına iktidarda bulunan AKP hükümeti, bunca yıl boyunca topluma ne vaat 
ettiyse, şimdi tam tersini yaşatmaktadır.

Güneydoğu’da OHAL’i kaldırmakla övündüler, OHAL’i tüm Türkiye’ye yaydılar.

Kürt sorununda çözüm ve barış vaat ettiler, çözümsüzlüğü derinleştirdiler.

Ülkede birlik ve beraberlik vaat ettiler, toplumsal kutuplaşmayı artırdılar.

Komşularla sıfır sorun vaat ettiler, sorun yaşamadığımız bir tek komşu bırakmadılar.

Ekonomide istikrar vaat ettiler, krizden önümüzü göremez hale getirdiler.

Reel sektörün canlandırılmasını vaat ettiler, sanayiyi bitirme noktasına getirdiler.
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Ülkenin dış borçlarını bitirmeyi vaat ettiler, ülkeyi dış borç bulamaz hale getirdiler.

Koalisyonlar dönemini bitirmeyi vaat ettiler, daha seçimler gelmeden fiili bir koalisyon dü-
zeni kurdular.

Değerli Arkadaşlar,
15 yıllık AKP iktidarı döneminde geldiğimiz bu nokta kelimenin gerçek anlamıyla toplumsal 
bir trajedidir ve bu trajedinin sorumlusu AKP hükümetidir.

Bu trajedinin sorumlusu, AKP’nin üretim yerine ranta, sanayileşme yerine özelleştirmeye, 
toplumsal kalkınma yerine bireysel köşe dönmeciliğe dayalı neoliberal politikalarıdır.

Bizler biliyoruz ki, 1980’li yıllardan itibaren birbiri ardına yapılan özelleştirmeler bu ülkeye 
işsizlik, yoksulluk, hayata pahalılığından başka bir şey getirmedi.

“Verimsizlik”, “zarar eden kitleri elden çıkartma” ve “devletin sırtındaki kamburdan kurtul-
ma” söylemiyle yapılan özelleştirmeler, sermaye kesimlerinin kasalarını doldururken halkı 
daha da yoksullaştırdı.

Neoliberal politikalarla ülke tarımı, ülke sanayisi bitirildi. Mühendislik alt yapımız, üretim 
yeteneğimiz aşındırıldı.

Bu süreç, sadece KİT’lerin özelleştirilmesi ve kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesiyle sınırlı 
kalmadı. Kıyıların yağmalanmasından orman arazilerinin satışına, SİT alanlarının yapılaşma-
ya açılmasından meraların özelleştirilmesine, tarihi kentlerin sular altında bırakılmasından 
kentsel dokunun kaybedilmesine kadar geniş çerçevede yıkıcı sonuçlar yaratmıştır.

Artık Türkiye’deki doğal kaynaklar, tabiat güzellikleri ve tarihsel miras korunması gereken 
varlıklar olarak değil, ticari olarak değerlendirilmesi gereken gayrimenkuller olarak görülme-
ye başlamıştır. 

Biliyorsunuz insan, içinde yaşadığı çevrenin hem yaratıcısı hem de bir ürünüdür. Mühendis, 
mimar ve şehir plancıları olarak bizler, insanın çevreyle kurduğu bu yaratıcı ilişkinin bilimsel 
ilkeler ışığında gelişmesini sağlayan meslek mensuplarıyız. Dolayısıyla çevreye karşı sorum-
luluğumuz, diğer mesleklerden çok daha fazladır.

TMMOB olarak doğal hayatın, çevrenin ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin bütüncül bir 
yaklaşımı benimsiyoruz. Sanayileşme, kalkınma ve üretim politikalarının insan hayatına ve 
doğal çevreye zarar vermeden planlanması ve uygulanabilmesi için bilimin ve tekniğin kamu-
sal sorumlulukla kullanılması için çabalıyoruz.

TMMOB ve bağlı odalarımız olarak bugüne kadar, doğal hayatı ve ekolojik dengeyi görmezden 
gelen, halkın geleceğini tehdit eden tüm uygulamalara karşı mücadele ettik.

Kimi zaman bilimsel toplantılarla, kimi zaman uzman arkadaşlarımızın hazırladıkları raporlar-
la, kimi zaman kamuoyuna dönük açıklamalarla, kimi zaman da açtığımız davalarla tavrımızı 
en net şekilde ifade ettik.

Birlik olarak açtığımız davaların en önemli özelliği, dava süreçlerinin bölgedeki toplumsal 
mücadele ile iç içe yürümedir. TMMOB İl Koordinasyon Kurullarımız ve bağlı Odalarımızın 
yöneticilerimiz, bu süreçte sadece dava tarafı değil, mücadelenin de parçasıdır. Bu mücade-
leler nedeniyle Gezi Direnişinden Cerattepe Direnişine kadar her yerde yönetici arkadaşları-
mız yargılanmaktadır. İdari mahkemede davacısı olduğumuz hemen her davanın, sulh ceza 
mahkemesinde sanığı durumundayız.
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Sevgili Arkadaşlar,
TMMOB olarak geçtiğimiz iki yıllık çalışma dönemimiz, tek adam rejimine karşı mücadele 
etmek ve AKP’nin yıkım politikalarına karşı ülkemizi, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savun-
makla geçti. 

Hukuki, mesleki ve toplumsal alanda bütünlüklü olarak yürüttüğümüz bu mücadele, siyasal 
iktidarın topyekûn saldırısı karşısında hem kendi örgütlülüğümüze hem de emek ve demok-
rasi güçlerine büyük bir umut kaynağı oldu.

İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde TMMOB örgütlülüğü olarak demokrasiye, özgürlüklere, 
bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz vermedik. 15 Temmuz 
Darbe Girişimi’ne 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 Reji-
mine karşı emek ve demokrasi güçleriyle birlikte ortak basın açıklamaları, eylemler ve kam-
panyalar gerçekleştirdik.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle haksız ve hukuksuz biçimde işlerinden atılan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının işlerine geri dönmeleri için girişimlerde bulunduk.

Hukuk devleti anlayışını yok eden, halk iradesini yok sayan KHK’ların iptal edilmesi için mü-
cadele ettik.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca üyelerimize mesleki, ekonomik ve sosyal alanlarda sahip çıkma 
mücadelesi verdiğimiz gibi, mesleki gelişmelerin toplumsal çıkarlar için kullanılması doğrul-
tusunda da büyük gayret gösterdik.

Bu dönem boyunca, Odalarımızın ve İl Koordinasyon Kurullarımızın düzenlediği yüzlerce et-
kinliğin yanı sıra TMMOB bünyesinde gerçekleştirdiğimiz merkezi olarak Bilirkişilik Çalıştayı, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Kadın Sempozyumu, Kadın Kurultayı, Sanayi Kongresi, Ener-
ji Sempozyumu ve Eğitim Sempozyumu etkinliklerimiz gerçekleştirildi. 

Bu etkinlikler yoluyla TMMOB’nin değerleri ve birikimi toplumun tüm kesimleriyle paylaşılır-
ken, meslek alanlarımızdaki teknik gelişmeler üyelerimize aktarıldı.

Yine bu dönem boyunca açtığımız davalar ve yürüttüğümüz hukuki mücadele ile şehirlerimi-
zin, kıyılarımızın, madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel mirasımızın yağmalanmasına 
karşı önemli davalar kazandık. 

Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik yönetmeliklerin mesleki ilkelere uygunluğu 
noktasında önemli kazanımlar elde ettik. 

Halen birliğimizin taraf olduğu 200’ün üzerinde dava hukuk birimimiz tarafından takip edil-
mektedir.

Değerli Arkadaşlar,
Bu kararlı ve mücadeleci tutumumuz nedeniyle iktidarın çok yönlü saldırılarıyla karşı karşıya 
kalıyoruz. Her fırsatta, birliğimizin kamusal statüsünü aşındırmak, mesleki etkinliklerimizi sı-
nırlandırmak ve özerk yapımızı ortadan kaldırmak için farklı çabalar içine giriyorlar.

Kamusal yetkilerimizi buduyorlar. Oda gelirlerimizi düşürüyorlar. Torba yasalar ile kuruluş 
kanunumuzda yapılmaya çalışılan değişikliklerle susturulmak, parçalanmak ve bertaraf edil-
mek isteniyoruz
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Bunun yöntemi kimi zaman Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Raporu oluyor, kimi 
zaman yönetmelik değişikliği, kimi zaman da bakanlıkların İdari ve Mali Denetlemesi oluyor. 

Biliyorsunuz en son olarak da yetirince “yerli ve milli” duruş sergilemedikleri için Mesleki 
Birliklerin isimlerinin ve yasalarının değiştirilmesi için hummalı bir çalışmaya giriştiler.

Daha dün uluslararası gıda tekelleri istiyor diye bu ülkenin öz kaynaklarıyla kurulan şeker 
fabrikalarını satışa çıkartmışlarken hangi “yerli ve milli” duruştan bahsediyorlar? AKP’nin 
derdi ne yerlilikle ne de millilikledir. AKP’nin derdi, birliğimizin kamusal statüsü ve toplumcu 
mücadele anlayışıdır.

Bizlere Anayasayla verilen görev meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını koruma görevimiz yanı 
sıra mesleğimizin kamu çıkarları yani toplum çıkarları doğrultusunda uygulanması için çalış-
malar yürütmektir. 

Bizler biliyoruz ki, AKP’nin rahatsızlığının asıl nedeni, anayasa ve yasanın bize verdiği bu gö-
revleri hakkıyla yerine getirmemizdir. Toplumsal olanı koruma yolundaki inadımız ve gayre-
timizdir. 

Fabrikalarımızın, madenlerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın, parklarımızın satılmasına, 
ülke tarımının bitirilmesine karşı kamusallığı savunmamızdır. 

Gerici, muhafazakar uygulamalar karşısında ilericiliği, çağdaşlığı, laikliği savunmamızdır. Faşi-
zan, baskıcı, ayrıştırıcı politikalara karşı eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği savunmamızdır. Serma-
yenin sınırsız sömürü isteğine karşı emeği ve alın terini savunmamızdır.

AKP demokratik seçimlerle ele geçiremediği her kurumu iftiralarla karalamayı ve baskılarla 
sindirmeyi gelenek haline getirmiştir. Üyeler nezdinde hiçbir inandırıcılığı olmadığı için genel 
kurullar sürecinde başarı kazanamayanlar, yukardan aşağı operasyonlarla ilerici meslek ör-
gütlerine müdahale etmeye çalışıyorlar.

Değerli arkadaşlar,
Önümüzdeki süreçte temel gündemimizi bu tür baskıcı girişimlerin oluşturacağı açıktır. 
TMMOB’nin 62 yıllık mücadele tarihinde benzerine az rastlanan bu saldırılara karşı, daha 
sık saf tutmamız gereken günlerden geçiyoruz. Böylesi günlerde dayanışma daha da önem 
kazanıyor. Bu yüzden bu toplantılarımızın hem örgütümüze yönelik saldırıları püskürtmek, 
hem de ülkemizin geleceğine yönelik direnç haritasını ortaya çıkarmak için önemli olduğunu 
düşünüyorum.

Biliyorum ki, bu baskılar TMMOB’yi yıldıramayacaktır. Bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, 
savunduğumuz değerlerden asla geri adım atmayacağız. İlerici ve toplumcu değerlerimizin 
ortadan kaldırılmak istenmesi izin vermeyeceğiz!

Bu inanç ve kararlılıkla hepinizi saygıyla selamlıyorum, Genel Kurulumuzun eşit, özgür, de-
mokratik bir Türkiye mücadelemize, üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir ülke özlemimi-
ze katkı vermesi dileğiyle hepimize kolaylıklar diliyorum. 
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Ankara

06.04.2017

MİMARLAR ODASI 46. DÖNEM OLAĞAN GENEL 
KURULU
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın divan, değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli konuklar, sevgili mücadele arkadaşla-
rım,

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına sevgi ve dostlukla 
kucaklıyorum.

Geride bıraktığımız iki yıllık çalışma dönemi boyunca oda faaliyetlerinin başarılı ve uyumlu 
biçimde yürütülmesini sağlayan Mimarlar Odamızın yönetim kuruluna, denetleme ve onur 
kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.

Burada yürütülecek tartışmalar, alınacak kararlar ve oda kurullarına yapılacak seçimlerle bu 
genel kurul sürecimizin tarihsel birikimimize ve demokratik değerlerimize yakışır biçimde 
tamamlanacağına inanıyorum.

Değerli arkadaşlar,

Üniversite öğrencilerinin açtıkları pankart yüzünden, Akademisyenlerin attıkları imza yüzün-
den, siyasi parti liderlerinin yaptıkları konuşmalar yüzünden tutuklanıp cezaevine koyulduğu 
karanlık bir dönemden geçiyoruz.

Eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, insan haklarından, hukukun üstünlüğünden, barış-
tan, laiklikten, kamusallıktan söz eden tüm kesimler devletin hedefi haline gelmiş durumda.

İstiyorlar ki onlar bu ülkenin kentlerini, tarihini, doğasını yağmalarken kimsenin sesi çıkma-
sın. İstiyorlar ki bu ülkenin sanayisi, tarımı, doğal kaynakları uluslarararası sermayeye peşkeş 
çekilirken hiç kimse karşılarında durmasın. İstiyorlar ki onlar ülkenin geleceğini emperyalist 
pazarlıklara konu ederken kimse itiraz etmesin. 

15 yıldır tek başına iktidarda bulunan AKP hükümeti, bunca yıl boyunca topluma ne vaat 
ettiyse, şimdi tam tersini yaşatmaktadır.

Güneydoğu’da OHAL’i kaldırmakla övündüler, OHAL’i tüm Türkiye’ye yaydılar.

Kürt sorununda çözüm ve barış vaat ettiler, çözümsüzlüğü derinleştirdiler.

Ülkede birlik ve beraberlik vaat ettiler, toplumsal kutuplaşmayı artırdılar.

Komşularla sıfır sorun vaat ettiler, sorun yaşamadığımız bir tek komşu bırakmadılar.
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Ekonomide istikrar vaat ettiler, krizden önümüzü göremez hale getirdiler.

Reel sektörün canlandırılmasını vaat ettiler, sanayiyi bitirme noktasına getirdiler.

Ülkenin dış borçlarını bitirmeyi vaat ettiler, ülkeyi dış borç bulamaz hale getirdiler.

Koalisyonlar dönemini bitirmeyi vaat ettiler, daha seçimler gelmeden fiili bir koalisyon dü-
zeni kurdular.

Değerli Arkadaşlar,

15 yıllık AKP iktidarı döneminde geldiğimiz bu nokta kelimenin gerçek anlamıyla toplumsal 
bir trajedidir ve bu trajedinin sorumlusu bizzat Erdoğan ve AKP hükümetidir.

Daha birkaç ay önce “biz bu kente ihanet ettik” diye açıklama yapan Erdoğan şimdi Atatürk 
Kültür Merkezi’ni yıkmakla övünüyor. 

Daha birkaç ay önce “ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir” diye açıklama yapan 
Erdoğan şimdi sahte ÇED raporuyla Nükleer Enerji Santrali temeli atıyor.

Daha birkaç ay önce “tarih ve kültür cellatları kol geziyor” diye açıklama yapan Erdoğan şim-
di Osmanlı’nın en önemli yapılarından biri olan Kasımpaşa Kalyoncu Kışlasını yıkıyor.

Biz biliyoruz ki bunların ne doğaya, ne kültürel mirasa, ne de tarihi dokuya değer veriyor. 
Bunların tek derdi daha fazla rant yaratmak, yandaşları için daha fazla gelir kapısı açmak.

Oysa AKP’nin üretim yerine ranta, sanayileşme yerine özelleştirmeye, toplumsal kalkınma 
yerine bireysel köşe dönmeciliğe dayalı neoliberal politikaları bu ülkeye işsizlik, yoksulluk, 
hayata pahalılığından başka bir şey getirmedi.

“Verimsizlik”, “zarar eden kitleri elden çıkartma” ve “devletin sırtındaki kamburdan kurtul-
ma” söylemiyle yapılan özelleştirmeler, sermaye kesimlerinin kasalarını doldururken halkı 
daha da yoksullaştırdı.

Neoliberal politikalarla ülke tarımı, ülke sanayisi bitirildi. Mühendislik alt yapımız, üretim 
yeteneğimiz aşındırıldı.

Sevgili Arkadaşlar,

Bizler bu ülkenin onurlu mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak bu yağma düzenie karşı 
olduğumuz, bu rant çarkına çomak soktuğumuz için yıllardan beri AKP’nin hedefinde yer 
alıyoruz.

TMMOB olarak geçtiğimiz iki yıllık çalışma dönemimiz, tek adam rejimine karşı mücadele 
etmek ve AKP’nin yıkım politikalarına karşı ülkemizi, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savun-
makla geçti. 

İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde TMMOB örgütlülüğü olarak demokrasiye, özgürlüklere, 
bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz vermedik. 15 Temmuz 
Darbe Girişimi’ne 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 Reji-
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mine karşı emek ve demokrasi güçleriyle birlikte ortak basın açıklamaları, eylemler ve kam-
panyalar gerçekleştirdik.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle haksız ve hukuksuz biçimde işlerinden atılan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının işlerine geri dönmeleri için girişimlerde bulunduk.

Hukuk devleti anlayışını yok eden, halk iradesini yok sayan KHK’ların iptal edilmesi için mü-
cadele ettik.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca üyelerimize mesleki, ekonomik ve sosyal alanlarda sahip çıkma 
mücadelesi verdiğimiz gibi, mesleki gelişmelerin toplumsal çıkarlar için kullanılması doğrul-
tusunda da büyük gayret gösterdik.

Bu dönem boyunca, Odalarımızın ve İl Koordinasyon Kurullarımızın düzenlediği yüzlerce et-
kinliğin yanı sıra TMMOB bünyesinde gerçekleştirdiğimiz merkezi olarak Bilirkişilik Çalıştayı, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Kadın Sempozyumu, Kadın Kurultayı, Sanayi Kongresi, Ener-
ji Sempozyumu ve Eğitim Sempozyumu etkinliklerimiz gerçekleştirildi. 

Bu etkinlikler yoluyla TMMOB’nin değerleri ve birikimi toplumun tüm kesimleriyle paylaşılır-
ken, meslek alanlarımızdaki teknik gelişmeler üyelerimize aktarıldı.

Yine bu dönem boyunca açtığımız davalar ve yürüttüğümüz hukuki mücadele ile şehirlerimi-
zin, kıyılarımızın, madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel mirasımızın yağmalanmasına 
karşı önemli davalar kazandık. 

Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik yönetmeliklerin mesleki ilkelere uygunluğu nokta-
sında önemli kazanımlar elde ettik. 

Halen birliğimizin taraf olduğu 200’ün üzerinde dava hukuk birimimiz tarafından takip edil-
mektedir.

Hukuki, mesleki ve toplumsal alanda bütünlüklü olarak yürüttüğümüz bu mücadele, siyasal 
iktidarın topyekûn saldırısı karşısında hem kendi örgütlülüğümüze hem de emek ve demok-
rasi güçlerine büyük bir umut kaynağı oldu.

Değerli Arkadaşlar,

Bu kararlı ve mücadeleci tutumumuz nedeniyle iktidarın çok yönlü saldırılarıyla karşı karşıya 
kalıyoruz. Her fırsatta, birliğimizin kamusal statüsünü aşındırmak, mesleki etkinliklerimizi sı-
nırlandırmak ve özerk yapımızı ortadan kaldırmak için farklı çabalar içine giriyorlar.

Kamusal yetkilerimizi buduyorlar. Oda gelirlerimizi düşürüyorlar. Torba yasalar ile kuruluş 
kanunumuzda yapılmaya çalışılan değişikliklerle susturulmak, parçalanmak ve bertaraf edil-
mek isteniyoruz

Bunun yöntemi kimi zaman Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Raporu oluyor, kimi 
zaman yönetmelik değişikliği, kimi zaman da bakanlıkların İdari ve Mali Denetlemesi oluyor. 

Biliyorsunuz en son olarak da yetirince “yerli ve milli” duruş sergilemedikleri için Mesleki 
Birliklerin isimlerinin ve yasalarının değiştirilmesi için hummalı bir çalışmaya giriştiler.

Daha dün uluslararası gıda tekelleri istiyor diye bu ülkenin öz kaynaklarıyla kurulan şeker 
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fabrikalarını satışa çıkartmışlarken hangi “yerli ve milli” duruştan bahsediyorlar? AKP’nin 
derdi ne yerlilikle ne de millilikledir. AKP’nin derdi, birliğimizin kamusal statüsü ve toplumcu 
mücadele anlayışıdır.

Bizlere Anayasayla verilen görev meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını koruma görevimiz yanı 
sıra mesleğimizin kamu çıkarları yani toplum çıkarları doğrultusunda uygulanması için çalış-
malar yürütmektir. 

Bizler biliyoruz ki, AKP’nin rahatsızlığının asıl nedeni, anayasa ve yasanın bize verdiği bu gö-
revleri hakkıyla yerine getirmemizdir. Toplumsal olanı koruma yolundaki inadımız ve gayre-
timizdir. 

Fabrikalarımızın, madenlerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın, parklarımızın satılmasına, 
ülke tarımının bitirilmesine karşı kamusallığı savunmamızdır. 

Gerici, muhafazakar uygulamalar karşısında ilericiliği, çağdaşlığı, laikliği savunmamızdır. Faşi-
zan, baskıcı, ayrıştırıcı politikalara karşı eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği savunmamızdır. Serma-
yenin sınırsız sömürü isteğine karşı emeği ve alın terini savunmamızdır.

AKP demokratik seçimlerle ele geçiremediği her kurumu iftiralarla karalamayı ve baskılarla 
sindirmeyi gelenek haline getirmiştir. Üyeler nezdinde hiçbir inandırıcılığı olmadığı için genel 
kurullar sürecinde başarı kazanamayanlar, yukardan aşağı operasyonlarla ilerici meslek ör-
gütlerine müdahale etmeye çalışıyorlar.

Değerli arkadaşlar,

Önümüzdeki süreçte temel gündemimizi bu tür baskıcı girişimlerin oluşturacağı açıktır. TM-
MOB’nin 64 yıllık mücadele tarihinde benzerine az rastlanan bu saldırılara karşı, daha sık saf 
tutmamız gereken günlerden geçiyoruz. Böylesi günlerde dayanışma daha da önem kazanı-
yor. Bu yüzden bu toplantılarımızın hem örgütümüze yönelik saldırıları püskürtmek, hem de 
ülkemizin geleceğine yönelik direnç haritasını ortaya çıkarmak için önemli olduğunu düşü-
nüyorum.

Biliyorum ki, bu baskılar TMMOB’yi yıldıramayacaktır. Bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, 
savunduğumuz değerlerden asla geri adım atmayacağız. İlerici ve toplumcu değerlerimizin 
ortadan kaldırılmak istenmesi izin vermeyeceğiz!

Zaman umutsuzluk zamanı değildir. Zaman daha inançlı, daha kararlı, daha direngen olma 
zamanıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi sevgi, umut ve gelecek güzel günlere olan inancımla bir 
kez daha selamlıyor, Genel Kurulumuzun eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelemize, 
üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir ülke özlemimize katkı vermesi dileğiyle hepimize 
kolaylıklar diliyorum.
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İstanbul

26.04.2018

İSTANBUL MÜHENDİSLİK VE ŞEHİRCİLİK 
GÜNLERİ: MÜHENDİSLİKTE MESLEK EMEĞİ
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Genç arkadaşlarım, hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetim kurulu 
adına selamlıyorum.

2010 yılında başlayan Mühendislik ve Şehircilik Günleri etkinliğinin 9 yıldır aksamadan de-
vam den bir geleneğe dönüşmesine katkı veren TMMOB İstanbul Öğrenci Komisyonları’na 
çok teşekkür ediyorum.

Bugünkü konuşma başlığımız “Mühendislikte Meslek Emeği”. Takdir edersiniz ki ben akade-
mik geçmişi olan birisi değilim, o yüzden bilimsel referanslara dayalı bir konuşma olmayacak 
benimkisi. Ben daha çok 40 yıla yaklaşan mesleki ve 30 yıla yaklaşan oda deneyimlerimden 
ve TMMOB ve bağlı Odaların yapmış olduğu profil araştırmalarından öğrendiklerimden ha-
reketle kısa bir sunuş yapacağım. Sizlerin katkılarıyla daha verimli bir tartışma doğacaktır.

Değerli Arkadaşlar,
Hepinizin bildiği gibi Mühendis kelimesi Arapça kökenlidir ve geometri-ölçüm bilen kişi an-
lamına gelir. Avrupa’da ise mühendisin karşılığı olan kelimeler Latince’den türemiştir ve be-
cerili-yaratıcı gibi anlamlara sahiptir. Yani bizim yaptığımız iş, hem bilmeye hem de bu bilgiyi 
uygulamaya, hayata geçirmeye dayalı bir meslektir. Mühendis kısaca, insanların ve toplu-
mun sorun ve ihtiyaçlarına, bilimsel yöntemi ve tekniği kullanarak çözümler sunan kişidir. 
Mimar ve şehir plancısı da aslında farklı biçimlerde de olsa aynı amaca hizmet eder.

Mühendislik, insanın doğayla mücadelesinden doğmuştur. Doğanın ve çevrenin belirleyicili-
ğinden kurtulma mücadelesinde gelişen insan aklı ve becerisi zaman içerisinde kendi doğal 
çevresini biçimlendirebilme kapasitesine ulaşmıştır. Diğer canlılardan farlı olarak aletlerin 
kullanılmaya başlanması ve korunaklı yapıların inşa edilmesi zaman içerisinde soyut düşün-
meyi, hesap yapmayı ve fizik kurallarını kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasını bera-
berinde getirmiştir. İnsan toplumlarının hayatta kalma mücadelesinin ürünü olarak doğan 
mühendislik emeği, medeniyetin gelişmesiyle paralel olarak gelişmiş, çeşitlenmiştir. Bu sü-
reç halen devam etmektedir. Yeni teknolojilerin ve yeni ihtiyaç alanlarının ortaya çıkmasıyla 
birlikte yeni mühendislik alanları da doğmaktadır. Bugün TMMOB’ye bağlı 24 oda altında 
100’e yakın farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplini bulunmaktadır.

Konumuz gereği mühendisliğin gelişimini uzun uzun anlatmayacağım. Mühendislik mesleği 
uzun yıllar boyunca insanların içinde bulundukları coğrafyanın ve doğal çevrenin ihtiyaçları 
ve insanların bilgi birikimleri uyarınca nesilden nesile aktarılarak gelişmiştir. Kimi toplumlar 
büyük yapılarda gelişmiştir, kimileri köprü yapımında, kimileri deniz alanında, kimisi askeri 
mühendislik alanında kendilerine ait gelenekler yaratmışlardır. Mühendisliğin hem nitelik 
hem de nicelik olarak sıçrama yaşadığı dönem ise hepinizin bildiği gibi, sanayi devrimiyle 
birlikte olmuştur. Sanayi devrimiyle birlikte endüstrileşmenin, kentleşmenin artması, nüfus 
yoğunluğun artması, mühendislik faaliyetlerinin de kitlesel ve sistematik bir bilgi haline dö-
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nüşmesine yol açmıştır. O dönemden itibaren Avrupa’dan başlayarak Mühendislik, usta-çırak 
ilişkisi olmaktan çıkarak, formel bir bilim haline dönüşmüş ve 18. Yüzyıldan itibaren mühen-
dislik okulları açılmaya-yaygınlaşmaya başlamıştır. Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte ilerleyen 
bu süreçte, iş bölümü ve teknolojik gelişme mühendis emeğinin gelişimi açısından önemli 
kavramlar haline gelmiştir.

Kapitalizmin yaygınlaştığı dönemlerden itibaren mühendisler sermaye ile emek arasında 
bir tür ara sınıf olarak konumlandırılmaya başlanmıştır. Mühendisler bu dönemde, bilim ve 
tekniği kullanabilme becerileriyle ilerleme anlayışının da taşıyıcısı olmuşlardır. Mühendislik 
mesleği toplumun genelini ilgilendiren, toplumsal gelişmeye hizmet eden bir faaliyet olarak 
görülmüştür. Mühendislik faaliyetinin gelişmişliği, ülkedeki teknolojinin gelişmişliğin, kapita-
lizmin gelişmişliğinin ve bütün olarak toplumsal gelişmişliğin ölçüsü haline gelmiştir. 18.-19. 
Yüzyılda ortaya çıkan ve teknolojik gelişmişlik ile toplumsal gelişmişliği aynı tutan bu anlayış 
bir biçimiyle hala yaygın olarak kabul görmektedir. Bununla birlikte mühendis emeğinin bu 
tablodaki yeri büyük oranda değişmiştir.

Sevgili Arkadaşlar,
Mühendisliğin ülkemizdeki gelişimi de yaklaşık bir yüzyıllık bir gecikmeyle de olsa benzer bir 
seyir izlemiştir. 18. Yüzyılın sonunda Osmanlı’da mühendislik eğitimi veren okullar kurulmuş-
tur. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra çıkarılan yasalar ile farklı mühendislik ve mimarlık 
dalları bu eğitime dahil edilmiştir.

Tıpkı avrupadaki kapitalist ülkelerde olduğu gibi Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ülke-
mizde de mühendisler bir modernleştirici akıl olarak görülüyordu ve devletten ayrıştırılamaz 
bir yapıdaydılar.  Özellikle 1930’lı yıllardaki planlı sanayileşme döneminde devlet yatırım-
larında istihdam edilen mühendisler, ülkenin kalkınmasından ve yeniden yapılanmasından 
sorumlu “devlet görevlileri” olarak görülüyorlardı. Zaten az sayıda olan mühendisler, “tek-
nokrat” sıfatlarıyla ülkenin sevk ve idaresinde kilit rol oynuyorlardı. 

Devlet ile mühendisler arasındaki bu sıkı bağ, mühendisleri bir tür devlet seçkini haline getir-
mişti. TMMOB’nin kurucu kadroları da bu seçkinci, bürokratik yapı içerisindeki mühendisler 
arasından çıkmıştır. 1960’lı yılların ikinci yarısına kadar varlığını sürdüren bu yapı, mesleki 
çıkarlarının ve statülerinin korunmasını her şeyden üstün gören bir anlayışın temsilcisi ol-
muştur.

1960’lı yılların ikinci yarısından itibaren hem ülke genelindeki mühendis ve mimarların profili 
hem de TMMOB’ye bağlı odaların yapı değişmeye başlamıştır. Hem 1961 Anayasası’nın de-
mokratik hak ve özgürlükler konusundaki ilerici içeriği, hem de 1962 yılından itibaren benim-
senen planlı kalkınma anlayışı, ülkenin ve mühendislerin kaderini yeni bir rotaya sokmuştur. 

Toplumsal gelişmede planlama ve kalkınma fikrinin öne çıkması, mühendislerin de toplum-
sal duyarlılıklarının, sorumluluklarının gelişmesine neden olmuştur. Hem bu durum, hem de 
izlenen dışa bağlı ekonomik politikaların sonuçlarının mühendis ve mimarların ücretlerine 
ve yaşamına olumsuz yansımaları mühendislerin devlet yöneticileriyle değil, geniş toplum 
kesimleriyle daha yakın ilişkiler geliştirdiği bir dönemi başlatmıştır. 

Bu dönem “Mühendislerin çıkarları” ile “devletin çıkarları” arasındaki açının büyümeye 
başladığı dönemlerdir. Mühendislerin statü sorunu başta olmak üzere her türden sosyal ve 
ekonomik talebi, hükümet tarafından görmezden gelinmiştir. Özellikle 1965 yılında kabul 
edilen “Özel Mühendislik Okulları” yasası sonrasında odaların ve TMMOB’nin mesleklerini 
koruma içgüdüsü öne çıkarak, o dönemde gelişmeye başlayan toplumsal hareketlerle daha 
yakın ilişkiler gelişmeye başlamıştır. Özel mühendislik okulu mezunlarının üye yapılmaması, 
bu okulların kapatılması için yürüyüşlere katılmak gibi daha önceki dönemde görülmeyen bir 
tavır gelişmeye başlamıştır.
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Yine o dönemlerde dünyada ve ülkemizde sürdürülen bağımsızlık, demokrasi, devrim müca-
delesinin getirdiği toplumsal uyanış bu dönüşümü tetiklemiştir. 

1960’ların ikinci yarısında üniversitelerde yoğun olarak süren akademik-demokratik müca-
delenin içerisinde olan kuşaklar mezun olup Odalara üye olduktan sonra 1970’li yılların ba-
şından itibaren TMMOB’ye bağlı odalardaki seçkinci bürokratik kadrolar tamamen yenilgiye 
uğramış, ilerici-devrimci mühendisler TMMOB’yi adeta yeniden kurmuştur. 

Bugün TMMOB’nin taşıyıcısı olduğu toplumcu değerler, 1970’li yıllardaki toplumsal muhale-
fet hareketi içerisinde yükselen değerlerdir. 

Dönemin demokrasiden, bağımsızlıktan, anti-emperyalizmden beslenen siyasal talepleri ile 
kalkınmadan, sanayileşmeden, üretimden yana mesleki talepler birleştirilerek TMMOB’nin 
toplumcu çizgisi ortaya çıkarılmıştır. 

Sevgili Arkadaşlar,
Sizlerin de bildiği gibi 12 Eylül Darbesi, sadece ülke idaresine el koymakla kalmadı, Türki-
ye’nin toplumsal gelişimini de ayrı bir mecraya sürükledi. Anayasa’dan ekonomiye, resmi 
ideolojiden toplumun temel dinamiklerine kadar her şeyi baştan aşağı yeniden biçimlen-
dirdi. O güne kadar topluma yön veren tüm örgütlü yapılar şiddetle bastırıldı ve toplum 
bütünüyle paralize edildi.

Bu toplumsal müdahalenin en önemli araçlarından birisi de uygulanan neoliberal politika-
lar oldu. Neoliberal politikaların egemen olduğu bu dönemin yeni modası “özelleştirme”, 
“kuralsızlaştırma” ve “ticarileştirme” gibi kavramlardı. Bütün bunların anlamı, 1930’lardan 
itibaren ülkede yaratılan tüm zenginliklerin, tüm yatırımların yerli-yabancı sermaye grupları-
na devriydi. En son örneğini Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesinde gördüğümüz bu anlayış 
hala devam ediyor. Topluma ait ne varsa, sermaye kesimlerine aktarılıyor.

12 Eylül sonrası uygulanan neoliberal politikalar, mühendislerin ekonomik ve toplumsal ko-
numunu da baştan aşağı değiştirmiştir.

Neo-liberal politikalar, 1980’li yıllardan itibaren mühendislerin “nitelikli emek” vasıflarını gö-
rünmez hale getirmeye başlamıştır. 

Mühendis emeğinin niteliksizleştirilmesini takip eden 2000’li yıllarda mühendislerin karşı 
karşıya kaldıkları yeni durum ise “işsizleşme” tehdidi olmuştur. 

Üretim-yatırım-eğitim ve istihdam planlamasından kopuk bir şekilde açılan alt yapısı ve aka-
demik kadrosu oluşturulmadan açılan üniversitelerle mühendis sayısının hızla artması bu 
durumu daha da tetiklemiştir. 

Ülkede izlenen üretimden yatırımdan kopuk politikalar, bilim ve teknolojiye, teknolojik atı-
lımlara gerekli desteğin verilmemesi, mühendislerin her türden teknik ayrıcalığını ortadan 
kaldıran bir düzeye erişmiştir. 

Kamusal yarar ve kamu denetimi yerine azami kar dürtüsünün desteklenmesi sonucu, mü-
hendislik hizmetlerinin sanayi, tarım, gıda, kent ve toplum yaşamına yönelik, bilimsel teknik 
temellerdeki kamusal, toplumsal hizmet niteliği aşındırılmıştır. 

Sevgili Arkadaşlar,
Mühendis emeğinin değersizleşmesine neden olan bu uygulamalar AKP döneminde çok 
daha belirgin bir hal kazanmıştır. Bu uygulamaların başlıcaları şöyle sıralanabilir:

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, bugünkü adı Uluslararası İşgücü Kanunu ile 
yabancı mühendis ve mimarların ülkemizde karşılıklılık ilkesi olmaksızın denetimsiz, kayıt dışı 
yöntemle çalışmalarının önü açılmıştır. 
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4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ile devlet yapı denetim alanından çekilmiş, bu hizmeti de 
özel hukuk hükümlerine tabi, amacı kar etmek olan şirketlere devretmiş ve burada da asgari 
ücretlerle çalışan mühendis ve mimarlar yapı güvenliğinden sorumlu tutulmuşlardır.

Kamu İhale Kanunu 23 kez değiştirilmiş ve her değişiklikte mesleki kriterler mühendis ve 
mimarlar aleyhine düzenlenmiştir. Özellikle iş deneyim ve denetim belgelerinin mühendis 
ve mimarlar aleyhine değiştirilmesi meslek mensuplarını ihale süreçleri dışında bırakmıştır. 
Yabancı kilit personel mühendis ve mimarların meslek odasına üyeliği, denetimi kaldırılmış, 
beyan yeterli görülmüştür. 

Kamulaştırma kanunu ile kamulaştırma bilirkişiliği mühendis ve mimarlara verilmiş iken, bu 
hüküm de yürürlükten kaldırılarak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kurulan sermaye 
piyasasına hizmet eden, yani ipotekli gayrimenkulleri değerlendiren değerleme uzmanlarına 
terkedilmiştir. 

Geçtiğimiz aylarda yasalaşan Bilirkişilik Kanunu ile bilirkişilik eğitim ve hizmeti de sermaye 
şirketlerine teslim edilmiş, bilirkişilik meslek haline getirilip şirketlerin emir ve talimatları 
altında çalışan ücretli kişilere teslim edilmiştir. Kanunda bilirkişinin bağımsızlığını ortadan 
kaldırmakla yetinilmemiş, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma ilkesi de ortadan kaldırılmıştır.

İmar ve Yapı Denetim yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle mühendis ve mimarların sicil 
ve üyelikleri tamamen “taahhüt”e bağlanarak denetimsizliğin önü alabildiğine açılmıştır. 

Yatırımcı şirketlerin, çevresel ve sosyal maliyetleri üstlenmeyi istememesi nedeniyle Çevre-
sel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile büyük ölçekli projeler ÇED 
kapsamı dışında bırakılmaya çalışılmıştır. Kamusal bir hizmet olan Çevresel Etki Değerlendir-
me raporları hazırlama işi de “iktidarın seçtiği” özel şirketlere teslim edilmiştir. 

Bütün bunların yanı sıra küresel sermayenin ve bağlı kuruluşlarının denetiminde uygulanan 
yeni liberal politikalarla ve özelleştirmelerle bizlerin varlık nedeni olan ülke sanayisi, maden-
lerimiz, tarım, hayvancılık ve ülke ormanları talan edilmiş meslek uygulama alanlarımız gün 
geçtikçe daraltılmıştır. 

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

Esnek, güvencesiz çalışmaya dayalı sömürü biçimleri meslek alanlarımızı da kapsamıştır. İş 
güvencesine sahip olmamak, çalışma koşullarının giderek ağırlaşması, yetersiz ücret, işsizlik 
tehlikesi, sigortasız çalıştırılma, insan onuruna yaraşır emeklilik sürecini yaşayamama bun-
lardan bazılarıdır.

Meslektaşlarımız mesleki yetersizlik sorunları; siyasi baskı ile kadro atamaları, tayin ve sür-
günler; fazla mesailerde ücret verilmemesi; fazla çalıştırma, iş saatleri ihlali; sosyal hak ihlal-
leri ve özlük haklarına yönelik sorunlar bugün meslek alanımızın en yaygın sorunları haline 
gelmiştir.

Sevgili Arkadaşlar,
Gördüğünüz gibi bir zamanlar toplumun en seçkin, en el üstünde tutulan kesimlerinden biri 
olan mühendisler, zaman içerisinde iş bölümünün en alt kademelerine kadar düşmüştür. Kriz 
dönemlerinde en kolay feda edilen kesim beyaz yakalı olarak tanımlanan mühendislerdir. 
Bunu biz özellikle 2001 krizinde çok yakından yaşadık.

Bizler TMMOB olarak mühendis emeğinin değersizleştirilmesine, kamusal niteliğinin gör-
mezden gelinmesine, toplumsal gelişmeyle bağının koparılmak istenmesine karşı mücadele 
ediyoruz. Mesleğimize, meslek alanlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak 1980’li yıllardan 
beri en fazla kullandığımız sloganlardan biri oldu. Sizlerin de desteği ve katkısıyla bu müca-
delemizi sürdüreceğiz.

Hepinize sabrınız ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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İstanbul

29.04.2018

1 MAYIS 1977 ŞEHİTLERİ ANMASI
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Dostlar,

Sevgili Basın Emekçileri,

Bundan 41 yıl önce bu meydanda, bu sokağın başında katledilen arkadaşlarımızı, yoldaşları-
mızı anmak için bir aradayız.

Hepsinin mücadeleleri önünde saygıyla eğiliyorum.

500 bin kişinin umutla doldurduğu bu meydanı kana boyayan katilleri, cinayet şebekelerini 
bir kez daha lanetliyorum.

Sevgili dostlar,

Artık hepimiz biliyoruz ki, kitlesel katliamlar sadece saldırıya maruz kalanları değil, tüm top-
lumu hedef almaktadır.

1 Mayıs 1977 yılında burada gerçekleşen katliamın hedefinde de sadece burada hayatını 
kaybeden arkadaşlarımız ya da burada toplanan yüzbinlerce kişi yoktu.

Katliam, o dönem yükselmekte olan muhalefet hareketlerinin nezdinde tüm toplumu hedef 
almıştır.

Katliamın amacı, işçi sınıfının, solun, devrimcilerin önünü kesmektir.

Katliamın ardından emperyalistlerin güdümündeki faşist saldırganlık yeni bir boyut kazan-
mıştır.

1 Mayıs Katliamı, Türkiye’deki kitle kıyımlarının başlangıcı, 12 Eylül Darbesine giden yolun 
hazırlayıcısı olmuştur.

Bu katliamın ardından ülkenin her yanında savunmasız kesimleri hedef alan sayısız katliam 
yaşanmıştır. Beyazıt’ta, Balgat’ta, Bahçelievler’de, Maraş’ta, İnciraltı’nda ve Çorum’da yaşa-
nan kitlesel kıyımlar tarihinin miladı 1 Mayıs 1977 Katliamıdır.

1 Mayıs katliamının failleri, sonrasında yaşanan tüm katliamların da failleridir.

1 Mayıs 1977 Katliamının sorumlularını açığa çıkartmayanlar, sonraki bütün katliamların da 
üzerlerini örtenlerdir.
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Kaybettiğimiz arkadaşlarımızı unutmadığımız gibi, katilleri de asla unutmayacağız ve hesap 
soracağız!

Sevgili Dostlar,

Toplumu susturmak ve sindirmek için kitlesel katliamlara başvurma yöntemi geçmişte kalmış 
bir yöntem değildir.

Son 3 yılda Suruç’tan Diyarbakır’a, Ankara’dan İstanbul’a kadar uzanan pek çok ilimizde ben-
zer kitlesel katliamlar gerçekleştirilmiştir. 

Bu katliamların izi sürüdüğünde ipin ucu, geçmişteki katliamları planlayan aynı emperyalist 
cinayet şebekelerine çıkacaktır.

Dün nasıl ki 1 Mayıs Katliamının gerçek failleri ortaya çıkartılmadıysa, bugün de 10 Ekim’in, 
Suruç’un, Diyarbakır’ın gerçek failleri ve arkasındaki kirli ilişkiler ortaya çıkartılmamaktadır.

Herkes bilsin ki, katliamlarla arkadaşlarımızı bizden koparabilirler, sevdiklerimizi ellerimizden 
alabilirler ama bizlerin gelecek güzel günlere olan inancını asla yok edemezler.

Eşit, özgür, demokratik bir dünyada insanca yaşam mücadelemizi durduramazlar.

Bundan 41 yıl önce işçiler, memurlar, mühendisler, mimarlar, öğrenciler hangi duygu ve 
umutla bu meydanı doldurduysa, yarından sonra Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca 
kişi aynı duygu ve umutlarla meydanları dolduracaklar.

Emperyalizmin, faşizmin ve gericiliğin karanlığına karşı, eşit, özgür, bağımsız, laik ve demok-
ratik bir Türkiye özlemini haykıracaklar.

TMMOB adına, bu mücadelede hepimize kolaylıklar diliyorum. 1 Mayıs 77’de ve sonrasında-
ki katliamlarda kaybettiğimiz arkadaşlarımızı sevgi, saygı ve hasretler anıyorum. 
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İstanbul

01.05.2018

1 MAYIS 2018
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Dostlar,
Değerli Mücadele Arkadaşlarım,
Hepinizi bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütlü gücü olan Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği adına sevgiyle, dostlukla selamlıyorum.

Bu meydanı, emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma sloganlarıyla inleten herkese selam 
olsun!

Siyasal iktidarın baskı ve şiddetine boyun eğmeyenlere, OHAL ve KHK rejimine teslim olma-
yanlara, faşizme ve gericiliğe karşı direnenlere selam olsun!

Selam olsun fabrikalarına sahip çıkan emekçilere!

Selam olsun üniversitelerine sahip çıkan akademisyenlere, öğrencilere!

Selam olsun haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkan kadınlara!

Selam olsun kentlerine, doğasına, ülkesine sahip çıkan yurttaşlarımıza!

Selam olsun eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesini yükseltenlere!

Selam olsun bu mücadelede, bu meydanlarda yitirdiklerimize!

Sevgili Dostlar,
1 Mayıs İşçi Bayramı, dünyanın dört bir yanındaki emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma 
günüdür.

Bu dünyanın tüm güzelliklerini yaratan emeğin ve alın terinin gurur günüdür

Kapitalist sömürü düzenine karşı işçilerin, işsizlerin, yoksulların başkaldırı günüdür.

Zulme ve karanlığa boğulmuş bu dünyada yepyeni bir hayat umudunun günüdür.

Bu meydanda toplanan kalabalık, bizlerin içindeki umudu daha da büyütüyor. İyi ki varsınız, 
iyi ki bir aradayız.

Bizlerin, yani bu ülkenin işçilerinin, kamu emekçilerinin, mühendislerinin, mimarlarının, şe-
hir plancılarının, doktorlarının, kadınlarının, gençlerinin bir araya gelmesi, iktidarın en büyük 
korkusudur.

Bizlerin yan yana gelmesini engellemek, örgütlü mücadelemizi ortadan kaldırmak için yap-
madıkları kalmadı.
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22 aydır devam eden OHAL rejimi, darbecilerle hesaplaşmak için değil, iktidarın yaptığı sivil 
darbeye karşı çıkan emek ve demokrasi güçleriyle hesaplaşmak için kullanılıyor. Siyasi parti 
liderleri, milletvekilleri, belediye başkanları, gazeteciler, muhalifler cezaevlerinde tutuluyor.

Ama işte ne yaparlarsa yapsınlar, bizlerin yan yana gelmesini, Türkiye’nin her yerinde milyon-
larca emekçinin 1 Mayıs’ta alanlara çıkmasını engelleyemiyorlar.

İktidarın zorbalığı karşısında asla geri adım atmayan bu cesaret ve kararlılığımız, bu mücade-
le azmimiz onları korkutmaya devam edecek.

Sevgili Dostlar,
Önemli bir tarihsel eşikteyiz…

Geçtiğimiz yıl 16 Nisan’da yapılan referandumda oylarımızı gasp ederek Anayasa değişikliğini 
gerçekleştirenler, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek baskın seçimle “tek adam rejimini” ilan 
etmeyi amaçlıyorlar.

Yıllardır anayasayı, parlamenter sistemi, hukuk düzenini, güçler ayrılığını ayaklar altına alarak 
yarattıkları siyasal krizi, başkanlık rejimi adı altında sürekli hale getirmek istiyorlar.

Başkanlık rejimi, sadece siyasal krizin sürekli hale gelmesi değil, halkın gündelik yaşamını 
sürdürülemez hale getiren ekonomik krizin de sürekli hale gelmesidir.

Başkanlık rejimi, OHAL ve KHK düzeninin de sürekli hale gelmesidir.

Başkanlık rejimi, savaşın ve şiddetin de sürekli hale gelmesidir.

Başkanlık rejimi, haramilerin saltanatının ilelebet sürmesidir.

Bugün burada ve Türkiye’nin dört bir yanında toplanana milyonlarca emekçi, haramilerin 
saltanatını yıkacak, Erdoğan’ın tek adam hayalini kabusa çevirecektir.

Bizler, tıpkı 16 Nisan Referandumunda olduğu gibi 24 Haziran seçimlerinde de başkanlık re-
jimine karşı, tek adam rejimine karşı, diktatörlüğe karşı demokrasiyi, halk iradesini, güçler 
ayrılığını savunacağız!

Ve inanıyorum ki, bu sefer biz kazanacağız, demokrasi kazanacak, halk kazanacak!

Sevgili Dostlar,
Bizler, insan emeğinin ve alın terinin en yüce değer olduğuna inanıyoruz.

Bizler, emeğimiz ve alınterimizle inşa edilen fabrikalarımızın, kamusal varlıklarımızın serma-
ye kesimlerine peşkeş çekilmesine karşı çıkıyoruz.

Bizler, kentlerimizin, doğamızın, tarihsel mirasımızın rant için yağmalanmasına karşı çıkıyo-
ruz.

Bizler, eşit, özgür ve demokratik bir ülkede barış içinde bir arada yaşamak istiyoruz.

Bizler, bilimin aydınlığı altında, laik bir ülke istiyoruz.

Bizler insanca bir yaşam ve hakça bir düzen istiyoruz.

Ve inanıyorum ki bu 1 Mayıs gelecek güzel günlerin müjdecisi olacak.

Örgütüm TMMOB adına, gelecek güzel günlere olan inancımla, demokrasi, eşitlik, özgürlük, 
barış mücadelemizde hepinizi coşkuyla kucaklıyor, saygılar sunuyorum.

Kahrolsun faşizm yaşasın mücadelemiz!
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Ankara

05.05.2018

TMMOB V. DANIŞMA KURULU
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Başkanlarım,
Sayın Onur ve Denetleme Kurulları Üyeleri,
Birlik ve Odalarımızın Sayın Yöneticileri,
Sayın Meslektaşlarım,
44. Dönem Beşinci Danışma Kurulu toplantısına hoş geldiniz. TMMOB Yönetim Kurulu adına 
sizleri dostlukla selamlıyorum.

Biliyorsunuz her çalışma döneminde dört Danışma Kurulu toplantısı yapıyoruz. Ama bu dö-
nem referandum çalışmaları sırasında gerçekleştirdiğimiz Olağanüstü Danışma kurulumuzla 
birlikte bu beşinci danışma kurulumuz oluyor.

Çalışma dönemimizin bu son danışma kurulu aynı zamanda odalarımızın yeni seçilen yö-
netim kurullarıyla gerçekleştirdiğimiz ilk danışma kurulu toplantımız. Oda yönetimlerine ve 
kurullarına seçilen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum.

Birçoğuna benim de katıldığım Oda genel kuruları, üyelerimizin TMMOB örgütlülüğüne sa-
hip çıkma iradesini açık biçimde gösterdiği süreçler oldu.

Genel kurullarda kürsü kullanan tüm üyelerimiz, birliğimize yönelik saldırılar karşısında bo-
yun eğmeyeceklerini dile getirdiler.

Toplumsal muhalefetin baskı ve zorbalıkla sindirilmeye çalışıldığı bu faşizan dönemde TM-
MOB’nin ilerici, devrimci, toplumcu geleneği savunmak konusunda en ufak bir tereddüt dahi 
göstermeyen TMMOB örgütlülüğünü saygıyla selamlıyorum.

Genel kurul süreçlerinde ortaya çıkan bu kararlı tablo, önümüzdeki dönem çalışmaları için 
güvenimizi ve cesaretimizi daha da artırmaktadır.

Değerli Arkadaşlar;
Biliyorsunuz ülkemiz, fiili olarak 7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana, resmi olaraksa 15 
Temmuz Darbe Girişimi’nden bu yana Olağanüstü Hal rejimi ile yönetiliyor.

TMMOB olarak 2 yıldır yaptığımız tüm açıklamalarda, OHAL rejiminin darbecilere karşı değil, 
halka karşı, emek ve demokrasi güçlerine karşı ilan edildiğini dile getirdik.

OHAL rejiminin AKP’nin olağan yönetim biçimi haline geldiğini, normal şartlarda AKP’nin 
ülkeyi yönetme şansının ve yeterliliğinin kalmadığını her defasında vurguladık.
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Bir önceki Danışma Kurulumuz sonrasında DİSK, KESK ve TTB ile birlikte yürüttüğümüz 
“OHAL değil Demokrasi” kampanyası boyunca OHAL ve KHK rejimine karşı tutumumuzu ka-
muoyuyla paylaştık.

Siyasi partilere ve emek-meslek örgütlerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle, Ankara ve İstan-
bul’da gerçekleştirdiğimiz kitlesel forumlarla demokrasi güçlerinin OHAL karşıtı sözünü ve 
mücadelesini ortaklaştırmaya çalıştık.

Bu çabamızı büyük şehirlerle sınırlı tutmayıp, İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla yap-
tığımız ortak açıklamalarla mücadeleyi yaygınlaştırmaya çalıştık. Kampanya kapsamında İz-
mir’de gerçekleştirmek istediğimiz miting iptal edildi.

Tüm bu çalışmalar OHAL’in uzatılmasına engel olmasa da toplumun genelinde OHAL karşıtı 
tavrın daha cesur biçimde ifade edilmesinde noktasında önemli bir çalışma yürüttük.

Toplumsal desteğini tamamen yitiren, devletin kurumsal işleyişini sürdürülemez hale getiren 
AKP’nin ülkeyi yönetmesi için OHAL’in bile yetersiz kaldığı gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Ocak ayı içerisinde başlatılan Afrin Operasyonu bunun en açık göstergesidir.

Afrin Operasyonu ülkenin güvenlik ihtiyacından çok, AKP’nin siyasal ihtiyaçları doğrultusun-
da gerçekleştirilmiştir.

Parti içindeki “metal yorgunluğu” tasfiyeleri, Rıza Sarraf Davası, Man Adası gibi gündemler-
den sıyrılmak, AKP-MHP ittifakına toplumsal taban oluşturabilmek için gündeme gelen bu 
operasyon, aynı zamanda ülke içerisindeki barış ve demokrasi güçlerine karşı saldırı için de 
yeni bir fırsat yaratmıştır.

Değerli Arkadaşlar;
Savaş psikolojisindeki kamuoyunun hassasiyetlerini arkasına alarak “millilik” söylemi üzerin-
den başlatılan bu saldırıda, aralarında Birliğimizin de bulunduğu akademik meslek odaları 
bizatihi Cumhurbaşkanı ve Hükümet sözcüleri tarafından hedef gösterilmiştir.

Bu saldırılar, barıştan, demokrasiden ve özgürlüklerden yana sesimizi asla kısamadı.

Birliğimizi hedef alan saldırılar karşısında bizim en büyük gücümüz, örgütlülüğümüzdür.

Tüm süreci Odalarımızla ve üyelerimizle paylaşarak, diğer meslek örgütleriyle birlikte dav-
ranmanın yollarını arayarak yürüttük.

Oda başkanlarımızla ve örgütümüzle yaptığımız değerlendirme toplantıları sonrasında ger-
çekleştirdiğimiz 10 Şubat 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda aldığımız kararda:
1. Anayasa’nın 135. Maddesi uyarınca kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak 

Anayasa’dan, Yasamızdan aldığımız yetki ve üyelerimizden aldığımız güçle adımıza, ya-
samıza ve mesleğimize sahip çıkma kararlılığımızda olduğumuzu,

2. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın genel menfaatlerini halkımızın ve ülkemizin menfa-
atlerinden ayrı tutmadan savunmaya devam edeceğimizi,

3. İktidarın bu tür keyfi ve hukuk dışı uygulamalarına karşı Anayasal ve yasal meşru diren-
me hakkımızı kullanacağımızı,

4. Sadece Birliğimize karşı değil kamu yararını savunan tüm meslek kuruluşlarına yönelik 
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müdahale ve baskılar karşısında tam dayanışma içinde olacağımızı kamuoyuyla paylaş-
tık.

Bu süreçte diğer akademik akademik meslek odalarıyla da bir dizi toplantı yaptık ve atılacak 
adımlar konusunda farklı yaklaşımlar olsa da sürecin bütününü birlikte göğüslemek gerektiği 
noktasında önemli bir irade ortaya çıkardık.

Yaptığımız görüşmeler sonucunda bugüne kadar sıkça karşılaştığımız gibi yeni bir yasa taslağı 
hazırlandığını öğrendik. Yasa taslağında özetle:
• Birlik isimlerindeki Türk ibaresinin kaldırıldığı;
• İdari ve Mal yetkilerin budanarak bakanlıklara devredildiği;
• İç denetim mekanizmalarımız yerine bakanlıklar ve özel kuruluşlar tarafından denetim 

usulünün getirildiği;
• Seçim sisteminin nispi temsile dönüştürüldüğü bir dizi değişiklik yapılmak isteniyor.

Yasa taslağının içeriğinde ne olursa olsun bizler bugüne kadar örgütlülüğümüzün özerk yapı-
sına müdahale etmek isteyen, üyelerimizin iradesini yok sayan dayatmalara karşı nasıl diren-
diysek, bu taslağa karşı da o şekilde direneceğiz.

Bu mücadele, önümüzdeki dönemin en öncelikli görevidir. Tüm örgütümüzü bu doğrultuda 
hazırlamamız gerekmektedir.

Değerli Arkadaşlar;
Konuşmamın başında ülkemizin bir yöneteme kriziyle karşı karşıya olduğunu dile getirmiş-
tim. Bunun en açık göstergesi MHP ve AKP tarafından, yani ülkeyi bu batağa sürükleyenler 
tarafından alınan baskın seçim kararıdır.

Bizler 16 Nisan referandumu sırasında yeni önerilen sistemle ülkenin yönetilemeyeceğini, 
siyasi krizlere gebe olduğunu defalarca vurgulamıştık.

Referandumun üzerinden daha 1 yıl bile geçmeden tarih bizi haklı çıkardı. Tek adam, tek 
parti ülkeyi derin bir ekonomik ve siyasi krize sürükledi.

Rejimin gayrı resmi ortağı olan Bahçeli seçim çağrısını “Türkiye’nin 3 Kasım 2019’a kadar da-
yanması kolay değildir. 3 Kasım 2019’a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır.” sözleriyle 
yaparak yaşanan derin krizi en açık şekilde ortaya koymuştur.

16 Nisan Referandumunun ikinci ayağı durumunda olan 24 Haziran seçimleri bizlerin yaşadı-
ğı bu derin siyasi krizden kurtulmamız, AKP rejiminden kurtulmamız, tek adam rejimine hayır 
dememiz için son şans durumundadır.

TMMOB örgütlülüğü disiplinli ve üretken çalışmasıyla 16 Nisan Referandumunun en göze 
çarpan yapısı olmuştur.

16 Nisan’daki çalışma azmimizi ve üretkenliğimizi hiç kaybetmeden yeniden meydanlara çı-
kacağız.

Ulaşabildiğimiz tüm yurttaşlarla güçler ayrılığına dayalı bir anayasal demokrasi zemininde 
tek adam rejimine karşı mücadeleyi ortaklaştıracağız. Hangi siyasi partiyi destekliyor olursak 
olalım bu bizim yurttaşlık görevimiz ve kamusal sorumluluğumuzdur.
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Ülkemizi siyasal ve ekonomik krize sürükleyenleri; halk iradesini gasp etmek isteyenleri; de-
mokrasiyi, lâikliği ve hukuk devleti ortadan kaldırmak isteyenleri; saltanat hayalleri peşinde 
koşanları hayal kırıklığına uğratacağız!

Önümüzde tam 50 gün kaldı. Bu 50 gün boyunca ülkemize, halkımıza, mesleğimize ve meslek 
alanlarımıza sahip çıkmak için mücadeleyi yükselteceğiz.

Bu kapsamda tıpkı Anayasa referandumu sürecinde olduğu gibi Birlik görüşlerimizi ifade 
edeceğimiz etkili bir çalışma yürütmemiz gerekmektedir.

Ülkemizin içerisine sürüklendiği karanlığın sorumlularına ve geleceğimiz için dayatılan koyu 
kanlığa hayır diyeceğimiz bir çalışmayı bu süre içerisinde örgütleyebileceğimizi düşünüyo-
rum.

TMMOB elbette herhangi bir siyasi partiyi ve adayı işaret etmeyecektir ancak ülkemizi ya-
şanmaz hale getirenleri ve onların yanlış politikalarını işaret eden, teşhir eden bir hattı izle-
yecektir.

Kaba hatlarıyla yapacağımız çalışma Anayasa referandumu dönemi ortaya koyduğumuz çer-
çevenin izinden gitmelidir. Özet olarak ifade edersek;

TMMOB, cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, 150 yıllık geçmişi bulunan Anayasal kazanım ve 
birikimleri savunmuştur.

TMMOB,
• Anayasa ve hukukun üstünlüğünü,
• Yasama-yürütme-yargı kuvvetlerinin ayrılığını,
• Yargı bağımsızlığını,
• Yasama ve yargının yürütme üzerindeki denge, fren ve denetleme mekanizmalarını,
• Temel insan hak ve özgürlüklerini,
• Kamusal toplumsal yarar doğrultusunda hizmet ve denetim sunan meslek kuruluşları-

nın özerkliğini,
• Hayatın her alanına dokunan meslek alanlarımızın kamu ve halk yararı doğrultusundaki 

işlevlerini savunmuştur.

TMMOB tek adam rejimine, dikta rejimine hayır demiştir.

Bugün de yapmamız gereken aynı anlayış ve kararlılıkla
• Şeker fabrikalarını satanlara,
• Kamusal varlıklarımızı sermayeye peşkeş çekenlere,
• Kentlerimizi yaşanmaz hale getirenlere,
• Rant uğruna doğayı ve yaşam alanlarının vahşice yağmalayanlara,
• Emperyalizmin işbirlikçilerine,
• Emeğin haklarını gasp edenlere,
• Grevleri yasaklayanlara, seçilmişleri,
• Öğrencileri, gazetecileri cezaevlerine dolduranlara,
• Emekçileri haksız hukuk yere KHK ile ihraç edenlere,
• Kadın cinayetlerine zemin hazırlayanlara ve katilleri kollayanlara,
• Çocuklarımızın geleceğini tacizci tecavüzcülerin elinde yok edenlere,
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• Demokrasi ve laiklik düşmanlarına, TMMOB ve bilim düşmanlarına hayır demektir.

Danışma Kurulumuzda yapılan değerlendirmeler ışığında TMMOB ve Odalarımızın ilgili ku-
rullarını seçim sürecine ilişkin ortak bir program yapmak üzere önümüzdeki günlerde toplan-
tıya çağıracağız ve bu süreçte kendi rengimizi cesurca ortaya koyacağız. Şimdiden örgütümü-
zün emektar kadrolarına kolaylıklar diliyorum.

Değerli Arkadaşlar,

1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma gününde milyonlar ile omuz omuza meydanları dol-
durduk. Baskının giderek arttığı ve basın açıklamalarının dahi engellendiği, yasaklandığı bir 
ortamda 1 Mayıs meydanlarını dolduran kalabalıkların cesareti bir gösterge oldu. Emekçiler, 
iktidarın çizdiği sınırlara hapsolmayacağını ve boyun eğmeyeceğini net bir şekilde ifade et-
miş oldu.

1 Mayıs’ta Türkiye’nin dört bir yanında meydanları dolduran yüzbinlerce emekçi, bizlerin 
umudunu çoğaltmıştır.

TMMOB, bu dönemde 1 Mayıs mitinglerinin organize edilmesinde üzerine düşen sorum-
luluğu fazlasıyla yerine getirmek için çaba harcamıştır. Ülkenin dört bir yanında İKK’larımız 
tertip komitelerinde yer almış, mitinglerin hazırlık çalışmalarında ter dökmüştür. TMMOB 
kortejleri meslektaşlarımızın talepleriyle, emekçilerin genel talepleriyle alanlarda yerini 
almış, öğrenci arkadaşlarımızın pankartları ve dövizleriyle renklenmiştir. İstanbul’da yürü-
tülen çalışmalar ve Ankara Kızılay meydanında açılan stantda TMMOB kadroları yoğun bir 
şekilde yer almıştır. Eski Birlik başkanımız, Odalarımızın başkanları ve yöneticileri, TMMOB 
ve Oda çalışanları, Ankara İl Koordinasyon Kurulu bir hafta boyunca Kızılay’da stand açmış 
ve başkentin göbeğinde emekçilerin taleplerini görünür kılmıştır. OHAL koşullarının en ağır 
biçimde yaşandığı, insan hakları heykelinin bile bariyerlerle gözaltına alındığı Ankara’da ar-
kadaşlarımızın göstermiş olduğu emek ayrı bir anlam da ifade etmektedir. Bu çaba içerisinde 
yer alarak güneş altında bir hafta boyunca erken “amele yanığı” sahibi olan arkadaşlarıma 
emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Bu 1 Mayıs OHAL baskısının ve güvenlik endişelerinin insanları sokağa çıkmaktan artık alı-
koymadığının göstergesi olmuştur. Güzel günler göreceğiz sloganıyla meydanları dolduran 
emekçileri huzurlarınızda bir kez daha selamlıyorum.

Değerli Arkadaşlar,
Geride bıraktığımız altı aylık süre içerisinde öne çıkan bir diğer konu da Şeker Fabrikalarının 
özelleştirilmesi oldu.

Afrin Operasyonu devam ederken ve iktidar “Millilik” söylemiyle bizleri hedef alırken ülkenin 
en eski milli varlıkları olan Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi, iktidarın ikiyüzlülüğünün en 
açık göstergesi olmuştur.

Bildiğiniz gibi şeker fabrikaları ülkemizin sanayisi ve tarımı kadar kentleşmesi ve modernleş-
mesi açısından da önemli kuruluşlardır. Cumhuriyetin sanayileşme vizyonunun da simgesi 
durumundadır.

Ne var ki, halka ait olan ne varsa özelleştirme, kamusal varlıkları sermayeye peşkeş çekme 
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gayretiyle kendisinden önceki tüm iktidarları geride bırakan AKP, son 1 ay içerisinde 14 fab-
rikamızı özelleştirdi. Özelleştirme öncesi dönemde İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla 
yerellerde yürütülen mücadelenin aktif parçası olduk. TMMOB olarak bu sürecin takipçisi 
olmaya devam edeceğiz.

Halkımızın alın terinin ürünü olan kamusal birikimlerin, yeraltı, yerüstü kaynaklarımızın ve 
bütün varlıklarımızın talanına kararlılıkla karşı durmaya devam edeceğiz.

Bu kamusal tutumuzu ve mücadele çizgimizi geçtiğimiz aylarda bir kez daha gündeme gelen 
Nükleer Santraller ve Eskişehir Alpu’da yapılmak istenen Termik Santral için de göstermeye 
devam edeceğiz. Nükleer Santral projelerinin olduğu Mersin, Sinop ve Kırlareli’nde ve Eski-
şehir’de mücadeleyi sürdüren, çevrenin ve kamu kaynaklarının korunması için halkı seferber 
eden arkadaşlarımıza ve İl Koordinasyon Kurulumuza huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Değerli Arkadaşlar,
Yoğun bir mücadele sürecinden geçiyoruz ve bu mücadele sürecinin aktif bir parçası olmaya 
devam ederken, meslek alanlarımıza yönelik bilimsel ve teknik birikimleri geliştirebilmek için 
de çabamızı sürdürüyoruz.

Genel kurullar öncesi dönem, TMMOB örgütlülüğünün teknik kongre, sempozyum ve sergi-
lerinin gerçekleştirildiği dönemdi. Bu dönem boyunca TMMOB’ye bağlı Türkiye’nin her ya-
nında mesleki alanlarımıza ilişkin 200’e yakın teknik etkinlik gerçekleştirdi.

Bu dönemde TMMOB bünyesinde de Kongre, Kurultay ve Sempozyumlar gerçekleştirdik.
• İstanbul İl Koordinasyon Kurulumuzun yürütücülüğünde İstanbul Kent Sempozyumu;
• Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamızın yürütücülüğünde TMMOB Uluslararası Coğ-

rafi Bilgi Sistemleri Kongresi;
• Kadın Çalışma Grubumuzun yürütücülüğünde TMMOB Kadın Kurultayı;
• Makine Mühendisleri Odamızın yürütücülüğünde TMMOB Sanayi Kongresi;
• Elektrik Mühendisleri Odamızın yürütücülüğünde TMMOB Enerji Sempozyumu
• Ve TMMOB bünyesinde oluşturduğumuz düzenleme kurulumuz tarafından yürütülen 

TMMOB Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu başarılı biçimde 
gerçekleştirildi.

Katkı veren tüm yöneticilerimize, üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Değerli Arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Birliğimizin 45. Olağan Genel Kurulu’nu 
gerçekleştireceğiz. Oda genel kurullarımızda ortaya çıkan Birliğimize, değerlerimize ve gele-
neğimize sahip çıkma iradesinin TMMOB Genel Kurulunda bir kez daha güçlü biçimde hay-
kırılacağından şüphem yok.

Bu zorlu dönemde mücadeleye omuz veren siz değerli arkadaşlarıma bir kez daha başarılar 
diliyorum. Yarınlar bizim olacak, yarınlar güzel olacak!

İnsanca yaşayabileceğimiz bir Türkiye ve dünya umuduyla, hepinizi sevgi ve saygıyla selam-
lıyorum.

Yaşasın TMMOB, Yaşasın Mücadelemiz!
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İzmir

06.05.2018

 TOPLUMCU MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, ŞEHİRCİLİK 
HAFTASI: TMMOB VE TÜRKİYE’NİN GÜNCEL SORUNLARI
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Genç arkadaşlarım, hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetim kurulu 
adına selamlıyorum.

Bugün hem TMMOB’yi hem de ülkenin güncel sorunları üzerine konuşacağız.

Çoğu kişi TMMOB ve ülkenin siyasal gündeminin birbirinden çok ayrı konularmış gibi algılı-
yorlar.

Özellikle 1980 sonrası yaşanan depolitizasyon süreci ve sağ iktidarların da etkisiyle TM-
MOB’nin sadece mühendis-mimar ve şehir plancıların meslek alanlarıyla ilgilenmesi gere-
ken, ülke gündemine ve siyasete ilişkin hiçbir söz söylememesi gereken bir kuruluşmuş gibi 
bir algı yaratıldı.

Oysa hem mühendislik faaliyetinin kendisi doğrudan toplumsal yapının kuruluşunda temel 
bir unsur hem de bu ülkedeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü olan TMMOB 
bu ülkenin toplumsal sorunları konusunda en duyarlı örgütlülük. Bu yüzde TMMOB’nin gün-
demi, ülkenin gündeminden ayrıştırılamaz.

TMMOB ve bağlı odaları “mesleki demokratik kitle örgütü”dür. TMMOB belirli mesleklere 
mensup olanların dahil olabildiği bir “çıkar birliği” olduğu kadar, mesleki sorunların ülkede 
ve dünyada yaşanan sosyal-siyasal gelişmelerden bağımsız ele alınamayacağına ilişkin bir 
“irade birliği” özelliğini de taşımaktadır. Bu ikili anlayış, TMMOB Örgütlülüğünün temelini 
oluşturmaktadır.

TMMOB bir yandan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını ülkemiz ve halkı-
mızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek için mücadele verirken, diğer yandan da 
mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak için mücadele 
vermektedir. Bu ikili doğa, TMMOB’nin yasal sorumlulukları ile toplumsal sorumluluklarının 
bileşkesidir.

Biliyorsunuz 1960’lı yılların ikinci yarısı tüm dünyada eşitlik, özgürlük, demokrasi, anti-em-
peryalizm, savaş karşıtlığı gibi değerlerin yükselişe geçtiği bir tarihsel dönemdir. Sömürge 
ülkelerde bağımsızlık mücadeleleri, Amerika’da savaş karşıtı mücadele, Küba Devrimi, Avru-
pa’daki 68 olayları tüm dünyada birbirini besleyen toplumsal hareketlerin yaygınlaşmasına 
neden olmuştur. Türkiye’de de başta öğrenciler ve işçiler olmak üzere geniş halk kesimlerinin 
bu değerler etrafında örgütlenmeye başlamıştır.

İlerici ve devrimci değerlere bağlı, toplumun geniş kesimleriyle örgütlü mücadele deneyi-



540

mine sahip, gelecekten umutlu bu genç kuşağın mühendis ve mimar odalarına üye olması, 
TMMOB örgütlülüğünün kaderini baştan aşağı değiştirmiştir.

1973 sonrasında Teoman Öztürk başkan olmasıyla birlikte o dönemin ilerici, devrimci, halkçı 
anlayışının TMMOB’ye yerleşmesini sağlamıştır.

O dönemden itibaren artık mühendis ve mimarlar çalışanların ve toplumun diğer kesimleri-
nin üstünde yer alan bir zümre değil, işçi sınıfı mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak gö-
rülmeye başlanmıştır. Teknik elemanların sorunları, ülkenin ve ülkede yaşayan emekçi-yoksul 
kesimlerin sorunlarından bağımsız olarak ele alınmaz hale gelmiştir.

“Ortak mücadele ve ortak örgütlenme” bu dönemde üzerine en çok vurgu yapılan konu ol-
muştur. Bu anlayış, TMMOB’nin nezdinde yürüyen teknik elemanların mücadelesinin, dö-
nemin toplumsal mücadelesi içerisinde kendine özgü ve saygıdeğer bir konum almasında 
önemli bir rol oynamıştır.

TMMOB, diğer ülkelerdeki muadillerinden farklı olarak “yalnızca bir meslek örgütü olmanın 
ötesine geçerek, toplumsal dönüşümü hedefleyen bir oluşum” haline dönüşmüştür. Birliği-
mizin bu mücadele geleneği, iktidarları ve yandaşlarını fazlasıyla rahatsız etmektedir.

Sevgili Arkadaşlar,

Biliyorsunuz dünyayı var olduğu biçimiyle değil, içinde bulunduğumuz tarihsel, ekonomik, 
sosyal koşulların biçimlendirdiği şekliyle algılarız. İçinde bulunduğumuz yaşam koşulları bu 
algılama biçimimizi belirler.

Aynı olayın farklı toplumsal kesimler için farklı anlamla ifade etmesi bundan kaynaklanmak-
tadır. Dünya algımızı ve yorumumuzu belirleyen bu sürece kabaca “ideoloji” adı veriliyor.

Başta ekonomik ilişkiler olmak üzere topluma egemen olan sosyal yapı, kültürel değerler, 
eğitim sistemi, medya gibi farklı etmenler bizim maddi gerçekliği anlamlandırmamızı sağla-
yan ideolojiyi sürekli olarak yeniden üretir.

Dolayısıyla ekonomik ilişkilere, sosyal yapıya, eğitim sistemine, medyaya hâkim olan kesim-
ler, yani egemen sınıflar, topluma egemen olan ideolojiyi de belirlerler. Aileden okula, iş 
yerinden ibadethaneye, gazetelerden sosyal medyaya kadar hayatın her alanı egemen sınıf-
ların çıkarlarını toplumun genel çıkarları gibi gösteren bir düzenek olarak işler.

Toplumsal gerçekliği bize yansıtıldığı şeklinde kabullenmek yerine olayların ardında yatan 
asıl ilişkileri ve hakikati fark edebilmek için öncelikle bu çarpık düzeneğin farkında olmak 
gerekir.

Olayları sorgulayan, belirli bir bilinçle yorumlayan, toplumsal farkındalığı yüksek kişiler ege-
men ideolojinin sınırlarının ötesinde bir bakış açısına sahip olabilir. Buna aydın bilinci de 
denilebilir. Bilinç aynı zamanda topluma karşı sorumluluk da yaratır. Bu sorumluluk bize bazı 
toplumsal görevler yükler.

TMMOB ülkemizin ve dünyanın bütün sorunlarına bu aydın bilinciyle yaklaşır. Toplumsal ge-
lişmeleri ve iktidarın uygulamalarını emekten, demokrasiden, özgürlüklerden, toplumdan ve 
doğadan yana bir bakış açısıyla değerlendirir.

Dilerseniz bu bakış açısıyla son dönemde yaşanan gelişmelere bakalım…

Biliyorsunuz ülkemiz, fiili olarak 7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana, resmi olaraksa 15 
Temmuz Darbe Girişimi’nden bu yana Olağanüstü Hal rejimi ile yönetiliyor.



541

TMMOB olarak 2 yıldır yaptığımız tüm açıklamalarda, OHAL rejiminin darbecilere karşı değil, 
halka karşı, emek ve demokrasi güçlerine karşı ilan edildiğini dile getirdik.

OHAL rejiminin AKP’nin olağan yönetim biçimi haline geldiğini, normal şartlarda AKP’nin 
ülkeyi yönetme şansının ve yeterliliğinin kalmadığını her defasında vurguladık.

Bugün artık toplumsal desteğini tamamen yitiren, devletin kurumsal işleyişini sürdürülemez 
hale getiren AKP’nin ülkeyi yönetmesi için OHAL’in bile yetersiz kaldığı gerçeğiyle karşı kar-
şıyayız.

Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde başlatılan Afrin Operasyonu bunun en açık göstergesidir. Af-
rin Operasyonu ülkenin güvenlik ihtiyacından çok, AKP’nin siyasal ihtiyaçları doğrultusunda 
gerçekleştirilmiştir.

Parti içindeki “metal yorgunluğu” tasfiyeleri, Rıza Sarraf Davası, Man Adası gibi gündemler-
den sıyrılmak, AKP-MHP ittifakına toplumsal taban oluşturabilmek için gündeme gelen bu 
operasyon, aynı zamanda ülke içerisindeki barış ve demokrasi güçlerine karşı saldırı için de 
yeni bir fırsat yaratmıştır.

Hatırlarsınız Savaş psikolojisindeki kamuoyunun hassasiyetlerini arkasına alarak “millilik” 
söylemi üzerinden başlatılan bu saldırıda, aralarında Birliğimizin de bulunduğu akademik 
meslek odaları bizatihi Cumhurbaşkanı ve Hükümet sözcüleri tarafından hedef gösterildi.

Değerli Arkadaşlar

Bu saldırgan tavırlar aslında iktidardakilerin yöneteme kriziyle karşı karşıya olduğunun en 
büyük göstergesi aslında. Çünkü toplum üzerinde kontrolü olan bir iktidar bu tip bir saldır-
ganlığa, şiddete ihtiyaç duymaz.

Krizin en açık göstergesi MHP ve AKP tarafından, yani ülkeyi bu batağa sürükleyenler tarafın-
dan alınan baskın seçim kararıdır.

Bizler 16 Nisan referandumu sırasında yeni önerilen sistemle ülkenin yönetilemeyeceğini, 
siyasi krizlere gebe olduğunu defalarca vurgulamıştık.

Referandumun üzerinden daha 1 yıl bile geçmeden tarih bizi haklı çıkardı. Tek adam, tek 
parti ülkeyi derin bir ekonomik ve siyasi krize sürükledi.

Rejimin gayrı resmi ortağı olan Bahçeli seçim çağrısını “Türkiye’nin 3 Kasım 2019’a kadar da-
yanması kolay değildir. 3 Kasım 2019’a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır.” sözleriyle 
yaparak yaşanan derin krizi en açık şekilde ortaya koymuştur.

16 Nisan Referandumunun ikinci ayağı durumunda olan 24 Haziran seçimleri bizlerin yaşadı-
ğı bu derin siyasi krizden kurtulmamız, AKP rejiminden kurtulmamız, tek adam rejimine hayır 
dememiz için son şans durumundadır.

TMMOB örgütlülüğü disiplinli ve üretken çalışmasıyla 16 Nisan Referandumunun en göze 
çarpan yapısı olmuştur.

16 Nisan’daki çalışma azmimizi ve üretkenliğimizi hiç kaybetmeden yeniden meydanlara çı-
kacağız.

Ulaşabildiğimiz tüm yurttaşlarla güçler ayrılığına dayalı bir anayasal demokrasi zemininde 
tek adam rejimine karşı mücadeleyi ortaklaştıracağız. Hangi siyasi partiyi destekliyor olursak 
olalım bu bizim yurttaşlık görevimiz ve kamusal sorumluluğumuzdur.
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Ülkemizi siyasal ve ekonomik krize sürükleyenleri; halk iradesini gasp etmek isteyenleri; de-
mokrasiyi, lâikliği ve hukuk devleti ortadan kaldırmak isteyenleri; saltanat hayalleri peşinde 
koşanları hayal kırıklığına uğratacağız!

Önümüzde tam 50 gün kaldı. Bu 50 gün boyunca ülkemize, halkımıza, mesleğimize ve meslek 
alanlarımıza sahip çıkmak için mücadeleyi yükselteceğiz.

Bu kapsamda tıpkı Anayasa referandumu sürecinde olduğu gibi Birlik görüşlerimizi ifade 
edeceğimiz etkili bir çalışma yürütmemiz gerekmektedir.

Ülkemizin içerisine sürüklendiği karanlığın sorumlularına ve geleceğimiz için dayatılan koyu 
kanlığa hayır diyeceğimiz bir çalışmayı bu süre içerisinde örgütleyebileceğimizi düşünüyo-
rum.

TMMOB elbette herhangi bir siyasi partiyi ve adayı işaret etmeyecektir ancak ülkemizi ya-
şanmaz hale getirenleri ve onların yanlış politikalarını işaret eden, teşhir eden bir hattı izle-
yecektir.

Kaba hatlarıyla yapacağımız çalışma Anayasa referandumu dönemi ortaya koyduğumuz çer-
çevenin izinden gitmelidir. Özet olarak ifade edersek;

TMMOB, cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, 150 yıllık geçmişi bulunan Anayasal kazanım ve 
birikimleri savunmuştur.

TMMOB,
• Anayasa ve hukukun üstünlüğünü,
• Yasama-yürütme-yargı kuvvetlerinin ayrılığını,
• Yargı bağımsızlığını,
• Yasama ve yargının yürütme üzerindeki denge, fren ve denetleme mekanizmalarını,
• Temel insan hak ve özgürlüklerini,
• Kamusal toplumsal yarar doğrultusunda hizmet ve denetim sunan meslek kuruluşları-

nın özerkliğini,
• Hayatın her alanına dokunan meslek alanlarımızın kamu ve halk yararı doğrultusundaki 

işlevlerini savunmuştur.

TMMOB tek adam rejimine, dikta rejimine hayır demiştir.

Bugün de yapmamız gereken aynı anlayış ve kararlılıkla
• Şeker fabrikalarını satanlara,
• Kamusal varlıklarımızı sermayeye peşkeş çekenlere,
• Kentlerimizi yaşanmaz hale getirenlere,
• Rant uğruna doğayı ve yaşam alanlarının vahşice yağmalayanlara,
• Emperyalizmin işbirlikçilerine,
• Emeğin haklarını gasp edenlere,
• Grevleri yasaklayanlara, seçilmişleri,
• Öğrencileri, gazetecileri cezaevlerine dolduranlara,
• Emekçileri haksız hukuk yere KHK ile ihraç edenlere,
• Kadın cinayetlerine zemin hazırlayanlara ve katilleri kollayanlara,
• Çocuklarımızın geleceğini tacizci tecavüzcülerin elinde yok edenlere,

Demokrasi ve laiklik düşmanlarına, TMMOB ve bilim düşmanlarına hayır demektir.



543

Soma

13.05.2018

SOMA İÇİN ADALET, TÜRKİYE İÇİN ADALET
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Somalılar,
Sevgili Arkadaşlar
Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

4 yıl önce yaşadığımız büyük felaketin acısı hala yüreklerimizi yakmaya devam ediyor.

Kaybettiğimiz 301 madenci arkadaşımıza rahmet diliyorum. Geride kalanların acısını payla-
şıyorum ve sabırlar diliyorum.

4 yıl önce yaşanan büyük acıyı unutmadığımızı göstermek için, bir daha böylesi acıların ya-
şanmaması için, sorumluların cezalandırılması için TMMOB örgütlülüğü olarak buradayız.

Değerli Somalılar,

301 arkadaşımızın hayatını kaybettiği Soma Faciası ülkemizin en büyük maden kazası olarak 
tarihe geçti.

Soma Faciası sadece 301 canımızı alarak tarihe geçmedi, Soma Faciası ülkemizin acı gerçek-
lerini yüzümüze çarparak tarihe geçti.

Soma faciası, maden şirketlerinin açgözlülüğünü yüzümüze çarptı.

Soma faciası, kapitalist sömürünün acımasızlığını yüzümüze çarptı.

Soma faciası, madencilerin ne kadar zor şartlarda çalıştığını yüzümüze çarptı.

Soma faciası, ülkedeki siyasi iktidarın zorbalığını da yüzümüze çarptı.

Ve 4 yıldır devam eden dava süreci, bu ülkede hukuk düzeninin adaletsizliğini yüzümüze 
çarptı.

Fakat bunca kötülüğün arasında Soma Faciası aynı zamanda bu ülke halkının dayanışması 
duygusunun ne denli kuvvetli olduğunu da gösterdi.

Facia sonrasında kazazedelerle ve Soma halkıyla dayanışma gösteren tüm halkımızı, emek 
ve meslek örgütlerini, sivil toplum gönüllülerini ve elbette dava sürecini takip eden avukat 
arkadaşlarımızı minnet duygusuyla anıyor, buradan hepsine teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Değerli Arkadaşlar,
Bizler burada sadece kaybettiklerimizi anmak için değil, yaşadıklarımızı hatırlamak, unuttur-
mamak için de buradayız.

İktidar sahipleri yaptıklarını ve söylediklerini unutsalar da, bizler gördüğümüz muameleyi 
unutmadık ve asla unutturmayacağız.

“Fakirlere dağıtılan kömürü zenginler mi çıkarsın?” diye açıklama yapan dönemin hükümet 
sözcüsü Hüseyin Çelik’i unutmadık.
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İki gün üstü üste aynı gömleği giydiği için hayıflanan, “Maksimum 302 işçi kaybetmiş olarak 
burayı kapatırız.” diyen Enerji Bakanı Taner Yıldız’ı unutmadık.

Polisler tarafından yere düşürülen kardeşimiz tekmeleyen dönemin başbakanlık müşaviri, 
şimdinin milletvekili aday adayı Yusuf Yerkel’i unutmadık.

Ve tabii, facianın ardından “Bunlar olağan şeyler, 1800’lü yıllarda İngiltere’de de benzer ka-
zalar yaşanıyordu” diyen,

Soma’ya gelip acı içindeki Somalıları tehdit eden, marketlerde sıkıştıran, küfür eden Recep 
Tayyip Erdoğan’ı da unutmadık.

İktidar hırsı, insanlığının önüne geçen bu isimleri asla unutmayacağız, asla affetmeyeceğiz!

Değerli Arkadaşlar,
Ülkemizde her yıl 2 binin üzerinde işçi arkadaşımız, iş cinayetleri sonucunda hayatını kaybet-
mektedir.

Bunun sorumlusu, aşırı kar hırsıyla emekçilerin yaşamını hiçe sayan sermaye kesimleri ve 
bunlara göz yuman siyasi iktidarlardır.

Bunu sorumlusu işçiyi güvencesizleştiren, işçiyi sendikasızlaştıran, denetim mekanizmalarını 
ortadan kaldıran neoliberal kapitalizmdir.

Bunun sorumlusu, emekçileri en düşük düşük ücretle, en az yatırımla, en güvenliksiz ekip-
manla çalışmaya zorlayan sömürü düzenidir.

Bu anlayış, her yıl binlerce emekçinin, madende, şantiyede, inşaatta hayatını kaybetmesine, 
on binlerce emekçinin sakat kalmasına yol açmaktadır.

Emekçinin alın terini çaldığı gibi, emekçinin hayatını da çalan bu çalışma düzenini kabul et-
miyoruz!

Emekçilerin sigortasız, sendikasız, kayıt dışı çalıştırıldığı; işyeri denetimlerinin aksatıldığı, işçi 
sağlığı ve işyeri güvenliğinin yok sayıldığı bu çalışma düzenini kabul etmiyoruz.

Bizler, insanca yaşayabilecek bir ülke, güvenli iş yerleri ve güvenceli istihdam istiyoruz.

Bizler, işçinin emeğinin, alın terinin karşılığının verildiği, huzur ve güven içinde çalışabildiği 
bir çalışma yaşamı istiyoruz.

Değerli Arkadaşlar,

Bizlerin bu talepleri yok sayıldığı için 4 yıl önce burada 301 madenci arkadaşımız hayatını 
kaybetti.

Katliamın sorumlusu, kar hırsıyla gözü dönen Soma Kömür İşletmeleri AŞ yöneticileri, dene-
tim görevini yerine getirmeyen TKİ ve MİGEM, tüm uyarılarımıza kulak tıkayarak sorunları 
görmezden gelen Bakanlık yöneticileridir.

Aradan geçen 4 yıla rağmen yargılama süreci hala devam etmektedir. Davanın uzadığı her 
gün, sorumluların cezalandırılmadığı her gün içimizdeki yarayı daha da büyütmektedir.

Başta Soma Kömür İşletmeleri AŞ patronları ve yöneticileri olmak üzere, bu facianın tüm 
sorumluları derhal cezalandırılmalıdır.

Soma’nın acısı hepimizin acısı olduğu gibi, Soma Davası da hepimizin davasıdır.

“SOMA İÇİN ADALET, TÜRKİYE İÇİN ADALET” talebiyle buraya gelen tüm dostlarımızı TMMOB 
adına bir kez daha saygıyla selamlıyorum.

Hepinizi dayanışma duygularımla kucaklıyorum.



Görüşler, 
Raporlar ve

Belgeler
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05.09.2016

“AB HİZMETLER DİREKTİFİNE KISMİ UYUMA 
YÖNELİK KANUN TASARISI TASLAĞI” 
HAKKINDA TMMOB GÖRÜŞÜ

KONU  : Sonuç 12. “AB HİZMETLER DİREKTİFİNE KISMİ UYUMA YÖNELİK KANUN TASARISI 
TASLAĞI” HAKKINDA görüşlerimizin sunulmasıdır.

Bakanlığınızca ihale edilen projenin konusu ve kapsamı “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu 
Serbestisi” faslında AB Müktesebatıyla uyumlaştırma konusunda ulusal strateji hazırlanması 
için teknik yardım projesi, hukuki boşluk analizi ve eylem planı hazırlamak iken, proje ko-
nusundan ve amacından uzaklaşılarak kanun taslaklarına dönüştürülmüştür.  Yani ulusal bir 
strateji oluşturmaktan öte, AB’ye üye olmadan Gümrük Birliği Antlaşmasında olduğu gibi tek 
yanlı olarak hizmetlere de kapı sonuna kadar açılmaktadır. Bu kabul edilemez.

2011 Dünya Ticaret Örgütü’nün GATS Sekretaryası tarafından hazırlanan,“Sekreterlik Bilgi 
Notu” Verilere göre bugün Dünyada 200 küresel şirket, Dünya mühendislik hizmetinin 
sağlayıcılarıdır. Bu 200 şirket, 2009 yılında Dünya mühendislik hizmetinin % 74’üne ha-
kim durumdadırlar. Sekreterliğin deyimi ile pazarı, Avrupalı firmalar (%39) ve Amerikan 
firmaları  (%35) arasında paylaşılmıştır. Bu firmaların sunmuş olduğu hizmetlerden elde 
ettikleri gelirin  %47’si kendi ülkeleri dışındaki projelerden kaynaklanmıştır. Bu verilere, 
kendi ülkeleri dışındaki bağlı şirketlerce yürütülen alt sektörlere ait veriler dahil olmadığı 
da tespit edilmiştir.

Raporda; mühendislik hizmetlerinin sunum biçimleri olarak; yurtdışında profesyonellerin 
bulundurulması,  bağlı şirketler, şubeler, stratejik ortaklıklar,internet bağlantısı, offshoring, 
outsourcing biçimlerinin kullanıldığı, bunlardan en yaygın olanının -özellikle çok uluslu bü-
yük şirketlerin-bağlı birim kurmak ya da üçüncü taraf hizmetleri satıcısı ile anlaşmak. Mü-
hendislik hizmetlerinde offshore işlemlerinin %62’si üçüncü taraf hizmetleri satıcısı tarafın-
dan outsourcing yoluyla, %38 ise bağlı birimler tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Yukarıdaki rapor çıktılarından anlaşılacağı üzere, ülkemiz meslek mensuplarının Avrupa ülke 
pazarlarına girmeleri neredeyse olanaksızdır. AB ülkeleri kendi aralarındaki hizmet ticaretin-
de dahi kendi vatandaşına uyguladığı yeterlilik kriterlerini diğer AB ülkesine de uygulamakta-
dır. Meslek mensubunun kendi ülkesindeki yeterliliği  taşıması yeterli görülmemekte, hizmet 
sunacağı ülke kriterlerini de tamamlaması gerekmektedir. Meslek örgütlerinin koymuş oldu-
ğu kurallar her ülke vatandaşı için geçerli kurallardır. Dil yeterliliği ise vazgeçilmez koşuldur. 
Yani G-7’ler açık pazar olarak sunulmuş olmasına karşın, bu ülkelerin pazarına erişim  ülke 
meslek mensupları açısından neredeyse olanaksızdır.

Mühendisliki mimarlık ve şehir planlama hizmetleri açısından ülke pazarına giriş kısıtlama-
ları:

-Mimarlık, Mühendislik ve bilgisayar hizmetleri konusunda sadece ilgili meslek odasına “ge-
çici üyelik”,

Entegre Mühendislik ve Bilimsel ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri açısından ise, sektörü 
tanımlayan ve düzenleyen mevzuatın bulunmaması nedeniyle sektör uluslararası rekabete 
hazır değildir.
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Bu gerçeklerden hareketle;

 Tespitlerimiz:

Görüşe konu Kısmi Kanunun genel gerekçesi, sermayenin talepleri ile AB direktifinin

gerekçesi harmanlanmıştır. Oysa, AB ülkelerinin kendi arasında gerekçelendirdiği bir Direk-
tifin bizim tek taraflı olarak ödün verdiğimiz, ulusal yetkilerden vazgeçtiğimiz bir yasaya ge-
rekçe olamayacağı açıktır.

2.) Konu hizmetlerin serbest dolaşımı iken, yabancı sermayeyi her türlü kısıtlamadan aze-
de kılan ve projeler konusunda tek söz sahibi olan Başbakanlık bünyesinde kurulan Türkiye 
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA),  üyeleri yerli ve yanbancı sermayenin 
oluşturduğu Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Dünya Bankası ve 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) taleplerinden yola çıkılmış ve serma-
yenin isteği yerine getirilmeye çalışılmıştır. Hizmet sunanlarlar cephesinden bakılmaması, 
sorunların irdelenmemesi dahi bu yasanın hizmet sunucuları ve kullanıcıları yönünden ele 
alınmadığını ortaya koymaktadır.

3.)AB Direktifindeki  genel gerekçede yer alan “KOBİ’lerin büyümesi ve gelişmesi”

sağlanacaktır gerekçesi kendi ülkemiz KOBİ’lerinin gelişimi değil sonu olacaktır. AB KOBİ’leri 
ile rekabet şansı olmayan orta ve küçük işletmelerin ayakta kalması olanaksızdır.

4.) Ülkemizde mimarlık-mühendislik alanında  lisans eğitimi yetersiz iken bugün iyice yetersiz 
hale gelmiş ve mesleki,  meslek içi eğitim konularında AB’de uzun süredir yürütülen prog-
ramlara Türkiye’nin dahil edilmemiş olmasının ortaya çıkardığı eşitsiz gelişme, sektörde de-
netim ve düzenleme yapma konusunda Mühendis ve Mimar Odalarının etkilerinin artmasını 
sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması gerekirken yetkilerin iyice etkisizleştirilmesi, mü-
hendislik ve mimarlık hizmeti ücretlerinin çok düşük olması nedeniyle serbest mühendislik 
ve müşavirlik bürolarının teknik donanım, eleman niteliği ve mekan açısından oldukça kısıtlı 
olanaklarla çalışması gibi faktörler bu alanda rekabet gücümüzü olumsuz yönde etkilediği 
gözardı edilerek, serbestleştirme yasa tasarısı hazırlanmıştır. Ülkemizde mimar,mühendis ve 
şehir plancılarının %40’ı ya açık iszidir ya da başka işte çalışmaktadır. Serbest piyasa eko-
nomisini savunan işverenlerin yukarıda sunmuş olduğumuz tablo karşısında, Avrupa Birliği 
Direktifi’ni referans alan tasarının Avrupa’daki mimarlık ve mühendislik hizmetlerine ilişkin 
yasa ve uygulamaları ve tam üye olmadan diğer ülke örneklerini baz alması yerinde olurdu.

5.) Bu yasa tasarısı ülke ihtiyaçlarına değil, siyasal iktidarın ekonomi politikasına ve

sermayenin ihtiyaçlarına yanıt verdiği düşünülmektedir.

6.)AB’ye tam üye olmadan ve karşılıklık ilkesi olmadan bu yasanın hayata geçmesi

Anayasa’ya aykırılık oluşturacaktır.

Madde bazlı değerlendirme;

Madde 3’ün 1. Fırkasının (p) bendine, 19’uncu maddenin 1. Fıkrası (b) bendi, 21’inci madde 
2. Fırkası (b) 2. Bendi, 23’üncü madde 1. fıkrası (d) bendi, 23’üncü maddesi 3. Fıkrası (b)  ve 
(d) bentleri, 27’nci madde 5. Fıkrası, 28’inci maddesi 4. Fıkrası, 34.’üncü madde 1. Fıkra (a)/2  
bendi ve 41’inci madde 5. ve 6. Fıkra hükümlerine “kamu niteliğine haiz mesleki birlikler” 
ibaresinin eklenmesi,

“Madde 4- (1) Bu Kanunun hükümleri özel mevzuatın bir hükmü ile çelişirse bu Kanunun 
hükmü geçerli olur ve ilgili hizmet faaliyetine uygulanır. ….” İbaresi mevcut haliyle kabul edi-
lebilir değildir. Bunun temel nedeni; projenin çıktılarının yeterli ve sağlıklı tespit içermemesi, 
proje yürütücülerinin iyi niyetli çabalarına rağmen devlet kurumlarında liyakatsiz ve yetersiz 
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personelin verdiği eksik ve hatalı bilgiler veya proje süresince gerekli işbirliğinin Birliğimizle 
sağlanmaması neticesinde bu sağlıksız verilerin sonucu yapılacak uygulamanının kuvvetle 
muhtemel ilgili mevzuatla çelişeceğidir.

Bu madde kapsamında bir hizmet ileride özel olarak düzenlenirse ne tür bir uygulama yapı-
lacak belirsizdir.

Madde 10 1. hizmet sunucuya verilen iznin sınırsız olması hükmü ve 2. fıkrada yer alan sı-
nırlandırma şartları mesleki hizmetler alanına uymamaktadır. Mesleki hizmetlerde sunulan 
hizmet hizmetin niteliğine ve sözleşme süresine bağlıdır. Bu nedenle; bu madde kapsamına 
“d) Mesleki hizmetlerde izin verme koşullarına ve sözleşme veya hizmet sunumunun niteli-
ğine bağlanmışsa” bendinin eklenmesi önemlidir.

Madde 11’nin “….teknik kapasitesinin yetersizliği veya fazlalığı” şeklinde değiştirilmesi,

İzin Prosedürleri ve Formaliteleri Yönünden Süreler’e dair 14’üncü maddeden “başvuru sa-
hibi hizmet sunucusu tarafından kaynaklı” idareye neden olunan süre gecikmelerinde (ki 
15 inci maddeye göre cevap verilmemiş sayılabileceğinden) ne işlem yapılacağı belirsizdir. 
Bu durumda da izin verilmiş mi sayılacaktır? Bu iki maddenin başvuru sahibinden kaynaklı 
gecikmeler açısından daha net yazılması gerekmektedir.

Ayrıca, 21. Maddenin “(4) Yetkili makamlar, birinci ve ikinci fıkrada belirtilen gereklilikleri, 
bu gerekliliklerin birinci fıkrada belirtilen koşulları sağladığına dair gerekçeleriyle birlikte, X 
MAKAMINA bildirir.” fıkrasındaki bildirm 14’üncü maddedeki sürelere dahil olup olmadığının 
açık olarak yazılması gerekmektedir.

Madde 16 “c) gerektiğinde, belirlenen süre içinde cevap verilmediğinde iznin verilmiş sa-
yılacağına dair açıklamayı,” maddesi benzer şekilde hatalıdır. Başvuru sahibi eksik bilgi ve 
belgelerini tamamlamadıysa başvuru yapılan yetkili makam izin vermiş sayılacak ve bir de 
bunu yazılı olarak başvuru sahibine bildirecek midir?

Madde 20’de “h) ikamet, mevzuat bilgisi ve dil bilme yükümlülüğüne” ve “ı. Mesleki icra ya-
sağının yokluğunu bildirme şartına” tabi tutulabileceğine dair madde bentlerinin eklenmesi 
gerekmektedir.

Madde 21’deki c) hizmet sunucunun söz konusu hizmetleri sunmak için ihtiyaç duyduğu, 
ofis veya büro da dâhil, belirli şekilde veya türde altyapıyı Türkiye’de oluşturması yasağına,”

ç) hizmetin bağımsız çalışan gerçek ya da tüzel kişi tarafından sunulmasını önleyen veya kısıt-
layan, hizmet sunucu ile hizmet alıcı arasındaki spesifik akdi düzenlemelerin uygulanmasına,

hükümlerinin saklı tutulması önemlidir.

DTÖ GATS kapsamında kapalı tutulan hizmet sektörleri veya hizmet sunum şekilleri (modla-
rı)nda daha ileri serbestinin bu direktif ile sağlanması mümkün olduğundan,

Madde 21’e DTÖ GATS Anlaşmasının genel hükmü de olan kamu sağlığı, kamu düzeni (gü-
venliği) ve kamu yararı durumunda sınırlama getirilebileceğine dair bir madde bendinin ek-
lenmesi önemli görülmektedir. Madde 24’e, Madde 25 3. Fıkra (a) bendi ile Madde 30 2. 
fıkrasının benzer kavramlar içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

21. maddenin 5’inci fırkasının saklı tulması, ancak “X makamı” kapsamında Birliğimizinde yer 
alması gerekmektedir. Bu maddeler yetkili makam olarak birliğimizce tek yetkili kurum ola-
rak değerlendirilen husustur. Bu nedenle madde fıkrasının yeniden yazılması gerekmektedir.

Madde 22 için de aynı düzenleme ihtiyacı mevcuttur.

Madde 23’ün 1. fıkrası (b) bendinin; “… bir ticari sicile, mesleki sicile veya benzeri resmi bir 
sicile kayıtlı ise,” şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir.
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Maddenin 1. fıkrası (c) bendindeki “yetkili makam veya Tek Temas Noktasına ilişkin iletişim 
bilgilerini” ifadesi uygulamada aksaklık yaratacak mahiyettedir. Hizmet alıcısının muhtabı 
ülke sınırları çinde tek temas noktası değildir, olmamalıdır. Yabancı hizmet sunucusu bu yapı 
ile ilgili olduğundan, tüketicinin korunması açısından ve yetkili makamın bu madde bendin-
de tek muhatap olması gerektiğinden yetkili makamın  iletişim bilgisinin verilmesi hükme 
bağlanmalıdır.

Madde 23’ün 1. fıkrası (d) bendinde “düzenlenmiş meslek sahibiyse kayıtlı olduğu meslek 
kuruluşunu veya benzeri kurumu, meslek unvanını ve bu unvanın verildiği devleti,” bildirim 
yükümlülüğü tanımlanmıştır. Bu düzenlemeye göre yabancı sanki sadece bu yükümlülüğü 
yerine getirince hizmeti sunabilir olmaktadır. Mesleki hizmetler kapsamında yetkli makama 
ülkemizde yapılması gereken zorunlu mesleki kayıda dair üyeliğini ibraz şartı bu noktada ek-
sik tanımlandığından,  “düzenlenmiş meslek sahibiyse T.C. ve menşei ülkesinde kayıtlı olduğu 
meslek kuruluşunu veya benzeri kurumu, meslek unvanını ve bu unvanın verildiği devleti,” 
şeklinde yeniden yazılmalıdır.

Aynı maddenin e bendi açık değildir. Varsa kullandığı genel şartları ve koşulları hizmet alıcısı 
nasıl bilebilir. Bunlar mesleki alanda nedir? Hangi hizmete göre hangi bildirimde bulunması 
gerektiğine kim karar vericektir?

Maddenin (g) bendinde tanımlı garantinin mesleki sigortayı kapsayıp kapsamadığı açık de-
ğildir.

23. maddesnin 3 fırkası (b) bendinin “düzenlenmiş meslek sahibiyse erişim sağlama yolunu 
belirtmek aracılığıyla geçerli meslek ve etik kuralları,” şeklinde düzenlenmesi yerindedir.

(ç) bendinin “tabi olduğu davranış ve etik kuralları ve mevcut dil sürümleri belirtilerek bu 
kuralların elektronik araçlar vasıtasıyla erişilebileceği adres,” şeklinde düzenlenmesi yerin-
dedir. Ancak bu bentte kast edilen mevcut dil sürümlerindenki kasıt anlaşılamamıştır.

Kanun tasarısı taslağında hizmet suncusunun hizmet alıcısına yükümlülükleri tanımlanmakla 
birlikte, hizmet sunucusunun ev sahibi ülke, tek temas noktası ve yetkili makama karşı yü-
kümlülüklerine dair madde düzenlemesi eksiktir.

Madde 24 kapsamında yetkili makamlar kişinin teminatı olup olmadığını nereden bilebilir-
ler? Bu teminatın mesleki hizmetler kapsamında istenilmesi iş bazında ve üyelik koşuluna 
bağlıdır. Bu bildirimin mesleğin icra koşulu olan yetkili makama üyelik öncesi yapılacağına 
dair bir madde yazımı gerekmektedir. Ayrıca sigortanın varlığı veya bunun bildirim yüküm-
lülüğü veya mesleki sigorta şartının karşılığı bir sistemin ülkemizde oturtulması sonrasında 
bu sistem kabul edilebilir, olabilir. Bu aşamada çıkarılması gerekmektedir. Bu teminatın ül-
kemizde nasıl kullanılacağına dair madde yazımı da gerekmektedir. Bu maddenin uygulama-
sına dair henüz ilkemizde iç hukuk kuralları oluşturulmamış veya ortak bir uzlaşı sağlanmış 
değildir. Maddenin 5. fırkası tanımlara dairdir. Mevzuat yazım kuralları gereğince tanımlara 
dair 3. Maddeye alınmalıdır.

24. maddenin 6. Fırkasının son benidende X makamın “… ve yetkili makamların görüşünü de 
almak suretiyle karar verir ve ilan eder” ibaresinin “… ve yetkili makamın görüşü doğrultu-
sunda karar verir ve ilan eder” şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir.

Madde 25’te tanımlanan ticari iletilerdeki kısıtların ve yasakların vergi ve kayıtdışılığın ta-
kibi açısından ksııtlanabileceği ve mesleki icra yasağı kapsamında yasaklanabileceği hükme 
bağlanmalıdır. Mesleki etik kurallar tüm yasaların üzerindedir. Madde 25 bu haliyle kabul 
edilemez, taslak içerisinden çıkarılmalıdır.

Madde 26’da 2. Fıkrası (a) bendinde Yetkili makamların her mesleğin spesifik niteliğine göre 
değişebilen mesleki etik ve davranış kuralları ile uyumu güvence altına almak için haklı gös-
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terilebildiği ve bu mesleklerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını temin etmek için gerekli olduğu 
ölçüde, düzenlenmiş meslekleri bir faaliyetin münhasıran sürdürülmesini zorunlu tutan veya 
farklı faaliyetlerin birlikte ya da ortaklaşa sürdürülmesini kısıtlayan gerekliliklere tabi tutabi-
leceği hükme bağlanmakla birlikte, bir yetkili makamın hizmet suncusunun mesleki bilgisini 
de bir hizmetin icrası için kısıtlayan gerekliliklere tabi tutabilir. Bu yönde düzenlemeye ekle-
me yapılması gerekmektedir.

Maddenin 3. Fıkrasında yetkili makamların ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hiz-
met sunucular arasında multidisipliner faaliyetlere izin veriyorsa mesleki icra şart ve koşulla-
rı da temin edeceği hizmet sunum kalitesi açısından temin etmelidir. Bu yönde düzenlemeye 
ekleme yapılması gerekmektedir.

4. fırkrada Yetkili makamlar, birinci fıkrada belirtilen gerekliliklere tabi tutulan hizmet sunu-
cuları, bu gerekliliklerin içeriğini ve bu gerekliliklerin haklı gösterilebilir olduğu yönündeki 
kanaatlerinin sebeplerini X MAKAMINA bildireceği hükme bağlanmakla birlikte, bu bildirimi 
X Makamına değil hizmet sunucusuna yapmalıdır. Tek temas noktasına gelen başvuru sadece 
yetkili makama iletilecekse ve karar verici yetkili makamsa hizmet sunucusu ile yetkili ma-
kam arasına başka bir idare alınarak bürokrasi fazlalığı ve karmaşası bu madde düzenlemesi 
ile yaratılmaktadır. Yetkili makamlar zaten işlem sonucunu hizmet alıcısının başvurunun de-
ğerlendirmesi sonrasında başvuru sahibine ve tek temas noktasına aynı anda yapacakların-
dan ve diğer iş ve işlemlerde bilgi edinme kanunu mevcut olduğundan maddenin bu haliyle 
kabulü mümkün değildir.

Madde 27’nin; “(1) X MAKAMI ve/veya yetkili makamlar, karşılıklılık ilkesine uygun olarak 
yabancı devlet kurulacak etkili idari işbirliği imkanlarının varlığı halinde meslek odası üyelik 
kaydı,  özellikle bağımsız veya akredite kuruluşlar tarafından faaliyetlerinin sertifikasyonu 
veya değerlendirilmesi veya kendi kalite şartlarını hazırlama yöntemlerden birini kullanmak 
suretiyle,”  şekline yeniden düzenlenmesi tavsiye edilmektedir.

3. ve 4. fıkraların; “…ve tüketici veya mesleki derneklerini…” şeklinde düzenlemesi gerek-
mektedir.

Madde 28’de hizmet sunucusunun, her hizmet alıcısına sunduğu hizmetle ilgili şikâyette bu-
lunabileceği veya bilgi talep edebileceği iletişim bilgilerini vermekle yükümlü olduğu tanım-
lanmıştır. Bu yükümlülüğün sadece hizmet alıcısına karşı değil, yetkili makama karşıda da 
yükümlenilmesi gerekmektedir. Aynı husus 2. Bentteki şikayetler konusunda da geçerlidir.

Maddenin 4. fırkasının “… öngören davranış ve/veya etik kurallarına..” şeklinde düzenlen-
mesi yerindedir.

Maddenin 1. fıkrasının “(1) Hizmet sunucu, her hizmet alıcıya sunduğu hizmetle ilgili şikâ-
yette bulunabileceği veya bilgi talep edebileceği iletişim bilgilerini vermekle yükümlüdür.” 
Hükmü ile 4. fıkası “b) hizmetlerinin ayrıntılı olarak açıklandığı her türlü belgede bu çözüm 
yolunun kullanımına ilişkin özelliklere ve koşullara dair ayrıntılı bilgiye erişim yollarını belirt-
mekle,”  madde hükmü benzer niteliktedir. 4. Fırka (b) bendinde kast edilen iletişim bilgileri 
midir yoksa ayrıntılı bilginin ne olduğu mudur? Buradaki kasıt belirsizdir.

Madde 22 1. fıkra ile Madde 30 1. fıkranın çelişmesi durumu kuvvetle muhtemeldir. 22 nin 
madde kapsamı farklı ifade edilmelidir.

Madde 30’un 5. fıkrasınınkarar vericisi mimarlık, mühendislik ve şehir planlama alanlarında 
TMMOB diğer kamu niteliğine haiz meslek birliklerinin alanlarında ise bu birliklerdir. Dolayı-
sıyla başvuru sahibi ile karar verici yetkin otorite /yetkili makam) arasınd abir başka kurumun 
yetkili makamın görüşünü alarak karar vermesi kabul edilebilir ve direktifin özüne ve AB üye 
ülkelerin mesleki uygulamalarına aykırı bir durumdur.
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Tek temas noktasının kuuurluşuna dair 31. Maddede;

Tek temas noktasının çalışma usul ve esaslarına dair bir yönetmelik yazımı öngörüsü eksiktir. 
Bu yönetmeliğin yetkili makamların olumlu görüşünü içeren şekilde yazımı gerekmektedir.

Yetkili makamlarla istişare edilerek yönetmelikle tek temas noktasının kurulacağı hükme 
bağlanmıştır. Yetkin otorite olan birliğimizle istişare edilerek değil, görüşlerimize riayet edi-
lerek bir mevzuat yazımı mümkündür. Aksi tüm durumlar ki bu çalışma mevzuatı da bu şe-
kilde oluşturulmuştur. İdarelerin takdirine bırakılan uygulamalar son derece hatalı ve ülke-
mizi zarar sokan, kayıt dışılığı ve haksız rekabeti körükleyen ve kamu zararına uygulamanın 
ülkemizde bizzat yapılmasına neden olunmuştur. Bu nedenle “yetkili makamların görüşünü 
içeren” ibaresi kullanılmalıdır. 

Maddenin 3. fıkrası kapsam genişlemesine neden olmaktadır. Bu maddeye istinaden tek te-
mas noktası tüm hizmetlerin tek temas noktası olmaktadır ki bu kabul edilebilir bir hüküm 
değildir.

32. maddede makamlardan kasıt yetkili makamlar mı yoksa devlet makamları mıdır? Açık 
yazılmalıdır. Aksi halde yetkili makamların işlev ve yetki dağılımına helal getirecek nitelikte 
bir düzenlemedir. Bu haliyle kabul edilemez. “Tek Temas Noktasının kurulması, Türkiye’deki 
devlet idaresi ve yetkili makamlar arasındaki işlev ve yetki dağılımına halel getirmez.” Şeklin-
de yeniden düzenlenmelidir.

Madde 33’de tek temas noktasının bağlı olduğu idare X Makam ise, bu yapının da madde 
kapsamına alınması gerekmektedir.

Madde 34’te başvuru sahibinin tek temas noktası aracılığıyla başvuru tamamlayabileceği 
belirtilmekle birlikte, başvuru sahibi tek temas noktası dışında da doğrudan yetkili idareye 
başvurabilir. Bunda bir engel olmadığına dair madde hükmü yazılmalıdır.

35. madde kapsamında; “a) hizmetin sunulduğu yerlerin denetimi, b) hizmet sunucunun 
kullandığı ekipmanın denetimi, c) hizmet sunucunun yeterliliğinin veya dürüstlüğünün fizi-
ki incelemesi, ç) hizmet sunucunun sorumlu personelinin yeterliliğinin veya dürüstlüğünün 
fiziki incelemesi, ile ilgili düzenlemeler” saklı olmakla birlikte, yetkili makamlarda olan bu 
denetim yetkisinin tek temas noktası tarafından kullanılacağı gibi bir algı ortaya çıkmakta-
dır ki, Birliğimiz açısından bu kabul edilemez bir durumdur. Bu nedenle yetkili makamların 
bu yöndeki düzenlemeleri ve yetkileri saklıdır şeklinde maddenin yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir.

36. madde 1. Fırka a bendinde sadece yurtiçinden hizmet sunuculara atıf yaılmış, yurtdışı 
hizmet sunucularının tabi olduğu şart, kısıt ve yasakalrın bildirim yükümlülüğü açıklanma-
mıştır. Ayrıca madde 36’nın 1. fırka (c) bendi kapsamında tanımlı; “hizmet sunuculara ve 
hizmetlere ilişkin kamu sicilleri ve veritabanlarına erişim yolları ve şartlarını”ndan kasıt anla-
şılamamıştır. Veri tabanlarına erişim uygun değildir.

Madde 37 4. fıkrası ilk paragraf ve (a) bendinde belirtilen; “(4) Türkiye’nin Tek Temas Nokta-
sı, yabancı devletlerin yetkili kuruluşları ile Türkiye’nin Tek Temas Noktası arasında denetim, 
bilgilendirme ve bilgi/belge paylaşımı gibi unsurlar da dâhil etkili bir karşılıklı yardım/idari 
işbirliği mekanizması olması halinde;

gerektiğinde, hizmet alıcıya bilgi ve yardım sağlamak için ilgili yabancı devletin yetkili kuru-
luşuyla iletişime geçer,…”

hükmüne istinaden tek temas noktası yetkili makam yerine geçerek idari işbirliği sağlamayı 
öngörmektedir. Bu halihazırda zaten ilgili ülkelerin yetkin otoriteleri arasında sağlanan bir 
durumdur. Bu maddenin yetkin otoriteleri güçlendirecek ve idair işbirliği kapasitesini arttırı-
lacak, ancak tek temas noktasının yetkin otoriteleinin kendi aralarındaki idari işbirliğinin ve 
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bilgi ve belge paylaşımının önüne geçmeyecek şekilde yeniden yazılmalıdır. Bu çerçevede; 
Makam X tarafından 5 no.lu fıkranın da tek temas noktası ve yetkin otoritelerinin doğrudan 
temas sağlaması için gerekli tedbiri alması önemlidir. 39’uncu madde 1. ve 2. fıkralar kapsa-
mında bu hususa vurgu olmakla birlikte, gerekli açıklığın metne aktarılması önemlidir.

Madde 38. Bildirimin geri bildirim şeklinde yetkin otoriteye bildirilmesi de bu madde kapsa-
mında hükme bağlanmalıdır.

Madde 39’un 3. fıkranın metinden çıkartılması gerekmektedir. Yetkili makamlar hangi ülke 
ve makamla işbirliği yapabilecekleri zaten bellidir ve bunu Makam X’e bildiriler. Kamu vesa-
yeti oluşturularak AB mevzuatında olmayan Anayasaya aykırı bir düzenleme yapılması ön-
görülmüştür. Ayrıca yetkin otoriteler belirli iken, farklı bir irtibat noktası belirleme çabası 
da mesleki hizmetlerin sunumunun denetimi ve icra koşullarının belirlenmesinde uygulama 
sorunları oluşturacak mahiyettedir.

Madde 39’un 4. fıkrasının metinden çıkartılması gerekmektedir. Yetkili otriteler üzerinde 
vesayet oluşturulmaktadır. Anayasaya aykırı bir düzenlemedir.

Her iki fırkada yetkili makamlara sadece bildirim yükümlülüğü getirilebilir. Ancak bu düzenle-
menin tek temas noktası ile işbirliğine katkı sağlaması öngörülen bir hükmü yoktur.

Madde 39’un 5. fıkrasında belirleme ve karar verme yetkisi yetkin otoritelerin alanıdır. Bu 
otoriteler zaten bu ilişkileri mevcut olduğundan bunları Makam X’e bildirir. Kamu niteliğine 
haiz meslek örgütleri için bu yönde bir düzenleme yapılması anayasaya aykırıdır.

Madde 39’un 7. fırkası (a) ve (b) bentlerinde yer alan irtibat noktasının tanımlanması gerek-
mektedir. Meslek alanımızdaki disiplinlerdeki hizmet sunumlarının İrtibat noktası Birliğimiz-
dir.

Madde 40- (1) X MAKAMI ve/veya yetkili makamlar, bu Kanunun uygulanmasını idari açıdan 
denetler. Bu düzenleme, vesayet denetiminin önünü açabilir, yetkinin kapsam ve sınırı açık 
olmalıdır.

ÖNERİ

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği’ne tam üye olduğunda mühendislik, mimarlık ve şehir 
planlama hizmetlerine dair hükümlerin yürürlüğe gireceği geçici madde ile hükme bağlan-
malıdır.

Düzenlenmiş mesleklerin kanunlarının uygulanmasını etkilemez biçiminde geçici madde 
konulmalıdır.

Saygılarımızla,

 

Dersim GÜL 
Genel Sekreter
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05.09.2016

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ’NİN HİZMETLER PROJESİ “EYLEM PLANI”NA 
DAİR GÖRÜŞÜ

MESLEK ODASI ÜYESİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ HİZMET SUNUMU 
VE İŞ KURMA ESASLARI 

Türkiye Cumhuriyeti’nde mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinleri düzenlenmiş 
mesleklerdir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ise mühendislik, mimarlık 
ve şehir plancılığı alanlarında Türkiye’deki tek yetkili ve kamu kurumu niteliğine haiz meslek 
örgütüdür. Birlik, 1954 yılında 6235 sayılı Yasa ile kurulmuş ve daha sonra Anayasal düzeyde 
tanımlanmıştır. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve 3458 sayılı 
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunu çerçevesinde oluşturulan Birlik ve bağlı meslek 
odaları, mevzuatları gereğince, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin oluş-
turduğu meslek alanlarını düzenlemekte, mevzuat yazmakta veya bu yöndeki düzenlemele-
re katkı sağlanmaktadır.

TMMOB‘ne bugün itibariyle bağlı oda sayısı 24 ve bu Odalara 100 disipline mensup mü-
hendis, mimar ve şehir plancısı üyelik kaydı yaptırmaktadır. (Ek 1) Mesleki hizmetler sürekli 
gelişen ve çeşitlenen bir yapıda olduğundan liste belirli aralıklarla güncellenmektedir. TM-
MOB’ne bağlı meslek odaları Birlik ve meslek odası mevzuatı ile tanımlanan unvan tanıma, 
kayıt ve hizmetlerde mesleki izleme sorumluluğu ve görevi olan Ek 1’de yer alan 100 mesleki 
hizmetteki tek yetkin otoritedir.

Disiplin mezunları, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini; sınır ötesi, süreli 
veya yerleşik olarak kamu ve özel sektöre karşı veya doğrudan kamu yetkisi devri yoluyla 
sunmaktadır.

İlgili hizmet sunum süreçleri dâhilinde kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet icra koşulları 
içinde özellikle kamu hizmetlerine yönelik belgeleme sistemleri yanı sıra, TMMOB’ne bağlı 
meslek odalarının belgeleme sistemleri de mevcuttur.  TMMOB’ne bağlı meslek odaları ve/
veya kamu kurumları;

Yeterlilik (genel mühendislik/mimarlık hizmeti sunma)

Yetkinlik (fenni mesul, müellif, mesleki mühendis) (işe veya hizmete özel) ve imza yetkisi 
lisanslama ile verilen meslek insanıdır.

Uzmanlık ve Lisanslama
Lisans
Sertifikasyon
Akreditasyon
Uygulamaları yapmaktadırlar.

AB HİZMETLER DİREKTİFİNE UYUM AMAÇLI 
EYLEM PLANINA İLİŞKİN TMMOB GÖRÜŞÜ
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TMMOB ayrıca, Dünya Mühendislik Birlikleri Federasyonu‘nun (WFEO) üyesidir. Bağlı meslek 
odaları çeşitli uluslararası veya bölgesel yapılara üyedir. Mühendislik alanında uluslararası 
kuruluşlarla otomatik tanıma mekanizmaları oluşturulmasına esas çalışmalar devam etmek-
tedir.

Disiplin mezunları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bünyesindeki ilgili meslek oda-
sındaki belgelemesi, düzenlemesi ve denetimine tabidir. Hizmetlerin geneli kamu sağlığı ve 
güvenliği ile ilişkili olduğundan, yabancıların hizmet sunumuna sadece TMMOB Kanunu’nun 
34 ve 35’inci maddeleri ile istisna getirilmiştir. Yabancılar, ihtisaslarına en yakın meslek oda-
sına üye olarak proje bazlı, geçici, süreli ve sürekli iş sözleşmesi gereğince çeşitli unvanlar ve 
tanımlamalar dâhilinde icra edilebilmektedir.

Yabancı gerçek kişi ilgili meslek odasına üye olmadan önce çalışma izni başvurusu yaparken 
iş sözleşmesini de ibraz etmesi de gerekmektedir. Ülkemiz ulusal düzenlemeleri yabancılar 
açısından haksız rekabete neden olan ve ülke vatandaşımızdan daha avantajlı ve serbest 
düzeydedir. (1)

Bu çerçevede; Avrupa Birliği Bakanlığı’nızca hazırlanan “Faaliyet 1.3 AB HİZMETLER DİREK-
TİFİNE UYUM AMAÇLI EYLEM PLANI” nın değerlendirilmesinde;

Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetleri ile sektörel hizmetler ayrıştırılmasında 
hatalar,

Hizmet sunum biçimleri ayrıştırılamadığından yetkili kurum/TTN  belirlenmesine dair hata-
lar,

Devletin kolluk ve asli hizmetleri içinde olan kamusal yetki devri ile ifa edilen hizmet alanları 
Hizmet Direktifi kapsamına alındığı,

Tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtilen çerçevede ve aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak raporun içeriği-
nin oluşturulması, eylem planı ile TTN’nın belirlenmesi ve işbirlikleri ve iletişimlerinin tasar-
lanması gereği belirlenmiştir:

Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetleri ile sektörel hizmetler ayrıştırılması

I-Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmet sunum biçimleri

Mesleğin gerçek kişi bazında serbest meslek erbabı (kendi nam ve hesabına) olarak sunu-
mu

Bu statü ile hizmet sunabilmek için;
Lisans diploması,
İlgili Meslek Odasına üyelik,
Büro Tescili ve SMM Belgesi
Vergi kaydı,
İşyeri açma ruhsatına tabi değildirler, Büro Tescil Belgesi ruhsat yerine geçer.
SGK bünyesinde Bağ-Kur’ kaydı.
Bu sunum biçimi 6235 sayılı Yasa’nın 15. maddesinde T.C. vatandaşlarına hasredilmiştir.

2.) Şirket sahibi ya da ortağı biçiminde hizmet sunumu

Bu statü ile hizmet sunabilmek için;
a) Ortakların ilgili Meslek Odası/Odalarına üyeliği,
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b) Şirket ortaklığında mühendis/mimar veya şehir plancısının en az hissenin %51 olması,
c) Tüm ortaklar mühendis, mimar ve şehir plancılarından olması durumunda eşit hisse,
ç) Büro tescil+SMM belgeleri
d) Vergi kaydı,
e) Ticaret Sicil Gazetesinde iştigal konusu/konularının yayımı
f) SGK bünyesinde Bağ-Kur kaydı.

3.) Ücretli Çalışma

Bu statü ile hizmet sunabilmek için;
ilgili Meslek Odası üyelik,
İş sözleşmesi,
SMM belgesi (İlgili meslek odasınca istenen diğer belgeler)
SGK bünyesinde SSK kaydı.
Yaptırılması zorunludur.

(Ücretli olarak meslek sunanlar açsından ülkemizde ve Birlik mevzuatı gereğince vatan-
daş-yabancı ayrımı bulunmamakta hatta “proje bazlı” çalışanlardan akademik yeterlilik is-
tenmeyerek vatandaş aleyhine uygulama mevcuttur. (2))

SMM, Mühendis/Mimar veya Şehir Plancılarının Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmeti 
(SMMH) verebilmek üzere kurdukları firma ve/veya çalıştıkları işyerleri için bağlı bulunduk-
ları Meslek Odasından almış olduğu belgedir.

SMM Büro Tescil Belgesi firma veya şirkete verilir. Mühendis, Mimar veya Şehir Plancılarının 
üye bağlı olduğu şubeye başvuruda bulunarak çalışmakta olduğu firma veya şirketi kendi 
üzerinden tescil ettirir.

Bir Mühendis, Mimar veya Şehir Plancısı Serbest Müşavirlik Mühendislik/Mimarlık/Şehir 
Planlama Hizmeti (SMMH) verebilmesi için öncelikle kendi meslek odasına üye kaydı yaptır-
ması ve kayıtlı olduğu odadan SMM Büro Tescil Belgesi alması gerekmektedir. Aksi takdirde 
SMMH veremez.

Kısacası, bir mesleki hizmeti akademik + mesleki yeterliliği olanlar sunar. Bu hizmeti suna-
bilmek için ilgili meslek odasına üyelik, üye olan meslek mensubunun SMM Yönetmeliğin-
de belirlenmiş hizmet alanlarında hizmet sunabilmesi için ya lisans diplomasıyla yapılacak 
işler ya da lisans diploması yanında meslek odasınca belgelendirilen veya kamu idareleri 
tarafından verilen belgeleme koşulunun yerine getirerek hizmet sunabilmektedirler. Örneğin 
Asansörlerin periyodik kontrol hizmetlerinde bu hizmeti sunabilmek için Elektrik veya Ma-
kina mühendisi olmanın yanında, Odasınca da belgelendirme ve vasıflandırma yapılması bu 
hizmetin ifa koşuludur.

Ayrıca Eylem Planı’nda, 24 Oda’nın bünyesinde bulunan mühendislik, mimarlık ve şehir plan-
lama hizmetleri tek tek ele alınmamış, 10 meslek grubu irdelenmiş diğer disiplinlerin ismi 
telaffuz edilmeden sektörel düzeyde hizmetler ele alınmıştır.

Bu çerçevede;

ÖNERİ:

“İÇİNDEKİLER” Bölümümün 1. Başlığından sonra gelecek şekilde;

“2.) Şirketler:  TMMOB’a bağlı Meslek Odalarının iznine tabi olanlar.”
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5. başlıktan sonra gelmek üzere;

“6) Siciller ve Odalar: Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarına Yönelik Meslek Odaları

7) Sicil ve Odalar: Meslek Odaları Büro Tescil ve Belgeleri ve SMM Belgeleri”

Başlıklarının eklenmesi ve içeriklerinin yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde rapor eksik ve 
hatalı olacaktır.

2. Hizmet sunum biçimleri ayrıştırılması ve yetkili kurum/TTN belirlenmesi

Yukarıda 3 başlık altında sunulan hizmet biçimlerine bağlı olarak istenen belge ve prose-
dürler değişmektedir. Akademik unvana bağlı olarak alınan unvana denk meslek odaları bu 
unvanların sunmuş olduğu hizmet alanlarını SMM Yönetmeliklerinde belirlemişlerdir. SMM 
Yönetmeliklerinde belirlenmiş hizmet alanlarını ayrı sektörel hizmet olarak başlıklandırmak 
yanlıştır. Dolayısıyla mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini tek başlık altında 
metin içinde değerlendirmek gerekmektedir. Ayrıca, metinlerde kapsam itibariyle aynı hu-
suslar tüm sektörler için de geçerlidir. Ek 1 de yer alan ancak rapor kapsamında eksik olan 
hizmetler de bu kapsamda ve aynı madde dâhilinde değerlendirilebilecektir.

Eylem Planı’nın “İçindekiler” bölümünün 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, (25 anlaşılama-
mıştır), 27, 34, 32, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50,51, 52, 53, 55, 56, 60, (62?) 71, 72,73,74, 75, 
79, 80, 84, 85, 86, 91, 93, 98 ve 103 no.lu başlıkları mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
disiplinleriyle icra edilen mesleki hizmetler olup, bu hizmetleri ifa edecek kişi ve kurumlar 
açısından koşullar ilgili meslek odalarınca aranan kriterler ve belge şartları gözetilerek yapıl-
ması gerekmektedir.

3. Direktif kapsamında yer almayan kamu hizmetlerinin kapsam dışı bırakılması gerek-
mektedir.

Plan Müellifliği ve Yapı Denetim Hizmetleri  ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisliği ve 
Büroları (LİHKAB) hizmetleri ve çevre görevlisi hizmetleri mevzuatla tanımlı kamu hizmetleri 
ve ulusal düzenleme konusu olduğundan, 2006/35/EC kapsamı dışında kaldığı belirlenmiştir.

a) Plan müellifliği hizmeti, şehir planlama hizmetleri kapsamında görülmekle birlikte, asli 
devlet yetkisini devridir.

1982 tarihli T.C. Anayasası’nın 23’üncü maddesi gereğince sağlıklı ve güvenli kentleşme ama-
cıyla yerleşme hürriyetinin kanunla sınırlanabileceği hükme bağlanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 7, 8 ve 9’uncu maddeleri ve çeşitli kanunlarla bu sınırlar ta-
nımlanmış ve planlama hizmetinin kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacağı ve yaptırılacağı 
ve onama makamlarınca onaylanarak yürürlüğe gireceği hükme bağlandığından, kamu yet-
kisinin kamu veya özel sektörde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınmış geçerli ve yeterli 
belgesi olan plan müelliflerine devredilebileceği, kamusal yetki devri nedeniyle yabancıların 
bu hizmeti yükümlenemeyeceği,

Planların hazırlanması aynı kanunun 38’inci maddesi gereğince fenni mesuliyetin şehir plan-
cılarınca yapılacağı ve ilgili yönetmelikler gereğince görev, yetki ve sorumluluklarının belir-
lendiği, dolayısıyla plan müelliflerinin direktif kapsamı dışında olduğu,

b) Yapı denetimi, Anayasa’nın 128. maddesi gereği devletin asli kolluk görevleri arasında 
yer alır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28’inci maddesinde fenni mesuliyet tanımlıdır.  4708 
sayılı Yapı denetimi hakkında Kanun’un 1. Maddesinde; can ve mal güvenliğini teminen, imar 
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plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje 
ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek hük-
me bağlanmıştır. Kanunun 3’üncü maddesinde; bu Kanunun uygulanmasında, yapı denetim 
kuruluşları imar mevzuatı uyarınca öngörülen fennî mesuliyeti ilgili idareye karşı üstlenir 
hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini düzenlemek-
le yükümlü kamu idaresi adına fenni mesuliyet sorumluluğu ve yetkisi Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan belgelenmiş yapı denetim kuruluşları ve bunlarda görevli yine Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’ndan denetçi belgesi almış denetçi mimar ve mühendislerce yükümlene-
bildiğinden kolluk görevinin yabancılara devri mümkün olmadığından, direktif kapsamında 
kalmadığı ve çıkartılması gerektiği belirlenmiştir. Ayrıca teknik mevzuatın ve dil bilinmesi ge-
rektiğinden vatandaşlık şartı mevcuttur.

3194 sayılı kanunun 7’inci maddesi (a) bendine istinaden hâlihazır haritaların belediyeler 
veya valiliklerce yapılacağı veya yaptırılacağı hükme bağlanmıştır. Tasdik mercii belediyeler 
ve valiliklerdir. Dolayısıyla bu hizmet kamu hizmeti olup, direktif kapsamından çıkartılmalıdır.

c) 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 26’ıncı maddesinde devletin yetkili organlarının 4721 sayılı 
Medeni Kanunun 704 ve 705’inci maddeleri de dâhil mülkiyet üzerindeki hakların tesisi ve 
tescili konusundaki yetkileri ve görevleri sayılmıştır. Bu görevler kamu hizmetidir ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve taşradaki müdürlükleri tarafın-
dan yürütülmektedir. Müdürlüklerce yürütülen kadastro teknik hizmetlerinden tescile tâbi 
olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü, tescile tâbi olan işlemlerin yapım sorumluluğunun 
lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirileceği 2005 yılında yürürlüğe 
giren 5368 sayılı “Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun”u uya-
rınca hükme bağlanmıştır. LİHKAB büroları kadastro işlemleri yapmaktadırlar. Bu görev tapu 
müdürlüklerinindir ve iş yüküne bağlı olarak sadece bu kamu görevini ifa etmek üzere LİH-
KAB’lar kurulmaktadır. Kadastro işlemleri temel olarak; tapu planlarına göre arazide sınırla-
rın işaretlenmesi ve arazideki değişikliklerin tapu planlarına işlenmesidir. Basit olarak ifade 
edilen bu tanımda; arsa ve arazilerin köşelerinin belirlenmesi, yapılan binaların plana işle-
nerek dairelere ayrı tapu verilmesi gibi detaylı süreçler söz konusudur. LİHKAB bürolarının 
belgelemesi ve denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılmaktadır. Kamusal yetkinin devri nedeniyle yabancıların bu hizmeti yüküm-
lenemeyeceği ve direktif kapsamında kalması gereği açıktır.

d.) Çevre görevlisinin sunduğu hizmette bir kamusal yetki devri sonucudur.

2872 Çevre Kanunu’nun Tanımlar Başlıklı Madde 2

“ Çevre yönetim birimi/Çevre görevlisi: Bu Kanun ve Kanuna göre yürürlüğe konulan düzen-
lemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan ted-
birlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim prog-
ramları düzenleyen birim ya da görevliyi,”

Olarak tanımlanıyor.

Aynı kanunun

Ek Madde 2 – (Ek: 26/4/2006 – 5491/23 md.)

“Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş 
ve işletmeler çevre yönetim birimi kurmak, çevre görevlisi istihdam etmek veya Bakanlıkça 
yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan bu amaçla hizmet satın almakla yükümlüdürler. Bu 
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konuyla ilgili usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

RG: 21 Kasım 2013 Perşembe Sayı : 28828

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında

Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 
ek-2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=sayfaicerik&IcId=827 Bakanlık sayfasın-
dan;

Çevre Görevlisi

Çevre Görevlisi Kimdir?

Çevre görevlisi, “faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek 
ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca de-
netime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak 
uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen 
görevli”dir.

Çevre Görevlisi Olabilecek Meslek Grupları
• En az 4 (dört) yıllık Üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olanlar veya 

çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış kişiler (çevre mev-
zuatı konusunda Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak şartıyla)

• En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat 
fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fa-
kültelerinden mezun olanlar (temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında Bakan-
lıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı 
konularında yapılacak sınavlarda başarılı olmak şartıyla)

• En az 4 (dört) yıllık üniversite mezunu olup, Bakanlık veya mülga Çevre Bakanlığı veya 
mülga Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının;

• Çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre izni, çevre lisansı ve çevre denetimi 
ile ilgili teknik birimlerinde çevre mevzuatı kapsamında en az 4 (dört) yıl çalışmış olanlar,

• Çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre izni,  çevre lisansı ve çevre denetimi 
ile ilgili teknik birimlerde şube müdürü, il müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve 
üstü görevlerde en az üç yıl çalışmış olanlar.

Çevre Görevlisi Eğitimi

Çevre görevlisi eğitimi, üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olan veya çev-
re mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış kişiler için çevre mevzuatı; 
üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, 
biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olanlar için 
ise temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularını kapsar.

Çevre Görevlisi Sınavı
• Çevre görevlisi belgesi almak isteyen kişiler çevre görevlisi sınavına girmek zorundadır.
• Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat fakültelerinin fizik, 

kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun 
olanlar temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konusunda yapılacak sınava katılmak 
zorundadırlar.
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• Sınavda 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır ve çevre 
görevlisi belgesini almaya hak kazanır.

• Çevre görevlisi sınav sonuçları ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl geçerlidir.
• Sınav başvurularında Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan temel çevre bilimleri ve çevre 

mevzuatı eğimine katılım belgesi sunulur.
• Çevre Görevlisi Bulundurmak, Çevre Yönetim Birimi Kurmak veya Çevre Danışmanlık Hiz-

meti Almak Zorunda Olan İşletmeler
• Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 liste-

sinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık fir-
malarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

• Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 liste-
sinde yer alan işletmeler; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre danış-
manlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak 
zorundadır.

• Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştirakleri Çevre Ka-
nununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer 
alan işletmeler için birinci fıkrada, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için ise ikinci fıkrada 
belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

• Organize sanayi bölgesi, ihtisas organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi ve serbest böl-
ge yönetimleri; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek, çevre yönetim birimi kurmak 
veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

• Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 (yirmi) ve üzerinde olan yataklı 
ve günübirlik tedavi kurumları, en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim 
birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zo-
rundadır.

• Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listele-
rinde yer alan ve mevsimlik veya dönemsel çalışan işletmeler, çalışma sürelerini çevre ve 
şehircilik il müdürlüğüne onaylatmaları durumunda, işletmenin sadece çalıştığı dönem 
içinde, bir çevre görevlisini istihdam etmek veya çevre yönetim birimini kurmak veya 
çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

• İşletme sahipleri veya yetkilileri; bünyelerinde görev yapan çevre görevlisinin ayrılması, 
kurdukları çevre yönetim biriminin iptal edilmesi veya çevre danışmanlık firmasıyla yap-
mış oldukları çevre yönetimi hizmeti alım sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda, iptal 
tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde başka bir çevre görevlisi istihdam 
etmek, çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firması ile yeni bir çevre 
yönetimi hizmet alımı anlaşması yapmak zorundadır.

Çevre Görevlilerinin Yükümlükleri

Çevre görevlilerinin yükümlülükleri aşağıda sıralanmaktadır:
• Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çev-

re yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen 
yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,

• İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren her ay aylık faaliyet raporunu ha-
zırlamak, bu raporları en geç takip eden ayın on beşine kadar işletme sahibine veya 
sorumlusuna sunmak ve sisteme yüklemek,

• İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde, takip eden her 
yılda ise bir defadan az olmamak üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde 
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iç tetkik raporunu hazırlamak, bu raporları işletme sahibine veya yetkilisine sunmak ve 
sisteme yüklemek,

• İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde ve takip eden 
her yılda, işletme yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak mevzuat ve çevresel konu-
larda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yapmak ve özendirici faaliyetler düzen-
lemekle, düzenlediği eğitimlere ilişkin hazırladığı raporları sisteme yüklemek,

• İç tetkik raporlarını, aylık faaliyet raporlarını ve eğitimle ilgili belgeleri Bakanlıkça belir-
lenerek ilan edilen formatlara uygun olarak hazırlamak,

• İşletmede uygunsuzluk tespit edildiğinde, tespit tarihinden itibaren en geç otuz gün içe-
risinde uygunsuzluğa ilişkin raporu sisteme yüklemekle ve işletme sahibine/yetkilisine 
uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunarak uygunsuzluğun giderilip giderilme-
diğinin takibini yapmakla, uygunsuzluğun giderildiği tarihten itibaren otuz gün içerisin-
de yapılan işlem ve uygunsuzluğun giderilmesine ilişkin raporu sisteme yüklemek,

• İşletmenin çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre izin ve lisans bel-
gelerini almak, güncellemek ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek,

• İşletmenin çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, za-
manında ve eksiksiz olarak yapmak,

• Yetkili makam tarafından istenilecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve 
eksiksiz olarak sunmak,

• İşletmede yürüttüğü tüm çalışmaları imzalı belgeler halinde 5 (beş) yıl süre ile muhafaza 
etmek,

• SGK hizmet belgesi ve dökümlerini 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmek,
• Yetkili makam tarafından yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında işletmede 

hazır bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri sağlamak,
• Vize dönemi içinde en az bir kere Bakanlık tarafından yapılacak/yaptırılacak eğitime 

katılmak,
• İşletme ile ilgili öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmak,

Çevre Görevlisi Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgeler

Çevre görevlisi belgesi başvurusunda aşağıdaki bilgi ve belgelerin sunulması zorunludur;
1. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
2. İletişim bilgileri (Adres, telefon, faks, elektronik posta adresi),
3. Eğitim durumunu gösteren lisans ve/veya lisansüstü diploma/mezun olduğunu gösterir 

belgesi,
4. Vesikalık fotoğraf,
5. En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olan veya 

çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim alan meslek grubu için, 
çevre mevzuatı eğitimi katılım belgesi,

6. En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat 
fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fa-
kültelerinden mezun olan meslek grupları için, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı 
sınav sonuç belgesi,

7. Belge başvuru bedelinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırıl-
dığına dair hesap belgesi.

Bu hizmette de kamusal yetkinin devri sebebiyle yabancıların bu hizmeti yükümlenemeyece-
ği ve direktif kapsamında kalması gereği açıktır.
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e) 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ile yetki devri yapılan, 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdürlüğü görevi de Direktif kapsamı 
dışındadır.

5307 sayılı Yasa’nın dayanak yapıldığı 25.03.2006 tarih ve 26119 sayılı Resmi Gazete’de “Sı-
vılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği” nde  sorumlu müdürlerde ve 
eğitimlerinde aranacak koşullar düzenlenmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen plan müellifliği, yapı denetimi, LİHKAB, çevre görevlisi ve 
LPG Sorumlu müdürlüğü görevleri devletin kolluk (denetim) yetkisinin devri sonucu verildi-
ğinden Hizmetler Direktifi kapsamında değerlendirilemez ve bu nedenle, Eylem Planından 
çıkarılması gerekmektedir.

EK 1. TMMOB BAĞLI MESLEK ODALARI BAZINDA MESLEKİ HİZMETLER

TEMSİL EDİLEN DİSİPLİNLER

1.BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI 
1- Bilgisayar Mühendisliği,
2- Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği,
3- Bilgisayar ve Enformasyon Mühendisliği,
4- Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
5- Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
6- Yazılım Mühendisliği
7- Yazılım ve Bilişim Mühendisliği 

2. ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
8- Çevre Mühendisliği 

3. ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
9- Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği 
10- Elektronik Mühendisliği
11- Elektrik Mühendisliği
12- Elektrik Elektronik Mühendisliği
13- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
14- Elektroteknik Mühendisliği
15- Elektronik ve İnformatik Mühendisliği
16- Enformasyon ve Sistem Mühendisliği
17- Elektromekanik Mühendisliği
18- Biyomedikal Mühendisliği  
19- Otomasyon ve Kontrol Mühendisliği
20- Kontrol Mühendisliği
21- Kontrol Sistemleri Mühendisliği
22- Radyoelektronik Mühendisliği
23- Telekominikasyon Mühendisliği
24- Elektronik ve İletişim Mühendisliği 
25- Elektronik ve Yazılım Mühendisliği  
26- Enerji Teknolojisi Mühendisliği  

4. FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
27- Matematik Mühendisliği
28- Nükleer Enerji Mühendisliği 
29- Fizik Mühendisliği

5. GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI
30- Gemi İnş.ve/veya Mak. ve/veya Deniz Mühendisliği (Gemi İnşaat Mühendisliği,Gemi Ma-
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kina Mühendisliği, Deniz Mühendisliği)
31- Deniz Teknoloji Mühendisliği
32- Gemi Konstrüksiyon Mühendisliği
33- Gemi Mühendisliği

6. GEMİ MAK.İSL.MÜHENDİSLERİ ODASI
34- Gemi Mak.İşi.Mühendisliği
35- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisleri 

7. GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
36- Gıda Mühendisliği
37- Gıda ve Biyoteknoloji Mühendisliği 

8. HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
38- Harita ve Kad.Mühendisliği
39- Jeodezi Mühendisliği
40- Fotogrametri Mühendisliği
41- Geomatik Mühendisliği 

9. İÇ MİMARLAR ODASI
42- İç Mimar

10. İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
43- Uygulamalı Mekanik Mühendisliği 
44- İnşaat Mühendisliği

11. JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
45- Jeoloji Mühendisliği
46- Jeoteknik Mühendisliği

12. JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
47- Jeofizik Mühendisliği

13. KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
48- Kimya Mühendisliği
49- Biyo Mühendislik 
50- Polimer Mühendisliği 
51- Biyoproses Mühendisliği 

14. MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
52- Maden Mühendisliği
53- Cevher Hazırlama Mühendisi

15. MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
54- Endüstri Mühendisliği
55- Enerji Sistemleri Mühendisliği  
56- İşletme Mühendisliği
57- Uçak Mühendisliği
58- Uzay Bil.Mühendisliği
59- Makine Mühendisliği
60- Mekanik Mühendisliği
61- İmalat Mühendisliği 
62- İmalat Sistemleri Mühendisliği
63- Üretim Tekniği Mühendisliği
64- Üretim Sistemleri ve Endüstri Mühendisliği
65- Makine Teknik Metod Mühendisliği
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66- Sistem Mühendisliği 
67- Mekatronik Mühendisliği
68- Otomotiv Mühendisliği 
69- Makina ve Üretim Mühendisliği 
70- Tesisat Tekniği Mühendisliği 
71- Otomobil Mühendisliği ve Teknolojileri 
72- Makine ve İmalat Mühendisliği 
73- Endüstri Sistemleri Mühendisliği 
74- Endüstri ve Sistem Mühendisliği 
75- Üretim Mühendisliği ve Yönetimi 
76- Endüstriyel Tasarım Mühendisliği  

16. METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
77- Metalurji Mühendisliği
78- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
79- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
80- Seramik Mühendisliği 

17. METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
81- Meteoroloji Mühendisliği

18. MİMARLAR ODASI
82- Endüstri Ürünleri Tasarımcılığı
83- Mimarlık

19. ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI
84- Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
85- Orman Mühendisliği
86- Orman Endüstri Mühendisliği

20. PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI
87- Petrol Mühendisliği

21. PEYZAJ MİMARLARI ODASI
88- Peyzaj Mimarı

22. ŞEHİR PLANCILARI ODASI
89- Şehir Plancısı
90- Kent Plancısı
91- Şehir ve Bölge Plancısı

23. TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI
92- Konfeksiyon Mühendisliği 
93- Tekstil Mühendisliği
94- Deri ve Konfeksiyon Mühendisliği 

24. ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
95- Su Ürünleri Mühendisliği 
96- Balıkçılık Teknoloji Mühendisliği 
97- Zooteknik Mühendisliği 
98- Tütün Teknolojisi Mühendisliği 
99- Ziraat Mühendisliği
100-Biyosistem Mühendisi
 
(1)Uluslar arası İşgücü Kanunu Madde:21
(2)Uluslar arası İşgücü Kanunu madde: 21
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28.10.2016

80. MADDE HAKKINDA TMMOB GÖRÜŞÜ

TMMOB, 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve  Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 80. Maddesi’ne ilişkin 28 Ekim 
2016 tarihinde Görüş yayımladı.

6745 SAYILI YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE  KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR KANUN’UN 80. MADDE-
Sİ HAKKINDA TMMOB GÖRÜŞÜ

6745 sayılı Yasa, ülkenin ihtiyaç duyduğu bir yasa tasarısı olmadığı gibi salt iktidarın ihtiyaç-
larına yanıt vermeye yönelik hazırlanmıştır.

Hükümet, 2010 referandumu ve sonrası 6 Nisan 2011 tarihli yetki Yasası’na dayanarak se-
çimden hemen önce 11 adet KHK yayımlayarak, uzun süredir tasarladığı ancak uygulamaya 
koyamadığı “yeni kamu yönetimi” anlayışını hayata geçirmenin adımlarını açmıştır.

KHK’lar ile Bakanlıkların teşkilat yapısı ve görevleri yeni bir teşkilat ve görev tanımına kavuş-
turulmuş, bakanlıkların asli görevleri kalkınma planları yerine hükümetin program ve stra-
tejilerine uygun yönetmek haline gelmiş, sosyal devlet olgusuna dair ne varsa tümünün tas-
fiyesi amaçlanmıştı. Bilindiği üzere, tüm çılgın projeler de bu dönemde açıklanmış ve seçim 
propagandasında kullanılmıştı.

Bugün itibariyle “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı

Kanunlarda  Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanunu”nun devamı olan  6745 sayılı “Yatırımların 
Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamalerde  Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun” kabul edilmiştir. Bu ve devamı yasalar sosyal hukuk devletinin tasfiyesi 
sürecinin devamı niteliğindedir.

İktidar, siyasal ve ekonomik krizini çözmek ve sermayeyi yanında tutmak için devlet hazinesi 
yanında, çalışanların ücreti üzerinden zorunlu biriken işsizlik fonunu, bireysel emeklilik ve 
özelleştirmeden sağlanacak gelirleri, sermaye çevrelerine sunmak istemektedir.

6745 sayılı Yasa, Anayasa ve Bütçe Kanununa aykırıdır. Şöyle ki;

Anayasal koruma altında bulunan Ormanlar, meralar, kıyılar, tarım arazileri, tarihi ve kültür 
varlıkların bulunduğu alanlar, “proje bazlı yatırım” alanı ilan edilebilir. Bu konuda yasada 
kısıtlayıcı bir hüküm bulunmadığı gibi mevcut kısıtlayıcı hükümlerden de Anayasa’ya aykırı 
olarak muafiyet öngörülmektedir.

Açıklıktan yoksun Yasa ile TBMM’nin yetki alanına girmeyen konularda dahi Bakanlar Kuru-
lu’na yetki devri yapılmaktadır. Anayasal olarak koruma altında bulunan alan ve değerleri 
Anayasa’ya rağmen Anayasa dışına çıkarma konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki vermek hu-
kuk devleti ilkesine aykırı olduğu gibi Anayasa’nın 2, 5, 6, 7 ve 8. maddelerine aykırıdır.
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Yasa maddesi ile hazine arazileri bedelsiz olarak yatırımcıya tahsis edilmekte, yatırımcılar 
kurumlar vergisi, gümrük vergisi, stopaj, sigorta primlerinden süreli ya da süresiz muaf tu-
tulmakta ve enerji yardımı yapılmaktadır. Ayrıca yatırımcıya ücret yardımı ve hazine alım 
garantisi verilmektedir. TBMM’nin bilmediği bu yatırımlar Ekonomi Bakanlığı’nın bütçesin-
den karşılanır denilmekle birlikte, diğer bakanlıkların bütçelerinde azalan gelirlerin Bütçe 
Kanunu’nun hangi kalemi ile karşılanacağı ifade edilmemiş, belirsiz bırakılmıştır.

Bütçe Kanunu’nun hangi kaleminde ifade edilmektedir, bu konular belirsiz bırakılmıştır.

KONU AYRINTILI BİR ŞEKİLDE İNCELENDİĞİNDE AŞAĞIDAKİ DEĞERLENDİRMELER AÇIĞA 
ÇIKMAKTADIR;

TBMM Esas Komisyonu olan Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından “Türkiye Varlık Fonu Ku-
rulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı (1/750)” ve “19.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınma-
larının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlen-
dirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/571)”nin birleştirilmesiyle “Yatırımların Proje Bazında Destek-
lenmesi,  İki İl Merkezinin Değiştirilmesi Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” düzenlenmiş ve 15.08.2016 tarihinde ka-
bul edilmiştir.

“Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi,  İki İl Merkezinin Değiştirilmesi Ve Bazı Kanun 
Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile 36 
Kanun ve 3 Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilmesi öngörülmüştür.

Tasarı, 20.08.2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış, 07.09.2016 
tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6745 sayılı Kanunun 80. Maddesi, Bakanlar Kurulu’nu; kalkınma planları ve yıllık programlar-
da öngörülen hedefler doğrultusunda Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar 
verilen proje bazlı yatırımlar için geniş kapsamlı ayrıcalık ve muafiyetler getirmeye, teşvikler 
vermeye yetkili kılmaktadır. Ancak bu yatırım projelerinin hangi ölçütlere göre belirleneceği 
düzenlenmemiştir.

• Bakanlar Kurulunca bu yatırımlara aşağıda listelenen ayrıcalık ve muafiyetler tanınacak-
tır,

• Kurumlar vergisi indirim / istisna,
• Gelir vergisi teşvik,
• Gümrük vergisi muafiyeti,
• Hazine taşınmazları için 49 yıl bedelsiz irtifak hakkı / kullanma izni / bedelsiz devir hakkı,
• 10 yıla kadar sigorta priminin karşılanması,
• Yatırım kredisinde 10 yıla kadar destek / hibe,
• Personel asgari ücret desteği,
• Yatırım ortaklığı,
• Alım garantisi,
• Diğer kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, tescil, lisans vb kısıtlardan muafiyet,
• Gerekli altyapı yatırımlarının yapılması,
• Vergi cezası uygulanmaması,

80. Madde yoluyla; halihazırda devam eden kamu özel işbirliğiyle finanse edilen nükleer 
santraller, termik santraller, maden işletmeleri, 3.Köprü, Kuzey Marmara otoyolu vb. altyapı 
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projelerinin de teşvik kapsamına alınmasının önü açılmıştır. Madde ile getirilen diğer ka-
nunların öngördüğü izin, tahsis, ruhsat vb kısıtlayıcı süreçlerden muafiyet teşviki yoluyla bu 
projelerin; Orman Kanunu, Çevre Kanunu, Mera Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-
ma Kanunu gibi yasal düzenlemelerle getirilen sınırlamalardan bağımsız olarak uygulanması 
sağlanabilecektir.

Yine 80. madde ile proje yatırımcısına birçok vergi muafiyeti, enerji tüketim harcamalarında 
indirim, işçi ücret desteği, faiz veya kar payı yada hibe desteği sunularak ekonomik anlamda 
da çok ciddi destekler verilecektir. Böylece olağanüstü muafiyet ve teşvikler ile donatılan 
şirketlerin lehine ekonomik engeller kaldırılmış, faaliyetlerini sınırsız ve kontrolsüz yürütme-
lerine olanak sağlanmış olacaktır. Kamulaştırmada kolaylıklar sağlanacak, sit alanları, orman-
lar, meralar, dereler, kıyılar, sulak alanlar vb koruma altında olan değerlerimiz Ulusal veya 
Uluslararası mevzuat dikkate alınmaksızın “stratejik yatırımlar” adına kurban edilecektir. 
Nükleer santraller, HES projeleri, havaalanı, köprü projeleri, termik santraller, Kanal İstanbul 
gibi mega projelerinin önüne hiçbir engel koymayan yatırımcıyı ranta ve talana teşvik eden, 
ekonomik ve hukuki anlamda sıvazlayan bir yaklaşımla, geleceğimize miras bırakacağımız 
doğal kaynaklarımızı Bakanlar Kurulunun inisiyatifine teslim edilecektir.

80. MADDE AŞAĞIDAKİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE DE AYKIRIDIR;

• Bern Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi
• Ramsar Sözleşmesi - Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sa-

hip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme
• Barselona Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi
• Washington (CITES) Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası 

Ticaretine İlişkin Sözleşme
• Paris Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi
• Rio Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
• Stockholm BM İnsan ve Çevre Konferansı Bildirgesi
• Granada Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi
• Basel Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının Ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Söz-

leşme
• Valetta Avrupa Arkeolojik Mirasının Korunması Sözleşmesi
• Rio Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
• 1992- Rio BM Ormancılık Prensipleri
• Kyoto Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne Yönelik Kyoto Protokolü
• Aarhus Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar Vermede Halkın Katılımı ve Yargıya Baş-

vuru Sözleşmesi ( Aarhus iç hukuka girmiş değildir)
• Floransa Avrupa Peyzaj Sözleşmesi
• Rio+ 20 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı

Ekonomi Bakanlığı tarafından seçilerek teşviklerden yararlanmasının önü açılan yatırım pro-
jelerinin hazine taşınmazı üzerinde yapılması durumunda Bakanlar Kurulu,

49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine,

Yatırımın tamamlanması ve 5 yıl süreyle öngörülen istihdamın sağlanması şartıyla Hazine 
taşınmazının bedelsiz devredilmesine

karar verebilecektir. Hazineye ait taşınmazların yatırımcılara devredilmesi, kamuya ait alan-
ların yatırımcılara yani özel sektöre devri anlamına gelmektedir.
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Tanınan istisnalar ile söz konusu yatırımlarda ortaya çıkabilecek tüm riskler devlet tarafın-
dan üstlenilirken, bir yandan da şirketler yatırımların sahibi olmaya devam edecektir. Kamu 
kaynaklarının hiçbir denetime tabi tutulmadan kullanımı büyük mali riskleri doğuracaktır. 
Diğer yandan hukuka aykırı olabilecek bu projelerin önün açılması çevre ve toplum yararına 
da aykırıdır.

Ayrıca yasal olarak düzenlenmesi gereken hususların Bakanlar Kuruluna yetki verilerek dü-
zenlenmesi, hukuku baypas etmek anlamına gelmektedir. Böylece hukuka aykırı pek çok pro-
jenin önündeki hukuki ve idari engeller kaldırılmış olacaktır.

Bunlardan dolayı 80. Madde Anayasa hükümleri ve Uluslararası sözleşmeler ile çelişmekte-
dir.

Hukuka aykırı olduğu açıkça görülen, doğamızı, kentlerimizi ve yaşam alanlarımızı sermaye-
nin yağmasına teslim eden 6745 sayılı Kanun’un 80. Maddesinin Anayasa Mahkemesi tara-
fından iptal edilmesi gerekmektedir.

 

6745 SAYILI KANUN’UN 80. MADDESİ ANAYASANIN AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLERİNE DOĞRU-
DAN AYKIRIDIR;

ANAYASA MADDESİ AYKIRILIK GEREKÇESİ

Devletin temel amaç ve görevleri 
MADDE 5- Devletin temel amaç ve görevleri, 
Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, 
ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve 
demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun 
refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin 
temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti 
ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette 
sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri 
kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının 
gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 
çalışmaktır.
 

80/4. Madde ile yargı yolu sınırlandırılmış, sosyal 
hukuk devleti ilkesi ihlal edilmiştir. Yargı yolunun 
sınırlandırılması ile temel hak ve hürriyetler 
engellenmiştir. Şirketler lehine toplumun 
aleyhine düzenleme nedeni ile sosyal hukuk 
devleti ilkesi ihlal edilmiş, adalet mekanizmasına 
ulaşılması bu kapsamda engellenmiştir.
80. Maddenin diğer maddeleri ile olağanüstü 
muafiyet ve teşvikler öngörülerek şirketler 
lehine ekonomik engeller kaldırılırken, sınırsız 
ve kontrolsüz şirket faaliyetleri ile toplumun 
diğer kesimleri bakımından sosyal ve ekonomik 
engeller oluşturulmuş, insanların maddi ve 
manevi varlıklarını geliştirecek koşulların 
var edilmesi bir yana tüm ülke coğrafyası 
kapsamında insan topluluklarının kadimden bu 
yana geliştirdikleri kültürler, kültüre bağlı manevi 
yan ve buna dair koruma dengesi ortadan 
kaldırılmıştır. Yaşam alanlarında idari ve hukuki 
denetiminin kaldırılması veya sınırlandırılması 
ile diğer yandan insanların maddi varlıklarını 
koruma imkânı da risk altına sokulmuştur. 

Yasama yetkisi,
MADDE 7 – Yasama yetkisi Türk Milleti adına 
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki 
devredilemez.

80/4. Madde ile yasal ve idari süreçlerde 
düzenleme yapılabilmesi  Bakanlar 
Kurulu’na  devredilmiştir. Yasama yetkisinin 
Türk Milleti adına TBMMde olan yetkisinin 
devredilemeyeceği ilkesi açıkça ithal 
edilmektedir.
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Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî 
varlığı 
MADDE 17 – Herkes, yaşama, maddi ve manevi 
varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

80/4. Madde ile pek çok yatırım Bakanlar 
Kurulunca istisna kapsamına alınabilecek, 
istisna kapsamına alınan projeler hakkında yargı 
yolu kısıtlanmış olacaktır. Kapsama giren projeler 
hakkında özellikle çevre hakkı kapsamında yargı 
yolunun daraltılması hatta ortadan kaldırılması 
Anayasanın 17. Maddesinin ihlali anlamına 
gelecektir

Konut dokunulmazlığı 
MADDE 21 – (Değişik: 3/10/2001-4709/6 md.) 
Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, 
kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, 
genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 
sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak 
usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; 
yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili 
kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; 
kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz 
ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin 
kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin 
onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan 
itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, 
el koyma kendiliğinden kalkar.

80/4. Maddede “Proje bazlı yatırımlara diğer 
kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans 
ve tesciller..” hakkında Bakanlar Kurulunca 
istisna getirilebilecek olması, projenin ihtiyaç 
duyduğu taşınmazlar hakkında özel mülkiyete 
konu taşınmaz şirket ya da ilgili kamu kurumu 
adına tescil edilmeden el konulmasına dair risk 
taşımaktadır. Bu da konut dokunulmazlığını 
ihlal edebilecek ve risk altına alabilecek bir 
düzenlemedir.

Kamu yararı Kıyılardan yararlanma 
MADDE 43 Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındadır.
Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve 
göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden 
yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.
Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına 
göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden 
yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir.
 

80/4. Madde ile “izin” Bakanlar Kurulunca 
getirilen istisna haline getirilmektedir.
Kıyı Kanununa göre kıyıda yapılabilecek yapılar 
açıklanmış, idari prosedür açıklanmıştır. Kıyı 
alanında yapılabilecek yapılarla ilgili yapılan 
düzenlemeler çerçevesinde verilebilecek 
izinler bahsedilen yasal düzenleme ile istisna 
kapsamına alınmış, izin verilmeden kıyı 
alanlarına yatırım yapılabilmesinin önü açılmıştır. 
Bu yönü ile de Anayasanın 43. Maddesinde 
yer alan kıyı alanlarında “öncelikle kamu yararı 
gözetilir” hükmü ihlal edilmiş olmaktadır

Toprak mülkiyeti 
MADDE 44- Devlet, toprağın verimli olarak 
işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla 
kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya 
yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan 
köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli 
tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım 
bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini 
tespit edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı 
bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin 
düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer 
toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu 
doğuramaz.
Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras 
hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve 
ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından 
işletilebilir. Bu şartların kaybı halinde, dağıtılan 
toprağın Devletçe geri alınmasına ilişkin esaslar 
kanunla düzenlenir.

80/4. Madde ile Bakanlar Kurulu’na, 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu 
düzenlemelerinde yer alan düzenlemelerde yer 
alan “izin, tahsis” gibi prosedürleri izlemeden 
yatırımcı lehine bu izin ve tahsislerden istisna 
tanıyabilecektir. Bu yetkinin kullanılması 
Anayasanın 44. Maddesi düzenlemesine aykırı 
olacaktır.
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Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında 
çalışanların korunması 
MADDE 45- Devlet, tarım arazileri ile çayır ve 
meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini 
önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine 
uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi 
artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla 
uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve 
diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır.
Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin 
değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin 
üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri 
alır.

80/4. Madde ile Bakanlar Kurulu, Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ile Mera 
Kanununda yer alan düzenlemeleri atlayarak  
“izin ve tahsis” gerektiren prosedürlerden 
yatırımcıları muaf tutabilecek, mera alanında 
tarım alanlarında yatırımlara izin ve tahsis 
verebilecektir. Düzenleme bu yönü ile de 
Anayasanın 45. Maddesine aykırıdır.
 

Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması 
MADDE 56- Herkes, sağlıklı ve dengeli bir 
çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak 
ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve 
vatandaşların ödevidir.

80/4. Madde ile çevre hakkının korunmasında 
temel doğa koruma mevzuatlarında yer alan 
“izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile 
diğer kısıtlayıcı hükümler”in ilişkili olduğu 
prosedürler devreden çıkartılmış olacağı için 
çevre hakkının düzenlendiği Anayasanın 56. 
Maddesi ihlal edilmiş olacak, hem idari denetim 
hem de hukuki denetim ortadan kalktığı için 
vatandaşların anayasal ödevini yerine getireceği 
mekanizmaların devreden çıkartılmasına dönük 
bu düzenleme Anayasanın 56. Maddesine de 
aykırıdır.

Yargı yolu
MADDE 125- İdarenin her türlü eylem ve 
işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.

80/4. Madde ile getirilen düzenleme; idarenin 
eylem ve işlemlerinden olan “izin, tahsis, 
ruhsat, lisans ve tesciller” aranmadan yatırıma 
başlanmasına yol açan bir düzenleme 
olduğundan, idarenin yargı konusu olabilecek 
bahsedilen işlemleri hukuk dünyasında 
mevcut oluşmayacağından yargı konusu da 
edilemeyecek neticede idarenin eylem ve 
işlemlerine karşı yargı yolu ile denetim imkanı 
kısıtlanmış olacaktır. Halbuki idarenin idari 
işlemler yolu yargısal denetimi hukuk devletinin 
temel görevidir.

Ormanların korunması ve geliştirilmesi 
MADDE 169- Devlet, ormanların korunması ve 
sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları 
koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların 
yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde 
başka çeşit tarım ve hay vancılık yapılamaz. 
Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet 
ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet 
ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir 
ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk 
edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına 
konu olamaz.

80/4. Madde kapsamında Orman Kanunu’nun 
16 ve 17. Maddeleri kapsamında verilebilecek 
izin prosedürü de ortadan kaldırıldığından 
Anayasanın 169. Maddesinde yer alan 
ormanların korunması başlıklı Anayasal 
düzenleme de ihlal edilmiş olacaktır.
 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımızla,

Dersim GÜL 
TMMOB Genel Sekreteri
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08.12.2016

PENDİK BELEDİYESİ’NE CİNSİYET AYRIMCILIĞI 
YAPAN İŞ İLANI NEDENİYLE YAZI GÖNDERİLDİ

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

Konu  : Teknik personel alımı ilanında “bay” koşulu aranması hk. 

Belediyenizin 16 Kasım 2016 tarihli “Hizmet Alımı (Taşeron Firma) Yoluyla Teknik Personel 
Alımı Yapılacaktır” başlığıyla duyurulan Teknik Personel Alım İlanı, aynı öğrenimi görmüş 
olan kadın ve erkek teknik elemanlar arasında cinsiyete bağlı bir ayrımcılık içerdiğinden kal-
dırılmalıdır. Söz konusu ilan Anayasa’nın amir hükümlerine aykırıdır. Çünkü;

Anayasa’nın 2. maddesi Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini sıralarken, devletin demokratik 
sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirtir. Bir hukuk devletinde, hiçbir idare makamı devletin 
temel niteliklerine aykırı karar, eylem ve işlem yapamaz. Belediyenizin kadın hakları yönün-
den, devletin temel niteliklerine aykırı koşullar üretmesi kadınlar yönünden olduğu kadar 
çağdaş demokrasi kavramının içeriği yönünden de kaygı vericidir. Demokratik hukuk devleti 
olmanın bir gereği olarak idare adına işlem yapan tüm organ ve idari kuruluşlar karar ve 
işlemlerinde hukuka uygun hareket etmelidir.

Anayasa’nın  5. maddesi, “..kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve ada-
let ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kal-
dırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 
çalışmaktır” hükmü ile Devletin temel amaç ve görevlerini ortaya koymuştur.

Anayasamız aynı zamanda, Devlet organlarına ve idare makamlarına bu amaç ve görevleri 
hayata geçirmek için yapılacak düzenleme ve faaliyetlerde, Anayasa’nın 10. maddesine uy-
gun hareket etmeyi de emretmiştir.

Anayasa’nın 10. maddesi, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamak-
la yükümlüdür.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde eşitlik ilkesine uygun olarak hare-
ket etmek zorundadırlar” hükmüyle, kadın-erkek eşitliğini bozan hiçbir düzenleme ve işleme 
muafiyet tanımamıştır. Anayasa’nın bu amir hükmüne rağmen Belediyenizin mühendis ve 
mimar atama işleminde aradığı “bay olma koşulu” açıkça Anayasa’ya aykırıdır.
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Yine Anayasa’nın 49. maddesinde “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.” denilmek suretiyle 
kadın-erkek ayrımı gözetmeksizin tüm bireylere çalışma hakkı tanınmıştır.

İnsanlığın gelişimine koşut olarak, genelde insan hakları, özelde kadın haklarının gerek iç 
hukukta gerekse uluslararası sözleşmelerle koruma altına alındığı bir çağda, istihdam konu-
sunda erkekler lehine cinsiyet ayrımcılığı yapılması kabul edilemez bir tutumdur. Kadınlara 
geleneksel rol biçen ve işe alımda bu role uygun olarak cinsiyet ayrımı yapan yaklaşımın, iç 
hukuk ve evrensel hukukta karşılığı bulunmamaktadır.

Bugüne kadar ayrımcı işe alım ilanlarına karşı açmış olduğumuz davalarda, yargı tara-
fından eşitler arasında ayrımcılık yapılamayacağı ve dava konusu işlemlerin eşitlik ilke-
sine aykırı olduğu yönünde kararlar verilmiştir. (MTA Danıştay 12. Dairesinin 08.03.2005 
tarih 2004/4382 Esas, 2006/539 Kararı ve TPAO Danıştay 12. Dairesinin 2005/4910 Esas, 
2007/1804 Kararı.) Yargı kararlarını da dikkate alarak hak ihlali niteliğinde olan kararınızın 
geri alınması gerektiği açıktır.

Sonuç olarak, Anayasa, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, YÖK Yasası, Ka-
dınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi gibi ulusal düzenlemeler ve ulus-
lararası sözleşmeler çerçevesinde ve yargı kararlarını da dikkate alarak hak ihlali niteliğinde 
olan söz konusu ilanı kaldırmanız ve hukuka uygun ilanla işe alım çağrısı yapmanız gerektiğini 
hatırlatır, aksi halde dava açacağımız hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Dersim Gül 
Genel Sekreter
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23.12.2016

KAMU İHALE KURUMU’NA YAPIM İŞLERİ, HİZMET 
ALIMI, MAL ALIMI VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI 
UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN TMMOB GÖRÜŞÜ

T.C. 
KAMU İHALE KURUMU; 
Düzenleme Dairesi Başkanlığı’na 
ANKARA

İlgi : T.C. Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı’nın 23.11.2016 tarih ve 74618582-
045.02-1073-21354 sayılı yazısı.

İlgi yazınızda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 53. maddesi uyarınca bu kanuna ve Kamu 
İhale Sözleşmeleri Kanununu uyarınca, hazırlanan Yapım İşleri, Hizmet Alımı, Mal Alımı ve 
Danışmanlık Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına ilişkin görüş 
istenmektedir.

Yürürlükteki Yasa 14 yılda 23 kez değiştirilmiş, yasaya dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve 
tebliğlerin değişikliklerini de izleyemez duruma gelmiş durumdayız. Kriterlerin bu kadar sık 
değişiyor olması, ihalelerdeki denetimleri de olanaksız hale getirdiği açıktır. 

Kamu alımlarının sıkı ve objektif yeterliliklere bağlanması bir ihtiyaçtan kaynaklanmış olma-
sına karşın, yasanın uygulanmasının üzerinden 14 yıl geçmeden bu yeterlilikler kaybolmuş 
durumdadır. Bürokrasinin azaltılması gerekçesi ile yapım işleri ihalelerinde “mesleki ve tek-
nik yeterlilik” kriterleri kalmamıştır. Mesleki yeterliliği olan kişilerin alana girmemesi için iş 
deneyim ve denetleme belgelerinin oranları o kadar küçültülmüştür ki sonuçta yasanın çıka-
rılış amacına aykırı uygulamalar kural haline dönüşmüştür.

4734 sayılı Kanunda yapılan değişikliklere itirazlarımız sürmekle birlikte, normlar hiyerarşisi-
ne bağlı kalınarak yönetmeliklerdeki eksikliklere ve genel duruma ilişkin değerlendirmeleri-
miz aşağıda sunulmuştur.

Yapım, Danışmanlık, Mal, Hizmet İhaleleri Yönetmeliklerindeki “mesleki yeterliliği” kanıtla-
yan belgeler için sadece EKAP üzerinden görüntülenen kayıt ve belgelerin yeterli görülmesi 
uygun değildir. Sanal ortamda denetlenmesi olanaklı olmayan bilgi ve belgelerin güncelliği 
şüphelidir. Bu nedenle teyit edilmeden bu kayıt ve belgelere dayalı kamu alım ve ihalele-
rin objektifliği üzerinden doğacak ihtilaf ve itirazlarda daha çok zaman kaybedileceği açıktır. 
Usul ekonomisi için yapılan bu değişiklik usul ekonomisine zarar verecektir. Bu nedenle, tüm 
yönetmeliklerde paralel düzenlenen “..EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilme-
si veya teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgelerin için belgelerin sunuluş şekline 
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ilişkin şartlar aranmaz” biçiminde ifade edilen taslağın mevcut halinin korunmasında yarar 
olduğu düşünülmektedir. Düzenlemedeki  “veya” ibaresi  “ve” olmalıdır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38/I maddesinin (a) bendi yok edilmiş du-
rumdadır. Meslek Odası üyeliğinin çıkarılması mesleki yeterliliğin aranmaması anlamına gel-
mektedir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği taslağının 9. maddesi de meslek odasına üyeliği 
taahhüde indirgemiş olup, bu düzenleme de mesleki yeterliliği yok sayan bir düzenleme ol-
duğundan bu hüküm de yasaya aykırı olacaktır.

Anayasa Mahkemesince iptal edilen Kamu İhale Yasası’nın 62. maddesinin (h) bendindeki 
“her iki ortağın mühendis olup %50-%50 ortağın” ibaresinin Yapım İşleri İhaleleri Uygula-
ma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te Anayasa Mahkemesi kararına 
uygun olarak %50-%50 mühendis ve mimar ortaklıkları olarak düzeltilmesi gerekmektedir. 
Yönetmelikten tümüyle kaldırılan mühendislik ortaklıkları, sayısız mühendislik ortaklıklarını 
mağdur etmiştir ve bu mağduriyet devam etmektedir. Öncelikle mühendis ve mimarların 
ihale süreçlerinden tamamıyla çıkarılmasına hizmet eden yönetmelik maddelerinin yeniden 
ele alınması gerekmektedir.

Sonuç olarak; yeterliliklerin sanal ortam görüntülerine indirgenmesini ve mesleki “yeterlili-
ğin” de “taahhüde” bağlanmasını kabul edilemez bulmaktayız. Yapılması düşünülen mesleki 
ve teknik yeterliliklere ilişkin değişiklikler, kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırı oldu-
ğundan ya amaca uygun değişiklikler yapılmalı ya da mevcut haliyle kalmalıdır. Ayrıca mü-
hendislik ve mimarlık ortaklığının da çözüme bağlanmasını beklediğimizi ifade etmek isteriz.

Saygılarımızla,

Dersim GÜL 
Genel Sekreter
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17.01.2018

İHALE İLE PERSONEL HİZMET ALIMI HAKKINDA MADEN 
TETKİK ARAMA MÜDÜRLÜĞÜ’NE GÖRÜŞ GÖNDERİLDİ

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

Konu :2017/20353 İhale Kayıt No’lu  Personel hizmet alım ihalesi hk.

Müdürlüğünüzün web sitesinde “Personel Hizmeti Alınacaktır” başlığıyla, 2017/20353 İhale 
Kayıt No’lu ihale ilanı bulunmaktadır.

Kamu İhale Yasası’nda ihale yoluyla alımlar; hizmet alımı ihaleleri, mal alımı ihaleleri, danış-
manlık hizmet alımı ihaleleri ve yapım işleri ihaleleri olarak tanımlanmıştır. Kapsam olarak 
Kamu İhale Yasası’nda tanımlı bu dört alım ihalesi dışında kalan ve esasen personel istihdamı 
amaçlanan bu ihale ilanı biçimsel olarak hizmet alımı ihalesi şartlarına uydurulmaya çalışıl-
mıştır. Bu ihale ilanının ilk kez karşılaşılan bir durum olduğunu belirtmek isteriz.  

İhale ilanının “ihalenin niteliği, türü ve miktarı” başlıklı 2. maddesinde ihale konusu;  “bir 
şirket müdürü bir yardımcı personel 43 kişi, 133 mühendis, 7 engelli mühendis ve 2 jeoteknik 
teknikeri” olarak belirlenmiştir.

İhale ilanının “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler” başlıklı 4.3. maddesindeki “İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter ön-
görülmemiştir.” ifadesi dahi konunun bir hizmet alımı olmadığının açık göstergesidir.

Müdürlüğünüzce “personel hizmet alımı” başlığı ile ilana çıkarılan ihale, MTA’nın kuruluş 
amaç ve görevlerine, Kamu İhale Yasası’na, 2005/9865 sayılı Bakanlar Kurulu kararına açıkça 
aykırıdır. Bu bir hizmet alımı ihalesi değildir, personel alımıdır. Kamu kurumlarına ihale yolu 
ile personel alımı yapılamaz. Personel alımı, kamu personel rejiminin öngördüğü liyakat ve 
kariyer ilkelerine uygun olarak yapılır.

Yasaların  Birliğimize verdiği görev ve yetkiye dayanarak, Yasalara ve Yönetmeliklere aykırı 
olan bu ilanın acilen web sitesinden kaldırılmasını, ihalenin iptal edilmesini ve ihalenin ip-
tal edildiğinin kamuoyuna duyurulmasını Genel Müdürlüğünüzden talep ediyoruz. Bu yanlış 
uygulamaya devam edilerek ihalenin gerçekleştirilmesi durumunda hatalı işleminizi dava ko-
nusu edeceğimizi bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Dersim GÜL

Genel Sekreter
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21.03.2017

SGK ASGARİ ÜCRET PROTOKOL TASLAĞI ÜZERİNE 
TMMOB GÖRÜŞÜ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kayıt Dışı

İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı’na - ANKARA
İLGİ: 19.01.2017 tarih ve 39841508/207.01/357235 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda özetle; kayıt dışı istihdamın ortaya çıkış türlerinden biri olan çalışanlara ödenen 
ücretlerin Kurumunuza eksik bildiriminin önlenmesi amacıyla Kurumunuzca yapılan çalışma-
lar kapsamında, mimar ve mühendislere fiilen ödenen ücret seviyelerini belirlemek amacıy-
la, Birliğimiz ile Kurumunuz arasında bir işbirliği protokolü imzalandığı; bu protokol kapsa-
mında Birliğimiz tarafından çeşitli mühendislik ve mimarlık mesleklerine ilişkin belirlenen 
ücret seviyelerinin Kurumunuza bildirilmekte olup, bu bilgiler ışığında Kurumunuzca gerekli 
analizlerin yapıldığı ve gerek görülmesi halinde ilgili işyerlerinin denetlendiği; denetlenen 
işyerlerinde bildirimlerin sigortalılara gerçekte ödenen ücret düzeyinden yapılmadığının tes-
piti halinde gerekli idari yaptırımların uygulandığı yönünde bilgilendirme yapıldıktan sonra 
imzalanan işbirliği protokolünün imza tarihinden bu güne kadar geçen süreçte, Kurumunuz 
tarafından yürütülen iş ve işlemlere esas teşkil eden mevzuatta önemli değişiklikler yaşandı-
ğından bahisle, protokolün güncellenme ihtiyacı doğduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede hazırlanmış olan yeni protokol taslağı incelenmek üzere yazınız ekinde tarafı-
mıza iletilmiştir. 

Yasal üretim faaliyetleri içinde yer alan, ancak faaliyetleri kamu kayıt ve istatistiklerinde eksik 
yer alan ya da hiç yer almayan istihdam olarak tanımlanan kayıt dışı istihdam, farklı gelişmiş-
lik düzeyine sahip tüm ülkelerin karşılaştıkları ortak bir sorundur.

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de kayıt dışı istihdamı denetim altına alabil-
mek için cezalandırma, kanuni takibat, eğitim ve ekonomik tedbirler uygulanmaktadır.

İlgi yazınızda da ifade edildiği üzere Kurumunuz ile Birliğimiz arasında imzalanan işbirliği pro-
tokolü de mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretli çalıştırıldığı sektörlerde kayıt dışı 
istihdamı önleme temelinde şekillendirilmiştir.

Bu protokol; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince belirlenen “ İşçilere bir çalış-
ma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. ge-
reksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak 
tanımlanan zorunlu asgari ücretin, lisans düzeyinde eğitim almış mühendis, mimar ve şehir 
plancısı meslek mensuplarının almakta oldukları ücret bağlamında reel durumu yansıtan bir 
rakam olmadığı, ancak işverenlerin kayıt dışılığa yönelerek prim ödemelerini asgari ücret 
üzerinden yatırdıkları gerçeğinden hareketle hayata geçirilmiştir.
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Bilindiği üzere söz konusu protokol 31.07.2012 tarihinde imzalanmıştır. İmzalanan protokol-
de TMMOB’nin yükümlülüğü, “mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek 
icra eden disiplinlere ilişkin olarak yıllık bazda asgari ücret seviyeleri belirleyerek SGK’ya ilet-
mek” olarak tanımlanmıştır.

Birliğimiz o tarihten bu güne ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için belirledi-
ği ücreti her yıl aralık ayında Kurumunuza iletmekte ve aynı zamanda bağlı meslek odaları ile 
kamuoyuna duyurmaktadır. Ücret belirlemesinde reel rakamlardan uzaklaşmamaya gayret 
gösterilmekte ve ağırlıklı olarak kamu kurumunda yeni işe başlayan mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının ücreti dikkate alınmaktadır. 

Bu noktada; Kurumlarımız arasında yaklaşık beş yıldır yürütülen bu karşılıklı işbirliği ile prim 
ödemelerinin takibi ve denetimi sayesinde, mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdam 
edildiği sektörler disiplin altına alınabildiğinin ve kayıt dışılığın büyük oranda önlendiğinin 
altını çizmek isteriz.

Bu açıklamalarımız doğrultusunda tarafımıza iletilen Protokol taslağına ilişkin görüş ve de-
ğerlendirmelerimiz şöyledir;

İmzalanan Protokol 16.05.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun 13. Madde-
sinin (g) bendi ve 14. Maddesinin (d) bendine dayanılarak düzenlenmişken taslak protokolde 
aynı Kanunun 13/A maddesinin (ç) bendi dayanak olarak gösterilmiştir. Yeni dayanak madde-
si de kurumlar arası işbirliğine cevaz verdiğinden tarafımızca uygun bulunmuştur.

İmzalanan Protokolün TMMOB’nin yükümlülükleri başlıklı 4. Maddesi “TMMOB ücretlerin 
eksik bildirilmesini önlemek amacıyla mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında 
meslek icra eden disiplinlere ilişkin olarak yıllık bazda asgari ücret seviyeleri belirleyerek 
SGK’ya iletecektir.” şeklinde düzenlenmişken, taslak protokolde bu ifade “TMMOB ücretlerin 
eksik bildirilmesini önlemek amacıyla mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında 
hizmet akdiyle çalışan meslek mensuplarına ilişkin olarak yıllık bazda asgari ücret seviyele-
ri belirleyerek SGK’ya iletecektir.” olarak değiştirilmiştir.

Mesleğin icrasında hizmet akdi yapılmasının önemi ve gerekliliği tartışmasız doğru olmakla 
birlikte ülkemizde işverenlerin yazılı bir hizmet akti imzalamaya çok yaklaşmadıkları, ücret-
li çalışanların ise bu hakkı talep etme noktasında yeterince ısrarlı olamadıkları bilinen bir 
gerçekliktir. Bu nedenle tarafımızca 4. Maddenin imzalanan protokoldeki haliyle korunması 
gerektiği değerlendirilmektedir.

İmzalanan Protokolün SGK’nın Yükümlülükleri başlıklı 5. Maddesi “SGK; sosyal güvenlik bilin-
cinin artırılması amacıyla TMMOB tarafından dağıtımı sağlanacak dokümanların hazırlan-
masına yardımcı olmayı, mühendis ve mimarların ücretlerinin TMMOB tarafından belirle-
nerek kuruma iletilen asgari ücretlerin altında olmaması için gerekli tedbirler almayı…. 
kabul ve taahhüt eder.” şeklinde düzenlenmişken, taslak protokolde bu ifade “SGK; sosyal 
güvenlik bilincinin artırılması amacıyla TMMOB tarafından dağıtımı sağlanacak dokümanla-
rın hazırlanmasına yardımcı olmayı, mühendis ve mimarların sigortasız çalıştırılmalarının 
ve ücretlerinin eksik bildiriminin önlenmesi için TMMOB ile işbirliği yapmayı….kabul ve 
taahhüt eder.” olarak değiştirilmiştir.
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İlgi yazınızda da ifade edildiği gibi, Birliğimiz tarafından bildirilen ücret, İş Kanunu’nun 39. 
Maddesi gereği belirlenen zorunlu asgari ücrete alternatif bir ücret olarak değil, mühendis, 
mimar, şehir plancısı çalıştırılan bir işyeri tarafından yapılan bildirimlerin gerçekte ödemekte 
oldukları ücret düzeyinden yapılıp yapılmadığının denetlenmesine ilişkin destekleyici bir bil-
gi, bir ölçüt olarak değerlendirilmelidir. 

Mevcut uygulamada, bir işyerinde mühendis kodu ile girişi yapılan bir kişinin prime esas üc-
retinin TMMOB tarafından belirlenen ücret seviyesinin altında olduğunun görülmesi duru-
munda SGK için bu işyeri denetlenmesi gereken işyeri olarak değerlendirilmekteyken, Taslak 
protokoldeki ifadenin kabulü halinde “mühendis kodları” işlevsiz hale gelecek ve o işyerinde 
denetimi gerektirir bir durum olup olmadığını değerlendirmeye sevk edecek bir eşik değer 
kalmayacaktır. Tarafımızca en kritik olarak değerlendirilen değişiklik budur.

Yaptığımız görüşmede de ifade ettiğimiz üzere taslak protokolün bu maddesi yaklaşık 5 yıl-
dır sürdürmekte olduğumuz işbirliğini fiilen yok edecektir. Birliğimiz, imzalanan Protokolün 
5. maddesindeki “asgari ücret” ifadesinin kurumun yetki sınırlarını aştığı yönündeki kaygıyı 
gidermek için bu ifade yerine  “hizmet bedeli” ifadesinin kullanılabileceğini öngörmektedir. 
Ancak ifade ne olursa olsun uygulamada denetime esas bir eşik değer olması gerektiğinin 
altını bir kez daha çizmekte fayda görmekteyiz.

Kayıt dışı istihdamın en önemli sonuçlarından birisi kamunun gelir kaybına uğramasıdır. Kayıt 
dışı istihdamla mücadele çalışmalarının etkin, etkili ve başarılı olabilmesi için, toplumu oluş-
turan tüm kesimlerin özveri ile sorunun çözümüne eğilmesi, demokratik katılım ve sosyal 
diyalog anlayışıyla sorunun çözümüne katkı sağlaması gerekmektedir.

Kayıt dışılığın önlenmesinde önemli bir yeri olan, içinde TMMOB’nin de olduğu kamu kuru-
mu niteliğindeki meslek kuruluşları ile yapılacak bu tür protokollerle bir yandan üyelerin hak 
kayıplarının önüne geçilirken diğer yandan da SGK’nın da pirim kaybına uğraması engellen-
mektedir.

Bu bağlamda Birliğimiz, işbirliğimizin geliştirilerek daha ileriye götürülmesi yönündeki bek-
lentilerimizi karşılamadığı gibi bu güne kadarki kazanımların da kaybedilmesine yol açabile-
cek protokol taslağının gündemden çekilmesini önermektedir. 

İşbirliğimizin devam edeceğine olan inancımızla bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Dersim GÜL

Genel Sekreter
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ÜZERİNE TMMOB 
GÖRÜŞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ÜZERİNE
TMMOB GÖRÜŞÜ - 2017

SUNUŞ
16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun, bilindiği üzere kamuoyunda çeşitli açılardan tartışılmış ve tartışmalara 
devam edilmektedir. Bu kitapçık da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin yaklaşımla-
rını yansıtması ve konunun bütün yönleriyle aydınlatılmasını amaçlamaktadır. Zira yapılmak 
istenen Anayasa değişikliğinin başlıca kusurlarından biri, hazırlık safhasında halkın katılımı-
nın sağlanmaması, halktan hiç görüş alınmaması; bir diğeri de OHAL koşullarında yürütülen 
taraflı propaganda faaliyetleri ile halkın objektif bilgilenme hakkının istismar edilmesi olmuş-
tur. Bu kitapçığın hazırlanması esasen bu nedenle gündemimize girmiştir. Meslektaşlarımız 
ve toplumun bilgilenme ihtiyaçlarına katkıda bulunmak, yapılmak istenen değişikliklerin an-
laşılırlığını sağlamak ana amacımızdır.
* * *
Bu kitapçıkta, Anayasal bağlamı içinde ülke yönetim sisteminin nasıl ve ne yöne doğru değiş-
tirilmek istendiği değerlendirilmektedir. Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşu, özerk kamu tüzel kişiliği statüsündeki mesleki demokratik bir 
kitle örgütü ve sorumlu yurttaşlar olarak; Anayasal düzenin yeniden kurgulanmasını değer-
lendirmek sorumluluklarımızın arasında yer almaktadır.
Ülkenin Anayasal düzeni, başka bir deyişle temel düzeni, siyasal sistemi/rejimi, dolayısıy-
la ülke ekonomisinin nasıl örgütlenip yönlendirileceği; toplumsal yaşamın, ekonominin ve 
kamu idari yapısının hemen her alanıyla bağlantısı bulunan meslek alanlarımız ve mesleki 
demokratik örgütlülüğümüzle, doğrudan ve dolaylı bağlantıları bulunan konulardır.
Anayasa değişikliği devlet ve kamu idari yapısını tepeden tırnağa değiştirmeyi öngörmekte 
ve konunun meslek alanlarımız ve örgütlerimizi doğrudan ilgilendiren boyutları bulunmak-
tadır. Şöyle ki, 2007-2009 arasında TMMOB ile bütün kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-
ruluşlarının, Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlanan Anayasal kamu tüzel kişiliği konum-
larını ve kamu yararını sorgulayan bir rapor düzenleyen Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) 
görev ve yetkilerinin görev ve yetki kapsamı genişletilmektedir.
Anayasa’nın 108. maddesinde yapılmak istenen değişiklikle, Cumhurbaşkanına bağlı olan 
DDK’nin tüm kamu kurum ve kuruluşları,  sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve 
kuruluşların katıldığı her türlü kuruluş, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, 
her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, 
her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapma yetkisine, idari soruşturma da eklen-
mektedir. Ayrıca DDK’nin görev ve yetkilerinin kanun ile düzenlenmesi hükmü, Cumhurbaş-
kanı kararnamesiyle hükmü ile değiştirilmektedir.
Gerek bu yönüyle, gerekse Anayasa değişikliğinin referandumda kabulü halinde, Anayasa’da 
hızla başka değişiklikler yapmaya yönelik adımlar atılacağı ve 135. maddesinin de değişti-
rileceği açıktır. Kısaca, son derece toplumsal bir içeriğe sahip olan kamu yararı ile birlikte 
TMMOB’nin bekası, sürekliliği ve geleceği söz konusudur.

* * *
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Topluma yukarıdan bir tarzda dayatılan bu Anayasa değişikliği ile, 15. yılına giren AKP iktida-
rının neoliberal vahşi sosyoekonomik politikalarının, kamu-halk-toplum yararı ile hesaplaş-
ması ve tasfiye etme çabası doruğuna varmaktadır.
Ayrıca, bu Anayasa değişikliğinin siyasal arka planında; hem 90 yıllık parantezi kapatma, 90 
yıllık enkazı kaldırma ve Avrupa ülkeleri monarşi ile demokrasiyi birlikte yaşatma yoluna gi-
derken biz hanedanı ülke dışına çıkartıp cumhuriyeti ilan ettik sözlerine yansıyan modern 
Türkiye ve Cumhuriyet ile hesaplaşma; hem demokrasi bir tramvaydır, gittiğimiz yere kadar 
gider, orada ineriz, parlamenter sistem bekleme odasına alındı sözlerine yansıyan demok-
rasiyi reddetme; hem de tutturmuşlar laiklik elden gidiyor, diye!.. yahu bu millet istedikten 
sonra laiklik tabii elden gidecek!.. sonra nedir bu laiklik Allah aşkına?.. bu ne menem şey?, 
hem laik hem Müslüman olunmaz.. ya Müslüman olacaksın ya laik; ya da kişi laik olmaz 
devlet olur sözlerinde görülen laiklik düşmanlığı ve laiklik ile hesaplaşma gibi güdü ve amaç-
lar bulunmaktadır. Sonuçta temel arzu, her yönüyle sermaye düzeni ve yeni egemenlerine 
dikensiz gül bahçesi yaratabilmek için tarihsel toplumsal kazanımlarımızla demokrasinin var 
olan kırıntılarını bile yok edecek, baskıyı sistematik hale getirecek bir dikta rejiminin inşasıdır.
Bu değişiklik paketinin kabul edilmesi durumunda ülkemizi nelerin beklediğinin işareti bu-
günlerden veriliyor: Daha fazla kamu kaynak ve varlığının yok edilmesi; daha fazla gözaltı ve 
tutuklama; daha fazla işten çıkarma; daha fazla KHK, savaş, halklar arasında düşmanlık, her 
alanda hukuk dışılık…
Anayasa değişikliğinin, hem yürürlükteki Anayasa’ya aykırılıkları; hem de hazırlanış, sunuluş, 
şekil, usul; teknik, esas/içerik gibi öğeler itibarıyla, Anayasa hukuku öğretilerine, Anayasal 
geleneklere ve birikimlere açık aykırılıkları bulunmakta; Anayasa Mahkemesi denetimi dı-
şında tutulan olağanüstü hal koşulları ve kararnameleri ile yürürlükte bulunan Anayasa’ya 
aykırılıkları da bulunmaktadır.
Bu nedenler bütünü itibarıyla, modern Türkiye’nin, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ilkeleri ve 
bilimsel öğretilerin yetiştirdiği biz mühendis, mimar, şehir plancıları için bu tarihsel, toplum-
sal, bilimsel norm ve değerlere sahip çıkmak; “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, 
baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği, emper-
yalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlen-
direrek sürdürme yolunda inançlı ve kararlı” olmak; sorumluluk ve görevlerimiz arasındadır.
Biz mühendis, mimar, şehir plancıları olarak; egemenliğin kişi veya kişilerde değil halkta 
olduğu ve onu, halkın demokratik katılımıyla gerçekten temsil eden kurullar ve organlarca 
kullanılacağını öğreten demokrasi ve hukuk öğretileri ile normlarına sahip çıkıyoruz, sahip 
çıkmaya devam edeceğiz.
Biz mühendis, mimar, şehir plancıları olarak; demokrasi mücadelesini sürdürmeye, eksiksiz 
ve tam demokrasiyi kazanmak için mücadeleye, demokrasi güçleri ile yan yana olmaya de-
vam edeceğiz.
Biz mühendis, mimar, şehir plancıları olarak; mesleki etik norm ve değerlere; meslek alan-
larımız ve meslek örgütlerimizin kamusal, toplumsal yararlarına, bilim ve teknik temelinde, 
bilinçle, kararlılıkla sahip çıkıyoruz, sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Ülkemizin içine girdiği kritik dönemeçte, yurttaşlık ve kolektif örgütsel sorumluluklarımızı 
üstlenmemizin bir ürünü olan bu kitapçığın aydınlatıcı olması ve ülkemizin demokratikleşme 
sürecine katkıda bulunmasını diliyoruz.

GİRİŞ
16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, 18 maddeyi kapsamaktadır. Bu 18 maddenin ilk 15 maddesi ile Ana-
yasa’nın 15 maddesi değiştirilmektedir. İlk 15 maddeden sonra gelen 16 ve 17. maddelerde 
yapılan hayli parçalı diğer 43 Anayasa maddesi değişikliği ile birlikte, yürürlükteki Anayasa’da 
toplam 58 madde değişikliği yapılmak istenmektedir.
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Kanunun ilk 15 maddesinden sonra gelen 16. maddesi altı alt maddeden oluşmaktadır. Bu alt 
maddelerde yürürlükteki Anayasa’dan çıkarılan, eklenen, değiştirilen ibareler, fıkralar, cüm-
leler ve maddeler yer almaktadır. Bu değişiklikler Anayasal düzen ve ülke yönetim sisteminde 
yapılan köklü değişiklikleri göstermesi itibarıyla çok önemlidir. Örneğin  yürürlükteki Anaya-
sa’nın 10 maddesinden çeşitli ibareler (Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine 
vb.) çıkarılmakta; 20 maddesinde başka çıkarılan çeşitli ibareler yerine (Bakanlar Kuruluna 
ibaresi Cumhurbaşkanına şeklinde; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları 
ibaresi Cumhurbaşkanı yardımcıları şeklinde; kanunla ibaresi Cumhurbaşkanlığı kararname-
siyle şeklinde vb.) yeni ibareler eklenmekte; iki ayrı maddenin fıkralarına ekler yapılmakta; 
bir maddesinde çeşitli çıkarma ve ekler yapılmakta; beş maddesinden beş cümle çıkarılmak-
ta; 21 Anayasa maddesi de tamamen kaldırılmaktadır.
17. madde, Anayasa değişikliklerinin kabulü halinde, bazılarının yürürlüğe girecekleri tarihler 
ve uygulanmaları üzerine Geçici 21. Madde ile onun dokuz alt maddesini içermektedir. Bir-
likte yapılacak milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi; yapılmak istenen 
Anayasa değişiklikleriyle uyum amaçlı Meclis İç Tüzüğü ve diğer kanunların çıkarılma süresi; 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin belirlenme ve göreve başlama süresi; Askeri yargının 
lağvedilmesi, askeri yargı mensuplarının diğer yargı kurumlarına nakli veya emekliliklerinin 
düzenlenmesi ile baktıkları dosyaların ilgili adli mercilere dağıtılması; ve yürürlükte bulunan 
kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, kaldırılan Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafın-
dan çıkarılmış yönetmelikler ile diğer düzenleyici işlemlerin devamı ve bu yetkilerin Cumhur-
başkanı tarafından kullanılması, Geçici 21. Madde hükümleri arasında yer almaktadır.  
18. madde ise Anayasa’nın değişiklik yapılan ve mülga/kaldırılanlar dâhil toplam 58 madde-
sinin yürürlük tarihlerini kapsamaktadır.
Söz konusu 16, 17, 18. maddeler, yapılan değişikliklerin bütününün anlaşılmasına kolaylık 
sağlayacağı için, birinci bölümden sonra bu maddelerin özetlerini yapacak, sonra da paketin 
ilk 15 maddesi ile Anayasa’nın farklı 15 maddesinde yapılan değişikliklere değineceğiz.

BİRİNCİ BÖLÜM
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Mİ, ANAYASASIZLAŞMA SÜRECİ Mİ?

Bugün ülkemizde, Anayasal düzen değişimi, Anayasal bağlamıyla birlikte bir rejim değişikliği 
süreci yaşanmaktadır. Son yıllarda oluşturulan fiili duruma, Anayasal bir çerçeve kazandırıl-
maya çalışılmaktadır.
Bildiğimiz üzere ülkemizde çok partili yaşama geçiş sonrası demokrasi ve parlamenter sis-
tem kesintili olarak uygulanmıştır. On yıllardan beri her safhasına tanık olduğumuz üzere, 
emperyalizme bağımlılık, soğuk savaş dönemi ve 1980-90’lardan itibaren dünya kapitalizmi 
ile bütünleşme süreçleri, ülkemizdeki siyasal yapılar ve ekonomi politikaları üzerinde olduk-
ça etkili olmuştur. Diğer yandan, parlamenter demokrasi ortamından yararlanmakla birlikte 
onu benimsemeyen, istismar eden yaklaşımlar hep egemen olmuştur. Sömürü ve rant çıkar-
larına hizmet eden düzenlemelerle, din istismarının yoğunlaşmasıyla, yürütme ve ona bağlı 
baskı aygıtlarının güçlendirilmesiyle, yargının partizanca kullanılmasıyla, kamuyu liyakat il-
kesinden uzaklaştıran bir aşınma, yozlaşma süreci yaşanmıştır. Mafyavari ilişkiler, siyaseti ve 
kurumlarını ağ gibi sarmıştır.
Parlamenter-temsili demokrasiyi, erkler/kuvvetler ayrılığını, yürütme organ ve güçlerini 
dengeleyecek, frenleyecek, denetleyecek mekanizmaları devre dışı bırakma yönelimi genel-
de hâkim olmuştur. Şu an yapılmak istenen anayasa değişiklikleri ve partili cumhurbaşkan-
lığı, açıkça söylendiği gibi tek kişilik hükümet sistemine yönelim, söz konusu yozlaşma ve 
bunalımın hem bir ürünü, hem de onu tırmandırıcı bir içerik ve tarzda gündeme gelmiştir. 
Bugünkü durum, bu çerçevede, saray iktidarının kendini anayasal güvenceye alma çabalarıy-
la belirlenmektedir.
Fakat söz konusu olan anayasa değişiklikleri, dünya ve ülkemizdeki anayasal gelenekler ve bi-
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rikimden tamamen farklı olarak gündeme gelmiştir. Dünya ve Türkiye’deki anayasa yapımına 
dair gelenek ve birikimlerden açık bir kopuş söz konusudur. Parlamenter sistemin olmazsa 
olmazı olan; erkler/kuvvetler ayrılığı, yasamanın/Meclisin tek ve en üst yasama organı ol-
ması, yargı bağımsızlığı, yürütme üzerindeki denge, fren, denetleme mekanizmalarının, ne 
kadar kaldı ise tamamen devre dışı bırakılacağı bir Anayasa değişikliği söz konusudur.  
Gelinen noktada, ülkemizde yaklaşık 140 yıllık geçmişi bulunan anayasal gelenekler ile tem-
sili-parlamenter sistem yönelimlerini reddeden bir içeriğe ve biçime sahip bir Anayasa deği-
şikliği yapılmak istenmektedir.
Oysa köklü bir Anayasa değişikliğinin, ancak toplumsal meşruiyeti bulunan Kurucu bir Meclis 
tarafından yapılması gerekir. Ancak bu değişiklik, iktidarın, iktidarını kalıcılaştırmak ihtiyacını 
karşılamak için yapılmaktadır.
Anayasaların temel özelliği olan iktidarların sınırlandırılması, erkler/kuvvetler ayrılığı, hu-
kukun üstünlüğü, yurttaşlık hakları ve Anayasal eşitlik, temel hak ve özgürlükler, toplumsal 
örgütlenmelerin bağımsızlıkları, toplumsal ortak çıkarların korunması, kamu yararının ve 
kamusal hizmetlerin öndeliği gibi temel normlar, bugün halkımıza dayatılan değişiklik tek-
lifinde yoktur.
Dolayısıyla ortada gerçek bir anayasa, anayasal geleneklere uygun bir sistematiğe sahip bir 
anayasa önerisi yoktur. Kişi-parti-devlet birliğini totaliter bir zorlama ile sağlamaya yönelik 
açık bir dikta istemi söz konusudur.
Temsili-parlamenter demokrasinin bütün biçimlerinin, katı bir şekilde erkler/kuvvetler ay-
rılığına dayanan ve parlamenter sistemle bir şekilde barışık başkanlık, yarı-başkanlık veya 
karma örneklerin de dışında bir rejim değişikliği söz konusudur. Tepeden tırnağa, hem siyasal 
sistem hem de onu içeren bir rejim, kısaca temel siyasal düzen, Anayasal düzen değişikliği 
söz konusudur. Yasama, yürütme, yargı mekanizmalarının tek kişide toplandığı, denetim dışı 
otoriter-totaliter bir rejime geçiş söz konusudur.
Bu arada, 1982 Anayasasının 1987’den itibaren, 18 ayrı değişiklikle 113 maddesinin değişti-
rildiğini, bu değişikliklerin 53 maddeyi kapsayan 9’unun, 2004 yılından itibaren AKP iktidarı 
tarafından yapıldığını; 2007 ve 2010 yıllarında yapılan değişikliklerin, yasama, yürütme, yar-
gı erkleri arasındaki ağırlığı, 1982 Anayasasında yapıldığı gibi yürütmeye doğru kaydırdığını 
belirtmek isteriz. Hem bu anayasal zemin hem de fiili güç kullanımı,  iktidara güçlü yürütme 
yetkisi vermesine rağmen az gelmiş olmalı ki, şimdi tüm kuvvetlerin ayrılığı yok edilerek tek 
kişide toplanması istenmektedir. Şimdi yapılmak istenen değişiklik, aşağıda objektif olarak 
görüleceği üzere, yürütmenin diğer erkler ile bütün kurumlar üzerindeki tam hâkimiyetini/
egemenliğini sağlama yönündedir.
1982 Anayasası ve onun üzerinde yapılan çok sayıda değişiklikten bazıları ile birlikte şim-
di yapılmak istenen değişiklikler, Türkiye’nin Anayasal devlet yaklaşımından uzaklaştığını ve 
bir anayasasızlaşma süreci içinde olduğunu göstermektedir. Zira iktidarı sınırlamayan, ya-
sama-yargı-yürütme erklerinin ayrılık ve karşılıklı bağımlılığını tanımayan bir anayasa, belki 
anayasa olarak adlandırılabilir ama anayasal devlet olarak tanımlanamaz, anayasal gelenek 
ve birikimler içindeki anayasallık sıfatını kazanamaz.
İfade-örgütlenme-basın özgürlüklerini baskı altına alan, temel hak ve özgürlük normlarını 
çiğneyen;  bütün kamu kurumları ile yerinden yönetim esaslı özerk, kamu tüzel kişiliği bulu-
nan kuruluşlar üzerinde mutlakî bir güç oluşturmayı sağlayacak bir anayasa, anayasallık ve 
anayasal devlet niteliğiyle bağdaşmayacaktır. Devlet örgütlenmesinin bütününü partili cum-
hurbaşkanı olarak tek bir kişide cisimleştirecek bir dikta iktidarına tabi kılan bir metin, klasik 
ve geleneksel anlamıyla Anayasal devlet statüsüne sahip olamayacaktır.
Diğer yandan bu değişikliğin hazırlanış, sunuluş, usul, şekil, içerik gibi birçok açıdan sorunlar 
ve yanlışlıklar içerdiği de bilinmektedir.  Hazırlanışı ve değiştirilmesinde açıklık, şeffaflık, katı-
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lımcılık ve sağlıklı tartışma zeminleri bulunmayan bir değişiklik söz konusudur.
Toplumun kapsamı hakkında sağlıklı bir bilgi dahi edinemediği, demokratik ortamlarda öz-
gürce tartışılmadan; barolar, anayasa hukukçuları, üniversiteler, özerk meslek kuruluşları, 
demokratik kitle örgütleri ve halktan hiç görüş alınmaksızın hazırlanmış olan teklif hızla 
TBMM Genel Kuruluna sunulmuş ve hızla kabul edilmiştir.
Kanun teklifinin oylamasında Meclis İç Tüzüğü’nün ve Anayasa’nın 175. maddesinin hükmü 
olan gizli oy esası ihlal edilmiştir. Kanun teklifi, yalnızca iktidar partisi milletvekillerinin teklifi 
olarak TBMM’ye sunulmuş ve yalnızca iki parti mensubu milletvekillerinin, parti yönetimle-
rinin denetimine tabi açık oylarıyla kabul edilmiştir.
Anayasa değişikliği, Anayasa hukukunun en temel özelliği olan iktidarların yetkilerinin sınır-
landırılması, hukuki bir çerçeveleme içine alınması, erkler/kuvvetler ayrılığı ve yargı bağım-
sızlığı eksenlerinden yoksundur.
Anayasa değişikliği, sistem ve rejim değişimini içeren anayasaların yapım organı olan Kurucu 
bir Meclis’in yokluğunda yapılmak istenmektedir.
Üstelik Anayasa değişikliği, 15 Temmuz darbe girişimi üzerine ilan edilen ancak, demokratik 
toplumsal muhalefet üzerinde baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına dönüşen 
OHAL ve OHAL KHK’leri ortamında referanduma sunulmaktadır.
OHAL devam ederken, iktidar olanaklarının Cumhurbaşkanı, Hükümet ve iktidar partisi tara-
fından sonuna kadar kullanılacağı, medyanın iktidar hizmetine sunulduğu bir halk oylaması, 
hiçbir şekilde demokratik koşullarda yapılmış bir oylama hüviyeti kazanmayacak, meşruiyeti 
hep sorgulanacaktır. Biliniyor, 1982 Anayasası yüzde 92 oranında oy almasına karşın meşru-
iyet kazanamamıştır. Temel hak ve özgürlükler halka oylatılarak yok edilmiş, çoğunluk oyu 
yani “milli irade” yönünden hiçbir sorunu olmamasına rağmen meşruiyeti hep tartışılmıştır.
Bu değişiklik, hukuk sistemini, kamuyu, devleti, siyaseti, ekonomiyi ve toplumsal yaşamı al-
tüst edecek, yeni kriz ve çatışma öğeleri yaratacaktır.  
Halkın temel hak ve özgürlüklerini güvenceye almayan, sosyal hukuk devleti normlarından, 
hukukun üstünlüğünden ve kuvvetler ayrılığından yoksun, toplumsal, politik örgütlenmele-
rin hazırlanmasında öncü bir rol üstlenmediği, demokratik koşullarda özgürce tartışılmayan 
hiçbir anayasa değişikliği girişimi, Türkiye’de demokrasinin de “istikrarın” da önünü açamaz.

İKİNCİ BÖLÜM
DEĞİŞİKLİK PAKETİNİN 16, 17, 18. MADDELERİ İLE ANAYASA’DA YAPILMAK İSTENEN DEĞİ-

ŞİKLİKLER
Bu bölümde, paketin 16, 17, 18. maddeleri ile Anayasa’nın bazı maddelerinde yapılan çeşitli 
parçalı ama Anayasa, rejim, ülke yönetimi sistemini farklılaştıran değişikliklere yer verilecek-
tir.

I. 16. Madde ile Anayasa’da Yapılan Değişiklikler
1. 16. madde, altı alt maddeden oluşmaktadır. Çıkarılan, çıkarılan ve yerlerine koyulan, ek-
leme yapılan, değiştirilen ibareler, çıkarılan cümle ve fıkralar ile tamamen çıkarılan Anayasa 
maddeleri, yapılan sistemik değişiklikleri, sözcükler veya ibareler üzerinden aydınlatıcıdır.
16. maddenin A) alt maddesi yürürlükteki Anayasa’nın 10 ayrı maddesinden çıkarılan bazı 
ibareleri kapsamaktadır. Bunların bir kısmı, kaldırılan Başbakan ve Bakanlar Kurulu üzerine-
dir: Bakanlar Kurulu; doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine; Başbakan 
ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, ve tüzük tasarılarını incelemek ibareleri 
Anayasa’dan çıkarılmaktadır.
Çıkarılanların bir kısmı da, sıkıyönetim; Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve 
Yüksek; yedinci fıkrasından ile Jandarma Genel Komutanı ibareleridir.
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B) alt maddesi, Anayasa’nın 20 ayrı maddesinden çıkarılanlar ile yerlerine koyulan ibarele-
ri içermektedir. Bunların bir kısmı kaldırılan Başbakan, Başbakanlık, Bakanlar ve Bakanlar 
Kurulu üzerinedir: Bakanlar Kuruluna ibaresi Cumhurbaşkanına ibaresi ile; Bakanlar Kurulu 
ibaresi Cumhurbaşkanı ibaresi ile; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, 
ibaresi Cumhurbaşkanı yardımcıları, ibaresi ile; Bakanlar Kurulunca ibaresi Cumhurbaşka-
nınca ibaresi ile; Başbakan ibaresi Cumhurbaşkanı yardımcıları ibaresi ile; Başbakanın iba-
resi Cumhurbaşkanı yardımcısının ibaresi ile; Başbakanlık ibaresi Cumhurbaşkanı ibaresi ile; 
Bakanlar Kurulunun ibaresi Cumhurbaşkanının ibaresi ile; Başbakanlığa ibaresi Cumhurbaş-
kanının görevlendireceği bakana ibaresi ile; Bakanlar Kurulu üyelerini ibaresi Cumhurbaşkanı 
yardımcılarını, bakanları ibaresi ile; hükümete ibaresi Cumhurbaşkanına ibaresi ile değişti-
rilmektedir.
Bazıları da kanun, tüzük, kanun hükmünde kararnameler ile ilgilidir. Örneğin kanunla ibaresi 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ibaresi ile; ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği 
yetkiye dayanılarak ibaresi kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ibaresi ile; Baş-
bakanlık ibaresi ve Cumhurbaşkanı ve tüzüklerin ibaresi Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin 
ibaresi ile; tüzük ibaresi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ibaresi ile; kanun hükmünde karar-
namelerin ibareleri Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ibaresi ile; kanun hükmünde karar-
name ibareleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ibareleri ile değiştirilmektedir.

2. Devlet Denetleme Kurulu
16. maddenin Ç) alt maddesi, Sunuş’ta değindiğimiz, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) üzerine 
olan, Anayasa’nın 108. maddesinde yapılan değişiklikler üzerinedir:
Yürürlükteki madde dört fıkradan oluşmaktadır ve şöyledir:
“Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının is-
teği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu 
kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek ku-
ruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle 
vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar.
Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır.
Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikte-
ki kişiler arasından, Cumhurbaşkanınca atanır.
Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri, kanunla 
düzenlenir.”
Yapılan değişikliklerle, birinci fıkra sonunda yer alan inceleme, ibaresinden önce gelmek 
üzere idari soruşturma, ibaresi eklenmekte; ikinci fıkradan Silahlı Kuvvetler ve ibaresi çıka-
rılmakta; üçüncü fıkrada üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki 
kişiler arasından, ibareleri çıkarılmakta; dördüncü fıkrada kanunla ibaresi çıkarılmakta ve 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ibaresi eklenmektedir.
Böylece, Cumhurbaşkanına kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları, işçi ve işveren meslek kuruluşları, kamuya yararlı dernekler, vakıflar ve Silahlı 
Kuvvetler üzerinde idari soruşturma yapma yetkisi de verilmektedir. DDK idari soruşturmacı 
bir kurula dönüştürülmektedir. Kurul üyelerinin kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasın-
dan oluşması hükmü kaldırılarak, konu Cumhurbaşkanının keyfiyetine bırakılmaktadır.  
Bu noktada Cumhurbaşkanının ve DDK’nin; piyasa ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki mes-
lek kuruluşları olan TOBB, TESK, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Türkiye 
Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Bir-
liği, Türkiye Noterler Birliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Değerleme Uzmanları 
Birliği’ni; üretici birlikleri olarak addedilebilecek olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye 
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Tohumcular Birliği’ni; ve doğrudan kamusal-toplumsal hizmet ve mesleki denetim faaliyeti 
yürüten TMMOB, Türkiye Barolar Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türk Diş Hekimleri 
Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Tabipleri Birliği,  Türkiye SMMM ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği ve diğer mesleki örgütlenmeler ile sendikalar ve kamu yararına faaliyet göste-
ren dernekler ve vakıflar üzerinde tam bir hakimiyet kurmasının amaçlandığı açıktır.
DDK’nin 2007-2009 arasında bu meslek kuruluşları üzerine hazırladığı 1.061 sayfalık Araş-
tırma ve İnceleme Raporunun, yapısal değişiklikler yapmayı amaçlayan kapsamlı önerileri 
arasında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin Anayasa’nın 135 inci mad-
desinin yeniden düzenlenmesi ve idari, örgütsel, mali yapı ve seçim sistemlerinin değiştiril-
mesi isteminin bulunduğu da hatırlandığında, konunun Birliğimiz ve adları yukarıda belirtilen 
kuruluşlar, dolayısıyla ilgili meslek alanları ve kamusal hizmetler açısından önemi daha bir 
anlaşılır olmaktadır.

3. Anayasa Mahkemesi (AYM)
16. maddenin D) alt maddesi ile; Anayasa’nın Yüksek Mahkemeler ve Anayasa Mahkemesi 
üzerine olan 146. maddesindeki onyedi Anayasa Mahkemesi üyeliği ibaresinin onbeş şeklin-
de değiştirilmesi ve bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ibaresi 
ile Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ibareleri Anayasa’dan çıkarılmaktadır.
Böylece Anayasa Mahkemesi üyelerinin 12’si Cumhurbaşkanı tarafından, 3’ü TBMM tara-
fından belirlenecektir. Yüksek askeri yargının Anayasa Mahkemesi’ne aday üye olarak seçip 
Cumhurbaşkanının atadığı askeri yargı mensupları AYM üyeliğinden düşmektedir.
4. Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
16. maddenin E) alt maddesi, yürürlükteki Anayasa’nın beş maddesindeki bazı cümle ve fık-
raların çıkarılması ile 21 maddesinin mülga/kaldırılması, Anayasa’dan tamamen çıkarılması 
üzerinedir.
Çıkarılan cümle ve fıkralardan biri, Anayasa’nın Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı 
başlıklı 117. maddesindeki, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cum-
hurbaşkanınca atanır; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı, bu görev 
ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur hükmüdür. Bir diğeri de Millî Savunma 
Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile görev ilişkileri ve yetki 
alanı kanunla düzenlenir şeklindeki hükümdür.
Yapılan değişiklikle birlikte, Genelkurmay Başkanının atanması doğrudan Cumhurbaşkanı 
tarafından yapılacak, Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak, görev 
ve yetkileri Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenecek; MSB’nin Genelkurmay ve kuvvet 
komutanlıkları ile ilişkisi Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenecektir.  

5. Yerel Yönetim Seçimleri
16. maddenin E) alt maddesi ile çıkarılan cümle ve fıkralardan biri de, Anayasa’nın Mahallî 
idareler başlıklı 127. maddesinin mahallî idarelerin seçimlerinin beş yılda bir yapılır cümle-
sinden sonra gelen, Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl 
içinde yapılması gereken mahallî idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin 
genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır şeklindedir. 
Değişiklik teklifinde Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili genel seçimi birleştirildiği için 
yerel yönetim seçimlerinin milletvekili seçimleri ile birlikte yapılabilmesi uygulamasına son 
verilmektedir.

6. Anayasa’dan Tamamen Çıkarılan 21 Madde 
16. maddenin E) alt maddesi Anayasa’nın mülga/kaldırılan 21 maddesini kapsamaktadır.
Görüleceği üzere, TBMM’ye bağlı Bakanlar Kurulu-Hükümet sistemi kaldırılmakta, TBMM’nin 
yasama ve yetki alanı daraltılmakta, Meclisin yürütme üzerinde denge, fren, denetleme me-
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kanizmaları ya kaldırılmakta ya da sınırlanmaktadır. Böylece yürütme erki tek başına Cum-
hurbaşkanına ait hale gelmektedir. Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından birinin, yapılmak 
istenen Anayasa değişikliği üzerine söylediği, Hükümet sistemi Meclisten kovuluyor; bu sis-
temde yürütme Meclisten kovuldu; tek kişilik hükümet sözleri konuyu yalın bir şekilde açıkla-
maktadır. Bu değişikliklerle, Cumhurbaşkanının 2015 yılı Mart ve Nisan aylarında sarf ettiği, 
parlamenter sistem bekleme odasına alındı, parlamenter sistem bekleme odasına girdi söz-
lerinin gereği yerine getirilmiş olmaktadır.
Söz konusu 21 madde ve özetleri şöyledir.
Kanun hükmünde kararname çıkarma (KHK) yetkisi verme-Madde 91: TBMM’nin Bakanlar 
Kuruluna belli konularda KHK çıkarma yetkisi vermesi ve bu yetkinin bir Yetki Kanunu’na 
bağlanması kaldırılıyor. (TBMM’nin yasama ve yetki alanını daraltan bu konu, değişiklik pa-
ketinde bir Yetki Kanunu’na bağlı olmaksızın Cumhurbaşkanına veriliyor.)
Gensoru-Madde 99: Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi için 20 milletve-
kilinin verdiği gensoru önergesi uygulaması kaldırılıyor.
Meclis soruşturması-Madde 100: Başbakan veya bakanlar hakkında 55 milletvekili ile Meclis 
soruşturması açılabilmesi kaldırılıyor. (Değişiklik paketinde bakanlar hakkında soruşturma 
açılabilmesi üç aşamalı ve 301, 360, 400 milletvekili oyunu gerektirir şekilde zorlaştırılıyor.)
Cumhurbaşkanı Seçimi-Madde 102: Cumhurbaşkanı seçiminin, görev süresinin dolmasın-
dan önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalma-
yı takip eden altmış gün içinde tamamlanması vb. kaldırılıyor. (Bu madde, tamamen yeni bir 
içerikle, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin birlikte yapılması ve diğer yeni hükümlerle 
birlikte değişiklik paketinin farklı maddelerinde yeniden düzenleniyor.)
Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği-Madde 107: Kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, per-
sonel atama işlemleri kaldırılıyor.
Bakanlar Kurulu-A. Kuruluş-Madde 109: Başbakan ve bakanlardan kurulan Bakanlar Kurulu 
oluşumu; Başbakanın Cumhurbaşkanınca ve TBMM üyeleri arasından atanması; Bakanların 
TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçi-
lip Cumhurbaşkanınca atanması ve Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevle-
rine son verilmesi kaldırılıyor.
B. Göreve başlama ve güvenoyu-Madde 110: Bakanlar Kurulunun göreve başlama öncesi 
TBMM’ye sunulması; programının TBMM’de okunması ve güvenoyu uygulaması kaldırılıyor.
C. Görev sırasında güvenoyu-Madde 111: Başbakanın Bakanlar Kurulunda görüştükten son-
ra TBMM’den güvenoyu istemi uygulaması kaldırılıyor.
D. Görev ve siyasî sorumluluk-Madde 112: Başbakanın Bakanlıklar arasında işbirliğini sağla-
ması, Bakanlar Kurulunun bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumlu olması; her baka-
nın Başbakana karşı sorumlu olması ve kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin 
eylem ve işlemlerinden de sorumlu olması vb. kaldırılıyor.
E. Bakanlıkların kurulması ve bakanlar-Madde 113: Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, 
görevleri, yetkileri ve teşkilatlarının kanunla düzenlenmesi vb. kaldırılıyor.
F. Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu-Madde 114: Genel seçimlerden önce Adalet, İçişleri, 
Ulaştırma bakanlarının çekilmesi; TBMM’den güvenoyu alınamaması ve seçimlerin yenilen-
mesine karar verildiğinde Bakanlar Kurulunun çekilmesi, Cumhurbaşkanının geçici Bakan-
lar Kurulunu kurmak üzere Başbakan ataması; Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve 
Ulaştırma bakanlarının TBMM’deki veya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasî 
parti gruplarından oranlarına göre üye alınması; siyasî parti gruplarından alınacak üye sayı-
sını TBMM Başkanının tespit ederek Başbakana bildirmesi; Geçici Bakanlar Kurulu için güve-
noyuna başvurulmaması uygulaması kaldırılıyor.
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G. Tüzükler-Madde 115: Bakanlar Kurulunun, kanunun uygulanmasını göstermek üzere, ka-
nunlara aykırı olmamak ve Danıştay incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabil-
mesi; Cumhurbaşkanınca imzalanması ve kanunlar gibi yayımlanması uygulaması kaldırılıyor.
[III. Olağanüstü yönetim usulleri-A. Olağanüstü haller arasındaki] 2. Şiddet olaylarının 
yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilâ-
nı-Madde 120: Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun, Milli Güvenlik 
Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütü-
nünde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilmesi, kaldırılıyor.
3. Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme-MADDE 121: OHAL ilânının Resmî Gazetede yayım-
lanması, hemen TBMM onayına sunulması; olağanüstü yönetim usullerinin Olağanüstü Hal 
Kanununda düzenlenmesi; OHAL süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Ba-
kanlar Kurulunun, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, KHK’ler çıkarabilmesi; Resmî 
Gazete’de yayımlanması, aynı gün TBMM onayına sunulması; Meclis tarafından onaylanma-
sına ilişkin süre ve usulün Meclis İçtüzüğünde belirlenmesi, kaldırılıyor.
Yukarıdaki iki maddenin kaldırılması ve değişiklik paketinde yapılan düzenlemeyle, Meclisin 
yürütmeye OHAL ilânı yetkisi verme uygulaması kaldırılıyor, konu Cumhurbaşkanının yetki 
alanına sokuluyor ve tek madde halinde yeniden düzenleniyor.
B. Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali-Madde 122 ile askeri yargı sistemi üzerine olan, H. 
Askerî yargı- Madde 145, D. Askerî Yargıtay-Madde 156 ve E. Askerî Yüksek İdare Mahke-
mesi-Madde 157 kaldırılıyor.
B. Bütçenin görüşülmesi-Madde 162, C. Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları-Madde 
163 ve D. Kesinhesap-Madde 164 kaldırılıyor. (Değişiklik paketinin başka bir yerinde yeni-
den düzenleniyor.)

II. 17. Madde ile Anayasa’da Yapılan Değişiklikler
17. madde sekiz alt maddeden oluşan Geçici 21. Maddeyi ve yürürlük tarihlerini kapsamak-
tadır. Bu madde hükümlerine göre,
Milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin 3 Kasım 2019 tarihinde yapılması,
Anayasa değişiklikleriyle uyum sağlamaya yönelik olarak, Meclis İç Tüzüğü ve (Seçim Kanu-
nu, Siyasi Partiler Kanunu gibi) ilgili kanun değişikliklerinin referandumdan sonra en geç altı 
ay içinde yapılması,
Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin referandum sonrası en geç otuz gün içinde belirlene-
rek göreve başlaması,
Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçi-
lenlerin herhangi bir sebeple görevleri sona erene kadar üyeliklerinin devam etmesi,
Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve 
askerî mahkemelerin kaldırılması; baktıkları dosyaların durumuna göre dört ay içinde Yargı-
tay, Danıştay ya da adli veya idari yargı mercilerine gönderilmesi; askeri yargı mensuplarının 
diğer yargı kurumlarına nakli; yaş haddinden önce istekleriyle emekliye ayrılacaklara ödene-
cek tazminata ilişkin usul ve esasların kanunla düzenlenmesi,
Yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, Başbakanlık ve Bakanlar Kuru-
lu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer düzenleyici işlemlerin, yürürlükten kaldırılma-
dıkça geçerliliğini sürdürmesi,
Bu yetkilerin Cumhurbaşkanı tarafından kullanılması,
Anayasanın 67 nci maddesinin son fıkrası hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten son-
ra birlikte yapılacak ilk milletvekili genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi bakımından uy-
gulanmaz hükmünün getirilmesi ile, söz konusu 67. madde hükmü olan Seçim kanunlarında 
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yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde 
uygulanmaz hükmünün geçersiz kılınması, öngörülmektedir.
Bu son değişiklik ile, 3 Kasım 2019 tarihi öncesi bir seçim olasılığına hazırlık yapılmaktadır. 
Ancak bu değişiklik, Anayasa’nın 67. Maddesinin arka planındaki önemli bir ilke ve gerekçeyi 
ihlal etmektedir. Mecliste bulunan bir çoğunluğun Seçim Kanunu değişikliği yapma yoluyla 
avantaj sağlamasını engelleme ilkesini bertaraf etmek, Anayasa’ya aykırılık oluşturan husus-
lardan biridir.

III. 18. Madde ile Anayasa’da Yapılan Değişiklikler
18. madde, Anayasa’nın değiştirilen 58 maddesinin yürürlüğe giriş tarihleri ve Partili Cum-
hurbaşkanı uygulamasına geçişin yürürlük tarihi üzerinedir. Buna göre, değişikliklerin çoğu, 
birlikte yapılacak ilk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda, Cumhurbaşkanının 
göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecektir.
Diğer dört değişiklik ise, birlikte yapılacak ilk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin 
takvimin başladığı tarihte, yani referandumun hemen ardından yürürlüğe girecektir. Bunlar 
özetle, Meclis ve Cumhurbaşkanı seçiminin beş yılda bir aynı günde yapılması, Cumhurbaş-
kanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci oylama 
yapılması; Cumhurbaşkanı adaylık koşulları arasındaki TBMM üyeleri arasından ibaresinin 
çıkarılması; Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ibaresinin çıkarılması; 
Cumhurbaşkanı seçimlerinin iki tur üzerinden yapılması, çoğunluk, seçim, referandum yön-
temleri ve ikinci turda seçilememe durumunda Cumhurbaşkanı seçiminin yenilenmesi vb. 
hususlar üzerinedir.
Görüleceği üzere halk oylamasından istenen sonuç çıkması durumunda, hemen ya da iste-
nen herhangi bir tarihte, Partili Cumhurbaşkanı uygulamasına geçilebilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİNİN İÇERDİĞİ DİĞER BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER/ANAYASA’DAN 

ÇIKARILAN VE EKLENEN BAZI ÖNEMLİ HÜKÜMLER
Bu bölümde değişiklik paketinin ilk 15 maddesine yer verilecektir.

I. Mahkemelerin Bağımsızlığı, Tarafsızlığı Süsü ve Bağımlı Üst Kurul HSK
Değişiklik paketinin 1. maddesi ile Anayasa’nın 9. maddesindeki yargı yetkisinin bağımsız 
mahkemelerce kullanılacağı ibaresi, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce şeklinde değiştiri-
liyor. Ancak bu değişikliğin, değişiklik paketinin 14. maddesi ile, Anayasa’nın HSYK üzerine 
olan 159. maddesinde yapılan değişikliklerle birlikte değerlendirilmesi gerekir.
Bu açıdan, yapılan değişikliğin ilki, 159. maddenin başlığındaki Yüksek ibaresinin çıkarılması 
ve kurulun adının Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olarak değiştirilmesidir. Böylece kurula, 
adı itibarıyla adeta rütbe tenzili yapılıyor.
Değişiklik paketinin 14. Maddesi ile de, HSYK şu anda yirmiiki asıl ve oniki yedek üyeden olu-
şur; üç daire halinde çalışır iken, üye sayısı onüçe, daire sayısı ikiye düşürülüyor.
Partili Cumhurbaşkanının atayacağı Kurulun Başkanı yine Adalet Bakanıdır ve Bakanlık Müs-
teşarı, yani siyasetin emrindeki bir bürokrat yine Kurulun tabiî üyesi olarak kalıyor.
Ayrıca, 13 üyeli HSK’nin 6 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından atanacak; 7 üyesi TBMM, daha 
doğrusu TBMM’de çoğunluğu bulunan siyasi parti tarafından belirlenecektir.
Kurulun oluşumunda Yargıtay Genel Kurulu, Danıştay Genel Kurulu, Türkiye Adalet Akademi-
si Genel Kurulu başta olmak üzere yargının kendisi ve seçim usulü dışlanmaktadır. Yargı er-
kinin seçim ilkesinden dışlanması, Anayasa’nın “demokratik devlet” ilkesinin ihlali anlamına 
gelmektedir. Diğer taraftan, Anayasa hukukunda kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı eksenin-
de ele alınır. Ancak değişiklik teklifi bütün kuvvetleri Cumhurbaşkanında birleştirmektedir. 
Kuvvetler birliğinin Cumhurbaşkanında toplanması ve HSK üyelerinin Mecliste çoğunluğu 
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bulunan siyasi parti tarafından belirlenmesi durumunda, 7 üyesinin Meclis tarafından se-
çilmesinin hiç bir anlamı kalmayacaktır. Özetle teklifin 1. maddesi ile Anayasa’ya eklenen 
tarafsız ibaresi, halkın aldatılmak istendiğini göstermektedir.

II. Milletvekili Sayısı Artırılıyor
2. Madde ile Anayasa’nın 75. maddesinde 550 olan milletvekili sayısı 600’e çıkarılıyor. Bu, 
Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklikle birlikte yine iktidar lehine sonuç verecek bir deği-
şikliktir.

III. Milletvekili Seçilme Yaşı ve Askerlikle İlişki Durumu Değiştiriliyor
3. Madde ile Anayasa’nın 76. maddesindeki milletvekili seçilme yaşı, Yirmibeş’ten Onsekiz’e 
düşürülüyor. Milletvekilli seçilememe şartları arasında sayılan yükümlü olduğu askerlik hiz-
metini yapmamış olanlar ibaresi de askerlikle ilişiği olanlar ibaresiyle değiştiriliyor.
Bu değişiklik, genç nüfustan iyi oy alamayan AKP açısından gençlere yönelik bir göz boyama 
olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan, Siyasi Partiler Kanunu ile parti içi demokrasi meka-
nizmalarının bulunmadığı, partilerin fiili işleyişi ile lider sultasına izin verildiği ve milletvekil-
lerinin çoğunun liderler tarafından belirlendiği düşünülünce, gençlerin bu antidemokratik 
sistem içinde istismar edileceğini dolayısıyla değişikliğin faydacı olduğunu söylemek müm-
kündür.

IV. Seçim Dönemi Oyunu
4. Madde ile Anayasa’nın 77. maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi şek-
lindeki başlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi olarak 
değiştiriliyor.
Genel seçimler dört yıldan beş yıla çıkarılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkan-
lığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır hükmü getiriliyor. Böylece, dört yılda bir yapılan 
milletvekili genel seçimi ile beş yılda bir yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi, beş yılda bir ve 
aynı gün yapılmak üzere birleştiriliyor. Bu yeni uygulama kurgusu, Mecliste Cumhurbaşkanı 
seçiminden farklı bir çoğunluk veya Cumhurbaşkanı seçimiyle uyumlu olmayan bir Meclis 
bileşimi oluşumunu önlemeye yöneliktir. Bu uygulama, Cumhurbaşkanı ve Meclis bileşimini 
Cumhurbaşkanı ve partisi lehine çevirmeye yönelik bir zorlamadır; antidemokratiktir, Meclisi 
Cumhurbaşkanı kontrolüne sokacak, kaotik durumlara yol açacak niteliktedir.
Seçim döneminin beş yıla çıkarılması ise iktidarın yeni ve kişiye özgü çıkarlarıyla ilgilidir.  Zira 
seçim dönemi 1961 Anayasasında dört yılda bir, 1982 Anayasasında beş yılda bir olarak dü-
zenlenmiş, ancak 2007 yılında AKP iktidarı tarafından dört yılda bire indirilmişti. Şimdi aynı 
iktidar beş yılda bire çıkarmak istiyor. Ancak Türkiye siyasal yaşamında tek parti çoğunlukları 
beş yılı tamamlayamamış; Meclisin görev süresi ortalama dört yıl olmuştur. Bu gerçeğe kar-
şın seçimlerin beş yılda bire çıkarılması, getirilen yeni sistemle birlikte, Meclisin Cumhurbaş-
kanına tabiiyetini sağlamaya, Meclisin yürütme güdümünde oluşumuna yöneliktir.

V. KHK’ler, Meclisin Görev ve Yetkilerinden Çıkarılıyor
5. Madde ile Anayasa’nın Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 87. mad-
desindeki Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek, Bakanlar Kuruluna belli konularda ka-
nun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek hükümleri, Meclisin içinden çıkan Bakan-
lar Kurulu-Hükümet sisteminin Türkiye siyasi tarihinde ilk kez kaldırılmasıyla uyumlu olarak 
TBMM’nin görev ve yetkilerinin arasından çıkarılıyor.
Meclisin kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini kaldırmak, her ne kadar KHK uygula-
ması antidemokratik olsa da, Meclisin norm koyma yetkilerini, yasama/kanun yapma alanını 
ve işlevini daraltıcı, bu işlevi Cumhurbaşkanında yoğunlaştırıcı niteliktedir.
VI. Meclisin Yürütme Faaliyetleri Üzerine Bilgi Edinme ve Denetimi Sınırlanıyor
6. Madde ile Anayasa’nın 98. maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bilgi edinme ve 
denetim yolları olan başlığı çıkarılıyor, madde başlıksız hale getiriliyor.
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Yasama gücü ve organı olan Meclisin hem bu işlevinin hem de denetim işlevi ve yollarının 
tıkanması, yürütme gücünün denetimden kaçan, denetim istemeyen otoriter bir kurguya 
sahip olunduğunu göstermektedir. Anayasa’nın 98. maddesinde yapılan Meclis denetimini 
sınırlayıcı değişiklikler bu bağlamdadır.
Şöyle ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve 
Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır hükmünden gensoru uygulaması 
çıkarılıyor, yazılı soru ibaresi ekleniyor.
Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya 
bakanlardan bilgi istemekten ibarettir hükmü tamamen çıkarılıyor. Bunun yerine getirilen 
yeni hüküm arasında sözlü soru bulunmuyor. Yazılı soru, yazılı olarak … cevaplanmak üzere 
milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından 
ibarettir hükmü ekleniyor.
Yeni eklenen Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında … ya-
pılan soruşturmadan ibarettir hükmünden anlaşılacağı üzere, soruşturmanın idari veya adli 
yönü yoktur. (Konu değişiklik teklifinin 10. maddesinde ayrıca yer almaktadır.)
98. maddedeki Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme ile ilgili önergelerin verilme şekli, 
içeriği ve kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemleri Meclis İçtüzüğü ile 
düzenlenir hükmünden soru, görüşme ve araştırma yöntemleri ibareleri çıkarılıyor. Böylece 
Meclis İç Tüzüğü’ne yeni bağlayıcı, amir hükümler getiriliyor.
Özetle Meclis, yürütme/Cumhurbaşkanı faaliyetleri üzerine, yaptırımı olmayan ve yalnızca 
genel görüşme, belli bir konuda bilgi edinmekle sınırlanmış Meclis araştırması yapma, yazılı 
soru önergesi verme ile sınırlandırılıyor. 20 milletvekili imzasıyla verilebilen Gensoru önerge-
si uygulamasının kaldırılmasıyla, Meclisin bir bakanı düşürme olanağı, yani denge, fren, de-
netleme mekanizması da kaldırılmış oluyor. Diğer yandan, yürürlükteki uygulamada Meclis 
genel görüşmelerinde en az bir Bakanlar Kurulu üyesinin Mecliste Hükümet sıralarında otur-
madığı zaman genel görüşmeye başlanamamaktadır. Ancak değişiklik teklifinde, yürütmenin 
Meclis oturumlarında temsili hususunda hiçbir ibare bulunmuyor. Zira yürütme, tamamen 
Meclisin dışında konumlandırılmaktadır.

VII. Cumhurbaşkanının Tarafsızlığı Anayasa’dan Çıkarılıyor, Partili Olabiliyor 
Cumhurbaşkanı Adaylığı ve Görev Süresi Üzerinde Oynamalar Yapılıyor
7. Madde ile Anayasa’nın Cumhurbaşkanı’na ilişkin 101. maddesinin A. Nitelikleri ve tarafsız-
lığı başlığı çıkarılıyor. Böylece Cumhurbaşkanının tarafsızlık yükümlülüğü kaldırılıyor. Madde 
başlığı, A. Adaylık ve seçimi olarak değiştiriliyor.
Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları ara-
sından, halk tarafından seçilir ibareleri arasından, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya 
bu niteliklere ibareleri çıkarılıyor. Böylece milletvekilleri arasından Cumhurbaşkanı adaylığı 
engelleniyor.
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçile-
bilir hükmü aynı şekilde kalıyor. Ancak, aşağıda değişiklik teklifinin 10. ve 11. maddelerinde 
görüleceği üzere, Anayasa’nın 106. ve 116. maddelerine yapılan eklemeler ile, bu hükme 
karşı hile anlamına gelecek şekilde, Cumhurbaşkanının görev süresinin iki defadan fazlaya 
çıkarılmasına yönelik düzenleme yapılıyor.
101. maddenin şu anki halinde, Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile müm-
kündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte 
hesaplandığında yüzde onu geçen siyasî partiler ortak aday gösterebilir şeklinde olan bir 
fıkra tamamen değiştiriliyor.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden ibaresi tekrar çıkarılıyor, onun yerine siyasi parti 
grupları ibaresi ekleniyor. Ve en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek ba-
şına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüzbin seçmen hükmü 
sınırlaması ile yeni bir baraj sistemi getiriliyor.
101. maddeden Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir hükmü çıkarılıyor. 
Böylece, Cumhurbaşkanının parti üyesi ve parti genel başkanı olmasının önü açılıyor. Tek 
kişi egemenliğindeki Parti-Cumhurbaşkanı/Devlet Başkanı-Devlet-Lider birliğinin sağlanmak 
istendiği bir döneme kapı aralanıyor.

VIII. Cumhurbaşkanına Devlet Başkanı Sıfatı, Yürütme Yetkisi, Kanun/Kararname-Yönet-
melik Yetkisi, Bütün Üst Kademe Yönetimini Atama Yetkisi Veriliyor
8. Madde ile Anayasa’nın Cumhurbaşkanı’nın Görev ve yetkileri üzerine olan 104. maddesin-
de önemli değişiklikler yapılıyor. Cumhurbaşkanına yeni kategori yetkiler veriliyor.
Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri, yürürlükteki bu maddede, a) Yasama ile ilgili olanlar, 
b) Yürütme alanına ilişkin olanlar, c) Yargı ile ilgili olanlar şeklinde ayrı ayrı belirtilmiştir. 
Değişiklikte, Cumhurbaşkanının yasama, yürütme, yargı kuvvetleri ile ilişkisini, bu alanlara 
yönelik görev ve yetki sınırlarını belirleyen tasnif veya sınıflama kaldırılıyor. 
104. madde önemli bir ek ile değiştiriliyor ve yürütme yetkisi yalnızca Cumhurbaşkanına ve-
riliyor: Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.
Önemli bir ek ile de, Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk 
Milletinin birliğini temsil eder deniyor. Cumhurbaşkanına Devlet başkanı sıfatı da veriliyor.  
104. maddenin a) Yasama ile ilgili olanlar kısmındaki, Kanunların, kanun hükmündeki ka-
rarnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin 
Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde 
iptal davası açmak hükmünden, kanun hükmündeki kararnameler ibaresi çıkarılıyor.
b) Yürütme alanına ilişkin olanlar kısmının Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek; Baş-
bakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek; ve Gerekli gördüğü hal-
lerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplan-
tıya çağırmak hükümleri, Başbakan ve Bakanlar Kuruluna dayalı hükümet sistemiyle birlikte 
Anayasa’dan çıkarılıyor.
Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine; ükenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj 
verme; yardımcıları ile bakanları atama ve görevlerine son verme; üst kademe kamu yö-
neticilerini atama, görevlerine son verme ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme; milli güvenlik politikalarını belirleme ve ge-
rekli tedbirleri alma; Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma; yönetmelikler çıkarma; Ana-
yasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirme ve 
yetkileri kullanma ekleri yapılarak yeni yetkiler veriliyor. Kısaca yürütme yetkisinin tamamı 
Cumhurbaşkanı/Devlet Başkanında toplanıyor, tekelleşiyor. Hiçbir denge, fren, denetleme 
mekanizması bulunmuyor.
Sıraladığımız bu yetkiler arasındaki,  Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarma yetkisi, TBMM’nin 
yasama alanındaki asli ve genel yetkilerini ortadan kaldıran, Anayasa hukukunda yer alan 
yasamanın asliliği ve genelliği ilkesine aykırı bir uygulamadır. TBMM’nin çıkaracağı kanun-
lar Cumhurbaşkanının onayına gidecek, Cumhurbaşkanı bunları tekrar görüşülmesi için geri 
gönderebilecek, Meclis kararında diretirse Anayasa Mahkemesi’ne gönderebilecek; fakat 
Cumhurbaşkanı kararnameleri Meclise gitmeyecek, doğrudan Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe girecektir!
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uygulaması ile, devletin yasa ile düzenlenmesi ilkesi ortadan 
kaldırılmaktadır. Diğer taraftan kanunla düzenlenmesi gereken bir konuda Cumhurbaşkanlığı 
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kararnamesi yayımlandığında başvurulabilecek bir makam veya mekanizma tanımlanmamış-
tır. Hemen akla gelebilecek olan Anayasa Mahkemesi’ne bu konuda bir ek yetki tanınmamış-
tır.

IX. Cumhurbaşkanının Meclise Karşı Siyasi Sorumluluğu Kalmıyor, Yargılanması Üç Aşama-
nın Geçilmesine Bağlı!
9. Madde ile Anayasa’nın, Cumhurbaşkanının Sorumluluk ve sorumsuzluk hali başlıklı 105. 
maddesi, başlığıyla birlikte değiştiriliyor. Böylece Cumhurbaşkanının, yani yürütmeyi tama-
men kendinde toplayan erkin Meclise karşı siyasi sorumluk taşıması da kaldırılmış oluyor.
Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu başlığı altındaki yeni 105. maddede, Cumhurbaşkanı 
hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğun-
luğunun [301 milletvekilinin] vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, … 
üye tamsayısının beşte üçünün [360’ının] gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte ikisinin [400 milletvekilinin] gizli oyuyla 
Yüce Divana sevk kararı alabilir şeklinde üç aşamalı bir süreç getiriliyor. Soruşturma açılması-
nın istenmesi, soruşturma açılmasına karar verilmesi ve en son Yüce Divana sevk kararından 
oluşan sürecin, Anayasa değişikliği teklifinin Cumhurbaşkanının ve partisinin TBMM’de ço-
ğunluk oluşturacağı kurgusu nedeniyle, fiilen işletilebilmesi oldukça güçtür.

X. Cumhurbaşkanına Vekâlette Meclis Devre Dışı
Yardımcıları ve Bakanları, Meclise Değil Cumhurbaşkanına Karşı Sorumlu
Seçimleri Yenileyerek Cumhurbaşkanının Görev Süresini Uzatma Yolu
Bakanlıkların Kurulması, Kaldırılması, Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle
10. Madde ile Anayasa’nın Cumhurbaşkanına vekillik etme başlıklı 106. maddesi başlığıyla 
birlikte tamamen değiştiriliyor ve yeni hükümler ekleniyor.
Maddenin şu an yürürlükteki hali çeşitli nedenlerle Cumhurbaşkanlığının boş kalması halin-
de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının vekillik etmesi ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri 
kullanması şeklindedir.
Yeni ve, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar başlıklı 106. 
maddede ise, Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardım-
cısı atayabilir ve Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, … 
Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetki-
leri kullanır hükümleri getiriliyor. Böylece yasama organının TBMM Başkanının Cumhurbaş-
kanına vekillik etmesine son veriliyor.   
Devamla, Genel seçime bir yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi 
de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçi-
len Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. 
Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz denilerek, 
Anayasa’nın 101. maddesindeki, Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir hük-
mü değiştirilmektedir. Cumhurbaşkanının en fazla iki defa seçilebileceğinin ihlali, aşağıda 
değişiklik teklifinin 11. maddesi ile Anayasa’nın yeniden düzenlenen 116. maddesinin yeni 
halinde de görülebilmektedir.
Maddeye yeni eklenen bir hüküm, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşka-
nına karşı sorumludur şeklindedir. Böylece, Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanlar Meclise 
değil, parlamenter sistemdekinin aksine Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olmaktadır.
Yürürlükteki Anayasa’nın Meclis soruşturmasına yönelik, Başbakan veya bakanlar hakkında, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin [110 milletvekilinin] verece-
ği önerge ile, soruşturma açılması istenebilir hükmü kaldırılmakta, yalnızca soruşturma baş-
langıcı için salt çoğunluk [301 milletvekili] oyu koşulu ve üç aşamalı bir süreç getirilmektedir.
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Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiası ha-
linde ise Mecliste üye tamsayısının salt çoğunluğunun [301 milletvekilinin] vereceği öner-
geyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, … üye tamsayısının beşte üçünün [360’ının] giz-
li oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir; ardından komisyon raporunun genel kurulda 
görüşülmesi üzerine TBMM, üye tamsayısının üçte ikisinin [400 milletvekilinin] gizli oyuyla 
Yüce Divana sevk kararı alabilir denilmektedir. Cumhurbaşkanı gibi, yardımcıları ve bakanlar 
için de üç aşamalı bir süreç söz konusudur: Soruşturma açılmasının istenmesi, soruşturma 
açılmasına karar verilmesi ve en son Yüce Divana sevk kararı.
Meclis dışından atanabilecek olan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili 
olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır hükmü ile de 
koruma altına alınmaktadır.
Maddenin son hükmü, Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat 
yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzen-
lenir şeklindedir. Bu madde de, parlamenter sistemde Meclise ait yasama yetkisinin ilkselli-
ği/asliliği ve genelliği ilkesinin ortadan kaldırılarak yetkilerin Cumhurbaşkanına devredildiği-
ni, Meclisin ve Bakanlıkların Cumhurbaşkanı vesayeti altına girdiğini göstermektedir. Böylece 
Meclisin sistem içindeki merkezi konumuna bir son verilmektedir.

XI. Seçimlerin Yenilenmesi ve Cumhurbaşkanının Görev Süresini Uzatması
11. Madde ile Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi baş-
lıklı Anayasa’nın 116. maddesinin başlığı dâhil tamamı değiştiriliyor. Değişiklik teklifindeki 
madde başlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi şek-
lindedir.
Yürürlükteki Anayasa’nın 116. maddesinde, Bakanlar Kurulunun, … güvenoyunu alamama-
sı ve güvensizlik oyuyla düşürülmesi ile yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu 
halde güvenoyu alamadığı takdirde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına 
danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verebilir hükmü yanı sıra, Başbakanın güvensiz-
lik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine … veya … Bakanlar Kurulunun kurulamaması 
hallerinde de Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak seçimlerin 
yenilenmesine karar verebilir hükmü de bulunmaktadır.  
Değişiklik teklifi ile, Meclisin içinden çıkan Bakanlar Kurulu-hükümet sistemi ile Meclisin gü-
venoyuna dayalı hükümet kurulması veya Meclisin güvensizlik oyu vermesi üzerine hükümet 
değişikliğine gidilmesi ve seçimlerin yenilenmesi süreci kaldırılmakta, Meclis seçimlerinin 
yenilenmesi ile Cumhurbaşkanı seçimi birleştirilmekte ve Meclisin seçimleri yenileme kararı 
hayli zorlaştırılarak beşte üç çoğunluk [360 milletvekili] oyu koşuluna bağlanmaktadır. Oysa 
Meclis, bugüne kadar basit çoğunlukla karar alabiliyordu.
Maddenin yeni halinde TBMM’nin ve Cumhurbaşkanının milletvekilliği seçimlerini yenile-
yebilmeleri, ayrı ayrı düzenlenmiştir. TBMM’nin seçimleri yenileme kararı, üye tamsayısının 
beşte üç çoğunluğuyla [360 milletvekilinin oyuyla] … karar verebilir koşuluna bağlanmıştır. 
(Devamında, Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi 
birlikte yapılır denilerek, değişiklik teklifinin 4. maddesi ile Anayasa’nın 77. maddesinde ya-
pılan değişiklik yinelenmektedir.) Meclisin değil, Cumhurbaşkanının seçimleri yenileme ka-
rarı da yine birlikte yapılacak seçim üzerinedir: Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine 
karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi 
birlikte yapılır. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta, milletin vekilleri 360 oy ile seçim ka-
rarı alabilirken Cumhurbaşkanına bu kararı tek başına alabilme yetkisinin verilmesidir. Açıktır 
ki, burada parlamenter sistem veya demokrasi yoktur. Cumhurbaşkanının seçimi yenileme 
kararı, aynı zamanda Meclisin feshedilmesi demektir ve Cumhurbaşkanı bunu kendi görev 
süresini uzatma amacıyla da kullanabilecektir. Diğer yandan yürürlükteki Anayasa’da bulu-
nan Cumhurbaşkanının TBMM Başkanına danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verme-
si değişiklik teklifinde bulunmamaktadır, kaldırılan hükümler arasındadır.
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Anayasa’nın 116. maddesine yapılan bir ek de, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis 
tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha 
aday olabilir şeklindedir. Böylece, Anayasa’nın, değişiklik teklifinin 7. maddesinde korunan 
ve Cumhurbaşkanının en fazla iki defa seçilebileceği yönündeki 101. madde hükmü, aynı 
değişiklik teklifinin 10. ve 11. maddelerinde (Anayasa’nın 106. ve 116. maddelerine) yapılan 
ek değişikliklerle geçersiz kılınmakta ve yeni bir hukuk garabetine yol açılmaktadır.

XII. Olağanüstü Hal Kararı Yalnız Cumhurbaşkanında
12. Madde ile yürürlükteki Anayasa’nın 119. maddesinin başlığı dâhil tamamı değiştiriliyor. 
Yürürlükteki halinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güven-
lik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra ilân edilen Olağanüstü Hal kararı, değişiklikle, doğ-
rudan Cumhurbaşkanı kararına bağlanıyor, Cumhurbaşkanının doğrudan yetki kullanım alanı 
haline getiriliyor.

XIII. Askeri Mahkemeler İçin Koşul
13. Madde, Anayasa’nın Mahkemelerin kuruluşu üzerine olan 142. maddesine eklenen Disip-
lin mahkemeleri dışında askerî mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin 
görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askerî mahkemeler 
kurulabilir şeklindedir. Bu maddenin, değişiklik paketinin 16. maddesi ile, Anayasa’nın 145, 
156 ve 157. maddelerinin, yani Askerî yargı, Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahke-
mesi’nin kaldırılmasıyla birlikte değerlendirilmesi gerekir. Özetle askeri yargı sistemi bütü-
nüyle kaldırılmaktadır. Yalnızca disiplin mahkemeleri ile savaş halinde görev suçlarıyla ilgili 
mahkemeler kurulabilecektir.

XIV. (Yukarıda 1. Madde ile birleştirilerek değerlendirilmiştir.)
II. Cumhurbaşkanı Ülkenin Merkezi Yönetim Bütçesini de Belirleyecek
15. Madde ile Anayasa’nın A. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması başlıklı 161. maddesi, 
başlığı dâhil tamamen değiştiriliyor. Yeni başlık A. Bütçe ve kesinhesap şeklindedir.
Maddenin, Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin harcamala-
rı, yıllık bütçelerle yapılır şeklindeki yürürlükteki halinden Devlet sözcüğü çıkarılarak yerine 
kamu idareleri ibaresi koyulmuştur. Oysa Türkiye’nin yönetim sisteminde kamu idaresi kav-
ramı, devlet idaresi, il özel idaresi, belediye idaresi, köy idaresini kapsamaktadır. Dolayısıyla 
yapılan değişikliğin gelecekte nasıl yorumlanacağı ve nasıl uygulanacağı haklı bir merak ko-
nusudur.
Merkezî yönetim bütçe tasarısı ile millî bütçe tahminlerini gösteren raporun Bakanlar Kurulu 
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması kaldırılan/mülga önemli hususlardan 
biridir.
Maddenin yeni halinde, bütçe kanun teklifinin TBMM’ye Cumhurbaşkanı tarafından sunul-
ması yanı sıra, Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe 
kanunu, geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul 
edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır 
şeklinde oldukça ilginç bir hüküm de bulunmaktadır. Yani Cumhurbaşkanı, örneğin Meclis 
kanunda tanınan sürede bütçeyi karara bağlayamazsa, bir önceki yılın değerleme oranına 
göre artırarak bir bütçeyi yürürlüğe koyabilir! Burada Meclisi gereksizleştiren, Meclisin bütçe 
yapma hakkını engelleyecek bir hiyerarşi oluşturulmaktadır.
Maddenin yeni halinde, yürürlükteki halinde yer alan Meclis görüşmesi kısmı çıkarılmıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, kamu idare bütçeleri hakkında düşün-
celerini, her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve değişik-
lik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır şeklindeki hüküm, 
maddenin yeni halinde, Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, üzerinde 
ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır şeklinde değiştirilmiştir.  
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Sonuç ve Genel Değerlendirme
Görünen odur ki, cumhuriyet ile hesaplaşılması, demokrasi ve laikliğin tasfiye edilmesi, yo-
ğun dinselleştirme ekseninde toplumun yeniden biçimlendirilmesine hizmet eden, bütün 
kamu kaynak ve varlıklarını talan etmeye yönelik düzenlemeler eşliğindeki Anayasa deği-
şikliği ile son yıllarda ivme kazanan baskıcı ve gerici siyasal rejim değişimi/dönüşümünün 
tamamlanacağı kritik bir dönemece girilmiştir.
Bu kapsamlı değişiklikler, görüldüğü üzere, tek kişi hâkimiyetini içeren yeni bir rejim kurgusu-
na dayanmaktadır. Bu değişiklik, egemenliğin kayıtsız şartsız gerçek sahipleri olması gereken 
halkı devreden çıkarıp tek bir kişiye devreden, demokrasi ve hukuk dışı bir rejim değişikli-
ğidir.  Halkın/toplumun ortak çıkarlarını ifade etmesi ve seçilmiş yetkili organlar tarafından 
kullanılması gereken egemenlik, eğer bir tek kişi tarafından kullanılacak ve temsil edilecekse, 
hem bir anayasasızlaşma süreci hem de diktadan söz etmek gerekir. Bir cunta diktası da 
değil, kişi diktası.
Öngörülen değişikliklerin başta anayasanın kendi içinde olmak üzere devlet, siyaset, iktisat 
ve toplum düzlemlerinde kaoslara yol açacağı kesindir.
Hem bu nedenlerle hem de öngörülen yeni anayasanın, kamu idari yapısında 2011 yılında 
KHK’lerle yapılan değişiklikleri doruğa vardırarak, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşlarının anayasal, tüzel, özerk kişiliklerini kaldıracak olması ve meslek alanlarımızda yaşa-
nan tahribatlara yenilerini ekleyecek olması itibarıyla, bu anayasa değişikliği bir bütün olarak 
reddedilmelidir.
Cumhuriyet parantezinin kapatılmak istendiği, demokrasi tramvayından inildiği, laikliğin tas-
fiye edildiği, kamunun kamusal-toplumsal içeriğinden arındırıldığı, toplumun kutuplaştırıldı-
ğı, şiddet ve ölümlerin kutsandığı bir yönetim arzusuna hayır demek şarttır.
Mühendis, mimar ve şehir plancıları; çocuklarımız, torunlarımız, ülkemizin ve halkımızın ge-
leceği için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.
TMMOB, bu çerçevede ve yukarıda açıklanan nedenler bütününden hareketle,
Antidemokratik bir tarz ve içerikle, OHAL koşullarında hazırlanıp, OHAL koşullarında halko-
yuna sunulacağı için,
Piyasacı, kamu kaynak ve varlıklarını yok eden sömürü-rant düzenini kalıcılaştıracağı için,
Emek, halk, doğa, kadın, çocuk, insan ve yaşam düşmanı düzeni kalıcılaştırılacağı için,
Fiili olarak uygulanan dikta rejimine yasal statü kazandıracağı için,
Bağımsızlık, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne darbe vuracağı için,
Kamu-toplum yararını, kamusal hizmet ve denetimi kaldıracağı, meslek alanlarımızı kamusal 
içerikten arındırıp piyasaya açacağı, meslek örgütlerimizi tasfiye edeceği için,
Ülkemizi hep gerilim ve savaş ortamında tutacağı, halkların kardeşliğini yok edeceği için
bu Anayasa değişikliğine HAYIR çağrısı yapmaktadır.
TMMOB, meslektaşlarını ve bütün yurttaşlarımızı, Partili Cumhurbaşkanının yasama, yürüt-
me, yargı; devlet, siyaset, toplum ve iktisadi yaşamın bütünü üzerinde totaliter ve adeta 
mutlakiyetçi/otokratik bir hâkimiyet kurmasını amaçlayan bu anayasa değişikliğine hayır de-
meye çağırmaktadır.
Özellikle belirtmek isteriz, bütün olumsuzluklara rağmen, yaşanan bütün haksızlıklara, hu-
kuksuz uygulamalara ve baskılara rağmen başarabiliriz. Ülkemizin karanlığa gidişini durdu-
rabiliriz. Ülkemizin, halkımızın geleceği için başarabiliriz, başarmalıyız!
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
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BİZ,
Mühendisiz, mimarız, şehir plancısıyız.
Hepimizin üzerinde yaşadığı ve kullandığı; alt yapıyı, enerjiyi, demiryollarını, karayollarını, su 
şebekelerini, köprüleri, barajları, limanları, fabrikaları, konutları, kısaca gündelik hayatı inşa 
ediyor, yeniden yaratıyor ve geleceği yeniden kurguluyoruz. 

Etrafımızda gördüğümüz insan eliyle yaratılmış her eşyada, mekânda, aklımızın, bilgimizin, 
deneyimlerimizin emeği var.

Emeğiyle geçinen yurttaşız, işsisiz, emekliyiz.

Küçük işletme, küçük işyeri sahibi olsak da binbir güçlükle boğuşuyoruz. 

Çocuklarımızı okutmaya çalışıyoruz. Geleceğimizi var etme çabasındayız.

Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama bölümlerinde öğrenciyiz, öğretim üyesiyiz. 

Bu ülkenin yurttaşları olarak kanun önünde eşitlik ilkesi ihlal edilse de haklarımız var.

Kendimize, çocuklarımıza, halkımıza, ülkemize karşı sorumluluklarımız var.

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN BİZDEN GÖRÜŞ ALINDI MI?
Yapılmak istenen bir anayasa değişiklik önerisi değil, fiili uygulamalarla adım adım gerçekleş-
tirilen rejim değişikliğinin meclis aracılığıyla yasallaştırılma girişimidir.

Bu ülkenin düşünen, üreten, var eden hiçbir kurumundan görüş alınmadı.

Halktan ve örgütlerimizden hiç görüş alınmadı.

Anayasa hukukçularından, barolardan, üniversitelerin hukuk kürsülerinden görüş alınmadı.

Anayasal kuruluşlardan görüş alınmadı. Kamu yararına faaliyet gösteren oda, birlik, dernek, 
vakıf ve kuruluşlardan görüş alınmadı.

BİZDEN NE İSTİYORLAR , 
Ne yazık ki ülkenin yönetiminde söz sahibi değiliz. Ülke yönetiminde yerimiz yok. Biz onlar 
için varız, onlarsa sadece kendileri için. Şimdiyse sorunları çözmek için değil kendileri için 
daha fazla yetki istiyorlar. 

Nasıl bir yönetimi konuşmadan, tartışmadan, anlatmadan, dinlemeden, sorgulamadan sa-
dece oy vermemizi istiyorlar.

Bizim sözümüz ise elbette HAYIR !

NELER DEĞİŞİYOR NEDEN HAYIR?
Anayasa değişikliği köklü bir değişimdir.

Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından birinin söylemiyle, “Hükümet sistemi Meclisten kovu-

MÜHENDİS, MİMAR ve ŞEHİR PLANCILARI 
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMUNDA 
HAYIR DİYOR
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luyor. Bu sistemde yürütme Meclisten kovuldu. Tek kişilik hükümet” geliyor. 

Bu “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” olarak nitelendirilse de aslında bir hükümet, yani 
Meclise karşı sorumlu olan bir kurul kalmıyor. Yasama, yürütme, yargı kuvvetlerinin ayrılığı 
ilkesi yok ediliyor. Çünkü yürütme yetkisinin bütünü, genişletilen yeni yetkilerle birlikte artık 
Cumhurbaşkanında toplanıyor!

Cumhurbaşkanlığı Görev ve Yetkisi
Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik çıkarma yetkisi veriliyor.

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıkların kurulmasını, kaldırılmasını 
sağlayabiliyor, görev, yetki ve teşkilat yapısını belirleyebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üst kademe kamu yöneticilerini atama, görevlerine son 
verme ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirleyebileceği yetkiye sahip oluyor. 

Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atama ve görevlerine son verme yetkisi veriliyor.

Cumhurbaşkanına milli güvenlik politikalarını belirleme ve gerekli tedbirleri alma yetkisi ve-
riliyor.

Genelkurmay Başkanını atayabiliyor ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de görev ve yetki-
lerini belirleyebiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın, Genelkurmay ve kuvvet komutanlıkları ile ilişkisi, görev ve yetki-
leri de kanun ile değil Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenebiliyor.

Devlet Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri kanun ile değil, Cumhurbaşkanı kararnamesi 
ile düzenleniyor. Kurul, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından değil, Cumhurbaşka-
nının dilediği gibi yapacağı atamalarla belirleniyor.

Cumhurbaşkanın, kamu idari yapısı (merkezi ve mahalli idareler), kamu kurumu niteliğindeki 
özerk meslek kuruluşlarının tamamı, sendikalar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler 
ve vakıflar üzerinde hâkimiyet kurması sağlanıyor. Bu kuruluşların özerklikleri budanıyor 
veya ortadan kaldırılıyor, sendikaların, derneklerin, vakıfların, toplum örgütlenmelerinin ba-
ğımsızlığı kalmayarak tek tipleştiriliyor.

Bu şekilde tamamen Cumhurbaşkanının insiyatifine girecek olan  DDK’nin tüm kamu kurum 
ve kuruluşları,  sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü 
kuruluş, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren 
meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma 
ve denetlemeleri yapma yetkisine, idari soruşturma yapma yetkisi de ekleniyor.

Parlamenter sistemde kanun ile belirlenen, Meclise ait bu yasama yetkileri tek elde toplana-
rak Cumhurbaşkanına veriliyor.

Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarma yetkisi, 
Meclisin yasama/kanun yapma yetkileri büyük ölçüde ortadan kaldırılıyor, sınırlanıyor, bir-
çok belirsizlik ve istismarın önü açılıyor. 

Cumhurbaşkanı, kişi hak ve ödevleri hariç yürütmeye ilişkin her konuda kararname çıkarabi-
liyor. Olağanüstü hallerde ise sınırlama olmadan her konuda kararname çıkarabiliyor.

TBMM’nin çıkaracağı kanunlar Cumhurbaşkanının onayına giderken, Cumhurbaşkanı karar-
nameleri Meclise gitmeyerek, doğrudan Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giriyor! 



598

Bu uygulamayla devletin yasa ile düzenlenmesi ilkesi de ortadan kaldırılıyor. Kanunla düzen-
lenmesi gereken bir konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandığında başvurabilecek 
bir makam veya mekanizma yok, tanımlanmıyor. Anayasa Mahkemesi’ne bu konuda bir ek 
yetki verilmiyor. 

Yani, Cumhurbaşkanının otoriter vesayeti altına alınmış bir kamu idari yapısı, devlet yapısı ve 
yeni bir toplumsal yapı oluşuyor! 

Yargı tamamen güdümlü hale geliyor. 

Sayısı 15’e düşürülen Anayasa Mahkemesi üyelerinin 12’sini Cumhurbaşkanı, 3’ünü Meclis 
yani çoğunluk partisi belirliyor. 

Üye sayısının 13’e, daire sayısının 2’ye düşürüldüğü Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 6 üyesi-
ni Cumhurbaşkanı, 7 üyesini Meclis yani çoğunluk partisi belirliyor.

Partili Cumhurbaşkanının atayacağı Adalet Bakanı Kurul Başkanı; Bakanlık Müsteşarı HSK’nin 
tabiî üyesi oluyor.  

Yargıtay Genel Kurulu, Danıştay Genel Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu başta 
olmak üzere yargının kendisi ve seçim usulü dışlanıyor.  

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, yargının bütününe hâkim oluyor.

Yani “bağımsız ve tarafsız” kelimeleriyle süslenmiş ama gerçekte bağımsızlığı yok edilmiş, 
yanlı, güdümlü bir yargı oluşuyor!

Yasama organı olan TBMM’nin görev ve yetkileri sınırlanıyor, Meclis işlevsizleştiriliyor.

Cumhurbaşkanının 2015 yılı Mart ve Nisan aylarında sarf ettiği, parlamenter sistem bekleme 
odasına alındı sözlerinin gereği bu anayasa değişikliği ile yerine getiriliyor. 

Meclisin görev ve yetkilerinden belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 
vermek hükmü, TBMM’nin görev ve yetkilerinin arasından çıkarılıyor ve kararname çıkarma 
yetkisi doğrudan Cumhurbaşkanına geçiyor. Bu şekilde Meclisin kanun yapma yetkisi Cum-
hurbaşkanı kararnameleri ile sınırlanıyor.

Hükümetin kurulmasında ya da göreve devam etmesinde  meclisten güvenoyu alınması uy-
gulaması kaldırılıyor. Başbakan ve bakanların güvensizlik nedeniyle düşürülmesine olanak 
sağlayan gensoru yetkisi Meclisin elinden alınıyor. Meclisin yürütmeyi denetleme hakkı gasp 
ediliyor. 

Gensoru ve benzeri denetim araçları zaten zor işlerken yapılacak değişiklikle soruşturmalar-
dan kaçınma, muhatapsızlık ve bilgi edinememek anayasal zemin bulmuş oluyor.  

Tek yürütme gücü olan Cumhurbaşkanının olağanüstü yetkilerinin gölgesinde kalacak bir 
meclis oluşturuluyor,

Yürütmeyi dengeleme, frenleme, denetleme yetkileri aşırı bir şekilde sınırlanıyor,

Devlet organlarının kanunla düzenlenme kuralının terk edilmesinde olduğu gibi, birçok alan-
da yasa yapma yetkisi elinden alınıyor,

Cumhurbaşkanının partisinin çoğunluğundaki bir Meclis hedefleniyor.

Yürütme ve Denetim
Anayasaların en temel özelliği olan iktidarların yürütme yetkilerinin, hukuk kuralları temelin-
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de, yasama/kanun yapma organı ve yargı bağımsızlığı üzerinden sınırlanması, dengelenmesi, 
frenlenmesi ve denetime tabi olması kaldırılıyor. 

Cumhurbaşkanının yürütme işlevinin sembolik olduğu, yürütmenin ana organının Meclise 
tabi Bakanlar Kurulu-Hükümet olduğu temsili-parlamenter demokrasi yok ediliyor.

Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, diğer birçok antidemokratik kanunla, antidemokratik 
liderlik sultaları ve fiili uygulamalarla aşındırılan ve demokratik yönde gelişmesi akamete 
uğratılmasına karşın parlamenter sisteme dayalı Anayasal düzen tümüyle tasfiye ediliyor. 

Bütün yetkileri elinde toplayan totaliter bir yönetim tarzı egemen kılınmaya çalışılıyor, 

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAŞKA NELER VAR?
Yukarıda belirtilenler dışında ve değişen maddelerle bağlantılı diğer değişiklikler de şöyle:

Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılıyor. Milletvekillerinin parti liderleri tarafından belir-
lendiği, %10 seçim barajının hüküm sürdüğü bu antidemokratik sistem içinde, milletvekili 
sayısındaki bu artışın dengeli ve adaletli bir dağılım veya çoğulculuk sağlamayacağı açıktır. 
Sadece koltuk sayısı ve makam konumunun arttırılması için iktidar lehine ve maliyeti halka 
yüklenecek bir değişiklik yapılıyor. 

Milletvekili seçilme yaşı 25’ten 18’e düşürülüyor. Siyasi Partiler Kanunu ile parti içi demok-
rasi mekanizmalarının bulunmadığı, partilerin fiili işleyişi ile lider sultasına izin verildiği ve 
milletvekillerinin çoğunun liderler tarafından belirlendiği düşünülünce, bu değişikliğin genç-
lerin siyasete katılımını sağlamayacağı açıktır. AKP, genç nüfusa Anayasa oylamasında evet 
oyu kullanması için sahte bir umut dağıtıyor.

Partiler ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkaramıyor! Milletvekilleri arasından Cumhurbaşkanı 
adayı olabilme ve Cumhurbaşkanlığına 20 milletvekilinin teklifi ile seçimlerde yüzde 10 ba-
rajını geçen siyasî partilerin ortak aday gösterme hükümleri çıkarılıyor. Oyların yüzde beşini 
almış olan siyasi partiler ile en az yüzbin seçmenin aday gösterebileceği yeni bir antidemok-
ratik baraj sistemi getiriliyor. 

Partili Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir hükmü çıkarı-
larak Cumhurbaşkanının siyasi parti üyesi/başkanı olmasının önü açılıyor ve Cumhurbaşkanı 
istediği an partili olabiliyor! Değişiklik teklifinin kabulü halinde, değişikliklerin çoğunun bir-
likte yapılacak ilk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucu Cumhurbaşkanının göreve 
başladığı tarihte; ama Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir hükmü, halk 
oylamasının akabinde yürürlükten hemen kaldırılıyor. 

Milletvekilliği genel seçimi ile Cumhurbaşkanı seçimi aynı gün yapılmak üzere birleştiriliyor. 
Bu değişiklikle partili, hatta parti başkanı olabilecek Cumhurbaşkanı adayına  aynı zamanda 
partisinin de millet vekili adaylarını belirleyebilme olanağı sağlanıyor. Cumhurbaşkanı, bu 
yöntemle meclis çoğunluğunu kontrol edebilme gücüne sahip oluyor.  

Cumhurbaşkanının “Nitelikleri ve tarafsızlığı” şeklindeki madde başlığı, yani tarafsızlık yü-
kümlülüğü kaldırılıyor. 

Cumhurbaşkanının Meclise karşı siyasi sorumluluğu kalmıyor, Sorumluluk ve sorumsuzluk 
hali şeklindeki madde başlığı kaldırılıyor.

Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu :
Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanları hakkında, soruşturma açılmasının istenmesi, 
soruşturma açılmasına karar verilmesi ve en son Yüce Divana sevk kararından oluşan üç 
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aşamalı bir süreç getiriliyor. TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy), üye tamsayı-
sının beşte üçü (360 oy) ve üye tamsayısının üçte ikisi (400 oy) koşulu ile yargılanma fiilen 
zorlaştırılıyor.

Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittik-
ten sonra da bu madde hükmü uygulanır denilerek yeni bir dokunulmazlık getiriliyor.

Meclis dışından atanabilecek olan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları, Meclise değil 
Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacaklar. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları, görev-
leriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanma 
hükmü ile koruma altına da alınıyorlar. 

Cumhurbaşkanına Vekâlet Etme 
Meclis Başkanının, gerekli durumlarda Cumhurbaşkanına vekillik etme ve ona ait yetkileri 
kullanabilmesine son veriliyor ve meclis devre dışı bırakılıp bu yetki Cumhurbaşkanı yardım-
cısına veriliyor! Bu düzenleme ile cumhurbaşkanlığı makamı meclis dışı kişilere devredili-
yor.

Cumhurbaşkanının görev süresi uzatılıyor! 
Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir Anayasa hükmü teklifte korunmuş oldu-
ğu halde, bu hükmün ihlaline yönelik düzenlemeler yapılıyor. 

Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısın-
dan bu süre dönemden sayılmaz hükmü getiriliyor. 

Diğer bir değişiklikte, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin ye-
nilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir hükmüyle, 
Cumhurbaşkanının Meclisin feshi yoluyla kendi görev süresini uzatması imkânı tanınıyor. 
Böylece bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir hükmü fiilen değiştiriliyor. 

Cumhurbaşkanı, seçimlerin yenilenmesine tek başına karar alabiliyor, Meclis ise seçimleri 
yenilemek için üye tamsayısının ancak beşte üç çoğunluğu (360 oyu) ile karar verebiliyor. 

Cumhurbaşkanın görevini uzatmak ve seçimleri yaptırmamak adına ülkeyi savaş koşullarına 
götürme yetkisine ve olanağına sahip olacağı göz ardı edilemez bir durumdur.

Olağanüstü hal kararını Cumhurbaşkanı tek başına alabiliyor!
Yürürlükteki halinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güven-
lik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra ilân edilen OHAL kararı, doğrudan Cumhurbaşkanı 
kararına bağlı hale geliyor. 

Yürürlükte bulunan KHK’ler, tüzükler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan 
yönetmelikler vb. işlemlerin, yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürmesi; bu yetki-
lerin Cumhurbaşkanı tarafından kullanılması hükmü getiriliyor.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin referandum sonrası en geç otuz gün içinde belirle-
nerek görevlerine başlamaları hükmü getiriliyor.

Mali ve Ekonomik Hükümler
Ülkenin merkezi yönetim bütçesini belirleme yetkisi Cumhurbaşkanına veriliyor! 

Bütçe kanun teklifinin TBMM’ye artık Cumhurbaşkanı tarafından sunulması yanında, Meclisi 
gereksizleştiren bir hüküm de getiriliyor. Meclis ilgili sürede bütçeyi karara bağlayamazsa, 
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Cumhurbaşkanı, bir önceki yılın değerleme oranına göre artırarak bütçeyi yürürlüğe koyabi-
liyor! Yani, Cumhurbaşkanı kendi belirlediği bütçeyi yine kendisi onaylamış oluyor.  Meclis 
görüşmesi de çıkarılıyor; Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, üze-
rinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır hükmü ile Meclisin bir yasama yetkisi 
daha budanıyor.  

BU DEĞİŞİKLİKLERE NEDEN HAYIR DİYORUZ!
Görüldüğü üzere, yapılmak istenen değişiklik, iktidarın iktidarını daha sert bir şekilde koru-
yabilmesi, ömrünü uzatabilmesi içindir.

Ülkemiz anayasa değişikliği kabulü halinde hukuk devleti olmaktan çıkacak dikta rejimi ola-
rak anılacaktır.

• Yapılmak istenen değişiklik, ülke yönetimini tek bir kişiye bırakmaktadır.
• Yapılmak istenen değişiklik, ayakların baş olmasına şiddetle karşı çıkanların mutlakî to-

taliter iktidarı içindir.
• Yapılmak istenen değişiklik, sömürü, rant düzeninin otoriter tarzda sürmesi içindir.
• Yapılmak istenen değişiklik, yolsuzlukların dokunulmazlık sağlayarak sürmesi içindir. 
• Yapılmak istenen değişiklik, nesillerin alın terinin ürünü olan kamu kaynak ve varlıkları-

nın talanı içindir.
• Yapılmak istenen değişiklik, Osmanlı’dan Cumhuriyete uzanan anayasal kazanımları, 

anayasal gelenekler ve birikimi ayaklar altına almaktadır.
• Yapılmak istenen kişi anayasasıdır.
• Yapılmak istenen, daimi olağanüstü hal rejimidir.
• Yapılmak istenen, bir dikta düzeninin kuruluşudur. 
• Bu değişiklikte bir istibdat rejimi var.
• Açık ki, bu değişiklikte biz yokuz, hiç birimiz yok. Yalnızca nasıl yönetileceğimiz var.
• Bu değişiklikte Cumhurbaşkanı/Devlet Başkanı/Parti Başkanı var, HALK YOK. 
• Bu değişiklikte halkın dertleri, sorunları, istekleri, dermanları yok.
• Bu değişiklikte emekliye, emekçiye, işçiye destek yok. İşsize iş yok.
• Bu değişiklikte halkın günlük yaşamında sağlayacağı hiçbir fayda yok.
• Bu değişiklikte demokrasi yok.
• Bu değişiklikte memleket yok.
• Bu değişiklikte, Başbakanın söylediği hayr da yok. 
Bu nedenlerle, 

Biz mühendis, mimar ve şehir plancıları HAYIR oyu kullanacağız.

Ülkemiz, halkımız ve geleceğimiz için HAYIR oyu kullanacağız.

Eşit, özgür, demokratik, laik, barış, huzur, refah içinde bir Türkiye için HAYIR oyu kullana-
cağız.

Oylarımızı mutlaka kullanacak, sandıklara sahip çıkacağız.

Yurttaşlarımızı da bu değişikliğe “Hayır” demeye, Anayasa değişikliğini reddetmeye, ül-
kemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, demokrasiyi kazanmaya, Cumhuriyet ve laiklik 
mücadelesini sahiplenmeye davet ediyoruz.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
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MESLEK UYGULAMA ALANLARIMIZIN HALKIMIZIN YARARINA DEĞİL YAĞMA- TALAN -RANT  
AMAÇLI ŞEKİLLENDİRİLMESi VE MESLEK ÖRGÜTLERİMİZİN TASFİYE EDİLMESİ POLİTİKALA-
RINA HAYIR!

Türkiye’nin dışa bağımlılığı; ekonomi, sanayi, tarım, kent, imar, gıda, enerji, maden, çevre 
politikaları; istihdam, gelir-bölüşüm ilişkileri, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı uygula-
malarını had safhada etkilemektedir. 

Bazı alanlarda yetkiler uluslararası sermaye kuruluşlarına devredilmiş, bazı alanlar ise nere-
deyse ortadan kaldırılmıştır. Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sek-
törleri, kamusal fayda anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin 
arpalıkları haline getirilmiştir. Kentler, ormanlık alanlar, tarım arazileri, kamu arazileri, ma-
denler, enerji ve tüm alanlar rantlara göre şekillendirilmiş, plansızlık egemen kılınmıştır. 

Çalışma yaşamının büyük kısmı işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin dışında tutulmuştur. 
İnsanca barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi, enerji, tarım, gıda, 
orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda mühendislik-mimarlık-şehir plancı-
lığının mesleki denetim ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılmıştır. 

Bu süreçte Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB de, siyasi iktidarın egemenlik kurduğu alanlar-
dan biri haline getirilmeye çalışılmakta rant ve rekabet temelli müdahalelerine açık bir yapı-
ya dönüştürülmek istenmektedir. 

Odalarımızın üzerinde artan baskıcı, vesayetçi müdahalelere ve meslektaşlarımızın emeğinin 
giderek ucuzlatılmasına karşı, mesleki birliğimizi ve dayanışmamızı geliştirip güçlendirmeye 
bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. 

Zira sermaye çevreleri ve siyasal iktidarlarca, “verimlilik” adı altında, nitelikli işgücü istihdamı 
azaltılmıştır. Türkiye’deki işletmelerin büyük bir bölümünü oluşturan 200 bini aşkın küçük ve 
orta ölçekli sanayi kuruluşlarında mühendis istihdam geleneği oluşturulamamıştır. 

Ülkemizin imzaladığı Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği anlaşmaları, mühendislik, mi-
marlık hizmetlerinin serbest dolaşımını da kapsamaktadır. Birçok AB ülkesi mühendislik 
hizmetlerinin serbest dolaşımına çekince ve özel hükümler koyarken ülkemiz bu anlaşmayı 
koşulsuz olarak ve mütekabiliyet (karşılıklılık) şartı aramaksızın imzalamıştır.

Bu iktidar döneminde; sermayenin ve iktidarın çıkarları doğrultusunda yabancıların çalışma 
izinleri, mesleki yeterlilik, kültür ve tabiat varlıkları, dönüşüm alanları/kentsel dönüşüm, mü-
hendislik, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yapı denetimi, enerji, maden, gıda, tarım, orman, çevre, 

MÜHENDİS MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI 
MESLEK UYGULAMA ALANLARIMIZIN 
HALKIMIZIN YARARINA DEĞİL YAĞMA- 
TALAN -RANT AMAÇLI ŞEKİLLENDİRİLMESi VE 
MESLEK ÖRGÜTLERİMİZİN TASFİYE EDİLMESİ 
POLİTİKALARINA, BU UYGULAMALARI KALICI 
KILACAK OLAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE HAYIR 
DİYOR!
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toplu konut,  mera, bilirkişilik, büyükşehir belediyesi, il özel idaresi, su kaynakları, beledi-
yeler, kıyı, imar, planlı alanlar, tabiat varlıkları, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi, 
kültür varlıkları ve sitler, uluslararası işgücü gibi doğrudan meslek alanlarımızı ilgilendiren 
yasalarda ve yönetmeliklerde kimi zaman torba yasalarla kimi zaman KHK’lar ile onlarca defa 
düzenleme yapılmıştır. 

Yapılan düzenlemelerin bir kısmı da, topluma nitelikli mimarlık, mühendislik, planlama hiz-
metleri sunulmasını ve meslek mensuplarının yetkinliklerinin güvencesi olan meslek kuru-
luşlarının ve kamu kurumlarının topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesini engelle-
meye yöneliktir. 

Bu düzenlemelerle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin kamu yararını gözetme temel 
ilkesiyle yürüttüğü çalışmaların bir parçası olan denetim yetkileri kısıtlanmış, mesleki haklar 
yok sayılmıştır.

Anayasa değişikliği ile Birliğimizi ve diğer meslek örgütlerini yapısal dönüşüme uğratma ça-
baları, kritik bir evreye girecektir. 

Devlet ve kamu idari yapısını tepeden tırnağa değiştirmeyi öngören Anayasa değişikliğinin 
meslek alanlarımızı ve örgütlerimizi doğrudan ilgilendiren boyutları bulunmaktadır. Şöyle ki; 

2007-2009 yılları arasında TMMOB ile bütün kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla-
rının, Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlanan Anayasal kamu tüzel kişiliği konumlarını ve 
kamu yararını sorgulayan bir rapor düzenleyen Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) görev ve 
yetkilerinin kapsamı genişletilmektedir. 

Anayasa’nın 108. maddesinde yapılmak istenen değişiklikle, Cumhurbaşkanına bağlı olan 
DDK’nin, tüm kamu kurum ve kuruluşları,  sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve 
kuruluşların katıldığı her türlü kuruluş, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, 
her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, 
her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapma yetkisine, idari soruşturma da eklen-
mektedir. Ayrıca DDK’nin görev ve yetkilerinin kanun ile düzenlenmesi hükmü, Cumhurbaş-
kanı kararnamesiyle hükmü ile değiştirilmektedir. 

Böylece Cumhurbaşkanının; 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB, Türkiye Barolar Birliği, Türk Veteriner He-
kimleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye 
SMMM ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye 
Tohumcular Birliği, TOBB, TESK, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Türkiye 
Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Bir-
liği, Türkiye Noterler Birliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Değerleme Uzmanları 
Birliği, Diğer mesleki örgütlenmeler ile sendikalar ve kamu yararına faaliyet gösteren der-
nekler ve vakıflar üzerinde tam bir hakimiyet kurması amaçlanmaktadır. 

Gerek bu yönüyle, gerekse Anayasa değişikliğinin referandumda kabulü halinde, Anayasa’da 
hızla başka değişiklikler yapmaya yönelik adımlar atılacağı ve 135. maddesinin de değiştiri-
leceği açıktır. 

Görüleceği üzere, son derece toplumsal bir içeriğe sahip olan kamu yararı ile birlikte TM-
MOB’nin bekası, sürekliliği ve geleceği söz konusudur. 

İktidarların tasarruflarını kamusal-toplumsal-mesleki yarar süzgecinden geçiren, mesleki-bi-
limsel teknik doğrulara dayanarak ülkenin en karanlık dönemlerinde bile gerçekleri açıkla-
maktan geri durmayan TMMOB ve bağlı meslek odaları, örgütlü üyelerinden aldığı güçle 
ülke, halk, kamu, meslek, meslektaş çıkarlarının yanında yer almaya devam edecektir.
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MÜHENDİS MİMAR, ŞEHİR PLANCILARINI İŞSİZLİĞE MAHKÛM EDENLERE, İŞSİZLİĞE ÇÖ-
ZÜM GETİRMEYEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE HAYIR!

Bilimin ve teknolojinin göz ardı edilmesi, üretime, yatırıma, sanayileşmeye, istihdama da-
yalı politikalar yerine, plansızlık ve rant ekonomisinin tercih edilmesi, kamu kuruluşlarının 
özelleştirilmesi, işlevsizleştirilip küçültülmesi sonucunda bugün mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının çalışma alanları daralmış durumdadır. 

Diplomasını alarak meslek yaşamına atılmak isteyen ancak iş bulamama sorunu ile karşılaşan 
genç meslektaşlarımız gözden çıkarılmış oldukları gerçeğini can yakıcı bir şekilde yaşamak-
tadır.

İstihdam sorununa çözüm üretmeyen, işsizlerin ve toplumun ihtiyaçlarını gözetmeyen, gü-
vencesiz bir yaşamı ve geleceği getirecek olan Anayasa değişikliğine HAYIR!

MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, ŞEHİR PLANCILIĞI EĞİTİMİNDE TAHRİBATA HAYIR!

AKP iktidarı süresince uygulanan piyasacı politikalar mesleki değerler, mühendis istihdamı 
ve eğitimin kalitesi açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu iktidar döneminde eğitim 
alanında görülen temel hareketlilik üniversite sayısındaki hızlı artıştır. Buna paralel olarak 
kontenjanların da artırılması sonucunda diplomalı mühendis sayısında son yıllarda sıçrama 
yaşanmaktadır. 

Yine bu dönemde YÖK yasası defalarca değiştirilmiş, bu alanda otoriter ve piyasacı bir ege-
menlik tesis edilmiştir. İktidar parasız eğitim; özerk, bilimsel, demokratik üniversite; sağlıklı, 
güvenli barınma ve ucuz ulaşım isteyen öğrencilere zorbaca saldırmaktadır. Kampuslar, ida-
re, özel güvenlik, polis kuşatması altındadır. 

Nitelikli mühendislik hizmeti sunulabilmesi için mühendislik-mimarlık fakültelerinde verilen 
eğitimin kaliteli hale getirilmesi, fakültelerin alt yapı, donanım ve öğretim elemanı alanında-
ki eksikliklerinin giderilmesi doğrultusunda yapılması gerekirken bu gereklilikler görmezden 
gelinmektedir. 

Mühendislik eğitiminin “her ile bir üniversite” anlayışı ile kamu ve toplum yararı yerine ser-
maye güçlerinin çıkarlarına hizmet eden, mühendisleri esnek üretim ilişkilerinin parçası ha-
line getirmeye çalışan bir anlayışa göre şekillendirilmesi nedeniyle; yetersizlik ve deformas-
yon tehlikesi ortaya çıkmaktadır. Bu durum siyasi iktidarın piyasacı politikalarıyla birleşince 
işsizlik giderek daha büyük bir sorun halini almaktadır. 

Mühendislik eğitiminin, eğitimi verenler ile eğitimi alanların yüz yüze, karşılıklı etkileşim için-
de olduğu, öğrenme anında soru-cevap mekanizmasının çalıştığı, diğer öğrencilerin de katkı-
larının alındığı, bilginin paylaşılıp sorgulamanın birlikte yapıldığı derslik ve laboratuvarlarda 
gerçekleştirilmesi gerekir.

Teknolojik gelişmenin ulaştığı düzey elbette yadsınamaz ve yeni eğitim-öğretim araçları kul-
lanılarak öğrenme süreci daha verimli hale getirilebilir. Ancak eğitim müfredatının yalnızca % 
30’nun yüz yüze verildiği bir eğitim modeli, ne uluslararası düzeyde mühendislik eğitiminde 
kullanılan klasik eğitim modeli ile ne de probleme dayalı öğrenme modeli olan aktif eğitim 
modeli ile uyuşmaktadır. 

Hal böyleyken mühendislik eğitimin temel unsuru olan teori ve pratiğin eğitim sürecinde ta-
mamlanması ilkesi yok sayılarak “uzaktan eğitim” modeli de giderek hayatımıza girmektedir. 

Teknolojik gelişmenin ulaştığı düzey elbette yadsınamaz ve yeni eğitim-öğretim araçları kul-
lanılarak öğrenme süreci daha verimli hale getirilebilir. Ancak eğitim müfredatının yalnızca % 
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30’nun yüz yüze verildiği bir eğitim modeli, ne uluslararası düzeyde mühendislik eğitiminde 
kullanılan klasik eğitim modeli ile ne de probleme dayalı öğrenme modeli olan aktif eğitim 
modeli ile uyuşmaktadır. 

Sanayi üretiminin ve sanayide mühendis istihdamının çok sorunlu olduğu, nüfus artışına ters 
orantılı olarak istihdam edilen nüfusun azaldığı, işsizlik oranının çift hanelerin altına inmediği 
günümüzde mühendislik bölümlerinde görülen ve ülke gerçeklerine aykırı olan, bir planla-
maya dayanmayan artış “mühendis istihdamı” sorununu doğurmaktadır. 

Sektörel planlamanın ve sanayi üretiminin gereklerini göz ardı eden bu uygulamalar mühen-
dis işsizliğini tırmandırmakta ve istihdam koşullarını gerileterek ücret kaybına neden olmak-
tadır.

Fiziki şartları yetersiz, laboratuvarları olmayan, öğretim kadrosunun mühendislik, mimarlık 
eğitimi için yeterli olmadığı, diplomalı yeni işsizler yaratan eğitim sistemine HAYIR!

Üniversitelerin piyasa süreçlerine bağlı bir şekilde düzenlenmesine HAYIR!

İşsiz, Geleceksiz Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı Olmaya HAYIR!

KENDİ ÜLKEMİZDE MÜLTECİ OLMAYA HAYIR!

2003 yılında çıkarılan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu”, yabancı yatırımcıların hakları-
nın korunması, doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin 
bilgilendirme sistemine dönüştürülmesi; yurtdışından ülkemize sıcak para akışı ve yurtdışına 
transfer serbestisi getirmiştir. Bu yasanın hemen ardından çıkarılan “Yabancıların Çalışma 
İzinleri Hakkında Kanun” ile de ülkemizde çalışacak yabancı mühendis ve mimarların çalış-
ma izinleri ile çalışma koşullarını düzenleyen ve yetkilendirilen kurumlar aracılığıyla, çalışan 
yabancıların takibi olanağını sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Ancak sonraki yıllarda ser-
mayenin küresel yönelimlerine uygun biçimde, AB uyum yasaları ve “Hizmetlerin Serbest 
Dolaşımı” kapsamında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Böylece, ülkemiz vatandaşlarına aka-
demik ve mesleki yeterliliği tanınmadan mesleğini icra etmelerine izin vermeyen ülkelerin 
yurttaşlarına Türkiye’de ayrıcalık tanınmıştır. 

Kendi ülkemizde, yabancı mühendis ve mimarlar karşısında haksız rekabete zorlanmaya HA-
YIR.

İşimizle, aşımızla uğraşanlara HAYIR.

İKTİDARIN NEDEN OLDUĞU EKONOMİK SİYASİ RİSK ARTIŞLARININ ÜLKEMİZ EKONOMİSİ-
Nİ BUNALTMASINA HAYIR! 

Türkiye’nin politik ve jeopolitik düzeyde biriken riskleri, özellikle saray rejimi odaklı Anaya-
sa değişikliğine gidilerek parlamentonun zayıflatılması ve yetkilerin Cumhurbaşkanlığında 
toplanması amacını güden siyasi hamlelerin yarattığı kaotik durum, genelde ekonomiyi, özel 
olarak da sanayiyi daraltmıştır.

Türkiye’nin gündemine yerleştirilen tek adam rejimi tasarısı, ekonominin ve sanayinin bü-
tün kararlarını olumsuz etkilemektedir. Yerli ve yabancı aktörler, yatırım başta olmak üzere 
önemli kararlarını ertelemektedir.

Tek kişi yönetiminin ekonomiyi mahvetmesine HAYIR!

YANLIŞ YAPI VE İMAR POLİTİKALARINA HAYIR!

Planlama, imar ve arazi kullanımıyla ilgili yanlış kararlar ve konunun ticaret, rant boyutu, 
bilimsel teknik gerekliliklerin önüne geçmekte, dere yatakları ve alüvyonlu topraklar imara 
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açılmaktadır. Bu politikayla yapı üretim ve denetim sürecinin önemli unsurları olan meslek 
odalarının yetkileri giderek azaltılmaktadır. 

Kaçak yapılaşmaya, mühendislik, mimarlık hizmeti almayan denetimsiz yapı üretimine sağ-
lıksız kentleşmeye HAYIR!

Odaları işlevsizleştiren, çıkar çevreleri için dikensiz gül bahçesi yaratmayı amaçlayan Anayasa 
değişikliğine HAYIR!

AKIL VE BİLİMSELLİKTEN UZAK ÇILGIN PROJELERE HAYIR!

Bilim, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı ilkelerini reddeden, yanlış yer seçiminden baş-
layıp büyük kamu kaynaklarının harcanmasına neden olan, yaşamımızı kolaylaştırmaktan, 
sorunlara çözüm üretmekten uzak, ülke insanının öncelikli ihtiyacı olmayan, paydaşlara rant 
ve kaynak transferi yaratmaya yönelik projelere HAYIR!

Hidroelektrik santralleri (HES`ler) ve termik santral projeleri, nükleer santral projeleri, köp-
rüler ve otoyollar, havaalanları gibi birçok proje çevresel etkileri dikkate alınmadan paydaş 
sermaye çevrelerine sunulmaktadır. Yeni anayasa ile bu talanın önüne geçecek tüm hukuk 
yollarının tıkanmaması için HAYIR!

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN BORÇLANMA İHTİYAÇLARI UĞRUNA HEBA EDİLECEK 
ÜLKE KAYNAKLARI VE VARLIKLARIN TALANINA HAYIR!

Popüler adıyla “mega projeler”, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine dayalı, özelleştirmelerin 
türevi olan, kamusal varlıkların işletme ve kullanma hakkını on yıllar boyunca özel firmalara 
bırakan bir uygulamadır. Arsa tahsisi, hizmet alım taahhüdü, özel ortaklara verilen belirli 
ciro garantileri, kamu maliyesine yük bindiren birer kriz faktörü olmaktadır. Bu konu, çevre 
sorunları, bir dizi hukuk ihlali, firma seçiminde yapılan kayırmacılık, aktarılan ve aktarılacak 
kaynakların büyüklüğü itibarıyla ülkemizin başını bir hayli ağrıtacaktır.

Yeni oluşturulan ve gelirlerinin çoğunu, İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları ve özelleştirme ge-
lirleri olan Varlık Fonu ve bu fona aktarılan büyük kuruluşlar ve varlıklar, “mega proje”lerin 
altyapı yatırımlarının borçlanma ihtiyaçları için kullanılacaktır. Bu fon, dış finansman bulmak-
ta sorun yaşayan iktidara ve “Kamu-Özel Ortaklığı”na dayalı projelere destek için gündeme 
getirilmiştir. 

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri ile çevre, tarih, kültür varlığı talanına HAYIR!

Kaynakların yönetimini ve ülkenin geleceğini belirleyecek ekonomik kararlarının tek bir kişi-
ye bırakılmasına HAYIR! 

VARLIK FONU ADI ALTINDA ÜLKEMİZİN YERALTI-YERÜSTÜ KAYNAKLARININ, BÜYÜK KAMU 
KURULUŞLARININ, KAMU ARAZİLERİNİN, ÜZERİNDE HALKIN ALINTERİ BULUNAN VARLIK-
LARIN TALANINA HAYIR! 

Sanayileşme paradigması terk edildikçe hükümetin elinde rant dağıtımı merkezli inşaat ve 
müteahhitlik işleri, katma değeri düşük hizmetler sektörü ile onun alt sektörleri kalmaktadır. 
Kent rantlarına ve finansallaşmaya dayalı bu ekonomi tercihi, en son Varlık Fonu adı altında 
bir uygulamaya sarılmıştır. 

Dünyadaki Varlık Fonu eşdeğerindeki fonların geliri genellikle bütçe fazlaları veya cari fazla-
lardan oluşurken, yüksek miktarda cari açık veren, bütçe fazlası veremeyen Türkiye’de bu fon 
ülkemizin bütün birikimine el atmaktadır. Milli Piyango, şans oyunları, at yarışları, TÜRKSAT, 
PTT, TELEKOM, BOTAŞ, TPAO, ETİ Maden, ÇAYKUR, Borsa İstanbul, THY, Ziraat Bankası ve Halk 
Bankası gibi ülkemizin büyük kamu kurum ve kuruluşlarının kaynakları ile kamu varlıkları; 
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İşsizlik Fonu, özelleştirme gelirleri ve Savunma Sanayii Fonundan aktarılan nakitten oluşmak-
tadır. Fona, Özelleştirme İdaresine devredilen 100’den fazla kamu kurum ve kuruluşunun 
devredileceği de bilinmektedir. 

Ülke kaynakları ve çalışanların birikimlerini özel hukuk hükümlerine tabi bir şirketin mülkiye-
tine dönüştüren kamusal denetimden muaf olan bu uygulama, ülkeye toplumsal yoksullaş-
madan başka bir şey getirmeyecektir. 

Bugüne dek fabrikalardan doğal ve kültürel varlıklara; eğitimden, sağlığa, kamu hizmetleri-
ne; madenlere, üniversitelere kadar tüm kamusal hizmetleri ve kamu işletmelerini satışa çı-
karan siyasi iktidarın bugün de kamunun elinde kalan son varlıkları elden çıkarmasına HAYIR!

Toplumsal birikimimizin, küresel finans sermayesinin ve iktidar yandaşlarının rant iştahına 
servis edilmesine HAYIR!

Kamu kaynak ve birikimlerinin, nesillerin alın teri bulunan kaynak ve varlıklarımızın Varlık 
Fonu yoluyla yok edilmesine HAYIR!

Ülkemizin yoksullaştırılmasına HAYIR!

İŞSİZLİK FONU’NDAN SERMAYE VE İKTİDAR PAYDAŞLARINA KAYNAK AKTARIMINA HAYIR!

AKP’nin iktidarda olduğu 14 yılda, İşsizlik Fonu’nda biriken paranın yalnızca yüzde 9,5’i işsiz-
lere verilmiş, bu uygulamadan, 100 işsizin ancak 13’ü yararlanabilmiş, GAP ve işverenlere ise 
fonun yüzde 24,5’i aktarılmıştır. Fon kaynakları şimdi de Varlık Fonu’na aktarılacaktır. 

Emekçilerden kesilen paraların sermayeye, iktidar paydaşlarına dağıtılmasına HAYIR!

YANLIŞ EKONOMİ VE SANAYİ POLİTİKALARINA, SANAYİDE İSTİHDAMIN GERİLEMESİNE HA-
YIR!

Türkiye,  40 yıla yaklaşan liberal uygulamalar sonucu düşük ücrete dayalı bir rekabet politi-
kası etrafında, orta-düşük teknoloji bandına sıkışmış, yüksek borçlanma ve yoğun ithal girdi 
kolaycılığının üzerine oturmuştur. 

Aşırı değerli kur siyaseti, üretimi, özellikle sanayi üretimini, tarımı, hatta hizmet üretimini 
bile olumsuz etkilemiş, ucuz ithalatla temin edilen ürün karşısında yerli üretim ve ürünün 
tutunamamasına neden olmuştur. Bu durumun sonucunda inşaat sektörü ile dış rekabete 
kapalı hizmet sektörleri sanayiden uzaklaşanların tercihi olmuştur. 

Bu politikalar sonucu, sanayi üretiminde çarklar durmak üzeredir. Türkiye 2012’den itibaren 
yıllık yüzde 3 ve aşağısına eğilimli bir büyüme patikasına girmiş bulunuyor. Bu durum özel-
likle sanayi sektöründe istihdamı daraltmakta, büyük işsizlik dalgalarına kapı aralamaktadır..

Sanayide taşeronlaşma oranının artmasına bağlı olarak iş gücü oranı düşmüş, güvenli ça-
lışma ortamı ortadan kalkmıştır. Son 15 yılda istihdam içindeki oranı hızla artış göstererek 
yüzde 50’yi aşan hizmetler sektörünün yanında sanayi istihdamı yüzde 19’a gerilemiştir. 

Borç Ekonomisine Hayır!

Sanayide çarkların durmasına HAYIR!

Tarım ve sanayi gibi üretken sektörlerin geriletilip rantiye tipi spekülatif kâr alanlarının ege-
men olmasına HAYIR! 

İnsan emeğini değersizleştiren sömürü, rant, finans politikalarına HAYIR!

Ülkemizin doğal ve üretici işgücü kaynaklarının tahrip edilmesine HAYIR! 
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Tüm ekonomiyi sürükleme dinamizmi olan imalat sanayisinin ivme kaybetmesine HAYIR! 

Yerli sanayiyi umursamayan dış ticaret politikalarına HAYIR!

Büyüyen işsizlik dalgalarına HAYIR!

ÜRETKEN KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ, KİTLERİN TASFİYESİNE HAYIR!

Sanayi yatırımları ile Anadolu’nun birçok kentinde gelişmenin önünü açan, nitelikli eleman 
yaratan, bölgesel gelişmeye katkıda bulunan, sanayiyi, tarımı, hayvancılığı destekleyen 
KİT’lerin sayısı, 1996 yılında sayısı 58 iken 2003 sonrası hızlanan özelleştirmelerle birlikte, 
26’ya inmiştir. 

Bugün Türkiye, gıdadan petro-kimyaya, imalattan tekstile birçok sanayide kamu işletmeciliği 
ve Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana yaratılmış olan bütün birikimlerinden yoksun kal-
mıştır.

1985’te başlayan ve bugüne kadar devam eden özelleştirmelerin yüzde 87,2’si bu iktidar dö-
neminde yapılmıştır. 1970’li yıllarda yapılan kamu yatırımlarının yüzde 30’u sanayi sektörüne 
aitken şu anda kamu sanayi yatırımları neredeyse durdurulmuş durumdadır. 

Toplumsal kaynak ve birikimlerin küresel pazar unsuru haline dönüştürülmesine HAYIR! 

Ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına, kamu kuruluşlarına, kamu arazilerine ve üzerinde 
halkın alın teri olan tüm varlıklara sahip çıkmak için HAYIR!

YANLIŞ ENERJİ POLİTİKALARINA HAYIR!

Enerji sektöründe süregelen kamu kurumlarını küçültme, işlevsizleştirme, serbestleştirme 
ve özelleştirme politikaları dışa bağımlılığı arttırmıştır. Planlama gerekliliği reddedilmektedir.

Ülkemizin enerji ihtiyacı, esas olarak yeni enerji arzı ve ithal enerji kaynağına dayandırılmış, 
fosil kaynaklı ithalata dayalı yüksek maliyetli yatırımlar yapılmış, dışa bağımlılık yüzde 75 
gibi çok ciddi bir boyuta ulaşmıştır. Dışa bağımlılık oranı her yıl biraz daha artmaktadır. Yerli 
kaynak üretiminde ciddi bir atılım yapılmadığı takdirde, söz konusu bağımlılığın önümüzdeki 
dönemlerde hızla yüzde 80’lerin üzerine çıkması beklenmektedir.

Türkiye bugün doğalgaz, petrol, kömür, petrol koku ithalatında ve son toplamda dünya “net 
enerji ithalatı” sıralamasında ön sırada yer almaktadır.

Ayrıca proje stoku çok fazladır. Toplum yararını gözetmeyen serbestleştirme ve özelleştirme 
politikaları kapsamında plansızca ve ihtiyacın çok üzerinde elektrik üretimi amaçlı tesis yapıl-
maktadır. Bu projelerin 35 milyar dolar tutarındaki kredilerinin nasıl geri ödeneceği sorusu-
nun tek yanıtı, faturanın yine halka ödetileceği şeklindedir.

Plansız, çevre ve toplumla uyumsuz yatırım projeleri, halkın istememesine rağmen halkın 
üretim ve yaşam alanlarını tahrip etmektedir.

Kamu kurumlarının küçültülüp dağıtılmasına, sermaye çevreleri ve yandaşların talanına açıl-
masına HAYIR!

Enerjide dışa bağımlılığa HAYIR!

ÜLKE YARARINI GÖZETMEYEN, YERALTI KAYNAKLARIMIZI TALAN EDEN MADENCİLİK 
POLİTİKALARINA;  İŞ CİNAYETLERİNE DÖNÜŞEN MADEN FACİALARINA HAYIR!

Ülkemizdeki maden kazalarının temel nedeni, bilgi ve teknoloji üretemeyen sistemin, dünya 
piyasaları ile rekabet edebilmenin en kolay yolu olarak, ucuz ve güvencesiz emek üzerinden 
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üretim yaptırmayı model olarak benimsemiş olmasıdır. Büyüme ve küresel piyasalarla reka-
bet edebilme adına uygulanan üretim zorlaması, uzun çalışma saatleri, işçi maliyetlerinin dü-
şürülmesi, bir maliyet unsuru olarak görülen işçi sağlığı ve iş güvenliğinden verilen ödünler 
daha kötü çalışma koşullarını ve kazaları beraberinde getirmektedir. 

Türkiye’de kömür madenciliğinin mevcut koşullarda sürdürülmesi, göz göre göre iş cinayet-
lerine davetiye çıkarmaktır.

Hepimizin ortak malı olan madenlerimizi, madencilikle ilgili kurumlarımızı özelleştirmelerle 
sermayeye devredip, taşeronlaşmanın yaygınlaştırılmasına hizmet eden madencilik politika-
larına HAYIR!

Güvenli ve verimli bir işletmeciliği sağlamaktan uzak, yaşam çevremizi yok eden, izin ve ruh-
satların onaylanmasına HAYIR!

Maden işçilerinin emeğinin sömürüldüğü ve yüzlerce, binlerce madencimizin ölümüne ne-
den olan kölelik sistemine HAYIR!

TARIM ALANLARIN, TARIM ÜRETİMİNİN VE ÜRETİCİNİN YIKIMINA HAYIR!

AKP iktidarı döneminde tarımsal alanlar, tarım üretimi ve üreticilerimiz önemli gerilemeler 
yaşamıştır. Aşağıdaki can yakıcı veriler bu durumu apaçık göstermektedir. 

Ülkemizde son 27 yılda 4 milyon hektarlık tarım alanı yok olmuştur. 2002 yılından günümüze 
kadar ise toplam 2,6 milyon hektar (Belçika büyüklüğünde) tarımsal alanımız yok olmuştur. 

Tarıma verilen desteğin tamamı, yalnızca mazot vergilerinden geri alınmaktadır. Mazot fiyatı 
2016’da yüzde 24 artmıştır.

Tarım Kanunu hükmü uyarınca, iktidarın çiftçiye 50 milyar TL borcu vardır. 2006 yılında çıka-
rılan Tarım Kanunu’nun 21’inci maddesi, her yıl Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde 1’inin tarım 
desteği olarak ödeneceğini hükme bağlamıştır. Ancak, 9 yıldır bunun ancak yarısı ödenmiş 
olup, iktidar çiftçinin 50 milyar TL’sine el koymuş durumdadır. 

Konya ilimizin büyüklüğündeki Hollanda’nın 2016 tarımsal ihracatı 100 milyar dolara yak-
laşırken, 7 katı büyük tarımsal alanı olan Türkiye’nin tarım ihracatı yaklaşık 19 milyar dolar 
olmuştur.

Türkiye, artık her yıl 4 milyon ton düzeyinde buğday ithal eden bir ülke haline gelmiş, tohum 
pazarının yüzde 70’i yabancı firmaların kontrolüne geçmiştir. 

Türkiye’de ayçiçeği yağı tüketimi yıllık yaklaşık 650 bin tondur. Ancak yerli üretimden elde 
edilen ayçiçeği yağı yıllık yaklaşık 400-450 bin ton olmaktadır. Ortaya çıkan açık, ithalatla 
karşılanmaktadır. 

Türkiye; buğday, arpa, saman, pamuk, soya, mısır, çeltik ve pirinç, kuru fasulye, nohut ve 
yeşil mercimek, bezelye ithal eder hale gelmiştir. 

Türk tütünü bitirilmiş, ihracat sıfıra yaklaşmıştır. Devletin 7 yılda yaşadığı gelir kaybı 1,2 mil-
yar dolar olmuştur.

Türkiye’nin sığır, manda, koyun ve keçiden oluşan canlı hayvan varlığı toplamı 1980 yılında 
85 milyon iken, bugün 53 milyona gerilemiş, yani 32 milyon azalmıştır. Oysa aynı dönemde 
nüfusumuz 34 milyon artmıştır. 

Son 5 yılda 4 milyon baş canlı hayvan ithal edilmiş, canlı hayvan, et ve et ürünleri ithalatına 
4 milyar dolar para ödenmiştir. 
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Türkiye; Bulgaristan’dan kurbanlık koyun, Şili, Uruguay ve Fransa’dan büyükbaş hayvan ithal 
eden bir ülke haline düşürülmüştür.

Bir yurttaşımızın yıllık ortalama kırmızı et tüketimi, bir Alman’ın altıda biri (1/6) düzeyi olan 
12 kg’dır.

Köyler büyük oranda boşalmış, kırsalda yaşayan nüfus oranı yüzde 7,9 ‘a düşmüştür. 

Tarım alanlarının azalmasına ve üretimin gerilemesine HAYIR!

Hayvancılıkta gerilemeye HAYIR!

Tarımda sömürüye ve üreticinin yıkımına HAYIR! 

GIDAYA ERİŞİM HAKKI HER İNSANIN EN TEMEL HAKKIDIR. GIDADA DIŞA BAĞIMLI POLİTİ-
KALARA VE YÜKSEK GIDA FİYATLARINA HAYIR!

Gıda hakkı; herkesin yeterli, güvenli ve sağlıklı gıdaya kolayca ve sürdürülebilir bir şekilde 
ulaşma hakkıdır. 

Kapitalizmin kar politikası gıda ve beslenmeye; yüksek gıda fiyatları, gıda güvencesizliği, gı-
daya erişememe, erişebileceğin gıdanın kalite ve besleyici özelliklerinin ve sağlığının düşük 
ve bozuk oluşu yani gıda güvenliğinin olmaması ve sonucunda da açlık, yokluk ve yoksulluk 
olarak yansımaktadır.

Günümüzde çocuklar yatağa hala aç giriyor ve güne aç uyanıyor ve yaşanılan açlık yüzünden 
ölüyorlarsa, ülkelerin,  genel politikalarının yanı sıra sürdürülebilir doğa, çevre, tarım ve gıda 
politikalarını da gözden geçirmeleri gerekmektedir. “Yoksulların gıda yardımının nesnesi de-
ğil, gıda hakkının öznesi” olduğu unutulmamalıdır. 

İklim değişikliği ve kuraklık gibi doğal afetlerin yanı sıra, gelişmiş ülkelerin tarımsal ürün tica-
retindeki korumacı politikaları, gıdaya olan talebin artması, tarımda girdi fiyatlarının yüksel-
mesi, tarım sektörüne yeterli yatırımın yapılmaması,  tarım ürünlerinin biyoyakıt üretiminde 
kullanılması gibi birçok etken dünyada açlık ve yetersiz beslenmeye neden olmaktadır.

Tarım alanlarının imar ve sanayileşmeye açılması ile gıda hakkı,  yani gıdaya erişim zorlaşmış-
tır. Tarımsal faaliyet dışına çıkarılan her toprak parçasıyla,  tarımda yeterliliğimiz azalmakta 
bu da ülkemizin gıda egemenliğinin kaybolduğu anlamına gelmektedir.

Açlık ve Yetersiz Beslenmeye, Ülke Halkını Dışlayan Gıda Politikalarına Hayır !

GIDA GÜVENCESİNİ YOK EDEN, ÜLKELERİN GIDA EGEMENLİĞİNE SON VEREN ÜRETİCİNİN 
BAĞIMLILIĞINA NEDEN OLAN GDO’ YA HAYIR!

Ne kuraklık, ne tarımsal verimsizlik ne de gıda azlığınının GDO ile çözüleceği yalanı konu-
sundaki zorlamalar, tarımsal üretimin eksenini değiştirmektedir. GDO’ lu üretimle yapılmak 
istenen;  insanlık tarihi boyunca insanlığın ortak malı olmuş tohumların,  bir kişi, bir isim, bir 
şirket adına tescillenerek sahiplenilmesi ve bunun, sıkı sıkı hazırlanmış hukuki sözleşmelerle,  
ücreti karşılığında üreticiye satılıp,  üreticinin bağımlı hale getirilmesidir. 

Gıda güvencesini yok eden, ülkelerin gıda egemenliğine son verecek üreticinin bağımlılığına 
neden olacak GDO’ ya ve destekleyen uygulamalara HAYIR!

Güvensiz gıda üretiminin önünü açan, devlet tarafından görmezden gelinen kayıt dışı, mer-
diven altı üretime HAYIR!
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DOĞA OLAYLARININ AFETLERE DÖNÜŞMESİNE HAYIR!

Akla, plana, bilime aykırı olarak uygulanan rant politikaları nedeniyle Türkiye bugün sadece 
bir deprem ülkesi değil, bir AFET ÜLKESİ haline getirilmiştir.

Birer doğa olayı olan deprem, heyelan, çığ ve kaya düşmesi, su baskını vb. olaylar; bilinçsizce 
verilmiş yer seçimi kararları, bilimsel verilerden yoksun imar planları, düşük standartlarda ve 
mühendislik hizmeti görmemiş yapı üretimi, ranta dayalı hızlı ve düşük nitelikli kentleşme ve 
sosyoekonomik politikalar sonucu AFET’e dönüşmektedir.

Biliyoruz ki; doğa kaynaklı olayların afete dönüşmesi takdir-i ilahi değil, takdir-i idaridir. İşte 
bu anlayışın kalıcılaşmasına, depremlerin afete dönüşmesinin ülkeni kaderi olmasına HAYIR 
diyoruz. 

SU KAYNAKLARIMIZIN TALANINA, SUYU YAŞAMSAL, DOĞAL BİR HAK OLARAK GÖRMEYEN 
POLİTİKALARIN DEVAMINA HAYIR!

Türkiye bugün, su azlığı sorunu yaşayan, yakın gelecekte de ciddi su sorunları ile karşılaşma-
ya aday bir ülke konumundadır. 

Uygulanmakta ısrar edilen yanlış politikalarla, ülkemiz akarsularının büyük çoğunluğu kul-
lanılamayacak düzeyde kirletilmiştir. Su havzalarımız ve beslenme alanları sanayi ve kentsel 
yerleşim bölgeleri haline getirilmiştir. Yeraltı sularımız bilinçsizce tüketilmiş, bütün akarsula-
rın her noktasında kamu yararı göz ardı edilerek plansız bir şekilde ortaya konan HES`ler çok 
ciddi çevresel sorunlar yaratmıştır. 

Suyu yaşamsal doğal bir hak olmaktan çıkarıp, ticari bir meta haline getiren, sınırlı tatlı su 
kaynaklarımızı yarını düşünmeden harcayan politikalara HAYIR!

YAŞAM ÇEVREMİZİN HIZLA YOK EDİLMESİNE HAYIR! 

Bugün yaşam çevremiz, hava, su, toprak ve doğal kaynaklarımız her dönemden daha fazla 
yok ediliyor. Çevre sağlığı, insan sağlığı, gelecek kuşaklara temiz bir çevrenin bırakılması zo-
runluluğu, daha fazla kâr ve rant aktarımı politikalarına bilinçli olarak kurban ediliyor. İnsan-
ların sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam hakkı ortadan kaldırılıyor.

Sermayenin önündeki tüm engellerin kaldırılarak doğal, tarihi ve kültürel varlıkların yok edil-
mesine, yer altı ve yerüstü kaynaklarımızın talanına, nehirlerin, ormanların, yeraltı suyu aki-
ferlerinin, kıyıların ve su havzalarının daha fazla tahribine HAYIR!

EKOLOJİK DENGENİN BOZULMAMASI İÇİN HAYIR!

Aşırı makineleşme, fosil yakıt tüketiminde sınır tanımama, ihtiyaçtan fazla tüketim, bunlar 
yetmiyormuş gibi nükleer çalışmalar, kimyasal salınımlar, radyasyon gibi büyük tehlikeler 
bazı şeyleri çok net göstermiştir. Ekolojik dengenin bozulmaması için tarım alanlarının imara 
açılmaması, sanayi-endüstriyel alan olarak kullanılmaması, ormanların ve mera alanlarının 
turizme ve buralara bu hizmeti götürmek üzere yol yapımına feda edilmemesi gerekmekte-
dir.

Ekolojik dengenin bozulmasına HAYIR.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, GÜVENCELİ ÇALIŞMA İÇİN HAYIR!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, bütün çalışanları ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel unsur-
larından biridir. 

AKP iktidarı döneminde, taşeron, esnek-güvencesiz çalıştırma biçimleri hızla yaygınlaşmış, 
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sosyal güvenlik ve sendikal haklar üzerine çıkarılan yasalar-yönetmelikler aracılığıyla çalışan-
lar kamu güvencesinden ve denetimden uzak, can pahasına ve olumsuz koşullarda çalışmak 
zorunda bırakılmıştır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği politikaları piyasaya açılmış, kamu denetimi zayıflatılmıştır. Binlerce 
emekçi bu nedenle her yıl yaşamlarını kaybediyor ve yüzbinlerce iş kazası yaşanıyor.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde mühendislik, hekimlik bilimlerinin, meslek odaları ve sendika-
ların dışlanmasına HAYIR!

Denetimsizliği yaygınlaştıran, piyasa ve işveren çıkarlarını esas alan politikalara ve bu yanlış 
politikaların neden olduğu iş cinayetlerine ve toplu katliamlara HAYIR!

İş Cinayetlerinin Kaderden-Fıtrattan Sayılmaması İçin, Yaşam İçin Hayır!

KADINLARIN EMEĞİNE, BEDENİNE, KİMLİĞİNE YÖNELİK SALDIRI VE ŞİDDETİN ARTARAK 
SÜRECEĞİ, KADIN DÜŞMANI, CİNSİYETÇİ POLİTİKALARA HAYIR!

Gericilik başta kadınlar olmak üzere tüm toplumu kuşatmıştır. Evde, işte, sokakta, yaşamın 
her alanında kadınlar katledilmektedir. Kadına yönelik şiddet, istismar, taciz ve tecavüzleri 
meşrulaştıran, failleri koruyan bir anlayış hâkim olmuştur. 

Kadınların yaşam tarzına saldırıların, her geçen gün artan kadın cinayetlerinin ve kadına yö-
nelik şiddetin,  tacizin, tecavüzün sorumlularına, kadını eve ve aile içine hapsetmeye çalışan 
zihniyetin hüküm sürmesine HAYIR!

Kadın emeğinin sömürülmesine HAYIR!

Şiddete, tacize, tecavüze ve kadın cinayetlerine HAYIR!
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16 Nisan’da sandığa gidiyoruz.

EVET ya da HAYIR diyerek oylayacağımız Anayasa değişikliklerinde neler var?
• Cumhurbaşkanı tek başına yürütme/icra gücü olacak ve istisnasız her şeyi belirleyecek
• Meclisin yasama/kanun yapma yetkisi Cumhurbaşkanının yeni yetkileri ve 

kararnamelerinin gölgesinde kalacak
• Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme yetkisi kalmayacak
• Cumhurbaşkanı kamu idari yapısı, devlet, milli güvenlik politikaları, kamu kurum ve 

kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, dernekler, 
vakıflar ve toplum örgütlenmelerinin üzerinde tek başına hâkimiyet kuracak

• Bekleme odasına alınan parlamenter sistemden sonra, Meclisin içinden çıkan Bakanlar 
Kurulu da tasfiye edilecek,

• Hükümet tek kişiden ibaret olacak
• Cumhurbaşkanı’nın partili olması/parti başkanı olması sağlanacak, tarafsızlığı 

kalmayacak
• Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının yargılanabilmesi neredeyse imkansız hale 

gelecek, görevleriyle ilgili olmayan suçlar için de dokunulmazlıkları olacak
• Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinin 12’si doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından, 3’ü ise 

Cumhurbaşkanı’nın kontrolündeki Meclis tarafından seçilecek
• Hakimler Savcılar Kurulu’nun 13 üyesinin 6’sı Cumhurbaşkanı tarafından, 7’si ise 

Cumhurbaşkanı’nın Meclisteki çoğunluk partisi tarafından belirlenecek
• Yargı tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olacak
• Cumhurbaşkanı dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayabilecek
• Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının Meclise karşı siyasi sorumlulukları 

olmayacak
• Cumhurbaşkanı’na Meclis Başkanı değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı vekalet edecek ve 

tüm yetkileri kullanabilecek
• Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir kimse en fazla iki defa 

Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmü ihlal edilecek
• Seçimlerin yenilenmesi için Meclis üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu olan 360 

milletvekilinin oyu gerekecek ancak Cumhurbaşkanı tek başına bu kararı verebilecek
• Cumhurbaşkanı ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek başına belirleyecek ve 

yönetecek
• Olağanüstü hal kararını yalnızca Cumhurbaşkanı alacak 

TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR 
demeye, ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, Cumhuriyet, demokrasi ve laiklik 
mücadelesini sahiplenmeye ve Hayır oyu vermeye çağırıyoruz.

NEYİ OYLAYACAĞIZ?
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BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI ÜZERİNE 
TMMOB GÖRÜŞÜ

Genel Değerlendirme
Tarafımıza gönderilen “Bilirkişilik Yönetmeliği Taslağı” incelenmiş olup, aşağıda ve tabloda 
işaretlenen bölümlerde itirazlarımız sunulmuştur.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu yasalaşmadan önce yasa taslağı ve tasarısına ilişkin Bakanlığı-
nıza sunmuş olduğumuz tüm itirazlarımız geçerli olmak üzere;

Uygulama esaslarını düzenlemek üzere hazırlanan yönetmelik taslağı daha çok yasa formun-
da olup, uygulamaya yönelik somut düzenlemeler çok azdır. İçerdiği somut düzenlemeler ise 
Yasa’ya aykırıdır.

Yönetmeliğin 6. maddesi hem 6754 sayılı Yasa’ya hem de 5176 sayılı yasa’ya aykırıdır. 5176 
sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında  Kanun’un kapsamına girmeyen ayrıca 
6754 sayılı Yasa’da da atıf yapılmayan bir konunun yönetmelikle düzenlenmesinin normlar 
hiyerarşisine aykırı olacağı aşikardır.

7. maddenin başlığı ile içeriği örtüşmemektedir. Yönetmelik düzenlemesinde yetkinliği belir-
leyen bir ölçüt olmadığına göre bu madde gereksizdir.

Yönetmeliğin 9. maddesinin başlığını taşıyan “bağımsızlık” yönetmeliğin başlıca sorunudur. 
Tüzelkişilerde ücretli çalışan bilirkişiler  yönünden “kendi işverenine karşı bağımsız”lık han-
gi güvence ile sağlanacaktır? “Bağımsızdır” demekle hiç kimse bağımsız olamadığına göre 
tüzelkişi bilirkişileri bu yönetmeliğin kapsamından çıkarılmalıdır. Bildiğiniz üzere, ana mu-
halefet partisi tüzelkişilerin bilirkişi olmasına olanak sağlayan Yasa’nın ilgili maddelerinin 
iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. Bakanlık tarafından, bu dava sonuçlanın-
caya kadar yönetmeliğe konu edilmeyebilir. Başvuru reddedilirse ayrı bir yönetmelik konu-
su yapılabilir ya da TBMM Adalet Komisyonu’ndaki tartışmalar ışığında yasa değişikliğine 
gidilebilir. Hatırlanacağı üzere, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya başta olmak üzere, 
komisyona katılanlar –Bakanlık yetkilileri hariç- özel hukuk tüzelkişilerin bilirkişi olarak ya-
sada yer almasının sakıncalarını dile getirmişlerdi.  İkinci bağımsızlık sorunu, sicili tutan ve 
listeyi belirleyen Daire Başkanlığı ve Bölge Kurullarına karşı bağımsızlığın güvencesi ne ola-
caktır? Daire Başkanının atanması yer yer liyakat ilkesi yok sayılarak ve nihayetinde iktidarın 
tasarrufunda siyasi bir atama olduğu nazara alındığında, bilirkişilerin siyasal iktidara karşı 
bağımsızlığını güvence altına alan bir durum söz konusu değildir. Oysa bilirkişiler, uyuşmazlı-
ğın tarafları yanında siyasal iktidara, kamuoyuna, medyaya, hakime, savcıya hatta kendisine 
karşı da bağımsız olmak zorundadırlar.

Yönetmeliğin 28, 41, 46 ve 72. maddelerinde yabancılara ilişkin koşul ve düzenlemeler yö-
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netmelikten ayıklanmalıdır. Yasayla verilmemiş bir hakkın yönetmelik düzenlemesine konu 
edilemeyeceği açıktır. Bilirkişiler görev ifa ettiği süre içinde kamu görevlisi olduklarından ya-
bancılar çalışma iznine dayanarak bilirkişilik yapamazlar, listeye ve sicile yazılamazlar. Yönet-
melik dayanağı yasa ile çelişmektedir.

Yönetmeliğin 29. maddesinde düzenlenen itiraz hakkı, itirazın aynı merciye yapılması nede-
niyle etkili bir hak arama yolu olmayacaktır.

Eğitim önemli bir sorun olup, yönetmelikte  eksik noktalar aydınlatılmamıştır. Eğitim mutlaka 
meslek odalarınca verilmelidir, yasayla düzenlemiş mesleklerde aksi hal düşünülmemelidir. 
Aksi durum, ticari bir sektör yaratmaktan öte bir sonuç doğurmayacaktır.

Temel eğitimden muaf tutulan gayrimenkul değerleme uzmanlarına bir ayrıcalık sunulmuş-
tur (madde 32). Bu durum kabul edilemez olup, eşitlik ilkesine aykırıdır.

Meslek Odalarınca temel ve alt uzmanlık alanlarına yönelik verilmekte olan eğitimler ve eği-
tim belgelerinin dikkate alınmasına dair yönetmelikte bu hususa yer verilmelidir.

Bilirkişi raporlarının disiplin kovuşturması konusu yapılacağına ilişkin Danıştay kararları dik-
kate alınarak, Bilirkişiler tarafından hazırlanan raporların içerik denetimi Odalarca yapılaca-
ğında ilişkin Yönetmeliğe hüküm konulmalıdır. Böyle bir hüküm, raporların bilimsel ve nesnel 
olmasına katkı sunacaktır. Ayrıca, Bölge Kurullarının meslek odaları ile birlikte çalışmalarına 
da yönetmelikte vurgu yapılmalıdır.

Bilirkişiliğe kabul şartlarında düzenlenen 39. maddenin 1/a bendi ile 5. fıkrası sorunludur.  
Düzenlemedeki “TCK’nda 53. maddede düzenlenen süreler geçmiş olsa”, affa uğramış olsa-
lar dahi” ibareleri ıslah müessesesini dışlayan ibarelerdir.  Ayrıca,  6749 sayılı KHK veya OHAL 
kapsamında çıkarılan kararnamelerle meslekten, kamu görevinden veya görev yaptığı teşki-
lattan çıkarılan kişilerin bilirkişi listesine kaydedilemeyeceği hükmü, Anayasa’nın 38. mad-
desine aykırıdır. Masumiyet karinesine aykırı olan bu hükmün çıkarılması yerinde olacaktır.

Bilirkişilik sicili tanımlar maddesinde tanımlandığı şekliyle anlaşılamamaktadır. Tanım yeni-
den yapılmalıdır. Yönetmelik genelinde sicil ve listeye kayıt ve çıkarılma aynı iş ve işlem gibi 
düzenlenmiş. Sicil kısıtlı, liste ise erişime açık. Ancak, listeden çıkarılma sebebi sicilden çıka-
rılma sebebi ile aynı. Sicilden çıkarıldıktan sonra gerekli koşulları sağlayan bilirkişinin yeni bir 
sicil numarası ile yeniden sicile kaydedileceği düşünüldüğünde bilirkişilik evreleri açısından 
takip nasıl yapılacaktır?

Görevlendirme sicili uygun olduğu için listeye alınan bilirkişiler arasından yapılacağına göre 
listeye alınmayan bilirkişinin sicilden de çıkarılmasının anlamı nedir? Bu sorulara yönetmelik 
yanıt verememektedir.

Sonuç olarak, görüşe sunulan yönetmeliğin uygulama yönetmeliği olması nedeniyle, amaca 
uygun,  somut, anlaşılabilir, kurumların yetkilerini kullanırken çatışmaya meydan vermeden 
ve uygulamaya yol gösterici nitelikte olması gerektiği değerlendirilmektedir. Yukarıda ve 
daha önce sunmuş olduğumuz görüş ve itirazlar doğrultusunda yönetmeliğin yeniden de-
ğerlendirilerek düzeltilmesini bilgilerinize sunarız.

TMMOB
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MESLEKİ YETERLİLİKLER HAKKINDA TMMOB 
GÖRÜŞÜ

ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ - İSTANBUL 

İlgi: 24.04.2017 tarih ve 12/05 VC-100 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile istenilen, meslek standardı ile ilgili görüş ve önerilerimiz aşağıdadır.

2006 yılında kabul edilen 5544 sayılı Mesleki yeterlilik Kurumu Kanunu’nun amaç ve kapsam 
başlığını taşıyan birinci maddesi, “ (1) Bu Kanunun amacı; ulusal ve uluslararası meslek 
standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını 
belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya iliş-
kin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere 
Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması, çalışma usûl ve esaslarının belirlenmesi ile ulusal 
yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini sağlamaktır. 

(2) Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimar-
lık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları ka-
nunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanun kapsamı dışındadır” biçiminde düzenlenmiş-
tir. Bu maddenin ikinci fıkrası 6. seviyeyi kapsam dışında bırakmıştır.    

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’ne yetki vererek 6. sevi-
yeye yönelik meslek standardı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Derneğin belirlediği alan-
lar mühendislik hizmet alanları olup,  Yasa’nın birinci maddesinin 2. fıkrası “mühendislik ve 
mimarlık meslekleri….bu Kanunun kapsamı dışındadır” açık düzenlemesi karşısında, söz 
konusu derneğin ve MYK’nun standart düzenleme yetkisi bulunmamaktadır.

İlgi yazıya konu “e-Ticaret Kategori Sorumlusu” standardının isminde her ne kadar mühen-
dislik ibaresi geçmiyor ise de bu standartlar mühendislik hizmetinin standardının belirle-
mesinden başka bir anlam taşımamaktadır. Standart içerisinde yer alan “e-Ticaret Kategori 
Sorumlusu (Seviye 6)” tanımının kaynaklık ettiği “İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Kalite ve Mes-
leki Gelişim”, “Çevirimiçi Satış Süreçlerini Planlama”, “Çevirimiçi Satış Süreçlerini Yönetme”, 
“Satış Sonrası Süreçleri Yönetme” gibi yeterlilik birimleri tanımlanmıştır. 

Kaldı ki, tanımlanan alanların tamamı 6. Seviye mühendislik disiplini içerisinde verilen hiz-
metlerdir. Lisans seviyesi olan 6. Seviyede, Mühendislik Bölümü dışında bir eğitim verilme-
diğine göre, bu bölümden mezun olanların da TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası başta 
olmak üzere ilgili meslek odasına kaydolmaları gerekmekte olup, bu standartların Meslek 
Odası dışında belirleyebilecek bir kurumun da olmadığı açıktır.

Sonuç olarak; mühendislik ve mimarlık disiplinlerinin mesleki yeterliliği belirleyen meslek 
odaları olduğundan yazıya konu yetkinin iptali ve çalışmanın durdurulması gerekir. 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Dersim GÜL

Genel Sekreter
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3 Mart tarihi, ülkemizin en önemli maden facialarından biri olan ve 263 madencinin yaşamı-
nı yitirdiği 1992 Kozlu Maden Faciası’nın yıldönümüdür. Ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat 
çekebilmek, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak için bu tarih “İş Cinayetle-
rine Karşı Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir.

İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistikler SGK tarafından açıklanmakta, ayrıca 
İSİG Meclisi her ay ağırlıklı olarak basın yayın organlarından derlediği haberler sonucu oluş-
turduğu istatistikleri açıklamaktadır. Yaşanan iş kazaları ve iş cinayetleri kayıtlara işlendikçe 
gerçek tablo belirginleşmektedir.

Resmi rakamlara göre 2012-2016 yılları arasında ülkemizde 1.015.211 iş kazası gerçekleşmiş 
ve bu kazalarda toplam 6.387 kişi hayatını yitirmiştir. Kayıt dışı çalışmanın yaygınlığı ve iş 
kazalarının bildirilme oranının azlığı gözönüne alındığında gerçek tablonun çok daha ağır 
olduğu söylenebilir. 

İŞ KAZASI DEĞİL CİNAYET!
Çalışma ortamında işçilerin hastalanmalarına ve kazaya uğramalarına yol açan etmenler 
bulunmaktadır. Bu koşullar ortadan kaldırılmadığı zaman işçiler meslek hastalıklarına yaka-
lanmakta, sakat kalmakta veya hayatını kaybetmektedir. Çalışanların hastalanmaması, sakat 
kalmaması ve hayatını kaybetmemesi için yapılan çalışmalara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği de-
nilmektedir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda özel bir kanun ve onlarca yönetmelik bulunmaktadır. 
Bu düzenlemelerin bir kısmı teknik düzenlemeler olup AB ve ILO düzenlemeleri çerçevesinde 
hazırlanmıştır. Ancak, İSG Kuruluna ilişkin, işyerlerinde İSİG organizasyonuna ilişkin düzenle-
melerde işçi yok sayılmaktadır. Bunun yanında İş Kanunu, Sendikalar Kanunu başta olmak 
üzere birçok düzenleme aynı zamanda işçi sağlığı ve iş güvenliğini de ilgilendirmektedir. Bu 
düzenlemelerde işveren çıkarları önceliklidir. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği küresel boyutta bir sorundur. Her yıl işle ilgili kaza ve hastalıklar 
sonucunda 3,2 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmektedir. Ayrıca her yıl 160 milyon yeni 
meslek hastalığı vakası ile 300 milyon ölümcül olmayan iş kazası meydana gelmektedir.

Ülkemizde yılda yaklaşık 2000 işçi iş kazaları sonucu yaşamını yitirmektedir. Meslek hastalık-
ları ise tespit edilmemektedir. Yılda 80.000 civarında meslek hastalığı tespit edilmesi gerekir-
ken, tespit edilen meslek hastalığı sayısı 500’de kalmaktadır.

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

İşçilerin ifadeleri ile basına yansıması sonucu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3. Ha-
valimanı inşaatında Mayıs 2015’ten itibaren 27 emekçinin hayatını kaybettiğini açıklamak 

3 MART İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI
MÜCADELE GÜNÜ BROŞÜRÜ
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zorunda kalmıştır. Bakanlık açıklamasında 27 emekçinin hayatını kaybetmesini oldukça doğal 
karşılayarak basında yer alan haberlere tepki göstermiştir. Bu açıklama çalışma yaşamında 
sorumluluk düzeyinin en tepesinde yer alan bir Bakanlığın iş cinayetlerine karşı hassasiyetin 
düzeyini ortaya koymaya yetmektedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunun yasalar, mevzu-
atlar ve sorumlu kurum/kuruluşlar tümüyle sorunludur.

ÖLMEK, SAKAT KALMAK İSTEMİYORUZ! İŞ CİNAYETLERİNE SON!
İş cinayetlerini önlemek için atılması gereken ilk adım, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusuna 
kamusal bir anlayışla yaklaşmaktır. Başta, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu olmak üzere bu alana ilişkin tüm yasalar, kamusal bir bakış açısıyla yeniden 
düzenlenmelidir.

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

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi bileşenleri, hükümet ve işveren ağırlıklı bir yapıdan çı-
kartılmalı, çalışan ve meslek örgütleri ağırlıklı hale getirilmelidir. Bu konseyin kararları tavsiye 
niteliğinden çıkarılarak bağlayıcı ve fonksiyonel bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Sosyal hukuk devletinde iş yasaları çalışanların hakkını korumak ve geliştirmek amacını te-
mel ilke edinirken, 4857 sayılı İş Yasası ile başlayan 6331 sayılı Yasa ve Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Yasası ile devam eden süreçte yapılan bütün düzenlemeler işverenlerin çıkar-
ları doğrultusunda şekillendirilmiştir. Esnek ve kuralsız çalışmayı, geçici iş ilişkisini, taşeron-
laştırmayı yasal hale getiren, kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve 
yetkileri budayan bu yasa ve diğer düzenlemeler iptal edilmeli ve konunun taraflarının katı-
lımı ile demokratik bir yasa çıkarılmalıdır. İş mevzuatı, ekseni “insan” olan çağdaş bir yapıya 
kavuşturulmalıdır. İş Yasası ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası başta olmak üzere, tüm mevzuat 
ve denetim mekanizması İşçi Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsünün görüşleri doğrultusunda ye-
niden düzenlenmelidir.

BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 23. maddesinde belirtilen “Herkesin, kendi özgür 
seçimiyle belirlediği bir işyerinde, adil ve elverişli çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır” 
yaklaşımına uygun olarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için işyer-
lerinde “önce insan, önce sağlık, önce işçi güvenliği” anlayışı yerleştirilmeli, üretim süreçle-
rinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlem ve uygulamalarına öncelik verilmelidir. Yapılacak tüm 
düzenlemelerde işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında asıl sorumluluğun 
işverende olduğu gerçeğinden uzaklaşılmamalıdır.

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

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

6331 sayılı Yasa ile işverenlerin önlem alma yükümlülüğü ve devletin denetim görevi azal-
tılarak, sorumluluk iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve çalışanlara yüklenmiştir. İşyeri 
hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının yaptıkları tespitler, saptadıkları gereklilik ve öneriler 
yerine getirilmeden iş kazası ve meslek hastalıklarından sorumlu tutulmaları ve belgelerinin 
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askıya alınması, gerçeklerle bağdaşmamaktadır. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının 
mesleki bağımsızlıkları ve iş güvenceleri korunmalıdır. Bakanlık kamusal denetim yükümlü-
lüklerini yerine getirmelidir. Hekimler de iş müfettişi olarak istihdam edilmelidir.

Meslek hastalıkları sadece tazminat olarak ele alınmamalı öncelik önlemeye verilmeli, mes-
lek hastalıklarının tespiti, tedavisi ve tazmini yönündeki tüm yasal ve idari engeller kaldırıl-
malıdır.  Meslek Hastalıkları Hastanesi veya kliniklerinin sayısı artırılmalı, hekim ve işçi eğiti-
mi dâhil, meslek hastalıklarının tespitine yönelik çalışmalar ivedilikle yapılmalıdır.

Taşeron sistemine son verilmelidir.

Emekçilerin gelecek kaygısı hissetmeyeceği, güvenli bir çalışma ilişkisi yaratılmalıdır. Bunun 
için de İş Kanunu’nda yer alan “telafi çalışması”, “denkleştirme”, “çağrı üzerine çalışma”, “kıs-
mi süreli çalışma”, “asıl işveren-alt işveren ilişkisi”, “geçici iş ilişkisi” gibi esnek ve kuralsız 
çalışma hükümleri derhal kaldırılmalıdır.

Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılması önündeki her türden yasal ve fiili engel kaldırılarak 
işçilerin kendilerini örgütlü ve güvende hissetmesi sağlanmalıdır.

Bizler TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, insan yaşamının her şey-
den önce geldiğini vurgulamaya devam edeceğiz. İşverenin kar hırsının, siyasi iktidarın politik 
önceliklerinin emekçilerin hayatlarını çalmasına izin vermeyeceğiz.

Bu anlayışla, devlet ve işvereni İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda sorumlu davranmaya, 
tüm kamuoyunu da iş cinayetlerine karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.
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12.03.2018

TMMOB KARİYER.NET’E CİNSİYET 
AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN YAZI GÖNDERDİ

Sayın Yetkili;

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

Bu anlamda cinsiyet ayırımcılığı bireyin insan haklarından tümüyle yararlanmasını engelle-
yen sosyal açıdan yapılandırılmış cinsiyet rolleri ve normlarına dayalı olarak herhangi bir 
ayrıma, dışlanma ya da kısıtlamaya maruz kalmasıdır. Cinsiyet ayırımcılığı, kaynaklara ve 
fırsatlara ulaşmada eşitsizlik, şiddet, temel hizmetlerden yararlanmada yetersizlik, çalışma 
yaşamı ve siyasette kadının sınırlı olarak yer alması ve kadınlarla erkekler arasındaki kişisel 
ilişkilerdeki güç dengesizliği hususlarıyla yakından ilişkilidir.

Dolayısıyla cinsiyet ayrımcılığı; toplumda kadınların temel hizmetlerden yoksun olması, fır-
satlara ve kaynaklara sahip olmada erkeklere oranla eşit olmayan koşullar yaşamasıdır.

Çalışma yaşamı açısından cinsiyet ayırımcılığı, işin yapılmasında etkisi olmamasına rağmen, 
kadınların cinsiyetlerinden dolayı çalışma yaşamında dışlanması ve bunun sonucunda işye-
rindeki güç, tatmin düzeyi ve gelirin erkekler arasında paylaşılması anlamındadır.

Yayınlanan ilanlarınız arasında cinsiyet ayrımcılığı içeren ilanların yer aldığı görülmektedir. 
Yukarıda kısaca açıklanan hususlar da göz önünde bulundurulduğunda mesleki faaliyetin yü-
rütümünde herhangi bir etki taşımamasına karşın kadınları öteleyerek cinsiyet ayrımcılığı 
içeren söz konusu ilanlar, Anayasa ve Uluslararası Anlaşmalara aykırılık taşımakla birlikte, 
Türk Ceza Yasası bağlamında da suç teşkil etmektedir.

Buradan hareketle, şirketinizden cinsiyet ayrımcılığına müsaade etmeyecek şekilde ilanlara 
yer vermesini, cinsiyet ayrımcılığı içeren ilanların yayından kaldırılmasını ve konuyla ilgili atı-
lacak adımlar konusunda Birliğimize bilgi verilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Dersim GÜL 
Genel Sekreter
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18.05.2018

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ ÜZERİNE TMMOB 
ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

Ülkemiz, erken seçim kararı ile 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 
27. Dönem Milletvekili Seçimleri sürecine girmiş bulunmaktadır.

Birliğimiz, bugüne kadar seçim dönemlerinde yayımladığı Seçim Bildirgeleri ile meslek 
örgütümüzün gözünden ülkemizin sorunlarını tespit ederek bu sorunların kamu ve toplum 
yararı doğrultusunda çözümüne ilişkin önerilerini kamuoyu ile paylaşmıştır. 24 Haziran’da 
yapılacak olan seçimler için de görüşlerimiz ve önerilerimiz paylaşılacaktır.

Birliğimiz, 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz için ayrı bir önem taşıdığının farkındadır. Bu 
doğrultuda 16 Nisan Anayasa Referandumu sürecinde aldığımız tavrın bir devamı olarak 24 
Haziran seçimleri sürecinde de üzerimize düşen sorumluluğun gereği olan adımlar atılacak-
tır.

Bu süreçte, TMMOB 44. Dönem V. Danışma Kurulu’nda ortaya konulan çerçeve doğrultu-
sunda Oda Yazman (Sekreter) üyeleri ile toplantılar yapılmış ve yürütülecek çalışmalar plan-
lanmıştır. Öncelikle yayımlayacağımız Seçim Bildirgesi ile genel ve detaylı değerlendirmele-
rimiz kamuoyu ile paylaşılacaktır. Başta üyelerimiz olmak üzere tüm seçmenlere seçimlere 
katılımın önemini ifade eden çağrılar yapılacaktır. Seçim ve sandık güvenliğine ilişkin teknik 
görüşlerimiz kamuoyu ile paylaşılacaktır. Üyelerimizin seçim günü diledikleri parti ya da 
bağımsız oluşumlar aracılığı ile aktif görev almaları yönünde çağrımız yapılacaktır. Ürete-
ceğimiz envanter ile çalışmalarımız güçlendirilecek sosyal medya gibi iletişim kanalları da 
aktif olarak bu çalışmalar için kullanılacaktır. Çalışmalarda kullanacağımız belgelerimiz ve 
envanterlerimiz hazırlandıkça örgütümüze ulaştırılacak ve başta üyelerimiz olmak üzere 
kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Elbette seçim süreci boyunca hiçbir aday ya da siyasi parti işaret edilmeyecek ve desteklen-
meyecektir.

Birliğimiz yapacağı açıklamalar ve çalışmalar ile;

• Ülkemizin yaşamakta olduğu sorunlar,

• Sorunları doğuran yanlış politikalar,

• Yanlış politikaları üreten ve uygulayanlar işaret edilecek

Ayrıca;

• Seçimlere katılımın ve oy kullanmanın,

• Sandık ve sayım güvenliğinin önemi vurgulanacaktır.
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Ülkemiz zor bir dönemden geçerken, meslek alanlarımız ve meslektaşlarımız büyük sorun-
lar ile boğuşurken 24 Haziran seçimlerinin erkene alınarak gerçekleştirilmesinin yükü de 
kendi payımız oranında omuzlarımıza binmiştir. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının ya-
pacağı çalışmaların ve söyleyeceği sözlerin ülkemizin aydınlık yarınlara taşınmasında önemli 
bir yeri olacaktır. Birliğimizin bu dönem içerisinde bütün örgütlü gücü ile üzerine düşen 
sorumluluk çerçevesinde çalışmalar yapacağına yürekten inanıyorum.

24 Haziran seçimleri süreci içerisinde yürüteceğimiz çalışmalar için örgütümüzün gerekli 
hazırlıkları yapmasını bekliyor ve hepimize kolaylıklar diliyorum. Aklımızın ve umudumuzun 
yolu açık olsun.

 

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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23.05.2018

OYLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM, SANDIKLARDA 
GÖREV ALALIM

Bilindiği üzere 24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili 
Genel Seçimi yapılacak.

Birliğimiz seçim sürecinde üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek üzere çalış-
malar yapmaktadır.

İçerisinden geçtiğimiz kritik dönemde seçimlere katılımın artması ve sandık güvenliğinin 
sağlanması oldukça önemli konulardır. Bu noktada ülkenin okumuş ve aydınlık bireyleri 
olarak bizlerin, seçime katılımın artırılması ve sandık güvenliğinin sağlanması konusunda-
ki sorumluluğu daha da artmaktadır. Özellikle mühendis, mimar ve şehir plancılarının bu 
konular üzerinde hassasiyet göstermesi, toplumun diğer kesimlerinin yurttaşlık görevlerini 
yerine getirmeleri konusunda teşvik edici de olacaktır.

Oy Kullanalım!
Öncelikli görev ve sorumluluğumuz oy kullanmak ve çevremizdeki yurttaşları oy kullanması 
yönünde ikna etmektir. Bıkkınlık, umutsuzluk ve karamsarlık atmosferine teslim olmadan 
kesinlikle oy kullanmalıyız.

Sandık Kurullarında Görev Alalım!
Geçtiğimiz dönemlerdeki deneyimlerimizden biliyoruz ki, Sandık Kurulları oy kullanma ve 
sayım işlemi için en önemli mekanizmalardır. Usulsüzlükleri ve şaibeli işlemleri engelleme-
nin ilk adresi Sandık Kurullarıdır. Kamu çalışanı olan meslektaşlarımız İlçe Seçim Kurullarına 
başvurarak sandık kurullarında görev alabilir. Sandık Kurullarında görev alabilmek için 30 
Mayıs’a kadar gerekli başvurunun yapılmış olması gerekiyor.

Sandık Müşahidi (Gözlemci) Olarak Görev Alalım!
Oy kullanma ve sayım işlemlerini takip etmek için resmi Sandık Kurulu üyesi olmak gerek-
miyor. Tüm meslektaşlarımız seçimlerde istedikleri sandıklarda müşahitlik (gözlemcilik) 
görevini üstlenebilir. Müşahitlik işlemi siyasi partiler aracılığı ile yapılabileceği gibi bu konu 
özelinde organize olan bağımsız oluşumlar aracılığı ile de yapılabilir. Bunun için herhangi bir 
siyasi parti ya da bağımsız oluşuma başvurmak gerekmektedir. Hangi parti ya da oluşumun 
müşahidi olacağınıza siz karar verebilir ve demokrasi adına önemli bir adım atabilirsiniz.

Ülkemizin aydınlık geleceği için umutlu olalım ve görev alalım.

Saygılarımızla.

TMMOB Yönetim Kurulu
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 Mayıs 2018

ÜLKEMİZİN, HALKIMIZIN VE MESLEĞİMİZİN 
GELECEĞİ İÇİN OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA 
SAHİP ÇIKACAĞIZ!

Türkiye tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyoruz…

Anayasa tümüyle askıya alındı. Parlamento işlevsizleştirildi. Devlet kurumları çalışamaz hale 
geldi. Başta mahkemeler olmak üzere halkın hiçbir resmi kuruma güveni kalmadı. Siyasal 
mekanizmalar tıkanmış durumda.

Hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk ve borçluluk sürdürülemez boyutlara ulaştı. Enflasyondan 
döviz kurlarına, cari açıktan dış borçlara kadar her şey kontrolden çıktı. Yolsuzluk, kayırmacı-
lık ve dolandırıcılık tüm ekonomik ve sosyal ilişkilere egemen oldu.

Dış politikadaki istikrarsızlık ve güvensizlik, ülkemizi yalnızlaşmaya ve saldırganlaşmaya sü-
rüklüyor. Ülke içinde de huzur ve istikrar kalmadı. Toplum büyük bir parçalanma ve kutuplaş-
ma yaşıyor. Kimsenin kimseye güvenmediği, herkesin birbirine şüpheyle yaklaştığı, korkuyla 
dolu bir toplum haline geldik.

Türkiye bu tabloyu hak etmiyor!
Toplumumuzu içten içe çürüten bu karanlık tablonun sorumlusu, yıllardır ülkemizi dinci, ge-
rici ve piyasacı bir anlayışla yönetenlerdir.

Bu tablonun sorumlusu, iktidarlarını sürekli kılabilmek için, tek adam rejimini inşa edebilmek 
için anayasal demokrasiyi ortadan kaldıranlardır.

Bu tablonun sorumlusu, kendi dünya görüşlerini topluma dayatabilmek için, cumhuriyet de-
ğerlerini, hukukun üstünlüğünü, laikliği ayaklar altına alanlardır!

Bu tablonun sorumlusu, ülkenin zenginliklerini, halkın ortak varlıklarını özelleştirenler, yağ-
malayanlar, yandaş sermaye kesimlerine dağıtanlardır!

Bu tablonun sorumlusu, ülkeyi OHAL hukuksuzluğuyla yönetip, toplumsal muhalefeti baskıy-
la kontrol altına almak isteyenlerdir!

Tek adam, tek parti rejiminin, bu topluma verebileceği hiçbir şey kalmamıştır.
24 Haziran seçimleri ile kurumsallaştırılmak istenen “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, yaşadığı-
mız bu derin krizin daha da büyümesi ve içinden çıkılamaz hale gelmesi demektir.

Bütün dertlerin çözümü olarak sundukları 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu sonra-
sında ülkeyi bir yıl bile yönetemediler.

Seçimlere bir buçuk yıl kala ilan edilen bu baskın seçim, siyasal iktidarın ülkeyi yönetmedeki 
başarısızlığının itirafı olduğu kadar, 16 Nisan Referandumu ile inşa edilen Cumhurbaşkanlığı 
Sistemi’nin sürdürülemezliğinin de göstergesidir.

TMMOB olarak 16 Nisan Referandumu öncesinde “Hayır” kararımızı açıklarken “Üzerinde 
asgari mutabakat dahi bulunmayan bu anayasa değişikliği dayatmasının, demokrasiyi ve is-
tikrarı sağlamayacağı şimdiden görülmektedir” demiştik. Tarih bir kez daha bizleri haklı çıkar-
dı. Anayasa değişikliği ne demokrasi getirdi, ne de istikrar.
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Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birisini yaşayacağız!
24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel 
Seçimleri, Anayasa Değişikliği Referandumunun ikinci ve son ayağı niteliğindedir. Tek adam 
rejimini durduramadığımız takdirde ülkedeki siyasal, ekonomik ve toplumsal kriz derinleşe-
cek, ülkemizi geri dönüşü mümkün olmayan bir kâbusun içine sürükleyecektir. Bu nedenle 
24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimler bildiğimiz anlamıyla adaylar arasında bir tercih de-
ğil, ülkemizin geleceğinin tayin edileceği bir rol ayrımıdır. TMMOB olarak bu yol ayrımında 
tarafımızın, cumhuriyet değerlerine ve hukukun üstünlüğüne dayalı anayasal demokrasi ol-
duğunun bilinmesini isteriz.

Ülkemizin geleceğine ve toplumun ortak çıkarlarına karşı sorumluluğumuz gereği tüm üye-
lerimizi ve halkımızı 24 Haziran seçimlerinde ülkemizin, halkımızın ve mesleğimizin geleceği 
için OY KULLANMAYA, OYUMUZA SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

HALK EGEMENLİĞİ İÇİN OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
Çağdaş demokrasilerin temel ilkesi, egemenliğin halka ait olmasıdır. Halkın bütününe ait olan 
egemenlik, hiçbir kuruma ve kişiye devredilemez. Halkın kendi yaşamı ve geleceği üzerine 
karar verme yetkisi bizzat halk tarafından veya demokratik seçimlerle belirlenen temsilcileri 
aracılığıyla kullanılır.

16 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen şaibeli referandum sonucunda ülkemizde parla-
menter sistem kaldırılmış, halk egemenliği anlayışı ve halkın iradesi tümüyle yok edilmiştir.

24 Haziran seçimlerinde Tek Adamın iradesine karşı halk iradesi, Tek Adam egemenliğine 
karşı halk egemenliği oylanacaktır.

Halk egemenliği için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız!

DEMOKRATİKLEŞME İÇİN OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
Ülkemizde demokrasi, özellikle son 16 yılda, meclis çoğunluğunu elinde bulunduran parti-
nin ülkeyi istediği biçimde yönetmesi biçiminde uygulandı. Toplumun genel çıkarını ve farklı 
toplum kesimlerinin taleplerini görmezden gelen bu anlayış, tek tipçi, otoriter ve baskıcı bir 
yönetim biçimine dönüşmüştür. İki yıldır devam eden Olağanüstü Hal ve on binlerce kişinin 
yaşamını alt üst eden Kanun Hükmünde Kararnameler bu faşizan yönetim biçiminin yansı-
malarıdır.

Ülkemizde normalleşmenin sağlanmasının, toplumsal huzur ve barışın yeniden tesis edilme-
sinin yegâne yolu, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, farklılıkları ve çeşitlilikleri yok sayma-
yan, çoğulcu ve katılımcı bir demokrasi anlayışının inşa edilmesidir.

24 Haziran seçimlerinde baskı ve zorbalığa karşı demokrasi oylanacaktır.

Demokrasi için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız!

GÜÇLER AYRILIĞI İÇİN OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
16 Nisan Referandumu ile gerçekleştirilen anayasa değişikliğinin en önemli sonucu, demok-
rasinin olmazsa olmaz unsuru olan güçler ayrılığı ilkesinin ortadan kaldırılması olmuştur. 
Birbirini denetleyebilmesi ve sınırlandırabilmesi için her biri bağımsız olması gereken yasa-
ma-yürütme ve yargı güçlerinin Tek Adamın kontrolüne geçmesi, bir ülkenin başına gelebi-
lecek en büyük felakettir.

Anayasal bir denge-fren mekanizmasının ortadan kaldırılması, siyasal iktidarın otoriterleş-
mesine neden olduğu gibi, devlet kurumlarının yozlaşmasına, toplumsal bağların çözülme-
sine de neden olmaktadır. 

24 Haziran seçimlerinde yasama-yürütme ve yargının Tek Adamın kontrolüne girmesine kar-
şı, güçler ayrılığı oylanacaktır.
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Güçler ayrılığı için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız!

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
2010 yılında gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği Referandumunda “evet cephesi”nin en 
önemli sloganlarından birisi, “üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü” biçimindeydi. 
Referandumun ardından yargıda yaşanan büyük çaplı tasfiyelerin ardından, başta yüksek 
mahkemeler olmak üzere yargının tüm kademeleri, Gülen Cemaati ve hükümet arasında 
paylaşıldı. Yargının siyasal iktidarın kontrolü altına girmesi, mahkemelerin siyasal hesap-
laşma alanına dönüşmesine ve nihayetinde adaletin tamamıyla ortadan kalkmasına neden 
oldu.

“Hak, hukuk ve adalet” talebi, günümüzün en yaygın ve ciddi toplumsal taleplerinden bi-
risi haline gelmiştir. Siyasal iktidarın güdümündeki yargı organlarına güven kalmamıştır. Bu 
güveni tesis etmenin yolu, yargı bağımsızlığının sağlanması ve hukukun üstünlüğü ilkesinin 
koşulsuz biçimde hayata geçirilmesidir.

24 Haziran seçimlerinde siyasallaşmış ve yozlaşmış adalet anlayışına karşı hukukun üstünlü-
ğü oylanacaktır.

Hukukun üstünlüğü için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız!

LAİKLİK İÇİN OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
Demokrasi ve özgürlüklerin korunmasının birinci şartı ve en önemli güvencesi “laikliktir”. 
Yıllardır izlenen gerici politika ve uygulamalarla, laiklik adım adım ortadan kaldırılmış ve içi 
boşaltılmıştır. Bu dönem içerisinde cemaat ve tarikat ilişkileri devlet kurumlarının her kade-
mesinde kadrolaşmış, toplumun her kesiminde etkin hale getirilmişlerdir.

Aklın, bilimin ve eleştirel düşüncenin yerini hurafeler almış, eğitim sistemi okul öncesinden 
yükseköğretime kadar gerici bir nitelik kazanmıştır. Devlet idaresi ve toplumsal yaşam, belirli 
bir dinsel inanç doğrultusunda şekillendirilmiştir. Farklı inançlar, farklı yaşam tarzları baskı 
altına alınarak sindirilmek istenmiştir.

24 Haziran seçimlerinde gerici-muhafazakâr devlet politikalarına karşı laiklik oylanacaktır.

Laiklik için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız!

BARIŞ İÇERİSİNDE BİR ARADA YAŞAM İÇİN OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA SAHİP ÇIKACA-
ĞIZ!
Türkiye toplumumun en önemli ve en uzun dönemli sorunlarından birisi Kürt Sorunu’dur. 
Aynı coğrafyada yaşayan iki halkın eşit ve özgür biçimde bir arada yaşama koşullarının oluş-
turulamamış olması, toplumsal barışın ve huzurun sağlanmasını engellemektedir.

Bu ülkenin ihtiyacı, daha fazla inkâr, daha fazla şiddet, daha fazla gözyaşı değildir. Bu ülkenin 
ihtiyacı, silahların susturulması ve barışın sağlanmasıdır. Toplumsal barışın öncelikli koşulu, 
halkın yaşam tarzı, etnik kimliği, dinsel inancı ve kültürü üzerindeki baskıların kaldırılarak, 
herkesin eşit yurttaşlık haklarından ayrımsız biçimde faydalanmasının önünün açılmasıdır.

24 Haziran seçimlerinde ayrımcı-inkârcı düşmanlık politikalarına karşı kardeşçe bir arada ya-
şam oylanacaktır.

Bir arada yaşam için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız!

KAMUCULUK İÇİN OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
Siyasal iktidarların en önemli görevlerinden birisi, devlet olanaklarının ve ülkenin ortak var-
lıklarının nasıl ve hangi amaçlarla kullanılacağına karar vermektir. Yıllardır ülkemizi yöneten 
siyasi iktidar bu tercihini yerli-yabancı sermaye grupları ve hükümet yandaşı kesimlerin çı-
karları doğrultusunda kullanmaktadır.
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Reform adı altında yapılan yasal değişikliklerle halkın temel hakları olan eğitim, sağlık, sosyal 
güvenlik ve emeklilik hizmetleri ticarileştirilmiştir. Ülke varlıkları toplumsal çıkarı önceleme-
yen yatırımlarla çarçur edilirken, toplumsal kalkınma yerine, insani ve toplumsal değerlerin 
aşındırıldığı, bireysel çıkarların kamu çıkarlarının üzerinde tutulduğu bir toplumsal yapı ya-
ratılmaya çalışılmıştır.

24 Haziran seçimlerinde, toplumsal yaşamı piyasa ilişkilerine göre şekillendiren politikalara 
karşı, paylaşımcı, dayanışmacı, eşitlikçi, toplumcu, kamucu politikalar oylanacaktır.

Kamuculuk için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız!

ÜRETEN, SANAYİLEŞEN, HAKÇA BÖLÜŞEN BİR EKONOMİ İÇİN OY KULLANACAĞIZ, OYUMU-
ZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
Bugün ülkemizin yaşadığı derin ekonomik krizin nedeni, AKP iktidarının 16 yıldır uyguladığı 
ekonomi politikalarıdır. Üretim yerine ranta, mühendislik ve teknoloji alt yapısını geliştirme 
yerine inşaata, istihdam yerine sıcak paraya dayalı ekonomi politikaları sonucunda halk işsiz-
leşmiş, yoksullaşmış ve borçlanmıştır.

Kamu-Özel İşbirliği adı altında yürütülen projelerle halkın geleceği ipotek altına alınmıştır. 16 
yıl boyunca müflis tüccar mantığıyla yapılan özelleştirmeler yoluyla ülkenin en büyük ve en 
üretken sanayi kuruluşları adeta yağmalanmıştır.

Uluslararası sermayenin sağladığı sıcak para ve devasa sanayi kuruluşlarımızın yok pahasına 
özelleştirilmesiyle elde edilen gelirlerle döndürülen ekonomi çarkı artık durmuştur. Halkın 
yaşamına yansımayan ve hiçbir istihdam yaratmayan büyüme masalının inandırıcılığı kal-
mamıştır. Bu çarpık ekonomik yapı, iktidar yandaşlarının ve sermaye kesimlerinin kasalarını 
doldururken, halka emek sömürüsü, iş cinayetleri, gelir adaletsizliği, insafsız vergi politikaları 
olarak yansımıştır.

24 Haziran seçimlerinde rant ekonomisine karşı üreten, sanayileşen, hakça bölüşen ekonomi 
oylanacaktır.

Üreten, sanayileşen, hakça bölüşen bir ekonomi için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkaca-
ğız!

KADINLARIN EŞİTLİĞİ VE ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA SAHİP ÇIKACA-
ĞIZ!
AKP iktidarının gerici, baskıcı, otoriter yönetim anlayışından en fazla zarar gören toplum ke-
simlerinin başında kadınlar gelmektedir. Bu dönemde yapılan yasal düzenlemeler, hayata ge-
çirilen uygulamalar ve topluma dayatılan yaşam tarzı, kadınların hayatını kâbusa çevirmiştir.

Türkiye tarihinde kadına yönelik şiddetin bu kadar yaygınlaştığı, bu kadar alenileştiği ve bu 
kadar cezasız kaldığı başka bir dönem olmamıştır. Devlet kurumlarına ve gündelik yaşama 
empoze edilmek istenen muhafazakâr ve gerici anlayış, kadınların toplumsal hayata katılımı-
nı sınırlandırarak eve ve erkeğe mahkûm etmektedir.

24 Haziran seçimlerinde şiddet, yok sayma ve değersizleştirme uygulamalarına karşı kadınla-
rın eşitliği ve özgürlüğü oylanacaktır.

Kadınların eşitliği ve özgürlüğü için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız!

DIŞ POLİTİKADA BAĞIMSIZLIK VE BARIŞ İÇİN OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA SAHİP ÇIKA-
CAĞIZ!
Tüm konularda olduğu gibi dış politika konusunda da siyasi iktidarın vaat ettikleri ile yaşa-
dıklarımız arasında derin bir uçurum bulunmaktadır. “Komşularla sıfır sorun” vaadiyle çıkılan 
yolun sonunda, kavgalı olunmayan tek bir komşu ülke dahi kalmamıştır.
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Bölgesel güç olma hevesiyle emperyalist odaklarla yapılan işbirlikleri, Türkiye’yi istikrarsız, 
güvenilmez ve dostanelikten uzak bir ülke haline getirmiştir. Gencecik çocuklarımızın ha-
yatları pahasına gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlar, iç ve dış politika malzemesi haline 
getirilmiştir. “Yurtta Barış, Dünyada Barış” sloganına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız 
vardır ve bunun yegâne yolu, emperyalistlerin küresel ve bölgesel güç savaşlarının parçası 
olmaktan çıkarak bağımsız ve barışçıl bir dış politika izlemektir.

24 Haziran seçimlerinde emperyalist bağımlılık ilişkilerinin savaş cephelerine karşı dış politi-
kada bağımsızlık ve barış oylanacaktır.

Emperyalizme karşı bağımsızlığımız ve komşularımızla barış içinde yaşamak için oy kullana-
cağız, oyumuza sahip çıkacağız!

KENTLERİMİZİ, DOĞAMIZI VE TARİHİMİZİ SAVUNMAK İÇİN OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA 
SAHİP ÇIKACAĞIZ!
Kendisini “muhafazakâr” olarak tanımlayan iktidar odakları, söz konusu kentsel doku, do-
ğal çevre ve tarihsel miras olduğunda korumacılıktan çok uzak, tümüyle yıkıcı bir karaktere 
bürünmektedir. Bu kesimler ortak kentsel mekanlarımızı, doğal kaynaklarımızı, tabiat güzel-
liklerimizi ve tarihsel mirasımız korunması gereken varlıklar olarak değil, rant sağlayıcı gayri-
menkuller olarak görmektedir.

Özellikle son 16 yıl boyunca, parklarımız, derelerimiz, yaylalarımız, ormanlarımız, mesi-
re yerlerimiz, haraç mezat satılmış, coğrafyamıza telafisi imkânsız zararlar verilmiştir. İmar 
planlamaları, sanayi alanları, kentsel dönüşüm politikaları, insan hayatını ve doğal çevreyi 
merkezine alarak değil, rant esasına göre tasarlanmıştır.

24 Haziran seçimlerinde ülkemizin kentlerimizin, doğal çevremizin ve tarihsel mirasımızın 
yok edilmesine karşı doğamızı ve tarihimizi savunmak oylanacaktır.

Kentlerimizi, doğamızı ve tarihimizi savunmak için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız!

BİLİMSEL VE DEMOKRATİK EĞİTİM İÇİN OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
Eğitim, bir ülkenin geleceğinin şekillendirilmesinde en önemli konulardan birisidir. Son 16 
yılda en fazla değişiklik eğitim alanında yapılmıştır. Bu değişikliklerin amacı araştıran, sorgu-
layan, fikir üreten, hesap soran bir toplum yerine, dinsel dogmatizmi esas alan muhafazakâr 
bir toplum inşa etme çabalarıdır.

Sınav sisteminden eğitim planlamasına, müfredattan okulların yapısına kadar eğitimin her 
alanında yapılan bu değişiklikler sonucunda eğitimde karanlık bir tablo ortaya çıkmıştır.

Sosyal devlet anlayışının gerilemesi, eğitimin ticarileşmesi ve cemaatlerin eğitim alanını çe-
peçevre sarmalaması, ülkemizin geleceğini tehdit etmektedir. Bilim, akıl ve eleştirel düşün-
cenin eğitim alanından dışlanması, genç nesilleri dinsel dogma ve hurafelerin çağdışı anlayı-
şıyla baş başa bırakmıştır.

24 Haziran seçimlerinde ulemaların kontrolünde, hurafelerle dolu, kindar ve biatçı eğitim 
anlayışına karşı bilimsel, demokratik ve laik eğitim oylanacaktır.

Bilimsel, demokratik ve laik eğitim için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız!

MESLEKİ HAKLARIMIZ, MESLEK ONURUMUZ İÇİN OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA SAHİP 
ÇIKACAĞIZ!
Bizler, mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları olarak, toplumun gündelik yaşamında ih-
tiyacı olan her şeyin üretilmesine yaratıcı bilgimizi ve emeğimizi koyan meslek gruplarıyız. 
Enerjiden haberleşmeye, fabrikalardan barajlara, madenlerden ormanlara kadar bilimin ve 
tekniğin kullanıldığı her alanda meslektaşlarımızın alın teri bulunmaktadır. Gündelik hayatı 
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yeniden yaratan ve geleceği inşa eden meslek alanlarımızı savunmak, hayatı ve geleceği sa-
vunmak demektir.

Piyasacı, dinci, baskıcı, diktacı, özelleştirmeci uygulamalar tüm alanları olduğu gibi, meslek 
alanlarımızı, özlük haklarımızı ve örgütlü yapılarımızı da hedef almaktadır.

Yıllardır sistematik olarak uygulanan politikalar ve ekonomik tercihler nedeniyle mesleki fa-
aliyetlerimiz değersizleştirilmekte, yeni mezun olan meslektaşlarımız işsizlik sorunuyla karşı 
karşıya bırakılmaktadır. TMMOB olarak bizim sorumluluğumuz mesleğimizi, meslektaşları-
mızı ve ülkemizin çıkarlarını korumaktır. Bu sorumluluk ve bilinçle yürüttüğümüz faaliyetler 
nedeniyle Birliğimiz hedef alınmaktadır.

24 Haziran seçimlerinde meslek alanlarımızı ve faaliyetlerimizi değersizleştirmek isteyen an-
layışa karşı meslek haklarımız ve onurumuz oylanacaktır.

Meslek haklarımız ve onurumuz için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız!

BİZLER,

MÜHENDİSLER, MİMARLAR, ŞEHİR PLANCILARIYIZ.

BİZLER,

ÜLKEMİZİN BUGÜNÜNÜ KURAN VE YARININI İNŞA EDENLERİZ.

BİZLER,

TOPLUMUN BİZE SAĞLADIĞI EĞİTİMLE EDİNDİĞİMİZ MESLEKİ BİRİKİMİ, TOPLUMUN 
ORTAK ÇIKARI İÇİN KULLANANLARIZ.

BİZLER,

EŞİTLİKTEN, ÖZGÜRLÜKTEN, DEMOKRASİDEN, BAĞIMSIZLIKTAN, LAİKLİKTEN, BARIŞTAN 
YANAYIZ.

BİZLER,

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE ÜLKEMİZİN, HALKIMIZIN VE MESLEĞİMİZİN GELECEĞİ İÇİN

OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
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