Bu Sayıda
Türkiye tarihinin belki de en adaletsiz, en antidemokratik
seçim süreçlerinden birisini geride bıraktık. Devlet
olanaklarının iktidarın siyasal menfaatleri için seferber
ettiği, medyanın iktidarın propaganda aracı olarak
işlediği, insanların korku ve tehditle baskı altına
alındığı yerel seçimler iktidar bloğu beklediği başarıyı
kazanamadı. Aralarında İstanbul, Ankara, Adana,
Antalya, Mersin gibi büyükşehirlerin de bulunduğu pek
çok ilde belediye başkanlıklarını kaybettiler.
Türkiye nüfusunun yüzde 53’üne tekabül eden
illerin yönetimi muhalefet partilerinin idaresi altına
girdi. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehir
belediyelerinin kaybedilmesi AKP açısından seçim
mağlubiyetinin çok daha ötesinde anlamlar taşımaktadır.
AKP’nin seçim sonrasında İstanbul seçimlerini iptal
etmek için girdiği çabanın büyüklüğü bu ilin AKP
açısından önemi konusunda az çok fikir veriyor.
Bu sayımızda Mart ve Nisan ayı boyunca ülke
çapında yürüttüğümüz faaliyetlere odaklanıyoruz.
Denizli, Adana ve Muğla’da gerçekleştirdiğimiz Kent
Sempozyumları ve Genel Kurul Kararlarımız uyarınca
yaptığımız çalıştaylara ait haberleri ve sonuç metinlerini
sayfalarımızda bulabilirsiniz.
Sayfalarımızda ayrıca, ülke gündemimize ve meslek
alanlarımıza dair sorunlarla ilgili basın açıklamalarımız
ve İl Koordinasyon Kurullarımızın farklı illerde
gerçekleştirdiği etkinliklere yer veriyoruz.
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB’DEN ORTAK 1 MAYIS 2019
AÇIKLAMASI
Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikayet ölümden olsun.
Cahit Sıtkı Tarancı’nın dizelerinde ifade ettiği
bir memleketin ve hatta dünyanın umudunu
ve hasretini paylaşan emek ve meslek örgütleri
olarak, yıllardır bizlerle kol kola omuz omuza
duran demokratik kite örgütleriyle ve siyasi
partilerle beraber, 1 Mayıs 2019 Birlik Mücadele
ve Dayanışma Günü programımızı sizlerle
paylaşmak için bir aradayız.
DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin ortak 1 Mayıs 2019
programı 10 Nisan 2019 tarihinde DİSK Genel
Merkezinde gerçekleştirilen bir basın toplantısı ile
duyuruldu.
Açıklamaya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu,
KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TTB
Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman’ın yanı
sıra demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerden
temsilciler katıldı.
Açıklamada “İşçisi, kamu çalışanı, işsizi, emekçisi,
emeklisi, aydını, sanatçısı, gazetecisi, öğrencisi, esnafı,
kadını, genci, yaşlısıyla dolduracağımız 1 Mayıs
meydanlarında nasıl bir memleket istediğimizi kol
kola, omuz omuza dile getireceğiz. Bizler, bu ülkenin
tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler olarak, başta
İstanbul Taksim 1 Mayıs alanı olmak üzere ülkenin dört
bir yanında 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma
Gününde umudumuz ve hasretimiz olan memleketin
resmini çizeceğiz” denildi.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun okuduğu
ortak açıklamanın tam metni şöyle:
Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.
Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.

İşçisi, kamu çalışanı, işsizi, emekçisi, emeklisi,
aydını, sanatçısı, gazetecisi, öğrencisi, esnafı, kadını,
genci, yaşlısıyla dolduracağımız 1 Mayıs meydanlarında
nasıl bir memleket istediğimizi kol kola, omuz omuza
dile getireceğiz.
Bizim memleket dediğimiz, küçük bir azınlık için değil,
bir avuç patron ve yandaş sermaye için değil, halkın
emekçi çoğunluğu için yaşanabilir bir memlekettir.
Biz memleket isteriz, ekonomik krizin faturasını krizin
sorumluları ödesin.
Bizim memleket dediğimiz, sermaye ve iktidar
sahiplerinin çıkarları doğrultusunda, hukuksuz ve keyfi
bir biçimde yönetilen bir ülke değildir. Biz memleket
isteriz, işçi sınıfı başta olmak üzere halkın yüzde 99’u
insanca, özgürce, kardeşçe yaşasın.
Bizim memleket dediğimiz, ülkenin birikimlerinin
varlık fonu adı altında talan edildiği, işsizlik fonunun
patronlara, bankalara peşkeş çekildiği, kıdem
tazminatımıza bile göz konulduğu bir ülke değildir.
Biz memleket isteriz, herkesin güvenceli ve insanca
çalıştığı bir işi olsun.
Bizim memleket dediğimiz, ölümüne çalıştırıldığımız
işyerleri, açlık ve yoksulluk sınırının altında ücretler,
taşeron köleliği, güvencesizlik değildir. Biz memleket
isteriz, çalışırken ölmeyelim, insanca yaşayabilelim.
Yıllardır ceplerini doldururken sırtımızdan elde
ettikleri nimetleri kimseyle paylaşmayanların, “hep
bana” diyenlerin, işimize, aşımıza, haklarımıza el
uzatanların çiftliği değildir memleket. Biz memleket
isteriz, adalet olsun, zam-zulüm-işsizlik son bulsun.
Bizim memleket dediğimiz, kanun hükmünde
kararnamelerle on binlerce kişinin ihraç edildiği,
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barış talep eden akademisyenlerin cezalandırıldığı,
hapishaneleri
muhaliflerle,
akademisyenlerle,
gazetecilerle, siyasetçilerle dolu, devletin kendi
hukukuna, kurallarına bile uymadığı, “hukuk devleti”
ile bağdaşmayan, demokrasiden uzaklaşmış bir ülke
değildir. Biz memleket isteriz, siyasi gerekçeli her türlü
cezalandırma son bulsun, devlet kendi kurallarına ve
hukukuna uysun.

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma
gününde Taksim alanında olmak, tarihi ve ahlaki olduğu
kadar, hukuki açıdan da hakkımızdır. İnsan Hakları
Avrupa Mahkemesinin ve ulusal mahkemelerin çok
sayıda kararı Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamanın
bizler açısından bir hak ve görev olduğunu tescil etmiş,
ancak mahkeme kararlarını yok sayan idare tarafından
bu hakkımız defalarca gasp edilerek suç işlenmiştir.

Bizim memleket dediğimiz, sokaklarda, meydanlarda,
grevlerde, mahkemelerde hakkımızı savunmanın
engellendiği, seçim sandıklarında hesap sormanın
bile neredeyse “suç” ilan edildiği bir ülke değildir. Biz
memleket isteriz, demokrasi olsun, seçme-seçilme,
örgütlenme ve grev hakkımız tam olsun.

Yani her nasıl ki 29 Ekim’de Bağdat Caddesinde
yürüyüş yapabiliyorsak, 10 Kasım’da Dolmabahçe’de
anma düzenleyebiliyorsak, Ramazan ayında Taksim’de
iftar çadırları ve etkinlikler yapabiliyorsak, tüm bu özel
günler ve bayramlar için “Valilikçe miting alanı olarak
belirlenmiş alanlar” gösterilmiyor ise, 1 Mayıs da bu
kapsamdadır. Resmi tatil ve bayram günü ilan edilen
1 Mayıs’ın bu istisna kapsamında olmadığını iddia
etmek ise açıkça işçileri, emekçileri, bu ülkenin tüm
değerlerini üretenleri yok saymak anlamına gelecektir.

Bizim memleket dediğimiz, sadece tek kişinin
konuşup milyonların alkışlamak zorunda olduğu bir
ülke değildir. Biz memleket isteriz, özgürlük olsun;
düşünmek, konuşmak, yazmak, çizmek, itiraz etmek
özgür olsun.
Bizim memleket dediğimiz, emekçilerin bir bölümünün
diğer bölümüne karşı kışkırtıldığı, ülkeyi yönetenler ve
kontrolündeki medya tarafından hedef gösterildiği,
düşmanlaştırıldığı, göçmen işçilerin yok sayıldığı, savaş
ve baskı politikalarıyla yönetilen bir ülke değildir. Biz
memleket isteriz, kimse cinsiyetinden, kimliğinden,
inancından dolayı ikinci sınıf yurttaş olmasın; biz
memleket isteriz eşit yurttaşlık, barış ve kardeşlik
hakim olsun.
Bizler, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini
üretenler olarak, başta İstanbul Taksim 1 Mayıs
alanı olmak üzere ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde umudumuz
ve hasretimiz olan memleketin resmini çizeceğiz.
Emeğimize, ekmeğimize, işimize, geleceğimize
ve memleketimize sahip çıkararak, barış içinde
savaşsız sömürüsüz bir dünyada yaşama ve yaşatma
umudumuzu 1 Mayıs meydanlarında yükselteceğiz.
Değerli basın emekçileri;
Şu gerçeğin bir kere daha altını çizmek isteriz ki, 1
Mayıs herhangi bir miting değildir.1 Mayıs miting
değildir. 1 Mayıs dünyanın her tarafında, beş kıtada
yüzlerce ülkede kutlanan, işçi sınıfının uluslararası
birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. 1 Mayıs, yılın
365 günü ezilen, horlanan, yok sayılan milyonların
kendilerini ifade ettiği, taleplerini, tepkilerini dile
getirdiği bir gündür. Ve dünyanın her yerinde olduğu
gibi ülkemizde de işçilerin ve emekçilerin, bu günü
kentin en merkezi meydanlarında coşkuyla kutlama
hakkı vardır. Bu sadece İstanbul için değil, tüm
kentlerimiz için en doğal haktır.

Biz 1 Mayıs 2019 bileşenleri olarak tüm yetkilileri akla,
hukuka, tarihe, işçi sınıfına ve İstanbul’a saygı duymaya
davet ediyoruz.
1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma günümüzü
taleplerimizle,
rengârenk
bayraklarımızla,
türkülerimizle,
halaylarımızla,
karanfillerimizle
tek yürek olarak, en kitlesel ve en coşkulu biçimde
kutlamak istiyoruz.
Bizler, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini
yaratanlarız; bizler yaşamı var edenleriz; bizler bugün
baskıcı ve akıldışı bir rejimin harap ettiği memleketimizi
ve demokrasiyi yeniden kuracak olan emekçileriz.
Emperyalist kapitalist sistemin, faşizmin ve her türden
gericiliğin, savaşlarla, ekonomik krizlerle, ekolojik
felaketlerle yıkıma sürüklediği dünyayı, savaşsız ve
sömürüsüz bir dünyaya dönüştürecek olan bizleriz.
Baharın en güzelini örgütleyecek olan, istibdattı yıkıp
hürriyeti kuracak olan, demokrasiye gerçek anlamını
kazandıracak olan, mutlu bir hayatı filizlendirecek olan
milyonlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.
Evet; biz çoğuz, çoğunluğuz, milyonlarız, halkız!
Türkiye’nin dört bir yanından bir kez daha göstereceğiz
ki haramilerin saltanatına son verecek olan biziz!
Emeğin ve alın terinin baharını örgütleyecek olan
mücadelemizle, işçi sınıfının ve emekçi halklarımızın
birliğinden gelen gücümüzle, dayanışma ruhumuzla;
ekmek, gül ve hürriyet günlerine olan inancımızla,
HAYDİ 1 MAYIS’A!
TMMOB-DİSK-KESK-TTB
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB: AKLA, HUKUKA,
TARİHE, İŞÇİ SINIFINA VE İSTANBUL’A SAYGI
DUYMAYANLAR NE DERSE DESİN: TAKSİM 1 MAYIS
ALANIDIR!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs için Taksim yasağına ilişkin 26 Nisan 2019 tarihinde ortak bir açıklama
yaptılar.
İstanbul’da 1 Mayıs Meydanı bir kez daha işçilere,
emekçilere kapatıldı. Mevcut iktidarın akla, hukuka,
tarihe, işçi sınıfına ve İstanbul’a saygı duymadığı bu
yasaklama kararıyla bir kez daha ispatlandı. 1 Mayıs’ta
Taksim’i yasaklama inadından vazgeçmeye davet
ettiğimiz İstanbul Valiliği, 82 milyonu ikna edecek tek
bir gerekçe sunamadan 1 Mayıs için Taksim›in yasak
olduğunu açıkladı.
Ülkeyi yönetenler, yılın 365 günü ezilen, sömürülen,
hakları gasp edilen, yok sayılan milyonlarca işçi ve
emekçinin taleplerini, tepkilerini dile getirdiği bir
günü dahi çok görerek, kendi istedikleri meydanlarda
buluşmalarını yasaklamış oldu.
Öncelikle ve açık olarak bir kez daha ifade edelim
ki Taksim 1 Mayıs alanıdır. Ülke yönetimi için belirli bir
süre seçimle yetki almış iktidarlar ve onların atadıkları
bürokratların güncel politik hesapları, yayınladıkları
“resmi miting alanı listeleri” ya da başka herhangi bir
şey bu tarihsel gerçekliği değiştiremez. Yasakçılar ne
derse desin Türkiye’nin 1 Mayıs alanı Taksim’dir.
Meydanlar ülkelerin, kentlerin tarihidir. Aynı zamanda
o ülkede, o kentte yaşayan halkların, işçilerin,
emekçilerin, kadınların, gençlerin ortak belleğidir.
Taksim de bu ülkede emeğin demokrasi mücadelesinin
bir simgesi, acılarımızın ve umutlarımızın bir hatırası
olarak işçi sınıfının belleğine kazınmıştır. Hiçbir
yasakçı iktidar bu belleği silememiştir, silemeyecektir.
1977 1 Mayısında yitirdiğimiz işçi ve emekçileri, 12 Eylül
darbecilerinin yasaklarına karşı 1 Mayıslarda Taksim’e
çıkarak ülkenin demokrasi mücadelesinde bedel
ödeyenleri unutturma çabaları beyhudedir.
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününde
Taksim 1 Mayıs alanında olmak, hukuki olarak da
hakkımızdır. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin
ve ulusal mahkemelerin çok sayıda kararı Taksim
Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamanın bizler açısından bir
hak ve görev, Taksim yasağının ise hak ihlali olduğunu

tescil etmiştir. Mahkeme kararlarını yok sayan idare
tarafından bu hakkımız defalarca gasp edilerek suç
işlenmiştir. Bugün ülkeyi yönetenler ne yazık ki aynı
suçu işlemeye devam etmektedir.
Bir kez daha hukuki durumu kısaca özetlemek gerekirse,
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında
Kanunda ve 5892 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle
1 Mayıs “Emek ve Dayanışma Günü” olarak tatil ilan
edilmiştir. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’nun istisnalar başlığını taşıyan 4. maddesinin
(b) fıkrası “Kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları
içinde kalmak şartıyla kanun veya gelenek ve göreneklere
göre yapılacak toplantı, tören, şenlik, karşılama ve
uğurlamaların” istisna kapsamında bulunduğunu
açıkça hükme bağlamaktadır.
Yani, her nasıl ki 29 Ekim’de Bağdat Caddesinde
yürüyüş yapabiliyorsak, 10 Kasım’da Dolmabahçe’de
anma düzenleyebiliyorsak, Ramazan ayında Taksim’de
iftar çadırları ve etkinlikler yapabiliyorsak, tüm
bu özel günler ve bayramlar için “Valilikçe miting
alanı olarak belirlenmiş alanlar” gösterilmiyor ise,
1 Mayıs da bu kapsamdadır. Resmi tatil ve bayram
günü ilan edilen 1 Mayıs’ın bu istisna kapsamında
olmadığını iddia etmek ise açıkça işçileri, emekçileri,
bu ülkenin tüm değerlerini üretenleri yok saymak,
önemsememek anlamına gelmektedir.
Bir kez daha yetkililere soruyoruz: Akla, tarihe ve
hukuka aykırı bu yasağın nedeni nedir? 2010-2011-2012
yıllarında 1 Mayıs Taksim 1 Mayıs meydanında coşkuyla
kutlanırken bugün neden yasaklanıyor? Neden bu
ısrar? Neden bu inat? Bir yetkilinin çıkıp 3 yıl Taksim’de
kutlanması yasak olmayan 1 Mayıs’ın hangi gerekçeyle
bugün yasak olduğunu izah etmesini bekliyoruz. Bu
basit sorunun cevabının emek ve meslek örgütlerimizin
üyesi olsun olmasın ülkemizdeki milyonlarca işçi ve
emekçiye net olarak verilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Günde 12 saat tekinsiz bir iskelede sıva yapan inşaat
işçisine, çalıştığı bantta anlık bir gecikmenin hayatına
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mal olacağını bilen sanayi işçisine, merdiven altı
atölyelerde soluksuz çalıştırılan tekstil işçisine, fazla
mesai ve mobingden bunalmış plaza işçilerine, kadrolu,
sözleşmeli ücretli eğitim emekçisine, 24 saat kesintisiz
hizmet veren sağlık emekçisine, hizmet sektörünü
sırtlanmış büro, güvenlik, temizlik işçilerine, ücretli
mühendislere, doktorlara ve işsiz bırakılan milyonlarca
yedek işçi ordusuna, emeği ile hayatı her gün yeniden
ve yeniden üreten bütün işçi ve emekçilere 1 Mayıs’ı
Taksimde neden kutlayamayacaklarını madde madde
izah etmenizi bekliyoruz.
İşçi ve emekçiler lütuf beklemiyor. Ayrıcalık istemiyor.
Kayırılmayı talep etmiyor. Bütün dünyada beş kıtada
yüzlerce ülkede sınıf kardeşlerinin kutladığı gibi
ülkenin merkezi meydanı olan Taksim’de işçi bayramını
kutlama hakkının gasp edilmesini kabullenmiyor. Ülke
yöneticilerinin ısrarla yanıtlamaktan kaçtıkları soruya
yanıt verilmesini, “Taksim 1 Mayıslarda işçilere neden
yasaklanıyor?” sorusunun cevaplanmasını bekliyor.
Meydanın büyüklüğü, toplanma ve dağılma
caddelerinin bolluğu, yasaklamak için fiziki şartların
öne sürülmesini en başta ortadan kaldırıyor.
“Belirlenmiş miting alanlarında Taksim yok” gibi bir
klişe cümle ise resmi tatil olmuş, yasal olarak özel günler
arasında yer almış böylesi bir gün için yanıt olamaz.
Verebildiğiniz tek cevap buysa size bir iyilik yapıp
yol gösterelim. O belirlenmiş miting alanları listesine
Taksim Meydanını eklemek 1 dakikanızı alır. Kaldı ki
defalarca söyledik ve bir kez daha söylüyoruz. 1 Mayıs’ta
bizler miting yapmıyoruz. Çünkü 1 Mayıs herhangi
bir miting değildir.1 Mayıs miting değildir. 1 Mayıs
dünyanın her tarafında, beş kıtada yüzlerce ülkede
kutlanan, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve
dayanışma günüdür. Ve dünyanın her yerinde olduğu

gibi ülkemizde de işçilerin ve emekçilerin, bu günü
kentin en merkezi meydanlarında coşkuyla kutlama
hakkı vardır. Bu sadece İstanbul için değil, tüm
kentlerimiz için en doğal haktır
Ama ülkeyi yönetenler yukarıda saydığımız
nitelikleriyle işçi ve emekçiler için çok özel bir anlam
ifade eden 1Mayıs’ı Taksim’de kutlama talebini yok
saymayı alışkanlık haline getirmiş durumdalar.
Demokrasi, özgürlük, bağımsızlık, laiklik, barış ve
demokrasi mücadelesini büyütenlerin ve emeğin gür
sesinin kentin merkezi meydanında yankılanmasını
yasaklayarak 1 Mayıs’ları gerçek anlamından
çıkarıp tartışmanın, kamplaşmanın, gerilimin konusu
haline getirme çabasındalar.
1 Mayıs’ları yasaklayanların işçilerin kıdem
tazminatlarına göz koyanlar, işsizlik fonunu talan
edenler, emeklilik hakkını gasp edenler, tarımı
çökertenler, her şeye zam yapanlar, 140 bine yakın kamu
çalışanını OHAL KHK’leri ile sorgusuz, sualsiz işinden
ekmeğinden edenler, işsizliğe çare bulamayanlar, ülkede
zaten tartışmalı olan hukuk düzenini ve haber alma
hakkını bütünüyle ortadan kaldıranlar olduklarını çok
iyi biliyoruz.
Bu sömürü düzenine, bu hukuksuzluğa, bu keyfiliğe
hayatın her alanında direnecek, 1 Mayıs meydanlarını
ülkemizin her yanında, bütün meydanlarında
milyonlarca işçi ve emekçi ile doldurarak en gür
sesimizle haykırmaya devam edeceğiz!
Kimsenin kuşkusu olmasın ki, zorbalar kalmaz gider.
Ülkenin bütün yasakları işçilerin ve emekçilerin
gücüyle bir kağıt gibi erir gider!
DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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1 MAYIS 1977, 1989 VE 1996’DA KATLEDİLENLER
KAZANCI YOKUŞUNDA ANILDI

Taksim’de 1977 1 Mayıs’ında katledilen 37 yurttaş
Kazancı Yokuşu’nda anıldı. Anmaya katılanlar, Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB),
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK),
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK),
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB)’nin çağrısıyla Kazancı
Yokuşu girişinde biraraya gelerek sloganlarla yürüdü.
1 Mayıslarda, devrim ve demokrasi mücadelelerinde
yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşu
yapıldı. Anmada, “1 Mayıs 1977 Katliamını unutmadık,
unutturmayacağız” pankartları açılarak karanfiller
bırakıldı. TMMOB, DİSK, KESK, TTB başkan ve eş
genel başkanları burada birer konuşma yaptılar.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yaptığı
konuşmada, 1 Mayıs’ın işçi ve emekçinin geleceği
olduğunu söyledi. İşçi sınıfının uluslararası birlik,
mücadele ve dayanışma gününde tarihsel ve politik
bir meydanda yüz binlerin hatta milyonların
birleşmesinden korkulduğunu vurgulayan Çerkezoğlu,
bu yüzden Taksim Meydanı’nın kutlamalara
kapatıldığının altını çizdi. Çerkezoğlu, alanları, 1 Mayıs’ı
milyonların buluştuğu demokrasi şölenlerine çevirmeyi
amaçladıklarını belirterek, işçileri, emekçileri, işsizleri,
kadınları, gençleri ve bu ülkeye sahip çıkan herkesi
emeğine ve geleceğine sahip çıkmak için İstanbul’da
Bakırköy Pazar alanında buluşmaya çağırıyorum.
Milyonların buluşmasını gerçekleştireceğiz.” dedi.
KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen de 1977’de 8 kadın
37 arkadaşlarının öldürüldüğünü anlatarak, aradan 42
yıl geçmesine rağmen katliamın sorumlularının hala
açığa çıkartılmadığını belirtti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise
şöyle konuştu:
“Sevgili Dostlar,
Sevgili Basın Emekçileri,
Büyük acılarla yüklü bir coğrafyada yaşıyoruz.
Kitlesel katliamların, bombalı saldırıların, gerici-faşist
kıyımların yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz.
Kitle kıyımlarının, sol-sosyalist-emek yanlısı halk
hareketlerini bastırmak için, adeta bir derin devlet
politikası olarak kullanıldığı bir ülkede yaşıyoruz.
Yaşadığımız her acı, toplumsal hafızalarımızda derin
yarala açıyor.
1 Mayıs 1977 tarihinde bu meydanda yaşanan katliam
da toplumsal hafızamızın en derin ve travmatik
yaralarından biri olarak tarihe geçti.
Bundan 42 yıl önce bu meydanda, bu sokağın başında
katledilen arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı saygıyla
anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum.
Sevgili dostlar,
1 Mayıs 1977 tarihinde bu meydand
a tertiplenen katliam sadece 36 emekçinin hayatını
kaybetmesiyle sonuçlanmadı.
1 Mayıs 77 katliamı, Türkiye’nin toplumsal tarihini de
değiştirdi.
1 Mayıs Katliamı, Türkiye’deki kitle kıyımlarının
başlangıcı, 12 Eylül Darbesine giden yolun hazırlayıcısı
olmuştur.
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Bu katliamın ardından ülkenin her yanında savunmasız
kesimleri hedef alan sayısız katliam yaşanmıştır.
Beyazıt’ta, Balgat’ta, Bahçelievler’de, Maraş’ta,
İnciraltı’nda ve Çorum’da yaşanan kitlesel kıyımlar
tarihinin miladı 1 Mayıs 1977 Katliamıdır.
1 Mayıs katliamının failleri, sonrasında yaşanan tüm
katliamların da failleridir. Sivas’ın, Gazi’nin, 10 Ekim’in
failleridir.
1 Mayıs 1977 Katliamının sorumlularını açığa
çıkartmayanlar, sonraki bütün katliamların da
üzerlerini örtenlerdir. Aradan geçen 42 yıla rağmen bu
olayın sırrı çözülememesinin nedeni, 42 yıldır kendini
muhafaza eden bu kirli ve derin ilişkiler ağıdır.
Bizler kaybettiğimiz arkadaşlarımızı unutmadığımız
gibi, katilleri de asla unutmayacağız ve hesap soracağız!
Sevgili Dostlar,
Herkes bilsin ki, katliamlarla arkadaşlarımızı bizden
koparabilirler, sevdiklerimizi ellerimizden alabilirler
ama bizlerin gelecek güzel günlere olan inancını asla
yok edemezler.

Gelecek güzel günlere olan inancımızı ve umudumuzu
korumak, bu umudu büyütmek aramızdan ayrılan
arkadaşlarımıza en büyük borcumuzdur.
500 bin emekçi 1 Mayıs 1977’de bu meydanı hangi
duygularla doldurmuşlarsa, bizler de 1 Mayıs Çarşamba
günü Türkiye’nin dört bir yanındaki alanları aynı
duygularla dolduracağız.
Emperyalizmin, faşizmin ve gericiliğin karanlığına
karşı, eşit, özgür, bağımsız, laik ve demokratik bir
Türkiye özlemini haykıracağız.
Türkiye’deki 560 bini aşkın Mühendis, Mimar ve Şehir
Plancısının mesleki demokratik kitle örgütü olan
TMMOB adına, bu mücadelede hepimize kolaylıklar
diliyorum.
1 Mayıs 77’de ve sonrasındaki katliamlarda
kaybettiğimiz arkadaşlarımızı sevgi, saygı ve hasretle
anıyorum.”
Daha sonra kortej, Taksim İstiklal Caddesi’nde polis
koridoru arasında bildiri dağıttı.

TMMOB 1 MAYIS’TA TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR
YANINDA ALANLARDAYDI
Emeğin birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1
Mayıs, bütün yurtta coşkulu ve kitlesel biçimde kutlandı.
TMMOB, 1 Mayıs 2019’da, Türkiye’de emekten yana
olan tüm kesimler ile 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı
her meydanda, mitingdeydi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
İstanbul Bakırköy Halk Pazarı’nda gerçekleştirilen 1
Mayıs Mitingine katıldı.
Emek, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşamını
yitirenler anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ile
başlayan Mitingde Birlik Başkanımız Emin Koramaz’ın
yanı sıra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu,
KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ve TTB Merkez
Konsey Başkanı Sinan Adıyaman birer konuşma
gerçekleştirdiler.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Kriz
bahanesiyle işten çıkarmalar yasaklanmalı, çalışma
saatleri düşürülmeli, grev hakkı tam ve eksiksiz olarak
tanınmalıdır. Haksız, hukuksuz KHK’lar ile güvenlik
soruşturmalarıyla işinden edilenler görevlerine
iade edilmelidir. Taşeron işçiler kamu işçisi olarak

kadroya alınmalı. Dört + dört zulmüne son verilmeli.
Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti ortadan
kaldırılmalıdır. Vergi adaletsizliğine son verilmeli.
Az kazanandan az, çok kazanandan çok alınmalıdır.
Asgari ücretliden vergi alınmamalı. Göçmen işçilerin
emeklerinin sömürülmesine son verilmeli. İşsizlik
sigortası fonunun arpalık olarak kullanılmasına son
verilmelidir. Zorunlu BES sistemi altında tefecilik
sistemine son verilmeli. Son kalemize, kıdem
tazminatımıza, birikmiş emeğimize, çocuklarımızın
geleceğine el uzatanları pişman edecek miyiz?” dedi.
KESK Eş Başkanı Aysun Gezen ise emekten, barıştan,
demokrasiden, laiklikten yana olanların ittifakını
kuracaklarını söyledi. 1 Mayıs meydanlarından
aldıkları güçle aydınlık yarınları, emeğin birleşik
mücadelesiyle kuracaklarını dile getiren Gezen,
“Üreten biziz, yöneten de biz olacağız.” dedi. Gezen,
konuşmasının sonunda lösemi hastaları için herkesi
kan bağışı yapmaya çağırarak, “Öykü Arin’i hepiniz
tanıdınız, bizim iki üyemizin sevgili çocuğu. Öykü
çok zor musibet türüyle mücadele ediyor. Öykü gibi
onlarca çocuk, onlarca hasta da lösemi ile mücadele
ediyor. Bizim gibi dayanışma örgütlerinin bir görevi
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de yaşatmaktır. Hepinizi hem Öykü Arin için hem de
lösemi hastası herkes için kan bağışı yapmaya kobay
olmaya çağırıyoruz. Dayanışma yaşatır.” ifadelerini
kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
da eşi Dilek İmamoğlu ile platforma çıkarak halkı
selamladıktan sonra “Yaşasın 1 Mayıs” sloganı attı.
Sonrasında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz şöyle konuştu:
“Sevgili
Dostlar,
Yoldaşlarım,

Mücadele

Arkadaşlarım,

Hepinizi bu ülkedeki mühendis, mimar ve şehir
plancılarının örgütlü gücü olan Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği adına sevgiyle ve dostlukla
selamlıyorum.
İstanbul’a baharı getiren sizlere selam olsun!
İstanbul’da haramilerin saltanatını yıkan sizlere selam
olsun!
Selam olsun iktidarın baskısına, şiddetine ve zorbalığına
teslim olmayanlara!
Selam olsun İşine, emeğine, alın terine sahip çıkan
işçilere, emekçilere!
Selam olsun bilimi ve tekniği halkın çıkarı için kullanan
mühendislere, mimarlar, şehir plancılarına!
Selam
olsun
üniversitelerine,
geleceklerine sahip çıkan gençlere!

mahallelerine,

Hakları ve özgürlükleri için mücadele eden kadınlara!
Derelerini, kıyılarını, yaylalarını
direnenlere selam olsun!
Eşitlik, Özgürlük ve Demokrasi
yükseltenlere selam olsun!

korumak

için

mücadelesini

Bugün Türkiye’nin dört bir yanında “birlik, mücadele
ve dayanışma” sloganlarıyla 1 Mayıs meydanlarını
dolduran herkese selam olsun!
Sevgili Dostlar,
Bugün bizim günümüz!

tarlalarda insanlık dışı koşullarda boğaz tokluğuna
çalışmak zorunda bırakılanların günü.
Bugün; Kaçak Saray’daki kokteyllerde ejder meyveli
kokteyllerini yudumlayan bir avuç işbirlikçinin
değil; evine bir kilo patates götürebilmek için tanzim
kuyruklarında saatlerce bekleyen milyonların günü.
Bugün; Cemaat ağlarıyla, siyasal bağlantılarla, akrabalık
ilişkileriyle makam sahibi olanların değil; onuruyla,
gururuyla, kendi ayakları üzerinde duranların günü.
Bugün; Çırağan sarayında kristallerin ışıltısı içinde
düğün yapan yandaş medya patronlarının değil;
halkın doğru haber alabilme hakkını savundukları için
cezalandırılan, hapse atılan gazetecilerin günü.
Bugün; İşledikleri her suçu kirli bağlantılarıyla sümen
altı eden, yaptıkları yanlarına kar kalan kalantorların
değil; biricik kızı Rabia Naz’ı öldürenleri adalet önüne
çıkartabilmek için mücadele eden Baba Şaban Vatan’ın
günü.
Bugün; sahip oldukları devlet gücüne dayanarak halka
zulmedenlerin, işkencecilerin, zorbaların değil; bu
zulme boyun eğmeden yaşayan, bedenlerini bu şiddete
siper eden, büyük bedeller ödeyen devrimcilerin,
yurtseverlerin günü!
Bugün umudun günü, bugün kardeşliğin günü, bugün
sevginin günü.
Bugün bu meydanda toplanan kalabalık, bizlerin
içindeki umudu, kardeşliği ve sevgiyi daha da büyütüyor.
Gelecek güzel günlere olan inancımızı ve kararlığımızı
daha artırıyor. İyi ki varsınız, iyi ki bir aradayız.
Sevgili Dostlar,
Kendilerini güçlü sanıyorlardı, kendilerini yenilmez.
Yanıldılar!
Üretimi, yatırımı, insanı ve doğayı dışlayan dışa bağımlı,
kamu kaynak ve varlıklarının talanına, ucuz iş gücüne
dayalı rant ekonomisini güçlü ekonomi sanıyorlardı.
Yanıldılar!
Varlık Fonu adı altında suyu kurumayacak bir değirmen
kuracaklarını sanıyorlardı. Yanıldılar!
Yayılmacı dış politika ile Emevi camiinde namaz
kılacaklarını sanıyorlardı. Yanıldılar!

Bugün emeğin, alın terinin, üreticinin günü!
Bugün; Güvenceli devlet kredileriyle, kamu
kaynaklarıyla servetlerine servet katanların değil,
inşaatlarda, fabrikalarda, madenlerde, tersanelerde,

OHAL uygulamalarıyla, KHK’larla, ihraçlarla,
kayyumlarla, yandaş medyalarıyla bütün bir ülke
halkını teslim alabileceklerini sanıyorlardı. Yanıldılar!
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Tek adam rejimi altında hiç bitmeyecek bir saltanat
kuracaklarını sanıyorlardı. Yanıldılar!

Yarınlar için direnenlere sonsuz minnetlerimi ve
saygılarımı sunuyorum.

Bu yanılgıları karşımıza Türkiye tarihinin en büyük
ekonomik ve siyasal krizi olarak çıktı.

Örgütüm TMMOB adına, gelecek güzel günlere
olan inancımla, demokrasi, eşitlik, özgürlük, barış
mücadelemizde hepinizi coşkuyla kucaklıyorum.

Şimdi de bu krizin hesabını bizlere ödetebileceklerini
sanıyorlar. Yine yanılıyorlar!
Bu ülkenin emekçileri yıllardır süren ekonomik krizden
yoruldu.
Bu ülkenin emekçileri yıllardır süren siyasal kaostan
yoruldu.
Bu ülkenin emekçileri yıllardır kendilerine yalanlar
söylenmesinden yoruldu.
Bu ülkenin emekçileri artık IMF reçeteleriyle, kemer
sıkma politikalarıyla, zorunlu emeklilik dayatmalarıyla,
kıdem tazminatı fonuyla, varlık fonu aldatmacasıyla
alınterlerinin ve birikimlerinin çalınmasını istemiyor.
Bu ülkenin emekçileri artık sahte düşmanlıklarla,
ayrımcı politikalarla, beka söylemleriyle geleceklerinin
çalınmasını istemiyor.

Kahrolsun faşizm yaşasın mücadelemiz!”
Selamlamanın ardından emek ve demokrasi
mücadelesinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık
saygı duruşunda bulunuldu.
Daha sonra 1 Mayıs ile Enternasyonal Marşı okundu.
Selamlamaların ardından 1 Mayıs kutlamalarında
DİSK Korosu, Bulutsuzluk Özlemi, Sadık Gürbüz, Grup
Vardiya ve MKM sanatçılarından Nurcan Değirmenci
de emekçilerle birlikteydi.
Ülkenin dört bir yanında binlerce işçi ve emekçi, emeğe
dönük saldırılara karşı haklarına ve özgürlüklerine
sahip çıkmak için 1 Mayıs meydanlarındaydı. Bu yılki
kutlamalara kıdem tazminatı hakkı ve ekonomik kriz
damgasını vurdu.

Bu ülkenin emekçileri gerici, muhafazakar, bilim
düşman, laiklik karşıtı uygulamalarla hayatlarının
karartılmasını istemiyor.
Bu ülkenin emekçileri artık huzur istiyor!
Bu ülkenin emekçileri barış içerisinde, bir arada
kardeşçe yaşanabilecek bir ülke istiyor!
Bu ülkenin emekçileri eşitlik istiyor, özgürlük istiyor,
demokrasi istiyor, laiklik istiyor, insanca bir yaşam,
insanca bir düzen istiyor!

ADANA

Bu ülkenin emekçileri artık biliyor ki, yan yana geldikleri
zaman, bu ülkenin doğusuyla batısı bir olduğu zaman,
bu ülkenin Türküyle Kürdü el ele verdikleri zaman
üstesinden gelemeyecekleri bir zorluk, yıkamayacakları
bir saltanat yok!
Ne diyordu şair:
“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...”

ANKARA
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ANTALYA

BATMAN

ARTVİN

BOLU

BALIKESİR

BURSA
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ÇANAKKALE

EDİRNE

EDREMİT
DENİZLİ

ESKİŞEHİR
DİYARBAKIR
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İSKENDERUN

KIRKLARELİ

İSTANBUL
KOCAELİ

İZMİR
MALATYA
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VAN
MUĞLA
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TMMOB-DİSK-KESK-TTB: BARIŞ
AKADEMİSYENLERİNİN HUKUK DIŞI YARGILAMA
SÜRECİ ÜLKEMİZ ADINA BİR UTANÇ TABLOSUDUR
TMMOB, DİSK, KESK ve TTB Barış
Akademisyenlerinin
yargılanması
sürecine ilişkin 6 Mart 2019 tarihinde
12.30’da TTB’de ortak bir basın açıklaması
gerçekleştirdiler.
Basın toplantısına TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB
Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan
Adıyaman, KESK Eş Başkanı Aysun
Gezen ve DİSK Genel Sekreteri Cafer
Konca katıldılar. Ortak basın açıklamasını
Prof. Dr. Sinan Adıyaman okudu:
Barış Akademisyenlerinin Hukuk Dışı
Yargılama Süreci Ülkemiz Adına Bir
Utanç Tablosudur

durdular; direnmeye ve dayanışmaya devam ettiler,
ediyorlar.

Bir An Önce Evrensel Normlara Uyulmalı Ve
Adaletsizlik Giderilmelidir
2016 yılı Ocak ayında 1128 akademisyenin imzası
ile “Bu Suça Ortak Olmayacağız” metni kamuoyu ile
paylaşıldı. Açıklama sonrasında iktidar, imzacılara
yönelik kin ve nefretle örülü bir siyasal linç başlattı.
Buna karşın pek çok meslek, taraftar, mezun
ve yurttaş gruplarından onbinlerce kişi “Barış
Akademisyenleri”nin düşüncelerini ifade etme hakkına
imzaları ile sahip çıktı. İmzacı akademisyen sayısı ise
2000’lere ulaştı.
Akademisyenler, eleştiri, kaygı ve tutumlarını içeren
bir bildiriye imza attıktan sonra, gözaltı, tehdit ve
linç girişimleri ile karşılaştı. 406 Barış Akademisyeni
KHK’ler ile ihraç edildi. Pasaportları iptal edildi, “kara
listeye” alındı. İşleri ellerinden alındıktan sonra iş
bulmaları engellendi. Her türlü akademik haklarının
yanı sıra yurttaş ve insan olarak pek çok hakları ortadan
kaldırıldı. Dr. Mehmet Fatih Traş, “medeni ölüm” ve
“kara liste” uygulamaları sonucu intihara sürüklendi.
2016
yılında
metni
kamuoyuna
açıklayan
akademisyenlerin gözaltına alınarak tutuklanması ile
başlatılan ceza yargılaması, OHAL sonrasında bütün
imzacı akademisyenlere doğru genişletildi. Tüm bu
baskılara, tehditlere ve sonu gelmez tacizlere rağmen
akademisyenler, metne attıkları imzanın arkasında

Ceza yargılamaları ile ortaya çıkan hukuk dışılık
inanılmaz boyutlara ulaştı; Akademisyenlerin
yargılanma süreci “bir yargılama yapılıyormuş”
görüntüsü verilmesinden ibaret kaldı.
“Yargılama” adı verilen süreç Ceza Muhakemesi
Kanununa aykırı iddianame ile yürütüldü.
İmza atılmış tek bir metin olmasına rağmen birleştirme
talepleri reddedilerek her imzacıya ayrı ayrı dava açıldı.
Savunma yaptırılmaması, yapılan savunmaların
dinlenmemesi, savunma hakkının sınırlanması ile pek
çok mahkeme açık açık tarafsızlık ilkesini yok saydı.
Aynı metin için farklı mahkemelerde farklı
maddelerden kararlar verildi, hatta aynı mahkemede
farklı cezalara hükmedildiği görüldü.
Ceza veren mahkemeler, aynı metin nedeniyle açılan
yeni davaları da görmeye devam etti. Mahkeme kararları
kopyalanmış gerekçelerle verildi ve birbirinden farklı
mahkemelerin sanki ortak karar almış ya da bu
yönde bir direktif gelmiş gibi bir anda yargılamaları
hızlandırdı ve istisnasız herkese ceza verdi.
Ve nihayetinde verilen hapis cezaları, tüm bu açık
hukuksuzluklara rağmen istinaf mahkemelerinde
onaylanmaya başlandı.
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Bu hukuk dışı süreç ülkemiz demokrasisi ve adalet
sistemi adına utanç vericidir.

dönüştü. TMMOB yöneticileri hakkında soruşturmalar
açılıyor.

Akademisyenlere, aydınlara karşı uygulanan bu
hukuksuzluk ve hapis cezaları; aynı zamanda hakları
için mücadele eden işçilere, kamu emekçilerine, mimar
ve mühendislere, hekimlere, bütün halk kesimlerine
verilen bir sindirme ve korkutma mesajıdır.

İktidar yargıyı en son Gezi iddianamesinde de
gördüğümüz gibi kendi konjonktürü, kendi ihtiyaçları
çerçevesinde kullanıyor.

Akademisyenlere, aydınlara karşı uygulanan bu
hukuksuzluk ve hapis cezaları; grev erteleme ve
yasaklamakla övünen, sermayenin ihtiyaçlarını
tereddütsüz yerine getiren ama emekçilerin her türlü
demokratik talebini terörle ilişkilendiren bir iktidar
anlayışının yansımasıdır. Kendisi dışındaki bütün
siyasi partilerin, demokratik kurumların vatan hainliği
ile suçlanabilmesinin ilk adımıdır.
Sendikalarımıza, meslek odalarımıza yönelen baskıcı
tutumlar, açılan davalar, binlerce üyemizin dava
bile açılmadan “ihraç“ edilmesi, akademisyenlere,
aydınlara karşı uygulanan bu hukuksuzluğun ve keyfi
cezalandırmaların devamıdır.
Eşitlik, özgürlük, adalet, emek, barış ve demokrasi
taleplerinin kararlı savunucusu emek ve meslek örgütleri
olarak; bilimsel çalışmalarıyla ve mücadeleleriyle
her zaman emeğin haklarını, demokrasiyi ve barışı
güçlendirmeyi amaçlamış akademisyenlerimizin
yanındayız.

2016 yılında yaşanan, akademisyenlerin ifade
özgürlüğünün ve düşünceyi yayma özgürlüğünün
kullanılmasıdır. Öyle bir ülke düşünün ki üniversite
öğretim üyelerinin bile “Barış” gibi çok önemli bir
konuda düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmasını, uyarı
görevini yerine getirmesini, barış istemesini, yaşamı
savunmasını kabullenemiyor.
Hatırlarsanız bu ülkenin en yetkili ağzının suçlamasıyla
başladı süreç… Ardından YÖK bunu görev bilerek birçok
imzacı akademisyeni görevden uzaklaştırdı. Ardından
yargı süreçleri başladı. OHAL tüm alanlarda olduğu
gibi akademide de muhalif unsurları uzaklaştırmanın
bir aracı olarak kullanıldı. Sadece barış için imza atan
akademisyenler değil, üniversitede eşitliği, özgürlüğü,
özerk demokratik üniversiteyi savunan tüm akademik
kadrolar OHAL kararnameleriyle ya açığa alındılar ya
da uzaklaştırıldılar.
Barış için akademisyenlere yapılanları kabul etmiyoruz.
OHAL KHK’larıyla görevlerinden uzaklaştırılanları,
atılmaları, yurt dışına çıkış yasaklarını, sosyal sivil bir
ölüme terk edilmelerini kabul etmiyoruz.

Bu hukuk garabetine bir an önce son verilerek
evrensel normlara uygun adil bir yargılama sürecinin
işletilmesini, hukuk dışı yargılama sonuçlarının
ortadan kaldırılmasını istiyoruz.

Bir ülkede eğer adalete olan güven azalmışsa o ülkenin
sağlıklı bir şekilde yürütülmesi mümkün değil. O
ülkede her zaman kaos olur, o ülkede her zaman
meşruiyet krizi yaşanır.

TMMOB-DİSK-KESK-TTB

Biz bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir
plancıları ve onların örgütü TMMOB olarak “Barış
için Akademisyenler ”in barışa yönelik taleplerini
destekliyoruz, takipçisi olacağız. Bu yaşanan
antidemokratik tutumu kınıyoruz. Yargıyı göreve
çağırıyoruz. Tüm toplumu bu konuda duyarlı olmaya
davet ediyoruz.

Açıklama sonrası sırasıyla KESK Eş Başkanı Aysun
Gezen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz ve DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca birer
değerlendirme yaptılar.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın
değerlendirmesi şöyle:
“Türkiye uzunca bir süredir yargının siyasal rant
altına alındığı, iktidar yanlılığı dışında her türlü
düşüncenin suç sayıldığı, toplumun tüm kesimlerinin
susturulmak istendiği bir süreci yaşıyor. Ülkemizde
hukukun siyasallaştırılması, yargı süreçlerinin adil bir
şekilde işlememesi, tıpkı “Barış için Akademisyenler”
örneğinde görüldüğü gibi “Savaş bir halk sağlığı
sorunudur” basın açıklamasından sonra Türk Tabipleri
Birliği yöneticileri üzerinde, KESK üzerinde davalara

Eğer görmezden gelirsek, başımızı kuma gömersek,
bu baskı yavaş yavaş meslek odalarını, meslek
kuruluşlarını, sendikaları da aşıp toplumun tüm
kesimlerine gelecektir. Artık otoriter bir dönem değil
neredeyse kurumsallaşmış bir faşizm dönemi yaşıyoruz.
Buna karşı öğrencisiyle, işçisiyle, öğretim üyesiyle,
köylüsüyle, esnafıyla toplumun tüm kesimlerinin
eşitliğe, özgürlüğe, adalete sahip çıkması gerekir. Biz
olayın bu tarafındayız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür
ederim.”
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TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI’NIN “TMMOB
YÜKSEK ONUR KURULU’NUN KARARINI
KINIYORUZ!” BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASINA
İLİŞKİN TMMOB YÖNETİM KURULUNUN
ZORUNLU AÇIKLAMASI
2 Mart 2019 tarihinde toplanan TMMOB Yönetim Kurulu Toplantısında, aşağıdaki açıklamanın TMMOB
örgütlülüğü ve kamuoyuyla paylaşılması karar altına alınmıştır.
TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkez
Yönetim Kurulu, TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun
23.02.2019 tarihinde aldığı bir karar üzerine, Oda web
sayfasında 28.02.2019 tarihinde “TMMOB Yüksek
Onur Kurulu’nun Kararını Kınıyoruz!” başlıklı basın
açıklaması yapmıştır.
TMMOB Yönetim Kurulu, ilk karar organı Oda Onur
Kurullarımızın verdiği kararlar gibi, nihai karar organı
Yüksek Onur Kurulumuzun verdiği bu kararı da saygı
ile karşılamaktadır. Yüksek Onur Kurulumuzun verdiği
bir kararın içeriğine ilişkin tartışmaya girmememizin
nedeni, hukuk devleti ilkesine olan inancımız,
örgütlülük bilincimiz ve TMMOB Örgütlüğüne olan
saygımızdandır.
TMMOB Yüksek Onur Kurulu, TMMOB için
sadece disiplin mekanizmasının en üst organı
değil, TMMOB’nin 65 yıllık tarihsel birikiminin ve
büyük bedeller ödenerek sahip çıkılan değerlerinin
korunmasının da önemli güvencesidir. TMMOB Yüksek
Onur Kurulu Üyeleri Birliğimizin en üst kurulu olan
TMMOB Genel Kurulunda yargı gözetiminde yapılan
seçimler sonucu göreve gelmektedir ve TMMOB Ana
Yönetmeliği ile Disiplin Yönetmeliği kapsamında
çalışmalarını yürütmektedir. Kurul kararlarına karşı
İdari Yargı yolu açıktır.
TMMOB ve Oda Kurullarının aldığı kararlar elbette
eleştiriye açıktır. Ancak eleştiri ve tartışmalar,
Birliğimizi güçlendirecek tarzda ve gereken ortamlarda
yapılmalıdır. TMMOB örgütlülüğü içerisinde yer alan
hiçbir üye veya kurul, kendilerine tanınmış olan hak ve
yetkileri kullanarak TMMOB’nin örgütsel bütünlüğünü
zedeleyecek tutum içerisinde olmamalıdır.

Her şeyden önce belirtmek isteriz ki; kişilere ilişkin
verilmiş ve yargı yolu açık olan bir Yüksek Onur
Kurulu kararına yönelik Oda Genel Merkez Yönetim
Kurulu imzası ile açıklama yapılmış olmasının
Birliğimizin temel ilkeleri, demokratik işleyişi ve
çalışma anlayışında yeri yoktur. Bu yaklaşım, “benim
yargım iyidir-senin yargın kötüdür” gibi hukukun
temel ilkelerine inanmayan tek taraflı ve dayatmacı bir
bakış açısını yansıtması açısından da manidardır.
Birliğimizin kendi demokratik işleyişi ve mekanizmaları
hiçe sayılarak, TMMOB’nin bir Kurulunu zan altında
bırakan basın açıklamasının TMMOB kültürüyle ve
örgüt disipliniyle bağdaşır yanı bulunmamaktadır.
TMMOB kurullarının işleyişine, tarafsızlığına ve
saygınlığına gölge düşürmek, kurul üyelerini karalamak
ve haklarında şaibe yaratmak kabul edilebilir bir tutum
değildir.
Örgütlülük mücadelemiz içerisinde gelişmiş ve
bugünlere taşınmış olan örgüt içi demokrasi, eleştiri ve
ifade özgürlüğü, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında
TMMOB’nin herhangi bir kuruluna yönelik bu
saldırgan yaklaşım tümüyle dayanaksız olup, örgüt
içi eleştiri mantığı ile açıklanamaz ve iyi niyetle
karşılanamaz.
ŞPO Genel Merkez Yönetim Kurulunun bu açıklaması
ile TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nu yakışıksız ve
haksız ifadelerle suçlamasını kabul edilemez buluyor
ve kınıyoruz.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!..
TMMOB 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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İŞ YERİNDE, SOSYAL YAŞAMDA VE SİYASETTE YOK
SAYILMAYI KABULLENMEYECEĞİZ! VARDIK, VARIZ,
VAR OLACAĞIZ!
8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından 8 Mart 2019 tarihinde basın
açıklaması gerçekleştirildi.
bakımı ve genel ev işleri doğal görevleriymiş gibi
kadınların sırtına yıkılıyor. Aile içi eşitsiz işbölümü
ve bakım yükümlülükleri ile ezilen, sömürülen
kadınlar, çalışma yaşamının kuralsızlaştırılmasına,
güvencesizleştirilmesine ve esnekleştirilmesine yönelik
neoliberal dönüşümün hedef kitlesi haline getiriliyor.
Ücretsiz aile işçiliğini de düşündüğümüzde kadınların
büyük kısmı sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında. Bir
taraftan mücadeleyle kazanılmış haklarımız elimizden
alınırken, diğer taraftan “çağrı üzerine çalışma”, “evde
çalışma”, “uzaktan çalışma” gibi dayatmalarla ucuz iş
gücü olmaya, güvencesiz çalışmaya, kamusal alandan
dışlanmaya mahkûm ediliyoruz.
8 Mart 1857’de New York’ta kırk bin dokuma işçisi
kadının, daha iyi çalışma koşulları ve insanca yaşam
talebiyle greve gitmesiyle başlar hikaye… Polis
kadınlara saldırır ve fabrikaya kilitler. Çıkan yangında
hayatlarını kaybeder bu 129 cesur kadın. 1910 yılında
Clara Zetkin’in II. Uluslararası Kadın Kongresi’nde
yaptığı öneriyle 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü olarak
kabul edilir.
İşte bu nedenledir ki, 8 Mart dünyanın her yerinde, biz
kadınların ayrımcılığa, şiddete, eşitsizliğe, sömürüye,
baskılara karşı verdiğimiz eşitlik, özgürlük, emek,
sosyal hak, adalet barış mücadelesinin, dayanışma
içinde seslerimizi, isyanlarımızı birleştirme ve büyütme
hikayemizin sembolüdür.
Küresel kapitalizm büyük bir bunalım içine düşmüş
durumda. Bunalımın çözümünü ise kirli savaşlarda,
emeğin daha yoğun sömürülmesinde, ucuz işgücü
yaratan ekonomik reçeteler uygulamada, emeğin
örgütlü cephesine yönelik küresel saldırılarda arıyor.
Neoliberal politikaların hevesle uygulandığı ülkemizde
de faturasını emekçilerin, yoksulların ödediği ciddi bir
ekonomik kriz yaşanmakta.
Üretime değil ranta dayalı bir ekonomik sistemin adı
olan neoliberal politikalarda, çifte sömürü bağlamında
elbette öncelikle kadın emeği ucuz ve güvencesiz
koşullarda sistemin hizmetine sunuluyor. Bu sistemde,
aile içindeki çocuk, hasta, yaşlı ve özürlülerin

Yeryüzünde mutlak yoksulluk sınırındaki 1,5 milyar
kişinin % 70`ini kadınlar oluşturuyor. İşlerin % 60`ını
yapan kadınlar, toplam gelirin % 10`una, dünya
üzerindeki mal varlığının ise % 1`ine sahipler. Bu da
demek oluyor ki, kapitalist sistemde yoksulluğa ve
yoksunluğa en çok kadınlar mahkûm ediliyor.
Kadınların yoksullaştığı, yoksulluğun ise kadınlaştığı
dünyada direnmekten başka yol görünmüyor. Kapitalist
sistem bizleri bir yandan işsizlikle, yoksullukla, açlıkla,
güvencesizlikle, ekolojik tahribatıyla öldürürken, bir
yandan da sadece kadın olduğumuz için de günde
dörder beşer öldürülüyoruz.
Gerekli yasal düzenlemeleri yapmayan, var olanları
ise uygulamayan devlet, kadını şiddetten ve
ölümden korumuyor. Kadını kontrol altına almayı
hedefleyen, kamusal alandan uzaklaştıran, laiklik
ilkesini yok sayarak siyasal islam düzleminde; kadına
ancak “erkeğinin verdiği değer kadar” değer biçen;
üniversitelerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesini
“toplumsal değerlerimize ve kabullerimize uygun
olmadığı” gerekçesiyle durduran, içeriğinde yer alan
“islami değerlere uygun olacak şekilde eğitim, öğretim
ve iyileştirme gibi çeşitli mekanizmalar vasıtasıyla
kapasite, yetenekler ve yetkinliklerin geliştirilmesi;
Müslüman aleminde, hızla değişen ve modernleşen
bir dünyada kadınların, erkeklerin saygı duyulan eşleri
olarak yetiştirilmesi…” gibi ifadelerle iktidarın modern
ve laik toplum yapısını, islami değerlerin referans
alındığı bir topluma dönüştürme amacına hizmet
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edecek, 2013 yılında imzalanan İslam Konferansı
Örgütü Kadının İlerlemesi Teşkilatı Tüzüğü’nün Kanun
teklifi olarak TBMM Meclis Başkanlığı’na iletilmesi
ve Meclis başkanı tarafından da “Kadın Erkek Fırsat
Eşitliği Komisyonuna havale edilmesi gibi her gün bir
yenisi eklenen ayrımcı politikalar karşısında kadın
cinayetlerinin sistematik ve politik olduğunu tekrar
saptıyoruz.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve “yok sayılmayı” en
çarpıcı biçimde 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerindeki
adayların cinsiyet dağılımına baktığımızda görüyoruz.
Eş başkanlık uygulaması olan HDP’yi bir kenara
koyduğumuzda meclisteki partilerin açıkladığı kadın
aday sayısının oranı AKP’de %1,25, MHP’de %1,8,
CHP’de % 5,23 olduğu görülüyor.
İşte bu da, kapitalist erkil sistemin kan, gözyaşı, şiddet,
açlık, yoksulluk doğuran hikayesidir.
Bizler, TMMOB’li mühendis, mimar ve şehir
plancısı kadınlar, 8 Mart’ın direniş ruhuyla, bir kez
daha yaşamlarımız üzerinde kurulmak istenen eril
tahakküme karşı sesimizi yükseltiyoruz!
Çünkü bizler biliyoruz ki kadın mücadelesi, aynı
zamanda şiddetle hesaplaşma mücadelesidir.
Çünkü bizler biliyoruz ki kadın emeği üzerinde
oynanan ve kadınların istihdamda var olmasını esnek
ve güvencesiz çalışma koşuluna bağlamayı hedefleyen
yasal düzenlemeler, bir taraftan bizleri iktidarın
hedefleri doğrultusunda gerici politikalarla ev-erkek

tahakkümüne sokarken bir yandan da ekonomik
alandan tamamen silme girişimleridir.
Çünkü egemenler de biliyor ki; çalışma alanında
ve kamusal alanda güçlü olan kadın aynı zamanda
örgütlenebilecek,
siyasal
iktidarın
kadınlara,
emekçilere, yoksullara halklara ve doğaya yönelik
saldırılarının artarak devam ettiği bir süreçte de eşitlik
ve özgürlük mücadelesini büyüterek bir direnme hattı
kuracak, iktidarlarını sallandıracaktır.
İşte egemenlerin tam da bu korkularını boşa
çıkartmamak için, biz TMMOB’li kadınlar; kadın
bedeni üzerinden devam eden tüm dayatmacı ve
baskıcı politikalara karşı var olma savaşında kendi
hikâyemizi yazıyor, 8 Mart’ın mücadele ruhuyla
sesimizi yükseltiyor ve diyoruz ki;
• Fetvalarınıza, nasıl gülüp-nasıl giyineceğimize dair
verdiğiniz kararlara ve bize fıtrat olarak kabul ettirmeye
çalıştığınız eşitsizliğe karşı sessiz kalmayacağız,
tırnaklarımızla kazıyarak söke söke aldığımız
haklarımızı koruyacağız.
• Esnek-kuralsız, güvencesiz ve köle gibi çalışmaya
karşı, emeğimize örgütlü biçimde sahip çıkacağız.
• Bize dayatılan kirli savaş politikalarını reddediyoruz!
Kadınlar örgütlü, TMMOB daha güçlü!
Yaşasın TMMOB, yaşasın örgütlü mücadelemiz!
TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU

TMMOB İKK KADIN ÇALIŞMA GRUPLARINDAN
8 MART ETKİNLİKLERİ
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde TMMOB’li mühendis, mimar, şehir plancısı Kadınlar, Türkiye’nin dört bir
yanında krize, şiddete, savaşa, eşitsizliğe, istismara, taciz ve tecavüze karşı çeşitli etkinliklerle bir araya geldi.
ADANA

ANKARA

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Adana’da
gerçekleştirilen yürüyüşe TMMOB’li mühendis,
mimar, şehir plancısı kadınlar da katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Sakarya Caddesi’nde
bir araya gelen mühendis, mimar, şehir plancısı
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kadınlar krize, eşitsizliğe, şiddete, istismara, taciz ve
tecavüze karşı taleplerin öne çıktığı sloganlar eşliğinde
bir etkinlik gerçekleştirdiler.
DİYARBAKIR

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma
Grubu 8 Mart için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. 8
Mart Cuma günü gece yürüyüşü, 10 Mart Pazar günü
mitinge katılım ve 9 Mart Cumartesi günü ise 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikle bir araya
geldiler.
Vokalistliğini İç Mimarlar Odası İzmir Şube Yönetim
Kurulu üyesi Deniz TEZER’in yaptığı Grup Numune’nin
öznesi kadın olan müzik dinletisi ile başlayan etkinliğin
açılış konuşmasını Kadın Çalışma Grubu Dönem
Sözcüsü Elektrik Mühendisi Gülefer METE yaptı.

Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulundan TMMOB
mühendis, mimar, şehir plancısı kadınlar 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü mitingine katıldılar.
İSTANBUL

İstanbul’da TMMOB’li mühendis, mimar, şehir
plancısı kadınlar 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’ne
katıldı. Taksim’de Fransız Kültür Merkezi önünde
toplanan binlerce kadının İstiklal Caddesi’nden Tünel’e
yürümesine izin vermeyen polis, kadınlara plastik
mermi ve biber gazıyla saldırdı.

Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Film Tasarımı öğrencileri Almira TEBER,
M. Ceren ARSLAN, Ali UFUK ve Dilan ENGİN’in
yönetmenliğini yaptığı dört kısa kadın filmi izlendi.
DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü
Film Tasarım ve Yazarlık Anasanat Dalı öğretim üyesi
Doç.Dr. Dilek TUNALI’nın kolaylaştırcılığını yaptığı
söyleşide genç yönetmenler filmlerin çıkış noktalarını
ve mesajlarını katılımcılarla paylaştı. Salondan gelen
sorularla süren bu bölümden sonra, sahne alan
Hüseyin ÖZDOĞAN yönetimindeki TMMOB Makine
Mühendisleri İzmir Şubesi Ritm Topluluğu’nun
performans dinletisi ile etkinlik sona erdi. “ Daha sonra
etkinliğe katkı koyan sanatçılara, Soma Yırcalı Köyü
kadınlarının özel üretimi olan sabun ve elişi ürünleri
takdim edildi.”
KOCAELİ

Toplanan binlerce kadın “Dünya yerinden oynar
kadınlar özgür olsa”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat
etmiyoruz”, “Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet,
gelsin cop, inadına isyan, inadına özgürlük”, “Tayyip
kaç kaç kadınlar geliyor” sloganları attı.
İZMİR
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Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Dünya Kadınlar
Günü ile birlikte “III. Kocaeli Kent Sempozyumuna
Giderken” Kadın Belediye Başkan Adaylarının
katılımıyla “Kent, Yerel Yönetimler ve Kadın” temalı 3.
Paneli gerçekleştirdi.

Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kahvaltıda bir
araya geldi.
TEKİRDAĞ

MALATYA

TMMOB Malatya İl Koordinasyon Kurulunda
TMMOB’li mühendis, mimar, şehir plancısı kadınlar 8

Mühendis, mimar, şehir plancısı kadınlar Tekirdağ’da
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde krize,
eşitsizliğe, şiddete, istismara, taciz ve tecavüze karşı
pankartlar taşıyarak sloganlar attılar.

NEVRUZ KUTLU OLSUN!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 21 Mart 2019 tarihinde yayınladığı mesajla tüm
üyelerimizin Nevruz’unu kutladı.
eden nevruz tüm medeniyetler için umudun simgesi
olmuştur.
Bizim topraklarımızda Nevruz aynı zamanda barışa,
kardeşliğe ve bir arada yaşama duyulan bir özlemin
de simgesidir. Halkların eşitlik içinde özgürce yaşama
iradesinin kültürle yoğrulmuş dışavurumudur.
Dünyanın her yanında ırkçılığın yaygınlaştığı, farklı
olana yönelik nefretin ve şiddetin körüklendiği,
savaşların hüküm sürdüğü günümüzde nevruzun
barış ve kardeşlik ruhunun yaygınlaşmasına her
zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.

NEVRUZ KUTLU OLSUN!
Nevruz dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde
kutlanan, yeryüzünün en eski ve en yaygın kültürel
değerlerden biridir. Doğanın uyanışını, baharın
gelişini ve yaşamın yeniden canlanmasının temsil

Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada barışın
sağlanması, halkların huzur içinde yaşaması, baharın
tüm dünyada umudu ve kardeşliği yeşertmesi
dileğiyle Nevruz Kutlu Olsun!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TAKSİM DAYANIŞMASI: KARANLIK GİDER
GEZİ KALIR
Geçtiğimiz hafta başında yayınlanan
657 sayfalık iddianameyi okurken
hepimiz büyük bir şaşkınlık ve
adeta bir dejavu yaşadık. Çünkü
iddianame neredeyse tamamıyla 2014
yılında Taksim Dayanışması üyesi
arkadaşlarımız hakkında dönemin
Cumhuriyet Başsavcısı Muammer
Akkaş
tarafından
hazırlanan
iddianamenin neredeyse aynısıydı.
Biliyorsunuz Muammer Akkaş halen
FETÖ Firarisi olarak aranmaktadır.

Taksim Dayanışması çağrısıyla DİSK, KESK, TMMOB
ve TTB bileşenleri 11 Mart 2019 tarihinde İstanbul
Mimarlar Odası’nda bir basın toplantısı düzenleyerek
Gezi Direnişi davasına ilişkin görüşlerini kamuoyu ile
paylaştılar.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş
Başkanı Aysun Gezen, TTB Merkez Konseyi Başkanı
Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Taksim Dayanışmasından
Mücella Yapıcı ve Akif Burak Atlar toplantıda birer
konuşma yaptılar.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
şöyle konuştu:
Değerli basın emekçileri, Sevgili Arkadaşlar
Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
adına dostlukla selamlıyorum.
Mimarlar Odamızdan Mücella Yapıcı ve Şehir Plancıları
Odamızdan Tayfun Kahraman arkadaşlarımızın da
aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış
müebbet istemiyle açılan Gezi Direnişi davası
iddianamesi hakkında görüşlerimizi paylaşmak için
buradayız.
Savcılık soruşturması devam ederken yaptığımız basın
açıklamasında “Gezi Parkı’na nasıl sahip çıktıysak,
davada yargılanan arkadaşlarımıza da öyle sahip
çıkacağız” demiştik. Bugün arkadaşlarımıza sahip
çıkmak için buradayız.

Sadece iddianame değil, iddianameye
esas oluşturan Polis Fezlekesinin
altında da yine FETÖ davasından
tutuklu yargılanan isimlerin imzası
bulunmaktadır. Fezlekede yer alan
dinleme kayıtları da bu FETÖ’cü emniyet mensupları
tarafından hukuksuz biçimde yaratılan uydurma
delillerdir.
Daha 2 yıl önce kendi gazetelerinde bylock kayıtlarını
delil göstererek “Gezi’yi FETÖ Organize etti” diyenler,
bugün FETÖcülerin iddianameleriyle yargılama
yapıyorlar.
Anlayacağınız FETÖ’cülerin kendileri firarda ama
hazırladıkları iddianameler el üstünde tutulmaya
devam ediyor.
Aynı iddianame ve delillerle 2015 yılında yargılanıp
beraat eden arkadaşlarımızın, bugün yeniden
yargılanmak istemesi, hukukun temel ilkelerinden biri
olan “Aynı suçlamayla iki defa yargılanmama” hakkının
ve adil yargılanma ilkesinin ihlalidir.
Dolayısıyla bu yargılama daha başlangıçtan hukuki
olarak sakattır. Davadan hangi karar çıkarsa çıksın, adil
ve hukuka uygun olmayacaktır.
Ama zaten üzerinden 6 yıl geçen Gezi Direnişini
ısıtıp ısıtıp önümüze getiren siyasi iktidarın hukuka
uygunluk ya da adalet gibi bir beklentisinin olmadığını
hepimiz biliyoruz.
AKP’nin bu dava ile beklentisi toplumu baskı altına
almak ve toplumsal muhalefeti kriminalize etmektir.
Bunu da kerameti kendinden menkul bir terör
tanımlaması ve dış güçler zırvalığı ile yapmaktadır.
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Kendinden olmayan herkesi terörist ilan eden,
kendisine yönelik tüm eleştiri ve eylemleri terör eylemi
olarak gören siyasi iktidar, hukuku da bu kirli siyasal
propagandasının aracı haline getirmiştir.
Çok defa söyledik bir kez daha yinelemek istiyorum:
Gezi Direnişi bu ülkenin başına gelmiş en güzel
şeylerden biridir ve böylesi deli saçması iddianame
ve davalarla Gezi Direnişinin kirletilmesine asla izin
vermeyeceğiz.
Gezi Direnişi bu topraklarda ağaca, doğaya ve
kamusal mekanlara sahip çıkma iradesinin zirvesidir.
Gezi Direnişi insanlığın ortak değerlerine, haklara
ve özgürlüklere sahip çıkmanın hikayesidir. Gezi
direnişi toplumun her kesiminden insanın bir arada
yaşamasının, paylaşmasının ve dayanışmasının en güzel
örneğidir. Gezi direnişi katılımcılığın, yaratıcılığın
ve doğrudan demokrasinin ifadesidir. Siyasi iktidarı
asıl korkutan da zaten Gezi’de kolektif olarak ortaya
çıkardığımız bu değerlerdir.
Bu değerlere sahip çıkmaya, arkadaşlarımızın arkasında
durmaya, Gezi Parkını ve Gezi Direnişini savunmaya
devam edeceğiz.
Son olarak şunu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar Gezi
Direnişi ile ilgili çok sayıda dava görüldü. Kimisinde

Taksim Dayanışması, kimisinde Çarşı Taraftar Grubu,
kimisinde Açık Toplum Vakfı yöneticileri yargılandı ve
yargılanmaya devam ediyor.
Oysa hepimiz biliyoruz ki Gezi Direnişi sırasında
yaşananların asıl suçlularıyla ilgili dava henüz
başlamadı.
Gezi’de asıl yargılanması gerekenler, sabaha karşı
çadırları ateşe verenlerdir.
Asıl Yargılanması gerekenler, insanların üzerine on
binlerce gaz bombasını atanlar arkadaşlarımızı sakat
bırakanlardır.
Asıl yargılanması gerekenler Abdocan’ı, Mehmet’i,
Ethem’i, Ali İsmail’i, Berkin’i aramızdan alanlardır;
Asıl yargılanması gerekenler dönemin İstanbul Valisi
ve Emniyet mensuplarıdır.
Tabii bunlardan da önce asıl yargılanması gereken
“polise emri ben verdim diyen” dönemin başbakanıdır.
Bu isimler yargılanıncaya kadar, yitirdiğimiz
kardeşlerimizin katilleri cezalarını alıncaya kadar
mücadele edeceğiz.
Korkmuyoruz, çünkü biz halkız!

SEÇMEN İRADESİNİN İLANINI GERÇEKLEŞTİRİN VE
DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIN
yaparak seçimlere ilişkin seçmen iradesinin ilanını
gerçekleştirerek demokrasiye sahip çıkılması
çağrısında bulundu.
Halkın demokratik iradesini yok sayan, seçim
kurullarını siyasal baskı altında tutan, hukuku
işine geldiği gibi işleten anlayış ülkeyi kaosa
sürüklemektedir.
Seçim hukukunun ülkenin doğusunda farklı
batısında farklı, iktidarın kazandığı yerlerde farklı
kaybettiği yerlerde farklı işletilmesine; iktidarın
gücüyle halkın iradesinin gasp edilmek istenmesine
izin verilmemelidir.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
9 Nisan 2019 tarihinde bir basın açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu’nu hukukun ve demokrasinin
gereklerini yerine getirmeye davet ediyoruz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

birlik haberleri
MART-NİSA N 2 01 9 SAYI : 1 85

23

24

açıklamalar

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB’DEN AÇLIK
GREVLERİNE İLİŞKİN ORTAK AÇIKLAMA
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Türkiye’de onlarca cezaevinde süren ve en uzunu 120 gün olan açlık grevleriyle
ilgili 28 Mart 2019 tarihinde ortak bir açıklama yaptı.
ve mineraller açlık grevi sırasında alınmadığı için dokulara ait ağrılardan işlev yetersizliklerine giden sorunlar ortaya çıkar. Mineral ve vitaminlerin alınmaması
özellikle kadınlarda kansızlığa neden olmaktadır. Açlığa bağlı olarak bağışıklık sistemi bozulur, vücut savunma hücrelerinin üretilmemesi sonucunda mikroplar
kolay bulaşır ve gelişen enfeksiyonlar çok ağır seyreder.
Enfeksiyonlar, açlık grevindeki ölümlerin ana nedenlerinden biridir.
Açlık grevinde olanların yaşı, ek hastalıkları, cinsiyeti yıkım tablosunun hızlanmasına ve sorunların daha
erken kalıcılaşmasına yol açabilmektedir. Sayının çok
artmış olması sağlık takibini zorlaştıracaktır. Genel durumu bozulanlar yeterli takip ve destek alamayabilir ve
yetersiz, kontrolsüz şeker, su, tuz vb. alımı, hareketsizlik, yatak yaralarının açılmasına ve ölüme giden sürecin hızlanmasına yol açabilir.

Basına ve Kamuoyuna,
Açlık grevi Dünya Tabipleri Birliği tarafından bir kişinin kendi iradesiyle belirli gıdaları 72 saatten daha
uzun süre almaması olarak tanımlanmış ve bu tanım
Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilmiştir.
Bugün Türkiye’nin cezaevlerinde en uzunu 120 gün
olan, onlarcası yüz güne yaklaşan 10 binin üzerinde
mahpusun açlık grevinde olduğu bilinmektedir. Cezaevinde açlık grevine başlayıp tahliye edilenler açlık
grevlerine çıktıktan sonra da devam etmektedirler.
Cezaevlerinde açlık grevinde olan bireylerin sağlık durumları ile ilgili açıklayıcı/ kesin bilgiler kamuoyunda
bilinmemekle birlikte açlığın ortaya çıkardığı bedensel,
fiziksel yıkıcılık bilinmektedir. Açlık grevleri de insanların bedensel, fiziksel sağlıklarının tedricen bozulması, hastalanması ve nihayetinde ya kalıcı hasarlar ya da
ölümlerle sonuçlanan yakın takip ve sürekli hekim ve
sağlık kontrolleri gereken önemli süreçlerdir.
Açlık grevlerinde genellikle şeker/şekerli sular, tuz, karbonat, B vitamini ve su alınmaktadır ve bu maddeler
yalnızca vücudun bazal/temel enerji ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Ek enerji ihtiyacı bedensel doku yıkımıyla karşılanmaktadır.
İnsan bedenindeki dokuların bir ömrü vardır ve bazıları her gün bazıları daha uzun aralıklarla yenilenirler.
Doku yenilenmesinde kullanılan protein, yağ, vitamin

Açlık grevi yapanların sağlık durumlarına ilişkin ne yazık ki bugüne kadar sağlıklı ve yeterli bilgi alınabilmiş
değildir. Aileleri ve avukatlarının TTB’ye ulaştırdığı
bilgilerden kilo kayıplarının belirgin biçimde devam
ettiği ve vücut kitle indekslerinin düştüğü bilinmektedir. 40-50. günler arasında vücut ağırlığının %10-20
kadarı kaybedilmektedir. Günler ilerledikçe kilo kaybı
da artmaktadır. Vücut kitle indeksinin 15’in (onbeş)
altına düşmesi kişinin kritik sürece girdiğini, yıkımın
hayati organlara kaymaya başlayacağına işaret eder. Giderek kalıcılaşan organ hasarları ölümü yakınlaştırdığı
gibi, açlık grevi bırakıldıktan sonra da ciddi sağlık sorunlarının devam etmesine kaynaklık eder.
Bugün itibariyle yüzlerce kişi kalıcı hasar ya da hayati tehlike arz eden ‘’kritik süreç’’e girmiştir ve on bine
yakın kişinin açlık grevine girmesi çok ciddi bir sorundur. Açlık grevleri artık yaşamı tehdit eden bir sorun
haline gelmiştir.
Açlık grevi yapanlarda kalıcı hasarlar ortaya çıkmadan
ve ölümler yaşanmadan; ceza infaz sistemi cezaevlerinde kalanların uluslararası sözleşmelerden, anayasadan
ve yasalardan kaynaklanan haklarına uygun olarak
düzenlenmelidir. Yetkilileri sorumluluklarını yerine
getirmeye ve cezaevlerini meslek örgütlerinin ve ilgili
kurumların denetimine açmaya davet ediyoruz.
DİSK – KESK – TMMOB - TTB
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TEKRAR UYARIYORUZ! İSTANBUL KANALI
ÇILGINLIĞINA DERHAL SON VERİLMELİDİR
Karadeniz’den Marmara Denizine kadar tüm coğrafyayı onarılmaz ve kestirimsiz bir biçimde etkileyecek hasar
ve yarılma meydana getirme tehdidi taşıyan İstanbul Kanalı projesine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz tarafından 7 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da basın toplantısı gerçekleştirildi.
örneği nadir kalmış coğrafik varlıklardan
olan Küçükçekmece Lagün ve Kumul
alanlarını, İstanbul’un içme suyu ihtiyacının
bir kısmını karşılayan Sazlıdere Barajı ve
havza alanlarını, yok ederek geçirilmesi
öngörülmüştür.

İstanbul ve Marmara Bölgesi için yüzlerce bilim
ve meslek insanı, üniversite, meslek odaları, kamu
kurum ve kuruluşları tarafından yılların birikimi
ile üretilen sayısız planlama, bilimsel araştırma ve
çalışma sonuçları yok sayılıp; bilimsel niteliği olmayan
söylemler ve varsayımlar üzerinden tartışmaya açılarak
meşrulaştırılmaya çalışılan “Kanal İstanbul“, tam
anlamıyla coğrafik, ekolojik, ekonomik, sosyolojik,
kentsel, kültürel kısacası yaşamsal bir yıkım ve felaket
önerisidir.
Marmara bölgesinin coğrafi, ekolojik ve jeolojik olarak
en hassas ve korunması gereken bölgesinde, yaklaşık 45
km uzunluğunda, 25 m derinliğinde, 250 m genişlikte
yapılması öngörülen söz konusu “Kanal”; Karadeniz’den
Marmara Denizine kadar tüm coğrafyayı onarılmaz ve
kestirimsiz bir biçimde etkileyecek hasar ve yarılma
meydana getirme tehdidi taşımaktadır.
Söz konusu Kanal, Küçükçekmece Gölü, Sazlıdere
Barajı-Terkos Barajı doğusunu takip eden 45 Km’lik
bir güzergah boyunca devam ederek Marmara Denizi
Karadeniz’e bağlamayı önermektedir.
Kanal’ın uzunluk olarak, 7 km’si Küçükçekmece, 3,1
km’si Avcılar, 6,5 km’si Başakşehir ve 28,6 km’si de
Arnavutköy ilçeleri sınırları içindedir. Açıklanan
Başvuru Raporuna göre 45 kilometrelik güzergâhın;
orman, tarım vb. ve yerleşme alanlarını, dünyada

Küçükçekmece Gölü’nün Sazlıdere Baraj
Gölüne kadar olan bölümü sulak ve bataklık
alanları oluşturmaktadır. Gölün gelgitleri
ile oluşan bataklık alan kuşların göç yolu
üzerinde dinlenme ve üreme bölgesi
durumundadır. İstanbul için üretilen bütün
çevre düzeni planları için yapılan doğal
yapı sentezlerinde; söz konusu alanı mutlak
korunması gereken doğal kaynak alanı,
işlevlerinin bozulmaması gereken kritik önemdeki
ekolojik sistemler, su döngüsüsün sürdürülebilmesi
açısından birinci ve ikinci derecede kritik toprak
ve kaynak alanları olarak tanımlanmıştır. Bölge
barındırdığı dere ve doğal topografyası nedeniyle de
çok önemli yer altı suyu ve bir yağmur suyu toplama
havzası ve İstanbul’un en önemli ekolojik koridorudur.
Şimdiye kadar açıklanan verilerden dahi; Kanal
projesi kapsamında; Terkoz havzası da dahil Üçüncü
Havalimanı ve 3. Köprü bağlantı yollarından geriye
kalan bütün orman alanları, tarım alanları, meralar,
yeraltı ve üstü su toplama havzaları, havzadaki
mahallelerle birlikte, Karadeniz ve Marmara denizi ve
kıyıları dahil olmak üzere bütün coğrafyanın inşaat ve
yıkım alanı olarak tasarlandığı anlaşılmaktadır.
İstanbul Boğazı’nın derinliği, genişliği ve doğal yapısının
elverişli koşullarına ve Boğaz’da alınacak önlemlerle
ilgili hiçbir uluslararası engel bulunmamasına
rağmen, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması,
100 yıllık ömür biçilen İstanbul Kanalı’nın en temel
gerekçelerinden biri olarak gösterilmektedir.
Bitişiğinde yakıt kullanımı ve kaza riski açısından
büyük tehlikeler taşıyan ve uluslar arası havacılık
güvenlik Kurallarına göre 6 km içerisinde yakıt
depolaması yapılamayacağı bilinen Üçüncü Havaalanı
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da varken¸ seyir, can mal ve çevre güvenliği açısından
Kanal’da seyreden son derece kısıtlı ve sınırlı manevra
imkanlarına sahip tankerlerin Kanal çevresinde
yapılması planlanan yaşam alanları üzerinde
öngörülemeyecek tehditler oluşturacaktır.
Tekrar ve Önemle uyarıyoruz…
Bilimsel niteliği olmayan söylemler ve varsayımlar
üzerinden tartışmaya açılarak meşrulaştırılmaya
çalışılan “İstanbul Kanalı”, tam anlamıyla coğrafik,
ekolojik, ekonomik, sosyolojik, kentsel, kültürel
kısacası yaşamsal bir yıkım ve felaket önerisidir.
Derhal vazgeçilmeli ve gündemden düşürülmelidir.
(1) İstanbul Kanalı Projesi Bir Eko-kırım Projesidir;
Uluslararası anlaşmalar kapsamında yapılaşma yasağı
bulunan, 70 tür canlıya yuva olan sulak alanlar,
akarsular, dereler ile Terkos Gölü’nün projeden
etkilenmesi beklenmektedir. Kanal güzergahı içinde
kalan sulak alanlar koruma statüsünden çıkarılarak
kullanıma açılacaktır.
Küçükçekmece Gölü kanala dönüşecek, tek başına
İstanbul’un su ihtiyacının % 29’unu karşılayan Sazlıdere
Barajı ve diğer dereler tümüyle yok olacaktır. Böylelikle,
Küçükçekmece Lagün havzasında kalan karasal alanın
tamamı, kuzeydeki sulak alanlar ve orman alanları
yapılaşmaya açılacaktır.
Karadeniz’in kıyı coğrafyası bütünüyle bozulacaktır.
Marmara Denizi ve Karadeniz kirlenecek, proje deniz
ekosistemine, Karadeniz-Marmara dengesine ve iklime
önemli etki yapacaktır.
Karadeniz’den Marmara Denizi’ne doğru akış sebebiyle
tatlısu aktiferleri ve karasal eko sistem tuzlanacak,
Karadeniz’deki tuzluluk değeri %0,17’lere çıkacak,
sadece İstanbul ve çevresi değil, Trakya’ya kadar tatlı
suların beslediği tarım alanları ve karasal ekosistem
geri alınamaz şekilde bozulacak, yıkıma uğrayacak
ve heyelan riski artacaktır. Proje, tüm Trakya
bölgesini ekolojik olarak etkileyecektir. Marmara
denizinde dip oksijen seviyesinin 4.5 ppm olması
gerekirken kirlilikten dolayı 0.5 ppm civarında olması,
Karadeniz’den Marmara’ya dökülen az tuzlu, daha
soğuk ve besin değeri yüksek suyun, dipte bulunan
bakterileri besleyerek, oksijenin tamamen tükenmesine
neden olacak, mevcut “biyolojik koridor” bozulacak, 20
ile 30 yıl içinde bakteri ve mantarların faaliyeti sonucu
denizel ekosistemin çökmesi ile hidrojen sülfürden

kaynaklanan, çürük yumurta kokusu yayılarak, çevrede
koku kirliği oluşacaktır.
İstanbul Kanalı Projesi, Üçüncü Boğaz Köprüsü,
Kuzey Marmara Otoyolu ve Bağlantı Yolları ve Üçüncü
Hava Limanı ile birlikte 42.300 hektar alanı kapsayan
ve tarımsal üretimin yoğun olduğu bir bölgede
yürütülmekte olan proje alanı içerisinde kalan yaklaşık,
12.000 hektar tarım alanı, 2.000 hektar çayır-mera
alanı tarımsal vasfını yitirmiştir, yitirmeye de devam
etmektedir.
Proje alanı Avrupa-Sibirya Fitocoğrafik Bölgesi
içerisinde Marmara alt havzasında İstanbul ili sınırları
içinde yer almaktadır. Bölgenin taşıdığı çeşitlilik,
Kanal İstanbul inşaatı ve sonrasında oluşacak ekolojik
tahribat ve mikro klima değişimlerinden olumsuz
etkilenecektir. Planlanan alanın fitocoğrafik konumu,
toprak yapısı ve arazi kullanım sınıflandırılması
bakımından tarım ve hayvancılığa uygundur.
Proje alanı içinde yer alan mera alanları üzerinde, 4342
sayılı Mera Kanunu’na eklenen 13. Madde nedeniyle
Kanun hükümleri uygulanmaz hale gelmiştir. Aynı
şekilde proje alanındaki tarım arazilerinin, 5403 sayılı
Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 13.
Maddesinin d) fıkrası gereğince Bakanlar Kurulu
kararı ile Toprak Koruma Kurulundan geçirilerek amaç
dışı kullanımına izin verilmiştir.
Proje, bölgede bugüne değin yaşamakta olan tüm flora
ve faunayı (balıkları, endemik olan ve olmayan bitkileri,
böcekleri, yabanılları, göçmen olan ve olmayan kuşları)
yaşam alanlarından koparacaktır.
Proje nedeniyle yaklaşık 20 bin futbol sahası
büyüklüğünde, üçte biri meşe ve kayın karışımı doğal
orman yok olacaktır. Yaban hayatı ve önemli kuş
koruma alanları hızla tükenecektir.
Hat boyunca inşa edilecek köprüler, yollar, bağlantı
yolları, vs. Kanal güzergahının yanısıra, İstanbul’un
doğal yaşam alanı olan ve bu özelliği ile korunması
gerekli olan Kuzey Batısının ulaşım projelerinin
baskısı altında bir yerleşim alanı olarak gelişmesine
sebebiyet verecektir. Böylelikle güzergahı içinde kalan
İstanbul’un kuzey ormanlarını yüksek yoğunluklu
yapılaşmaya açacaktır.
Proje alanında yapılacak kazılarla Sazlıdere Barajı
ve Karadeniz arasındaki kırsal bölgeden ve dere
yamaçlarından en az 3 milyar m³ hafriyatın çıkarılması
beklenmektedir. Bu hafriyatın, 600 milyon m³ kayacın
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patlatılması, patlama sonucu çevrede yapılarda
hasar ve yıkımlar olması, buna bağlı olarak yörede
yaşayanların barınma güvencelerinin ortadan
kalkması, doğal koruma alanlarında telafisi imkansız
hasarlar meydana gelmesi açığa çıkan partiküllerin 5
yıl havada salınmasına bağlı olarak hava kirliliğinin
katlanarak artması ve yöredeki tüm canlılarda solunum
problemlerinin ortaya çıkması gibi etkiler yaratması
kaçınılmazdır.
100 yıllık ömür biçilen bu proje, kentte ve bölgede
geri dönüşü neredeyse imkansız ekolojik hasarlara
sebebiyet verecektir.
(2) İstanbul Kanalı Projesi; planlama ve koruma ilke ve
esaslarını hiçe sayan bir projedir;
Proje kentin üst ölçekli planına sonradan işlenmiştir ve
plan ana kararlarıyla çelişmektedir.
- 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı;“Kuzeydeki
hassas ekosistemlerin korunması amacıyla kuzeye
gelişme eğilimi gösteren kent gelişiminin kontrol
altına alınarak, doğu batı aksında ve Marmara Denizi
boyunca kademelendirilmiş çok merkezli ve sıçramalı
gelişimin sağlanmasından” söz ederken, İstanbul
Kanalı Projesi tam tersine, kentin tüm kuzey bölgesini
ve hassas ekosistemlerini “Yok edici bir kentsel gelişme”
baskısı altına almaktadır.
- 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı “Plan
kararlarının deprem başta olmak üzere, afet riskleri
dikkate alınarak üretilmesi” ne vurgu yaparken,
İstanbul Kanalı Projesi tam tersine bir girişimdir.
- Proje alanı, “Rezerv Yapı Alanı” olmasına rağmen,
güzergâhı üzerinde üç aktif fay hattı bulunmakta,
deprem ve tsunami riski de içermektedir.
- 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında; ”İçme suyu
havzalarının 1000 metrelik kuşağı içinde, mutlak ve
kısa koruma alanlarında ve havzaları besleyen derelerin
koruma kuşakları içinde yapılaşma reddedilmektedir.”
Buna karşılık İstanbul Kanalı Projesi su havzaları üzerine
yoğun bir yapı ve nüfus baskısı getirmekte, havzaların
koruma alanlarını yapılaşmaya açarak, havzalarla ilgili
koruma kararlarını geçersiz saymaktadır. Bu bir “Rant”
projesidir.
- 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında; “Kentin
iki yakasında nüfus ve istihdam dengesinin sağlanması
öngörülmüştür.” ve “Planın 2023 nüfus projeksiyonu
16 milyondur.”Buna karşılık İstanbul Kanalı Projesi
ile tüm nüfus ve istihdam dengesi alt üst olacaktır.
“İstanbul Kanalı ve İki Yeni Şehir Projesi” üst ölçekli

planın nüfus eşiğini de katlayarak artıracaktır.
- 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında; “TEM’in
kuzeyinin sanayi alanlarından arındırılması ve kentin
doğal kaynaklarının yoğunlaştığı kuzey bölgesine
kentsel gelişme baskısını önlenmesi” ilkesini
benimsenmiştir. İstanbul Kanalı Projesi’nin ise, diğer
mega projelerle birlikte yoğun bir yerleşim ve nüfus
baskısına neden olacağı açıkça anlaşılmaktadır.
- 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında;
“Metropoliten Alan’da karayolu ulaşım şebekesinin,
demiryolu ve raylı sisteme yönlendirilmesi esastır”
denilirken, İstanbul Kanalı Projesi’nin karayolu odaklı
ulaşım baskısı yaratması kaçınılmazdır.
- 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı; “BüyükçekmeceTerkoz, Küçükçekmece-Terkoz, Haliç-Terkoz arası
ile Ömerli Barajı-Riva Deltası arasında kalan ekolojik
koridorların, doğal ve tarımsal karakterlerinin, yaban
yaşamı hareketliliğini ve kentsel hava sirkülasyonu
işlevini sürdürebilmesi için korunması, gerekiyorsa
iyileştirilmesini öngören bir yaklaşımı” benimsemiştir.
İstanbul Kanalı Projesi Avrupa’nın acil korunması
gereken 100 orman alanı arasında yer alan ve Çevre
Düzeni Planı ile de korunması öngörülen kuzey
ormanları üzerinde güçlü ve yok edici bir baskı
oluşturacaktır. Projenin 45 km’lik güzergâhının
yaklaşık 20 km’si orman alanından geçmektedir. 200
metre Kanal genişliği üzerinden yapılacak kabaca bir
hesapla, yaklaşık 400 ha orman alanı, yalnızca kanalın
etkisiyle yok olacaktır. Proje, kırsal yaşam üzerinde
büyük bir tehdit oluşturmaktadır.
- 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda; “Mutlak
korunması gerekli tarım alanları ile tarımsal bütünlük
açısından mutlak tarım arazilerindeki ürün deseninin
devamlılığını sağlayan marjinal tarım alanları, tarımsal
niteliği korunacak alan olarak gösterilmiştir.” İstanbul
Kanalı Projesi ile tarım alanları tükenecektir. Yaklaşık
102 milyon m² tarım arazisi yok olacaktır. İstanbul
Kanalının etki alanı 130 milyon m²dir. ‘Mutlak tarım
arazisi’ olan korunması gereken yaklaşık 5 milyon
300 bin m²’lik tarım alanı, projenin etki alanında
yer almaktadır. Buna bağlı olarak kırsal ekonomi
sürdürülebilir olmaktan çıkacak, köylerin kırsal
karakteri de tamamen yok olacaktır.
- 1/100 000 ölçekli planın ilkelerinin aksine, Kanal
projesi, İstanbul’un kültürel ve arkeolojik mirası ile su
havzalarını yapılaşma baskısına maruz bırakacaktır.
(3) İstanbul Kanalı Güzergahında Mevcut Olan Diri
Faylar, Deprem Hareketini ve Yıkıcı Hasar Olasılığını
Artıracaktır;
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İstanbul’un son 2017 yıllık tarihinde Avrupa ve
Anadolu yarımadasındaki yerleşimleri etkileyen
M=6.8 veya daha büyük deprem sayısı 44’dür. Bunların
çoğu Marmara Denizi’nin kuzey bölümünde olmuştur
ve İstanbul’daki yerleşimleri de en fazla etkileyen bu
depremlerdir (Şekil 1).

içme suyu ihtiyacını karşılayan Küçükçekmece Gölü
artık bu amaçla kullanılamayacak kadar kirlenmiştir.
Marmara Denizi’nin kuzeyinde yaptıkları deniz sismiği
araştırmaları sonucunda bir bölümü Küçükçekmece
Gölü tabanında olmak üzere kuzey Marmara Denizi
tabanında birçok diri fay bulunduğu tespit edilmiştir
(Şekil 3 ve Şekil 4).

Şekil 1. Kuzey Marmara Fayı
Marmara Denizi’nin kuzeyinde doğu-batı doğrultusunda
dizilen bu büyük depremleri yaratan fayın Kuzey
Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi içerisinde devamı
olan Kuzey Marmara Fayı olarak adlandırdığımız
kolu olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, güncel deprem
verilerini haritaladığımızda bu fayın halen etkinliğini
çok belirgin biçimde sürdürdüğünü ve geçmişteki
büyük depremler için enerji biriktirdiğini öngörebiliriz.
Avrupa Yakası’nda 1900-2017 yılları arasında büyüklüğü
3.0 ve daha fazla olan depremlerin bölgenin diri fayları
açısından yorumlanması gerekir (Şekil 2).

Şekil 3. Küçükçekmece Gölü İçindeki Fay Hatları

Şekil 4.Küçükçekmece Gölü’ndeki Diri Fay Hatları
Küçükçekmece Gölü’ndeki bu aktif fay hatları Kuzey
Marmara Fayı’nın hareketine bağlı olarak orta kuvvetli
artı depremler yaratabileceği olasıdır.
• Kanal İstanbul ve çevresindeki diğer büyük inşaat
projeleri nedeniyle Avrupa yakasında karada ve
Marmara ile Karadeniz’de doğal ve çevresel dengeler
geri dönülmez biçimde bozulacaktır.
Şekil 2. Avrupa Yakası Fay Hatları
Kanal İstanbul için öngörülen güzergâh üzerinde
Küçükçekmece gölü Marmara Denizi giriş/çıkış
alanı ve İstanbul’un su gereksinmesinin bir miktarını
karşılayan Sazlıdere Barajı var. Bir zamanlar İstanbul’un

• Kanal güzergâh yer yapısına ve şev duyarlılığına bağlı
olarak heyelan, toprak kaymaları ve sıvılaşma tehlikesi
yüksektir.
• İstanbul Kanalı’nı şiddetle etkileyecek en önemli
deprem kaynağı kanalın güney bölgesinden 10-12
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km uzaktaki deniz tabanında yatan Kuzey Marmara
Fayı’nda beklenen büyük depremlerdir.
• İstanbul’un güney bölgelerinin jeolojik-jeofizik yapısı
nedeniyle deprem dalgaları aşırı büyümektedir. Bu
büyütme değerleri yer yer 10 kat artabilmektedir.
• Kanalın depremler sırasında olabilecek yanal ve düşey
hareketlere karşı nasıl tepki vereceği hayati bir araştırma
konusudur. Bu yapının deprem sırasında kayması,
kırılması veya burulması çok büyük felaketlere neden
olabilecektir.
• Kanal İstanbul ve çevresindeki diğer projeler etkisiyle
ortaya çıkacak yeni yerleşim alanlarıyla birlikte nüfus
yoğunluğu aşırı derecede artacak ve buna bağlı olarak
olası bir depremin neden olacağı can ve mal kaybı riski
de yükselecektir.
• Kanal kazısı sırasında kaldırılacak 4.5 milyar tona
yakın hafriyat nedeniyle alandaki doğal gerilme ve
yeraltı gözenek basıncı dengeleri bozulacağından,
çeşitli büyüklüklerde tetiklenmiş depremsellik
görülebilecektir.
• Küçükçekmece Gölü içerisindeki diri faylar ve bu
fayların çevredeki diğer jeolojik olgularla ilişkisi
tetiklenmiş depremsellik ihtimalini arttırmaktadır.
(4) İstanbul Kanalı Projesi; sosyo-ekonomik yaşama ve
yöre halkının yaşam kalitesine büyük zarar verecektir;
Proje ile, geçimini bugüne değin tarımdan,
hayvancılıktan, balıkçılıktan sağlayan yöre halkının
ekonomik yapısı dönüştürülecek ve yöre halkı tüm
yaşam güvencesini kaybedecektir. Kırsal niteliğini
kaybeden alanlarda, yer değiştirmeler kaçınılmaz
olarak gerçekleşecek, bugüne değin kır yaşamı içinde
varlık bulan nüfus, kent yaşamına uyum sorunları
yaşayacaktır.
Bölgede oluşacak yüksek yoğunluklu yeni yapılaşma,
alana yaklaşık 2 milyon nüfus çekecek, bölgenin su
rezervlerinin azalmasına bağlı olarak, temel yaşam
haklarından olan suya erişim hakkı da kısıtlanacaktır.
(5) İstanbul Kanalı Projesi; katılımı olanaklı kılmayan
bir projedir;
Türkiye’nin tarım toprakları hızla kentsel arsaya
dönüşmekte, çiftçi yoksullaşmakta ve her geçen gün
daha fazla borçlu hale gelmektedir. Tarım alanları
hızla daralmaktadır. Tarım Alanları; 1987 ile 2002
yılları arasındaki 15 yılda 1 milyon 348 bin hektar

(% 5) azalırken, 2002 ile 2017 yılları arasındaki 15
yılda ise 3 milyon 203 bin hektar (% 12) tarım arazisi
yok olmuştur. Tarımın istihdamdaki payı 1990’da %
47’den, 2002 yılında % 35, 2016 yılında ise % 20’ye
düşmüştür. Ekili alanlarımız 2003’te 29.27.240 ha iken,
2016’da 23.943.053’a düşmüştür. Mera alanları son elli
yılda yaklaşık % 50 gerilemiş, 14 milyar ha mera alanı
kalmıştır. Hayvancılık uzun bir zamandır hazır yem
üzerinden yürütülmektedir. Bu koşullarda, eli kolu
tamamen bağlanmış, toprağından ekmek yiyemez hale
gelmiş köylünün İstanbul Kanalı Projesine karşı çıkma
olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle, projeyi yerel
halka danışma söylemleri, projeyi meşrulaştırmak için
boş girişimden başka bir işe yaramayacaktır.
Bununla birlikte projenin etki alanına bakarak, tüm
kent ve bölge halkının projeye katılım hakkını dikkate
almak gerekmektedir. 27 Mart 2018 tarihinde yapılan
ve katılmak isteyen toplumsal kesimlerin büyük
bir bölümünün içeriye alınmadığı ÇED toplantısı,
meşruluğunu ispatlayamamış, projenin katılım ayağı
olması gerektiği gibi gerçekleşmemiştir.
(6) İstanbul Kanalı Bilimsel Teknik ve Standartlar Esas
Alınmadan, Fizibilitesi Yapılmadan Ortaya Atılmıştır;
Uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan sorunlar,
seyir
güvenliğinin
sağlanamaması,
Kanalın
yapım, işletim maliyeti ve geri ödeme süresindeki
dengesizlikler nedeniyle Kanal, telafisi imkansız
sorunlar doğuracaktır.
Sayılan bu nedenlerle bizler, çevremizin, kentlerimizin,
bölgemizin ve insanımızın geleceğini tehdit eden,
yaşam haklarını gasp eden bir eko kırım projesi olan
İstanbul Kanalı derhal gündemden düşürülmeli ve
Kanal bahanesiyle yapılmakta olan arsa ve gayrimenkul
spekülasyonlarına son verilmelidir.
TMMOB Yönetim Kurulu
NOT: Bu çalışma, TMMOB’ye bağlı Çevre
Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası,
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası, Gemi
Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası,
Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri
Odası, Kimya Mühendisleri, Makina Mühendisleri
Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası,
Şehir Plancıları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası
raporları ve Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ile Prof. Dr.
Doğan Kantarcı’nın uzman raporlarından derlenerek
hazırlanmıştır. Ayrıca konu ile ilgili kaynaklardan ve
İstanbul Kanalı için hazırlanan ÇED başvuru dosyası
raporundan bazı veriler ve haritalar kullanılmıştır.
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI KEMAL
KILIÇDAROĞLU’NA YÖNELİK SALDIRIYI KINIYORUZ!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun Ankara’nın Çubuk İlçesinde
katıldığı şehit cenazesi sırasında uğradığı saldırı
üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.
Önceki gün Hakkari’de yaşamını yitiren askerimizin
cenazesi sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gerçekleştirilen
örgütlü saldırıyı çok sert biçimde kınıyoruz.
Ülkemiz uzunca süredir bizzat iktidar eliyle çok
tehlikeli bir kutuplaşmanın içine itilmektedir. Yakın
zaman önce geride kalan seçim sürecinde muhalif
halka ve partilere karşı kullanılan üslup bunun en ileri
örneklerini oluşturmuştur.

Siyasi iktidarın seçim sürecinde ve sonrasındaki
uygulamaları ise demokratik değerlerin açıkça
çiğnenmesi anlamına gelen bir nitelik taşımaktadır.
Bu saldırıyı yaratan atmosfer bu siyasi düşmanlaştırma
uygulamalarının içinde aranmalıdır.
Yönetenleri acilen bu anlayışı terk etmeye, seçim
sonuçlarını kabullenmeye yurttaşların can güvenliği
başta olmak üzere huzurun inşası için adım atmaya
çağırıyoruz.
Yaşamını yitiren dört askerimizin ailelerine baş sağlığı
diliyoruz.
CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve
CHP örgütüne geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

TMMOB, CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU’NA
YAPILAN SALDIRIYI PROTESTO EYLEMİNDEYDİ
milletvekilleri, siyasi parti temsilcisileri, kitle
örgütleri ve yurttaşlar katıldı.
Kitle adına konuşan CHP Ankara İl Başkanı
Rıfkı Güvener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile Ankara Valisi Vasip Şahin’in istifa etmesi
gerektiğini söyledi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na
yapılan saldırının planlı olduğunu ve
provokasyon amacı taşıdığını ifade eden
Güvener, “Saldırıyı planlayan karanlık güçler
bilmelidir ki demokrasi mücadelesinin
kahramanı genel başkanımız yalnız değildir”
dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta
asker cenazesi sırasında yapılan saldırı 22 Nisan 2019
tarihinde CHP Ankara İl Başkanlığı önünde protesto
edildi.
Protesto eylemine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz, 2. Başkan Selçuk Uluata, Yüksek Onur
Kurulu üyesi Züber Akgöl, Ankara İl Koordinasyon
Kurulu Sekreteri Özgür Topçu, Gıda Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zeki Taydaş,
çeşitli Odalarımızdan çok sayıda üyemiz ile

Saldırıların
CHP’yi
durduramayacağını
vurgulayan Güvener, “Ne genel başkanımız bir milim
geri adım atar ne de CHP’ye oy vermiş 14 milyon insan
bu saldırılara pirim verir çünkü bu saldırının amacı
barış ve demokrasi ortamını bozmaktır. Bu provokatif
saldırı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gözleri
önünde gerçekleşmiştir. Genel başkanımıza yapılan
saldırıları seyretmişlerdir. Fakat bilsinler ki bu saldırılar
bizi ülkenin geleceği için yaptığımız mücadeleden alı
koyamaz. Saldırıda ihmali bulunan kamu görevlileri bir
dakika durmadan istifa etmeliler” ifadelerini kullandı.

birlik haberleri
OCA
MA RTK-Ş
NİSA
U BAT
N 2
201
0199 SAYI
SAYI:: 1185
84

açıklamalar

SRİ LANKA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN VE ARALARINDA
İKİ GENÇ MÜHENDİSİMİZİN OLDUĞU TOPLAM
290 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ SALDIRILARI
KINIYORUZ!
21 Nisan 2019 tarihinde Sri Lanka’da gerçekleştirilen ve aralarında iki genç meslektaşımızın da yer aldığı 290
kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılara ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ tarafından 22 Nisan 2019 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.
21 Nisan 2019 tarihinde Sri Lanka’da gerçekleştirilen
8 ayrı bombalı saldırıda yaşamını yitiren 290 kişinin
ve yaralanan 500’ü aşkın kişinin acısını derinden
yaşıyoruz.
Paskalya Bayramı törenleri sırasında kiliseleri ve
çoğunlukla turistlerin konakladığı otelleri hedef
alan bombalı saldırılarda yaşamını yitirenler
arasında ne yazık ki 2 genç mühendis arkadaşımız da
bulunmaktadır.
Sri Lanka’da devam eden bir projede çalışırken terör
saldırısının hedefi olan Elektrik Mühendisi Serhan
Selçuk Nariçi ve İnşaat Mühendisi Yiğit Ali Çavuş’a
rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Farklı inançları, kimlikleri ve kültürleri hedef alan
saldırganlığın yükselişe geçmesi dünyamızı kana
boyamakta, hepimizin geleceğini tehdit etmektedir.
Hastalıklı düşüncelerin ve yapıların gerçekleştirdiği
bu saldırılar sadece belli bir grubu değil, tüm insanlığı
hedef almaktadır.
Tüm dünya çapında egemen kılınmaya çalışılan bu
faşizan saldırganlığa karşı barışın, kardeşliğin ve bir
arada yaşamın sesini ve sözünü yükseltmeye devam
edeceğiz.
Sri Lanka halkının ve tüm dünyamızın başı sağ olsun.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

BERKİN ELVAN ÖLÜMÜNÜN 5. YILINDA ANILDI
Şişli, Feriköy Mezarlığı’nda, saat 14.00’te başlayan
anma öncesi çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis,
mezarlığa giriş yapanların üstünü aradı. Anmaya CHP
İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker,
CHP Parti Meclisi Üyesi, Erdal Aksünger HDP İstanbul
Milletvekili Musa Piroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Mezar başına gelen anne Gülsüm Elvan oğlunun mezar
taşını öperek, çiçek bıraktı. Anma töreni Berkin Elvan
için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Gezi Parkı eylemleri sırasında, Okmeydanı’nda
başına gaz fişeği isabet etmesi nedeniyle ağır
yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün
sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan ölümünün
5’inci yılında mezarı başında anıldı. Anmaya Taksim
Dayanışması üyeleri ve TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz da katıldı.

Saygı duruşunun ardından açıklama yapan baba Sami
Elvan, “Benim çocuğum ve benim çocuğum gibi
çocuklar bu yolda bedenlerini kaybettiler. Berkin Elvan
vurulalı tam 6 yıl oldu. Bugünde 5’inci yılını anıyoruz.
Benim çocuğum yaşıyor ben ondan adım gibi eminim.
Çünkü anıları hiç aklımdan çıkmıyor. Yaşamasaydı
unuturduk, bu insanlar da unuturdu” dedi.
Anmaya Çorlu tren faciasında oğlu Oğuz Arsa Sel’i
kaybeden Mısra Öz Sel de elinde papatyalarla katıldı.
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TMMOB DENİZLİ KENT SEMPOZYUMU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Denizli Kent Sempozyumu “Kentine Sahip
Çık” ana temasıyla 1-2 Mart 2019 tarihinde Denizli
Esnaf Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Sempozyum TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Mehmet Sarıca ve TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz’ın Açılış konuşmalarıyla
başladı.
Sempozyumda 5 oturum yapıldı. İlk oturum
“Sürdürülebilir
Kentler”
başlığında
Makina
Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Prof. Dr.
Harun Kemal Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi.
Oturumda EMO Denizli Şube Enerji Komisyonu
Başkanı Erim Arıcı “Sürdürülebilir Kentlerde
Yenilenebilir Enerji”, Pamukkale Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aşkıner
Güngör “Kentin Sürdürülebilir Gelişimi”, Pamukkale
Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Önem
“Kentte Sağlık” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.
İkinci oturum “Kente Güncel Yaklaşımlar” başlığıyla
gerçekleştirildi. Oturum Başkanlığını Pamukkale
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Işıl Altınışık yaparken; TRT Yapımcı
ve Yönetmeni Hüsniye Vural Okur “Mültecilere
İçeriden Bakış”, Ankara Üniversitesi SBS’den Prof. Dr.
Ruşen Keleş “Yerel Seçimler Yaklaşırken Türkiye’de
Yerel Demokrasi”, Pamukkale Üniversitesi Jeoloji
Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Mehmet Özkul
“Bir Jeopark Rüyası” konulu sunumlarını yaptılar.
“Büyükşehir Olmanın Etkileri ve Ulaşım” başlıklı
oturumda Oturum Başkanlığını İMO Denizli Şube

Başkanı Prof. Dr. Şevket
Murat
Şenel
yaparken;
Pamukkale Üniversitesi Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümünden Doç. Dr. Pınar
Savaş Yavuzçehre “Kaybolan
Denizli Kent Belleği ve
Kimliği Üzerine Düşünceler”,
Pamukkale Üniversitesi Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi
programı Doktora öğrencisi
Cem Keysan “Büyükşehir
Belediye Sisteminin Denizli
Belde Belediyelerine Etkileri”,
Pamukkale Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği
Bölümünden
Prof. Dr. Halim Ceylan
“Kentsel
Hareketlilik
Planlarının Ulaşım Politikalarına Etkileri”, Dokuz Eylül
Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Doç.
Dr. Neslihan Karataş, Doç. Dr. Neriman Yörür, Doç. Dr.
Ayşegül Altınörs Çırak, Araş. Gör. Senem Terzcan ise
“Bir Stratejik ve Mekansal Planlama Stüdyo Deneyimi:
Denizli Örneği” konulu sunumlarını yaptılar.
“Kent ve Çevre Sorunları” başlıklı oturumda Oturum
Başkanlığını Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Koray Özcan
yaptı. “Denizli Kentinin Kaçınılmaz Sorunu: Kentsel
Hava Kirliliği” sunumu Pamukkale Üniversitesi Şehir
Bölge Planlama Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Nur
Sinem Partigöç, “Denizli Kentinin Planlamaya İlişkin
Sorunları” sunumu ODTÜ Şehir Bölge Planlama
Bölümünden Prof. Dr. Çağatay Keskinok, “ Kent ve
Ekoloji Mücadelesinin Hukuksal Boyutu” sunumu
Avukat Mehmet Horuş ve “İmar Barışı ve Kentlere
Etkisi” sunumu TMMOB ŞPO YK Başkanı Orhan
Sarualtın tarafından yapıldı.
Beşinci ve son oturum “Kent ve Peyzaj”da Oturum
Başkanlığı görevini Pamukkale Üniversitesi Peyzaj
Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Zengin
üstlendi. Oturumda “Denizli’de Arazi Kullanım
Çatışmaları” sunumu İnönü Üniversitesi Peyzaj
Mimarlığı Bölümünden Doç. Dr. Sevgi Görmüş,
“Öğrenci Gözüyle Bayramyeri Maydanından Çınar
Meydanına Bir Kentsel Tasarım Örneği” sunumu
Pamukkale Üniversitesi’nden Peyzaj Mimarı Harun
Kılıçoğlu ve Dr. Sinem Özdede, “Kent Planlamasında
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığının Rolü” sunumu
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Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimöarlığı Bölümünden
Yrd. Doç. Dr. Oktan Nalbantoğlu tarafından yapıldı.
“Kentine Sahip Çık” başlığıyla düzenlenen Forum’da
kolaylaştırıcılık görevini TMMOB Mimarlar Odası
Denizli Şb. Başkanı M. Serdar Alayont üstlendi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın
Açış konuşması şöyle:
Değerli Meslektaşlarım, Değerli Konuklar
TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi
ve saygıyla selamlıyorum. Seçimlere 1 ay kala bu
anlamlı etkinliği düzenleyen Denizli İl Koordinasyon
Kurulumuza, Denizli birimlerimizin yöneticilerine,
çalışanlarına ve sempozyum boyunca görüşlerini
bizimle paylaşacak bilim insanlarına teşekkür
ediyorum.
Değerli Konuklar,
Kent Sempozyumları TMMOB örgütlülüğünün
en önemli ve en yaygın etkinliklerinden biridir.
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 dönüştürülmüştür.
Bu sempozyumlarda bugüne kadar alt yapı
hizmetlerinden kentsel dokuya, 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 konusunda
ortak bir fikri faaliyet yürütüldü.
Bu faaliyetler TMMOB örgütlülüğünün mesleki ve
toplumsal sorumluluğunun bir gereğidir. Türkiye
çapında 550 bini aşkın 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.

Değerli Konuklar, Sevgili Meslektaşlarım
Hepinizin bildiği gibi bu ayın sonunda Yerel Seçimler
gerçekleştirilecek. Bu yerel seçimler daha öncekilerden
çok daha farklı bir atmosferde gerçekleştiriliyor. Yerel
adayların çalışmalarından çok, merkezi siyasal ittifaklar
tarafından belirlenen ve yönlendirilen bir kampanya
süreciyle karşı karşıyayız.
Bunun daha da ötesinde Cumhurbaşkanı Hükümet
Sistemi ile birlikte devletin ve medyanın tüm
olanaklarının, bir siyasi partinin ya da ittifak adayının
desteklenmesi için açık biçimde seferber edildiği bir
seçim dönemi yaşıyoruz.
Bu eşitsizlik daha şimdiden seçimlerin demokratik
niteliğine gölge düşürmektedir.

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 çalışmalar yapıyoruz.

Aynı zamanda parti başkanı da olan Cumhurbaşkanı’nın
seçim yasaklarından azade kılınması, kabinede yer alan
bakanların bakanlıkların tüm olanaklarını seçimler
için kullanması, bizzat en yetkili isimler tarafından
muhalefet ittifakına oy verecek yurttaşların terörist
olarak nitelendirilmesi seçimlerin hangi koşullarda
gerçekleştirileceği konusunda asgari bir fikir
vermektedir.

Denizli’de düzenlediğimiz bu etkinliğimizden 2
hafta sonra Adana’da ve daha sonraki tarihlerde
de İzmir, Eskişehir ve Diyarbakır illerimizde Kent
sempozyumları düzenleyeceğiz.

Tek adam rejimi ve devlet kurumlarının parti örgütü
olarak kullanılması son yıllarda seçim adaleti ve sandık
güvenliği konusunu en önemli gündemlerden birisi
haline getirmiştir.
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Siyasetin gündeminde 31 Mart’ta gerçekleştirilecek
yerel seçimler, halkın gündeminde ise varlığını her
geçen gün daha fazla hissettiren ekonomik kriz,
ekonomik durgunluk var.

Bugün ülkemizin güneydoğusunda bulunan 102
belediyenin 94’ünde seçilmiş belediye başkanları
görevden alınarak yerlerine “kayyum” lar atanmış
durumdadır.

İcra takip dosyalarından, iflaslardan, intihar
vakalarından da açıkça görüldüğü üzere yoksulluk ve
yoksunluk had safhadadır. Muhalif tek bir söze bile
tahammül edilememektedir.

Yine iktidar partisi metal yorgunluğu gerekçesiyle,
aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa gibi metropollerin
de bulunduğu 7 ilde kendi seçilmiş belediye başkanlarını
istifaya zorlamıştır.

2018’in son çeyreğini sıfıra yakın büyüme ile kapatan
ülke ekonomisinde 2019’un “kriz yılı” olacağı,
büyümedeki gerilemenin yerini küçülmeye bırakacağı,
buna bağlı olarak işsizliğin, hayat pahalılığının ve
yoksulluğun artacağını görmek için kahin olmaya
gerek yok.

Yani, bugün Türkiye nüfusunun %40’ı, seçimle iş başına
gelmemiş, doğrudan iktidar tarafından atanmış isimler
tarafından yönetilmektedir.

Ekonomik büyümede sert düşüş, yüksek enflasyon,
durma noktasına gelen yatırımlar, artan işsizlik…

İçinden geçtiğimiz derin kriz ortamı , 31 Mart 2019
tarihinde gerçekleştirilecek olan Yerel Seçimlerinin
siyasal önemini de artırıyor.

Türkiye yerel yönetim genel seçimlerine işte bu
atmosferde giriyor.
Evet, yerel seçimlere kriz koşulları altında gidiyoruz.
Fakat bu krizi sadece ekonomik krize indirgememek
gerekiyor. Çünkü Türkiye aslında, derin bir yönetim
krizi, derin bir siyasal kriz yaşıyor.
Bu kriz ekonomik krizin patlak vermesinden çok
önceleri başladı ve hala sürüyor.
Bu derin krizin nedeni ülkemizde yıllardır adım adım
gerçekleştirilen düzenleme ve uygulamalarla Anayasal
Demokrasinin ortadan kaldırılması, halk egemenliği
yerine kişi ve parti hakimiyetine dayalı otoriter bir
rejim inşa edilmesidir.

Bu uygulamanın demokrasiyle bağdaşır bir yanı
bulunmamaktadır.

İktidar bloku bu seçimlerin siyasal önemini bildiği için,
yaşanan krizi derinleştirmek pahasına kapsayıcılık
yerine ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı bir dil kullanmaya
devam ediyor.
Bugüne kadar olduğu gibi bu seçimleri de yerel
yönetim politikalarıyla değil, yürütmeyi elde tutmanın
avantajlarıyla ve tehdidiyle kazanmak istiyor.
Oysa ki, yerel yönetim politikaları, halkın gündelik
yaşamının en önemli belirleyicisidir. TMMOB ve bağlı
odalar olarak üzerinde en fazla durduğumuz konuların
başında yerel yönetimler gelmektedir.

Yargının neredeyse tamamen yürütmenin tahakkümü
altına alınması ve siyasallaştırılmasıdır. Parlamentonun
etkisizleştirilerek iktidar üzerindeki denge ve fren
mekanizmalarının yok edilmesidir.

Gerek farklı iller özelinde yaptığımız kent
sempozyumları,
gerekse
merkezi
düzeydeki
sempozyum ve kurultaylarla yerel yönetimlerin
sorunlarına ve kentleşme politikalarına ilişkin
çözümler üretiyoruz.

Keyfilik, hukuk dışılık, kayırmacılık ve toplumun
rızasını devlet gücünün kullanımıyla sağlamaya dayalı,
dini ve milliyetçiliği, kendine kalkan edinen bu totaliter
yönelim şekli , her geçen gün toplumu birbirine karşı
daha da saflaşmakta, hukuka ve adalete olan güven
daha da azalmaktadır.

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

Bunun sonucunda sürekli bir yönetememe hali, sürekli
bir meşruiyet krizi yaşıyoruz.

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

Bedelini de iç politikadan dış politikaya, kentsel
hizmetlerden ekonomiye varana değin tüm alanlarda
tüm toplum olarak hep beraber ödüyoruz.
Değerli Arkadaşlar,
Türkiye’nin içinden geçtiği krizin bir diğer boyutu da
yerel yönetimlerde yaşanmaktadır.

Tüm bu kazanımlar karşısında yerel ve merkezi
iktidar emellerine başka yollardan ısrarla ulaşmaya
çalışmaktadır. Yargı kararlarına rağmen benzer
uygulamalar ve düzenlemeler belli aralıklarla yeniden
gündeme getirilmektedir.
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Odalarımız da tüm bu yoğunlaşan olumsuzluklara,
talan politikalarına ve uygulamalarına karşı, aynı
oranda ısrarla, bıkmadan mücadele etmekten
vazgeçmeyeceklerdir.
Bugün kentlerimize baktığımızda, barınma, altyapı,
ulaşım, enerji, sağlık, eğitim, kültür ve çevre,
konularında sorunlar bulunmaktadır. Aynı zamanda,
kentlerimiz, deprem, sel, heyelan ve yangın gibi afetlere
de hazırlıklı değildir. Bu durum bugüne kadar izlenen,
toplumsal çıkarları göz ardı eden ve insan yaşamını
hiçe sayan yerel yönetim politikalarının yanlışlığının
en açık göstergesidir.
Bugün içinde yaşadığımız kentlerin mekansal
ve çevresel bağlamda, niteliksiz yapılaşmasının,
sağlıksız büyümesinin ardında piyasa güçlerini kent
politikalarının belirlenmesinde tek hakim güç olarak
gören siyasal yaklaşımlar yatmaktadır.
Bu yaklaşımlar sonucu, başta su, elektrik, doğalgaz ve
ulaşım olmak üzere temel kentsel altyapı hizmetleri
ile eğitim, kültür, sağlık, çevre vb. alanlarda sağlanan
sosyal hizmetler özelleştirilerek, ticarileştirilerek,
kentlerimiz emekçiler ve yoksullar için yaşanılamaz bir
duruma getirilmektedir.

Kente yönelik politika ve uygulamalarda insan hakları,
kentli hakları, toplumsal barış, birlikte yaşama, engelli,
hasta, çocuk ve kadın duyarlı planlama, hizmetlere
eşit erişim, insan ve çevre sağlığı gibi kriterlerin temel
referanslar olması gerektiğini söylüyoruz.
Bu çerçevede yerel yönetimlerin aktif halk katılımı
ile yeniden yapılandırılmasını, hizmet üretimi ve
dağıtımında, kentsel mekanların tasarımında, kent
planlamalarında sermaye kesimleri ve rant çevrelerinin
öncelikleri yerine toplumsal yararın öne çıkarılmasını
savunuyoruz.
Bugün, kentlerimizin ve toplumun yerel seçimlerde
ihtiyacı böylesine bir anlayışı yerel yönetimlere
taşımaktır. Bu anlayış “toplumcu demokratik ve halkçı
bir yerel yönetim” anlayışıdır.
Bu anlayış, katılımcılığın önünü açan, toplumun
değişik kesimlerine, karar alma, uygulama ve
denetleme süreçlerinde söz hakkı tanıyan politika ve
uygulamaların hayata geçirilmesidir.
Değerli Konuklar, Sevgili Arkadaşlar

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

TMMOB olarak bizler kentsel hizmetlerin kamusal
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 barışık;
sağlıklı kentler yaratmak istiyoruz.

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

TMMOB olarak daha önceki seçimlerde olduğu gibi
bu seçimlerde de üyelerimizin sandığa gitmesi ve
sandıklara sahip çıkması için gayret göstereceğiz.

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

Seçimlere ve yerel yönetimlere ilişkin bakışımızı her
zaman olduğu gibi bir bildirge hazırlayarak kamuoyuyla
paylaştık.
Değişen idari yapıyı ve yasaları da gözeterek
hazırladığımız bu bildirgede yer alan fikirlerin
yaygınlaşması ve uygulanması için mücadele edeceğiz.

Bütün bunların yanı sıra, bütüncül planlamanın
benimsenmemiş olması denetimsizlik, yanlış arazi
kullanım politikaları, cumhuriyet tarihine koşut kaçak
yapılaşma ve imar afları gibi uygulamalar durumun
vahametini daha da artırmaktadır.
Bu sorunların çözümü yerel yönetimlerin demokratik
bir anlayışla, kamucu politikalar ışığında yeniden
yapılandırılmasıdır.
Bizler TMMOB olarak kent yaşamını ilgilendiren
tüm konularda ve alınacak kararlarda toplumsal yarar
ilkesinin belirleyici olmasını savunuyoruz.

Buradan bir kez daha dile getirmek isteriz ki, kentlerin
sahibi o kentte yaşayan halktır ve yerel yöneticilerin
demokratik biçimde seçilmesi esastır.
Seçimler gibi, kente dair her türlü kararlar da kentlilerin
katılımcısı olduğu demokratik süreçler işletilerek
alınmalıdır.
Sempozyumumuzun, ülkemizin en önemli sanayi,
turizm ve üniversite kentlerinden birisi olan
Denizli’nin sorunlarına yönelik önemli bir fikri birikim
yaratacağına inanıyorum. Sempozyumun başarılı
geçmesini diliyor ve hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla
selamlıyorum.
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TMMOB İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ SORUNLARI
ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları
Çalıştayı 2 Mart 2019 Cumartesi günü TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Çalıştay TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz’ın açılış konuşmasıyla başladı.
Kolaylaştırıcılığını TMMOB Yürütme Kurulu üyesi
Mehmet Besleme’nin yaptığı ilk oturumda Avukat
ve Makina Mühendisi Mustafa Yılmaz “İş Güvenliği
Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları”
konulu bir sunum yaptı.
Sonrasında Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Arif Müezzinoğlu “İşyeri Hekimi ile İş Güvenliği
Uzmanının Birlikteliği” konusunda yaptığı sunumla
katılımcıları bilgilendirdi.
Öğle arası öncesi 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı
Mücadele Günü dolayısıyla TMMOB’nin Türkiye
genelinde örgütlü olduğu İl Koordinasyon Kurullarının
düzenlediği kitlesel basın açıklamasının Ankara ayağı
gerçekleştirildi. Açıklama öncesi TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz genel bir değerlendirme
yaptı. Açıklamayı Ankara İl Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Özgür Topçu okudu.

Öğle arası sonrası Yönetmen Ali Ergül’ün katılımıyla
kot kumlama işçilerinin maruz kaldığı meslek
hastalıklarının ilk sırasında yer alan silikozise
yakalanması ve hastalığa yakalanan işçilerin
yaşamlarını ele alan “Kumun Gecesi” belgesel
gösterimi gerçekleştirildi. Ali Ergül belgeseline yönelik
katılımcıların sorularını yanıtladı.
Ardından TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma
Grubu Başkanı Bedri Tekin “Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği” konusunda bir sunum yaptı.
İş güvenliği uzmanlarının sorunlarının ve çözüm
önerilerinin
tartışıldığı
“Forum”
bölümünde
kolaylaştırıcılık görevini de üstlenen TMMOB İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı Bedri
Tekin saat 18.00’de Çalıştayı sonlandırdı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın
açılış konuşması şöyle:
Değerli Katılımcılar,
TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve
sevgiyle selamlıyorum.
İş güvenliği uzmanlarının sorunlarını tartışacağımız
çalıştayımıza hepiniz hoş geldiniz.
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Bildiğiniz gibi, 45. Genel Kurulumuzda yürüttüğümüz
tartışmalarda Türkiye’nin içinden geçtiği bu çalkantılı
dönemde meslek alanlarımızın ve meslektaşlarımızın
sorunlarını yeniden ele alma ihtiyacı açığa çıkmıştı.

Bu durum mevcut yasal düzenlemelerin iş kazalarını
ve ölümlerini önlemekteki yetersizliğinin, ülkemizde
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda köklü ve yapısal
sorunlar olduğunun en açık göstergesidir.

Bu doğrultuda Genel Kurulumuzdan bu yana bir dizi
çalıştay gerçekleştiriyoruz.

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.

15 Aralık’ta Kamuda Çalışan Meslektaşlarımızın, 22
Aralık’ta Ücretli Çalışan-İşsiz Meslektaşlarımızın
ve 5 Ocak’ta da OHAL KHK’larıyla İhraç Edilen
Meslektaşlarımızın Sorunlarına ilişkin çalıştaylarımızı
gerçekleştirdik.
Bugünkü çalıştayımızın ardından Nisan ayında
Bilirkişilik Çalıştayını ve Ekim ayında da Emekli
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları
Çalıştayını
gerçekleştirerek,
tüm
alanlardaki
meslektaşlarımızın sorunlarını masaya yatırmış
olacağız.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının temelinde,
sermayenin azami kar hırsı ve emek aleyhine
politikaları yatmaktadır.
Taşeronlaştırma, özelleştirme, sendikasızlaştırma,
denetimsizleştirme, esnek istihdam politikaları, ağır
çalışma koşulları ve kayıt dışı istihdam iş kazaları ve
meslek hastalıklarının artmasına neden olmaktadır.
Mevcut yasal çerçeve, işçiyi korumak, iş güvenliğini
sağlamak ve meslek hastalıklarını önlemekten çok
sermaye çıkarlarını gözeten konumda bulunmaktadır.
Siyasi iktidar, mevzuatı ve çalışma koşullarını
iyileştirici ve geliştirici adımlar atmaktan sürekli olarak
kaçınmaktadır. Çünkü insan hayatını değil, rantı
odağına almakta; çalışandan değil, işverenden yana
taraf olmaktadır.
Sevgili Arkadaşlar,

Değerli Arkadaşlar
Hepimizin bildiği gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu,
ülkemizin en can yakıcı sorunlarından biridir.
Her yıl binlerce kişi işyerlerinde hayatını kaybetmekte,
on binlerce kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları
nedeniyle yaralanmakta ve sakat kalmaktadır.
Madenlerde,
inşaatlarda,
tarım
alanlarında,
fabrikalarda yaşanan facialar toplumda derin acılar
yaratmaktadır. Avrupa Birliği verilerine göre Türkiye
ölümle sonuçlanan kazalar bakımından Avrupa’da ilk
sırada yer almaktadır.
SGK tarafından açıklanan rakamlara bakıldığında;
2017 yılında yaşanan iş kazası sayısının 359.865 olduğu,
bu kazalar sonucunda 1.636 kişi hayatını kaybettiği
görülmektedir. Bir önceki yılla kıyaslandığında 2017
yılında iş kazası sayısının %25 oranında, iş kazaları
sonucu yaşanan ölümlerin %16 oranında arttığı gerçeği
karşımıza çıkmaktadır.

Devletin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bu
çarpık konumlanışı nedeniyle, devletin ve işverenin
sorumluluğunda olması gereken pek çok şey İş
Güvenliği Uzmanlarının omuzlarına yüklenmektedir.
Danışmanlık hizmeti olarak verilmesi gereken işçi
sağlığı ve iş güvenliği, ülkemizde yasaların da yol
vermesi ile bir suçlu yaratma olayına dönüşmüştür.
İş güvenliği uzmanın verdiği danışmanlığı uygulamaya
geçirmeyen, engelleyici ve önleyici çalışmaları
yapmayan işverenler önünde meslektaşlarımıza birer
yasal kalkan vazifesi gördürülmektedir.
İş güvenliği uzmanlarının tüm uyarılarına rağmen
işverenlerin almadığı önlemler sonucu yaşanan
ölüm, kaza gibi durumlarda dahi meslektaşlarımız
günah keçisi ilan edilmekte, kazaların asli suçlusu
olarak yargı önüne çıkartılmakta, hatta hapis cezaları
verilebilmektedir.
Yapılması gereken şey, bu çarpıklığın düzeltilerek, işçi
sağlığı ve iş güvenliğine kaynak ayırmayan, tedbirleri
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almaktan imtina eden, bu tedbirlere işgücü ve maliyet
hesabıyla yaklaşan işverenlerin de yaşanan kazalardan
ve meslek hastalıklarından sorumlu tutulacağı bir
işleyişe geçilmesidir.
Değerli Arkadaşlar
Biliyorsunuz yarın 3 Mart 1992 tarihinde Kozlu’da
yaşanan ve 263 madencinin hayatını kaybettiği büyük
facianın da yıldönümü. Kozlu’da, Soma’da, Ermenek’te,
Şırnak’ta, Torunlar’da, 3. Havalimanı’nda ve ülkenin
dört bir yanında hayatını kaybeden işçilerin anıları
önünde saygıyla eğiliyor, ailelerine bir kez daha sabırlar
diliyorum.
TMMOB olarak Kozlu’da yaşanan büyük acının
yıldönümü olan 3 Mart tarihini İş Cinayetlerine Karşı
Mücadele günü ilan ettik ve tüm Türkiye çapında
yaptığımız etkinliklerle iş cinayetlerine, işçi sağlığına
ve iş güvenliğine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bugünkü
etkinliğimizin öğle arasında Ankara İl Koordinasyon
Kuruluz tarafından bina önünde 3 Mart İş Cinayetlerine
Karşı Mücadele Günü kapsamında bir basın açıklaması
gerçekleştireceğiz.
Değerli Arkadaşlar,
Sözlerime son vermeden önce son bir şeyin altını
çizmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi bu ayın
sonunda Yerel Seçimler gerçekleştirilecek. Bu yerel
seçimler daha öncekilerden çok daha farklı bir
atmosferde gerçekleştiriliyor.

güvenliği konusunu en önemli gündemlerden birisi
haline getirmiştir.
TMMOB olarak daha önceki seçimlerde olduğu gibi
bu seçimlerde de üyelerimizin sandığa gitmesi ve
sandıklara sahip çıkması için gayret göstereceğiz.
Seçimlere ve yerel yönetimlere ilişkin bakışımızı her
zaman olduğu gibi bir bildirge hazırlayarak kamuoyuyla
paylaştık.
Değişen idari yapıyı ve yasaları da gözeterek
hazırladığımız bu bildirgede yer alan fikirlerin
yaygınlaşması ve uygulanması için mücadele edeceğiz.
Bizler kentsel hizmetlerin kamusal 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 barışık; sağlıklı kentler
yaratmak istiyoruz. Bu doğrultudaki mücadelemizi
seçimler sonrasında da devam ettireceğiz.
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, çalıştayımızın başarıyla
sonuçlanmasını diliyorum.

Yerel adayların çalışmalarından çok, merkezi siyasal
ittifaklar tarafından belirlenen ve yönlendirilen bir
kampanya süreciyle karşı karşıyayız.
Bunun daha da ötesinde Cumhurbaşkanı Hükümet
Sistemi ile birlikte devletin tüm olanaklarının, bir siyasi
partinin ya da ittifak adayının desteklenmesi için açık
biçimde seferber edildiği bir seçim dönemi yaşıyoruz.
Bu eşitsizlik daha şimdiden seçimlerin demokratik
niteliğine gölge düşürmektedir.
Aynı zamanda parti başkanı da olan Cumhurbaşkanı’nın
seçim yasaklarından azade kılınması, kabinede yer alan
bakanların bakanlıkların tüm olanaklarını seçimler
için kullanması, bizzat en yetkili isimler tarafından
muhalefet ittifakına oy verecek yurttaşların terörist
olarak nitelendirilmesi seçimlerin hangi koşullarda
gerçekleştirileceği konusunda asgari bir fikir
vermektedir.
Tek adam rejimi ve devlet kurumlarının parti örgütü
olarak kullanılması son yıllarda seçim adaleti ve sandık
birlik haberleri
OCA
MA RTK-Ş
NİSA
U BAT
N 2
201
0199 SAYI
SAYI:: 1185
84

HABERLER

TMMOB İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ÇALIŞTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ
2 MART 2019

TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Çalıştayı, 2 Mart 2019
tarihinde Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman
Öztürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.
Çalıştay öncesinde Ankara, Bursa, Denizli, İstanbul,
İzmir, Kocaeli, Trabzon, Zonguldak, Kırklareli,
Diyarbakır illerinde İl Koordinasyon Kurullarımız
aracılığı ile yerel forumlar yapılmıştır.
Çalıştay hazırlıkları kapsamında iş güvenliği
uzmanlarının temel sorunlarını tespit etmeye yönelik
olarak bir anket düzenlenmiştir. Anketi 1.389’u erkek,
420’si kadın olmak üzere 1.809 iş güvenliği uzmanı
yanıtlamıştır.
Çalıştay’da, uygulamada karşılaşılan sorunlar, iş
güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin birlikteliği,
uzmanların yükümlülükleri ve sorunları ile yerel
çalıştaylarda yer alan öneriler ve mevzuat çerçevesinde,
mevcut durum ve sorunlar değerlendirilmiş, tespit ve
öneriler yapılmıştır.
Değerlendirme,
sıralanmıştır;

tespit

ve

öneriler

aşağıda

•Sağlıklı ve güvenlikli bir ortamda çalışmak her
çalışanın hakkıdır.
•İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması öncelikle
devletin ve işverenin görevidir.
•İş güvenliği uzmanlığı alanı hangi açıdan bakılırsa
bakılsın aşağıda da birçok başlıkta belirtildiği üzere,
büyük bir sorun yumağı halindedir.
•6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun
8. Maddesinde de belirtildiği üzere, iş güvenliği
uzmanlığı hizmeti “İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak”;
yine Kanunun 6. Maddesi gerekçesinde belirtildiği
üzere de işverene “profesyonel yardım” kapsamındadır.
Bu hükümlere rağmen ikincil mevzuatta iş güvenliği
uzmanının görev kapsamını rehberlik dışında
değerlendiren hükümler değiştirilmelidir. İş Güvenliği
Uzmanları; işverenin yapmadığı veya yapamadığı
çalışmaların takipçisi ve sorumlusu olmamalıdır.
•Rehberlik görevi ile sınırlı olsa da, işyerlerinde işçi
sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasına katkı sunacak
tek yapının iş güvenliği uzmanlığı olarak görülmesi
doğru bir anlayış değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin
sağlanmasında işyeri hekimi, sağlık personeli, iş
hijyenisti, psikolog vb. işbirliğini sağlayacak bir yapı
oluşturulmalıdır.

•Meslek hastalıklarının tespit edilmemesi halen
bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Meslek
hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışma yapmak
ve işyerlerinde hekim, uzman işbirliğinin daha etkin
olmasını sağlamak için TMMOB ve TTB ortak
çalışmaları yapılmalıdır.
•Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği veri tabanı oluşturulmalı,
doğru ve eksiksiz kayıtların tutulması, ileri dönemlere
yönelik düzeltici ve önleyici çalışmalara olanak
sağlanmalıdır.
•İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin
piyasalaştırılması, yaşanan sorunların en temel
kaynağıdır. İşyerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş
güvenliği hizmetleri bir kamu hizmeti olarak ele
alınmalıdır.
•Uzman çalıştırmaya ilişkin yükümlülüğün 50’nin
altında çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerleri
ile kamu işyerlerinde ötelenmesi, yükümlülüğü
ötelenmeyen işyerlerinde de uzman çalıştırmama
alışkanlığı getirmiştir. 2020 yılı Temmuz ayı
beklenmeden 50’nin altında çalışanı olan az tehlikeli
sınıftaki işyerleri ile kamu işyerlerinde iş güvenliği
uzmanı çalıştırılma yükümlülüğü getirilmelidir.
•Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 50’nin altında çalışanı
olan işyeri işveren veya işveren vekillerinin mesleğinin/
eğitiminin iş güvenliği uzmanı olabilecek meslek
dışında olmasına rağmen alacağı eğitim sonunda kendi
işyerlerinde İşçi Sağlığı İş Güvenliği hizmetlerini yerine
getirmesi uygulamasına son verilmelidir.
•İş güvenliği uzmanlığı eğitim programları yeniden ele
alınmalı, süre ve içerik olarak yeniden düzenlenmelidir.
•İş güvenliği uzmanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliğine
ilişkin yenileme eğitimlerinin kaldırılması kararı doğru
değildir. İş güvenliği uzmanlarının bilgileri en geç yılda
bir yenilenmelidir. Yenileme eğitimleri TMMOB’ye
bağlı Odalarca da yapılmalıdır.
•Uzmanların bilgilerinin yenilenmesine yönelik
TMMOB’ye bağlı odalarca eğitim programları
uygulanmalıdır. Bu eğitim programlarından hangi
odaya üye olursa olsun, tüm odaların üyeleri
yararlanmalıdır.
•TMMOB’ye bağlı odaların yayınlarında işçi sağlığı ve
iş güvenliği konusunda bilimsel yazılara daha çok yer
verilmelidir.
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•TSE Standartlarından yararlanabilmeleri için
standartlara ücretsiz erişim olanağı sağlanmalıdır.

işyerlerinde görev verilen uzmanlara yapılması gereken
ödemeler yapılmalıdır.

•İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması
yükümlülüğünü yerine getirmesinde işverene rehberlik
eden iş güvenliği uzmanlarının sektörlere göre
uzmanlaşmaları sağlanmalıdır.

•İş güvenliği uzmanlarının Ortak Sağlık ve Güvenlik
Birimi ya da işyerleri ile yapacakları iş sözleşmelerinde,
uzmanların hak ve çıkarlarını korumak üzere TMMOB
tarafından tip sözleşme hazırlanmalıdır. Uzmanlar
yalnızca İSG-KATİP üzerinden yaptıkları ya da işveren/
OSGB tarafından hazırlanan sözleşme ile değil, çalışma
koşullarında kendi kurallarını da koyabilecekleri tip
sözleşme ile işe başlamalıdır. Tip sözleşmelerin bir
örneği sicilleri tutmaya esas olmak üzere TMMOB’ye
bağlı ilgili Odalara iletilmelidir.

•İş güvenliği uzmanlarının aylık çalışma süresi hiçbir
şekilde 180 saati geçmemelidir, 217 saat uygulamasına
son verilmelidir. Yolda geçen süreler çalışma süresinden
sayılmalıdır.
•OSGB’lerde çalışan iş güvenliği uzmanlarının hizmet
vereceği işyeri sayısına sınırlama getirilmelidir.
•Uzmanların işyerlerinde aylık hizmet süresinin
belirlenmesi için uygulanan tehlike sınıfı, çalışan
sayısı kriterinin yanında, öncelikle tehlike sınıflarına
göre belirlenecek sabit bir süreden sonra (2 Ocak
2004 tarih ve 25352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik
Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile
Çalışma Koşulları Hakkındaki Yönetmelik’te yer alan
sistem benzeri) çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre
ek süre uygulanmalı, ayrıca inşaat, maden başta olmak
üzere belirlenecek sektörler için uzmanın hizmet süresi
ayrıca belirlenmelidir.
•Uzmanın çalışma süresi mevzuatta asgari süre olarak
belirlenmiş olmasına rağmen İSG-KATİP sistemi
bu asgari sürenin üzerinde süre girilmesine olanak
tanımamaktadır. Sistem asgari sürenin üzerinde süre
girilebilecek şekilde düzeltilmelidir.
•Mesleki gelişim için 5 iş günü izin uygulaması Kamu
ve Ortak Sağlık ve Güvenliği Birimlerinde çalışan
uzmanlar için de zorunlu hale getirilmelidir.
•TMMOB ve ilgili Bakanlıkça alana yönelik ortaklaşa
bir ücret tarifesi hazırlanmalıdır. Ücret tarifesinin
uygulaması, SGK yetkilileri ve TMMOB’ye bağlı meslek
odalarının denetimine açık olmalıdır.
•Atamalar; meslek odalarının düzenleyeceği “İş
Güvenliği Uzmanı Atama Belgesi” ilgili meslek odası
tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştirilmelidir.
Bu atamalarda ilgili meslek odası atama belgesini
onaylarken ücret bordrosunu istemelidir. Ücret
bordrosu ilgili Bakanlık tarafından onaylanan ücret
tarifesine uygun olmalıdır. Ayrıca Meslek odalarına
resmi tarife üzerinden ücret uygulamasının denetim
yetkisi verilmelidir.
•İş güvenliği uzmanı ataması yapılarak veya yaptırılması
uygulamasına son verilmelidir ya da uygulamaya ücret
ödenmelidir. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunun
38. Maddesi gereğince iş güvenliği uzmanı çalıştırılması
zorunlu olan 50’nin üzerinde işçi çalıştırılan kamu

•Uzmanlar işyerlerine ilişkin eksiklikleri, çalışmalarını
elektronik ortamda bildirmeli, bildirilen eksiklikler
anında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından da görülebilmelidir. İBYS Sisteminin işleyişi
iyileştirilmeli, geliştirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır.
•İş güvenliği uzmanları, kendi tecrübe ve görüşüne
göre yönetmeliklerde belirtilenlerin dışında da birçok
kayıt tutmaktadır. Kayıt karmaşasının önlenmesi ve
İş güvenliği uzmanlarının evrak düzenlemesinde
aşırı zaman harcamasını önlemek ve sahada çalışma
süresini artırmak için tutulacak kayıtlar bir komisyon
tarafından standart hale getirilmelidir.
•Sorunların çözümünde örgütlü güç önemli bir rol
oynayacaktır, Alana ilişkin birçok dernek, sendika vb.
örgütlenme olmasına rağmen uzmanların sorunları
sürekli olarak artmaktadır. TMMOB uzmanların
örgütlenmesi konusunda öncülük yapmalıdır.
•İş güvenliği uzmanlarının yaptığı iş ile ilgili olarak
“mesleki sorumluluk sigortası” zorunlu hale getirilmeli,
primler, fondan karşılanmalıdır.
•TMMOB tarafından işçi sağlığı ve iş güvenliğini
sağlamada, işverenin görev ve sorumlulukları, iş
güvenliği uzmanın yeri vb. başlıkları konusunda
kamuoyunun, dolayısı kolluk kuvvetleri, yargı
mensupları, iş müfettişleri ile iş güvenliği uzmanlığının
görev, yetki ve kapsamı konusunda tartışmaların
yapılabileceği ve ilgililerin bilgilendirilmelerini
sağlayacak mekanizmalar yaratılmalıdır.
•Her kademedeki okullarda işçi sağlığı ve güvenliği
dersleri zorunlu ders olmalıdır.
•İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenleme
ve denetim yalnızca Aile,
Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı tarafından değil (örneğin
İngiltere HSE’de olduğu gibi), Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı,
Üniversiteler, Sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan
idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından
yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm
düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele alınmalı
ve kararlaştırılmalıdır.
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TMMOB ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU
DÜZENLENDİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Adana
İl Koordinasyon Kurulu’nun düzenlediği Adana
Kent Sorunları Sempozyumu’nun dördüncüsü
“Kentleşemeyen Adana” temasıyla Yaşar Kemal Kültür
Merkezi’nde 15 Mart 2019 tarihinde başladı.

doğa ve çevreyle barışık olması doğrultusunda söz
söylemeye, öneri üretmeye ve sermayenin sınırsız
sömürü hırsı karşısında yurttaşların haklarının
korunması için mücadele etmeye devam edecektir”
dedi.

Sempozyuma TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata,
CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen
Şevkin, Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal
Akay, TMMOB’a bağlı odaların başkan ve yönetim
kurulu üyeleri, Sendikalar, Demokratik Kitle Örgütleri
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz açılış konuşması yaptı.

Sempozyumun açılışında konuşan TMMOB Adana
İKK Sekreteri Erol Salman, Adana’nın kadim tarihinin,
coğrafi özelliklerinin, zengin kültürel birikiminin ve
çalışkan insan potansiyelinin mühendislik, mimarlık
ve şehir plancılığı bilgi birikimiyle buluşturulması
ile dünyanın sayılı kentleri arasına girecek bir kent
haline geleceğini söyledi. Salman, “Siyasi ve ekonomik
çıkarcılığın ortadan kaldırıldığı yönetim ilkesine
sahip, insan odaklı ve öncelikli hizmet üretmek yerel
yönetimlerin temel karakteri olmalıdır. TMMOB
toplumsal sorumluluğunun bir gereği olarak,
kentimizin doğru yönetilmesi, kamu kaynaklarının
yerinde ve doğru kullanımı, plan ve uygulamaların

Koramaz’ın açılış konuşması şöyle:
Değerli Meslektaşlarım, Değerli Konuklar
TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve
saygıyla selamlıyorum. Seçimlere 2 hafta kala bu
anlamlı etkinliği düzenleyen Adana İl Koordinasyon
Kurulumuza, Adana birimlerimizin yöneticilerine,
çalışanlarına ve sempozyum boyunca görüşlerini
bizimle paylaşacak bilim insanlarına teşekkür
ediyorum.
Değerli Konuklar,
Kent Sempozyumları TMMOB örgütlülüğünün
en önemli ve en yaygın etkinliklerinden biridir.
Birliğimize bağlı odaların kentlerin sorunlarına ilişkin
kendi meslek disiplinleri ışığında düzenledikleri
faaliyetler 2006 yılında gerçekleştirilen 39. Genel
Kurulumuzda alınan kararla birlikte, İl Koordinasyon
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Kurullarımız bünyesinde yürütülen ortak faaliyetler
haline dönüştürülmüştür.
Bu sempozyumlarda bugüne kadar alt yapı
hizmetlerinden kentsel dokuya, 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 konusunda
ortak bir fikri faaliyet yürütüldü.
Bu faaliyetler TMMOB örgütlülüğünün mesleki ve
toplumsal sorumluluğunun bir gereğidir. Türkiye
çapında 550 bini aşkın 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 çalışmalar yapıyoruz.

muhalefet ittifakına oy verecek yurttaşların terörist
olarak nitelendirilmesi seçimlerin hangi koşullarda
gerçekleştirileceği konusunda asgari bir fikir
vermektedir.
Tek adam rejimi ve devlet kurumlarının parti örgütü
olarak kullanılması son yıllarda seçim adaleti ve sandık
güvenliği konusunu en önemli gündemlerden birisi
haline getirmiştir.
Siyasetin gündeminde 31 Mart’ta gerçekleştirilecek
yerel seçimler, halkın gündeminde ise varlığını her
geçen gün daha fazla hissettiren ekonomik kriz,
ekonomik durgunluk var.
İcra takip dosyalarından, iflaslardan, intihar
vakalarından da açıkça görüldüğü üzere yoksulluk ve
yoksunluk had safhadadır. Muhalif tek bir söze bile
tahammül edilememektedir.
2018’in son çeyreğinde % 3 küçülen ülke ekonomisinde
2019’un “kriz yılı” olacağı, ekonomik küçülmeye bağlı
olarak işsizliğin, hayat pahalılığının ve yoksulluğun
artacağını görmek için kahin olmaya gerek yok.
Ekonomik büyümede sert düşüş, yüksek enflasyon,
durma noktasına gelen yatırımlar, artan işsizlik…

2 Hafta Önce Denizli’de oldukça verimli bir Kent
Sempozyumu düzenlemiştik. Yarın da Muğla’da
gerçekleştirilecek Kent Sempozyumuna katılacağım.
Daha sonraki tarihlerde de İzmir, Eskişehir ve
Diyarbakır
illerimizde
Kent
sempozyumları
düzenleyeceğiz.

Türkiye yerel yönetim genel seçimlerine işte bu
atmosferde giriyor.

Değerli Konuklar, Sevgili Meslektaşlarım

Bu kriz ekonomik krizin patlak vermesinden çok
önceleri başladı ve hala sürüyor.

Hepinizin bildiği gibi bu yerel seçimler daha
öncekilerden çok daha farklı bir atmosferde
gerçekleştiriliyor. Yerel adayların çalışmalarından
çok, merkezi siyasal ittifaklar tarafından belirlenen ve
yönlendirilen bir kampanya süreciyle karşı karşıyayız.
Bunun daha da ötesinde Cumhurbaşkanı Hükümet
Sistemi ile birlikte devletin ve medyanın tüm
olanaklarının, bir siyasi partinin ya da ittifak adayının
desteklenmesi için açık biçimde seferber edildiği bir
seçim dönemi yaşıyoruz.
Bu eşitsizlik daha şimdiden seçimlerin demokratik
niteliğine gölge düşürmektedir.
Aynı zamanda parti başkanı da olan Cumhurbaşkanı’nın
seçim yasaklarından azade kılınması, kabinede yer alan
bakanların bakanlıkların tüm olanaklarını seçimler
için kullanması, bizzat en yetkili isimler tarafından

Evet, yerel seçimlere kriz koşulları altında gidiyoruz.
Fakat bu krizi sadece ekonomik krize indirgememek
gerekiyor. Çünkü Türkiye aslında, derin bir yönetim
krizi, derin bir siyasal kriz yaşıyor.

Bu derin krizin nedeni ülkemizde yıllardır adım adım
gerçekleştirilen düzenleme ve uygulamalarla Anayasal
Demokrasinin ortadan kaldırılması, halk egemenliği
yerine kişi ve parti hakimiyetine dayalı otoriter bir
rejim inşa edilmesidir.
Yargının neredeyse tamamen yürütmenin tahakkümü
altına alınması ve siyasallaştırılmasıdır. Parlamentonun
etkisizleştirilerek iktidar üzerindeki denge ve fren
mekanizmalarının yok edilmesidir.
Keyfilik, hukuk dışılık, kayırmacılık ve toplumun
rızasını devlet gücünün kullanımıyla sağlamaya dayalı,
dini ve milliyetçiliği, kendine kalkan edinen bu totaliter
yönelim şekli, her geçen gün toplumu birbirine karşı
daha da saflaşmakta, hukuka ve adalete olan güven
daha da azalmaktadır.
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Geçtiğimiz hafta kabul edilen Gezi İddianamesi bu
hukuku kullanarak yaratılmak istenen baskı ortamının
en somut örneğidir. Kentsel mekana sahip çıkmak
için toplumun tüm kesimlerinin ortak katılımıyla
başlayan Gezi Direnişi, küresel bir komplonun, terör
organizasyonunun parçası olarak gösterilmek isteniyor.
Hem de bunu FETÖ’cü polis ve savcılar tarafından
uydurulan delil ve iddianamelerle yapıyorlar.
Tüm bu saçmalıklar, siyasal iktidarın ülkeyi yönetememe
krizi içerisinde olduğunun göstergesidir. İktidar, derin
ve sürekli bir meşruiyet krizi yaşamaktadır.
Bedelini de iç politikadan dış politikaya, kentsel
hizmetlerden ekonomiye varana değin tüm alanlarda
tüm toplum olarak hep beraber ödüyoruz.
Değerli Arkadaşlar,
Türkiye’nin içinden geçtiği krizin bir diğer boyutu da
yerel yönetimlerde yaşanmaktadır.
Bugün ülkemizin güneydoğusunda bulunan 102
belediyenin 94’ünde seçilmiş belediye başkanları
görevden alınarak yerlerine “kayyum”lar atanmış
durumdadır.
Yine iktidar partisi metal yorgunluğu gerekçesiyle,
aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa gibi metropollerin
de bulunduğu 7 ilde kendi seçilmiş belediye başkanlarını
istifaya zorlamıştır.
Yani, bugün Türkiye nüfusunun %40’ı, seçimle iş başına
gelmemiş, doğrudan iktidar tarafından atanmış isimler
tarafından yönetilmektedir.
Bu uygulamanın demokrasiyle bağdaşır bir yanı
bulunmamaktadır.
İçinden geçtiğimiz derin kriz ortamı, 31 Mart 2019
tarihinde gerçekleştirilecek olan Yerel Seçimlerinin
siyasal önemini de artırıyor.
İktidar bloku bu seçimlerin siyasal önemini bildiği için,
yaşanan krizi derinleştirmek pahasına kapsayıcılık
yerine ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı bir dil kullanmaya
devam ediyor.
Bugüne kadar olduğu gibi bu seçimleri de yerel
yönetim politikalarıyla değil, yürütmeyi elde tutmanın
avantajlarıyla ve tehdidiyle kazanmak istiyor.
Oysa ki, yerel yönetim politikaları, halkın gündelik
yaşamının en önemli belirleyicisidir. TMMOB ve bağlı
odalar olarak üzerinde en fazla durduğumuz konuların
başında yerel yönetimler gelmektedir.

Gerek farklı iller özelinde yaptığımız kent
sempozyumları,
gerekse
merkezi
düzeydeki
sempozyum ve kurultaylarla yerel yönetimlerin
sorunlarına ve kentleşme politikalarına ilişkin
çözümler üretiyoruz.
Bunun yanı sıra başta imar, planlama ve uygulama
alanlarında olmak üzere birçok konuda bilim, teknik
ve mesleki ilkeler doğrultusunda, kamusal faydanın
sağlanması amacı için açılmış ve kazanılmış yüzlerce
dava TMMOB ve Bağlı odalarının yerel yönetimler
alanındaki mücadelesinde önemli yer tutmaktadır.
Kentlerimizde bugün hala ortak kamusal mekanlar,
yeşil alanlar, kültürel ve tarihsel varlıklar, bostanlar
korunabiliyorsa bu durumda Birliğimize bağlı odaların
hukuki ve toplumsal mücadelesinin katkısı büyüktür.
Tüm bu kazanımlar karşısında yerel ve merkezi
iktidar emellerine başka yollardan ısrarla ulaşmaya
çalışmaktadır. Yargı kararlarına rağmen benzer
uygulamalar ve düzenlemeler belli aralıklarla yeniden
gündeme getirilmektedir.
Odalarımız da tüm bu yoğunlaşan olumsuzluklara,
talan politikalarına ve uygulamalarına karşı, aynı
oranda ısrarla, bıkmadan mücadele etmekten
vazgeçmeyeceklerdir.
Bugün kentlerimize baktığımızda, barınma, altyapı,
ulaşım, enerji, sağlık, eğitim, kültür ve çevre,
konularında sorunlar bulunmaktadır. Aynı zamanda,
kentlerimiz, deprem, sel, heyelan ve yangın gibi afetlere
de hazırlıklı değildir. Bu durum bugüne kadar izlenen,
toplumsal çıkarları göz ardı eden ve insan yaşamını
hiçe sayan yerel yönetim politikalarının yanlışlığının
en açık göstergesidir.
Bugün içinde yaşadığımız kentlerin mekansal
ve çevresel bağlamda, niteliksiz yapılaşmasının,
sağlıksız büyümesinin ardında piyasa güçlerini kent
politikalarının belirlenmesinde tek hakim güç olarak
gören siyasal yaklaşımlar yatmaktadır.
Bu yaklaşımlar sonucu, başta su, elektrik, doğalgaz ve
ulaşım olmak üzere temel kentsel altyapı hizmetleri
ile eğitim, kültür, sağlık, çevre vb. alanlarda sağlanan
sosyal hizmetler özelleştirilerek, ticarileştirilerek,
kentlerimiz emekçiler ve yoksullar için yaşanılamaz bir
duruma getirilmektedir.
Kent parçaları, “kentsel dönüşüm” adı altında, içinde
yaşayanlardan bağımsız, yeni imar hakları verilerek
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sermaye çevrelerine pazarlanmakta, buralara lüks
konut alanları, alışveriş merkezleri inşa edilmektedir.
Kentleri bir arada tutan unsurlar ve ortak kullanım
alanları ortadan kaldırılmaktadır.
Bunun sonucunda kentler, giderek artan biçimde
bütünlüğünü yitirerek birbirinden bağımsız ve
ilişkisiz parçacıklara bölünmekte, varsıl ve yoksul
kesimler arası ayrışma ve uzaklaşma fiziksel mekana
da yansımaktadır. Bu durum sosyal kutuplaşmayı ve
kentsel gerilimi de arttırmaktadır.
Sadece arazi rantına endekslenmiş bu kent ekonomisi
anlayışının ortaya çıkardığı sürekli ve plansız
büyüme, teknik altyapı hizmetlerinin ve sosyalkültürel olanakların yetersizliği gibi sorunları daha da
büyütmektedir.
Bütün bunların yanı sıra, bütüncül planlamanın
benimsenmemiş olması denetimsizlik, yanlış arazi
kullanım politikaları, cumhuriyet tarihine koşut kaçak
yapılaşma ve imar afları gibi uygulamalar durumun
vahametini daha da artırmaktadır.

Değerli Konuklar, Sevgili Arkadaşlar
TMMOB olarak bizler kentsel hizmetlerin kamusal
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 barışık;
sağlıklı kentler yaratmak istiyoruz.
TMMOB olarak daha önceki seçimlerde olduğu gibi
bu seçimlerde de üyelerimizin sandığa gitmesi ve
sandıklara sahip çıkması için gayret göstereceğiz.
Seçimlere ve yerel yönetimlere ilişkin bakışımızı her
zaman olduğu gibi bir bildirge hazırlayarak kamuoyuyla
paylaştık.
Değişen idari yapıyı ve yasaları da gözeterek
hazırladığımız bu bildirgede yer alan fikirlerin
yaygınlaşması ve uygulanması için mücadele edeceğiz.
Buradan bir kez daha dile getirmek isteriz ki, kentlerin
sahibi o kentte yaşayan halktır ve yerel yöneticilerin
demokratik biçimde seçilmesi esastır.

Bu sorunların çözümü yerel yönetimlerin demokratik
bir anlayışla, kamucu politikalar ışığında yeniden
yapılandırılmasıdır.

Seçimler gibi, kente dair her türlü kararlar da kentlilerin
katılımcısı olduğu demokratik süreçler işletilerek
alınmalıdır.

Bizler TMMOB olarak kent yaşamını ilgilendiren
tüm konularda ve alınacak kararlarda toplumsal yarar
ilkesinin belirleyici olmasını savunuyoruz.

Değerli Konuklar, Sevgili Arkadaşlar

Kente yönelik politika ve uygulamalarda insan hakları,
kentli hakları, toplumsal barış, birlikte yaşama, engelli,
hasta, çocuk ve kadın duyarlı planlama, hizmetlere
eşit erişim, insan ve çevre sağlığı gibi kriterlerin temel
referanslar olması gerektiğini söylüyoruz.
Bu çerçevede yerel yönetimlerin aktif halk katılımı
ile yeniden yapılandırılmasını, hizmet üretimi ve
dağıtımında, kentsel mekanların tasarımında, kent
planlamalarında sermaye kesimleri ve rant çevrelerinin
öncelikleri yerine toplumsal yararın öne çıkarılmasını
savunuyoruz.
Bugün, kentlerimizin ve toplumun yerel seçimlerde
ihtiyacı böylesine bir anlayışı yerel yönetimlere
taşımaktır. Bu anlayış “toplumcu demokratik ve halkçı
bir yerel yönetim” anlayışıdır.
Bu anlayış, katılımcılığın önünü açan, toplumun
değişik kesimlerine, karar alma, uygulama ve
denetleme süreçlerinde söz hakkı tanıyan politika ve
uygulamaların hayata geçirilmesidir.

Adana, Orhan Kemal’in tanımıyla Bereketli Topraklar
Üzerinde kurulmuş bir şehir. Çukurova’nın bereketini
sanayisi ile birleştirmeyi başarmış ve cumhuriyetin
ilanıyla birlikte ülkemizin en önemli sanayi kentlerinden
birisi haline gelmiştir. Bu üretkenlik ve canlılık
1950’li yıllardan itibaren Adana’daki sosyal hayatın
ve sanatın da gelişmesine neden olmuştur. Ülkemizin
edebiyatında, sinemasında, sanat dünyasında iz
bırakmış çok sayda isim Adana’da yetişmiştir.
Ne yazık ki Adana artık bu nitelikleriyle değil,
sosyal ve kentsel dokunun bozulmasının yol açtığı
sorunlarla öne çıkıyor. Tarımsal arazilerin küçülmesi,
çarpık kentleşme, plansız göç, kaçak yapılaşma ve alt
yapı eksikliği gibi pek çok sorun Adana’da bir arada
bulunuyor. Deyim yerindeyse kent kimliğini kaybetmiş
ve geçmişin üretkenliğini arayan bir Adana ile yüz
yüzeyiz.
Sempozyumumuzun, ülkemizin en önemli tarım ve
sanayi kentlerinden birisi olan Adana’nın tüm kentsel
ve sosyal sorunlarına yönelik önemli bir fikri birikim
yaratacağına inanıyorum. Sempozyumun başarılı
geçmesini diliyor ve hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla
selamlıyorum.
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TMMOB MUĞLA KENT SEMPOZYUMU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Muğla Kent Sempozyumu “Kent ve
Demokrasi” ana temasıyla TMMOB Muğla İl
Koordinasyon Kurulu tarafından 16 Mart 2019
tarihinde Menteşe ilçesi Gazi Mustafa Kemal Kültür
Merkezinde gerçekleştirildi.
TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Görkem Acar ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz’ın açılış konuşmalarıyla başlayan
Sempozyuma Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk
Uluata ve Yürütme Kurulu üyesi Baki Remzi Suiçmez
de katıldı.
Sempozyumda ilk oturum başkanlığı görevini İnşaat
Mühendisi Faruk Tümer üstlendi. Oturumda TMMOB
Yönetim Kurulu eski Başkanı Mehmet Soğancı
“TMMOB ve Yerel Yönetimler” konulu bir sunum
yaptı. Ardından Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Kent
Mücadelesi ve Yerel Yönetimler” konulu sunumunu
gerçekleştirdi.
Verilen aranın ardından TMMOB Yürütme Kurulu
üyesi Baki Remzi Suiçmez “Kırsal Kankınma ve
Kooperatifçilik” başlıklı sunumunu yaptı.
Öğle arasının ardından başlayan II. Oturumda Maden
Mühendisi Prof. Dr. Taki Güler oturum başkanlığı
görevini devraldı. İlk sunumu “Muğla’da Madencilik
ve Çevresel Kaygılar” başlığıyla Maden Mühendisleri
Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Aykut

Akdemir gerçekleştirdi. Ardından Jeoloji Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan “Kırsal
– Kentsel Yerleşimde Jeolojinin Önemi ve Yerel
Yönetimler” konulu bir sunum yaptı.
Soru-cevap ve önerilerin tartışıldığı bölüm sonrası
Forum`da ise Muğla Büyükşehir Belediye Başkan
Adayları katılımcıların sorularını yanıtladı.
Sempozyumun açılışında TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz şöyle konuştu:
Değerli Meslektaşlarım, Değerli Konuklar
TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve
saygıyla selamlıyorum. Seçimlere 2 hafta kala bu
anlamlı etkinliği düzenleyen Muğla İl Koordinasyon
Kurulumuza, Muğla birimlerimizin yöneticilerine,
çalışanlarına ve sempozyum boyunca görüşlerini
bizimle paylaşacak bilim insanlarına teşekkür
ediyorum.
Değerli Konuklar,
Kent Sempozyumları TMMOB örgütlülüğünün
en önemli ve en yaygın etkinliklerinden biridir.
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 dönüştürülmüştür.
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Bu sempozyumlarda bugüne kadar alt yapı
hizmetlerinden kentsel dokuya, 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 konusunda
ortak bir fikri faaliyet yürütüldü.
Bu faaliyetler TMMOB örgütlülüğünün mesleki ve
toplumsal sorumluluğunun bir gereğidir. Türkiye
çapında 550 bini aşkın 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 çalışmalar yapıyoruz.
2 Hafta önce Denizli’de, dün de Adana’da Kent
Sempozyumlarımızı gerçekleştirdik. Daha sonraki
tarihlerde de İzmir, Eskişehir ve Diyarbakır illerimizde
Kent sempozyumları düzenleyeceğiz.

Sistemi ile birlikte devletin ve medyanın tüm olanaklarının,
bir siyasi partinin ya da ittifak adayının desteklenmesi için
açık biçimde seferber edildiği bir seçim dönemi yaşıyoruz.
Bu eşitsizlik daha şimdiden seçimlerin demokratik
niteliğine gölge düşürmektedir.
Aynı zamanda parti başkanı da olan Cumhurbaşkanı’nın
seçim yasaklarından azade kılınması, kabinede yer alan
bakanların bakanlıkların tüm olanaklarını seçimler
için kullanması, bizzat en yetkili isimler tarafından
muhalefet ittifakına oy verecek yurttaşların terörist
olarak nitelendirilmesi seçimlerin hangi koşullarda
gerçekleştirileceği konusunda asgari bir fikir vermektedir.
Tek adam rejimi ve devlet kurumlarının parti örgütü
olarak kullanılması son yıllarda seçim adaleti ve sandık
güvenliği konusunu en önemli gündemlerden birisi haline
getirmiştir.
Siyasetin gündeminde 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel
seçimler, halkın gündeminde ise varlığını her geçen
gün daha fazla hissettiren ekonomik kriz, ekonomik
durgunluk var.
İcra takip dosyalarından, iflaslardan, intihar vakalarından
da açıkça görüldüğü üzere yoksulluk ve yoksunluk
had safhadadır. Muhalif tek bir söze bile tahammül
edilememektedir.
2018’in son çeyreğinde % 3 küçülen ülke
ekonomisinde 2019’un “kriz yılı” olacağı,
ekonomik küçülmeye bağlı olarak işsizliğin,
hayat pahalılığının ve yoksulluğun
artacağını görmek için kahin olmaya gerek
yok.
Ekonomik büyümede sert düşüş, yüksek
enflasyon, durma noktasına gelen
yatırımlar, artan işsizlik…
Türkiye yerel yönetim genel seçimlerine işte
bu atmosferde giriyor.
Evet, yerel seçimlere kriz koşulları altında
gidiyoruz. Fakat bu krizi sadece ekonomik
krize indirgememek gerekiyor. Çünkü
Türkiye aslında, derin bir yönetim krizi,
derin bir siyasal kriz yaşıyor.

Değerli Konuklar, Sevgili Meslektaşlarım
Hepinizin bildiği gibi bu yerel seçimler daha
öncekilerden çok daha farklı bir atmosferde
gerçekleştiriliyor. Yerel adayların çalışmalarından
çok, merkezi siyasal ittifaklar tarafından belirlenen ve
yönlendirilen bir kampanya süreciyle karşı karşıyayız.
Bunun daha da ötesinde Cumhurbaşkanı Hükümet

Bu kriz ekonomik krizin patlak vermesinden çok önceleri
başladı ve hala sürüyor.
Bu derin krizin nedeni ülkemizde yıllardır adım adım
gerçekleştirilen düzenleme ve uygulamalarla Anayasal
Demokrasinin ortadan kaldırılması, halk egemenliği
yerine kişi ve parti hakimiyetine dayalı otoriter bir rejim
inşa edilmesidir.
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Yargının neredeyse tamamen yürütmenin tahakkümü
altına alınması ve siyasallaştırılmasıdır. Parlamentonun
etkisizleştirilerek iktidar üzerindeki denge ve fren
mekanizmalarının yok edilmesidir.
Keyfilik, hukuk dışılık, kayırmacılık ve toplumun
rızasını devlet gücünün kullanımıyla sağlamaya dayalı,
dini ve milliyetçiliği, kendine kalkan edinen bu totaliter
yönelim şekli, her geçen gün toplumu birbirine karşı
daha da saflaşmakta, hukuka ve adalete olan güven
daha da azalmaktadır.
Geçtiğimiz hafta kabul edilen Gezi İddianamesi bu
hukuku kullanarak yaratılmak istenen baskı ortamının
en somut örneğidir. Kentsel mekana sahip çıkmak
için toplumun tüm kesimlerinin ortak katılımıyla
başlayan Gezi Direnişi, küresel bir komplonun, terör
organizasyonunun parçası olarak gösterilmek isteniyor.
Hem de bunu FETÖ’cü polis ve savcılar tarafından
uydurulan delil ve iddianamelerle yapıyorlar.
Tüm bu saçmalıklar, siyasal iktidarın ülkeyi yönetememe
krizi içerisinde olduğunun göstergesidir. İktidar, derin
ve sürekli bir meşruiyet krizi yaşamaktadır.
Bedelini de iç politikadan dış politikaya, kentsel
hizmetlerden ekonomiye varana değin tüm alanlarda
tüm toplum olarak hep beraber ödüyoruz.
Değerli Arkadaşlar,
Türkiye’nin içinden geçtiği krizin bir diğer boyutu da
yerel yönetimlerde yaşanmaktadır.
Bugün ülkemizin güneydoğusunda bulunan 102
belediyenin 94’ünde seçilmiş belediye başkanları
görevden alınarak yerlerine “kayyum”lar atanmış
durumdadır.
Yine iktidar partisi metal yorgunluğu gerekçesiyle,
aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa gibi metropollerin
de bulunduğu 7 ilde kendi seçilmiş belediye başkanlarını
istifaya zorlamıştır.
Yani, bugün Türkiye nüfusunun %40’ı, seçimle iş başına
gelmemiş, doğrudan iktidar tarafından atanmış isimler
tarafından yönetilmektedir.
Bu uygulamanın demokrasiyle bağdaşır bir yanı
bulunmamaktadır.
İçinden geçtiğimiz derin kriz ortamı, 31 Mart 2019
tarihinde gerçekleştirilecek olan Yerel Seçimlerinin
siyasal önemini de artırıyor.
İktidar bloku bu seçimlerin siyasal önemini bildiği için,
yaşanan krizi derinleştirmek pahasına kapsayıcılık
yerine ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı bir dil kullanmaya
devam ediyor.

Bugüne kadar olduğu gibi bu seçimleri de yerel
yönetim politikalarıyla değil, yürütmeyi elde tutmanın
avantajlarıyla ve tehdidiyle kazanmak istiyor.
Oysa ki, yerel yönetim politikaları, halkın gündelik
yaşamının en önemli belirleyicisidir. TMMOB ve bağlı
odalar olarak üzerinde en fazla durduğumuz konuların
başında yerel yönetimler gelmektedir.
Gerek farklı iller özelinde yaptığımız kent
sempozyumları,
gerekse
merkezi
düzeydeki
sempozyum ve kurultaylarla yerel yönetimlerin
sorunlarına ve kentleşme politikalarına ilişkin
çözümler üretiyoruz.
Bunun yanı sıra başta imar, planlama ve uygulama
alanlarında olmak üzere birçok konuda bilim, teknik
ve mesleki ilkeler doğrultusunda, kamusal faydanın
sağlanması amacı için açılmış ve kazanılmış yüzlerce
dava TMMOB ve Bağlı odalarının yerel yönetimler
alanındaki mücadelesinde önemli yer tutmaktadır.
Kentlerimizde bugün hala ortak kamusal mekanlar,
yeşil alanlar, kültürel ve tarihsel varlıklar, bostanlar
korunabiliyorsa bu durumda Birliğimize bağlı odaların
hukuki ve toplumsal mücadelesinin katkısı büyüktür.
Tüm bu kazanımlar karşısında yerel ve merkezi
iktidar emellerine başka yollardan ısrarla ulaşmaya
çalışmaktadır. Yargı kararlarına rağmen benzer
uygulamalar ve düzenlemeler belli aralıklarla yeniden
gündeme getirilmektedir.
Odalarımız da tüm bu yoğunlaşan olumsuzluklara,
talan politikalarına ve uygulamalarına karşı, aynı
oranda ısrarla, bıkmadan mücadele etmekten
vazgeçmeyeceklerdir.
Bugün kentlerimize baktığımızda, barınma, altyapı,
ulaşım, enerji, sağlık, eğitim, kültür ve çevre,
konularında sorunlar bulunmaktadır. Aynı zamanda,
kentlerimiz, deprem, sel, heyelan ve yangın gibi afetlere
de hazırlıklı değildir. Bu durum bugüne kadar izlenen,
toplumsal çıkarları göz ardı eden ve insan yaşamını
hiçe sayan yerel yönetim politikalarının yanlışlığının
en açık göstergesidir.
Bugün içinde yaşadığımız kentlerin mekansal
ve çevresel bağlamda, niteliksiz yapılaşmasının,
sağlıksız büyümesinin ardında piyasa güçlerini kent
politikalarının belirlenmesinde tek hakim güç olarak
gören siyasal yaklaşımlar yatmaktadır.
Bu yaklaşımlar sonucu, başta su, elektrik, doğalgaz ve
ulaşım olmak üzere temel kentsel altyapı hizmetleri
ile eğitim, kültür, sağlık, çevre vb. alanlarda sağlanan
sosyal hizmetler özelleştirilerek, ticarileştirilerek,
kentlerimiz emekçiler ve yoksullar için yaşanılamaz bir
duruma getirilmektedir.
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Kent parçaları, “kentsel dönüşüm” adı altında, içinde
yaşayanlardan bağımsız, yeni imar hakları verilerek
sermaye çevrelerine pazarlanmakta, buralara lüks
konut alanları, alışveriş merkezleri inşa edilmektedir.
Kentleri bir arada tutan unsurlar ve ortak kullanım
alanları ortadan kaldırılmaktadır.
Bunun sonucunda kentler, giderek artan biçimde
bütünlüğünü yitirerek birbirinden bağımsız ve
ilişkisiz parçacıklara bölünmekte, varsıl ve yoksul
kesimler arası ayrışma ve uzaklaşma fiziksel mekana
da yansımaktadır. Bu durum sosyal kutuplaşmayı ve
kentsel gerilimi de arttırmaktadır.
Sadece arazi rantına endekslenmiş bu kent ekonomisi
anlayışının ortaya çıkardığı sürekli ve plansız
büyüme, teknik altyapı hizmetlerinin ve sosyalkültürel olanakların yetersizliği gibi sorunları daha da
büyütmektedir.
Bütün bunların yanı sıra, bütüncül planlamanın
benimsenmemiş olması denetimsizlik, yanlış arazi
kullanım politikaları, cumhuriyet tarihine koşut kaçak
yapılaşma ve imar afları gibi uygulamalar durumun
vahametini daha da artırmaktadır.
Bu sorunların çözümü yerel yönetimlerin demokratik
bir anlayışla, kamucu politikalar ışığında yeniden
yapılandırılmasıdır.
Bizler TMMOB olarak kent yaşamını ilgilendiren
tüm konularda ve alınacak kararlarda toplumsal yarar
ilkesinin belirleyici olmasını savunuyoruz.
Kente yönelik politika ve uygulamalarda insan hakları,
kentli hakları, toplumsal barış, birlikte yaşama, engelli,
hasta, çocuk ve kadın duyarlı planlama, hizmetlere
eşit erişim, insan ve çevre sağlığı gibi kriterlerin temel
referanslar olması gerektiğini söylüyoruz.
Bu çerçevede yerel yönetimlerin aktif halk katılımı
ile yeniden yapılandırılmasını, hizmet üretimi ve
dağıtımında, kentsel mekanların tasarımında, kent
planlamalarında sermaye kesimleri ve rant çevrelerinin
öncelikleri yerine toplumsal yararın öne çıkarılmasını
savunuyoruz.
Bugün, kentlerimizin ve toplumun yerel seçimlerde
ihtiyacı böylesine bir anlayışı yerel yönetimlere
taşımaktır. Bu anlayış “toplumcu demokratik ve halkçı
bir yerel yönetim” anlayışıdır.
Bu anlayış, katılımcılığın önünü açan, toplumun
değişik kesimlerine, karar alma, uygulama ve
denetleme süreçlerinde söz hakkı tanıyan politika ve
uygulamaların hayata geçirilmesidir.

Değerli Konuklar, Sevgili Arkadaşlar
TMMOB olarak bizler kentsel hizmetlerin kamusal
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 barışık;
sağlıklı kentler yaratmak istiyoruz.
TMMOB olarak daha önceki seçimlerde olduğu gibi
bu seçimlerde de üyelerimizin sandığa gitmesi ve
sandıklara sahip çıkması için gayret göstereceğiz.
Seçimlere ve yerel yönetimlere ilişkin bakışımızı her
zaman olduğu gibi bir bildirge hazırlayarak kamuoyuyla
paylaştık.
Değişen idari yapıyı ve yasaları da gözeterek
hazırladığımız bu bildirgede yer alan fikirlerin
yaygınlaşması ve uygulanması için mücadele edeceğiz.
Buradan bir kez daha dile getirmek isteriz ki, kentlerin
sahibi o kentte yaşayan halktır ve yerel yöneticilerin
demokratik biçimde seçilmesi esastır.
Seçimler gibi, kente dair her türlü kararlar da kentlilerin
katılımcısı olduğu demokratik süreçler işletilerek
alınmalıdır.
Değerli Konuklar, Sevgili Arkadaşlar
Muğla ili, ülkemizin en güzide, en gözde yerleşim
yerlerinden birisi. Gerek coğrafi yapısı, gerek doğası,
gerek kıyı şeridi nedeniyle dünyanın önemli turizm
merkezlerinden birisi. Muğla aynı zamanda zengin yer
altı kaynaklarına ve bununla bağlı endüstri tesisleri de
bulunuyor.
Turizm ve endüstri, Muğla için büyük bir zenginlik
olduğu kadar, yaz aylarında yaşanan nüfus artışından
kaynaklanan alt yapı sorunları, kıyılarda yaşanan
tahribat, termik santrallerin yarattığı çevre sorunları
da beraberinde getiriyor.
Kentlerimizin tarihsel ve coğrafi zenginliklerini kent ve
o kentte sürekli yaşayanlar üzerinde bir yük olmaktan
kurtarmak gerekiyor. Bu da kentsel problemlerin
doğru tespit edilmesi ve bu sorunlara yerinde çözüm
önerilerinin getirilmesiyle mümkün.
Sempozyumumuzun,
ülkemizin
en
turizm
merkezlerinden birisi olan Muğla’nın tüm kentsel ve
sosyal sorunlarına yönelik önemli bir fikri birikim
yaratacağına inanıyorum. Sempozyumun başarılı
geçmesini diliyor ve hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla
selamlıyorum.
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TMMOB DÜNYA SU GÜNÜ SEMPOZYUMU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB adına düzenleyiciliğini Elektrik Mühendisleri
Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası,
Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri
Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Makina
Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Ziraat
Mühendisleri Odası’nın üstlendiği “TMMOB Dünya Su
Günü Sempozyumu” 23 Mart 2019 tarihinde TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Yaklaşık iki yüz kişinin katıldığı sempozyum “Susuz
Yaz” filminden bir kesitin gösterimi ile başladı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın
açılış konuşması ardından çağrılı sunumlardan oluşan
iki oturum ve bir panel gerçekleştirildi.
“Su Yönetimi” üzerine Ziraat Mühendisleri Odası
Başkanı Özden Güngör’ün moderatörlüğündeki ilk
oturumda; Su ve Politika üzerine TMMOB Yönetim
Kurulu Üyesi İsmail Küçük (Meteoroloji M.O.), Suyun
Metalaşması ve Su Hakkı üzerine Arş. Gör. Dr. Nevzat
Samet Baykal (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri),
İklim Değişikliği ve Su üzerine Prof. Dr. Mikdat
Kadıoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji
Mühendisi) birer sunum gerçekleştirdiler.
İkinci oturumda Tarımsal ve Kentsel Su Politikaları
kapsamında Gıda Mühendisleri Odası Başkanı
Kemal Zeki Taydaş’ın moderatörlüğünde; “Tarımsal
Su Politikaları” üzerine Ziraat Mühendisleri Odası
İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık ve “Kentsel Su

Politikaları” üzerine İnşaat Mühendisleri Odası Su ve
Enerji Yapıları Kurulu üyesi Hasan Yaşar Akyar birer
sunum gerçekleştirdiler.
Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ali Uğurlu’nun
yönettiği “Erişilir ve Güvenilir İçmesuyu Hakkı” konulu
panelde Jeoloji Mühendisi Doç. Dr. Ahmet Apaydın,
Çevre Mühendisi Prof. Dr. Nusret Karakaya (Abant
İzzet Baysal Üniversitesi), Gıda Mühendisi Atakan
Günay ve Ankara Tabip Odası adına Prof. Dr. Çağatay
Güler panelist olarak birer sunum yaptılar. Son olarak
panelistler Doç. Dr. Ahmet Apaydın, Prof. Dr. Nusret
Karakaya, Gıda Mühendisi Atakan Günay ve Prof. Dr.
Çağatay Güler katılımcıların sorularını yanıtladılar.
Sempozyumun açılışında TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz şöyle konuştu:
Değerli Oda Başkanlarım, Değerli Meslektaşlarım,
Değerli Konuklar
TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve
saygıyla selamlıyorum. Birliğimiz bünyesindeki 10
odamızın TMMOB adına birlikte düzenlediği Dünya
Su Günü Sempozyumu’na hepiniz hoş geldiniz.
“Su Yönetiminde Tarımsal ve Kentsel Politikalar”
temasıyla hazırladığımız bu anlamlı etkinliğe emek
veren tüm odalarımıza, yöneticilerimize ve elbette
sempozyum boyunca görüşlerini bizimle paylaşacak
bilim insanlarına birliğimiz adına teşekkür ediyorum.
Değerli Konuklar,
Yaşam suda başladı.
Bugün içinde yaşadığımız
bu eşsiz doğa içinde
gördüğümüz
tüm
canlılığı suyun varlığına
borçluyuz.
Varlığımızı
suya borçlu olduğumuz
gibi, canlılığın devamını
da suya borçluyuz.
O nedenle su doğanın
ve doğada yaşayan tüm
canlıların ortak varlığıdır.
Doğayı
ve
doğada
yaşayanları herhangi bir
gerekçeyle sudan mahrum
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Suyun doğal akışına müdahale etmek, akarsuları
bilinçsiz biçimde kullanmak sadece su
yataklarını değil, bu suların biriktiği göllerimizi
de kurutmaktadır. Eğirdir, Burdur, Salda gibi
göller başta olmak üzere Göller Bölgesi tümüyle
kuruma tehlikesiyle yüz yüzedir.
Çocukluğumuzda
kitapların
arkasında
gördüğümüz Türkiye haritasında bulunan
o güzelim göller birer birer yok olmaktadır.
Kentlerde ve tarım alanlarındaki bilinçsiz su
tüketimi Türkiye’nin coğrafyasını, haritasını
değiştirmektedir.

etmek asla kabul edilemez. Suyun korunması ve adil
paylaşımı evrensel bir yaşam ilkesidir.
Bu hayati önemine rağmen giderek artan nüfusun
ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli su kaynağının
bulunmaması, dünyayı bekleyen en önemli sorunlardan
birisi.
Küresel ısınma ve buna bağlı olan iklim değişiklikleri
ile giderek artan kuraklık, endüstriyel atıkların yarattığı
kirlilik, gerekli çevresel önlemlerin alınmaması,
bilinçsiz tüketim gibi nedenlerle yenilenebilir su
kaynaklarımız yıldan yıla azalıyor.
Suyun ticari bir meta haline dönüştürülerek şirketlere
tahsis edilmesi ile insanların ve diğer canlıların
suya erişimi sınırlandırılıyor. Toplumsal ihtiyaçları
gözetmeyen, bütüncül bir planlamaya dayanmayan,
teknik ve çevresel gereklilikleri gözardı eden irili ufaklı
hidroelektrik santrallerle nehir yatakları değiştiriliyor.
Bu durum hem insanlık hem de doğa için yaşamsal
tehditler ortaya çıkarıyor.
Bu süreci ülkemizde de yoğun biçimde deneyimliyoruz.
Bir yandan doğal kaynaklar ve hatta yer altı suları
ticari işletmelere satılıp içme suyu tümüyle ticari bir
meta haline getirilirken, diğer yandan da doğanın
can damarları olan nehirler üzerine kurulan HES’ler
ve Barajlarla doğal hayata telafisi imkansız zararlar
veriliyor.
16 yıllık AKP iktidarı döneminde yapılan 262
baraj ve 428 HES, üzerinde kuruldukları nehirlerin
zenginliklerinin doğa ve insanlarla paylaşılması
yerine, elektrik şirketlerinin kasasına akmasına neden
olmuştur. Yüzlerce dere kurutulurken, tarihi mekanlar
ve tarım arazileri de sular altında bırakılmıştır.

Ülkemizdeki suları kullanılmaz hale getiren
bir diğer önemli etken de kirliliktir. Özellikle
sanayi tesislerinin bulunduğu kentlerimizdeki
su kaynakları hızla kirlenmektedir. Kentsel
ve sınai atıkların arıtılmadan nehirlere ve denizlere
karıştırılması sadece su kaynaklarını ve doğayı değil,
insan hayatını da olumsuz etkilemektedir.
Konu açılmışken ismini anmadan geçemeyeceğim,
biliyorsunuz Gıda Mühendisleri Odası üyemiz, Akdeniz
Üniversitesinden KHK ile ihraç edilen akademisyen
Bülent Şık, Ergene Nehrindeki kirliliğin boyutlarını
ve insanlara etkilerini açıkladığı için 21 yıl hapis
istemiyle yargılanıyor. Kendisini hepinizin huzurunda
selamlıyorum ve daima yanında olacağımızı bir kez
daha ifade ediyorum.
TMMOB olarak bizler yıllardan beri ülkemizdeki
su kaynaklarını korunması, bilinçsiz su tüketiminin
önüne geçilmesi, atık suların arıtılarak yeniden
kullanılabilir hale getirilmesi, doğal yaşamı tehdit
eden HES’lerin durdurulması ve hepsinden önemlisi
de suyun ticarileştirilerek bir rant aracı haline
getirilmemesi için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz
kimi zaman açtığımız davalar yoluyla, kimi zaman
yerellerdeki platformlar aracılığıyla, kimi zaman da
bugünkü gibi bilimsel sempozyum ve raporlarla oluyor.
Bu mücadelenin parçası olan tüm arkadaşlarımıza
teşekkür ediyorum.
Değerli Konuklar,
Biliyorsunuz su kullanımı konusunun önemli bir
ayağını da yerel yönetimler oluşturuyor. Kentlerde
yaşayan yurttaşların temiz suya ulaşımı, atık suların
sağlık biçimde tahliyesi ve arıtımı gibi konular yerel
yönetimlerin en önemli sorumlulukları arasında yer
alıyor. Bununla birlikte yerel seçimlere 1 hafta kala
gözlemliyoruz ki artık hiçbir aday belediyelerin alt yapı
sorunlarının çözümleri için projelerle ilgilenmiyor.
Seçim süreci, yerel adayların projelerinden çok, merkezi

birlik haberleri
MA RT- NİSA N 2 01 9 SAYI : 1 85

HABERLER
siyasal ittifaklar tarafından belirlenen ve yönlendirilen
bir kampanya süreciyle yürütülüyor.
Siyasetin gündeminde 31 Mart’ta gerçekleştirilecek
yerel seçimler, halkın gündeminde ise varlığını her
geçen gün daha fazla hissettiren ekonomik kriz,
ekonomik durgunluk var.
İcra takip dosyalarından, iflaslardan, intihar
vakalarından da açıkça görüldüğü üzere yoksulluk ve
yoksunluk had safhadadır.
2018’in son çeyreğinde % 3 küçülen ülke ekonomisinde
2019’un “kriz yılı” olacağı, ekonomik küçülmeye bağlı
olarak işsizliğin, hayat pahalılığının ve yoksulluğun
artacağını görmek için kahin olmaya gerek yok.

Yine iktidar partisi metal yorgunluğu gerekçesiyle,
aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa gibi metropollerin
de bulunduğu 7 ilde kendi seçilmiş belediye başkanlarını
istifaya zorlamıştır.
Yani, bugün Türkiye nüfusunun %40’ı, seçimle iş başına
gelmemiş, doğrudan iktidar tarafından atanmış isimler
tarafından yönetilmektedir.
Bu uygulamanın demokrasiyle bağdaşır bir yanı
bulunmamaktadır.
İçinden geçtiğimiz derin kriz ortamı, 31 Mart 2019
tarihinde gerçekleştirilecek olan Yerel Seçimlerinin
siyasal önemini de artırıyor.

Ekonomik büyümede sert düşüş, yüksek enflasyon,
durma noktasına gelen yatırımlar ve yüzde 13’ü aşan
işsizlik “beka” söylemiyle göz ardı edilmeye çalışıyor.

İktidar bloku bu seçimlerin siyasal önemini bildiği için,
yaşanan krizi derinleştirmek pahasına kapsayıcılık
yerine ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı bir dil kullanmaya
devam ediyor.

Evet, yerel seçimlere kriz koşulları altında gidiyoruz.
Fakat bu krizi sadece ekonomik krize indirgememek
gerekiyor. Çünkü Türkiye aslında, derin bir yönetim
krizi, derin bir siyasal kriz yaşıyor.

Bugüne kadar olduğu gibi bu seçimleri de yerel
yönetim politikalarıyla değil, yürütmeyi elde tutmanın
avantajlarıyla ve tehdidiyle kazanmak istiyor.

Bu kriz ekonomik krizin patlak vermesinden çok
önceleri başladı ve hala sürüyor.
Bu derin krizin nedeni ülkemizde yıllardır adım adım
gerçekleştirilen düzenleme ve uygulamalarla Anayasal
Demokrasinin ortadan kaldırılması, halk egemenliği
yerine kişi ve parti hakimiyetine dayalı otoriter bir
rejim inşa edilmesidir.
Yargının neredeyse tamamen yürütmenin tahakkümü
altına alınması ve siyasallaştırılmasıdır. Parlamentonun
etkisizleştirilerek iktidar üzerindeki denge ve fren
mekanizmalarının yok edilmesidir.
Keyfilik, hukuk dışılık, kayırmacılık ve toplumun
rızasını devlet gücünün kullanımıyla sağlamaya dayalı,
dini ve milliyetçiliği, kendine kalkan edinen bu totaliter
yönelim şekli, her geçen gün toplumu birbirine karşı
daha da saflaşmakta, hukuka ve adalete olan güven
daha da azalmaktadır.
Değerli Konuklar,
Türkiye’nin içinden geçtiği krizin bir diğer boyutu da
yerel yönetimlerde yaşanmaktadır.
Bugün ülkemizin güneydoğusunda bulunan 102
belediyenin 94’ünde seçilmiş belediye başkanları
görevden alınarak yerlerine “kayyum”lar atanmış
durumdadır.

İktidar yerel yönetimleri ve kent politikalarını
tartışma dışında bırakmak için büyük gayret gösterse
de TMMOB olarak bizler nasıl bir yerel yönetim
istediğimizi yayınladığımız broşür ile kamuoyuyla
paylaştık. Denizli, Adana ve Muğla’da yaptığımız
Kent Sempozyumlarıyla, yerel yönetim anlayışımızı
kentler özelinde somutlaştıran çalışmalar yaptık.
Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kentlerimizin
katılımcı ve demokratik bir anlayışla, kamucu
politikalar ışığında yönetilmesi için çaba harcayacağız.
31 Mart’taki seçimlerde sandıklara sahip çıkarak,
halkın iradesinin sandıklara yansımasını sağlayacağız.
Değerli Konuklar, Sevgili Arkadaşlar
Konuşmamın başında suyun tüm canlıların ortak
ihtiyacı ve sorunu olduğunu söylemiştim. Bu özelliğiyle
Birliğimize bağlı pek çok odamızın da bir biçimiyle
çalışma alanına giriyor. Bu sempozyumu 10 odamızın
ortak çalışmasıyla hazırladık. 10 odamızın uyum
içinde çalışarak hazırladığı sempozyumun ülkemizde
giderek büyüyen su sorununa ilişkin yeni ve yaratıcı
fikirler ortaya çıkaracağına, halkın ve doğanın çıkarına
su politikalarının oluşturulmasına hizmet edeceğine
inanıyorum.
Sempozyumun başarılı geçmesini diliyor ve hepinizi
sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum.
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MMO ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI
ANKARA’DA TOPLANDI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Öğrenci Üye
Kurultayı 9 Mart 2019 tarihinde Ankara’da TMMOB
Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde
toplandı.
Ana teması “Eğitim, Örgütlenme ve Üniversite
Sorunları” olarak belirlenen kurultaya 45 üniversiteden,
MMO Öğrenci Üye Yönetmeliğine göre Odaya üye
olan yaklaşık 30 bin öğrenci üyeyi temsilen 160 delege
katıldı.
MMO, mühendislik öğrencilerinin, mühendislik
eğitiminin, üniversitelerin ve ülkemizin yaşadığı
sorunları tartışmak, bu sorunların çözümü için
politikalar üretmek amacıyla 1999 yılından beri iki
yılda bir Öğrenci Üye Kurultayları düzenliyor.
MMO Öğrenci Üye Kurultayı 2019’da, üniversitelerin
Makina, Endüstri, İşletme, Uçak, Havacılık, Uzay,
Mekatronik, Sistem, İmalat, Üretim, Üretim Tekniği,
Üretim Sistemleri, Otomotiv, Makina ve İmalat,
Endüstriyel Tasarım ve Enerji Sistemleri Mühendisliği
bölümlerinde öğrenim gören öğrenci üyeler temsil
edildi. On birinci kez yapılan Kurultayda, MMO’ya
bağlı Şubelerde düzenlenen yerel kurultaylardan
süzülen görüşler ışığında, “öğrenci üye örgütlülüğü,
ülkemizdeki mühendislik eğitimi, üniversitelerde
yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri ve meslek
alanlarına ilişkin gelişmeler” tartışıldı.
Kurultayın açılışında MMO Öğrenci Üye Merkez
Komisyonu üyesi Umut Kurt, TMMOB Yönetim

Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve MMO Yönetim
Kurulu Başkanı Yunus Yener birer konuşma yaptılar.
TMMBO Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın
açış konuşması şöyle:
Sevgili Oda Başkanım, Değerli Konuklar ve Genç
Arkadaşlarım,
TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve
dostlukla selamlıyorum.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç arkadaşlarımız,
hepiniz hoş geldiniz. TMMOB’nin simge ismi Teoman
Öztürk’ün adını taşıyan bu güzel tesisin çatısı sizlerle
birlikte olmaktan büyük kıvanç duyuyorum.
Bugün on birincisini düzenlediğimiz öğrenci üye
kurultayımızın ilkini gerçekleştirdiğimiz 1999 yılında
ben Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
üyesiydim. Bugün tüm TMMOB camiasına yayılan
öğrenci üye etkinliklerinin öncülerinden biri olan bu
kurultayın böylesi düzenli bir işleyiş kazanmasından
büyük mutluluk duyuyorum.
Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz öğrenci
üye kurultaylarında aynı salonu paylaştığımız çok
sayıda genç arkadaşımız, bugün Makina Mühendisleri
Odası’nın TMMOB’nin işleyişi içerisinde önemli
sorumluluklar alıyorlar. Sizlerin de meslek hayatına
atıldığınız andan itibaren TMMOB örgütlülüğünün
yükünü omuzlanacağınızdan hiçbir şüphem yok.
Sizlerin gözlerine baktıkça kendi geçmişimi görüp

birlik haberleri
MA RT- NİSA N 2 01 9 SAYI : 1 85

HABERLER
özlem duyduğum kadar, MMO ve TMMOB’nin
geleceğini görüp umut da duyuyorum. İyi ki varsınız,
iyi ki yan yanayız!
Sevgili Gençler;
Buraya gelmeden önce pek çok ilimizde öğrenci
üyesi arkadaşlarımızın katılımıyla yerel kurultaylar
gerçekleştirdiniz. Ülkemizdeki mühendislik eğitimine,
üniversitelerde yaşamına, öğrenci üye örgütlülüğüne
ve ülkenin genel sorunlarına ilişkin tartışmalar
yürütüp, çözüm önerileri oluşturdunuz. Bugün
burada ortaklaştıracağınız bu değerli fikirlere hem
üniversitelerin, hem TMMOB örgütlülüğünün hem de
Türkiye’nin gerçekten ihtiyacı var.
Ülkemizi büyük bir karanlığın içine doğru sürükleyen
iktidarın bu dönemde en önemli hedeflerinden
birisi de üniversitelerimiz oldu. Son 16 yıldır
eğitimin niteliğinden müfredat içeriğine, akademik
özgürlüklerden kampüs yaşamına kadar her alanda
yapılan gerici ve baskıcı müdahaleler nedeniyle
maalesef üniversitelerimiz büyük bir çöküşle yüz yüze.
12 Eylül Darbesi sonrasında darbecilerin üniversiteleri
zapturapt altına alabilmek için kurduğu YÖK, AKP
döneminde tümüyle siyasallaşmış bir kurum haline
dönüştü. Ülkede egemen olan baskıcı, antidemokratik
ve gerici ortam YÖK ve Rektörleri eliyle üniversitelere
egemen oldu.
Bu sürecin en sembolik adımlarından birisi geçtiğimiz
yıl yayınlanan OHAL KHK’sı ile rektörlük seçimlerinin
kaldırılarak, Rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından
seçilir hale gelmesidir. Akademik yıl açılışlarının
Saray’a alınmasıyla tamamlanan bu adım, AKP’nin
demokrasiye ve yükseköğretime bakışını özetliyor.
Özerkliğini tamamen yitirmiş kurumlarda kamu
yararı ilkesini gözetecek şekilde nitelikli bir eğitim
verilemeyeceği gerçeğine rağmen, üniversitelerimiz
gün geçtikçe özerk yapısından uzaklaştırılarak siyasi
iktidarın güdümü altına alınmaya çalışılıyor.
AKP her alanda olduğu gibi, üniversitelerde de
kendisine muhalif bir ses çıkmasını istememektedir.
Bu yüzden eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden
ve barıştan yana akademisyenler çeşitli gerekçelerle
üniversitelerden uzaklaştırılıyor, haklarında davalar
açılıyor, yeri geldiğinde KHK’larla üniversitelerden
atılıyor.
Ne yazık ki, akademisyen cübbelerinin polis
postalları altında çiğnendiği, kampüslerin karakollara
dönüştürüldüğü, öğrencilerin potansiyel birer suçlu
gibi görüldüğü karanlık bir dönemden geçiyoruz.
Bu karanlıkla yüzleşmeden, tek adam rejiminin

hayatlarımızın her alanına yayılan kötülüğüyle
hesaplaşmadan yükseköğretimin sorunlarını çözmemiz
mümkün değildir.
Bizim gençlik yıllarımızda üniversite gençliğinden
bahsedilirken toplumun en aydın kesimi olarak
adlandırılırdı,
bugün
bu
aydınlığı
disiplin
soruşturmalarıyla, polis baskısıyla, gerici uygulamalarla
karartmaya çalışıyorlar. Yükseköğretimde yaşanan tüm
bu yozlaşmaya rağmen sizler bizim umudumuzsunuz,
geleceğimizsiniz.
Sevgili Arkadaşlar,
Ülkemizde son 16 yıldır devam eden AKP iktidarı
boyunca neoliberal uygulamalar ve muhafazakâr
politikalar derinleştikçe, eğitim alanındaki sorunlar
da derinleşmektedir. AKP’nin iktidar dönemi boyunca
okul öncesinden yükseköğretime kadar her aşamada
yaşanan bu dönüşüm, eğitim alanındaki geleneksel
sorunların tümüyle çözümsüzlüğe sürüklenmesine
neden olmuştur.
Plansız biçimde, seçim yatırımı olarak hayata geçirilen
“Her İle bir Üniversite” projesi ile yükseköğretimin en
önemli problemlerinden biri olan eğitim kalitesi ve
standardı sorunu yaygınlaştırılmış, üniversiteler arası
uçurumlar derinleşmiştir.
Üniversitelerin ve öğrencilerin sayısı arttıkça, özellikle
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı gibi teknik
bölümler için gerekli alt yapı, laboratuvar ve uygulama
sistemleri açığı daha da büyümüştür.
Devlet tarafından desteklenen Özel Üniversiteler
nedeniyle yükseköğretim ticari bir faaliyet alanına
dönüşmüştür.
Ülkemizdeki
yükseköğretim
kurumlarının % 40’ı özel üniversitelerden oluşmaktadır.
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Cemaat ve tarikatların yükseköğretim sistemindeki
kadrolaşması, çalınan-servis edilen sorular, yandaşlar
için özel tahsis edilen kadrolar gibi nedenlerle
akademik kadroların niteliği düşmüştür. ODTÜ
bünyesinde oluşturulan URAP’ın dünya çapındaki
üniversitelerinin akademik performanslarına göre
yaptığı sıralamada ilk 500 içinde hiçbir üniversitemiz
yer almamaktadır. İlk 1000 içinde ise sadece 13
Üniversitemiz bulunmaktadır. Bunların tamamı da
1990 yılı öncesinde kurulan üniversitelerdir.
Sevgili Arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi, dünya bilim ve teknoloji alanında çok
hızlı bir gelişim ve değişim süreci yaşamaktadır. Üretilen
bilginin her 2-3 yılda ikiye katlandığı belirtilmektedir.
Bilime ve teknolojiye hakim olan güçler dünyayı da
egemenlikleri altına almaktadırlar. Bu nedenle gelişmiş
ülkeler bütçelerinden mühendislik- bilim teknoloji
ve eğitim alt yapısına ayırdıkları payı gün geçtikçe
artırmaktadırlar.
Ne yazık ki, ülkemizde bu konuda gerekli çalışmalar
yürütülmemektedir. 2018 yılı verilerine göre ülkemizde
AR-GE harcamalarının Gayri Sahi Yurtiçi Hasıla
içerisindeki payı % 0,96 seviyesinde iken OECD üyesi
ülkelerin ortalaması % 2,36 dır.
Öte yandan, son 16 yılda ülkemizdeki üniversite sayısı
iki kattan fazla artırılmıştır. Mühendislik bölümlerinde
öğrenim gören öğrenci sayısında da benzer artışlar söz
konusudur. Ancak eğitime ayrılan ödenekler, öğretim
görevlisi sayısı ve üniversite koşulları gibi göstergelerde
eşdeğer bir artış yoktur.
Eğitim-öğretimdeki teori-pratik uyuşmazlığı, öğretim
elemanı eksikliği gibi genel sorunların yanında, eğitim
programları, ders içerikleri, laboratuvar, derslik,
kütüphane, bilgisayar donanımı, araştırma ve barınak
olanakları birbirine göre oldukça büyük farklılıklar
gösteren eğitim kuruluşları arasında ciddi bir nitelik
farkı sorunu yaratmaktadır
Bu eşitsiz gelişme koşullarında ve ülkemiz
mühendislerinin yatırımdan kopuk politikalarla
geriye düşürüldüğü mesleki formasyonla, mühendislik
hizmetleri ve ileri teknoloji isteyen yatırımlarda iş
gücü istihdamı gelişmiş ülkelerden Türkiye’ye doğru
gerçekleşmekte, meslek uygulama alanlarımız gün
geçtikçe daraltılmaktadır.
Ülke ihtiyaçlarıyla, sanayi politikalarıyla bağdaşmayan
yükseköğretim planlaması nedeniyle üniversite
mezunları işsizliğe mahkum edilmiştir. Yüzbinlerce
mühendis, mimar ve şehir plancısı, mezun olduğu
alan dışında çalışmak zorunda kalmakta, yüzbinlerce
mezun ise hiç iş bulamamaktadır.

Sevgili Arkadaşlar,
Mevcut politika ve uygulamaların yerine; planlamacı
bir anlayışla, toplumsal gereksinimleri, üretimi,
istihdamı ve yaşam boyu eğitimi, ülkenin bilim ve
teknoloji yeterliliğinin güçlendirilmesini temel alan
ulusal eğitim politikalarının yaşama geçirilmesi ile
bu olumsuz tablonun değiştirilmesi mümkündür.
İnsanlarımızın üzerinde özgürlük ve gönenç içerisinde
yaşayacağı başka bir Türkiye mümkündür.
Böylesi bir eğitim politikası ve yapılanmaların temel
hedefleri:
1)Ülkenin gereksinim duyduğu elemanları ihtiyaç
oranında yetiştirmek
2)Bilimsel bilgiyi üretmek
3)Eşit ve ücretsiz eğitim sunmak
4) Üniversite eğitimini özerk ve demokratik ortamlarda
sürdürmek
5)Belletme ve ezbercilik yerine öğrenmeyi, verileri
kabul etmek yerine araştırma yeteneğini geliştirmek
6)Öğrencilerin teknik eğitimi yanında sosyal ve
kültürel eğitimlerini de tamamlamak
7)Bu anlayışa uygun nitelik ve sayıda öğretim üyesi
yetiştirmek
8)Çok sayıda niteliksiz mühendis yetiştirecek çok
sayıda donanımsız üniversite ve bölüm açmak yerine,
ülke ihtiyaçlarını gözeten yeterli eğitim kadrosu ve
kütüphane, derslik, laboratuvar, yurt vb. alt yapısı
tamamlanmış kuruluşlar oluşturmak
9)Şimdiye kadar açılmış bulunan üniversitelerin
kalite düzeyini artırmak ve kalite eşitsizliğini ortadan
kaldırmak, eksik alt yapılarını tamamlamak
10)Eğitimde
kalite
standartlarını
oluşturarak
mühendislik bölümlerinin kalitesini bu kriterlere göre
denetlemek
11)Ülkemizde verilen lisans diplomalarının uluslararası
düzeyde tanınmasını sağlamak
12) Lisans eğitimini meslek içi eğitim programlarıyla
sürekli desteklemek olmalıdır.
Üniversite eğitimi bir meslek edinmenin yanı sıra belki
ondan da önce yaşadığımız toplumu anlama, bilimsel
düşünme ve sorgulama yeteneğini geliştirme, insan
haklarına saygılı çağdaş bir birey olma yolunda atılmış
önemli bir adımdır.
Tam da bu nedenle, eğitim ve meslek alanlarımıza
yönelen gerici-liberal kuşatmaya karşı bilimi rehber
alarak hep birlikte karşı durmak zorundayız.
Biliyor ve inanıyorum ki, ulusal ve evrensel değerleri
içselleştirmiş, laikliğe, demokrasiye ve hukukun
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üstünlüğüne inanan çok kültürlü bir toplumu zenginlik
kabul eden, eleştiriye açık, üreten ve kamu yararını
gözeten ve de en önemlisi gelecekte örgütümüzü
yönetecek, örgütümüzün ilkelerine sahip çıkacak,
örgütümüzü büyütecek arkadaşlarımız sizlerin
arasından çıkacaktır.

TMMOB olarak daha önceki seçimlerde olduğu gibi
bu seçimlerde de üyelerimizin sandığa gitmesi ve
sandıklara sahip çıkması için gayret göstereceğiz.

Değerli Arkadaşlar,

Değişen idari yapıyı ve yasaları da gözeterek
hazırladığımız bu bildirgede yer alan fikirlerin
yaygınlaşması ve uygulanması için mücadele edeceğiz.

Sözlerime son vermeden önce son bir şeyin altını
çizmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi bu ayın
sonunda Yerel Seçimler gerçekleştirilecek. Bu yerel
seçimler daha öncekilerden çok daha farklı bir
atmosferde gerçekleştiriliyor.
Yerel adayların çalışmalarından çok, merkezi siyasal
ittifaklar tarafından belirlenen ve yönlendirilen bir
kampanya süreciyle karşı karşıyayız.
Bunun daha da ötesinde Cumhurbaşkanı Hükümet
Sistemi ile birlikte devletin tüm olanaklarının, bir siyasi
partinin ya da ittifak adayının desteklenmesi için açık
biçimde seferber edildiği bir seçim dönemi yaşıyoruz.
Bu eşitsizlik daha şimdiden seçimlerin demokratik
niteliğine gölge düşürmektedir.
Aynı zamanda parti başkanı da olan Cumhurbaşkanı’nın
seçim yasaklarından azade kılınması, kabinede yer alan
bakanların bakanlıkların tüm olanaklarını seçimler
için kullanması, bizzat en yetkili isimler tarafından
muhalefet ittifakına oy verecek yurttaşların terörist
olarak nitelendirilmesi seçimlerin hangi koşullarda
gerçekleştirileceği konusunda asgari bir fikir
vermektedir.
Tek adam rejimi ve devlet kurumlarının parti örgütü
olarak kullanılması son yıllarda seçim adaleti ve sandık
güvenliği konusunu en önemli gündemlerden birisi
haline getirmiştir.

Seçimlere ve yerel yönetimlere ilişkin bakışımızı her
zaman olduğu gibi bir bildirge hazırlayarak kamuoyuyla
paylaştık.

Bizler kentsel hizmetlerin kamusal 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 barışık; sağlıklı kentler
yaratmak istiyoruz. Bu doğrultudaki mücadelemizi
seçimler sonrasında da devam ettireceğiz.
Sevgili Genç Arkadaşlarım,
TMMOB, karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı
barışı, eşitsizliğe karşı adaleti, şiddete karşı kardeşliği,
sömürüye karşı emeği savunmaya, başka bir Türkiye
ve başka bir dünya mücadelesinde onurlu ve dik
yürüyüşüne genç arkadaşlarımızdan aldığı güçle
devam edecektir.
Burada gelişen ilişki birlikte çıkılacak uzun bir yolun
ilk adımlarıdır.
Bizler, 1970’lerden beri Teoman Öztürk ve arkadaşları
tarafından yaratılan bir değerin bayrağını devraldık,
o değerlerin bir gelenek halinde sürmesini sağladık.
Şimdi sizlerin bayrağı devralma zamanınızdır.
Bu ülkenin geleceğini karartmak isteyenlere inat,
aydınlıklardan, güzelliklerden yana olsun sizin
mücadeleniz.
UMUTLA, İNATLA, İNANÇLA KALIN
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ÇMO 8. ÖĞRENCİ KURULTAYI DÜZENLENDİ

İki yılda bir düzenlenen TMMOB Çevre Mühendisleri
Odası Öğrenci Kurultayının sekizincisi 20-21 Nisan
2018 tarihlerinde, ÇMO Ankara Şube sekreterliğinde,
Hacettepe Üniversitesi‘nde Sıfır Atık temasıyla
gerçekleştirildi.
20 farklı üniversiteden yaklaşık 250 öğrencinin katıldığı
Kurultaya TMMOB adına Yürütme Kurulu Üyesi Baki
Remzi Suiçmez katıldı. Kurultayın açılışında ÇMO
Yönetim Kurulu Başkanı, TMMOB Yürütme Kurulu
Üyesi Baki Remzi Suiçmez, Hacettepe Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülen
Güllü birer konuşma yaptılar.
Açılış konuşmalarının ardından öğrenci komisyonu
sunumları ile devam eden kurultayda ilk gün 3 oturum,
ikinci gün 2 oturum gerçekleştirildi.
İlk gün ÇMO Ankara Şube Öğrenci Komisyonu
“Hoş geldiniz” konuşması, Samsun Şube Öğrenci
Komisyonu tarafından “Girişimcilik ve İnovasyon”,
İzmir Şube Öğrenci Komisyonu tarafından “Çevre
Mühendisliğinde Mezuniyet Sonrası Eğitimler”, Mersin
Şube Öğrenci Komisyonu tarafından “Sıfır Atık”,
Düzce Temsilciliği Öğrenci Komisyonu tarafından
“Sanal Su Ticareti”, Ankara Şube Öğrenci Komisyonu
tarafından “Sahra Tozları İklim Değişikliğine ve İnsan
Sağlığına Etkileri”, Kocaeli Şube Öğrenci Komisyonu

tarafından “Dünyada ve Türkiye‘de İklim Değişikliği
Politikaları ve İklim Adaleti” sunumları gerçekleştirildi.
İkinci gün ise İzmir ve Isparta Şubeleri Öğrenci
Komisyonları tarafından “Yok Olan Değerlerimiz
Hasankeyf Örneği”, Adana Şube Öğrenci Komisyonu
tarafından “ÇED Süreçleri ve Uygulamaları”, Bursa
Şube Öğrenci Komisyonu tarafından “Mikro Plastik ve
Plastik Kullanımı”, İstanbul Şube Öğrenci Komisyonu
tarafından “Tüm Yönleri ile 3. Havalimanı ve Mega
Projeleri Ekonomi Politiği” sunumları yapıldı.
Sunumların ardından soru-cevap ile tartışma ve
değerlendirilme bölümleri gerçekleştirildi.
Sunumların yanı sıra “ÇMO Örgütlülüğü”, “Girişimcilik
ve İnovasyon”, “Mikroplastikler”, “Sıfır Atık”, “Yok
Olan Değerler”, “İklim Adaleti”, “Temiz Üretim ve
Yenilenebilir Enerji”, “Bireylerde Çevre Bilinci”, “İklim
Değişikliğine Doğal Etkenler” başlıklarıyla atölye
çalışmaları yapıldı.
Kurultayda öğrencilerin gün boyu bilgi alışverişi,
tartışmalar ve değerlendirmeleri sürerken birbirleri
ile kaynaşması, ve dinlenmesi amacıyla ilk gün REC
tarafından açılan ‘SEN DURDURABİLİRSİN‘ sergisine
gezi ve akşam ise Gala Yemeği düzenlendi. İkinci günse
oturumlardan sonra Anıtkabir‘e gezi düzenlendi.
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TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Baki Remzi
Suiçmez’in konuşması şöyle:
“Sevgili TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanım,
Kurultay sekreteryasını üstlenen Ankara Şube
Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Hacettepe
Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanım,
Sevgili Meslektaşlarımız, Öğrenci Arkadaşlarımız,
Değerli Konuklar

kaldırılacağı sözüne karşın AKP döneminde tümüyle
siyasallaşmış bir kurum haline dönüşmüş, Ülkede
egemen olan baskıcı, antidemokratik ve gerici ortam,
YÖK ve Rektörleri eliyle maalesef üniversitelere de
egemen olmuştur.

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

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

Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden gelen
genç arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, hoş geldiniz.
TMMOB’nin geleceği olan sizler karşısında, hep
birlikte “gelecek bizim” demekten onur duyduğumuz
gençler, hoş geldiniz.

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 çalışılmaktadır.

Sevgili Gençler

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

TMMOB örgütlülüğü olarak bizler 1990’lı yıllardan bu
yana öğrenci arkadaşlarımızla ilişkilerimizi geliştirmek,
genç arkadaşlarımızla meslek hayatına başlamadan
önce tanışabilmek için öğrenci üye faaliyetlerine
önem veriyoruz. Öğrenci üyelerimizle yürüttüğümüz
etkinlikler, yaz kampları ve kurultaylar, sadece genç
meslektaşlarımızın TMMOB’yi tanımasına değil, 1954
yılında kurulan TMMOB örgütlülüğünün dinamizm
kazanmasına hizmet ediyor.
Birliğimize bağlı 24 Odamızdan birisi olan Çevre
Mühendisleri Odamız da, 1992 yılı gibi hem
kuruluş tarihi hem de üye profil yapısı göz önünde
bulundurulduğunda nispeten genç bir odamız.
Dolayısıyla öğrenci üyelerimizin ve yeni mezun
arkadaşlarımızın Oda faaliyetleriyle kaynaşması bu
bünyede çok daha kolay olabiliyor. Bugün Odamız
bünyesinde sekizincisi düzenlenen bu gibi öğrenci
kurultayların TMMOB bünyesinde bütünleşme
sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyorum.
Sevgili Gençler
Her ne kadar 3 hafta önce gerçekleştirilen Yerel Seçim
sonuçları Ülkemizde biraz bahar havası ve umut
dalgası yaratmış olsa da, farkındayız ki sizler, zor bir
dönemde öğrencilik yapıyorsunuz. Çünkü son 17 yıldır
bilimsel eğitimin niteliğinden müfredatların içeriğine,
akademik özgürlüklerden kampüs yaşamına kadar her
alanda yapılan gerici ve baskıcı müdahaleler nedeniyle
maalesef üniversitelerimiz büyük bir çöküşle yüz
yüzedir.
12 Eylül Darbesi sonrasında darbecilerin üniversiteleri
zapturapt altına alabilmek için kurduğu YÖK,

Ne yazık ki, akademisyen cübbelerinin polis
postalları altında çiğnendiği, kampüslerin karakollara
dönüştürüldüğü, öğrencilerin potansiyel birer suçlu
gibi görüldüğü karanlık bir dönemden geçiyoruz.
Bu karanlıkla yüzleşmeden, tek adam rejiminin
hayatlarımızın her alanına yayılan kötülüğüyle
hesaplaşmadan yükseköğretimin sorunlarını çözmemiz
mümkün değildir.
Bizim gençlik yıllarımızda üniversite gençliğinden
bahsedilirken toplumun en aydın kesimi olarak
adlandırılırdı,
bugün
bu
aydınlığı
disiplin
soruşturmalarıyla, polis baskısıyla, gerici uygulamalarla
karartmaya çalışıyorlar. Yükseköğretimde yaşanan tüm
bu yozlaşmaya rağmen sizler bizim umudumuzsunuz,
geleceğimizsiniz.
Sevgili Arkadaşlar
Ülkemizde 12 Eylül faşizmi ile başlayan son 17 yıldır
devam eden neoliberal uygulamalar ve muhafazakâr
politikalar derinleştikçe, eğitim alanındaki sorunlar
da derinleşmektedir. AKP’nin iktidar dönemi boyunca
okul öncesinden yükseköğretime kadar her aşamada
yaşanan bu dönüşüm, eğitim alanındaki geleneksel
sorunların tümüyle çözümsüzlüğe sürüklenmesine
neden olmuştur. Oysa bizler, her alanda çözüm
bulunacağına inanan mühendisler, mimarlar, şehir
plancılarıyız.
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Ülkemizde sürekli olarak tartışma gündeminde yer
alan konulardan biri olan “üniversite eğitiminin
kalitesi” sorununun çözümü, sistemi bütün olarak ele
alıp, anaokulundan üniversiteye kadar ciddi bir insan
gücü planlaması ve müfredat seçimi yapılarak kalıcı bir
sistem kurmaktan geçmektedir.
TMMOB’nin de karşı çıktığı “4+4+4 sistemi” ile
gelinen nokta ‘piyasa merkezli’ ve yoğun ‘inanç
sömürüsüne’ dayalı bir eğitim sistemidir. Üniversite
eğitiminin kalitesi, bu eğitime başlayan öğrencilerin
ortaöğretimde aldıkları eğitimin niteliği ile yakından
ilgilidir. Ortaöğretim öğrencilerinin başarı durumlarını
ölçmeye yarayan çeşitli göstergeler, bu konudaki
yetersizlikleri ortaya koymaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı, aynı siyasi iktidar içerisinde
sürekli değişen Bakanlar döneminde yıllardır yaptığı
değişikliklerle eğitim sistemini yap-boz tahtasına
çevirmiş, son olarak açıklanan yeni müfredat
üzerinden öğrenci ve velilerin kafasını karıştırmak
dışında eğitimde somut ve çözüme dayalı politikalar
geliştirememiştir. Türkiye’de en sık değişen sistem
liselere geçiş sınavları olmuş, 2000-2019 yılları arasında
her 2.5 yılda bir kez liseye geçiş sistemi değişmiş,
sizler bu süreçlerden geçerek üniversitelerde çevre
mühendisliği eğitimini seçmişsiniz.
Ortaöğretim ile birlikte sürekli değiştirilen
Yükseköğretime giriş sistemi de siyasi iktidarlarca
sürekli değiştirilmiş, en son 2017 yılında yeniden
“Ben yaptım-oldu” mantığıyla plansız, programsız,
hazırlıksız bir düzenlenmeye gidilmiştir.
Yine, plansız biçimde, seçim yatırımı olarak
hayata geçirilen “Her İle bir Üniversite” projesi ile
yükseköğretimin en önemli problemlerinden biri olan
eğitim kalitesi ve standardı sorunu yaygınlaştırılmış,
üniversiteler arası uçurumlar derinleşmiştir.
Son 17 yılda ülkemizdeki üniversite sayısı iki kattan
fazla artırılmıştır. Mühendislik bölümlerinde öğrenim
gören öğrenci sayısında da benzer artışlar söz
konusudur. Ancak eğitime ayrılan ödenekler, öğretim
görevlisi sayısı ve üniversite koşulları gibi göstergelerde
eşdeğer bir artış yoktur.
Eğitim-öğretimdeki teori-pratik uyuşmazlığı, öğretim
elemanı eksikliği gibi genel sorunların yanında, eğitim
programları, ders içerikleri, laboratuvar, derslik,
kütüphane, bilgisayar donanımı, araştırma ve barınak
olanakları birbirine göre oldukça büyük farklılıklar
gösteren eğitim kuruluşları arasında ciddi bir nitelik
farkı sorunu yaratmaktadır.

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 Vakıf Üniversiteleri
kapsamında Ülkemizdeki yükseköğretim neredeyse
tümüyle ticari bir faaliyet alanına dönüşmüştür.
Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının % 40’ı
vakıf üniversitesi denilen ve neredeyse tümü İstanbul
ve birkaç büyükşehirde kurulan ve aslında Vakıf
değil Özel Üniversitelerden oluşmaktadır. TMMOB,
ilköğretimden yükseköğretime kadar eğitimin
özelleştirilmesine karşıdır.
Eğitim sistemimizin tümündeki yozlaşmaya bağlı olarak
cemaat ve tarikatların yükseköğretim sistemindeki
kadrolaşması, çalınan-servis edilen sorular, yandaşlar
için özel tahsis edilen kadrolar gibi nedenlerle
akademik kadroların niteliği düşmüştür. Uluslararası
derecelendirme kuruluşları yanı sıra, ODTÜ
bünyesinde oluşturulan URAP’ın dünya çapındaki
üniversitelerinin akademik performanslarına göre
yaptığı sıralamada ilk 500 içinde son yıllarda hiçbir
üniversitemiz yer almamaktadır. İlk 1000 içinde sadece
13 Üniversitemiz bulunmaktadır ki, bunların tamamı
da 1990 yılı öncesinde kurulan üniversitelerdir.
Gelinen noktaya çevre mühendisliği açısından bakarsak,
sayısı çok az olan Kıbrıs ve yurt dışı eğitim kurumları
hariç, ülkemizde 2019 yılında çevre mühendisliği eğitimi
28 adet Devlet Üniversitesi tarafından verilmektedir.
Çevre Mühendisliği Programları; İnşaat Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,
Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi gibi
7 ayrı adlı Fakültede yürütülmektedir. İngilizce ya da
Türkçe, bazen karma dil eğitimi verilirken, yarıdan
fazla fakültede açılan kontenjanlar son yıllarda ilk ve de
son yerleştirmede dolmamıştır. Çevre Mühendisliğini
kazanan öğrencilerimize baktığımızda, 2018 yılı
itibarıyla, yerleşilen fakültede matematikte net yapma
durumunun 36.3 den 3.8 e, fen bilimlerinde 15.3 den
1.8 e kadar değiştiği görülmektedir.
Özetle; evrensel koşulları sağlayan ve öğrencilerin
beklentilerini
karşılayabilen,
devamlı
değişen
istihdam koşullarına uyum sağlayabilen, toplumun
gereksinimlerine yanıt verebilen bir üniversite
ortamına girmesi gereken öğrencilerimiz; eşitlik,
üniversitede özerklik ve demokrasi, yeterli ve nitelikli
öğretim üyesi, derslik, laboratuar, yabancı dil öğrenimi,
dünyaya uyumlu müfredat, harç, kredi, yurt, burs,
araştırma ve teknoloji, staj, unvan, planlama ve
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istihdam gibi sorunlar yumağından oluşan adeta bir
mayın tarlasından geçerek mezun olmak ve iş aramak
ve bulmak durumundadır
Sevgili Gençler
Bildiğiniz gibi, dünya bilim ve teknoloji alanında çok
hızlı bir gelişim ve değişim süreci yaşamaktadır. Üretilen
bilginin her 2-3 yılda ikiye katlandığı belirtilmektedir.
Bilime ve teknolojiye hakim olan güçler dünyayı da
egemenlikleri altına almaktadırlar. Bu nedenle gelişmiş
ülkeler bütçelerinden mühendislik- bilim teknoloji
ve eğitim alt yapısına ayırdıkları payı gün geçtikçe
artırmaktadırlar.
Ne yazık ki, ülkemizde bu konuda gerekli çalışmalar
yürütülmemektedir. 2018 yılı verilerine göre ülkemizde
AR-GE harcamalarının Gayri Sahi Yurtiçi Hasıla
içerisindeki payı % 0,96 seviyesinde iken OECD üyesi
ülkelerin ortalaması % 2,36 dır.
Eğitim sistemimizde bilimin “meta”, üniversitenin
“ticarethane”, öğrencinin “müşteri” konumuna
sürüklendiği bugün, TMMOB, eğitim sorunlarının
çözümü sürecinde yeni mezun şöyle bir mühendis
mimar-şehir plancısı ile karşılaşmak istemektedir:
Öğrenmeyi öğrenmiş, araştıran, bilgi üreten, yabancı
dil bilen, teknolojiyi kullanabilen, sosyal bilimlere
açık, çevresini sorgulayan, yaratıcı, üretken, toplumla
bütünleşen, kalite bilincine sahip, yerel değerleri göz
ardı etmeyen, zamanın değerini kavrayan, kendisiyle
barışık, etik değerlere sahip, entellektüel özellikli,
meslek örgütüne ve örgütlenmesine inanan, ülke ve
meslek sorunlarına duyarlı bir Mühendis, Mimar, Şehir
Plancısı
Sevgili 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 sorumluluğumuz, 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.
Başta Çevre Mühendisleri Odamız olmak üzere,
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 bilimsel 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 TMMOB ve bağlı Odaları olarak yıllardır
siyasi iktidarların hedefindeyiz.
Bugün de siyasal iktidar, bütün talan ekonomisine,
kamusal varlıklarımızın özelleştirilmesine, doğal
dengenin bozulmasına, biyolojik çeşitliliğin azalmasına,
türlerin yok olmasına, ormansızlaşmaya, toprak
bozulmasına ve doğal kaynaklarımızın tükenmesine
karşı çıktığımız için bizleri etkisizleştirmeye çalışıyor.
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.
Siyasal iktidarlara asla boyun eğmedik, asla
eğmeyeceğiz. TMMOB, karanlığa karşı aydınlığı,
savaşa karşı barışı, eşitsizliğe karşı adaleti, şiddete karşı
kardeşliği, sömürüye karşı emeği savunmaya, başka bir
Türkiye ve başka bir dünya mücadelesinde onurlu ve
dik yürüyüşüne genç arkadaşlarımızdan aldığı güçle
devam edecektir.
Bizler, 1970’lerden beri Teoman Öztürk ve arkadaşları
tarafından yaratılan bir değerin bayrağını devraldık,
o değerlerin bir gelenek halinde sürmesini sağladık.
Şimdi sizlerin bayrağı devralma zamanınızdır.
Bu ülkenin geleceğini karartmak isteyenlere inat,
sizlerin mücadeleniz aydınlıklardan, güzelliklerden
yana olsun.
Umutla, İnatla, İnançla Kalın.
Bize ümit getirdiniz, bize umut getirdiniz, bize
coşku getirdiniz. Birlikte kazanacağımız birlikte
yaşayacağımız güzel günlere duyduğumuz umut ve
inançla, hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum.
Yaşasın ÇMO Öğrenci
TMMOB Örgütlülüğü.”
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14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
DÜZENLENDİ
Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubemize teşekkür
ediyorum.
Değerli Konuklar,
Tesisat mühendisliği, makina mühendisliğinin temel
disiplinlerinden biridir ve tesisat sektörü, cihaz,
malzeme, ekipman üretimi ve taahhüt uygulamalarıyla
birlikte ciddi bir pazar oluşturmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO)
düzenlediği 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi
(TESKON) ve Teskon+Sodex-Fuarı, 17-21 Nisan 2019
tarihlerinde İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi’nde gerçekleştirlidi.
“Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” temasıyla
düzenlenen kongre dört gün sürdü.
Wheel Chair Dance Project Tekerlekli Sandalye
Dans Ekibi’nin gösterisi ile başlayan kongrenin açılış
konuşmaları, MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Yüksel Yaşartekin, Kongre Yürütme Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Ali Güngör, Hannover Messe Fuarcılık
A.Ş. Sodeks Fuarları Direktörü Toros Utku, Türk
Tesisat Mühendisleri Derneği Başkanı Dr. Kemal Gani
Bayraktar, MMO Başkanı Yunus Yener ve TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından
yapıldı.
TMMOB YÖnetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın
Açılış konuşması şöyle:
Değerli Konuklar, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili
Basın Mensupları,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim
Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
İlki 1993 yılında yapılan Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongrelerimizin düzenleme kurullarında yıllarca
görev almış bir meslektaşınız olarak burada, aranızda
bulunmaktan mutluluk duyuyorum.
“Mühendislikte Uzmanlık” kavramının gelişmesine
ve yerleşmesine büyük katkıları olan TESKON’un
çeyrek asrı aşan bir süredir devam ettiren Makine
Mühendisleri Odamıza ve ev sahipliğimizi üstlenen

Sektörde ürün tasarımından imalata, satış hizmetlerine,
kullanım alanlarına ilişkin projelendirme hizmetlerine,
cihaz ve sistemlerin montaj, işletmeye alma, test,
kontrol, kabul, işletme ve bakım aşamalarına kadar
sürecin her noktasında makina mühendisleri görev
yapmaktadır. Dolayısıyla sektörün geliştirilmesi ve
korunması bizler için özel bir önem taşımaktadır.
Sektörün sorunlarının tespiti, çözümlerinin ne
olabileceğinin her yönüyle tartışıldığı kongrelerimiz
sayesinde, bu ülkede tesisat mühendisliği kavramı
anlamlı bir yere oturmuş, görünür, bilinir bir aşamaya
gelmiştir.
Kongrelerimizde üretilen, paylaşılan bilgi ve teknoloji,
26 yıldır meslek alanımızın ve sektörün gelişmesine,
halkımızın daha sağlıklı, planlı, güvenli, temiz
mekânlar ve kentlerde yaşamasına hizmet etmektedir.
Kongrelerimizde sunulan bildiriler, yapılan kurslar,
seminerler, atölyeler ile tesisat mühendisliği 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 teknolojinin
paylaşılması, yaygınlaşması; tesisat mühendisliğinin
temel ve uygulamalı alanlarında bilimsel ve
teknolojik gelişmelerin sunulması ve tartışılması bu
kongrelerimizin hedefleri arasındadır.
Değerli Meslektaşlarım,
Ülkemizde derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Bu krizi
en fazla hissettiğimiz alanlar, üretime dayalı sektörler.
Tesisat sektörü de bu krizi doğrudan yaşayan sektörlerin
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başında geliyor. Dövize bağlı girdi maliyetlerinin
artması ve yükselen fiyatlar nedeniyle talebin düşmesi,
üretimi neredeyse durma noktasına getirmiştir.
Öte yandan sorunun kaynağını sadece geçtiğimiz
yıl ortaya çıkan kur artışına başlamamak gerekiyor.
Serbest piyasa ekonomisinin doğal bir sonucu olan kur
dalgalanmalarına karşı bu kadar savunmasız olunması,
ekonomideki yapısal sorunlardan kaynaklanmaktadır.
Tesisat sektörü özelinde düşündüğümüzde planlı
sanayi politikalarının olmaması, fason üretim, sorunlu
ithalat politikaları, özellikle yatırım malları ithalatında
korumacı politikaların olmaması ve tek taraflı olarak
imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması bu yapısal
sorunların başlıcalarıdır.
KOBİ niteliğindeki firmalarımız yetersiz teşvikler,
eşitsiz rekabet koşulları, üretimlerini durdurma,
büyük firmaların isteklerine tabi olma, fason üretimle
dünya pazarlarına düşük kâr marjıyla çalışma kıskacı
altındadır. Bu düşük kârlılık sektördeki küçük ve
orta ölçekli firmalarımızı ne yazık ki kırılgan hale
getirmektedir.
Büyük firmalar da geçmişteki düşük döviz kuru
politikalarından dolayı artan oranda ithalata yönelmiş
ancak sürekli yükselen döviz kuru nedeniyle borç
kıskacı altında kalmıştır.
Bu nedenlerle tesisat mühendisliğinde istihdamın
giderek azaldığı, küçük ölçekli mühendislik firmalarının
birbiri ardına kapandığı, büyük işletmelerin ise işçi
çıkarttığı bir dönemden geçiyoruz.
Değerli Meslektaşlarım,
Tesisat sektöründe karşı karşıya olduğumuz bu
tablo aslında Türkiye’deki sanayi sektörünün genel
bir yansımasından ibaret. Türkiye 1980’li yıllardan
itibaren, sanayi sektörlerine ucuz girdi sağlayan
büyük ölçekli kamusal sanayi üretimi yapan KİT’lerin
özelleştirilmesiyle adeta bir sanayisizleşme girdabına
sokulmuştur.
Türkiye ekonomisi ve sanayisi, yıllardır, yüksek oranlı
borçlanma ve yoğun ithal girdi kolaycılığının üzerine
oturmuştur. 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 sektörler gerileyip rantiye ve spekülatif kâr
çevrelerinin egemen olması söz konusudur.
Birkaç yıl öncesine kadar düşük kur ve uygun faiz
oranlarıyla gerçekleştirilen yüksek dış borçlanma,

teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek sektörlerde
değerlendirilmediği için, bugün oluşan yüksek kur
nedeniyle büyük bir handikaba dönüşmüştür. Bugün
sanayi üretiminin büyük kısmı, borç faizlerinin
ödenmesi için kullanılmakta, yeni yatırımı ve teknoloji
yenilenmesi yapılamamaktadır.
Sanayide yaşanan bu kriz elbette topluma da
yansımaktadır. Ülkemizin bugünkü temel sorunu olan
üretim kıtlığı, şehir merkezlerinde kurulan tanzim
çadırları önünde oluşan kuyruklar olarak sokaklara
yansımıştır.
Krizin yarattığı dalgalanmayı dengeleme iddiasıyla 6
ay önce ilan edilen Yeni Ekonomi Programı neredeyse
hiçbir hedefini tutturamadı. Geçtiğimiz hafta
yapısal reformlar olarak açıklanan yeni paketten de
emekçilerin kıdem tazminatının fona dönüştürülerek
gasp edilmesinden başka bir şey çıkmadı.
Yüksek enflasyon, yüksek faiz, yüksek işsizlik, yüksek
döviz kuru ve bunlara eşlik eden ekonomik küçülme
ülkemizin geleceğini, halkımızın gündelik yaşamını
tehdit etmeye devam etmektedir.
Değerli Meslektaşlarım,
TMMOB olarak en başından bu yana krizin sadece
ekonomik kriz olmadığını, ülkemizde derin bir yönetim
krizi olduğunu dile getiriyorduk. Yerel seçimlerde ve
sonrasında ortaya çıkan tablo bu siyasal krizin en açık
göstergesidir.
Türkiye tarihinin belki de en adaletsiz, en antidemokratik
seçim süreçlerinden birisini yaşadık. İktidarın, devlet
olanaklarını siyasal menfaatleri için seferber ettiği,
medyanın iktidarın propaganda aracı olarak işlediği,
insanların korku ve tehditle baskı altına alındığı böyle
bir seçimin demokratik teamüllerle uzaktan yakından
ilişkisi yoktur.
Seçim öncesi konuşmalarımda da tekrarladığım gibi,
yerel yönetim seçimleri olmasına rağmen, adaylar ve
projeleri değil, merkezi siyasal ittifakların birbirleri
hakkındaki sözleriyle yönlendirilen bir seçim süreci
yaşadık.
Seçim süreci ne kadar antidemokratik işlediyse,
seçim sonrası da aynı şekilde antidemokratik biçimde
işlemektedir.
Seçmenlerin demokratik iradesinin tanınmadığı,
seçim hukukunun doğuda farklı batıda farklı işletildiği,
seçimleri kazanan adayların mazbatalarının keyfi
biçimde bekletildiği bir süreç işlemeye devam ediyor.
TMMOB olarak herkesi demokrasinin evrensel
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değerlerine bağlı kalmaya, hukukun üstünlüğünü
tanımaya ve halk iradesine saygı duymaya davet
ediyoruz.
Anayasaya sadakat, hukuka saygı ve demokrasinin
gereklerini yerine getirmek, ülkemizin içinde
bulunduğu ekonomik ve siyasal krizden çıkışının
ilk ve en önemli adımı olacaktır. İnsanların adalete
olan güvenini sağlamadan, insanların haklarına
saygı göstermeden, insanların geleceklerinden güven
duyacağı koşulları yaratmadan ne ekonomi gelişir ne
de ülke huzura kavuşur.
Değerli Meslektaşlarım,
Her şeye rağmen geleceğe umutla bakmak istiyoruz.
Üreten, sanayileşen, kalkına ve hakça paylaşan bir
Türkiye umudumuzu korumak istiyoruz. Bu doğrultuda

fikirlerimizi ve çözüm önerilerimizi toplumun tüm
kesimleriyle paylaşmak istiyoruz.
Dört gün boyunca devam edecek bu kongremiz de
bunun araçlarından birisidir. Kongre kapsamında
düzenlenecek sempozyumların, seminerlerin, kursların
ve fuarın tesisat sektörünün canlandırılması için fırsat
olmasını diliyorum.
Bizleri buluşturan arkadaşlarıma, Düzenleme,
Yürütme, Danışma Kurullarımıza, görüşlerini
bizimle paylaşacak bilim insanlarına, uzmanlara,
Makina Mühendisleri Odamıza ve İzmir Şubesi’nin
yöneticilerine, çalışanlarına ve geçmişten bugüne bu
kongreye emek ve katkısı bulunan bütün arkadaşlarıma
bir kez daha teşekkür ediyorum.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

“MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ TAMAMLAMA” İLANLARI
HAKKINDA SUÇ DUYUSUNDA BULUNDUK
Mühendislik unvan ve yetkileri ile çalışmak
isteyenlerin sahip olması gereken koşullar özetle
şöyle sıralanmıştır.
• Türkiye’deki üniversitelerin mühendislik ve
mimarlık eğitimi veren Fakültelerinden mezun
olmuş olmak,

İnternet sayfaları üzerinden kanunlara aykırı biçimde
“Mühendislik Eğitimi Tamamlama” adı altında yapılan
duyurulara ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.
Birliğimiz, https://meslekiyetkilendirme.com ve
https://resmisertifikalar.org sayfaları üzerinden
yayımlanan ve 17,750.00 TL ücret karşılığında
“Mühendislik eğitim tamamlama imkanı ile mühendis
ünvanı alabilirsiniz” duyurularına ilişkin olarak
hukuksal işlem başlatmıştır. Söz konusu eğitim adı
altında duyurulan uygulamalar yasa dışı olup mağdur
olunmaması için kesinlikle herhangi bir başvuruda
bulunulmaması gerekmektedir.
Türkiye’de mühendis, mimar, şehir plancısı unvanı
yasal koruma altına alınmıştır. 1938 tarihli ve 3458
sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun’un 1.
maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde

• Programları, Türkiye’deki üniversitelerin
MühendislikMimarlık
eğitimi
veren
bölümlerinin programları ile eşdeğer oldukları
kabul edilmiş yabancı üniversite veya okullardan
mezun olmuş olmak. (Bu eşdeğerliğin saptanması
halen YÖK tarafından yapılmaktadır.)
Kanunun 7. maddesine göre; birinci maddede
zikrolunan diploma veya ruhsatlardan birini haiz
olmayanlar Türkiye’de Mühendis unvanıyla istihdam
olunamazlar ve bu imzalarla sanat icra edemezler ve
bu unvanları kullanarak rey veremezler ve imza da
koyamazlar. Ayrıca, 29.4.1992 tarihli, 3795 sayılı Bazı
Lise, Okul Ve Fakülte Mezunlarına Ünvan Verilmesi
Hakkındaki Kanun ile “Teknik öğretmen unvanını
kazananlar için ilgili teknik eğitim fakültelerince
düzenlenen en fazla iki yıl süreli tamamlama
programlarını başarıyla bitirenlere dallarında
mühendis unvanı verilir.” denilmiştir.
“Mühendislik Eğitimi Tamamlama” ilanlarına ilişkin
suç duyurusunda bulunulmuş olup, mağduriyet
yaşanmaması adına kamuoyunun dikkatine sunarız.
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TMMOB II. ORTADOĞU BARIŞ KONFERANSI’NDAYDI

KESK’in ikincisini düzenlediği Ortadoğu Barış
Konferansı 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul
Bakırköy Tarık Akan Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Ülkemize, Ortadoğu’ya ve dünyaya barış gelsin şiarıyla
düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı’na TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da katılarak
bir sunum gerçekleştirdi.
II. Ortadoğu Barış Konferansı açılışında 733.
haftalarındaki Cumartesi Anneleri selamlandı ve başta
10 Ekim barış şehitleri olmak üzere emek ve demokrasi
mücadelesinde hayatını kaybedenler saygıyla anıldı.
II. Ortadoğu Barış Konferansı KESK Eş Genel
Başkanı Aysun Gezen’in moderatörlüğünde başladı.
Ortadoğu’da emek, göçmen işçilik, mültecilik, barışın
örgütlenmesi ve somut öneriler başlıklarıyla 2. gün
2. Oturum kapsamında TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz bir konuşma yaptı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın
konuşması şöyle:
Ortadoğu’nun farklı ülkelerinden aramızda bulunan
değerli konuklarımız, Sendika ve meslek örgütlerinin
değerli başkanları, değerli katılımcılar, hepinizi Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına sevgi ve
saygıyla selamlıyorum.

Barışı savunmanın suç olduğu topraklarda yaşıyoruz.
Barışı savunanların, silahların susmasından yana
olanların, halkların bir arada kardeşçe yaşamasını
isteyenlerin bir biçimde cezalandırıldığı bir ülke burası.
Bu durum sadece günümüze özgü değil. Türkiye
NATO’ya dahil olabilmek için 1950 yılında Kore’ye
asker gönderme kararı aldığında, Behice Boran
Başkanlığındaki Barışseverler Cemiyeti üyeleri
bu kararın kaldırılarak askerlerin geri çağrılması
için açıklama yaptıkları için tutuklanarak 15 ay
hapse mahkum edildiler. Cemiyet 15 gün faaliyet
gösterebilmişti.
1977 yılında Mahmut Dikerdem tarafından kurulan
Barış Derneği’nin akıbeti de benzer şekilde olmuştu
hatırlarsınız. 12 Eylül sonrasında kapatılan Barış
Derneğinin yöneticileri tutuklanmış ve tüm dünyada
yankı uyandıran dava 1991 yılına kadar devam etmişti.
Ülkemizde Kürt Sorunu’nun çatışmalı bir sürece
dönüşmesinin ardında barış savunuculuğu ülkemizin
en önemli gündemlerinden birisi haline geldi. Barışı
savunmanın bedeli de artmaya başladı. Çok sayıda
aydın, yazar, sanatçı, öğrenci hatta lise talebeleri bir
barış talep ettikleri için yargılandı, cezalandırıldı, hedef
gösterildi.
Bu süreç hala devam ediyor. Çatışmaların ona ermesi,
çözüm sürecinin yeniden işletilmesi için bildiriye imza
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atan Barış İçin Akademisyenler üniversitelerinden
koparıldılar. Bir kısmı 1 yılın üzerinde cezalar aldılar,
bir kısmının yargılanmaları halen devam ediyor.
Geçtiğimiz yılın başında “Savaş bir halk sağlığı
sorunudur” diye açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi üyelerinin yaşadıklarını hepimiz
biliyoruz. Benzer bir süreç şimdi KESK ve TMMOB
yönetim kurulları için de işletiliyor. Barış istediğimiz
için bedel ödemeye devam ediyoruz hepimiz.
Öte yandan bu ülke, barışı savunmanın suç olduğu bir
ülke olduğu kadar, insanların her ne pahasına olursa
olsun barışı savunmaktan vaz geçmediği de bir ülke.
Bu ülke, Kore’ye gönderilen askere “Kimi öldürmeye
gidiyorsun Ahmet?” diye soran Nazım Hikmet’in
ülkesidir.
Bu ülke, nükleer silahlanma yarışına dur diyen
aydınların ülkesidir.
Bu ülke, Irak’ta Savaşa Hayır demek için sokakları
dolduran yüzbinlerin ülkesidir.
Bu ülke, bir arada yaşam mücadelesine hayatlarını
vermiş Hrant Dink’in, Tahir Elçi’nin ülkesidir.
Barış mücadelesi için bedeller ödemiş, yaşamlarını
vermiş tüm aydınlarımızı saygı ve minnetle anıyorum.
Değerli arkadaşlar,
Çok eski çağlardan bu yana savaşların doğasını
belirleyen şey, o toplumun içinde yaşadığı ekonomik,
sosyal ve siyasal ilişkilerdir. İlkel dönemlerde
birbirleriyle rekabet halindeki kabile savaşları; dinin
egemen olduğu ortaçağ dünyasında din savaşları;
toprak egemenliğine dayalı yayılmacılığın olduğu
dönemlerde fetih savaşları görülür.
Dünya çapında yüz yılı aşkın zamandır yaşanan
savaşların nedeni ise emperyalizmdir. Emperyalist
ülkelerin dünya çapındaki güç ve etkinliklerini
artırmaya yönelik mücadeleleri, 100 yılı aşkın zamandır
tüm dünya coğrafyasını kana bulamaktadır.
Bu dönemde iki büyük dünya savaşı, çok sayıda
bölgesel savaş ve özellikle Ortadoğu ve Afrika’da
bitmek bilmeyen ülkeler arası savaşlar yaşanmıştır.
Emperyalist dönemde savaşlar, dünya tarihinin hiçbir
döneminde görülmemiş biçimde geniş coğrafyaları ve
nüfusu etkilemektedir.
Daha fazla sömürü, daha fazla kaynak kontrolü, daha
fazla pazara ulaşmak, daha fazla bölgede nüfuz kurmak
için emperyalistlerin göze alamayacağı hiçbir şey
yoktur.

Bizler Ortadoğu coğrafyasında yaşayan halklar olarak
bu emperyalist gözü dönmüşlüğün ne boyutlara
ulaşabileceğinin en canlı tanıklarıyız. Dünyanın en
kadim kültürlerinin coğrafyası olan bu topraklar,
aynı zamanda dünyanın en kanlı savaşlarına da sahne
olmuştur.
Yemen’den Suriye’ye, Filistin’den Irak’a, Türkiye’den
Afganistan’a kadar Ortadoğu’nun pek çok bölgesinde
sıcak çatışmalar devam etmektedir. 150 yıldır bu
bölge halklarını ve kaynaklarını sömüren emperyalist
güçler, bölgenin geri kalmışlığının ve savaşların temel
sebebidir.
Bugün hak ve özgürlüklerin kapitalist dünya ile
özdeşleştirilmesine aldanmamak gerekiyor. Kapitalizm,
16 yüzyıldan itibaren, başta Amerika ve Afrika
olmak üzere geniş coğrafyalarının kaynaklarının
sömürülmesine, orada yaşayanların köleleştirilmesine,
işçi sınıfının alın terinin elinden alınmasına, farklı
medeniyetlerin silah zoruyla ortadan kaldırılmasına
dayanan bir sermaye birikimi üzerine inşa edilmiştir.
Kapitalizm için zor ve şiddet başlı başına iktisadi bir
güçtür. Kapitalistler, sömürü ve karlarını artırabilmek
için savaş halini süreklileştirmektedir.
Değerli Konuklar,
Kapitalizmin bu karanlık yönünü görmek için 500
yıl öncesinden örnekler aramaya gerek yok aslında.
Sosyalist bloğun dağılmasının ardından dünya üzerinde
tük süper güç olduğunu kanıtlamak isteyen ABD’nin
Irak’a başlattığı savaş, emperyalist saldırganlığın
cüretinin ve yıkıcılığının en somut göstergesidir.
Ortadoğu’daki petrol bölgelerini kontrol etmek
amacıyla yaklaşık 30 yıl önce başlatılan bu savaş ve işgal,
bugün hala bölgede akan kanın temel nedenidir. Bölge
ülkelerinin istikrarsızlaştırılması ve güçsüzleştirilmesi,
ABD askerlerinin ve şirketlerinin bölgedeki etkinliğinin
garantisidir.
Savaş elbette sermayedarlar için sadece enerji ve
hammaddeye el koymanın fırsatı değil, savaş aynı
zamanda kapitalistler için yeni iş sahalarının açılması
ve yeni ucuz işgücünün yaratılması anlamına da
gelmektedir.
Bugün dünya çapında en önemli gündem
maddelerinden birisi olan mülteci sorununun temel
nedenlerinden birisi, uzun süreden bu yana Ortadoğu
coğrafyasında hüküm süren savaş ve çatışmalardır.
Ülkelerindeki çatışmalardan kaçan Libya, Irak ve
Suriye kökenli göçmenler, dünya çapındaki mülteciler
içerisinde en kalabalık grupları oluşturuyor.
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Savaştan kaçan insanlar açısından hem bir geçiş ülkesi
hem de hayatlarını devam ettirdikleri ülke olarak
Türkiye’de bizler göçmenlerin sorunlarını en yakından
gözlemleyen ülkelerden biriyiz.
Türkiye’de resmi rakamlara göre 3 milyon 650 binin
üzerinde Suriyeli göçmen bulunuyor. Bunlardan sadece
140 bini kamplarda yaşıyor, 3 buçuk milyon Suriyeli ise
ülkenin farklı yerlerinde kötü koşullarda hayatlarına
devam ediyor.
Ülkemizde geçici sığınma statüsünde bulunan
göçmenlerin çalışması izne bağlıdır. Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan
verilere göre 2018 yılı sonu itibariyle çalışma izni
verilen Suriyeli sayısı sadece 32 bin 200 kişidir.
Yani milyonlarca Suriyeli ülkemizde kaçak olarak
asgari ücretin çok altında ve güvencesiz biçimde
çalıştırılmaktadır. Özellikle, Gaziantep, İstanbul, Urfa,
Adana, Bursa gibi illerimizde bulunan küçük ve orta
ölçekli işletmelerin üretimleri büyük oranda kayıt dışı
çalışan Suriyeli göçmen işçilere dayanmaktadır.
Bu işçilerin ne koşullar çalışma ve yaşamak zorunda
kaldığını hepimiz biliyoruz aslında. Geçtiğimiz
haftalarda Ankara’da hem çalışıp hem barındıkları
yerde yaşanan yangında ölen 6 Suriyeli işçinin durumu
bunun en güncel örneklerinden birisidir. Göçmen
işçilerin ölümü istatistiklere bile yansımamakta,
çoğunlukla hukuki sonuç bile doğurmamaktadır.
Savaştan kaçan bu insanlar, sığınmak zorunda kaldıkları
ülkelerde adeta savaş koşullarında yaşamlarını devam
ettiriyorlar. Emekleriyle ülkenin zenginleşmesine
katkıda bulunurken, ülkenin zenginliklerinden
faydalanmalarına izin verilmiyor.
Ülkelerindeki zor koşullardan kaçarak Türkiye’ye
sığınan bu işçiler sadece misafirimiz değil aynı
zamanda sınıf kardeşimizdir. Bu işçilerle sınıfsal
temelde bir arada olabileceğimiz örgütsel yapıları inşa
etmek, göçmen işçilerin insanca koşullarda yaşaması
ve çalışması için mücadele etmek ülkemizdeki emek ve
demokrasi güçlerinin güncel görevleri arasındadır.
Görüldüğü gibi savaş, sermaye kesimleri için yeni
pazarlar, yeni iş alanları ve ucuz emek gücü anlamına
geliyorken, emeğiyle geçinen kesimler için emeğin
değerinin düşmesi, alım gücünün azalması ve işsizlik
anlamına geliyor.
Bugün ülkemizde yaşadığımız krizin bir boyutunun da
bu olduğuna inanıyorum. Bu kriz elbette mühendis,
mimar ve şehir plancılarını da etkilemektedir. Kriz

nedeniyle kapatılan işletmeler, duran yatırımlar, işten
çıkartmalar bizim meslek alanlarımızı da doğrudan
etkiliyor.
Değerli Konuklar,
Oturum başlığımızda yer alan “barışın örgütlenmesi
için somut öneriler” meselesi Türkiye’deki toplumsal
muhalefet bileşenleri olarak bizim uzun yıllardan bu
yana üzerine düşündüğümüz konuların başında yer
alıyor.
2. Körfez Savaşı öncesinde tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de yükselişe geçen savaş karşıtı hareket,
2000’li yılların başındaki alternatif küreselleşme
hareketleri ve Sosyal Forumlarla birleşerek, küremizin
ortak geleceği açısından büyük bir umut oluşturmuştu.
2003 yılında TMMOB, DİSK, KESK ve TTB’nin
de aralarında bulundu Irak’ta Savaşa Hayır
Koordinasyonu ve sonrasında Küresel Barış ve
Adalet Koalisyonu olarak yürüttüğümüz kitlesel barış
mücadelesi Türkiye’deki barış mücadelesi açısından
önemli birikimler yaratmıştı. 1 Mart 2003 tarihinde
gerçekleştirdiğimiz Tezkere Karşıtı eyleme 100 binin
üzerinde insan katılmış ve oluşan toplumsal tepki
tezkereyi engellemişti.
Ne yazık ki 2000’li yılların ortalarından itibaren hem
ülkemizdeki barış hareketi hem de dünya çapındaki
alternatif küreselleşme hareketi sönümlendi. Özellikle
merkez kapitalist ülkelerdeki hükümetlerin baskıcı
politikalarının artması ve göçmen karşıtı politikaların
yükselişe geçmesi insanların ortak yaşam temelindeki
taleplerinin somutluk kazanmasına engel oldu.
Oysa bugün küresel çapta bir umuda en fazla ihtiyaç
duyduğumuz zamanlardan geçiyoruz. Kardeşliğin, bir
aradalığın, dayanışmanın politikasını dünya çapında
egemen kılmamız gerekiyor. Avrupa’da, Amerika’da ve
dünyanın dört bir yanında yükselen faşist iktidarlar
karşısında eşitlik, özgürlük ve kardeşlik temelinde yeni
bir umut dalgası büyütmemiz gerekiyor.
Türkiye’deki kamu emekçileri mücadelesinin yüz akı
KESK tarafından düzenlenen ikincisi düzenlenen
Ortadoğu Barış Konferansının bu yöndeki ortak
çabalara katkı vereceğine inanıyorum. Ülkemizde
bulunan 550 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir
plancısının örgütü TMMOB olarak barışı savunmaya,
bu doğrultudaki tüm çabalara omuz vermeye devam
edeceğimizin bilinmesini istiyorum.
Hepinizi saygı ve dostlukla selamlıyorum.
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EMEK-MESLEK ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTLENMEDEKİ
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ FORUMU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Seçim süreci ne kadar antidemokratik işlediyse,
seçim sonrası da aynı şekilde antidemokratik biçimde
işlemektedir. Seçim gecesi Anadolu Ajansı eliyle
yapılmak istenen manipülasyon; YSK’nın seçim
hukukunu doğuda farklı batıda farklı, iktidarın
kazandığı yerde farklı kaybettiği yerde farklı işletmesi;
seçimleri kazanan adayların mazbatalarının keyfi
biçimde bekletilmesi; seçimi kazanan KHK’lı adaylara
mazbatalarının verilmemesi gibi pek çok hukuk dışı
uygulama 31 Mart seçimlerinin en dikkat çekici yanları
oldu.

TMMOB ile Adana Barosu, Adana Tabip Odası, DİSK
ve KESK’in ortaklaşa düzenlediği “Emek-Meslek
Örgütlerinde Örgütlenmedeki Sorunlar Ve Çözüm
Önerileri” Forumu 20 Nisan 2019 tarihinde Adana’da
Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB
Merkez Konsey Başkanı Dr. Sinan Adıyaman, DİSK
Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu ve KESK Eş Genel
Başkanı Mehmet Bozgeyik’in konuşmacı olarak katıldığı
Forumda moderatörlüğü Adana Baro Başkanı Veli
Küçük üstlendi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
forumda şöyle konuştu:
Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına
dostlukla selamlıyorum. Uzun yıllardan beri birlikte
mücadele verdiğimiz, yol arkadaşlığı yaptığımız DİSK,
KESK ve TTB’nin değerli başkanlarıyla birlikte olmaktan
kıvanç duyuyorum.
Bugün örgütlenme sorunları üzerine konuşacağız ama
öncesinde 20 gün önce gerçekleştirilen ama tartışmaları
hala devam eden yerel seçimlerden biraz bahsetmek
istiyorum. Çünkü yerel seçim öncesinde ve sonrasında
yaşadıklarımız, bizim bugün konuştuğumuz örgütlenme
sorunlarımızla çok yakından ilgili.
Değerli arkadaşlar,
Türkiye tarihinin belki de en adaletsiz, en
antidemokratik seçim süreçlerinden birisini yaşadık.
Devlet olanaklarının iktidarın siyasal menfaatleri için
seferber ettiği, medyanın iktidarın propaganda aracı
olarak işlediği, insanların korku ve tehditle baskı altına
alındığı böyle bir seçimin demokratik teamüllerle
uzaktan yakından ilişkisi yoktur.

Yaşanan tüm bu usulsüzlüklere rağmen sonuçları
açısından değerlendirdiğimizde, 31 Mart 2019 tarihinde
gerçekleştirilen Yerel Seçimlerin Türkiye tarihi açısından
çok önemli bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum.
17 yıllık iktidar dönemi boyunca AKP’nin en büyük
amaçlarından biri tek adam rejiminin inşası ve bu yolla
tüm toplumun yukarıdan aşağıya gerici-muhafazakar
bir dünya görüşü ekseninde dönüştürülmesiydi.
Geçtiğimiz iki yılda önce Anayasa Değişikliği
Referandumu ardından Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
ile AKP, parlamenter demokratik rejimi tasfiye ederek,
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında
arzuladığı tek adam rejimini kurmuştu.
AKP’nin en güçlü olduğu, bütün devlet organlarını
mutlak olarak kontrol altına aldığı, medyanın neredeyse
tamamını kendine bağladığı, en küçük toplumsal
muhalefeti bile baskı ve zorbalıkla sindirdiği bu
dönemde gerçekleştirilen yerel seçimlerde AKP büyük
bir yenilgiye uğradı.
İktidar bloğunda bulunan İstanbul, Ankara, Antalya,
Mersin, Adana gibi büyükşehirlerin belediyeleri
muhalefet partisinin eline geçti.
Yerel seçim sonuçlarına göre önümüzdeki 5 yıl boyunca
Türkiye Nüfusunun yüzde 53’ü muhalefet partilerinin
yerel yönetimleri altında yaşayacak.
Hepimiz biliyoruz ki özellikle İstanbul ve Ankara gibi
büyükşehir belediyelerinin kaybedilmesi AKP açısından
seçim mağlubiyetinin çok daha ötesinde anlamlar
taşımaktadır.
25 yıldır AKP’nin politik çizgisinde bulunan bu iki
büyükşehir adeta AKP’yi var eden şehirler olmuşlardır.
Buralardan sağladıkları kaynaklar, buralarda yaptıkları
rant paylaşımları AKP’nin tüm Türkiye çapındaki
örgütsel yapılanmasında büyük önem taşımaktadır.
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Merkezi bütçeye göre çok daha esnek, çok daha
kontrolsüz yerel yönetim bütçeleriyle yandaş kurum,
kuruluş ve vakıflara yapılan para ve rant akışları,
AKP’nin adeta can damarları olmuştur.
AKP’nin
İstanbul
seçimlerini
kaybetmeyi
hazmedemeyişi, yasalara ve yerleşik uygulamalara
rağmen soyut iddialarla sandıkları tekrar tekrar
saydırması, YSK’yı, devlet organizasyonunu ve seçimleri
gölgelemek pahasına usulsüzler olduğunu iddia etmesi
İstanbul’un AKP açısından önemini göstermektedir.
AKP’nin bu tutumu, AKP’nin dilinden düşürmediği
millet iradesi ve demokrasi söyleminin altının da
ne kadar boş olduğunun göstergesidir. 16 Nisan
Referandumunda milyonlarca mühürsüz oy şaibesi
ortadayken “Atı alan Üsküdar’ı geçti” açıklamasıyla
tüm itirazları örtbas eden, Cumhurbaşkanlığı seçimleri
sırasında “Seçimi kazanmak için %50 artı 1 oy yeter”
diyen Erdoğan, 31 Martta sandıkta tecelli eden halk
iradesini yok saymıştır.
Bizler yıllardan bu yan AKP’nin bu antidemokratik
tutumunu görüyor ve dillendiriyorduk. Bu seçim süreci
bir kez daha haklılığımızı ortaya koydu. Bu seçim süreci
aynı zamanda Anadolu Ajansı, TRT, Yüksek Seçim
Kurulu gibi kurumların da gerçek yüzlerini bir kez daha
ortaya koydu.
Tüm bu kurumların partizanlıktan arındırılarak kamusal
çıkar anlayışı ekseninde yeniden örgütlenmesi gerektiği
ihtiyacını da açığa çıkarttı. Önümüzdeki önemin en
önemli görevlerinden birisi bu olacaktır.
Değerli arkadaşlar,
Aslında önümüzdeki dönemde yeniden örgütlememiz
gerekenler
sadece
parti
devleti
anlayışıyla
yapılandırılmış devlet kurumları değil. AKP, 17 yıllık
iktidar dönemi boyunca sadece devlet kurumlarını
değil, toplumun tamamını kendi gerici muhafazakâr
anlayışı çerçevesinden yapılandırdı ve bizim toplumun
tümünü yeniden örgütleyecek bir mücadele programına
ihtiyacımız var.
Bunun belki de ilk yolu örgütlenmenin, örgütlü
yaşamanın, örgütlü davranmanın önemini topluma
yeniden anlatabilmekten geçiyor. Biliyorsunuz uzun
süreden beri toplumun geniş kesimleri örgütlü
yapılardan adeta kaçıyor.
Bu sadece AKP dönemi ile sınırlı da değil. 12 Eylül’den
bu yana bir yandan Cuntacılar ve devamındaki sağ
iktidarlar örgütlü yapıları suçla özdeşleştirirken, yine bu
dönemde sola sirayet eden postmodern akımlar örgütlü
yapıları bağnazlıkla ve baskıcılıkla özdeşleştirerek
iktidarın değirmenine su taşıdılar.
Türkiye’de neredeyse 40 yıldır, örgütlü mücadele ve
toplumsal çıkar karşıtı bir sistematik saldırı devam

ediyor. Bireycilik, benmerkezcilik ve liberal bir özgürlük
anlayışı her türden dayanışmacı, toplumcu ve örgütçü
tutumun önüne geçmiş durumda.
Türkiye bu 40 yıl boyunca tümüyle yozlaşmamış ve
çürümemişse, burada bir araya gelen kurumların ve
birlikte hareket ettiğimiz muhalefet kesimlerinin bu
çürümeye karşı direnci ve toplumu savunma gayreti
sayesindedir. Dolayısıyla temelleri 1960’lı-70’li yıllarda
atılan bu örgütlerimiz, sadece temsilcisi oldukları emek
ve meslek alanlarının çıkarlarının korunması açısından
değil, toplumun genel çıkarının korunması açısından da
hayati bir önem taşımaktadır.
Yeri gelmişken TMMOB’nin DİSK, KESK ve TTB
ile ilişkisi hakkında birkaç söz daha etmek isterim.
Biliyorsunuz bizler dört örgüt olarak ortak açıklamalar,
ortak etkinlikler hatta ortak mitingler düzenleriz. Bu
ortaklık sadece bu dört 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 olmuştur.
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 örgütlenmesinde
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 emekçilerinin
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, KESK ve TTB arasında
eylem birlikteliğin aşan bir mücadele, örgütlenme ve
dava birliği bulunmaktadır.
Dava birliği derken mecazi konuşmuyorum, pek çok
kez buradaki yönetici arkadaşlarımızla ortak davalarda
yargılandık. En Son TTB’nin Afrin Operasyonu sırasında
yapmış olduğu Savaş bir Halk Sağlığı Sorunudur
açıklamasına verdiğimiz destek nedeniyle, buradaki her
örgüt yöneticisine ayrı soruşturmalar açıldı.
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Değerli arkadaşlar,
Az önce de dile getirdiğim gibi neoliberal hegemonyanın
temel amacı, insanları toplumsal yapılardan koparmak,
örgütlü ilişkilerinden ayırmak ve bu yolla devlet iktidarı
karşısında tek başına savunmasız bırakmaktır.
Toplum karşıtı bu neoliberal programın ülkemizdeki
en sadık ve radikal uygulayıcısının AKP olduğunu artık
hepimiz biliyoruz. AKP 17 yıl boyunca toplumu çözmek
emek-sermaye çelişkisini merkezine alan geleneksel
örgütsel yapılar karşısında dinsel öğretileri merkezine
alan cemaat ve tarikat örgütlenmelerini kullandı.
Her alanda yarattığı yandaş örgütlerle, 1970’li yıllardan
beri muhalefetin temel dinamiği olan demokratik kitle
örgütlerinin altını boşaltarak kendisine göbekten bağlı
bir sivil toplum mekanizması yarattı.
Kendi yarattığı bu iktidar ağlarının dışında kalanları
fişleyerek kamusal imkanlardan faydalanmasını
engelledi. Bu durum özellikle 15 Temmuz Darbe
Girişimi sonrasında aleni bir saldırıya dönüştü.
Bunun en çarpıcı örneği, kamu çalışanlarına dayatılan
Güvenlik Soruşturması ile insanların çalışma haklarının
ellerinden alınmasıdır. Kişiler katıldıkları demokratik
eylemler hatta kendisi katılmasa bile akrabalarından
birilerinin katıldığı eylemlerden ötürü kamu çalışanı
olamaz hale getirildi.
Mühendis-mimar ve şehir plancıları yasal zorunluluk
gereği üye oldukları meslek odalarından bile kayıt
sildirmek için başvurularda bulunuyor. Bu süreç özellikle
kamuda çalışan, kamuda çalışmak isteyen herkesi ve en
çok da oradaki örgütlü yapıları etkiliyor.
Biliyorsunuz 12 Eylül darbecileri TMMOB’nin kamudaki
etkinliğini kırabilmek için, kamuda çalışan mühendis,
mimar ve şehir plancılarının odalarımıza üyelik
zorunluluğunu kaldırmıştı. AKP de bugün elinden gelse
kamu çalışanlarının yandaş olmayan emek ve meslek
örgütlerine üye olmasını tümüyle engelleyecek.
Bunu şimdilik yapamadığı için daha farklı yollarla
örgütlülüklerimizin gücünü azaltmaya, toplumsal
etkinliğimizi sınırlandırmaya çalışıyorlar.
15 yıldır devam eden AKP iktidarı boyunca kuruluş
yasamız defalarca değiştirilmeye çalışılmış ve halen
değiştirilmeye çalışılmaktadır. Mesleki denetim
yetkilerimiz kısıtlanarak akıl dışı, bilim dışı uygulamalara
müdahale olanaklarımız 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.

Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Raporu’yla,
hakkımızda açılan davalarla, yöneticilerimize yönelik
tehditlerle, denetleme adı altında Odalarımıza yönelik
hiyerarşik vesayet kurma çabasıyla, yandaş basın ve
sosyal medya trollerinin hedef göstermeleriyle bizleri
susturmaya çalışıyorlar.
24 Haziran sonrasında yayınlanan kararnamelerle
onlarca yıldır o ya da bu biçimde mecliste, komisyonlarda,
kamuoyunda tartışılarak çıkartılan, eksik de olsa
cumhuriyet düşüncesinin katılımcı anlayışını içinde
barındıran, liyakat usullerini gözeten, denetim ve
sorumluluk anlayışına dayalı idari ve bürokratik yapı
tümüyle ortadan kaldırılmıştır.
Yapılan değişikliklerle TMMOB gibi meslek
örgütlerinin, emek örgütlerinin, hatta üniversitelerin
kamuya ilişkin politika üreten kurul ve kurumlarda
yer alması tamamen engellenmiştir. Kamu adına söz
söyleyecek, politika önerecek kurum ve kuruluşların
kamu yönetimiyle tüm bağı kesilmiştir. Neoliberalizmin
en katı biçimde uygulandığı ülkelerde bile böylesi bir
anlayış bulamazsınız.
Değerli arkadaşlar,
Bütün bu saldırılar karşısında bizim yapmamız gereken
ve yapmaya çalıştığımız şey, birlikte mücadeleyi
büyütmektir. Bizler ne kadar yan yana gelir, ne kadar
güçlü örgütler ortaya çıkarabilirsek o kadar güçlü
bir toplumsal muhalefet yaratabiliriz. Bahsettiğim
birliktelik sadece kurumların yan yana gelmesinden
ibaret değil. Çalışma alanlarından başlayarak işyerinde
çalışan tüm emekçilerin birleşik mücadelesini ve ortak
örgütlenmesini sağlamamız gerekiyor.
Buradaki tüm örgütler belirli yasal sınırlılıklara sahip
ama biz bu sınırlılıkları aşan deneyimler yaratmamız
gerekiyor. Mesleki ünvanlarımızın ve statülerimizin
bariyerlerini kırmamız, örneğin aynı hastanede çalışan
doktorun, hemşirenin, mühendisin, hasta bakıcının
hatta hastanın bir araya gelebileceği ve mücadele edeceği
meclisleri örgütlememiz gerekiyor.
Aynı işyerinde “kamu emekçisi”, “sözleşmeli personel”,
“işçi”, “taşeron işçi”, “kiralık işçi” gibi farklı statülerde
istihdam edilen tüm çalışanların ortak örgütlenmesi
mevcut yasaların sınırlarını aştığı gibi, neo-liberalizmin
en önemli sonuçlarından biri olan emeğin parçalanması
sorununda da önemli bir dalgakıran işlevi görecektir.
Bizler bu perspektifle TMMOB’yi örgütlemeye,
meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü ve toplumun
ortak çıkarının korunması doğrultusunda mücadele
etmeye devam edeceğiz.
Sözlerimi tamamlarken hepinizi bir kez daha dostlukla
selamlıyorum.
Yaşasın Sınıfı Dayanışması, Yaşasın Ortak Mücadelemiz!
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KÜDÜR YARIMADASI İMARA AÇILAMAZ
• Sarnıçları ve kaya mezarları tescilli Kültür
Varlıklarımız olarak arşivlerdedir.
• Bir diğer önemli özellik; AKDENİZ KEŞİŞ FOKLARI
YAŞAM ALANI olmasıdır.
• Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan bu alanda deniz
son derece temiz olup tatlı su kaynakları vardır. Pek
çok doğal yaşamı korumaya yönelik Uluslararası
platformların koruduğu fok balıklarının burayı
yerleşim yeri olarak seçmeleri de, suyunun temiz ve
adanın özgün olmasının göstergesidir.
• Gerek uluslararası yükümlülüklerimiz, gerekse ulusal
mevzuatımızdan kaynaklanan sorumluluklarımız
gereği; neslinin devamı için tüm dünyada özel bir
alan haline gelmiş bu canlı türünün ülkemizdeki
koruyucusuyuz, koruyucusu olmaya devam edeceğiz.
• Tespit çalışmaları devam eden pek çok kuş türü ve
endemik bitkiler, yarımadanın özel statüde bulunmasını
destekleyen diğer önemli özellikleridir.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
Bodrum Küdür Koyunda 2 adet sit kararına karşın
mera vasıflı arazinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
tahsisi sonrası özel bir şirketin kullanımına devrine
karşı açılan dava sonucu verilen yürütmeyi durdurma
kararının uygulanması ve yapımına başlanan iskelenin
yıkılmasına yönelik 17 Mart 2019 tarihinde Bodrum
Kent Konseyi ve çeşitli çevre örgütlerinin katıldığı
kitlesel basın toplantısında söz alarak TMMOB’nin
görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.
TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata
ile Yürütme Kurulu üyesi Baki Remzi Suiçmez’in de
katıldığı toplantıda Koramaz şöyle konuştu:
Bodrum’da Devam Eden Vahşi Yapılaşma Sürecinden
Şimdilik Kendini Kurtarabilmiş Nadir Yerlerden
Birindeyiz Değerli Bodrumlular; Küdür Yarımadası…
• Burası Toplam 4.159.150,19 m² lik bir yarımada (Dört
milyon yüz elli dokuz bin yüz elli) olup 550 Ada ve 1
parselde kayıtlı HAZİNE mülkiyetidir.

Yani diyoruz ki; 175.000 yerleşik nüfusa karşılık
175.000 konutun var olduğu Bodrum yarımadasında,
çok özel bir bölge olan Küdür üzerine “Turizm” sihirli
sözcüğüne sığınarak yapılaşma ve bundan doğan
RANT peşinde koşanlara izin vermeyeceğiz.
Yapılan bunca konut, Bodrum’da kirada oturan binlerin
ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Bodrum yazları
gelip buranın keyfini sürenlerin olduğu kadar burada
yaşayan yurttaşların da yaşam alnıdır ve onların
ihtiyaçları, talepleri dikkate alınarak imar planları
yapılmalıdır.
Şurada gördüğünüz inşaat faaliyetinin 29 m² lik
alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Volin
A.Ş’ne hukuka aykırı bir biçimde kiralanmıştır.
Neden hukuksuzdur? Çünkü burası halen mera vasfı
taşımaktadır ve imar izni yoktur. Mevcut tüm yasalar
bunu söylemekteyken yapılan bu kiralama ilgili makam
neresi olursa olsun hukuksuzdur. Ve bununla ilgili
yasal süreci başlatmış bulunuyoruz.

• 1999 yılından bu güne hem doğal, hem arkeolojik sit
alanı olma özelliklerinden dolayı 2 ayrı kurul kararı ile
koruma altına alınmış bir bölgemizdir.

Önündeki iskele tamamıyla kaçaktır, çünkü 29m²
lik alanın da dışındadır. Denize dalmanın dahi yasak
olduğu bu kıyıda yapılan bu çalışma şikayetimiz
üzerine mühürlenmiş ve 30 günlük süre içinde eski
haline döndürülmesi yönünde tebligat yapılmıştır.

• Yarımadanın kuzeyinde bulunan Paşa Limanı tarihten
bu güne doğal bir barınak olarak gemilere ve balıkçılara
hizmet sunmaktadır. Tam karşısındaki Karga Adası,
limanın önünde adeta onu koruyan bir kapak gibidir.

Ancak yasaların çiğnenmesinin normalleştirildiği
günümüzde hem mühür fekki yapmak, hem de yarım
kalan işlerini devam ettirmekten zerrece korkmayan,
utanmayan bir zihniyet var karşımızda.

• Tamamı tescilli mera vasfı taşıyan bir arazidir.
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Hem CİMER, hem Kaymakamlık, hem de Savcılık
makamları ile olan yazışmalarımız sürüyor, biz o
zihniyet gibi eşkıyalık yapamıyor, o iskeleyi kafalarına
yıkamıyoruz, çünkü hukuka inanıyor ve bu çerçevede
mücadele ediyoruz.
Siz Bodrum yurttaşlarını, tüm Sivil Toplum Örgütlerinin

ve hukuka inanan, çevresine, yaşam alanına sahip
çıkmaktan korkmayan her Türk vatandaşını bu haklı
davamızda yanımızda hissedersek güç alır ve daha
şevkle çalışırız.
Katkılarınız için sonsuz teşekkürler, hepimiz için iyi bir
yıl olsun.

“SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR” DİYEN
TTB MERKEZ KONSEYİ ÜYELERİ YARGILANIYOR…
HEKİMLER SAVAŞA SESSİZ KALAMAZ!
2016-2018 dönemi Türk Tabipleri Birliği Merkez
Konseyi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur”
başlıklı açıklama nedeniyle 20 Mart 2019 tarihinde
yargılandıkları davanın ikinci duruşmasına TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da katılarak
destek verdi.
Saat 09.00’da Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşma öncesi düzenlenen basın
toplantısında, “Hekimler savaşa sessiz kalamaz!”,
“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” diyen Türk
Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri yargılanıyor.
“Yaşamdan yana bir mesleğin mensupları olarak
barışı savunmaya devam edeceğiz.” denildi.

tarihimiz boyunca barışı savunduk. Barışı savunurken
TTB’ye yasa ile tanımlanan halkın sağlığını koruma
görevini de yerine getirmiş olduk. Türk Tabipleri
Birliği tüm siyasal tutumlardan bağımsız olarak
ülkemizde ve dünyada sağlığı tehdit eden bütün
durumların ortadan kaldırılmasını talep etmektedir.
Bu doğrultuda toplumu bilgilendirme sorumluluğunu
da yerine getirmektedir. Savaş bir halk sağlığı
sorunudur. Açıklamamız bu sorumluluğumuzun
doğal bir gereğidir.

Açıklama şöyle devam etti:

Türk Tabipleri Birliği kuruluşundan bu yana savaşların
karşısında yer almış, savaş aygıtlarına ve silahlanmaya
karşı mücadele etmiştir. Bugün de hekim olmanın
gereeği olan bu tavrımızı sürdürüyoruz.

“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamamız
toplumu sağlıklı tutma çabamızın bir gereğidir.
TTB olarak sağlıklı bir toplumu savunduğumuz için

“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” diyen Türk
Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin
yargılandığı dava 3 Mayıs 2019 tarihine ertelendi!
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TMMOB, SİNOP’TA NÜKLEER’E HAYIR MİTİNGİNE
KATILDI

TMMOB, Çernobil faciasının 33. yıl dönümü
kapsamında Türkiye’de kurulması planlanan nükleer
enerji santrallarına tepki için Sinop Nükleer Karşıtı
Platformu’nun (NKP) çağrısıyla 27 Nisan 2019
tarihinde Kamyon garajında düzenlenen mitinge
katıldı.
Kamyon garajında toplanan grup, taşıdıkları “Nükleere
inat yaşasın hayat”, “Yaşamı yok eden enerjilere hayır”
yazılı dövizlerle, sloganlar eşliğinde Bülent Ecevit
Caddesi üzerinden İskele Meydanı’na kadar yürüdü.
Mitinge birçok yaşam savunucusunun yanı sıra
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, EMO Yönetim
Kurulu Başkanı Gazi İpek, ŞPO Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Sarıaltun, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen
ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de katıldı.
Mersin Akkuyu’dan sonra 2. nükleer santral için hedef
olan Sinop’ta TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül bir
konuşma yaptı.
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül şöyle konuştu:

“Ülkesinin ve çocuklarının geleceğine sahip çıkanlar,
Doğaya, canlılığa, yeşile ve maviye saygı duyanlar,
İnceburun’da, Akkuyu’da, İğneada’da ve Türkiye’nin
herhangi bir yerinde Nükleer Santrale karşı çıkanlar,
Hepinizi bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir
plancıları adına, örgütümüz TMMOB adına sevgi,
saygı ve dostlukla selamlıyorum.
Öncelikle ilki 2006 yılında Elektrik Mühendisleri
Odamız tarafından düzenlenen bu mitingleri 2014
yılından bu yana sürekli hale getiren, bizleri bir kez
daha bir araya getiren Sinop Nükleer Karşıtı Platform’a
teşekkürlerimi sunuyorum.
Bugün bu alanda aramızda olamayanları da anmamız
gerekiyor elbette.
2006 yılında Sinop’ta düzenlenen Nükleersiz Yaşam
Şenliği’ne destek vermek için Gençlik Kampı’na katılan
ve hayatlarını Karadeniz’e bırakan Öner, Soner ve
Güneş kardeşlerimizi saygıyla anıyorum.
Değerli kardeşlerim,
32 yıl önce yaşanan Çernobil felaketi on binlerce
kişinin yaşamını yitirmesine, başta Türkiye ve Avrupa
olmak üzere milyonlarca kişinin kanser hastalığına
yakalanmasına ve bölgedeki canlı yaşamının sona
ermesine neden oldu. 32 yılın ardından bölgede yapılan
ölçümlerde radyasyon düzeyinin hala yaşanamaz
boyutlarda olduğu görülmektedir.
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7 yıl önce Fukuşima’da yaşanan ve okyanus yoluyla
etkilerinin tüm dünyaya hissettiren felakette ise henüz
reaktörlerin bile soğutulamadığı, bölgenin ancak 30-40
yıl içinde temizlenebileceği ifade edilmektedir.
Sadece bu iki örnek bile, nükleer santrallerin
güvenilmezliğini ve tehlikesini göstermeye yetmektedir.
Nükleer santraller, doğanın ve insanlığın geleceğine
karşı işlenen suçtur!
Mesleğimiz gereği bilimi ve tekniği gündelik yaşamın
her alanında kullanan bizler, yıllardan beri, nükleer
santrallerin bu tehlikelerini anlatabilmek, nükleer
enerjiye ihtiyacımız olmadığını gösterebilmek için
mücadele ediyoruz. Nükleer enerji tehdidine karşı,
güvenli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının faydalarını
dile getiriyoruz.
Siyasi iktidar ise adeta ülkeyi zorla nükleer tehlikeye
doğru sürüklemektedir. AKP’nin 15 yıldır sürdürdüğü
dayatmacı siyaset tarzı, “Ben yaptım, oldu” anlayışı
en açık biçimde Nükleer Santral Projelerinde
görülmektedir. Halkın ve uzmanların görüşleri dikkate
alınmadan projeler, usulsüz biçimde hazırlanan ÇED
raporları ve mahkeme kararları beklenmeden başlanan
santral inşaatları, AKP’nin 15 yıllık iktidar pratiğinin
de özetidir.

Oysa gerçek böyle değil. Bugün enerji piyasasında
kilowattsaat bazında elektriğin satış fiyatı 4-5 cent
aralığında değişmektedir. Rüzgar enerjisi firmalarıyla
yapılan anlaşmalarda kilowattsaat bazında 3,5 cent alım
garantisi verilmiştir. Akkuyu Nükleer Güç Santralinin
üreteceği elektriğin yarısı için, devletin garanti ettiği
alım fiyatı 12,35 cent olarak açıklanmıştır. Yani elektrik
maliyeti, şimdikinin neredeyse 3 katına çıkacaktır. Bu
maliyet artışı, tüketicilere yansıyacaktır.
Siyasi iktidarın iddiasına göre “Nükleer santraller
ülkeye teknolojik olarak çağ atlatacakmış.”
Oysa gerçek böyle değil. Akkuyu’da Ruslarla yapılan
anlaşmada gördüğümüz üzere, Türkiye bu santrallerin
işletmesinin hiçbir aşamasında söz ve karar sahibi
olmayacak, teknolojik olarak hiçbir biçimde
faydalanamayacaktır.
Gördüğünüz gibi Türkiye’nin nükleer enerji serüveni,
başından sonun kadar büyük bir yalan üzerine
kuruludur. Çünkü Nükleer Enerji bu ülkenin gerçek
ihtiyacı değildir.
Bu ülkenin ihtiyacı, yenilenebilir enerji kaynaklarına
öncelik verilmesidir.
Enerjinin etkin ve verimli kullanılmasıdır.

Değerli kardeşlerim,

İhtiyacımız kadar enerji üretilmesidir.

Siyasi iktidar yıllardan beri birbiri ardına söylediği
yalanlarla Nükleer Enerji Türkiye için olmazsa olmaz
bir seçenekmiş gibi göstermek istemektedir.

Çevreye en az zarar verecek enerji kaynaklarına ve
üretim teknolojilerine yatırım yapılmasıdır.

Siyasi iktidarın iddiasına göre “Türkiye büyük bir
enerji açığıyla karşı karşıya ve bu açığı kapatmak için
de Nükleer enerjiye ihtiyacımız var.”

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasıdır.

Oysa gerçek böyle değil. Bir devlet kuruluşu olan
Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin uzun
dönemli tahmin raporları, Türkiye’nin mevcut elektrik
üretim tesislerinin, ülkemizin ihtiyacı olan elektriği
üretmeye yeterli olduğunu göstermektedir.
Siyasi iktidarın iddiasına göre “Nükleer Santraller,
enerjide dışa bağımlılığımıza son verecek.”
Oysa gerçek böyle değil. Akkuyu’yu Ruslara, İnceburun’u
Japonlara yaptıran İğneadayı da Amerikalılara ya da
Çinlilere yaptıracakken nasıl olacak ta enerjide dışa
bağımlılıktan kurtulacağız? Bugüne kadar doğalgazda,
petrolde olan bağımlılık ilişkisine bir de nükleer enerji
eklenecektir. Akkuyu NGS A.Ş. % 100 Rusya sermayeli
bir şirkettir. Bu şirketin %51 hisse Rosatom şirketine
ait kalacaktır.
Siyasi iktidarın iddiasına göre “Nükleer santraller
enerjinin maliyetini düşürecek.”

Üretim yapılacak alanlarda önce halka danışılmasıdır.
Bu ülkenin ihtiyacı, enerji sektöründe konunun
uzmanları ve meslek örgütlerinin de katılımıyla
hazırlanacak bütünleşik strateji belgeleri ile geleceğimizi
güvence altına alan bir enerji politikası ortaya
çıkartılmasıdır. Bu enerji politikasının temelinde ise
rant değil, toplumsal fayda ve kamusal çıkar olmalıdır.
Değerli kardeşlerim,
Bizler bu ülkenin mühendisler, mimarları ve şehir
plancıları olarak bugüne kadar daima üreten,
sanayileşen ve kalkınan bir Türkiye’yi savunduk.
Bütün bunların çevreye, tarihe ve insanlara zarar
vermeden toplum ve doğa yararına yapılabileceğini de
örnekleriyle birlikte ortaya koyduk.
Bizler bu anlayışla mücadele etmeye, ranta karşı
toplumsal çıkarı, talana karşı ortak geleceğimizi,
nükleere karşı hayatı savunmaya devam edeceğiz.
Bu mücadele sizlerle birlikte olmaktan gurur ve onur
duyuyorum. Hepimize mücadelemizde kolaylıklar
diliyorum.”
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TMMOB DÜNYA HİTİT GÜNÜ ETKİNLİĞİNDEYDİ

Vakıf 19 Çorumlular Vakfı ile Türk Japon Vakfı’nın 1520 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara’da düzenlediği
“Dünya Hitit Günü” etkinliklerine TMMOB adına
Yürütme Kurulu Üyesi Baki Remzi Suiçmez katıldı.
“Dünya Hitit Günü” etkinlikleri kapsamında 20 Nisan
2019 tarihinde gerçekleşen “Hititlerde Madencilik ve
Mühendislik” konu başlıklı Panel öncesi Baki Remzi
Suiçmez, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin
örgütsel yapısı ve çalışma anlayışını içeren bir açılış
konuşması yaptı.
Panelde Prof. Dr. Tayfun Yıldırım (AÜ DTCF) “Hititlerde
Madencilik”, Doç Dr Yiğit Elbir (HÜ Arkeoloji Bölümü)
“Hititlerde Mühendislik” konulu bildirilerini sundular.
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Baki Remzi
Suiçmez’in konuşması şöyle:
Değerli Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı, Yöneticileri ve Üyeleri, Değerli Türk Japon
Vakfı Yöneticileri ve Üyeleri, Değerli Akademisyenler,
Değerli Konuklar
15 Nisan Dünya Hitit Günü etkinlikleri kapsamında
düzenlediğiniz “Hititlerde Madencilik ve Mühendislik”
konu başlıklı Panel öncesi bizlere konuşma olanağı
verdiğiniz için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
(TMMOB) Yönetim Kurulu adına içtenlikle teşekkür
ediyor, hepinizi sevgi ve dostlukla selamlıyorum.
Mühendislik, insanın doğayla mücadelesinden
doğmuştur. Doğanın ve çevrenin belirleyiciliğinden
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 düşünmeyi, hesap yapmayı ve fizik kurallarının
kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasını
beraberinde getirmiştir. İnsan toplumlarının hayatta
kalma mücadelesinin ürünü olarak doğan mühendislik
ve mimarlık meslekleri, uygarlığın gelişmesine paralel
olarak gelişmiş ve çeşitlenmiştir ve bu süreç halen
devam etmektedir. Yeni teknolojilerin ve yeni ihtiyaç
alanlarının ortaya çıkmasıyla birlikte yeni mühendislik,
mimarlık alanları da doğmaktadır.
Avrupa’da ve ABD’de 19. Yüzyılın ortalarında başlayan
mühendis ve mimar örgütlenmesi, ülkemizde 2.
Meşrutiyetle birlikte başlamıştır. 1908’de İstanbul‘da
çok sayıda sivil örgütün kurulduğu bilinmektedir.
Bunlardan birisi olan Osmanlı Mühendis ve Mimar
Cemiyeti, 1912 yılında etkinliklerini askıya almış,
1919’da yeniden çalışmalarına başlamış ve varlığını
1922 yılına kadar sürdürmüştür.
Cumhuriyetten sonra ilk örgütlenmeler 1926 yılında
kurulan ve merkezleri Ankara’da bulunan Türk
Mühendisler Birliği ve Türk Yüksek Mühendisler
Birliği adı altında gerçekleşmiştir. Daha sonraları
bu örgütlere çeşitli tarihlerde uzmanlık dalları farklı
yeni örgütler eklenmiştir. Bilinen örgütler şunlardır:
Türk Mühendisler Birliği, Türk Yüksek Mühendisler
Birliği, Türk Gemi Mühendisleri Cemiyeti, Türk
Maden Mühendisleri Birliği, Türk Yüksek Maden
Mühendisleri Birliği, Karabük Ağır Sanayi Mühendisleri
Derneği, Türkiye Jeoloji Kurumu, Türkiye Harita ve
Kadastrocular Cemiyeti, Türk Yüksek Mimarlar Birliği,
Orman Mühendisleri Cemiyeti, Türk Yüksek Ziraat
Mühendisleri Birliği.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, kısaltılmış
adıyla TMMOB, 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında
kurulmuştur.
TMMOB Yasası’nda
sıralanmıştır.

Birliğin

amaçları

şöyle

• Günün gerek ve koşullarına ve mevcut olanaklara
göre, yasa ve tüzük hükümleri içinde kalmak üzere,
mühendis ve mimarları meslek kollarına ayırmak,
meslek ve çalışma konuları aynı ya da birbirine 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 üzere, meslek disiplinini ve
ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının
korunmasında,
yurdun
doğal
kaynaklarının
bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre
ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında,
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 konulması
yolunda önerilerde bulunmak.
6235 sayılı TMMOB Yasasının kabulünden sonra,
1. Genel Kurul 18-22 Ekim 1954 tarihleri arasında
yapılmıştır. Bu Genel Kurul, yukarıda belirtilen
örgütlerden bazılarının delegelerinden oluşmuş,
TMMOB Tüzüğü kabul edilmiş ve Elektrik M.O., Gemi
M.O., Harita ve Kadastro M.O., İnşaat M.O., Kimya
M.O., Maden M.O., Makine M.O., Mimarlar O., Orman
M.O., Ziraat M.O. kurulması kararlaştırılmıştır.
Bu Genel Kuruldan sonra kurulan Odaların adları ve
kuruluş tarihleri ise şöyledir: Gemi Makinaları İşletme
M.O. 1960, Şehir Plancıları O. 1968, Fizik M.O. 1970,
Metalurji M.O. 1970, Meteoroloji M.O. 1970, Petrol
M.O. 1970, Jeoloji M.O. 1974, İç Mimarlar O. 1976,
Jeofizik M.O. 1986, Çevre M.O. 1992, Tekstil M.O.
1992, Peyzaj Mimarları O. 1994, Gıda M.O. 1996,
Bilgisayar M.O. 2012.
Türkiye’de mühendis, mimar, şehir plancısı unvanı
1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık
Hakkında Kanun ile yasal koruma altına alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mühendislik
ve mimarlık unvan ve yetkileri ile çalışmak isteyenler;
ya Türkiye’deki üniversitelerin mühendislik ve
mimarlık eğitimi veren Fakültelerinden mezun olmuş
olmak; ya da programları Türkiye’deki üniversitelerin
Mühendislik- Mimarlık eğitimi veren bölümlerinin
programları ile eşdeğer oldukları YÖK tarafından kabul
edilmiş yabancı üniversite veya okullardan mezun
olmuş olmak koşullarına sahip olmalıdır.
Lisans eğitimi sonrası meslek icrası için mezunların
hangi Odaya üye olacağı, 6235 sayılı Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği Kanunu ile düzenlenmiştir.
1961 Anayasasından beri kamu sektörü ve de özel
sektör çalışanlarının ilgili Odaya üye olma zorunluluğu,
1982 Anayasası ile değiştirilerek kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve
sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına
girme mecburiyeti kaldırılmıştır
TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135.
Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir
meslek kuruluşudur. Kuruluşunda 10 Odası ve yaklaşık
olarak 8.000 üyesi bulunan TMMOB’nin, 2018 yılı sonu
itibari ile oda sayısı 24, üye sayısı ise 558.954 olmuştur.
TMMOB çalışmalarını 24 Oda, bu Odalara bağlı
213 şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu ile
sürdürmektedir. TMMOB’ye bağlı odalara 100’ün
üzerinde mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı
disiplininden mezun olan mühendis, mimar ve şehir
plancıları üyedir.
TMMOB, Odalarının kendi eşdeğeri kuruluşlarla
kurdukları ilişkilerine paralel olarak Dünya
Mühendislik Birlikleri Federasyonu (WFEO), Avrupa
Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu (FEANI)
ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Mühendislik Birlikleri
Organizasyonu (COPISEE) üyesidir.
Değerli Konuklar
TMMOB’nin Genel Kurul kararıyla belirlenmiş Temel
İlkeleri ve Çalışma Anlayışı şöyledir.
TMMOB ve bağlı Odaları; Mesleki demokratik kitle
örgütüdür. Demokrat ve yurtsever karakterdedir.
Emekten ve halktan yanadır. Anti-emperyalisttir. Yeni
Dünya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin
karşısındadır. Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın
her olayını siyasetle ilişkili görür. Barıştan yanadır.
İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun
korunmasından yanadır. Örgütsel bağımsızlığını her
koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel
çalışmalardan alır. Meslek ve meslektaş sorunlarının,
ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını
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kabul eder. Politikanın oluşturulmasında ve
uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri
uygular. Karar alma süreçlerinde demokratik ve
katılımcıdır. Bağlı Odaları ile birlikte mühendis, mimar
ve şehir plancılarının meslek alanlarını düzenler,
üyesinin ve halkın çıkarlarını korur. Sanayileşme
ve demokratikleşme alanlarında durum tespitleri
yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin
demokratikleşmesi için çaba sarf eder. Kamuoyu
oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız
yer alır. Demokratik Kitle Örgütleri ve sivil toplum
örgütleri ile ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir.
TMMOB ve bağlı Odaları; Toplumdan soyutlanmış
seçkin mühendis, mimar ve şehir plancılarının
örgütü değil, aksine toplumun içinde yer alan, onun
bir parçası olarak toplumla etkileşim içinde bulunan,
temsili demokrasi alanının daraltılması ve biçimsel
uygulamalar yerine, birlikte düşünme, birlikte üretme ve
birlikte yönetme mekanizmalarını güçlendirici çabalara
yönelen; rant gruplarının otoriter, sınanamayan,
hesap vermeyen yönetimlerinin aksine, örgüt içi
demokrasisi güçlendirilmiş, seçim dışında da katılım
mekanizmalarını yaşama geçiren; profesyonellerin ve
uzmanların örgütü anlayışını reddeden, aksine kitle
örgütü niteliği ile organlarına dayalı çalışmayı yürüten;
siyaset dışı kalma anlayışlarının tam tersine; her koşulda
ve her zaman siyaset yapan, siyasetin dar tanımını aşan
anlayışları yapıya egemen kılan; üye ile ilişkilerini,
devlet ve egemen kesimlerle olan ilişkilerinin önüne
koyan, resmi otorite ile her türlü diyaloga ve işbirliğine
açık ama işbirlikçi yaklaşımların dışında kalan; örgüt
işlevinin deforme edilmesi anlamındaki hizmet
üretimini reddeden, aksine üyelerinin hizmetlerinin
niteliğini yükseltecek düzenlemeler yapan, norm ve
standartları oluşturan ve bunların gelişimine hizmet
edecek şekilde denetleyen; egemen kesim ve egemen
kesim söylemleri ile ters düşmeme anlayışlarını
reddeden; aksine, üyesinin söz ve kararlarda yetki
sahibi olmasını sağlayan, kamu hiyerarşisi içinde
yer edinme ve örgüt etkinliklerini buna bağlama
anlayışlarının yerine, örgütün kamuoyu önünde saygın
yerini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen, örgüt
etkinliklerini kendi iç dinamikleri ve kendi kararları
ile belirleyen; meslek örgütü kavramını, demokratik
kitle örgütü özelliğinin önüne çıkartarak, meslekçi
eğilimleri güçlendiren anlayışların aksine, meslekidemokratik kitle örgütü anlayışlarını yaşama geçiren;
her türlü yapılanma ve örgütle olan ilişkisinde, anlamsız
hiyerarşik eşitlik anlayışları yerine, ilişkilerinde bu
yapıların toplum içindeki işlevselliklerini ölçü olarak
alan; hiçbir üyesinin sorununu dışlamayan, ancak
üyesinin büyük çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışan
mühendis, mimarlar ve şehir plancılarının konumları

gereği, ücretli çalışan kesimlerle ve onların örgütleri
ile ilişkilerini güçlü hale getiren; örgütün uluslararası
ilişkilerini güçlendiren; dünyayı, ülkeyi ve yaşamı
tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek
yaşama geçiren bir çalışma anlayışı içerisindedir.
Değerli Konuklar
Tarih
sahnesine
çıkışıyla
birlikte
tarımda,
dokumacılıkta, madencilikte birçok ilkleri de
beraberinde getiren Anadolu medeniyetlerinden biri
olan Hititler, aynı zamanda gelecek nesillere demokrasi
dersi de vermişlerdir. Dünyanın ilk bilinen yazılı barış
antlaşması olan Kadeş Barışı Antlaşması bir yana;
Pankuş (Panku) Meclisi’nde, meclise hem kararları
oylama, hem de Ülkenin mutlak hâkimi olan Kral’ı
denetleme hakkı verilmesi çok önemlidir.
1980’li yıllardan beri süregelen neoliberal politikalar
doğrultusunda, bugün Türkiye ekonomisinde üretimyatırım-tasarruf politikalarının yerini tüketim
politikaları ve paradan para kazanma arayışları almış;
sistem kent rantlarına, doğa kıyımlarına, finans
kazançlarına bel bağlamıştır. Tarım ve sanayi gibi
üretken sektörler gerileyip ekonomiye ve yönetime
rantiye ve spekülatif kâr çevrelerinin egemen olması
söz konusudur. Yaşanan kriz yalnızca bir ekonomik
kriz olmayıp, aynı zamanda bir yönetim ve demokrasi
krizine kadar uzanmaktadır.
Sanayide, tarımda ve kentleşmede kalkınmadan, bilimin
ve teknik bilginin kamu çıkarları için kullanılmasından
yana olan TMMOB; bu süreçte uzmanlık alanlarımızın
yok sayılmasına, bilimin ve tekniğin gereklerinin
yadsınmasına, mühendislik, mimarlık, şehir planlama
hizmetlerinin taşeronlaşmasına, meslek örgütlerimizin
işlevsizleşmesine, örgütümüzün parçalanmasına,
bölünmesine karşı mücadelesini sürdürmektedir.
Bilimi ve teknolojiyi insanla buluşturan, hurafelerin
ve dogmatizmin değil aklın ve bilimin gücünü
mesleklerinde uygulayan, bilimi ve tekniği
emperyalistlerin ve sömürgenlerin değil emekçi
halkımızın hizmetine sunmak için kararlı ve inançlı
olan mühendisler, mimarlar şehir plancılarının örgütü
TMMOB; karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı
barışı, eşitsizliğe karşı adaleti, şiddete karşı kardeşliği,
sömürüye karşı emeği savunmaya, başka bir Türkiye
ve başka bir dünya mücadelesinde onurlu ve dik
yürüyüşüne devam etmektedir ve edecektir.
İnsanca, hakça bir toplum yapısının örüleceği üreten,
kalkınan, eşitlikçi, özgürlükçü, bağımsız, laik, hukuk
devleti ilkelerine bağlı, demokratik bir Türkiye’de
birlikte yaşama dileğiyle, bir kez daha teşekkür
ediyorum, sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum.”
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BURSA İKK: 1-7 MART DEPREM HAFTASI ÜLKEMİZ
“DEPREM GERÇEĞİNİ” UNUTMAYACAĞIZ,
UNUTTURMAYACAĞIZ
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla 7 Mart 2019 tarihinde bir basın
açıklaması yaptı.
23 Ekim 2011 7.1 büyüklüğünde Van Depremi
09 Kasım 2011 5.6 büyüklüğünde Van-Edremit
Depremleri ve tarihimizde olan tüm depremlerde
can ve mal kayıplarını, yaşadığımız büyük acıları
ve ülkemizdeki deprem gerçeğini unutmamak ve
unutturmamak için yapılmaktadır.

Ülkemiz, dünyanın en etkin deprem kuşakları üzerinde
yer almaktadır. Ne zaman nerede bir depremin olacağını
kestirmek güç olsa da, her an ülkemizin herhangi
bir yerinde orta büyüklükte veya yıkıcı nitelikte bir
depremin olma olasılığı çok yüksektir. Orta büyüklükte
meydana gelen depremlerin bile kırsal alanda bulunan
yapı stokunda oldukça büyük oranda hasar meydana
getirdiği gerçeği ortadadır.
Bunun nedeni; yer seçiminden yapı tasarımına,
yapı üretimi ve denetimine kadar sağlıklı bir
sistemin kurulmamış olmasındandır. Yer seçimi,
yapı tasarımı, üretimi ve denetimi aşamalarında
mühendislik biliminin, bilgisinin gerekleri tam
olarak yerine getirilmediği sürece, meydana gelecek
depremlerde ciddi mal ve can kayıplarının yaşanacağı
unutulmamalıdır.
Depremler ve doğal afetler dünyamızın kaçınılmaz
bir gerçeğidir. Toplumda deprem bilincinin oluşması
ve deprem öncesi sırası ve sonrası hazırlıklı olunması,
deprem tehlikesinin kamuoyunun gündeminde
kalması amacıyla her yıl 01-07 Mart tarihleri arası
Deprem Haftası olarak belirlenmiştir.
Her yıl düzenlenen, 01-07 Mart Deprem Haftası
etkinlikleri; yakın tarihte yaşadığımız
17 Ağustos 1999 7.4 büyüklüğünde Marmara Depremi,
12 Kasım 1999 7.2 büyüklüğünde Düzce Depremi,
19 Mayıs 2011 5.9 büyüklüğünde Simav Depremi,
22 Eylül 2011 5.4 büyüklüğünde Erzincan-Kemah
Depremi,

Depremle iç içe yaşamak zorunda olduğumuz
Ülkemizde; Doğa olaylarının afete dönüşmemesi,
toplumsal acıların tekrar yaşanmaması için, daha
önce defalarca belirttiğimiz bazı konuları bir kez daha
hatırlatmayı gerekli görüyoruz.
• Ülkemizde yapı stokunun %60`ı kaçak veya kurallara
aykırı, yeterli teknik hizmet almadan yapıldığı
bilinmektedir. Deprem Yönetmeliğine aykırı olarak
yapılan, ruhsatsız ve kaçak yapıların önünü açan
deprem riskini yok sayan, mühendislik hizmeti almayan
binalara imar affının getirilmesi kabul edilemez bir
durumdur. İmar barışı kanunundan faydalanan yapılar
ve mevcut yapı stoku incelenmeli ileride büyük acılar
yaşamamak için gerekli önlemler alınmalıdır. Kamu
yararı, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkı
açısından, mühendislik hizmeti almayan binalara
ruhsat verilmemesi ve projelere uygun yapılmayan
binalar için çıkarılan imar affının geri çekilmesi
depremlerde can ve mal kaybının ve büyük acıların
yaşanmaması için büyük önem taşımaktadır.
• Kent yönetimini; kentsel rantın yeniden dağıtımı,
büyüme ve istihdamın temel argümanı olarak algılayan”
merkezi ve yerel yönetimler afeti de aynı anlayışla
yönetmeye çalışmakta”, 6306 sayılı Yasa da olduğu gibi
“afet gibi toplumsal bir olguyu kendi rantsal hedeflerine
ulaşmanın basit bir aracı haline getirmektedirler. 6306
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun yerine, insan merkezli toplumsal
politikaların hayata geçirilmesini esas alan, bilim
çevreleri, ilgili meslek odaları, yerel yönetimler ve
halkın katılımı ile rant odaklı olmayan, sağlıklı ve
güvenli bir çevrede yaşam hakkını sağlayan yeni yasal
düzenleme yapılmalıdır.
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• Depremleri önlemenin mümkün olmadığını, ancak
zararlarını azaltmanın uygun yer seçimi ve güvenli
yapılar yapılarak mümkün ve bizim elimizde olduğu
hususunda toplum bilinçlendirilmelidir.
• 18 Mart 2018 tarih ve 30364 (Mükerrer) sayılı
Resmi Gazete`de, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığından; “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği”
yayımlanmış ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Bu yönetmelikte, kamu yararı ve bilimsel
esaslar göz ardı edilmiş ve Jeoloji ve Jeofizik
Mühendislerinin hizmetlerine tam olarak yer
verilmemiştir. Amacına ulaşması için yönetmelikteki
eksikliklerin giderilmesi ve yanlışların düzeltilmesi
gerekmektedir.
• İnsanlarımızın depreme dayanıklı binalarda
yaşaması, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi
için, imar planına altlık teşkil edecek jeolojik-jeofizikjeoteknik etütler yapılmadan yeni yerleşim yerleri
belirlenmemeli ada ve parsel bazlı tüm yapılaşmalarda
mühendislik hizmeti almayan hiçbir uygulamaya
ruhsat verilmemeli, riskli alanlar imara açılmamalı,
bilimsel normlara dayalı yer seçimi yapılmalı, niteliksiz
yapı üretimi engellenmelidir.
• Ülkemizde sayıları hızla artan yüksek yapıların
tasarımı ve deprem güvenliği açısından usul ve esasları
düzenleyecek bir mevzuat için ivedilikle çalışma
başlatılmalıdır.
• 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesine eklenen
1ı) bendi ile rapor onay vizelerinin kaldırılarak
Meslek Odalarının denetleme yetkisi yok edilmeye
çalışılmaktadır.
Bu
düzenleme;
mühendislik

hizmetlerinin mesleki ve teknik esaslara ve ülke
yararı doğrultusunda verilmesini engelleyici bir
düzenlemedir. Kamu yararı açısından Odaların mesleki
denetimini yok etmeyi hedefleyen bu değişikliğin
düzeltilmesi gerekmektedir.
Doğal olan depremdir, doğal olmayan ise afettir.
Depremleri önlemek mümkün değildir, ancak
zararlarını ortadan kaldırmak veya azaltmak
mümkündür ve bizim elimizdedir. Bu doğa olayı,
bilimden, akıl ve teknikten uzak uygulama ve
politikaların sonucunda birer afete dönüşmektedir.
Ülkemizin deprem olgusu çerçevesinde mesleklerimizin
deprem araştırmalarında daha etkin ve yoğun
kullanılması, büyük çoğunluğu 1. ve 2. derece deprem
bölgesinde yaşayan insanlarımızın sağlıklı ve güvenilir
yaşam alanlarının belirlenmesinde ve planlanmasında
öneminin daha iyi anlaşılabilir olması gerekmektedir.
Aksi taktirde yitirilen canlarımızın, maddi
kayıplarımızın
sorumlusu,
Odamızın
sürekli
vurguladığı, bilime, tekniğe, uluslararası örneklere
uygun önerilerini dikkate almayan, mesleklerimizi hiçe
sayan zihniyet olacaktır.
DEPREMİ UNUTMAYALIM,
UNUTTURMAYALIM!
YAPILMAYANLARI VE YAPMAYANLARI
SORGULAYALIM!
Bugüne kadar meydana gelen depremlerde yaşamını
yitiren vatandaşlarımızı saygıyla anıyoruz.
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu

ANKARA’DA EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ 1
MAYIS’TA TANDOĞAN’DA BULUŞUYOR
TMMOB Ankara İKK, KESK Ankara Şubeler Platformu,
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, Ankara Tabip Odası,
Birleşik Kamu İş ve Ankara Serbest Muhasebeciler ve
Mali Müşavirler Odası’nın oluşturduğu 1 Mayıs Tertip
Komitesi, Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirilecek 1
Mayıs mitingine çağrı yaptı.
Ulus’ta basın açıklaması yapan 1 Mayıs Tertip Komitesi
adına konuşan Tayfun Görgülü, başkentteki tüm
işçi ve emekçileri 1 Mayıs’ta saat 13.00’da Tandoğan
Meydanı’na çağırdı.
İşsizlik fonunun patronlara ve bankalara peşkeş
çekilmesine, kıdem tazminatına göz konulmasına
ve emeklilik hakkının gasp edilmesine karşı bütün

emekçileri 1 Mayıs’ta meydanlarda buluşmaya davet
eden Görgülü, şunları söyledi:
“İşçisi, işsizi, emekçisi, emeklisi, aydını, sanatçısı,
gazetecisi, öğrencisi, esnafı, kadını, genci, yaşlısıyla 1
Mayıs meydanlarında buluşuyoruz. Küçük bir azınlık
için değil, bir avuç patron için değil, halkın emekçi
çoğunluğu için yaşanabilir bir memleket hasretiyle
meydanlarında buluşuyoruz. Ekonomik krizin
faturasını, işçiler, emekçiler, dar gelirli milyonlar
değil krizin sorumluları ödesin diye haykırmak için
buluşuyoruz. Bizi işsizliğe, yoksulluğa, köleliğe ve
düşmanlığa mahkum etmek isteyen düze- ne karşı,
insanca, özgürce, kardeşçe yaşama irademizi göstermek
için 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.”
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TMMOB BURSA İKK: HALKÇI, TOPLUMCU,
KATILIMCI YEREL YÖNETİMLERDE KENTİN SAKİNİ
DEĞİL, SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ
TMMOB Bursa İl Koordinasyon
Kurulu Bursa Akademik Odalar
Birliği Yerleşkesi Ortak toplantı
salonunda 13 Mart 2019 tarihinde
yaptığı
basın
toplantısıyla
“TMMOB Bursa İKK Bursa Kent
Raporu”nu kamuoyu ile paylaştı.
Halkçı, Toplumcu, Katılımcı Yerel
Yönetimlerde Kentin Sakini Değil,
Sahibi Olmak İstiyoruz
Değerli basın emekçileri, sevgili
arkadaşlar
Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği (TMMOB) bugüne kadar yayımladığı seçim
bildirgeleri ve 2013 Yerel Seçimleri Bildirgesinde de
belirtildiği üzere demokratik katılıma açık, çağdaş
bir yerel yönetim anlayışını vazgeçilmez önemde
görmektedir. Bu anlayışla TMMOB, kentlerimizin
yönetiminde kamu yararının, bilimin ve hukukun esas
alınması için, seçim süreci ve yerel yönetim anlayışına
ilişkin politika, düşünce, uyarı ve önerilerini kamuoyu
ile paylaşmaya devam edecektir.
Emperyalizme bağımlı olan Türkiye’de, 12 Eylül
1980 darbesinden bu yana yeni liberal temellerde,
yerli ve uluslararası büyük sermayenin çıkarları için,
sermayenin sınırsız serbest dolaşımı önündeki tüm
engelleri kaldırmaya yönelik olarak devlet yeniden
yapılandırılmış, kamu iktidarının yönetsel düzeyde
sermayeye devredilmesi ana amaç olmuştur. Bu süreç
toplumsal ve ekonomik tüm sektörlerde serbestleştirme
ve özelleştirmelerle çok yönlü olarak yürütülmüştür.
Özellikle 16 yıllık iktidarında üretimden vazgeçerek
ülke ekonomisini arazi rantı üzerinden temellendiren
AKP, sanayiden eğitim ve sağlığa kadar kamusal
hizmetlerin ticarileştirilmesinde, ülke topraklarının
dünyanın emlak/rant piyasası haline getirilmesinde,
güvencesiz çalışma koşullarının yaygınlaştırılmasında
ve kamu idari yapısının bu doğrultuda yeniden
biçimlendirilmesinde hiçbir insani, hukuki, ulusal ya
da evrensel değer ve kurala uymaksızın ülkemizi ve
kentlerimizi yağma ve talana açmıştır.
Kuvvetler ayrılığı ilkesinin terk edildiği, demokrasinin
hiçe sayılarak iktidar erklerinin tamamının tek
merkezde toplandığı, kendi söylemleriyle “bir anonim

şirket gibi” yönetilen ülkede sermaye ile devlet
arasındaki ilişki arazi rantı üzerinden şekillenmektedir.
İnşaat sektörünün başat aktör olduğu bu ekonomik
politikaların doğrudan uygulama alanı ise kentler ve
yerel yönetimlerdir.
2014 yerel seçimlerinden önce, KHK’lar dönemi
olarak adlandırılan dönemde, AKP’nin 20 yasada
yaptığı değişiklikle bakanlıkların gerek kurumsal
yapısı gerekse görev alanı yeniden belirlenmiş; su,
orman, mera, yaylak, kışlak, tarım alanları gibi doğal
varlıklar ve çevre; planlama, enerji, kültürel varlıklar,
bayındırlık, ulaşım gibi ülke topraklarının kullanım
kararlarını doğrudan etkileyen sektörlere ilişkin ilgili
tüm yasal düzenlemeleri etkisiz hale getiren bir yeniden
yapılanma gerçekleştirilmiştir. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na ayırım yapılmaksızın ülke topraklarının
tamamı üzerinde istediği tasarrufu yapma yetkisi
verilmiştir.
Şehir planlama hizmetlerinde bütüncül yaklaşımdan,
kamu yararı anlayışından vazgeçilmiş, serbestleştirme,
özelleştirme, ticarileştirmenin aracı haline getirilmiş;
rant odaklı projelere teslim edilen kentlerde plansızlık
ve denetimsizlik egemen kılınmıştır.
Plansızlığın ve denetimsizliğin ağır sonuçları her
depremde tekrar yaşanmasına karşın, bugüne kadar
hiçbir ders çıkarılmadığı gibi aksine mekânsal ve
çevresel bağlamda niteliksiz yapılaşma, sağlıksız
büyüme kentleri deprem, sel, heyelan ve yangın gibi
afet risklerine karşı hazırlıksız hale getirmiştir.
Başta ulaşım, su, elektrik, doğalgaz olmak üzere temel
kentsel altyapı hizmetleri ile eğitim, kültür, sağlık, çevre
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vb. alanlarda sağlanan sosyal hizmetlerin özelleştirilerek
ticarileştirilmesiyle hizmetlere eşit erişim toplumun
yoksul kesimleri aleyhine bozulmuştur. Yoksul
kesimler barınma eğitim, sağlık ve beslenme gibi temel
haklardan yoksun bırakılmıştır.
Sosyal devlet olmaktan çıkıp sadaka toplumuna
dönüşen sosyal hizmet üretme anlayışından uzak
birçok uygulama ile kentlerde yaşayan engelli, çocuk,
hasta, yaşlı yurttaşların kentsel hizmetlere erişimi
giderek daha da zorlaştırılmaktadır.
“Halk” kavramı yerine “müşteri” kavramı ile yönetim
anlayışı pekiştirilmiş; “Bireysellik, özel alan, serbest
piyasa, rekabetçilik, yerelcilik, yönetişim, sivil
toplumculuk, rantiye, yolsuzluk” kavramları yükselen
değerler haline gelmiştir.
Birçok yerel yönetimin temel icraatı, kentsel kamusal
hizmetlerin pervasızca özelleştirilmesi, planlama, imar,
kentsel altyapı ve ulaşım hizmetlerinde yolsuzlukların
artması, kentsel rantın yandaş ve varsıl kesimler lehine
yönlendirilmesi olmuştur.
Sağlıklı kentleşme, kentsel hizmetlerin kamusal hizmet
kapsamında ele alındığı; barınma, çevre, eğitim, sağlık,
kültür hizmetlerinin insan hakkı olarak görüldüğü;

kamu yararı öncelikli bütüncül planlama, çevre, enerji,
sanayi ve tarım politikalarının benimsendiği ve yerli
mühendislik, yerli kaynak kullanımıyla; bağımsızlık,
planlama, sanayileşme ve kalkınma ile olanaklıdır.
Yerel seçimlere, ülkemiz, kentlerimiz, doğal alanlarımız
kısacası yaşam alanlarımız, geleceğimiz üzerine
koyulan ipotekle, imar affı gölgesinde; yerel idarenin
hiçe sayıldığı, anayasal düzenin tek bir iradeye teslim
edildiği bir ortamda giriliyor.
TMMOB, kentlerimizde var olan sorunların aşılmasını,
sağlıklı, yaşanabilir ve güvenli kentsel çevrelerin
üretilmesini, kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesini,
kent halkının, emek ve meslek örgütlerinin demokratik
katılımını ve denetimini sağlayacak bir anlayışın
geliştirilmesini, öncelikli ve temel gereklilik olarak
görmektedir.
Bugün, kentlerimizin ve toplumun yerel seçimlerde,
her zamankinden daha çok, “toplumcu, demokratik
ve halkçı bir yerel yönetim” anlayışına ihtiyacı vardır.
Bu anlayış, katılımcılığın önünü açan, toplumun
değişik kesimlerine, karar alma, uygulama ve
denetleme süreçlerinde söz hakkı tanıyan politika ve
uygulamaların hayata geçirilmesidir.
Ferudun TETİK
TMMOB Bursa İKK Sekreteri

TMMOB BAŞKANI EMİN KORAMAZ VE ODA
BAŞKANLARI DİYARBAKIR ZİYARETLERİNİ
TAMAMLADI
Diyarbakır’da
gerçekleştirilen
ve
onbinlerce
yurttaşımızın katıldığı coşkulu Nevruz Kutlamalarına
TMMOB Başkanı Emin Koramaz, Makina
Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, Elektrik
Mühendisleri Odası Başkanı Gazi İpek, İnşaat
Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe, TMMOB
Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu üyeleri de katıldı.
Barış ve kardeşlik mesajlarının hep birlikte haykırıldığı
Nevruz Kutlamalarının ardından TMMOB Heyeti,
KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik ile birlikte 135
gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili
Leyla Güven’i ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında
bilgi aldı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı odalarımızın başkanları
Nevruz Kutlamaları nedeniyle gittiği Diyarbakır’da 135
gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili
Leyla Güven’i ziyaret etti ve TMMOB Diyarbakır İl
Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Diyarbakırdaki ziyaretler kapsamında Emin Koramaz
ve beraberindeki heyet TMMOB Diyarbakır İl
Koordinasyon Kurulu toplantısına katılım göstererek,
yaklaşan seçimler öncesinde Diyarbakır’da ve bölgede
yaşanan gelişmeler ahkkında görüş ve bilgi alış
verişinde bulundu.
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ADANA İKK: “SU HER CANLININ HAKKIDIR”
TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirdi.
Dünya Su Günü, giderek büyüyen temiz su sorununa
dikkat çekmek ve suyun varlığı, yönetimi ve doğru
kullanımına dönük duyarlılık sağlamak amacıyla
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından belirlenmiş
olup, 1993 yılından bu yana 22 Mart’ta dünya çapında
kutlanmaktadır.
Çevreye verilen zararların, iklim değişikliği ile birlikte
dünya çapında su merkezli krizleri de yarattığını
hepimiz görebilmekteyiz. İnsanın; medeniyet,
sanayileşme, modernleşme adına bitki örtüsünü,
ormanı, toprağı, nehirleri, gölleri adeta talan etmesi
ve bunun sonucunda hırpalanan doğanın cevabının
kuraklık, sel, aşırı yağış, heyelan, açlık, havasızlık,
susuzluk ve evsizlik olması kaçınılmazdır.

hazırlama ve halktan ve gelecekten yana su politikasının
hayata geçirilmesini sağlama görevini önümüze
koymaktadır.

Elbette bu tehdit sadece bizlere yönelik olmayacaktır.
Belki de bizim vebalimizi bizden daha çok bizden
sonraki kuşaklar çekecektir. Bu da hiç adil değildir…

Ekolojik dengeyi alt üst eden HES projelerine karşı
durmalıyız. Arıtma, evsel atık ve endüstriyel atık
tesislerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak zorundayız.

Ekosistemleri ve bin yıllar boyunca her zaman kendini
yenileyerek yaşayan doğamızı görmezden gelmeye
devam ettiğimiz sürece yaşamamız için gerekli olan
birçok şeyi kaybedeceğimiz ortadadır. Temiz suya
erişimimiz de aynı tehdit altındadır. Her geçen gün suya
erişimin daha da zorlaşacağının farkına varmamızın
zamanı gelmiş ve geçmektedir.

Tarımda basınçlı su
yaygınlaştırılmalıyız.

Daha çok tüketim, benmerkezci yaşam tarzı, ülkeler
arası siyaset, kar hırsının esiri piyasacı yaklaşımlar…
Ve sonuç olarak evinde güvenli içme suyu olmayan
2,1 milyar, bir o kadar da kirletilmiş su tüketmek
durumunda bırakılmış insan...

Bilindiği gibi; Adana kent merkezinin içme suyu
Çatalan Barajından isale hatlarıyla getirilmektedir.
Ancak bu su beslenme havzalarındaki yapılar, sanayi
tesislerinden kaynaklanan atıklar ile kontrolsüz
madencilik faaliyetleri sonucunda kirlenme riskiyle
karşı karşıyadır.

2019 Dünya Su Günü’nde geleceğe dair maalesef
umutlu değiliz. Dünya nüfusunun dörtte birinin su
sorunu yaşıyor ve her yıl çok sayıda insanın temiz
sudan mahrum bırakılması sonucu hastalanarak ölüyor
olması, umudu değil kaygıyı arttırmaktadır.
Daha da kaygılıyız çünkü Türkiye sanıldığı gibi
su zengini bir ülke değil, aksine “su sıkıntısı çeken
ülkeler” arasındadır. TUİK’e göre nüfusu 2030’da 100
milyona ulaşması öngörülen Türkiye, temiz su varlığı
bakımından gittikçe fakirleşen bir ülke durumundadır.
Mevcut durum karşısında bilinçli su tüketimini
yaygınlaştırarak su kaynaklarımızın, nehirlerimizin,
derelerimizin, yeraltı su kaynaklarımızın talandan
korunması hayati önemdedir.
Bu
durum;
su
kaynaklarımızı
koruyan,
sürdürülebilirliğini temin eden acil eylem planları

sisteminin

kullanımını

Su kullanım hakkı halktan alınmıştır. Suyun alınıp
satılan bir meta olmaktan çıkartılarak, herkes için temiz
su hakkı, temiz çevre hakkı ve dolayısıyla yaşam hakkı
talep etmeli bu doğrultuda politikaların oluşturulması
için mücadele etmeliyiz.

Su kaynakları hepimizin ortak değerleridir. Suyun
temel ihtiyaç olarak görülmesi ve ticarileşmesinin
önüne geçilmesi gerekmektedir.
Belediye bir kamu kuruluşu ve su ortak değerimiz
iken ücretsiz olması gereken sudan alınan ücret ile
belediyenin diğer harcamalarına kaynak sağlanması
kabul edilemez!
Yeraltı suları ise aşırı tarımsal ilaçlama, sanayi ve
endüstriyel atıkların kontrolsüz depolanması, küçük
belde ve köylerdeki çöplerin yeraltı sularının beslenme
havzalarına rastgele atılması sonucunda kimyasal
kirlenmeyle karşı karşıyadır.
Seyhan Baraj Gölü etrafındaki hızlı yapılaşma yağmaya
dönüşmüştür. Yeşilin kaynağı olan göl; şehre yakın
olması, mesire ve dinlenme yeri olarak Adana için
kıymetli bir alandır. Gölün kirletici kaynaklara karşı
korunmasına yönelik önlemler bir an önce alınmalıdır.
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TMMOB İSTANBUL İKK’DAN SEÇİM AÇIKLAMASI
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, 31 Mart yerel seçimleri sonrası Yüksek Seçim Kurulu’nun KHK ile
ihraç edilen ve belediye başkanı seçilenlere mazbatalarının verilmemesi kararı, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun
kazandığının netleşmesine rağmen hukuksuzca itiraz edilerek kent hizmetlerinin aksamasına sebep olmaları
gibi konular üzerine 11 Nisan 2019 tarihinde “Yüksek Seçim Kurulu’nu, Hukukun ve Demokrasinin Gereklerini
Yerine Getirmeye, Seçmenin İradesine Saygı Göstermeye Davet Ediyoruz” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.
YÜKSEK SEÇİM KURULU’NU, HUKUKUN
VE DEMOKRASİNİN GEREKLERİNİ YERİNE
GETİRMEYE
SEÇMENİN İRADESİNE SAYGI GÖSTERMEYE
DAVET EDİYORUZ
31 Mart yerel seçimleri tamamlanmış ancak,
tartışmaları henüz bitmemiştir. Seçim hukukunun
ülkenin doğusunda farklı batısında farklı, iktidarın
kazandığı yerlerde farklı kaybettiği yerlerde farklı
işletildiği süreçten geçmekteyiz.
Bu sürece ilişkin en çarpıcı örneklerden biri, Yüksek
Seçim Kurulu’nun almış olduğu, KHK ile ihraç
edilen ve belediye başkanı seçilenlere mazbatalarının
verilmemesi kararıdır. YSK tarafından seçime
girme yeterliliği verilmiş olan adayların, seçimleri
kazandıktan sonra aynı YSK tarafından görevlerine
başlatılmamaları açıkça bir hak gaspıdır.
İstanbul’da ise tam 11 gündür bir hukuk garabeti
yaşanmaktadır. Sn. Ekrem İmamoğlu’nun kazandığının
netleşmesinin ardından itirazlar başlamış, YSK 2014
yılında verdiği kararla çelişerek geçersiz oy sayımına
hükmetmiş, son olarak Büyükçekmece polisler

tarafından abluka altına alınarak ilçede seçmenlere
zorla kâğıt imzalatıldığı, insanların yalan beyan
vermeleri için baskı altına alındığı iddiaları kamuoyuna
yansımıştır.
Her dönem sandığa ve milli iradeye işaret edenlerin,
seçmen iradesine ve sandıktan çıkan sonuca
gösterdikleri “saygı”, demokrasinin işleyişi açısından
bizleri kaygılandırmaktadır. Halkın iradesini yok sayan,
seçim kurullarını siyasal baskı altında tutan, hukuku
işine geldiği gibi işleten anlayış, maalesef ülkeyi kaosa
sürüklemektedir.
Önemle altını çiziyoruz, YSK tarafından yaratılan bu
belirsizlik sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ve şirketlerinde; ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet
alımı, araç kiralama, gayrimenkul kiralama vb. tüm
işlerin durdurulması gerekmektedir.
Sürecin geciktirilmesi İstanbul’da kent hizmetlerinin
aksaması, İstanbul halkının mağdur edilmesi gibi
sonuçların yanı sıra, hukuka ve demokrasimize de
zarar vermektedir. Yüksek Seçim Kurulu’nu tekrardan
hukukun ve demokrasinin gereklerini yerine getirmeye,
seçmenin iradesine saygı göstermeye davet ediyoruz.

TMMOB VAN İKK: YÜKSEK SEÇİM KURULU’NU,
HUKUKUN VE DEMOKRASİNİN GEREKLERİNİ
YERİNE GETİRMEYE, SEÇMENİN İRADESİNE SAYGI
GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUZ
TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu KHK’li seçilmişlere mazbata verilmemesi kararına “hak gaspı” diyerek
karşı çıktığı YSK’yi, “hukukun ve demokrasinin gereklerini yerine getirmeye, seçmenin iradesine saygı göstermeye” davet ederek 11 Nisan 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
31 Mart yerel seçimleri tamamlanmış ancak,
tartışmaları henüz bitmemiştir. Seçim hukukunun
ülkenin doğusunda farklı batısında farklı, iktidarın
kazandığı yerlerde farklı kaybettiği yerlerde farklı
işletildiği süreçten geçmekteyiz.

edilen ve belediye başkanı seçilenlere mazbatalarının
verilmemesi kararıdır. YSK tarafından seçime
girme yeterliliği verilmiş olan adayların, seçimleri
kazandıktan sonra aynı YSK tarafından görevlerine
başlatılmamaları açıkça bir hak gaspıdır.

Bu sürece ilişkin en çarpıcı örneklerden biri, Yüksek
Seçim Kurulu’nun almış olduğu, KHK ile ihraç

Şu ana kadar YSK, Diyarbakır’ın Bağlar, Van’ın Tuşba,
Edremit, Çaldıran ve Erzurum’un Tekman İlçeleri ile
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hukuksuzluğu ve hak gaspını kabul etmeyeceklerini
umuyoruz.

Kars Digor’a bağlı Dağpınar beldesinde seçimi kazanan
adaylara mazbatalarını vermeme ve en çok oyu alan
ikinci adayın seçimin galibi olarak ilan edilmesine
karar vermesi kendi yürütmesini hiçe saymaktır.
Ayrıca ikinci sıradaki parti adaylarının böyle bir

Her dönem sandığa ve milli iradeye işaret edenlerin,
seçmen iradesine ve sandıktan çıkan sonuca
gösterdikleri “saygı”, demokrasinin işleyişi açısından
bizleri kaygılandırmaktadır. Halkın iradesini yok sayan,
seçim kurullarını siyasal baskı altında tutan, hukuku
işine geldiği gibi işleten anlayış, maalesef ülkeyi kaosa
sürüklemektedir.
Sürecin bu şekilde halkın mağdur edilmesi gibi
sonuçların yanı sıra, hukuka ve demokrasiye de zarar
vermektedir. Yüksek Seçim Kurulu’nu tekrardan
hukukun ve demokrasinin gereklerini yerine getirmeye,
seçmenin iradesine saygı göstermeye davet ediyoruz.

TMMOB DİYARBAKIR İKK: YSK’YI ASLİ GÖREVİNE
ÇAĞIRIYORUZ
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlarının hukuksuzca gasp edilmesine
ve KHK ile ihraç edilen seçilenlere mazbatalarının verilmemesi kararına ilişkin 12 Nisan 2019 tarihinde bir
basın açıklaması yaptı.
YSK’YI ASLİ GÖREVİNE ÇAĞIRIYORUZ
31 mart yerel seçimleri tamamlanmış ancak,
tartışmaları henüz bitmemiştir. Seçim hukukunun
iktidarın kazandığı yerlerde farklı kaybettiği yerlerde
farklı işletildiği süreçten geçmekteyiz.
Bu sürece ilişkin en çarpıcı örneklerden biri, yüksek
seçim kurulunun almış olduğu KHK ile ihraç edilen
belediye eşbaşkanları ve meclis üyesi seçilenlere
mazbatalarının verilmemesi kararıdır. YSK tarafından
seçime girme yeterliliği verilmiş olan adayların
seçimleri kazandıktan sonra aynı ysk tarafından
görevlerine başlatılmamaları açıkça bir hak gaspıdır.
Şu ana kadar ysk, Diyarbakır’ın Bağlar,Van’ın TuşbaEdremit-Çaldıran,Erzurumun Tekman ilçeleri,Kars
Digora bağlı Dağpınar beldesi ve Muş’un Rüstemgedik
beldesinde seçimi kazanan adaylara mazbatalarını
vermeme ve en çok oyu alan ikinci adayın seçimin
galibi olarak ilan edilmesine karar vermesi kendi
yürütmesini hiçe saymaktır.
Her dönem sandığa ve milli iradeye işaret edenlerin
seçmen iradesine ve sandıktan çıkan sonuca
gösterdikleri ‘’sözde saygı” , demokrasinin işleyişi
açısından bizleri kaygılandırmaktadır. Halkın iradesini
yok sayan, seçim kurullarını siyasi baskı altında tutan,
hukuku işine geldiği gibi işleten anlayış, maalesef ülkeyi
kaosa sürüklemektedir.

Sürecin bu şekilde işlemesi seçmen iradesini yok
saymaktır. Sürecin bu şekilde işlemesi,ysk nın
itibarsızlaşmasına sebep olacağı aşikardır. Ysk’yı
asli görevini hukuk çerçevesinde vermesi gerektiği
belirtiyoruz. Bu ve buna benzer kararlar, hukuka,adalete
ve demokrasiye zarar vermektedir. Ysk’yı seçmen
iradesine saygı göstermeye çağırıyoruz.
Halkın mağdur edilmesi gibi sonuçların yanısıra,
hukuka ve demokrasiye de zarar vermektedir. Yüksek
seçim kurulunu tekrardan hukukun ve demokrasinin
gereklerini yerine getirmeye, seçmenin iradesine saygı
göstermeye davet ediyor ve toplumsal gerginliğin son
bulması için derhal halkın oylarıyla seçilen seçilmişlerin
mazbatalarının verilmesi çağrısını yapıyoruz.
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TMMOB 45. DÖNEM DENETLEME KURULU
DÖRDÜNCÜ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
4-Banka Hesapları incelemesinde;
Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1
dedir.
5- Çek – Senet Hesapları incelenmesinde;
Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak
EK-1 dedir.
6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;
Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun,
titiz ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.
7- Oda Ödentileri;
TMMOB 45. DÖNEM
IV. DENETLEME KURULU RAPORU
Denetleme Tarihi

:19 Nisan 2019

Denetleme Dönemi

:01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019

Denetlemeye Katılanlar :Halil İbrahim YİĞİT, İlter
ÇELİK, Mehmet Nuri HATİÇOĞLU
Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum
Başkanlığına İlter ÇELİK’i, Oturum Yazmanlığına
Mehmet Nuri HATİÇOĞLU’nu seçmiştir. Denetleme
sırasında TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL ve
Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN’dan mali konularda
gerekli bilgiler alınmıştır.
Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları
tespit etmiştir.
1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;
a. 08 Şubat 2019 – 13 Nisan 2019 (45.Dönem) tarihleri
arasında 4 (dört) toplantı yaptığı ve 51 (ellibir) karar
aldığı,
b. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak
alındığı ve imzalandığı görülmüştür.
2- Kasa incelenmesi;
19 Nisan 2019 tarihi saat 14.00 itibariyle yapılan kasa
sayımında, kasada 1.074,72 (binyetmişdört Türk
Lirası yetmişiki Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın
muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 45.
Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 10.
maddesine titizlikle uyulduğu görülmüştür.
3- Demirbaş Defteri incelemesinde;
Demirbaş Defteri’nin usulüne uygun ve düzenli şekilde
tutulduğu görülmüştür.

a- Yapılan incelemede TMMOB 45. Dönem Bütçe
Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 2.maddesi
gereğince yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını
gösteren tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği
görülmüştür.
b- 2018 yılı (01 Nisan 2018 – 31 Mart 2019) Oda
ödentilerinin başarılı (%93,38) bir şekilde ve büyük
ölçüde tahsil edildiği, Elektrik Mühendisleri Odası,
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası, Maden
Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları
Odası’nın 2018 yılını borçlu kapattıkları görülmüştür.
c- 2018 yılı birlik hissesi ödentilerini bu dönem
içerisinde tamamlayamamış olan Elektrik Mühendisleri
Odası, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası,
Maden Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve
Şehir Plancıları Odası’na yazı yazılarak ödemelerinin
ivedilikle tamamlanmasının istenmesine karar
verilmiştir.
c- Odalarımızın, “TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci
Evi ve Sosyal Tesisi” katkı payı borçlarını % 98,68
oranında tamamlandığı, borçlu Odaların ödeme planı
çerçevesinde ödemelere devam ettikleri saptanmıştır.
8- Diğer Hususlar;
Önceki Denetleme Raporumuzda da belirtildiği üzere,
Oda Denetleme Kurulu Raporları’nın, usulüne uygun
ve düzenli olarak Birliğimize gönderilmesi hususunda
gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunun hatırlatma
yapılmasına rağmen halen denetleme kurulu raporunu
eksik gönderen Bilgisayar Mühendisleri Odası, Elektrik
Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri Odası, Gemi
Makinaları İşletme Mühendisleri Odası, Jeofizik
Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası,
Meteoroloji Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları
Odası’na konunun bir kez daha hatırlatılmasına,
karar verilmiştir.
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