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Bu Sayıda
Yaşanan derin ekonomik, siyasal ve toplumsal krizin 
damga vurduğu 2019 yılını geride bıraktık. Yılın son 
günlerine AKP’nin 2011 yılında “çılgın proje” olarak 
yapılacağını duyurduğu “Kanal İstanbul Projesi damga 
vurdu. Projenin ÇED raporunun açıklanmasıyla birlikte 
Türkiye’nin dört bir yanındaki yurttaşlarımız projeye 
ilişkin itirazlarını Bakanlığa iletmek üzere harekete 
geçtiler. Soğuk kış şartları altında büyük kuyruklarda 
beklenilerek gerçekleştirilen itiraz başvurularının sayısı 
yüz bini aştı.

Her yönüyle doğayı, kent yaşamını ve geleceğimizi tehdit 
eden Kanal İstanbul Projesi halkın değil, iktidar partisinin 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir rant projesi olarak 
doğdu. TMMOB olarak toplum yararına olmayan, halkın 
çıkarlarını öncelemeyen tüm projelere olduğu gibi Kanal 
İstanbul Projesine karşı da mücadelemizi her zeminde 
sürdüreceğiz.

Geçtiğimiz 2 aylık dönem, TMMOB ve bağlı odaları 
açısından oldukça yoğun geçti. Odalarımız kendi 
meslek alanlarına yönelik kongre ve sempozyumlarını 
gerçekleştirirken, TMMOB olarak da 45. Genel 
Kurulumuzda aldığımız kararlar uyarınca çalışma 
programımıza aldığımız etkinlikleri gerçekleştirdik. 
Bu dönemde TMMOB adına Kadın Kurultayı, Kamucu 
Politikalar Sempozyumu, Yapı Denetimi Sempozyumu, 
Enerji Kongresi ve Sanayi Kongresi gerçekleştirildi. 
Bunun yanı sıra İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla 
Kent Sempozyumlarımız ve Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancılarının Sorunları Yerel Kurultayları düzenlendi. 
Bültenimizde bu etkinliklerimize ilişkin haberleri 
bulacaksınız. İyi okumalar…
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2020’DE IŞIĞI VE UMUDU BÜYÜTELİM!
TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB örgütlülüğüne ve kamuoyuna yeni yıl mesajı yayınladı: “2020 yılı, içimizde 
giderek büyüyen bu ışığın, tüm dünyamızı aydınlattığı bir yıl olsun...”

“Sen içimdeki küçük mum

Hala sönmedin, yanıyor musun?”

Umudun, mücadelenin ve sevginin yılı olsun temennisiyle başlamıştık 2019 yılına…

Bir kıvılcım parladı karanlıkta ve yan yana getirdiğimiz avuçlarımızı siper ederek büyütüyoruz şimdi o ışığı.

Halkı bölerek kendini büyütenlere karşı birleşebildiğimizde ne kadar güçlü olduğumuzu gördük. Demokrasiye 
sahip çıktık en azından ve bu da bir şeydir.

Hukuksuz YSK kararlarıyla, İçişleri Bakanlığı talimatıyla atanan kayyumları kabullenmeyeceğimizi gösterdik. Halk 
iradesine sahip çıktık en azından ve bu da bir şeydir.

Sömürgeci anlayışıyla talan edilmek istenen madenlerimizi ve ormanlarımızı korumak için on binlerce kişi Kaz 
Dağlarına yürüdük. Doğamızı ve madenlerimizi yağmalatmadık en azından ve bu da bir şeydir.

Tarım alanlarımızı kullanılmaz, havamızı solunmaz hale getiren enerji santrallerine karşı sesimizi yükselttik. 
Sağlığımızı ve geleceğimizi koruduk en azından ve bu da bir şeydir.

Asılsız suçlamalar ve uydurma delillerle bir suç gibi gösterilmek istenen Gezi Direnişini ve bu suçlamayla yargılanan 
arkadaşlarımızı savunduk. 6 yıl geçse de üzerinden, o Topçu Kışlası’nı yaptırmadık en azından ve bu da bir şeydir.

İhraç edilen arkadaşlarımızı, yargılanan dostlarımızın, işsiz kalan meslektaşlarımızın haklarını koruduk. 
Dayanışmayı örgütledik en azından ve bu da bir şeydir.

Yitirdiğimiz kadın arkadaşlarımızın hiçbirini sahipsiz bırakmadık. “Her neredeysem/Ne giydiysem/Ne içtiysem/
Suç bende değil/Tecavüzcü sensin/Öldüren sensin/Polisler, hâkimler, devlet ve başkan” diyerek suçu suçlunun 
suratına haykırdık en azından ve bu da bir şeydir.

Doymak bilmeyen rant hırsının ürünü olan Kanal İstanbul Projesine karşı yağmur altında dilekçe kuyruklarında 
bekledik. Bu ülkenin sahipsiz olmadığını gösterdik en azından ve bu da bir şeydir.

Umudun, mücadelenin ve sevginin yılı olsun temennisiyle başlamıştık 2019 yılına…

Yan yana gelebildiğimiz, omuz omuza verebildiğimiz her yerde umudumuzun, mücadelemizin ve sevgimizin 
büyüdüğünü gördük ve inanın bu da çok önemli bir şeydir.

2020 yılı, içimizde giderek büyüyen bu ışığın, tüm dünyamızı aydınlattığı bir yıl olsun.

Herkese umutlu yıllar diliyoruz!

TMMOB YÖNETİM KURULU
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8 Temmuz 2018 tarihinde yaşanan ve 25 kişinin hayatını 
kaybettiği Çorlu Tren Katliamı hafızalarımızdaki 
ve yüreğimizdeki tazeliğini korumaktadır. Facianın 
ardından gerek Bakanlık ve TCDD yetkililerinin 
vurdumduymazlığı, gerekse mahkeme sürecinde 
yaşananlar, ailelerin yaşadığı acıları derinleştirdiği gibi, 
facianın nedenlerinin aydınlatılması ve sorumlularının 
yargılanması konusundaki beklenti ve umutlarımızı 
kırmıştır.

Kazanın ardından yürütülen soruşturmada, üst düzey 
yetkili ve bürokratlar dosya dışında bırakılmış, kazayı 
araştırmak için oluşturulan bilirkişi heyetindeki bazı 
isimlerin kazadan sorumlu şirketle bağlantılı olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bilirkişi Heyeti’nin gerçek sorumluları 
gizlemeyi amaçlayan raporu ve mahkeme sürecinde 
yaşananlar, adalete olan güveni sarsmaktadır.

Kazanın örtbas edilmesine karşı mücadele veren acılı 
ailelerin talepleri siyasal iktidar ve adli makamlar 
tarafından göz ardı edilmektedir.  Tüm engellemelere 
rağmen kazanın tüm boyutlarıyla ortaya çıkartılması 
ve sorumluların yargılanması için Çorlu Tren Katliamı 
Ailelerinin yürüttüğü kararlı mücadele, tüm Türkiye 
için örnek teşkil etmektedir.

Aileler tarafından sürdürülen adalet arayışının bir 
parçası olarak, 13 Kasım 2019 tarihinde Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubemiz önünde 
gerçekleştirilen basın açıklaması ile Bilirkişi 
Raporunda imzası bulunan TMMOB üyeleri hakkında 
gerekli disiplin soruşturması açılarak, meslekten 
yasaklanmaları talep edilmiştir.

Bilindiği gibi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 63. 
Maddesi’ne göre Ceza Davaları için bilirkişiyi atama 
yetkisi soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısına, 
kovuşturma evresinde ise hâkim veya mahkemeye 
aittir. Bilirkişilik Kanunu’na göre de “bilirkişilerin” 
sicilleri, doğrudan Adalet Bakanlığına bağlı Bilirkişilik 
Daire Başkanlığı tarafından tutulmaktadır. Birliğimizin 
tüm eleştirilerine rağmen yasada yer alan bu durum, 

ne yazık ki bilirkişilerin kamusal ve tarafsız niteliğine 
gölge düşürmektedir. TMMOB ve bağlı odalarının 
bilirkişilerin görevlendirilmesi ve sicil kayıtlarının 
tutulması konusunda bir yetkisi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte ilgili meslek odalarımız mahkeme 
tarafından talep edilsin ya da edilmesin, kamuoyunu 
aydınlatma sorumluluğu gereği bilimsel rapor ve 
görüşler hazırlamaktadır. Çorlu Tren Faciasıyla ilgili 
de çok sayıda meslek odamızın bilimsel-teknik raporu 
bulunmaktadır.

Aileler tarafından dile getirilen “Bilirkişi 
Raporu’nda imzası bulunan üyeler hakkında disiplin 
soruşturulması” talebi son derece meşru ve insani 
bir taleptir. Zira “meslek disiplinini ve ahlakını 
korumak” TMMOB’nin yasal görevidir. Mesleğini ve 
görevini bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde 
uygulayarak kamuya, halka ve üçüncü şahıslara zarar 
verenler TMMOB Disiplin Yönetmeliği tarafından 
en ağır biçimde cezalandırılırlar. Söz konusu Bilirkişi 
Heyeti’nde bulunan isimlerle ilgili olarak üyesi oldukları 
meslek odaları tarafından disiplin süreçleri daha 
önceden başlatılmış ve hâlihazırda devam etmektedir.

TMMOB ve bağlı odaları olarak facianın yaşandığı 
andan itibaren olayın tüm boyutlarıyla ortaya 
çıkartılması, sorumluların cezalandırılması ve 
son yıllarda giderek artan bu faciaların bir daha 
yaşanmaması için çok sayıda rapor ve görüş açıkladık. 
Bölgede bulunan İl Koordinasyon Kurullarımız 
aracılığıyla, mahkeme süreçlerinin her aşamasında 
aileler ve avukatları ile dayanışma içerisinde bulunduk.

Bundan sonraki süreçte de adaletin sağlanması için 
mücadelemize ve ailelerle dayanışma içinde olmaya 
devam edeceğimizi bir kez daha duyurur, bu vesileyle 
tüm duyarlı kamuoyunu Çorlu Tren Faciasının 10 
Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek dördüncü 
duruşmasına katılmaya davet ederiz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ÇORLU TREN KATLİAMI AİLELERİNİN ADALET 
ARAYIŞININ YANINDAYIZ

Çorlu Tren Katliamı Ailelerinin adalet arayışının parçası olarak faciaya ilişkin Bilirkişi Raporu’nu hazırlayan 
mühendislerin disiplin soruşturmasının yapılması talebine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz tarafından 14 Kasım 2019 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
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TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından ilki 2009 
yılında düzenlenen TMMOB Kadın Kurultayı’nın 
altıncısı “Her Yerde Kadın” temasıyla 16-17 Kasım 
2019 tarihlerinde İMO Teoman Öztürk Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda kadın mühendis, 
mimar ve şehir plancısının katılımıyla gerçekleştirilen 
TMMOB KAdın Kurultayı, İnşaat Mühendisi Görkem 
Aygün’ün müzik dinletisi ile başladı. Kurultayın açılış 
konuşmalarını TMMOB Kadın Çalışma Grubu adına 
M. Işık GÜRBULAK ve TMMOB Yönetim Kurulu 
adına Ayşegül İBİCİ ORUÇKAPTAN yaptılar.

Kurultayın Divan Kurulu, Sonuç Bİldirgesi Komisyonu 
ve Önergeler Komisyonunun seçiminin ardından 
sırasıyla TMMOB Kadın Çalışma Grubu, Mardin, 
İzmir ve Trabzon Kadın Çalışma Grupları adına 
sunumlar geçekleştirildi.

Kurultayın ilk gününde yapılan basın açıklaması ile 
kadınların hayatın farklı alanlarında yüz yüze kaldıkları 
eşitsizlikler ve zorluklar dile getirildi.

Basın açıklamasının ardından Kocaeli, Adana, 
Eskişehir, Bursa ve Malatya Kadın Çalışma Gruplarının 
sunumları gerçekleştirildi ve önergeler üzerine 
tartışmalar yapıldı.

Kurultayın ikinci günü Concencus filmi gösterimi ile 
başladı. Gösterimin ardından İstanbul, Diyarbakır ve 
İskenderun Kadın Çalışma Grupları adına sunumlar 
geçekleştirildi. Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı 
Kadınların sorunlarına ve çözüm önerilerine eğilen 
TMMOB 6. Kadın Kurultayı 250 delegenin katılımıyla 
başarıyla sona erdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül 
Oruçkaptan’ın açılış konuşması şöyle:

Değerli Kadın Arkadaşlarım, Sevgili Meslektaşlarım

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Yönetim Kurulu adına sevgi, saygı ve dostlukla 
selamlıyorum. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz TMMOB 
Kadın Kurultayına hepiniz hoş geldiniz.

TMMOB adına kurultayımızın organizasyonu için 
büyük emek harcayan TMMOB Kadın Çalışma 
Grubu’na ve yerel kurultaylarımızın örgütlenmesini 
sağlayan İl Koordinasyon Kurullarımıza huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum.

Sevgili Kadınlar,

Zor günlerden geçiyoruz. Yoksulluk ve borç batağına 
düşen yurttaşlarımızın yaşama sevincini ve arzusunu 

TMMOB 6. KADIN KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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yitirdiği günlerden geçiyoruz. Yaşama gücünü 
kaybedenlere sahip çıkamamanın, destek olamamanın 
üzüntüsünü ve utancını en derinlerimizde hissediyoruz.

Türkiye’nin dört bir yanında farklı biçimleriyle yaşanan 
bu acı tablonun yaratıcıları ise içinde bulunduğumuz 
durumun vahametini görmezden geliyorlar. Yaşadıkları 
konforlu hayatın büyüsü, gözlerini kör etmiş durumda.

Uzun zamandır devam eden derin ekonomik kriz 
nedeniyle halkın gerçekleriyle, iktidarın gerçekleri 
arasında derin bir uçurum oluştu. Tepedekiler, siparişe 
dayalı finansal veriler ile aşağıdakilerin durumunun ne 
kadar iyi olduğunu göstermeye çalışıyor. Enflasyonun 
tek haneye düşmesinden, cari açığın kapanmasından, 
ihracatın artmasından bahsederek halkı telkin etmeye 
çalışıyorlar.

Oysa halkın yasadığı gerçeklik bambaşka. Geçtiğimiz 
yıl ekim ayından bu yana Doğalgaza yapılan zam 
oranı %44, Elektriğe yapılan zam oranı ise % 57 oldu. 
Çarşıda, pazarda, marketteki zamların da bu oranlarda 
olduğunu görüyoruz. Özellikle temel gıda fiyatlarındaki 
fahiş fiyat artışları yoksul halkımızın yaşamını daha da 
zorlaştırıyor.

Fiyatlar bu kadar artarken, yaşanan ekonomik 
durgunluk nedeniyle işsizlik de hızla büyüyor. 
Mevsimsel olarak istihdamın en yüksek düzeyde 
olması beklenen yaz aylarında işsizlik oranı % 14 
düzeyindeydi. Genç nüfusta ise bu oran yüzde 27’yi 
aştı. Şehrin en işlek caddeleri bile kapanan iş yerleriyle, 
boşaltılmış ofislerle dolu. İşsizlik ve yoksulluk içinde 
kıvranan halk, borçlarla ayakta kalmaya çalışıyor.

Hiç kuşkusuz kriz en çok kadınları vuruyor. 
Biliyorsunuz bu yıl 3.sünü gerçekleştirdiğimiz Kadın 
Sempozyumunda da ekonomik krizin genelde tüm 
kadınları, özelde de mühendis, mimar ve şehir plancısı 
kadınları ne kadar derinden etkilediğini irdelemeye 
çalıştık. Yatırımların tamamen durması, projelerin iptal 
edilmesi, reel sektörün tıkanması, kadın arkadaşlarımızı 
işsizlik, işten çıkarılacaklar listesinde ilk sıralarda 
yer alma, düşük ücretlerle çalıştırılma ya da işsizlikle 
tehdit edilerek ağır koşullarda çalışmaya zorlanma, 
evlenmemeleri, çocuk doğurmamaları yönünde baskı 
yapılarak psikolojik şiddete maruz kalma gibi pek çok 
tehditle karşı karşıya bırakıyor.

Hal böyleyken geçtiğimiz günlerde meclise sunulan 
bütçe teklifi ile halkın durumunu düzeltmek bir yana, 
yeni vergi teklifleriyle bütçenin yükü halkın üzerine 
yıkılıyor. Yandaşların vergi borçları bir kalemde 

silinirken, yandaş sermaye kesimlerine vergi afları 
ve ayrıcalıkları getirilirken emeğiyle geçinen bizlerin 
omuzlarımızdaki yük bir kat daha artırılıyor.

Halkımızın yaşadığı gerçekler ortadayken iktidar ve 
şürekâsı pembe bir tablo çizmeye çalışıyor. Bizler bu 
ülkenin okumuş, yetişmiş, aydın mühendis, mimar 
şehir plancıları olarak halkımızın gören gözü, duyan 
kulağı, dile gelen vicdanı olmakla yükümlüyüz. Doğru 
bildiklerimizi hiç çekinmeden söylemeye devam 
edeceğiz.

Sevgili Kadınlar,

17 yıllık iktidar döneminin her aşamasını tek adam 
rejiminin inşası için kullanan AKP, tek adam rejimi 
altında girdiği ilk yerel seçimlerde büyük bir hezimetle 
karşı karşıya geldi. Bu yenilgi, toplumun geniş kesimleri 
için büyük bir umut olurken, AKP’nin antidemokratik 
yüzünün bir kez daha açığa çıkmasına neden oldu.

Artık hepimizin bildiği gibi, AKP ne zaman kendi 
iktidarını tehlike altında görse, toplumsal muhalefeti 
polis şiddeti ve hukuki zorbalıklarla baskı altına alarak 
durumdan sıyrılmaya çalışıyor.

Yaz aylarından bu yana, AKP hem yerel seçim yenilgisini 
örtbas etmek, hem kendisine karşı sandıkta birleşen 
toplumsal muhalefeti parçalamak hem de parti içindeki 
çözülmeyi sınırlandırmak için Kürt Sorunu’nda hukuk 
dışı ve antidemokratik bir yönelimin içine girmiş 
bulunuyor.

AKP’nin bu yöneliminin en önemli adımlarından birisi 
HDP’nin elinde bulundurduğu Diyarbakır, Van ve 
Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanması 
oldu. Bu üç ilde ve sonrasında ilçelerde halkın büyük 
desteğiyle seçilen Belediye Başkanları, atanmış İçişleri 
Bakanının kararıyla görevden alınarak, yerlerine yine 
atanmış Valiler, kaymakamlar getirildi. Bölge halkının 
direnişine rağmen zaman içinde kayyum atanan 
belediyelerin sayısı hızla arttı.

Kayyum atanan belediyelerde eş temsiliyet ortadan 
kaldırıldı, belediyelerin bünyesinde kurulan kadın 
dayanışma evleri ve kadın merkezleri kapatıldı veya 
işlevsiz hale getirildi. Kayyumların da öncelikli 
hedefleri kadınlar oldu yani…

Atanmışların seçilmişler üzerindeki bu zorbalığı, 
AKP’nin demokrasiye ve halk iradesine bakışının 
özetidir. Bu anlayış, benzerlerini darbe dönemlerinde 
gördüğümüz faşizan bir yönetim zihniyetinin ürünüdür. 



7

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2019 SAYI: 189

açıklamalar

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2019 SAYI: 189

Bu anlayışa hiçbir zaman teslim olmayacağız, boyun 
eğmeyeceğiz.

Bizler, bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancısı 
kadınları, demokrasiye, halk iradesine ve hukukun 
üstünlüğüne olan inancımızı bugüne kadar her 
defasında açık biçimde dile getirdik. Bundan sonra 
da bu tutumumuzdan geri adım atmayacağız. 
Demokrasiyi, barışı ve adaleti savunacağız. Bizim bu 
değerleri savunma konusundaki cesaretimizin, onların 
bu değerleri ayaklar altına alma cüretinden daha fazla 
olduğunu göstereceğiz.

Sevgili Kadınlar

Laiklik karşıtı, dini değerler üzerinden yeni bir toplum 
yaratma sevdasında olan siyasal iktidar, eğitim, 
çalışma yaşamı, istihdam vb. toplumsal yaşamın tüm 
alanlarında gerici politikalarını kadınlar üzerinden 
yürütüyor. Bu gerici yaklaşımın bir sonucu olarak 
kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Kadınların 
bedenleri ve varlıkları üzerinde baskı ve “sahiplik” 
mekanizmaları kurulmak isteniyor.

Aile kutsallaştırılıp kadınlar, sokaktan, işyerlerinden ve 
tüm kamusal alanlardan uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

Bu karanlık tabloda yapılan her bir kadın çalışması 
son derece önemli ve değerli… Zira ancak bir araya 
geldiğimizde ve sesimizi yükselttiğimizde kadın 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarını 
görünür kılabiliriz.

Kurultayımız;

TMMOB ve bağlı odalarında kadın üyelerin 
dayanışmasının daha güçlü hale getirilmesi ve kadın 
temsiliyetinin artırılması,

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalığının başta 
TMMOB ve bağlı Odaları olmak üzere tüm toplum 
kesimlerince içselleştirilmesi,

Meslek ortamının ve demokrasinin olmazsa olmaz 
güvencesi olan Odalarımıza ve TMMOB’ye sahip 
çıkılması,

Sosyal adalet için, iş güvencesi için,  eşit işe eşit ücret 
için, fırsat eşitliği için, işsizlik, yoksulluk ve şiddete 
karşı durmak için, gerici, ırkçı-şoven ve cinsiyetçi 
eğitime son verilmesi için, kadınlara yönelik sosyal, 
siyasal ve kültürel alandaki ayrımcılığın kaldırılması,,

Kamusal ve özel alanda kadına yönelik şiddetin son 
bulması yönündeki çalışmalarımızı düşünsel anlamda 
zenginleştirecek, eylemlilik süreçlerinin planlanmasına 
zemin hazırlayacaktır.

Biliyor ve inanıyorum ki gün boyunca yürüteceğimiz her 
tartışma, alacağımız her karar, TMMOB örgütlülüğünü 
ve kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
dayanışmasını büyütecek, yaşadığımız kentlere 
döndüğümüzde bizlere mücadele ve örgütlenme için 
özgüven ve cesaret aşılayacaktır.

Kurultayımızın başarılı geçmesini diliyor TMMOB 
Yönetim Kurulu adına bir kez daha hepinizi saygıyla, 
sevgiyle, dostlukla ve dayanışma ile selamlıyorum.

BASINA VE KAMUOYUNA

“Antalya’da 4 kişilik aile ölü bulundu.”

“ İstanbul’un Fatih ilçesinde dört kardeş, kapılarına bir 
“dikkat” notu asarak, siyanürle intihar etti. “

“ Bir milyondan fazla kişi 1 yıldır iş arıyor.”

“ Fizikten tek net yapmadan fizik öğretmeni oluyorlar “

“ Türkiye, eğitim, cinsiyet eşitliği, iş cinayetleri, sağlık, 
basın özgürlüğü, temel hak ve hürriyetler başta 
olmak üzere 9 farklı konuda dünya ortalamasının çok 
altında,”

Son bir haftaya ait gazete başlıkları/haberleri…

Sadece bir haftanın gündemine bakmak bile ülkemizde 
yaşanan ağır siyasal ve ekonomik krizin toplumsal 
yansımalarını görmemize yetiyor.

SGK ve TÜİK tarafından geçen haftalarda paylaşılan 
2018 yılı verileri dikkate alınarak hazırlanan İşsizlik ve 
Yoksulluk Raporu’na göre;

•	 Türkiye 36 OECD ülkesi içerisinde işsizliğin en 
yüksek olduğu dördüncü ülke konumundadır.

•	 2018’de İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin yüzde 82’si 
kadın ve gençlerden oluşmaktadır.

TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU: 
“KADINLAR HER YERDE”

TMMOB 6. Kadın Kurultayı programı çerçevesinde kurultay delegelerinin katılımıyla 16 Kasım 2019 tarihinde 
“Kadınlar Her Yerde” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirdi.



8

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2019 SAYI: 189

açıklamalar

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2019 SAYI: 189

•	 İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı tüm zamanların 
rekorunu kırarak, 3 milyon 509 bin 603’e ulaşmış 
durumdadır.

•	 İŞKUR’a kayıtlı diplomalı işsiz kadın sayısı 
445.300’e yükselmiştir.

AKP iktidarında kadın istihdamdan dışlanmış 
durumdadır. İŞKUR verilerine göre 2003 yılında 
118.031 olan işsiz kadın sayısı 2018’de 1.805.439’a 
yükselmiştir. Geride bırakılan 16 YILDA işsiz kalan 
kadın sayısı ise yüzde bin 430 artmıştır.

Gelir dağılımındaki adaletsizlik had safhaya ulaşmış 
durumdadır. Sosyal devlet olma anlayışından 
uzaklaşılarak zenginin daha zengin, fakirin daha 
fakir olduğu bir toplum yaratılmıştır. Bir gazetede 
ifade edildiği üzere “artık kimse komşusu açken tok 
uyumuyor çünkü açlar ve toklar şehrin birbirine uzak, 
başka mahallelerinde yaşıyor.”

Ünlü bir sosyal bilimcinin de tespit ettiği üzere “Din 
iktidarın elinde mülkiyeti ve üst sınıfların çıkarlarını 
meşrulaştırarak, alt-sınıfların sosyal yapıyı 
sorgulamalarını önleyen araca dönüştürülmüştür.”

Birçok bakanlığı geride bırakan bütçesini kısa 
zamanda tüketerek 1.3 milyar ek ödenek alan ve 
2017 yılını 8.1 milyar liralık harcamayla tamamlayan 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın istatistiklerine göre 
Türkiye’de cami sayısı 90 bine ulaşmıştır. Diyanet’e 
bağlı cami sayısı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 
2016 yılına ilişkin yayımladığı “Örgün Eğitim 
İstatistikleri”nde 61 bin 201 olarak açıklanan okul 
sayısını geçmiş durumdadır.

4+4+4 ile çocukların, özellikle kız çocuklarının eğitime 
katılmada önleri kesilmiştir. İmam hatip okullarının 
önünü açmak üzere 2012 yılında bir oldubitti ile 
kabul edilen 4+4+4 sistemi iflas ettiği gibi eğitim 
sisteminde ve ülkemizin eğitim paradigmalarında 
onarılamaz tahribatlar yaratmıştır.

“Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun 
bırakılamaz.” denilmek suretiyle Anayasa ile güvence 
altına alınan “eğitim hakkı” çiğnenmiş; parası 
olmayanın ilkokul dahi okuyamadığı bir sistem 
yaratılmıştır.

Her şehire bir üniversite açan hükümet, üniversite 
eğitimi ile sadece işsizlik gerçeğini ertelemektedir.

İşsiz, umutsuz, geleceksiz bir gençlik yaratılmıştır.

Hükümet kendi gibi olmayanı dışlayan, ötekileştiren, 
eğitim sistemi üzerinden kendisinin “iyi ve kötülerini” 

tüm topluma dayatmış, toplumsal yaşamdaki 
çatışmaları daha da körüklemiştir.

Kuruluş felsefesi siyasal islama dayanan Laiklik 
karşıtı, dini değerler üzerinden yeni bir toplum 
yaratma sevdasında olan siyasal iktidarın, eğitim, 
çalışma hayatı, istihdam gibi toplumsal yaşamın tüm 
alanlarında gerici politikalarını kadınlar üzerinde 
yürüttüğü, bu gerici yaklaşımının bir sonucu 
olarak kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığı 
kadın bedenleri ve varlıkları üzerinde “sahiplik” 
mekanizması oluşturmaya çalışıldığı, kadınların 
sokaktan, iş yerlerinden tüm kamusal alanlardan 
uzaklaştırılıp ev içi köleliğe mahkum etmeye çalıştığı 
bu süreçte yapılan kadın çalışmalarının değeri ve 
önemi bir kat daha artmıştır.

Bir dönem çatışmalı süreçler nedeni ile köyler 
boşaltılırken bugün kentlerimiz, bombalandıkları için, 
ve istihdam olanağı bulunamadığı için boşalmaktadır. 
Medeniyetler kenti Mardin’in Suriye sınırında yer 
alan birçok ilçesi bombalar ile hasar alırken, diğer 
bir kısmı da TOKİ eli ile yapılan ucubeler ile yok 
edilmektedir. Güneydoğuda ve Suriye sınırında kalan 
birçok kentin akıbeti aynıdır.

Ekonomik krizlerin en önemli nedenlerinden biri 
eğitim ve sağlığa ayrılması gereken bütçenin savaşa 
aktarılmasıdır. Hükümetin ömrünü uzatmak için 
sürekli bir savaş çığırtkanlığı yapıp halkların ortak 
iradesine saldırısını kabul etmediğimizi ve her 
koşulda kadınlar olarak savaşa karşı olduğumuzu 
beyan ediyoruz.

Bu hükümetin ilk imzacısı olmakla övündüğü Kadınlara 
Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi kamuoyunda bilinen adıyla İstanbul 
Sözleşmesi, üzerinden 8 yıl bir zaman geçmişken aynı 
hükümet tarafından iptal edilmek istenmektedir.

En önemli özelliği, biyolojik veya hukuki, ailevi bağ 
olup olmadığına bakılmaksızın ev içi şiddetin ve 
kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve 
bunlarla mücadeleye ilişkin standartlar öngören 
sözleşme Avrupa ülkelerini hukuki olarak bağlayan 
ilk belge niteliğindedir.

Aradan geçen sürede sözleşmeyi hayata geçirme 
yönünde samimi adımlar atmayan hükümet; bugün 
artık her alanda gerçek yüzünü göstermiş ve kadına 
yönelik şiddetin, tacizin önündeki engelleri bir bir 
kaldırma yoluna girmiştir;
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•	 OHAL bahane gösterilerek kayyum eline 
geçen yerel yönetimlerdeki kadın çalışmaları 
yapan birimler dağıtılmıştır.

•	 Mevzuatlardaki “ kadın “ kelimesi çıkarılarak 
yerine “aile” kelimesi konulmuştur.

•	 “Tutum Belgesi” olarak bilinen ve 2015 
yılında YÖK tarafından tüm üniversitelere 
gönderilen, yükseköğretim kurumlarınca 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi 
için yapılması gerekenlerin ifade edildiği 
metin bu yılın başında YÖK tarafından web 
sayfasından kaldırılmıştır.

•	 Bir yandan “Tutum Belgesi” kaldırılırken 
eş zamanlı olarak 2013 yılında imzalanan 
İslam Konferansı Örgütü Kadının İlerlemesi 
Teşkilatı Tüzüğü Cumhurbaşkanı tarafından 
Kanun teklifi olarak TBMM Meclis 
Başkanlığı’na havale edilmiştir.

•	  Yaşlı bakımı, çocuk bakımı, hasta bakımı 
gibi ev içi işleri kamunun bir görevi hâline 
getirilmesi gerekirken tam tersine, “Ailenin 
güçlendirilmesi, iş ve aile hayatının 
uyumlaştırılması” adı altında üretilen 
projeler ve kamu spotları ile kadın anneliğe, 
eşliğe, ev hanımlığına yönlendirilmekte, 
toplumsal hayatın ve çalışma hayatının dışına 
itilmektedir.

•	 Kadının eğitim, sağlık, karar alma 
mekanizmalarında yer almasının önünde 
engeller oluşturulmaktadır.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun Ekim 
ayı Raporu’na göre sadece geçtiğimiz ay 36 kadın 
cinayeti işlendi. Bu kadın cinayetlerinin 8’i şüpheli ölüm 
olarak kaydedilirken, 17 kadının neden öldürüldüğü 
tespit edilemedi. 5 kadın, ekonomik sıkıntılar 
bahanesiyle, 6’sı boşanmak istediği veya barışma 
isteğini reddettiği için, telefona cevap vermediği için 
öldürüldü.

Emine Bulut’un “ölmek istemiyorum” diyen çığlığı 
hala kulaklarımızdan silinmemişken cinsel İstismar 
suçlularına af masadadır ve 7 bin kişinin tahliyesi 
söz konusudur. Adaleti sağlaması gereken hukuk 
sisteminin bizatihi kendisi şiddet uygulama aracına 
dönüştürülmeye çalışılmaktadır.

Politik alanda cinsiyetçi anlayışlar ve yaklaşımlar var 
olduğu sürece ne kadınların eğitimi ne de kamusal 
alanda çalışıyor olmaları tek başına bir anlam ifade 
etmeyecek, kadına yönelik şiddet artarak devam 
edecektir. Bu bağlamda kadına yönelik şiddet ve 
kadın cinayetleri sadece sosyal sorunlar olarak 
tanımlanamaz. Politiktir.

Bilinsin ve anlaşılsın ki; kadınların kendilerine dayatılan 
koşullar karşısında susmalarını, korkmalarını ve itaat 
etmelerini bekleyenler yanılıyor. Bu ülkenin mühendis, 
mimar ve şehir plancısı kadınları olarak, iktidarın 
tüm saldırılarına karşı, işyerlerimizi de sokakları da 
bırakmayacağız. Çünkü biz kırıntılarını değil tüm 
hayatı istiyoruz.

Susmuyoruz, korkmuyoruz ve itaat etmiyoruz.
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BASINA VE KAMUOYUNA;

25 KASIM’DA SOKAKLARDAYIZ, 
MEYDANLARDAYIZ!

1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda 
farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu kararı ile ilan edilen 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü 
ülkemizde bu kadar önemli kılan; artan kadın cinayetleri 
ve kadına yönelik şiddet olayları ile derinleşen cinsiyet 
ayrımcılığıdır. Her kesimden, her meslekten, her 
sınıftan kadına ve LGBTİ+ bireylere yönelik olarak 
uygulanan şiddet yaşamın tüm alanlarında yaygın 
olarak sürmektedir.

Biz kadın mühendis, mimar ve şehir plancıları da 
toplumsal ilişkilerimizde, emek alanında ve özel 
hayatımızda bu erkek şiddeti ile karşı karşıya kalıyoruz. 
Bugün, bu şiddete karşı yanyana gelme; Mirabel 
kardeşlerin anısına ve Şili’de polis işkencesi ve tecavüzü 
sonrası katledilen Daniella Carrasco için mücadeleyi 
büyütme günüdür.

Şiddet hem kadına yönelik ayrımcılıktan 
kaynaklanmakta, hem de ayrımcılığı pekiştirerek ona 
hizmet etmektedir.

Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Şiddetin Engellenmesi 
Bildirgesi’nde kadına yönelik şiddet şöyle tanımlanmak
tadır:                                                                                                                                                                          

“İster özel, ister toplumsal yaşamda olsun tehdit, cebren 
ya da keyfi olarak özgürlükten alıkoymak da dahil 
olmak üzere kadına, fiziksel, cinsel yada psikolojik 
zarar veren yada verebilecek, cinsiyete dayalı her türlü 
hareket…”

            Kadına yönelik şiddet erkek egemenliğinin 
en belirgin tazahürüdür ve bir suçtur, amasız fakatsız 
cezalandırılmalıdır, şiddet son bulmalıdır.

Ülkemizde yaşamın tüm alanlarında şiddet 
yaygınlaştırılmıştır. Ataerki, kapitalizm ve 
muhafazakarlık kesişiminde kadınların bedeni, 
emeği ve ırkı üzerinden egemenlik ve şiddet daha 
artmıştır. Kadın ve kız çocuklarının aile içinde maruz 

kaldığı, gizli tutulan, şiddet; hakaret, aşağılama ve 
kötü muamelelerden başlayarak, fiziksel şiddet, cinsel 
istismar, cinsel taciz, tecavüz, ensest ve yaşam hakkının 
elinden alınmasına kadar varan olumsuz biçimlerde 
karşımıza çıkmaktadır. 

Kamusal şiddet de emperyalist ve kapitalist 
müdahalelerle en aşırı noktaya savaşlarla ulaşmaktadır. 
Kadınlar cinsel istekler, aşağılama ya da öç alma amacı 
ile öldürülmekte, sistematik tecavüze uğramakta, 
istismar edilmekte, cinsel köleliğe ve gebeliğe 
zorlanmaktadır. Bugün çatışmacı, erkek egemen 
siyasetlerin sonuçları özellikle kadınları ve çocukları 
açlığa, kötü sağlık koşullarına, yersizleştirilmeye ve çok 
yönlü şiddete mahkum etmektedir.

“Şiddet” sadece kaba güçle yapılmamakta, işyeri 
yaşamında da türlü yöntemlerle, fiziksel, ekonomik, 
psikolojik şiddet, eril dil ve müdahalelerle, cinsiyet 
temelli sömürü, güvencesiz çalışma koşulları ayrımcı 
biçimde kadınlara dönük olarak uygulanmaktadır. 
Mobbing / bezdiri olarak tanımlanan; işyerinde 
taciz, rahatsız etme ve kötü davranış yoluyla özellikle 
kadınlara yönelen psikolojik şiddet ile toplumsal 
itibarına yönelik saldırgan bir ortam yaratılarak kişi 
işten ayrılmaya zorlamaktadır. Bir araştırmaya göre 
mobbing / bezdiri, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda, 
okullarda ve sağlık sektöründe daha da yaygındır. 
Çalışma yaşamımızda, kadına yönelik şiddet çok 
yaygın ve olağan hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Ofiste, plazada, şantiyede, üniversitelerde de tahakküm 
altına alınmaya çalışılan bedenimiz ve emeğimiz için 
kadınlar olarak mücadeleyi büyütmeliyiz.

Bilindiği gibi, kamusal alandaki kadına yönelik şiddetin 
bir örneği de medya tarafından işlenmekte, kadınlara 
yönelik tecavüz gibi cinsel suçlar medyada pornografik 
reyting-tiraj malzemesine dönüştürülmekte, suçun 
işlenişine dair her tür detaya yer verilmekte, hatta 
mağdur kadınların fotoğrafları ana-akımlaştırılarak, 
haklarındaki tüm detaylar paylaşılmaktadır. Kadınlar 
bu korkuyla sindirilmeye çalışılmakta ve suçlunun 
üzerine gidilmesi bir yana dursun medyada temsil 
edilen şiddet diğer kadınlar için tehdit unsuru haline 
getirilmektedir. Bir taraftan da, kadınlara yönelik taciz, 

TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU: 25 KASIM’DA 
SOKAKLARDAYIZ, MEYDANLARDAYIZ!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne ilişkin 
olarak 25 Kasım 2019 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.



11

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2019 SAYI: 189

açıklamalar

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2019 SAYI: 189

tecavüz gibi cinsel suçlar türlü manipülasyonlarla 
kadınların olmayan rızasına konu edilerek, erkekler 
bu ağır suçlardan cezasız bırakılmakta dolayısıyla 
bu cezasızlık hali erkek egemenliğini güçlendirerek 
toplumda benzer suçların artmasına neden olmaktadır.

Ülkemizde, tüm şiddet türlerinde, siyasal iktidar 
AKP’nin gerici politikalar nedeniyle de son yıllarda 
ciddi bir artış görülmektedir. Bununla birlikte, kriz 
döneminde ekonomik bunalımın etkisiyle kadına 
yönelik şiddet daha da artmaktadır. Krizin bedelini 
ne bedenimizle, ne canımızla ne de sömürü ile biz 
kadınlar ödemeyeceğiz. 

Kadına yönelik şiddet tesadüf değil! Kadın 
cinayetlerindeki artış tesadüf değildir. Bu erkek egemen 
sistemin kökleştiğinin en aşikar halidir.

Kadının cinsiyet temelli olarak karşı karşıya kaldığı 
ayrımcılıkla, özel ve kamusal alanlarda yaşadığı şiddetin 
ülkemizde olduğu gibi, dünya genelinde de bir insan 
hakları felaketi haline geldiğine dikkat çekerek, kadına 

yönelik şiddetin, ancak eşitlikçi, demokratik ve laik bir 
toplumsal düzende, şiddeti engelleyici uygulamalarla, 
bilinçlendirici politikalarının her alanda özellikle 
eğitim alanında kullanılması ile mümkün olacağını ve 
cinsiyete duyarlı, eşitlikçi yöntemleri öneren toplumsal 
eğitim kampanyalarının, kadına yönelik cinsel taciz ve 
şiddeti ortadan kaldıracak programların, tüm eğitim 
kurumları, iş yerleri ve diğer alanlarda uygulaması ile 
önlenebileceğini biliyoruz.

Şiddetin ve eşitsizliklerin sürdüğü bir dünyada, barış, 
özgürlük ve eşitlik için mücadelemizi büyütmeliyiz.

Yasaklara karşı, kadınlar kamusal alanlarda biraraya 
geliyor ve 25 Kasım’da sokakları, meydanları 
bırakmıyoruz.

Kadın mühendis, mimar, şehir plancılarını 25 Kasım’da 
sokaklarda, meydanlarda olmaya çağırıyoruz.

Yaşamak istiyoruz, başka bir dünyayı istiyoruz!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu          

Ülkemizde “küstahlık” yaygın bir davranış biçimi 
halini almış durumda. Birçok kurumda ve kişide 
sıradan bir alışkanlık haline gelen bu “tutumun” çok 
izlenen televizyonculardaki yansıması demokrasi 
kültürü açısından kaygı vericidir.

Ülkemizdeki iktidar odaklarının hakikati yok 
sayıp kendi fikirlerinin mutlak gerçeklik halinde 
algılanmasını isteyen ve bunun dışında kalanları 
“Hain, terörist, bozguncu, çapulcu” olarak yaftalayan 
dili ve söylemi her mikro iktidar alanında olduğu 
gibi, televizyon haber sunucularında da zaman 
zaman yansımasını buluyor.

Yandaş medya çöplüğüne dönüşmüş olan ülkemizde 
eleştirel habercilerin işçiler adına, halk adına, 
kamuoyu adına hesap sorması saygıdeğer bir 
tutumdur.

Ancak, işçiler için kılını kıpırdatmayan, hükümetin 
verdiği rakamın altında memur ücret artış 
oranına onay veren, ne üyesi olan işçiler ne de 
ülkedeki mağdurlar için tek bir eylem ve söylemi 

olmayan konfederasyonların  “dokunulmaz” 
olduğu ülkemizde;  FOX TV Ana Haber Sunucusu 
Fatih Portakal’ın  emeğin hakları için verdiği 
tavizsiz mücadeleden en baskıcı dönemlerde bile 
asla vazgeçmeyen, bu uğurda bedel ödemekten 
kaçınmayan DİSK’i  hedef alması, milyonların 
izlediği ekranlardan “hainlikle” yaftalamaya 
çalışılması “kişisel fikir, kişisel yorum” ile izah 
edilemez.

KESK, TMMOB ve TTB olarak yıllardır emek 
ve demokrasi mücadelesinde yol arkadaşlığı 
yaptığımız, kurulduğu günden bu yana Türkiye’deki 
sınıf mücadelesinin, emek hareketinin, toplumsal 
mücadelenin en önemli dinamiklerinden birisi olan, 
DİSK’ i hedef alan bu tür itibarsızlaştırma ve hedef 
saptırma girişimlerine de birlikte karşı duracağız.

DİSK’e selam olsun, Türkiye işçi sınıfına selam 
olsun!

Yaşasın sınıf dayanışması, yaşasın örgütlü 
mücadelemiz!

TELEVİZYONCU OLMASI FATİH PORTAKAL’A DİSK’E 
HAKARET ETME HAKKI VERMEZ!

20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Fatih Portakal ile Fox Tv Ana Haber programında Fatih Portakal’ın DİSK’i 
işçilere ihanet etmekle suçlaması üzerine TMMOB, KESK ve TTB tarafından ortak basın açıklaması yapıldı.
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19 Kasım 2019 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
yaşanan, öğrenci ve akademisyenlere yönelik saldırıya 
ilişkin Mülkiyeliler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Eğitim Sen 
tarafından ortak basın toplantısı gerçekleştirildi.

Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Dinçer Demirkent’in 
okuduğu ortak basın bildirisinde güvenlik görevlilerinin 
öğrencilere saldırısı kınanarak, Üniversiteler şiddetin 
ve şiddet dilinin hakim olduğu kurumlar olmaması 
gerektiğinin altı çizildi. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaşananlara ilişkin suç 
duyurusunda bulunulacağını belirten Demirkent’in 
ardından söz alan CHP eski Milletvekili İlhan Cihaner 
de Ankara Üniversitesi’nde yaşananlar ile öğrencilerin 
eğitim hakkının engellendiğini ifade ederek, “OHAL 
fırsatçılığı ile çolaklaştırılan üniversitenin şimdi de 
başka bir tehdit altında olduğunu görüyoruz” diye 
konuştu. Öğrencilere saldıranlar güvenlik görevlileri 
hakkında, “Görevi kötüye kullanmak” gerekçesiyle 
suç duyurusu açılacağını söyleyen Cihaner, davanın 
takipçisi olacağının altını çizdi.

Toplantıda konuşan TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, öğrencilerin can güvenliğine 
sahip çıkmak için yaşananların takipçisi olacaklarını 
kaydederek şunları söyledi:

“Bugün Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrenci ve 
akademisyenlerinin eğitim haklarını ve daha da 
önemlisi can güvenliklerini savunmak için bir aradayız. 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin 160 yıllık tarihinin en 
büyük akademisyen kıyımını gerçekleştiren Rektör 

Erkan İbiş’in adının etkinliğin onur kuruluna nasıl 
yazılabildiğini anlamadık. Kendi fakültelerindeki 
etkinliği izlemek isteyen öğrencilerin salona neden 
alınmadığını anlamadık. Üniversitenin güvenlik 
personelinin tek isteği salona girmek olan öğrencilere 
coplarla nasıl saldırabildiklerini anlamadık. 
Aynı güvenlik personelinin okulun öğrenci ve 
akademisyenlerine saldıran faşist güruhu seyretmekle 
yetindiğini anlamadık.

Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığı bu hususlar 
konusunda kamuoyunu aydınlatmak yerine, “okulu 
yıpratma amaçlı bir provokasyon” açıklaması yaparak 
olayı örtbas etmek istiyor. Son yıllarda toplumu 
hedef alan her saldırı girişiminde devletin çeşitli 
kurumlarından benzer açıklamaları duymaya alıştık. 
Oysa hepimiz biliyoruz ki ortada bir provokasyon 
değil, okuluna sahip çıkan öğrenci ve akademisyenleri 
hedef alan açık bir saldırı var.

Saldırganlar aslında gücünü ve desteğini sadece 
rektörlükten değil, içinde yaşadığımız tek adam 
rejiminden alıyor. Tek adam rejimi hayatın her 
alanında, bütün kurumlarda kendisi gibi tek adamcıklar 
yaratıyor. Bu kimi zaman öğretmenlere hakaret eden bir 
vali, kimi zaman öğrencilerini coplatan bir rektör, kimi 
zaman da kadına yönelik şiddetle mücadele gününde 
kadınlara şiddet uygulayan bir emniyet müdürü oluyor. 
Biz bu tek adam zihniyetini ve bu zihniyetin ürünü ve 
temsilcisi olan tek adamcıkları kınıyoruz.

Üniversiteler bilim üretilen kurumlardır ve özgürlük 
ve demokrasi olmadan bilimden söz etmek mümkün 
değildir. Bizler tek adam rejiminin tüm baskı ve 
saldırılarına karşı üniversitelerini ve akademik 
özgürlüklerini savunan öğrenci ve öğretim üyelerinin 
yanındayız. Darp edilen öğrenci ve akademisyenleri 
cezalandırmaya yönelik atılacak her adıma karşı onları 
birlikte savunacağız. Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Yönetim Kurulu başkanı olarak mülkiyeli 
öğrenci ve akademisyenlerimize bir kez daha geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyorum. 160 yıllık Mülkiye’nin 
boyun eğmeyen geleneğini sürdürdükleri için de 
hepsine ayrıca teşekkür ediyorum.”

Eğitim Sen Yükseköğretim Sekreteri Özgür Bozdoğan 
ise yaşananların münferit olmadığını söyledi. 
Bozdoğan, üniversite yönetiminin üniversitelerin 

SALDIRIYA UĞRAYAN MÜLKİYE ÖĞRENCİ VE 
AKADEMİSYENLERİNE KURUMLARDAN ORTAK 

DESTEK AÇIKLAMASI
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özgürlük alanları olması gerektiğini kabul etmek 
zorunda olduğunu belirterek, “Bizler de eğitim 
emekçileri olarak bu saldırıya karşı her türlü 
demokratik hakkımızı kullanacağız” ifadesini kullandı.

Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut da saldırıyı 
kınadığını belirtti. Bulut, nefret ve şiddet söyleminin 
devletin hemen her kademesinde bulunanlara sirayet 
ettiğini vurgulayarak, “Bu dilin kaldırılması için eğitim 
kurumlarına büyük sorumluluk düşüyor. Değerli bir 
geleneği yaşatan Mülkiyelilerin yanlarında olacağız” 
dedi.

Ortak basın açıklaması şöyle
Basına ve kamuoyuna,

19 Kasım 2019 tarihinde, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 
yaşanan şiddet ve bu şiddetin Ankara Üniversitesi 
yönetimi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı 
tarafından değerlendiriliş biçimi ne yazık ki 
kaygılarımızı arttırmıştır.

Şöyle ki, SBF Dekanlığı tarafından 25 Kasım Pazartesi 
günü akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklama ve söz 
konusu açıklamanın Ankara Üniversitesi’nin resmi 
sosyal medya hesaplarından paylaşılması, yaşanılan 
şiddete idarecilerin üzerine düşen sorumlulukla 
yaklaşmadığını göstermektedir.

Söz konusu olayın yaşandığı gün, güvenlik görevlileri 
bir eğitim-öğretim kurumunun içerisinde, barışçıl 
oldukları görüntülerden açık olan Fakülte öğrencilerine 
karşı hukuka aykırı biçimde ve yetkileri olmamasına 
rağmen cop kullanmışlar, baş ve boyun bölgelerine cop 
ile vurmak suretiyle öğrencileri darp etmişlerdir.

Bu olayın ardından sosyal medyada kendilerini ülkü 
ocakları mensubu olarak tanımlayan saldırgan bir 
grup SBF’de görevli akademisyenler de dahil olmak 
üzere Fakülte mekanlarında bulunanlara saldırmış ve 
öğretim üyelerimiz ile öğrencilerimizi darp etmiştir. 
Akşam saatlerinde ise yine aynı grup Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nin bahçesine gelerek “ülkücü yemini” 
etmişlerdir.

Üniversiteler, şiddetin ve şiddet dilinin egemen olduğu 
kurumlar olmamalıdır. Eğitim-öğretim hakkının 
korunabilmesinin ve hepsinden öte can güvenliğinin 
sağlanabilmesinin temel koşulu özgür bir öğrenme 
ikliminin idareciler tarafından sağlanması ve 
korunmasıdır.

Ancak SBF Dekanlığı ve SBF Dekanlığı’nın 
açıklamasını paylaşan Ankara Üniversitesi yönetimi, 
kendi personelinin ve darp edilen öğrencilerinin 
can güvenliğinin sağlanmasına dair hiçbir tavır 

almamıştır. Hatırlatmak isteriz ki yapılan resmi 
açıklama ile yaşananların “provokasyon” olarak 
nitelenmesi rektör Erkan İbiş ve SBF yöneticilerinin 
hukuki sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. 
Üstelik yaşanan şiddetin ardından, aynı günün 
akşam saatlerinde, kalabalık bir grup tarafından 
gerçekleştirilen “ülkücü yemini” ve en önemlisi 
üniversitenin öğrencisi olduğu belli olan kişilerin 
çeşitli sosyal medya hesaplarından aleni biçimde 
tehdit ve hakaretlerini sürdürmesi, şiddet tehdidinin 
ciddiyetini sürdürdüğünü de göstermektedir. Başında 
bir hekim bulunan Ankara Üniversitesi yönetimi, 
Cebeci Kampüsü’nde Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne 
silah doğrultan öğrenciye müsamaha göstermiş, ülkü 
ocakları tarafından düzenlenen kılıç teslim törenlerine 
izin vermiş, aynı gruplar tarafından gerçekleştirilen 
şiddet eylemlerinin üzerini örtmüştür.

Açıkça ifade etmek isteriz ki Cebeci Yerleşkesi’ni “kılıç 
hakkı” olarak tarifleyen, “kılıçla” Cebeci Yerleşkesi’ne 
girip “reislik değişim törenleri” yapan, Hukuk Fakültesi 
önünde Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne silah doğrultarak 
fotoğraf çektiren, Hukuk Fakültesi’nin dış cephesini 
kapsayacak şekilde “Ülkü Ocakları” pankartı asıp 
fotoğraf çeken ve söz konusu fotoğrafları sosyal medya 
hesaplarından paylaşan bu kişilerin üniversite yönetimi 
tarafından korunmasından vazgeçilmelidir.

Üniversite yönetiminin sorumluluğu, başta 
öğrencilerinin ve personelinin can güvenliğini 
sağlamak, eğitim öğretim hakkını güvenceye almak, 
anayasadan kaynaklanan haklarını kullanabilecekleri 
özgür bir üniversiter alan sağlamaktır.

Aksi halde, yerleşkenin içinde ya da dışında yaşanacak 
her türlü olumsuz olaydan Ankara Üniversitesi’nin ve 
Siyasal Bilgiler Fakültesi yönetiminin sorumlu olacağı 
iyi bilinmelidir. İfade özgürlüğü de dahil olmak üzere 
temel hakların korunması idarenin görevidir. Kamu 
gücü kullananlar ya da üçüncü kişiler tarafından bu 
hakların engellenmesi durumunda yönetimin etkili bir 
soruşturma yapma zorunluluğu vardır. Demokrasinin, 
evrensel hukuk normlarının ve özgür bir öğrenme 
ikliminin mekanları olması gereken üniversitelerin 
şiddetin mekanlarına dönüşmemesi için, yaşanan bu 
olayın failleri ve sorumluluklarını yerine getirmeyenler 
hakkında suç duyurularında bulunduk. Çağrımız, 
öğrencilerin ve akademisyenlerin can güvenliğinin 
sağlanması ve eğitim-öğretim hakkının korunmasıdır. 
Sürecin yakın takipçisi olacağımız bilinmelidir.

Mülkiyeliler Birliği
Türk Tabipleri Birliği
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Eğitim Sen Genel Merkezi
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Ülkemiz, 14 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanan Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’de, 
Birleşmiş Milletler Şartı’nda ilan edildiği gibi, insanlık 
ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları 
onuru, değeri, eşit ve devredilmez hakları dünyada 
özgürlüğün, adalet ve barışın temeli olarak kabul 
etmiştir.

Ancak ülkemiz, özellikle son yıllarda, kapitalist-
emperyalist hegemonyanın yaratmış olduğu cendere 
içerisinde, bir yaşam alanı olmaktan çok, hayatta kalma 
mücadelesi verilen bir yere dönüşmüştür.

Gündelik yaşamın rutin yapısı engelli yurttaşlarımız 
için daha ağır sonuçlar doğurmaktadır. aKentlerimizin 
fiziki yapısından eğitime, sağlığa, ulaşıma ve çalışma 
yaşamına kadar tüm alanlar engelli yurttaşlarımız için 
bir yaşam zorluğudur. Kaldırımlar, yollar, merdivenler, 
kapılar, tuvaletler, taşıma araçları ve sayamadığımız 
daha nice şey aşılması gereken birer engel olarak 
karşılarına çıkmaktadır. Kimi zaman yaşadığımız 
mekanlarda bir yerden başka bir yere ulaşmak engelli 
yurttaşlarımız için imkansız hale gelmektedir. Oysa 
bu sorunların engelli yurttaşlarımız lehine çözülmesi 
mümkündür.

Mevcut sözleşmeler, yasa ve yönetmelikler engelli 
yurttaşlarımız lehine sonuçlar üretmekten uzak, yetersiz 
ve kağıt üzerinde düzenlemeler olarak kalmakta, 
engelliler adeta yok sayılmaktadır. Fiziksel çevrenin, 
kamu binalarının ve kamusal kullanım alanlarının 
engellilere uyumlu hale getirilmesi yükümlülüğü 
halen yerine getirilmemiştir. Bu adımların ciddiyetle 
atılmamış olmasını anlayabilmek mümkün değildir.

Yaşamın içinde olan kalıtsal hastalıklar, doğum anındaki 
zorluklar, farkına varılmayan çocuk hastalıkları, çevre 
sorunlarının yarattığı hastalıklar, iş kazaları, meslek 
hastalıkları, savaşlar ve saldırılar... Engelleri doğuran 
pek çok sebeple her gün iç içe yaşamaya devam 
ediyoruz. Ancak bu engelleri büyüten, hayatları ve 
kentleri yaşanmaz kılan bizleriz.

TMMOB olarak, engelli üyelerimizin sorunlarını 
dinlemeye, birlikte çözüm önerisi geliştirmeye her 
zaman hazır olduğumuzu, yaşanmaz kılmak yerine 
yaşatmak, yaşamı ise her zaman daha onurlu kılmak 
için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir kez daha 
kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ENGELLİLERİN SORUNLARININ FARKINDAYIZ, 
BİRLİKTE AŞACAĞIZ!

3 Aralık Dünya Engelliler nedeniyle engelli bireylerin karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.
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Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen 
güvenlik soruşturması/arşiv araştırması uygulaması, 
yeni bir düzenlemeyle yeniden yasalaştırılmak 
istenmesine karşı DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
tarafından 20 Aralık 2019 tarihinde ortak basın 
açıklaması yapıldı. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 
tasarının TBMM’de görüşülmesi öncesinde ortak bir 
açıklama düzenleyen DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 
tasarıya olumlu oy vermeyi düşünen milletvekillerine 
çağrıda bulunarak, “Güvenlik soruşturması adı altında 
yasal kılıfa büründürmeye çalıştığınız insanları 
vatandaşlık haklarından mahrum bırakma girişimi, bu 
ülkeye yaptığınız kötülükler arasında ilk sıralarda yer 
alacak” denildi

Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. 
Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent 
Nazım Yılmaz, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz 
ve TMMOB İkinci Başkanı Selçuk Uluata katıldılar. 
Açıklamayı, Prof. Dr. Sinan Adıyaman okudu. 

AYM’nin iptal kararının AKP iktidarını durdurmaya 
yetmediğine ve iktidarın daha önce onlarca konuda 
olduğu gibi bu konuda da evrensel hukuk ilkelerini 
esas almadan, “ikinci sınıf vatandaş” yaratacak şekilde 
keyfilik, ayrımcılık ve haksızlığı yasalaştırmaya 
çalıştığına yer verilen açıklamada şöyle denildi:

“AYM’nin uyarıları doğrultusunda, Anayasa’nın hukuk 
devleti, eşitlik, ayrımcılık yasağı, insan onuru, çalışma 
hakkı gibi en temel maddelerini ihlal etmeyecek 
düzenlemeler dışında atacağınız her adımın takipçisi 

olacağımızı ve tek bir yurttaşımızın bile kamuda 
işe girme sürecinde mağduriyet yaşamaması için 
mücadelemizi her türlü araçla büyüteceğimizi buradan 
ilan ediyoruz.”

Ortak açıklama metni öyle:

“GÜVENLİK SORUŞTURMASI”: İktidar Partisi 
üyeleri ve yandaşları dışında hiç kimsenin kamuda 
herhangi bir işe giremeyeceği, vatandaşlık haklarının 
yok edileceği bir ülke hayali,

Düşünün;

binbir emek ve fedakârlıkla oğlunuzu ya da kızınızı 
okutmuşsunuz.  Onlar da sınavlarda başarılı olup,  
mühendis, doktor, öğretmen, hemşire, hukukçu 
olacakları üniversitelere girmiş, yine birçok şeyden 
feragat edilerek harçlar ödenmiş, sınavlar verilmiş, 
mezun olunmuş.  Hep birlikte yüzbinlerce üniversite 
mezunu arasında işe girme yarışına girmişler.

Ya da şartlar elvermemiş, üniversiteyi okuyacak ortam 
oluşmamış zorluklarla ortaokul – lise mezunu olmuş, 
yine milyonlarca yurttaştan biri olarak memur olmak 
için başvurusu yapmışsınız.

Düşünün;

kızınız, oğlunuz, yeğeniniz ya da kendiniz tüm bu 
aşamalardan geçmiş KPSS’de ( kamu personeli seçme 
sınavında) işe alınacak kadar yüksek puanı almışsınız. 
Kamuda büro memuru, öğretmen, hemşire, doktor, 
mühendis, teknisyen, avukat, laborant, zabıta görevlisi 
olabilmeniz, yani kamuda herhangi bir göreve 
atanabilmeniz için tüm bu emekleri, tüm bu özverileri, 
tüm bu başarıları bir anda yok sayabilecek; sizi 
kamuda çalışabilme hakkından mahrum edebilecek bir 
uygulama “Demoklesin Kılıcı“gibi tepenizde dolaşmaya 
devam edecek.

Düşünün;

Kimin gerçek makbul vatandaş, kimin kamuda memur 
olamayacak ikinci sınıf vatandaş olduğuna karar 
verme yetkisine sahip ve  mevcut iktidarca atanmış bir 
komisyon bu ülkede var olacak.  Ve kaderiniz hiçbir 
kritere bağlı olmayan  kişilerden oluşan bu komisyonun 
iki dudağı arasında olacak.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: GÜVENLİK 
SORUŞTURMASI DÜZENLEMESİ VATANDAŞLAR 

ARASINDA AYRIMCILIĞIN YASALAŞMASIDIR
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Düşünün;

Mahalle karakolunuzdaki bir polisin tuttuğu fiş, okul-
üniversite yöneticilerinin kişisel “kanaatleri,” isimsiz 
bir ihbar mektubunda adınızın geçirilmesi, muhbir bir 
vatandaşın kötülük niyeti, Cimer vb. şikâyet hatlarına 
adınıza yapılmış bir şikayet, herhangi bir sosyal medya 
paylaşımınız, şakanız, espiriniz, retweetiniz, mailiniz 
birilerinin dikkatini çekti, dönemin iktidar partisinin 
hoşuna gitmedi diye; çocuğunuzun hatta yeğeninizin 
kamuda göreve başlaması engellenebilecek. Buna itiraz 
hakkınız olmadığı gibi yılları alan ömür törpüsü dava 
süreçlerinin nasıl sonuçlanacağı da belirsiz kalacak.

Düşünün;

İşsizliğin tahammül edilemez boyutlara geldiği 
ülkemizde kendini ülkenin sahibi sanan dönemin 
iktidar payandaları, 82 milyonun emeği ve 
birikimi ile oluşan, kaynağı doğrudan ve dolaylı 
vergilerle hepimizin cebinden sağlanan kamuya 
beğenmediklerini almayacak. Alınmış olsalar bile 
hoşlanmadıklarını da işsiz bırakabilecek. Şu anda 
TBMM’de AKP milletvekillerince aniden, bir oldu bitti 
ile toplumun bilgisinden ve tartışmasından kaçırarak 
yasalaştırılmaya çalışılan teklifle “ kerameti kendinden 
menkul bir komisyon”, yine kendi yanlış politikalarının 
sonucu olan ekonomik krizin yoksullaştırıcı ortamında 
milyonlarca insanın hakkını gözünü kırpmadan gasp 
edebilecek, kamuda işe girmeye hak kazandığı halde 
onu ve ailesini işsizlikle baş başa bırakabilecek.

Düşünmek ve farkına varmak yetmez!  Bu haksızlığı, 
hukuksuzluğu engellemeliyiz!

2016 Darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal 
Döneminde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 
ile kamuda işe alınacaklara güvenlik soruşturması ve/
veya arşiv araştırması başlamış ve bu uygulamanın 
nasıl yapıldığı en açık biçimde sağlık alanında devlet 
hizmet hükümlülüğü olan ve bu yükümlülüğü yerine 
getiremeyen hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çalışma 
hakkının engellenmesiyle ortaya çıkmıştı.

Kamu kurumlarında mülakatla ya da açıktan atamalarla 
yapılan işe alımlarda donanım ve gerekli özellikler 
itibari ile uygun olan başvurucuların elenmesi, güvenlik 
soruşturmasının etkin bir eleme yöntemi olarak 
işlediğini ortaya koydu. Güvenlik soruşturması ayrıca 
valilikler tarafından, kamu içinde yer değiştirmek 
isteyen tüm çalışanlara da uygulandı.

Olağanüstü Hal ilanı sonrasında yapılan KHK 
düzenlemeleri  ile 657 sayılı kanuna da yapılan  
müdahale ve keyfi uygulamalar  öncesinde; Silahlı 
Kuvvetler, Emniyet, MİT teşkilatında, Ceza ve infaz 
kurumlarında görev yapacaklar ile devletin iç ve dış 

güvenliği yönünden  gizlilik dereceli bilgilerin olduğu 
kamu görevleri yönünden güvenlik soruşturması 
yapılması zaten 4045 sayılı Güvenlik  Soruşturması 
Kanununda düzenlenmiş ve uygulanmaktaydı. Bu 
görevler için bile çok daha eşitlikçi, hakkaniyetli ve 
hukuki olması gereken bu uygulamayı kamu hizmeti 
verecek herkes için, bütün kamu emekçileri için 
uygulamaya koymak başka bir niyetin göstergesidir.

Demokratik kurumların fiili ve hukuki çabaları 
sonucunda Anayasa Mahkemesi (AYM),  657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’na OHAL sonrası 
eklenen ve memurluğa alınma şartlarını ( herkes için 
uygulanacak bir güvenlik soruşturmasını) düzenleyen  
48. maddesinin 8. bendini  iptal etti. 4045 Sayılı 
Güvenlik Soruşturması Kanunu Anayasaya ve İnsan 
Hakları Sözleşmesine aykırı buldu.

Kamuda işe alımda “Güvenlik soruşturmaları” adı 
altında yaşanan keyfilik, ayrımcılık ve haksızlığın 
Anayasa Mahkemesi kararıyla hukuksuzluğunun ilanı 
da AKP iktidarını ikna etmeye ve durdurmaya yetmedi. 
Daha önce onlarca konuda olduğu gibi bu konuda da 
evrensel hukuk ilkelerini esas almak yerine ”ikinci 
sınıf vatandaş” yaratma ve kendi yurttaşları arasında 
en büyük ayrımcılığı kanun yoluyla yasalaştırma 
girişiminden vazgeçmedi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak TBMM’de 
AKP iktidarınca yasalaştırılmaya çalışılan telafisi zor,  
mağduriyetlere yol açacak bu ayrımcı yasa tasarısına 
TBMM’de olumlu oy vermeyi düşünen milletvekillerini 
bir kez daha uyarıyoruz. Güvenlik soruşturması adı 
altında yasal kılıfa büründürmeye çalıştığınız insanları 
vatandaşlık haklarından mahrum bırakma girişimi, bu 
ülkeye yaptığınız kötülükler arasında ilk sıralarda yer 
alacak.

Anayasa Mahkemesi’nin uyarıları doğrultusunda, 
Anayasanın hukuk devleti, eşitlik, ayrımcılık yasağı, 
insan onuru, çalışma hakkı gibi en temel maddelerini 
ihlal etmeyecek düzenlemeler dışında atacağınız 
her adımın her zaman takipçisi olacağımızı ve tek 
bir yurttaşımızın bile kamuda işe girme sürecinde 
mağduriyet yaşamaması için mücadelemizi her türlü 
araçla büyüteceğimizi buradan ilan ediyoruz.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

Türk Tabipleri Birliği (TTB)
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri 
Sendikaları Konfederasyonu ve Türk Tabipleri Birliği 
kamuda işe gireceklere uygulanacak  “Güvenlik 
Soruşturması” kanun düzenlemesi ve geri çekilmesinin 
yetmeyeceği üzerine 21 Aralık 2019 tarihinde ortak bir 
basın açıklaması yaptılar.

Kamuya memur ve işçi alımlarında mülakatı da torpili 
de ortadan kaldırın!

Kamuda işe girme beklentisindeki milyonlarca 
insanın hakkını elinden alacak olan ve TBMM’ye AKP 
tarafından getirilen  “Güvenlik Soruşturması” kanun 
düzenlemesi yine AKP tarafından geri çekildi!

AKP’nin kendi içinde ne tür hesaplar, tartışmalar 
içinde olduğunu bilmiyoruz. “Güvenlik Soruşturması” 
adı altında milyonlarca insanın hakkını, hukukunu 
gasp edecek bu tür bir düzenlemeyi TBMM yeniden 
açılınca bir daha gündeme getirmeyeceklerini de kimse 
garanti edemez!

TBMM’deki bütün muhalefet partilerinin esastan itiraz 
ettiği bu düzenleme hakkında, Anayasanın “hukuk 
devleti, eşitlik, ayrımcılık yasağı, insan onuru, çalışma 
hakkı” gibi en temel maddelerini ihlal ettiği, Anayasaya 
ve İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu biçiminde 

bir Anayasa Mahkemesi kararının varlığına rağmen bu 
hukuksuzlukta ısrarı anlamak mümkün değil.

Başta kurumlarımız olmak üzere bütün demokratik 
kamuoyu tarafından nasıl bir yıkım yaratacağı 
gözler önüne serilen ve mağduru olan ve olabilecek 
milyonların duygularını ifade eden eylem, etkinlik 
ve açıklamalarla reddedilen bu düzenlemeyi yeniden 
gündeme getirmeyi hiçkimse aklına getirmesin.

Ülkede doğrudan  iktidar yandaşı olmayanların 
öğretmen, hemşire, mühendis, hekim, avukat, 
teknisyen, laborant,  büro memuru, belediye işçisi vb. 
olmasına bile tahammül etmeyen ve bunu engellemek 
için “Güvenlik Soruşturması” adı altında “yasaklama 
düzenlemesi” peşinde olanların; İstanbul belediye 
seçimlerini iptal ettirerek, Diyarbakır - Mardin başta 
olmak üzere onlarca belediyeye kayyum atayarak kamu 
hizmet sunumunda tek parti rejiminin dışında kalan 
hiçkimseye görev, yetki ve iş olanağı bırakmayan bir 
anlayışa sahip olduğunu biliyoruz. Bu anlayışı tanıyor 
ve teşhir ediyoruz.

İktidar Partisi üye ve yandaşları dışında hiçkimsenin 
kamuda herhangi bir işe giremeyeceği bir ülke hayalinizi 
terk edin. Kamuya memur ve işçi alımlarında soruları 
çalınmamış ya da birilerine verilmemiş sınav sonuçları, 
hakkaniyet ve liyakat dışında bir kriter yaratmaya 
çalışmayın. Torpille işe alımın diğer adı olan mülakat 
uygulamasına son verin. “Güvenlik Soruşturması” 
ya da başka bir adla yurttaşlar arasında ayrımcılığa 
yol açacak ve insanların haklarını gasp edecek yasal 
düzenlemeleri rafa kaldırın.  

DİSK KESK TMMOB ve TTB olarak; TBMM’de bu 
maddelerin geri çekilmiş olmasını olumluyor, bir daha 
gündeme getirilmemesini bekliyoruz.

Bu ülkede yaşayan 82 milyon için eşit bir hak olan 
kamuda işe girilmesini engellemeye yönelik her türlü 
girişimin karşısında olacağımızı bir kez daha ilan 
ediyoruz!

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

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: “GÜVENLİK 
SORUŞTURMASI” KANUN DÜZENLEMESİNİN 

TBMM’DE GERİ ÇEKİLMESİ YETMEZ!
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Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 18 Aralık 2019 
tarihinde kabul edilen  içinde güvenlik soruşturması  
düzenlemesinin yer aldığı Torba Yasa teklifi 
görüşmelerinde TMMOB Genel Sekreteri Dersim 
Gül’ün görüşleri, AKP milletvekillerini rahatsız etti.  

Genel Sekreterimiz Dersim Gül’ün teklife ilişkin, 
“Öncelikle bu bizim yani Türkiye toplumunun hak 
ettiği bir süreç değil arkadaşlar. Sizlere oy veren 
yurttaşlarımızın geleceğiyle ilgili çok önemli bir madde 
oylanacak burada” sözleri üzerine, AKP’li vekiller 
Gül’ü susturmaya çalıştılar. Genel Sekreterimizin 
susturulmak istenmesine karşı görüşmelerde bulunan 
TMMOB, KESK ve TTB heyeti komisyonu topluca terk 
etti.

Meclis tutanaklarına geçen konuşmalar şu şekilde:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 
GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL - Satır aralarından 
dinlerken vekillerimizi anlıyoruz ki devletin 
güvenliğiyle ilgili bir husus var ama gerekçede böyle bir 
atıf yok, kanun teklifinde de böyle bir atıf yok. Devletin 
güvenliğini sağlamak adına bir düzenleme yapıldığı 
iddia edilmiyor. Yine satır aralarından anlıyoruz ki, 
başka türlü ama gerekçelerde olmayan, yalnız yüklenen 
anlamlar arka planına dair bir takım gerekçelerden 
bahsediliyor. Öncelikle bu bizim yani Türkiye 
toplumunun hak ettiği bir süreç değil arkadaşlar. 
Sizlere oy veren yurttaşlarımızın geleceğiyle ilgili çok 
önemli bir madde oylanacak burada.

MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Onu siz 
değerlendiremezsiniz.

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – Yok, 
tabii…

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Siyasi konulara 
girmeyin.

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – 
Tamam, ben devam edeyim.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Evet, siz sadece teknik 
görüşünüzü aktarın.

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL - 
Tabii ki, tabii ki… Biz, siyaseti Türkiye’deki hayatın 

içerisindeki bütün olaylarla iç içe bir olgu olarak 
tanımlarız. TMMOB ilkelerinde de siyaseti hiçbir 
şekilde dışlamayız arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından 
gürültüler)

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Böyle bir 
değerlendirme olur mu?

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Bir saniye… Bir saniye…

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL - 
Konuştuğumuz her şey siyasetle ilgilidir. Siyasetteki 
okumalarımız da siyasetten bağımsız değildir.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaş, bak, lütfen…

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL - Siyaset 
de buradaki vekillere tahsis edilmiş bir hak değildir, 
anayasal hakkımız, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşuyuz.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Bir saniye, arkadaşlar… Bir 
saniye…

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL - Devam 
ediyorum arkadaşlar. Bu gerekçe bulanık, belirsizlik 
üzerine dayalı bir gerekçe ve kanun teklifi var, kanun 
maddesi teklifi var. Kanun maddesinin anlaşılıyor ki 
iki ayağı olacak, bir, şimdiye kadar mahkemelerde 
yaşanan hadiselerde Anayasa Mahkemesinin kararıyla 
da önümüzde duran bir somut durum.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Böyle bir şey olur 
mu?

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL - 
Pardon, izin verir misiniz arkadaşlar.

BAŞKAN – Şimdi, ben, tabii, artık… (AK PARTİ 
sıralarından gürültüler)

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL - 
Tamam, siyaset sizin arkadaşlar, karışmıyorum ben 
siyasete, teslim ettim sizin olsun. Lütfen arkadaşlar… 
(AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Tavra bakar mısın 
ya!

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – Lütfen 

GÜVENLİK SORUŞTURMASI YASASINA KARŞI 
GÖRÜŞLERİMİZ AKP’LİLERİ RAHATSIZ ETTİ
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konuşmamı tamamlamama izin verirseniz sayın 
vekiller, lütfen, lütfen arkadaşlar, konuşturmuyorsunuz 
ama.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Peki, lütfen tamamlayınız.

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – Sayın 
Başkan, devam edebilir miyim?

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Tamamlayınız. (AK PARTİ 
sıralarından gürültüler)

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – Sayın 
Başkan, devam edebilir miyim.

BAŞKAN – Arkadaşlar, bir saniye… Tamamlayınız 
lütfen.

MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) - Başkanım, bu 
kim de böyle konuşuyor ya?

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Bu Meclis milletin 
Meclisi ya.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Bir saniye arkadaşlar… Sizin 
burada milletvekillerine yönelik bir değerlendirme 
hakkınız yok, böyle bir şey olamaz. Yani lütfen 
haddinizi aşmayınız. Ama görüşünüzü, teknik olarak 
görüşünüzü elbette dile getirebilirsiniz, onun için zaten 
ben size söz verdim. Ama burada, bakın, sadece iktidar 
değil, milletvekili arkadaşlarımız da rahatsız oldular 
konuşmanızdan. Dolayısıyla lütfen konuşmanızı 
tamamlayın, lütfen.

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – 
Tamam, teşekkür ederim Sayın Başkan.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkanım, emir 
kipiyle konuşuyor. Böyle bir şey var mı?

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Lütfen arkadaşlar, lütfen…

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – Bunun 
iki ayağı olduğu anlaşılıyor. Bir: Önümüzde somut 
bir durum var. Anayasa Mahkemesine de yansıyacak 
şekilde belli düzeyde bir olguyla karşı karşıyayız, 
bunun giderilmesiyle ilgili bir düzenek. Buna olumlu 
ya da olumsuz anlamda yeni bir (Mikrofon otomatik 
cihaz tarafından kapatıldı)

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – İkinci 
ayağı da bundan sonra kamuda işe başlayacak olan her 
yurttaş için geçerli olan bir süreç. Yani kamuya girmek 
isteyen mühendis, mimar, avukat, hekim veya herhangi 
bir düzeyde, 657’ye tabi olarak işe girme başvurusunda 

bulunabilecek bütün yurttaşlarımızla ilgili yeni bir 
süreç, yeni bir adım atılmış oluyor.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Peki, teşekkür ediyorum 
efendim.

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – Sayın 
Başkanım, bir cümle söyleyebilir miyim izin verirseniz?

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Buyurun, o bir cümleyi de 
alalım.

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – 
Sözümü tamamlamadım, zaten çok kısa konuşuyordum 
Sayın Başkan, aradaki tartışmalardan dolayı uzadı. 
O yüzden, hani bir ikincisi olarak da bana haddimi 
aştığıma ilişkin bir yorumda bulundunuz.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Evet, aştınız.

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – Ben 
haddimi aşmadığımı düşünüyorum, buna inanıyorum.

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Ne konuştuğunun 
farkında değilsin ya.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Evet, aştınız, aştınız.

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – Hâlâ 
ısrarcı olduğunuz için de ben gerçekten üzüldüğümü 
belirtiliyorum.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Peki, teşekkür ediyorum.

TMMOB GENEL SEKRETERİ DERSİM GÜL – Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına buraya…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Önce milletin vekillerine 
saygı duymasını öğreneceksin, ondan sonra istediğin 
şekilde düşünceni aktarabilirsin. Bakı n, tüm 
milletvekillerimiz rahatsız konuşmanızdan. Teşekkür 
ediyorum.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - Oda adına 
gelmişsin, biz de millet adına buradayız ya.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN - Sayın Cora, buyurun.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Millet adına buradayız.

SAMİ ÇAKIR (Kocaeli) – Uzatma kardeşim ya.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Mimarlar Odasına 
söyleyelim de başkasını göndersinler.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaşlar, lütfen, tamam…
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Sayın Cora, buyurun.

SALİH CORA (Trabzon) – Başkanım, değerli…

MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Çıksın, gitsin!

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Çık git kardeşim 
buradan!

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Evet, teşekkür ediyoruz.

Çık dışarı, git.

Teşekkür ediyoruz, hadi.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – “Arkadaşlar” 
demek kötü bir şey değil.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Biz “kardeşimiz” dedik, 
rahatsız oldunuz ya burada.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Böyle bir tarzı 
olamaz insanın ya.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Değerli arkadaşlar, müsaade 
edin…

Arkadaşlar, bakın, burada…

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Siz “kardeşimiz” deyince 
rahatsız oluyorsunuz…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Müsaade edin Sayın 
Aydemir, müsaade edin…

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Müsaade eder misiniz ya, 
Sayın Güneş. Değerli arkadaşlar, bakın, burada diğer 
sivil toplum kuruluşlarından gelen arkadaşlara söz 
verdim. Gayet nezaket içerisinde konuşmalarını yaptılar 
hem de verdiğim süreden daha fazla süre de verdim, 
ki beş dakika dedim, yedi dakikadan fazla konuştu 
hanımefendi. Dolayısıyla gayet nezaket içerisinde  
düşüncelerini anlattı ama bu gelen arkadaşımız… 
Şurada sizin ses çıkarmamanız özellikle üzdü bazı… 
Tamam, evet, tüm diğer siyasi partilerimiz…

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Siyaseti siyasetçi 
yapar.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Burada sadece AK 
PARTİ, MHP değil, İYİ PARTİ’den arkadaşlarımız da 
tepki gösterdi. Aynı tepkiyi, zannedersem, CHP’deki 
arkadaşların da gösterdiğini biliyorum ama burada aynı 
tepkinin HDP tarafından da gösterilmesini beklerdim 
açıkçası.

Kaynak: https://www.medyafaresi.com/

YÖK’ÜN LİSANS PROGRAMLARININ İSİMLERİ İLE 
İLGİLİ DÜZENLEMESİ HAKKINDA ODA TEMSİLCİLERİ 

TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan 
lisans programlarının isimleri ile ilgili düzenleme 
hakkında, TMMOB ve Bağlı Odalarımızın 
temsilcilerinin katıldığı değerlendirme toplantısı 
28 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Baki Remzi Suiçmez (TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi), İsmail Küçük (TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi), Dersim Gül (TMMOB 
Genel Sekreteri), Eren Şahiner (TMMOB Teknik 
Görevli), Bülent Akça (TMMOB Teknik Görevli), 
Mehmet Soğancı (TMMOB MAK Temsilcisi), 
İbrahim Saral (EMO), Emrah Kaymak (İÇMİMO), 
Naci Yalçın (İÇMO), Turan Ayçiçek (İÇMİMO), 
Halit Cenan Mertol (İMO), Şevket Demirbaş 

(JFMO), Faruk İlgün (JMO), Halil Kavak (KMO), Evren Sağ (MMO), Cem Şavur (MMO), Sinan Tütüncü (MO), 
Ayça Orhon (MO) katıldı. 
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OHAL döneminde yayınlanan Kanun Hükmünde 
Kararnamelere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve 
karara bağlamak üzere 23 Ocak 2017 tarihinde kurulan 
OHAL Komisyonu’nun çalışma süresinin, 26 Aralık 
2019 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 
yıl daha uzatılmasını kınıyoruz.

Görev yaptığı 3 yıl içerisinde, 126 bin 300 başvurunun 
henüz 98 bin 300’ünü karar bağlayan OHAL 
Komisyonu’nun amacı, hukuki sürecin önünü tıkamak 
ve etkili başvuru yollarını geciktirmektir.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun oluşumu ve 
işlevi, Türkiye’nin içinde bulunduğu hukuki garabetin 
en açık göstergesidir. Herhangi bir idari soruşturmaya 
ya da yargı kararına dayanmaksızın, keyfi bir işlemle 
görevlerinden ihraç edilen kişilerin hukuk önünde 

haklarını arama talebi, OHAL İşlemleri İnceleme 
Komisyonu tarafından bilinçli biçimde kesilmektedir.

Geciken adalet, adalet değildir. 3 yılı aşkın zamandır 
haksız-hukuksuz biçimde işlerinden atılarak büyük 
mağduriyetler yaşamış yurttaşlarımızın yargı önüne 
çıkması geciktirilerek bir kez daha mağdur edilmesi 
kabul edilemez.

Haksızlıkların daha da büyümemesi için OHAL 
İşlemleri İnceleme Komisyonu derhal lağvedilmelidir. 
Haklarında mahkeme kararı olmayan ihraçlar tüm 
haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidir. 
Asılsız suç isnadıyla insanları bunca yıl mağdur 
eden idareciler ve sorumlular hakkında yasal işlem 
başlatılmalıdır.

EMİN KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Sekreterimiz Dersim Gül imzasıyla gönderilen 
cevabi yazımız şöyle:

İlgi: 03.12.2019 tarih ve 37349786-640-Otomatik-79182 
sayılı “Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Yer ve Güzergahları 
Görüşlerinin Bildirilmesi” konulu yazınız.

İlgide kayıtlı yazı ile 2911 sayılı Yasanın 6 ncı maddesi 
uyarınca yapılan belirlemeye ilişkin görüşümüzün 
bildirilmesi istenmiştir.

Ankara’nın bütün meydan, bulvar, cadde ve sokaklarında 
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenebilmesinin 
önündeki engeller ve yasaklar kaldırılmalıdır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin ( İHEB ) 20. 
maddesinin 1. fıkrasında, herkesin barışçı toplanma 
hakkına sahip olduğu belirtilmiş, Birleşmiş Milletler 
Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi”nin 21. maddesinde 
de; “Barışçıl bir biçimde” toplanma hakkı hukuk 
tarafından tanınır. Bu hakkın kullanılmasına ulusal 
güvenliği veya kamu güvenliğini, kamu düzenini ( 
ordre public ), sağlık veya ahlakı veya başkalarının hak 
ve özgürlüklerini koruma amacı taşıyan, demokratik 
bir toplumda gerekli bulunan ve hukuka uygun olarak 
getirilen sınırlamaların dışında başka hiçbir sınırlama 
konamaz” hükmüne yer verilmiştir.

ANKARA VALİLİĞİNİN MİTİNG ALANI 
SINIRLAMASINA İLİŞKİN BİRLİĞİMİZİN GÖRÜŞÜ

Ankara Valiliği tarafından aralarında TMMOB’nin de bulunduğu kurum ve kuruluşlara gönderilen miting, 
yürüyüş, toplanma alanlarının sınırlandırılmasına yönelik istenilen görüş Valiliğe gönderildi.

OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNUN 
GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINI KINIYORUZ! 

HUKUKSUZ BİÇİMDE İHRAÇ EDİLEN KAMU 
EMEKÇİLERİ İŞLERİNE İADE EDİLMELİ, HUKUKUN 

İŞLEYİŞİNİN ÖNÜ AÇILMALIDIR!
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı Kararı hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 26 Aralık 
2019 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ( AİHS ) 11. 
maddesinin 1. fıkrasında; “Herkesin asayişi bozmayan 
toplantılara” katılma hakkına sahip olduğu, 2. fıkrasında 
ise, bu hakkın demokratik bir toplumda, zorunlu 
tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, kamu 
emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması 
ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın 
veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 
amaçlarıyla ve ancak yasayla sınırlanabileceği 
belirtilmiştir.

Anayasa’nın 26 ncı maddesi; “Herkes, düşünce ve 
kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek 
başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına 
sahiptir. Bu hürriyet Resmî makamların müdahalesi 
olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek 
serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, 
televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan 
yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.” 
şeklinde;

34 üncü maddesi ise; “Herkes, önceden izin almadan, 
silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleme hakkına sahiptir” biçiminde düzenlenmiş 
ve bu hakkın ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç 
işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın 
veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 
amacıyla ve kanunla sınırlanabileceği ifade edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararlarında da ifade edildiği 
üzere; “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 
hakkı, ifade özgürlüğüyle de yakından ilgili olup ifade 
özgürlüğü ile birlikte demokratik toplumun temelini 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla demokratik bir toplumda 
ifade özgürlüğüne gösterilen önem ve hassasiyetin, 
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı için de 
sergilenmesi gerekmektedir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ayrıca 
memleket meselelerinin barışçıl yöntemlerle ve uzlaşı 
yoluyla çözülebilmesine imkân tanımaktadır. Bireyler, 
bu hak aracığıyla ülkeyi yönetenleri ve bunların 
tayin ettiği politikaları belirli ölçülerde etkileme 
imkânı elde ettiklerinden bu hak yönetime katılma 
araçlarından birini oluşturmaktadır. Dolayısıyla bir 
ülkenin demokratik ilkelere uygun yönetildiğinden 
söz edilebilmesi için bireylerin barışçıl toplantı ve 
gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olması 
gerekmektedir.”

Yine Anayasa Mahkemesi, 2015/271 başvuru 
numaralı bireysel başvurya ilişkin kararında; “Anayasa 
Mahkemesi demokratik toplum düzeninin gerekleri 
ifadesinden ne anlaşılması gerektiğini daha önce pek 
çok kez açıklamıştır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü 

düzenleme hakkı, demokratik toplumun en temel 
değerleri arasında yer almakta olup bireylerin 
ortak fikirlerini birlikte savunmak ve başkalarına 
duyurmak için bir araya gelebilme imkânını korumayı 
amaçlamaktadır. Kolektif bir şekilde kullanılan ve 
düşüncelerini ifade etmek isteyen kişilere şiddeti 
dışlayan yöntemlerle düşüncelerini açıklama imkânı 
veren bu hak, çoğulcu demokrasilerin gelişmesinde 
zorunlu olan farklı düşüncelerin ortaya çıkması, 
korunması ve yayılmasını güvence altına almaktadır 
(Ferhat Üstündağ, B. No: 2014/15428, 17/7/2018, § 
40; Dilan Ögüz Canan, § 36; Ali Rıza Özer ve diğerleri 
[GK], B. No: 2013/3924, 6/1/2015, § 115; Eğitim ve 
Bilim Emekçileri Sendikası ve diğerleri, § 79; Osman 
Erbil, B. No: 2013/2394,25/3/2015, § 45).

Bu hak, ifade özgürlüğünün özel bir biçimidir. 
Anayasal haklar içinde kendine has özerk rolünün 
ve özel uygulama alanının varlığına rağmen toplantı 
ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı aynı zamanda 
ifade özgürlüğünün ışığında değerlendirilmelidir. İfade 
özgürlüğünün demokratik ve çoğulcu bir toplumdaki 
önemi, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı 
için de geçerlidir (Dilan Ögüz Canan, § 34; Ali Rıza 
Özer ve diğerleri, § 115; Osman Erbil, §§ 31, 45; Eğitim 
ve Bilim Emekçileri Sendikası ve diğerleri, § 72; Gülşah 
Öztürk ve diğerleri, B. No: 2013/3936, 17/2/2016, § 66; 
Ömer Faruk Akyüz, § 52). Sonuç olarak toplumsal ve 
siyasal çoğulculuğu sağlamak, her türlü düşüncenin 
barışçıl bir şekilde ve serbestçe ifadesine bağlıdır (Dilan 
Ögüz Canan, § 35; Ömer Faruk Akyüz, § 55).

Anayasa’nın 34. maddesinin birinci fıkrasında, 
“Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız 
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına 
sahiptir.” denilmek suretiyle toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenlenmesinin izin alma koşuluna 
bağlanamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerinin önceden izin alma şartına tabi 
tutulamayacağı hususu bu hakka ilişkin Anayasa’nın 
34. maddesiyle getirilen ve Anayasa’nın 13. maddesinde 
belirtilenlere ek bir güvence mahiyeti taşımaktadır.

Yine Anayasa Mahkemesi kararlarında ve hukuk 
öğretisinde, bildirim şartının zımni bir izne 
dönüştürülmesi veya toplantı ve gösteri yürüyüşünün 
yapılmasını engelleyecek biçimde düzenlenmesi ya 
da bildirime ilişkin olarak getirilen şekil şartlarının 
bireylere aşırı külfet yüklemesi hâlinde sınırlamanın 
ölçülü olmadığı sonucuna ulaşılacağı ifade edilmektedir.

Buna karşın gerek idare uygulamaları gerekse de 
2911 sayılı Kanun düzenlemesi dolayısıyla Anayasa’da 
öngörülen bildirim şartı zımnen “izin”e dönüştürülmüş 
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durumdadır.  Bir yandan Anayasa barışçıl gösteriler 
için izine gerek olmadığını kurala bağlamışken, diğer 
yandan 2911 sayılı Yasa’nın anılan maddelerinin 
bildirimsizliği kanuna aykırılık hali olarak addetmesi,  
Anayasa düzenleme ile bağdaşabilir bir durum değildir.

Nitekim bu durum, bildirim yapılmaksızın ve Valilikçe 
belirlenen yerlere uyulmaksızın gerçekleştirilen bir 
toplantı ve gösteri yürüyüşüne kanuna aykırı olduğundan 
bahisle kolluk güçlerince müdahale edilmesinin 
‘toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlali’ niteliğinde 
olduğuna ilişkin Anayasa Mahkemesi kararında da  
“KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN USULLERE TAM 
OLARAK UYULMAMIŞ OLMASI TEK BAŞINA 
TOPLANTI VEYA GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜNÜN 
BARIŞÇIL NİTELİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAZ. 
BU DURUMUN VARLIĞI TOPLANMA HAKKININ 
İHLAL EDİLMESİNİ HAKLI GÖSTEREMEZ (Dilan 
Ögüz Canan, § 41; Ali Rıza Özer ve diğerleri, § 119; 
Ömer Faruk Akyüz, § 57; Gülşah Öztürk ve diğerleri, 
§ 69).” ifadesine yer vermiştir. (B. No: 2015/271, R.G. 
Tarih ve Sayı: 7/12/2018-30618)

Yine benzer bir olayda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
Ataman v. Türkiye, 74552/01, 05.12.2006 kararında; 
“AİHM, ulusal mevzuat hükümlerini gözönünde 
bulundurarak, halka açık gösterilerin düzenlenmesi 
için hiçbir izne gerek olmadığını gözlemlemektedir. 
Olayların meydana geldiği dönemde, yetkili 
makamlara yapılacak bildirinin olaydan yetmiş iki 
saat önce yapılması gerekiyordu. İlke olarak benzeri 
düzenlemeler, AİHS tarafından korunduğu şekliyle 
TOPLANTI YAPMA ÖZGÜRLÜĞÜNE GIZLI BIR 
ENGEL OLUSTURMAMALIDIR.

AİHM için, göstericilerin şiddet içeren faaliyetlerde 
bulunmadığında kamu güçlerinin, AİHS’nin 11. 
maddesi tarafından güvence altına alındığı şekliyle 
toplantı özgürlüğünün geçerli olabilmesi için, barış 
yanlısı toplanmalara hoşgörüyle yaklaşması önem arz 
etmektedir.

Sonuç olarak AİHM, bu davada polisin zor 
kullanarak müdahale etmesinin orantılı olmadığına 
ve AİHS’nin 11. maddesinin ikinci paragrafı uyarınca 
kamu düzeninin korunması için gerekli bir tedbir 
oluşturmadığına kanaat getirmektedir.” demektedir.

Karatepe ve diğerleri davası – 07.04.2009- verdiği 
kararda ise, “Halka açık bir alanda gerçekleştirilen her 
türlü gösteri günlük yaşamın akışına belirli bir ölçüde 
bozacak bir karışıklığa ve hasmane tepkilere yol açabilir. 
Ancak, AİHM, durumun kurallara aykırı olmasının 

tek başına, toplanma özgürlüğüne müdahaleyi haklı 
çıkarmayacağına itibar etmektedir.” ifadesine yer 
verilmiştir.

Yine AİHM, Balçık v. Türkiye, 25/02, 27.11.2007 
kararında: “AİHM, göstericiler şiddet içeren fiiller 
sergilemedikleri sürece, AİHS’nin 11. maddesince 
teminat altına alınan toplantı özgürlüğünün esasına 
bağlı kalınmak isteniyorsa, resmi makamların barışçı 
toplantılar hususunda belirli derecede hoşgörü 
göstermelerinin önemli olduğu kanısındadır.”

Aytaş ve diğerleri v. Türkiye, 6758/05, 08.12.2009 
kararında: “AİHM bilhassa yetkililerin bu gösteriyi sona 
erdirme konusundaki aceleciliklerine şaşırmaktadır 
(Bkz. sözü edilen Oya Ataman ve a contario, Eva 
Molnar-Macaristan kararı no: 10346/05, 7 Ekim 2008).

AİHM’ye göre, AİHS’nin 11. maddesi ile güvence altına 
alınan toplantı  özgürlüğünün muhtevasından yoksun 
bırakılmaması amacıyla, kamu erklerinin, barışçıl 
gösterilere belli ölçüde hoşgörü göstermeleri önem arz 
etmektedir.

Mevcut davada, AİHM, polisin güç kullanarak 
müdahale etmesinin ve başvuranlar hakkında ceza 
davası açılmasının orantısız olduğu kanaatindedir. Söz 
konusu tedbirler, AİHS’nin 11. maddesinin 2. paragrafı 
uyarınca kamu düzeninin korunmasında gerekli 
tedbirler değildir.”

Biçici v. Türkiye, 30357/ 05,  27.05.2010 kararında: 
“AİHM bu bağlamda göstericilerin şiddet eylemlerinde 
bulunmadıkları durumlarda, AİHS’nin 11. Maddesince 
koruma altına alınan toplanma özgürlüğünün esası 
korunmuşsa, kamu makamlarının barışçı toplantılara 
belirli derecede hoşgörü göstermelerinin önemli 
olduğuna ilişkin önceki kararlarını hatırlatmaktadır.”

Öllinger - Avusturya 2006 kararında:Toplanma 
Özgürlüğü, özel ya da kamusal bir mekanda 
gerçekleştirilen toplantılar, hareketsiz ya da yürüyüş 
şeklinde gerçekleştirilen hareketli gösterileri 
kapsar. Devletler barışçıl toplanma hakkını 
sadece korumakla değil, ama ayrıca BU HAKKIN 
KULLANILMASINA MAKUL OLMAYAN 
KISITLAMALAR GETİRMEKTEN KAÇINMAKLA 
YÜKÜMLÜDÜRLER”

Ezelin – Fransa 1991 kararında:“KAMUYA AÇIK 
BİR YERİN İŞGAL EDİLMESİ, TOPLANMANIN 
MUTLAKA DAĞITILMASINI GEREKTİRMEZ” 
gerekçelerine yer vermiştir.
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Görüleceği üzere AİHM, hakkın özüne sınırlama 
getiren, ya da özün kullanılmasına dönük engel 
oluşturan müdahaleleri hukuka aykırı bulmaktadır. 
“Güzergah” dayatması, tam da ifade edilen 
hoşgörüsüzlüğe, hakkın kullanılmasına dönük 
bir KISITLAMAYA delalet etmektedir. AİHM, bu 
kısıtlamaları hukuksuz bulmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açıkça, Toplanma ve 
Gösteri Hakkının bir izne tabi olmayacağını, bildirim 
yapılmasının, toplantı yapma önünde gizli bir engel 
haline getirilemeyeceğini, gösterinin, günlük yaşamın 
akışını belirli bir ölçüde bozacak bir karışıklığa ve 
hasmane tepkilere yol açabileceğini,  ancak, durumun 
kurallara aykırı olmasının tek başına, toplanma 
özgürlüğüne müdahaleyi haklı çıkarmayacağını 
söylemektedir.

Son yıllarda, ceza mahkemeleri de aynı gerekçelerle 
“demokratik hakkın kullanımı”, “bu hakkın Anayasa ve 
AİHM kararları ışığında izne tabi olmaması”, “devletin 
bu hakkın kullanımına katlanması gerektiği” gibi 
gerekçelerle beraat kararları vermekte, Cumhuriyet 
Savcıları aynı gerekçelerle “kovuşturmaya yer olmadığı 
kararı” vermektedir. Dolayısıyla Yargılama makamları 
artık, AİHS ve BM sözleşmelerini, Anayasa’nın 34. 

Maddesini referans almakta, eylemin “akşam vakti”, 
“parkta”, “yolda” YA DA VALİLİKÇE BELİRLENEN 
GÜZERGAHTA yapılıp yapılmadığını değil, BARIŞÇIL 
OLUP OLMADIĞI ölçütünü esas tutmaktadırlar.

Bu nedenlerle, üst normlar ve Anayasa 90 karşısında 
hükümsüz sayılması gereken ölü kanun maddesi 2911 
6.’ya göre “güzergah belirleme” yetkisinin, barışçıl 
gösterinin istenilen yerde yapılabilmesine dönük hakkın 
özüne müdahale muhtevasında gördüğümüzden, insan 
haklarıyla bağdaşmayacak bir düzenleme olduğunu 
düşünüyor; barışçıl gösteri/yürüyüşün daha ağır basan 
bir hakkı ihlal etmediği sürece, günlük yaşamı belirli 
oranda sekteye uğratabilecek biçimde – ki gösterinin 
“ses duyurma” koşulu ancak böyle vücut bulabilir- 
istenilen yerde yapılmasına bir engel teşkil edecek 
“güzergah” sınırlamasına hukuken karşı çıktığımızı 
bilgilerinize sunuyoruz.

Ankara’nın bütün meydan, bulvar, cadde ve sokaklarında 
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenebilmesinin 
önündeki engeller ve yasaklar kaldırılmalıdır.

Saygılarımızla,

Dersim GÜL
Genel Sekreter

Salda Gölü’nde yapılmak istenen millet bahçesi 
projesine ve Gölün imara açılmasına karşı “Salda 
Gölüme Dokunma Platformu” tarafından 15 Aralık 
2019’da Göl kenarında gerçekleştirilen eyleme 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
destek mesajı gönderdi.

Salda Gölüme Dokunma Platformu Derneği’ne

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak 
toprağına, suyuna, doğasına ve yaşam alanına sahip 
çıkan Yeşilovalıların mücadelesinin yanındayız.

Salda Gölü, jeolojik oluşumu ve canlılarla etkileşimi 
itibari ile dünyamızın ve ülkemizin en özel ve önemli 
alanlarından birisidir. 

Göl, çevresiyle bir bütün halindedir ve çevresindeki 
etkileşim alanıyla birlikte korunması gerekmektedir. 

Göl ile ilgili gündeme getirilen plan değişiklikleri ve 
millet bahçesi projesi gölün çevresini yapılaşmaya 
açarak gölün yok olmasına sebep olacak girişimlerdir. 

TMMOB, bu yanlış adımlara karşı dava açmış, 
Salda Gölü Raporu hazırlamak için çalışmalara 
başlamıştır.

Salda Gölü’nün ranta ve kar hırsına kurban 
edilmemesi için hepimize sorumluluk düşüyor.

Omuz omuza verirsek Salda Gölünü 
kurtarabileceğimize inanıyoruz.

Haklı mücadelenizin yanındayız, Salda Gölü’nün 
yanındayız.

Başarılar diliyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB SALDA GÖLÜ’NDE YAPILAN EYLEME 
DESTEK MESAJI GÖDERDİ
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TMMOB 45. Genel Kurulunda alınan karar uyarınca 
kamusal üretim, hizmet, denetim süreçlerini tarif 
etmek, kamu kaynaklarının yağmasına karşı mücadele 
yöntemlerini tartışmak ve kamu kavramını tüm 
boyutları ile yeniden ele almak amacıyla planlanan 
Kamucu Politikalar Sempozyumu 22-23 Kasım 2019 
tarihilerinde Ankara İMO Teoman Öztürk Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

İki gün süren sempozyumda ülkemizdeki kamu 
kaynakları ve varlıkları yağmasını durdurmak; 
kamusal üretim, hizmet ve denetimin kamu tarafından 
yapılmasını sağlamak için tüm kamusal alanlarda 
mücadele yöntemlerini tartışmak, gelişrmek ve 
kamuyou ile paylaşmak için, önde gelen akademisyenler, 
bilim insanları ve uzmanlar bir araya geldiler.

Sempozyumda “Kamuculuk; tanımı, evrimi ve tarihsel 
süreci”, “Dünyada ve Türkiye’de kamucu kalkınma 
örnekleri ve planlı kalkınma”, “Kamu yönetiminde 
kamuculuk”, “İktisat politikaları ve özelleştirme 
bilançosu” başlıkları tartışmaya açılırken son oturumda 
“Kamucu Politikalar İçin Ne Yapmalı” başlığında 
TMMOB’nin kamucu politikalara bakışı kamuyou ile 

paylaşılarak, bu sorunlar yumağının çözülmesinde 
atılacak adımlar katılımcılar tarafından değerlendirildi.

İMO Teoman Öztürk Salonunda gerçekleştirilen 
sempozyumun açılışında Sempozyum Düzenleme 
Kurulu Başkanı Nadir Avşaroğlu ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz konuştu. Açılışın 
ardından MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Yener’in yönettiği özel oturumda TMMOB Yönetim 
Kurulu üyesi Baki Remzi Suiçmez “Kamucu Politikalar 
ve TMMOB” ve Prof. Dr. Korkut Boratav “Türkiye’de 
Kamucu Politikaların Analizi” başlıklı sunumlarını 
gerçekleştirdiler.

Sempozyumun “Kamuculuk; Tanımı, Evrimi ve 
Tarihsel Süreci” başlıklı birinci oturumunda oturum 
başkanlığını Ayşegül Oruçkaptan üstlenirken; Prof. Dr 
Oktar Türel “Neoliberal DÜnya Ekonomisinde Kamu 
Kesiminin Yeniden Yapılanmasına Bakışlar,1920-1980”, 
Prof. Dr. Aziz Konukman “Kamu Yaırımlarının 
Kollektif Seçim ve Finansmana Dayalı Olarak Yapılması 
Mümkün Mü?”, Doç. Dr. Galip Yalman “Yeni Bir Kamu 
Mümkün Mü?” başlıklı sunuşlarını gerçekleştirdiler.

TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR SEMPOZYUMU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Özden Güngör’ün yönettiği ikinci oturumda ise 
Prof. Dr. Bilsay Kuruç “21. Yüzyıl için Kalkınma 
ve Planlama”, Prof.Dr. Erkan Erdil “ Dünyada ve 
Türkiye’de Planlama ve Kamu İşletmeciliği”, Doç. Dr. 
Semih Akçomak “Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve 
Planlama” ve Dr. Serdar Şahinkaya “Cumhuriyetin İlk 
Yıllarında Kamucu Sanayileşme” başlıklı sunuşlarını 
gerçekleştirdiler.

Sempozyumun “Kamu Yönetiminde Kamuculuk” 
başlıklı üçüncü oturumunu ise Kemal Zeki Taydaş 
yönetirken Prof. Dr. Oğuz Oyan “Türkiye’nin Değişen 
Yönetsel Yapısı”, Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir 
“Sosyal Hizmetlerin (Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik) 
Kamusal İşlevi”, Prof. Dr. Onur Karahanoğulları 
“Anayasai Yasalar ve Kamucu Politikalar” ve Dr. Öğr. 
Üy. Ozan Zengin “Kamusallık Ekseninde Yeni Yönetim 
Sistemi” başlıklı sunuşlarını gerçekleştirdiler.

Kamucu Politikalar Sempozyumu’nun ikinci gününün 
ilk oturumu olan “İktisat Politikalar ve Özelleştirme 
Bilançosu” başlıklı dördüncü oturumda Ali Uğurlu 
oturum başkanlığı yaparken Prof. Dr. Ebru Voyvoda 
“Kalkınma İktisadı Penceresinden Türkiye”, Prof. Dr. 
Erol Taymaz “KİT Sisteminin İktisadi Değerlendirmesi”, 
Doç Dr. Yiğit Karahanoğulları “Dünyada ve Türkiye’de 
Kamulaştırma Modelleri”, Mustafa Sönmez ise 
“Nasıl Bir Kamuculuk İstiyoruz?” başlıklı sunuşlarını 
gerçekleştirdiler.

Sempozyumun iki bölümden oluşan “Kamucu 
Politikalar İçin Ne Yapmalı?” başlıklı tartışma 
oturumlarının ilk bölümü olan beşinci oturumunda 
Nadir Avşaroğlu oturum başkanlığı görevini 
üstlenirken KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen 
“Eğitim Politikaları”, DİSK Genel Başkanı Arzu 
Çerkezoğlu “İstihdam Politikaları”, TTB Merkez 
Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman “Sağlık Politikaları” 
ve Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü Ali Rıza Aydın 
ise “Hukuk Politikalar” üzerine görüşlerini içeren 
sunumlarını gerçekleştirdiler.

Sempozyumun son, “Kamucu Politikalar İçin Ne 
Yapmalı?” başlıklı oturumlarının ikincisi olan 
altıncı oturumda ise oturum başkanlığını Mehmet 
Soğancı üstlendi. Bu oturumda mühendis, mimar ve 
planlamacılar kamucu politikalar için temel yaklaşımları 
tartışmaya açtılar. Oğuz Türkyılmaz “Enerji Politikalar”, 
Gökhan Günaydın “Tarım Politikaları”, Kaya Güvenç 
“Sanayi Politikaları”, Arif Merdol “Ulaşım Politikaları”, 
Prof. Dr. Tarık Şengül “Kentleşme ve Yerel Yönetimler 
Politikaları” ve Adil Akbaş “Bilişim Politikaları” üzerine 
sunuşlarını gerçekleştirdiler.

İki gün devam eden sempozyuma 250’yi aşkın kişi 
katılarak tartışmaları izlediler ve soru ve görüşleriyle 
sempozyuma katkı verdiler. Sempozyum kapsamında 
hazırlanan “Kamucu Politikalar ve TMMOB” raporu ve 
sempozyum kitabı yakında kamuoyu ile paylaşılacak.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
açılış konuşması şöyle:

Değerli Hocalarım, Değerli Konuklar

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 45. 
Genel Kurulumuzda aldığımız karar doğrultusunda 
gerçekleştirdiğimiz Kamucu Politikalar Sempozyumuna 
hepiniz hoş geldiniz.

Başta değerli hocalarımızdan oluşan danışma 
kurulumuz ve oda temsilcilerimizden oluşan 
düzenleme kurulumuz olmak üzere bu anlamlı 
etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm 
değerli isimlere TMMOB adına teşekkür ediyorum.

Konuşmama, geçtiğimiz hafta aramızdan ayrılan değerli 
hocamız Mümtaz Soysal’ı saygıyla anarak başlamak 
istiyorum. Mümtaz Hoca, gerek akademisyen, gerek 
hukukçu, gerekse yurtsever kimliğiyle Türkiye’de 
özelleştirme karşıtı bilincin ve mücadelenin 
yükseltilmesi için büyük bir çaba harcamıştı.

Özelleştirme uygulamalarına karşı açtığı davalar, 
hazırladığı dava dilekçeleri, özellikle 2000’lere gelene 
kadar Türkiye’deki özelleştirme uygulamalarının 
sekteye uğratılmasında önemli bir yere sahiptir.

Kurucuları arasında yer aldığı Kamu İşletmeciliği 
Geliştirme Merkezi de, kamucu anlayışın hem 
akademik hem de siyasal olarak gelişmesine büyük 
katkı sağlamıştır. Hocamızın değerli anısını ve örnek 
mücadelesini yaşatmaya devam edeceğiz.

Değerli Konuklar,

Bildiğiniz gibi kamu kavramı insana ait olan her şeyi 
kapsayan çok genel bir içeriğe sahip. Bu geniş içeriği 
nedeniyle de herkesin, her kesimin kendi ihtiyaçlarına 
göre, kendi anlayışına göre şekillendirebildiği bir 
kavram.

Tarihsel gelişim göz önünde bulundurulduğunda, 
gelişmiş kapitalist ülkelerle kıyaslandığında, kamu 
kavramının ülkemiz açısından hem daha karmaşık hem 
daha önemli bir yere sahip olduğunu görebiliyoruz.

Bunun nedeni ülkemizde kapitalizmin büyük oranda 
yukardan aşağıya devlet eliyle inşa edilmiş olmasıdır. 
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Gerek cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki sermaye 
birikiminin yapısı gerekse İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında dünyadaki egemen hale gelen refah devleti 
anlayışı, ülkemizde kapitalizmin ve devletin kendine 
özgü biçimde yapılanmasına neden oldu.

80’li yıllara gelene kadar ülkemizde devlet ile kamu 
neredeyse birbiri yerine kullanılan kavramlardı. 
Bu kavramsal örtüşme, bir yandan toplumun 
geniş kesimlerinin ekonomik ve sosyal anlamda 
desteklenmesi bakımından cumhuriyet projesini 
destekleyen olumlu bir yana sahipken, diğer yandan da 
devletin sınıfsal içeriğinin göz ardı edilmesine neden 
olan olumsuz bir yana da sahipti.

1980’li yıllardan itibaren uygulanmaya başlayan 
neoliberal politikalar, ülkemizdeki bu kavramlar 
arasındaki bu örtüşmeyi de değiştirdi. Neoliberal 
kapitalizm, devletin kamusal sorumluluklarını ve 
faaliyetlerini tamamen dışlayan bir yönetim anlayışını 
hakim kıldı.

Bugün içinde yaşadığımız tek adam rejimi ve inşa 
edilen parti devleti anlayışı, kamuyla örtüşen devlet 
anlayışının adeta tersyüz edilmiş biçimidir. Bugün 
ülkemizde devlet, kamuyla ve kamusal olanla adeta 
savaş halinde olan bir devlettir.

Bizler bu mücadelede, kamunun haklarını, varlıklarını, 
zenginliklerini ve çıkarını koruyan tarafız. Bugünkü 
sempozyumumuzu da bu mücadelenin aracı ve 
parçası olarak görüyoruz. İki günlük program boyunca 
ekonomik, sosyal ve idari boyutlarıyla kamu kavramını 
irdeleyecek ve bu alanlarda kamucu politikalar 
geliştirmek için fikir yürüteceğiz.

Değerli Konuklar,

Pek çoğunuzun yakından tanıdığı gibi, ülkemizdeki 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki 
birliği olarak TMMOB, bir yandan üyelerinin 
hak ve çıkarlarını, ülkemiz çıkarları temelinde 

koruyup geliştirirken, diğer yandan da 
mesleki birikimlerimizin toplum yararına 
kullanılması için mücadele etmektedir.

Sermaye kesimlerinin dar ve bencil çıkarları 
karşısında kamunun ortak önceliklerinin 
korunması 1970’li yılların başından itibaren 
TMMOB için bir nirengi noktası olmuştur. 
Son 50 yıldır planlamadan sanayileşme 
politikalarına, özelleştirmelerden 
kentsel mekanların korunmasına, çevre 
mücadelesinden işçi sağlığına kadar her 
alandaki mücadele çizgimiz bu kamusal 
anlayışla oluşturulmuştur.

Basın açıklamalarımızda, kongre ve 
sempozyumlarımızda, raporlarımızda sürekli 
olarak kamu yararının, kamusal varlıkların, kamucu 
bakış açısının altını çizmemizin nedeni, neoliberal 
politikaların kamuya ait olan her şeye ve kamuculuk 
fikrine karşı yürüttüğü sistematik savaştır.

Az önce de dile getirdiğim gibi, 1980’li yıllardan 
itibaren uygulanmaya başlayan özelleştirme 
politikalarıyla kamu kaynakları ve olanaklarıyla inşa 
edilen kurumlarımız, fabrikalarımız, madenlerimiz, 
işletmelerimiz tümüyle sermayeye aktarılmıştır. Aynı 
süreçte eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi kamu 
hizmetleri de ticarileştirilerek birer rant kapısı haline 
dönüştürülmüştür.

Özallı yıllardan itibaren iktidara gelen tüm 
hükümetlerin öncelikli programı “özelleştirmelerin 
tamamlanması” olmuştur. Başlangıçta “verimsizlik”, 
“zarar eden kitleri elden çıkartma” ve “devletin 
sırtındaki kamburdan kurtulma” söylemiyle ilerleyen 
özelleştirme uygulamaları, 2000’li yıllardan itibaren 
en karlı kuruluşların en önce satıldığı bir yağmaya 
dönüşmüştür.

17 yıldır devam eden AKP iktidarı, bu uygulamaların 
en yoğunlaştığı dönem oldu. AKP bu piyasalaştırma 
sürecini kendine yakın kesimlere rant ve imtiyaz 
sağlama aracı kullanarak kendisine doğrudan bağımlı 
bir sermaye sınıfı da yaratmış oldu.

Son 17 yılda bir yanda özelleştirmeler yoluyla yandaş 
sermaye kesimlerine büyük çaplı kaynak aktarımları 
yaşanırken, diğer yandan emekçi ve yoksul kesimlerin 
kamusal hizmetlere erişimi kısıtlandı. Sosyal devlet 
anlayışı yerine, parti ilişkileri eliyle sürdürülen yardım 
ağları ön plana çıktı.

TMMOB olarak bu sürecin önüne geçebilmek, kamusal 
mal ve hizmetlerin sermaye kesimlerine peşkeş 
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çekilmesini önleyebilmek için büyük mücadeleler 
verdik. Birliğimizin Anayasa ve yasalardan kaynaklanan 
kamusal niteliği sayesinde, hem özelleştirme süreçlerini 
mümkün kılan yasal düzenlemelere hem de tek tek 
tüm özelleştirme işlemlerine karşı yoğun bir hukuki 
mücadele sürdürdük.

Birlik ve bağlı odalar olarak özelleştirme uygulamalarına 
karşı binlerce dava açtık, çok sayıda bilimsel etkinlik 
düzenledik ve kitlesel kampanyalar düzenledik. 
Açtığımız bu davalar ve yürüttüğümüz kitlesel 
mücadele, özelleştirme uygulamalarını durduramasa 
da, sürecin bütünüyle yağmaya dönüşmesine engel 
olmuştur.

Şunun altını çizmek gerekiyor ki, neoliberal dönemde, 
90’lı yıllardaki küreselleşme teorisyenlerinin 
iddialarının aksine, devlet hiçbir zaman geri çekilmedi 
ve yok olmadı. Bireysel özgürlükler ve demokrasi 
genişlemedi.

Hem ülkemizde hem de dünya çapında devletler, 
sermayenin çıkarlarını korumak için, imtiyazların 
dağıtımı için, kamusal zenginliklerin paylaşımı için 
her zamankinden daha fazla kendisini hissettirdi. 
Toplumu kontrol altına almak için uyguladığı güvenlik 
ve şiddet politikalarıyla hissettirdi. Enerji kaynaklarını 
ele geçirmek için emperyalist müdahaleciliğiyle 
hissettirdi. Özellikle 2009 krizinden sonra ekonomideki 
müdahaleleriyle hissettirdi ve hissettirmeye devam 
ediyor.

Değerli Konuklar,

Bugün Türkiye’de neoliberal kapitalizmin aldığı biçimi 
konuşurken geldiğimiz aşamada durumun sadece 
özelleştirme politikalarıyla, kamusal varlıklarımızın 
tasfiyesiyle sınırlı olmadığının farkında olmamız 
gerekiyor.

AKP’nin tek adam rejimi ile tasfiye ettiği en önemli 
kamusal değerimiz cumhuriyettir. Tek adam rejimi 
cumhuriyet fikrinin, cumhuriyet değerlerinin, 
cumhuriyet idealiniz ve elbette cumhuriyet 
kurumlarının tasfiyesi anlamına gelmektedir.

Cumhuriyetin tasfiyesi halk egemenliğinin, hukukun 
üstünlüğünün, seçme-seçilme hakkının, hukuk önünde 
eşitliğin ve sosyal hakların tasfiyesini beraberinde 
getirmiştir.

Bence Cumhuriyeti en güzel tanımlayan cümlelerden 
birisi, “Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir” 
özdeyişidir. Cumhuriyetin tasfiyesi, kimsesizleri 

tümüyle çaresiz hale getirmiştir. Son günlerde sıklıkla 
duyduğumuz aile intiharlarını tartışırken göz ardı 
etmememiz gereken gerçek, kamunun tasfiyesinin 
yarattığı bu sahipsizlik durumu ve duygusudur. 17 
yıllık iktidar dönemi sonunda AKP’nin geldiği nokta, 
geniş halk kesimleriyle arasındaki oluşan bu duygu 
uçurumudur.

Saraylılar, siparişe dayalı finansal veriler ile 
aşağıdakilerin durumunun ne kadar iyi olduğunu 
göstermeye çalışıyor. Enflasyonun tek haneye 
düşmesinden, cari açığın kapanmasından, ihracatın 
artmasından bahsederek halkı telkin etmeye 
çalışıyorlar.

Oysa halkın yasadığı gerçeklik bambaşka. Geçtiğimiz 
yıl ekim ayından bu yana Doğalgaza yapılan zam 
oranı %44, Elektriğe yapılan zam oranı ise % 57 oldu. 
Çarşıda, pazarda, marketteki zamların da bu oranlarda 
olduğunu görüyoruz. Özellikle temel gıda fiyatlarındaki 
fahiş fiyat artışları yoksul halkımızın yaşamını daha da 
zorlaştırıyor.

Fiyatlar bu kadar artarken, yaşanan ekonomik 
durgunluk nedeniyle işsizlik de hızla büyüyor. 
Mevsimsel olarak istihdamın en yüksek düzeyde 
olması beklenen yaz aylarında işsizlik oranı % 14 
düzeyindeydi. Genç nüfusta ise bu oran yüzde 27’yi 
aştı. Şehrin en işlek caddeleri bile kapanan iş yerleriyle, 
boşaltılmış ofislerle dolu. İşsizlik ve yoksulluk içinde 
kıvranan halk, borçlarla ayakta kalmaya çalışıyor.

Değerli Konuklar,

Halkın içinde bulunduğu bu gerçekliği en çıplak 
biçimiyle dile getirmek, bu durumun çözümü 
için politikalar oluşturmak bizlerin en temel 
sorumluluğudur.

İki gün boyunca devam edecek sempozyum boyunca 
burada kısaca değinebildiğim sorunları sizlerin 
katkılarıyla enine boyuna tartışacağız. Kamunun 
tasfiyesinin yarattığı sonuçlarını ve kamucu politika 
önerilerini birlikte değerlendireceğiz.

Burada yürütülecek tartışmaların sadece konuya ilişkin 
akademik birikimimize değil, toplumsal muhalefet 
hareketinin geleceğine de katkı vereceğine inanıyorum. 
Katılımınız ve katkılarınız için hepinize bir kez daha 
teşekkür ediyorum.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB Gıda Mühendisleri Odası tarafından iki 
yılda bir düzenlenen 1.Uluslararası / 11. Ulusal Gıda 
Mühendisliği Kongresi 7-9 Kasım 2019 tarihleri 
arasında Antalya`da gerçekleştirildi.

Üç gün boyunca yaklaşık 300 kişinin katılımı ile 
gerçekleştirilen kongrede, konunun tüm tarafları kamu 
kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, bilim insanları, 
sektör temsilcileri ve basın mensupları bir araya geldi.

Kongre, Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Zeki Taydaş ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yapılan 
açılış konuşmaları ile başladı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mikdat 
Kadıoğlu`nun “Küresel İklim Değişikliği ve Gıda” 
başlıklı açılış konferansı ile devam eden Kongrede üç 
gün boyunca gıda teknik, ekonomik, tarihi, sosyal ve 
diğer tüm boyutları ve tüm tarafları ile konuşuldu. 
Kongre kapsamında; 2 bağımsız sunum, 3 panel ve 6 
oturum gerçekleştirildi.

Kongre süresince alanında uzman ve tecrübeli bilim 
insanlarının çalışmalarını ve görüşlerini paylaştıkları 
bilimsel poster ve sözlü bildiri sunumlarının yanında, 
panellerde ve yapılan diğer sunumlarda insanların 
hayatında vazgeçilmez ve ertelenemez bir ihtiyaç olan, 
küresel anlamda da son derece önemli ve stratejik 
olan “Gıda”yı; medyadaki yansıması, politikaları, 
ekonomisi, sanayisi ve gıda mühendisliği eğitimi 
başlıklarında masaya yatırıldı. Bilimsel konuların yanı 
sıra gıda sektörü ile ilgili sürdürülebilirlik, gıda hukuku 
ve mevzuatı, gıda ekonomisi, gıda güvencesi, gıda 
güvenliği, gıdada bilgi kirliliği, gıda etiği, eğitim, gıda 
israfı ve atık gibi konuların da tartışıldığı Kongrede 
toplam 6 oturumda, 27 bilim insanı çalışmalarını 
katılımcılarla paylaştılar.

FAO Sosyo-Ekonomik Kalkınma ve Politika Grup 
Lideri Sumiter S. Broca “Eylemlerimiz geleceğimizdir. 
Sağlıklı beslenme ile açliğa son verilmiş bir dünya”, 
Bodenkultur Viyana Tabii Kaynaklar ve Yaşam 
Bilimleri Üniversitesi`nden Dr. Gerhard Schleining 
“Gıda mühendisleri için gerekli eğitim, öğretim, 
beceri ve yeterlilikler” ve Uluslararası Helen 
Üniversitesi`nden Dr. Maria Papageorgiou “Yüksek 
öğretimde kalite güvencesi EQAS Gıda Ödülü” konulu 
sunumlarıyla, dünyadaki gıda mühendisliği eğitimini, 
akreditasyonunu her yönüyle katılımcılarla paylaşarak, 
tartıştılar.

“Medya`da Gıda Algısı”, “Gıda Mühendisliği Eğitimi 
ve Sektörel Uyum” ve “Gıda politikaları ve Gıda 
Ekonomisi” başlıklı panellerde konusunda uzman ve 
yetkin konuşmacılar bilgi ve birikimlerini katılımcılarla 
paylaştılar. 

Kongrenin ilk günü, “ Medya`da Gıda Algısı “ başlıklı 
panelde panel başkanı olarak Ankara Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Ertan Anlı, konuşmacı 
olarak; Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı 
Aziz Koçal, Türk Tabipler Birliği Temsilcisi Dr. Öğr. 
Üyesi Mehtap Türkay ve Hürriyet Gazetesi Yazarı Gila 
Benmayor yer aldı.

Kongrenin ikinci günü “Gıda Mühendisliği Eğitimi 
ve Sektörel Uyum “ başlıklı panelde panel başkanı 
olarak Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Zeki Taydaş, konuşmacı olarak; Aroma 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Duruk, Viyana 
Bodenkultur Üniversitesi`nden Dr. Gerhard Schleining, 
Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü`nden 
Prof.Dr.Ferruh Erdoğdu, Ankara Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü 4.sınıf Öğrencisi Gamze Kozanlı, 
GıdaMO Gaziantep İl Temsilcisi Onur Aydın yer aldı.

Kongrenin üçüncü günü “İnovasyon” başlıklı 
panelimizde panel başkanı olarak Atakan Günay, 
konuşmacı olarak; İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez, 
TV Programcısı, Yapımcı, Sunucu G.Umut Özdil ve 
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Konseyi 
Üyesi / Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.Zümrüt Begüm 
Ögel yer aldı.

Kongre kapanışında yapılan, bütçesi Kuveyt Bilimsel 
Araştırma Enstitüsü`nden Dr. Jasim Ahmed tarafından 
oluşturulan poster yarışmasında jüri üyeleri tarafından 
iki poster ödüle layık bulundu. “The Effect of 
Microfluidization Process on Morphology of Legume 
Flours based Nanofibers Produced by Electrospinning 
Method” başlıklı posteri ile Seren Oğuz ve “Preparation 
and Characterisation of Chickpea Flour-based 
Biodegradable Films Reinforced with Rice Starch 
Nanoparticles” başlıklı posteri ile Kübra Ertan ödüle 
layık görüldü. Dereceye giren poster sahiplerine 200 $ 
ödül verildi.

Tüm tarafların deneyimlerini, bilgi ve birikimlerini 
paylaşarak fayda yaratmak üzere bir araya geldiği 
Kongre başarıyla sona erdi.

1. ULUSLARARASI 11. ULUSAL GIDA MÜHENDİSLİĞİ 
KONGRESİ ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Kongrenin açılışında TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz şöyle konuştu:

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Hocalarım, Değerli 
Konuklar

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Yönetim Kurulu adına sevgi, saygı ve dostlukla 
selamlıyorum.

Gıda Mühendisleri Odamız tarafından düzenlenen 
Gıda Mühendisliği Kongresi’nde aranızda 
bulunmaktan büyük bir onur duyduğumu öncelikle 
belirtmek isterim. İstanbul ve Tekirdağ’da yaşanan 
gıda zehirlenmelerinin ülke gündeminde olduğu bir 
dönemde gerçekleştirilmesi kongremizin önemini 
artırıyor.

Bu yıl ilk kez uluslararası katılıma açık olarak 
gerçekleştirilen bu etkinlikte bizleri buluşturan 
Düzenleme ve Yürütme Kurulumuza, görüşlerini 
bizimle paylaşacak bilim insanlarına, Gıda 
Mühendisleri Odamızın yöneticilerine, Oda 
çalışanlarına ve organizasyonda emeği geçen tüm 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Değerli Konuklar,

Bildiğiniz gibi TMMOB ülkemizdeki mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının hak ve çıkarlarını 
halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, 
mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve 
mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının 
zeminini yaratmakla görevlidir.

Bu doğrultuda mesleki alanlarımızla ilgili gelişmelerin 
ve politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel 
boyutlarını derinlemesine kavramak, yorumlamak ve 
toplumu bilgilendirmek için etkinlikler düzenliyoruz.

İki yıllık çalışma dönemimizde Odalarımızla birlikte 
düzenlediğimiz 200’ü aşkın etkinlikte paylaştığımız 

bilgi ve birikimlerin toplum yararına hayata geçirilmesi 
için mücadele ediyoruz.

Yayınladığımız raporlarla, açtığımız kamu davalarıyla, 
düzenlediğimiz kongre-sempozyumlarla, yaptığımız 
açıklamalarla bilimin ve tekniğin halktan ve doğadan 
yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün 
olabileceğini ortaya koymaya çalışıyoruz.

Gerçekleri söylemek, halkın çıkarına olanı söylemek 
bizim mesleki ve toplumsal sorumluluğumuzdur. 
Çünkü bilimden ve toplumdan yana olan bizler 
gerçekleri söylemezsek, iktidar sahipleri kendi 
çıkarlarını ve gerçeklerini halka dayatırlar.

İktidarın çarpıtılmış gerçekliğiyle, halkın maruz kaldığı 
gerçeklik arasındaki ayrımı en açık seçik biçimiyle 
ekonomide görüyoruz. Biliyorsunuz iki gün önce TÜİK 
tarafından enflasyon rakamları açıklandı ve yıllık 
enflasyonun yüzde 8,5 olduğu ilan edildi. Yani son 1 
yılda kullandığımız ve tükettiğimiz mal ve hizmetler 
sadece yüzde 8,5 oranında zamlanmış. Oysa son bir 
yılda bu oranda artan tek şey, emekçilerin maaşları. 
Geri kalan her şey fahiş biçimde arttı.

Geçtiğimiz yıl ekim ayından bu yana Doğalgaza 
yapılan zam oranı %44, Elektriğe yapılan zam oranı 
ise % 57 oldu. Çarşıda, pazarda, marketteki zamların 
da bu oranlarda olduğunu görüyoruz. Özellikle temel 
gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları yoksul halkın 
yaşamını daha da zorlaştırıyor.

Fiyatlar bu kadar artarken, yaşanan ekonomik 
durgunluk nedeniyle işsizlik de hızla büyüyor. 
Mevsimsel olarak istihdamın en yüksek düzeyde 
olması beklenen yaz aylarında işsizlik oranı % 14 
düzeyindeydi. Genç nüfusta ise bu oran yüzde 27’yi 
aştı. Şehrin en işlek caddeleri bile kapanan iş yerleriyle, 
boşaltılmış ofislerle dolu. İşsizlik ve yoksulluk içinde 
kıvranan halk, borçlarla ayakta kalmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde meclise sunulan bütçe teklifi 
ise, halkın durumunu düzeltmek bir yana, yeni vergi 
teklifleriyle bütçenin yükünü halkın üzerine yıkıyor. 
Yandaşların vergi borçları bir kalemde silinirken, 
yandaş sermaye kesimlerine vergi afları ve ayrıcalıkları 
getirilirken emeğiyle geçinen insanların omuzlarındaki 
yük daha da artıyor.

Bir yanda halkın yaşadığı bu gerçekler var, diğer 
yandan ise iktidar medyasının yansıttığı pembe tablo 
var. Bizler bu ülkenin okumuş, yetişmiş, aydın insanları 
olarak bu halkın gören gözü, duyan kulağı, dile gelen 
vicdanı olmakla yükümlüyüz. Doğru bildiklerimizi hiç 
çekinmeden söylemeye devam edeceğiz.
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Değerli Konuklar,

Beslenme, her canlı gibi insanın da biyolojik doğasının 
en temel ihtiyacıdır. Dolayısıyla daha iyi koşullarda 
beslenme çabası, insanlık tarihinin en önemli 
önceliklerinden birisi olmuştur. Hatta bildiğiniz 
gibi insanların beslenme tercihlerindeki değişimler, 
medeniyetimizin gelişiminde de belirleyici bir rol 
oynamıştır.

İlkel çağlardan günümüze tarımsal üretim 
metodlarındaki değişim ve bu alandaki bilimsel 
gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda açlık ve 
beslenme sorununun bugün insanlar için büyük bir 
tehdit oluşturuyor olması oldukça şaşırtıcıdır. Çünkü 
akla yatkın olan şey, gelişen teknoloji ve ziraat teknikleri 
sayesinde ürün verimliğinin artması ve insanların bu 
ürünlere ulaşımının kolaylaşmış olmasıdır. Oysa dünya 
çapında bugün yaşanan gerçeklik bu beklentinin çok 
dışında. Bugün dünya çapında 830 milyon insan, açlık 
sorunu yaşamaktadır.

Etkilerinin göz ardı etmemekle birlikte, bu durumu 
sadece “iklim değişikliği” gibi doğal sebeplerle ya da 
“savaş” ve “göç” gibi politik gelişmelerle açıklamak 
mümkün değildir. Bugün gıda ve tarımda yaşanan 
sorunların pek çoğu, sermayenin çıkarlarını insanlığın 
ortak çıkarlarının üstünde gören küresel kapitalist 
sistemdir.

Bugün açlık denilince Afrika, Asya ve Orta Doğu’nun 
geliyor olmasının nedeni, gelişmiş kapitalist ülkelerin 
bu bölgelerin kaynaklarını yüzyıllar boyunca 
sömürmesidir. Kapitalizmin eşitsiz gelişimi, yıllar boyu 
eşitsizliğe ve sömürüye maruz kalan bu coğrafyaların 
açlık ve sefaletle yüz yüze kalmasına neden olmuştur.

Bu açıdan bakıldığında Dünyada yaşanan açlığın 
ve yetersiz beslenmenin nedeni üretim yetmezliği 
değil, üretim ve tüketimin adaletli bir şekilde 
sağlanamamasıdır.

Bu durumun sorumlusu ise tarım ve gıda üretiminde 
tekelleşmedir. Günümüzde küresel sermaye tarımsal 
üretimin tüm aşamalarında; yani tohum üretiminden, 
zirai mücadeleye, gıda üretiminden bu gıdaların 
tüketimine kadar tüm süreçleri kontrol etmek 
istemektedir. Çünkü bu şirketler dünyaya egemendir 
ve gıda temel besin aracı olmaktan çıkıp bunların rant 
aracına dönüşmüştür.

Bu şirketler tekellerini pekiştirmek için, IMF, Dünya 
Ticaret Örgütü, Dünya Bankası gibi kuruluşlar aracılığı 
ile geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelere tarım ve 
gıda alanında kamusal üretim ve denetimin ortadan 
kaldırmaları noktasında dayatmalarda bulunmaktadır.

Ülkemizde de benzer bir süreç yıllardır işletilmektedir. 
1980’li yıllardan itibaren uygulanan neoliberal 
politikalar sonucunda Et-Balık Kurumu, Süt Endüstrisi 
Kurumu, Zirai Donatım Kurumu, TEKEL, Türkiye Şeker 
Fabrikaları, Azot Sanayi-Türkiye Gübre Fabrikaları 
ve Yem Sanayi gibi kamu iktisadi teşekküllerinin 
bir kısmı özelleştirilmiş, bir kısmı da kapatılmıştır. 
Toprak Mahsulleri Ofisi gibi KİT`lerle birlikte, Tariş, 
Çukobirlik, Fiskobirlik gibi üretici kooperatif ve 
birliklerinin ise içi boşaltılarak işlevsizleştirilmiştir. 
Bütün bunların sonucunda bir zamanlar kendi 
kendisine yeten ülke olarak övündüğümüz ülkemiz, 
gıda ve tarım alanında büyük oranda dışa bağımlı hale 
gelmiştir.

Yasa değişiklikleri, özelleştirmeler, gıda alanındaki 
kamu kurumlarının tasfiyesiyle yaşanan talan süreci, 
köylülerimizin hayatını olumsuz etkilediği gibi, 
kentlerde yaşayanların ucuz ve sağlıklı gıdaya erişimini 
de engellemektedir.

TMMOB olarak biz, yıllardan beri sanayiden eğitime, 
üretimden planlamaya, beslenmeden sağlığa, enerjiden 
tarıma kadar her alanda tam bağımsızlık şiarıyla 
politika üretiyoruz. Özellikle tarımsal anlamda dışa 
bağımlılığın ortadan kaldırılması, açlık ve yoksulluğun 
önüne geçilmesinde en önemli unsurlardan biridir.

Ülkemizde sürdürülebilir bir tarımsal üretimin 
sağlanması, gıda güvenliğinin korunması, halkın 
sağlıklı gıdaya erişebilmesi için üretici ile mühendisin 
bağımsız bir tarım-besin modeli altında dayanışma 
içinde çalışacağı bir zemin yaratılmalıdır. Ülke 
ihtiyaçlarına göre yerli ekim, yerli üretim ve istihdama 
yönelik yeniden yapılandırılması sağlanmalıdır.

Bilimsel veriler ışığında üretimi yeniden organize 
eden, üreticiden tüketiciye doğrudan bir beslenme 
zinciri kuran, gıda üretim ve dağıtım zincirini kamusal 
denetime tabi tutan, emek eksenli ve dayanışmayı 
arttıracak yeni bir yapı, ülkemiz insanı, ülkemiz 
tarımı, kırsal hayat ve tüketici sağlığı açısından en acil 
gereksinimdir.

Değerli Arkadaşlar,

Sözlerime son verirken, Gıda Mühendisleri 
Odalarımızın tüm temsilcilerine, değerli bilgilerini 
bizimle paylaşacak uzmanlarımıza ve emeği geçen tüm 
çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

İnsanların aç ve yoksul yaşamadığı, herkesin sağlıklı 
ve sürdürülebilir beslenme imkanlarına ulaşabildiği, 
eşit adil bir ülke ve dünya özlemi ile TMMOB Yönetim 
kurulu adına sevgi ve selamlarımı sunuyorum.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından 
15-16 Kasım 2019 tarihlerinde planlanan 11. Kaynak 
Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi Ankara Sanayi 
Odası Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM)’nde 
gerekleştirildi. 

İki gün süren kongrenin açış konuşmaları MMO Ankara 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender, 
MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Ankara 
Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Serdar Tütek ve Ankara Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir tarafından 
yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
şöyle konuştu:

“Makina Mühendisleri Odamız tarafından bu yıl on 
birincisi düzenlenen Kaynak Teknolojileri Ulusal 
Kongre ve Sergisi’ne hepiniz hoş geldiniz. TMMOB 
Yönetim Kurulu adına sizleri saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. 

Kongrenin düzenlenmesinde emekleri bulunan 
Danışma, Düzenleme, Yürütme Kurullarımıza, Makina 
Mühendisleri Odamızın Ankara Şube ve Oda merkez 
yöneticilerine, kongre sekreterleri ve Oda çalışanlarımız 
ile görüşlerini bizlerle paylaşacak uzmanlar ve bilim 
insanlarına teşekkür ediyorum. 

Kaynak teknolojileri alanındaki yeni gelişme ve 
yaklaşımlar ile bu alanda üretilen bilgi ve teknolojileri 
paylaşma amacıyla 22 yıl önce düzenlemeye 
başladığımız Kaynak Teknolojisi Kongreleri, 
oluşturduğu bilgi birikimi ile sektörün en önemli 
bilimsel-teknik platformlarından biri haline gelmiştir. 

Teknolojik gelişmelerin giderek hızlanması, 
sanayinin ve her teknik alanın özgül gereksinimleri, 
bu gibi bilimsel kongre ve sergilerin önemini daha 

da artırmaktadır. Konunun farklı alanlardaki 
uzmanlarını ve uygulayıcılarını bir araya getirerek 
bilgi ve tekniğin yaygınlaşmasını, ihtisaslaşmasını ve 
toplumsallaşmasını sağlayan Odalarımızın bu önemli 
çabalarını kutluyorum. 

Ülkemizdeki mühendis, mimar, şehir plancılarının 
550 bininden fazlasının meslek örgütü olan Birliğimiz 
TMMOB, meslektaşlarımızın mesleki, ekonomik, 
sosyal, kültürel alanlardaki gelişimleri kadar, mesleki 
birikimlerini toplum yararına kullanmalarını sağlamayı 
da amaç edinmiştir. Bu nedenle meslek alanlarımızla 
ilgili tüm konularla yakından ilgilenerek, ülkemiz, 
sanayimiz ve halkın çıkarlarının bütünü doğrultusunda 
görüş oluşturmaya çabalıyoruz. 

Fakat halkın çıkarını, ülke çıkarlarını, kalkınmayı ve 
kesintisiz sanayileşmeyi esas alan bu anlayışımız çoğu 
zaman rant çevrelerinin ve siyasi iktidarların hoşuna 
gitmiyor. 

Rant için, para için, yandaşlara imtiyaz sağlamak için 
üretim potansiyellerimizi, şehirlerimizi, doğamızı, 
tarihimizi yani ortak geleceğimizi yok sayan anlayışla 
uyuşmamız tabii ki mümkün değildir. 

Kamusal kaynaklarla kurulmuş büyük sanayi 
kuruluşlarını özelleştirenlerle, ortak zenginliklerimizi 
satanlarla uyuşmamız mümkün değildir. 

Derelerimizi, kıyılarımızı, meralarımızı yapılaşmaya 
açıp doğayı tahrip edip yağmalayanlarla uyuşmamız 
mümkün değildir. 

Şehirleri biçimsiz gökdelenlerle, kaçak yapılarla 
dolduranlarla, parklarımızı, bahçelerimizi, depremlerde 
toplanılacak alanları AVM’lere, iş merkezlerine 
dönüştürenlerle uyuşmamız mümkün değildir. 

Tarihi yapılarımızı, ortak kültürel mirasımızı ortadan 
kaldıranlarla uyuşmamız mümkün değildir. 

TMMOB olarak bizler yıllardır açtığımız davalarla, 
yaptığımız kongre ve sempozyumlarla, hazırladığımız 
raporlarla bu yağma düzenini durdurabilmek, kamusal 
değerlerimiz ile ortak geleceğimizi savunmak ve 
kazanmak için büyük mücadeleler verdik. İktidar 
sahipleri aksini istiyor diye doğruları savunmaktan 
vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. 

Konuşmamın başlangıcında dile getirdiğim gibi 
teknoloji geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak bir hızla 
gelişip yaygınlaşıyor. Her geçen gün yeni teknolojik 

MMO KAYNAK TEKNOLOJİSİ XI. ULUSAL KONGRE VE 
SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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atılımlar sadece teknoloji kullanımının yoğunluğunu 
artırmıyor; geleneksel üretim tekniklerinin egemen 
oluğu alanları da teknolojiyle buluşturup dönüştürüyor.

İletişimden haberleşmeye, ulaşımdan lojistiğe, sanayiye, 
enerjiye kadar pek çok alan, yeni teknolojik gelişmelerle 
sürekli olarak yeniden yapılandırılıyor. Pek çok 
sektörde farklı kullanımları olan kaynak teknolojileri 
de bu hızlı değişimin en önemli unsurlarından biridir. 

Tasarımdan imalata, bakım ve montaja kadar birçok 
alanda çalışan işletmelerin yaygın olarak kullandığı 
kaynak teknolojileri, sanayileşme gereksinimlerine 
paralel olarak gelişim göstermektedir. Endüstri 4.0 
uygulamalarının kaynak teknolojileri ile entegrasyonu 
ve robotik uygulamaların yaygınlaşması sektörü yeni 
bir boyuta taşımaktadır. Üretim teknolojilerindeki 
gelişmeler ile birlikte kontrol yöntemleri, kalite güvence 
sistemleri, eğitim ve belgelendirme konularında da 
yenilikler söz konusudur.

Biliyoruz ki, yaşanan her teknolojik gelişme, o 
teknolojiye sahip olup kullananlarla kullanmayanlar ve 
sahip olanlar ile bağımlı olanlar arasındaki üretim ve 
gelişme hızını daha da artırmaktadır.

Gönül isterdi ki, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin, 
inovasyonun ve teknoloji yoğun üretimin desteklenmesi 
ülkemizin asli ekonomik önceliği olsaydı. Ne yazık 
ki, siyasi iktidar teknolojiye değil, arsalara yatırım 
yapıyor; inşaat ve enerji sektörlerindeki az sayıdaki 
şirketleri kollamakla meşgul oluyor. Dolayısıyla bizim 
gibi teknoloji bağımlılığı olan ülkelerde, uluslararası 
alandaki yeni gelişmeleri takip etmek ve teknik 
gelişmelere uygunluğu sağlamak son derece önem 
kazanıyor. 

Diğer yandan uluslararası gereklilikler de kaynak 
alanında nitelikli personel istihdamını ve gelişmiş 
kaynak mühendisliği uygulamalarını zorunlu 
kılmaktadır. Bu kapsamda kaynak tekniği alanında 
çalışan mühendis ve ara teknik personelin eğitimi ve 
belgelendirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Bununla birlikte teknolojinin iki aşamalı bir süreç 
olduğunu gözetmek gerekir. Teknolojiyi geliştirmek 
kadar, geliştirilen teknolojiyi kullanmak da o sürecin 
parçasıdır. Bunun da üretim, denetim, kontrol 
yöntemleri, kalite güvence sistemleri, eğitim, denetim, 
akreditasyon ve belgelendirme gibi pek çok aşaması 
bulunmaktadır. 

22 yıldır gerçekleştirdiğimiz kongrelerde özellikle 
kaynak teknolojilerinin kullanımındaki standartların 
geliştirilmesi yolunda önemli adımlar attık. Bu 
kongrelerde ortaya çıkan bilimsel-teknik veriler ışığında 

üretim, kontrol, kalite standartlarını oluşturduk ve 
eğitim, belgelendirme, denetim gibi alanlarda da 
gerekli mevzuatlarımızı hazırladık. 

Ulusal düzeyde yeterli teknik altyapı ve hukuki 
düzenlemenin olmadığı bir alanda benim de üyesi 
olmaktan gurur duyduğum Makina Mühendisleri 
Odamızın bu eksikliği doldurmaya yönelik cesur 
mesleki girişimlerini çok değerli buluyor, kutluyor ve 
kesintisizce sürdürülmesini diliyorum. 

Ülke olarak zor bir dönemden geçtiğimizi hepimiz 
biliyoruz. Yıllarca uygulanan rant temelli politikalar 
nedeniyle üretimi, yatırımı, sanayileşmeyi, bilimi, 
teknolojiyi, mühendisi ve insanı ikincilleştiren bir 
ekonomik yapı oluşmuştur. Bugün yaşadığımız yüksek 
enflasyon, yüksek döviz kurları, aşırı borçluluk, kronik 
işsizlik ve sürekli zamlar, yanlış ekonomik tercihlerin 
sonucudur. Bu durumun acı toplumsal sonuçları 
arasında İstanbul ve Antalya’daki toplu çaresizlik 
intiharları da bulunmaktadır.  

Bu noktada gerek duyduğumuz şey toplumsal 
kalkınmadır. Bunun için stratejik ön görüyle tüm 
alanlarda ve tüm sektörlerde uzun erimli ulusal-
toplumsal çıkarları esas alan politikalar gerekmektedir. 

Bilim ve teknolojide yetkinleşmeli; bunu ülke 
ölçeğinde refah sağlayıcı toplumsal ekonomik faydaya 
dönüştürmeli ve bu amaçla kapsamlı bir ulusal strateji 
belirlenmelidir.

Yaklaşık olarak son 35 yıldır özelleştirme, 
serbestleştirme, kuralsızlaştırma, finans ve rant 
uygulamalarıyla tahrip edilen ekonomik ve sosyal yapı, 
kamusal bir anlayışla yeniden ayağa kaldırılmalıdır. 

Doğaya ve insan yaşamına saygı gösteren bir yaklaşımla 
üretim, sanayileşme, kalkınma tam istihdam ve 
toplumsal refah perspektifi benimsenmelidir. 

Topraklarımız, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız, 
mühendislerimiz ve emekçilerimiz az sayıdaki türedi 
için değil, ülkemizin, toplumumuzun gelişmesi için 
seferber edilmelidir. 

Bizler TMMOB olarak 70’li yıllardan beri sahip 
olduğumuz bilimsel-teknik aklı, sömürgenlerin değil 
halkın çıkarları için kullanmanın mücadelesini verdik, 
veriyoruz. 

Bugün burada bizi bir araya getiren de, bilimsel-teknik 
alandaki gelişmeler ile birikimlerimizi paylaşmak ve 
toplum yararına kullanabilmektir. 

Bu anlayışla kongremizin hepimiz adına verimli 
geçmesini diliyor; TMMOB Yönetim Kurulu adına 
hepinizi saygı ve dostlukla selamlıyorum. Teşekkür 
ederim.”
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Üç yılda bir düzenlenen Peyzaj Mimarlığı Kongresi bu 
yıl ilk defa uluslararası olarak “Kollektif Bellek Olarak 
Peyzaj” temasıyla 6-8 Kasım 2019 tarihleri arasında 
Antalya’da gerçekleştirildi.

Kongre süresince alanında uzman ve tecrübeli yerli/
yabancı bilim insanları, kamu ve özel sektör mensupları; 
çalışmalarını ve görüşlerini paylaştıkları bilimsel poster 
ve sözlü bildiri sunumlar gerçekleştirdi. Kongremiz 8 
paralel oturumdan oluştu ve alt başlıklarında yer, insan, 
coğrafya, iklim, su, doğa, tarih, kimlik gibi insana, 
doğal, kültürel ve tarihi tüm varlıklara dair konular yer 
aldı.

Kongreye bildirileriyle katkı sunan katılımcılarımızın 
yanında; aralarında Herbert Dreisteil, Karin Helms, 
Henrik Bos, Valerio Cozzi, Ana Luengo Anon, 
Aikaterini Gkoltsiou, Bruno Marques, Darija Perkovic, 
Salma Samaha, Niek Hazendonk, Uta Zorzi Muhlmann, 
Ceylan Belek, Gökçe Saygın Batista gibi isimler de 
anahtar ve davetli konuşmacı olarak yer aldı. 

Tüm tarafların deneyimlerini, bilgi ve birikimlerini 
paylaşarak fayda yaratmak üzere bir araya geldiği 
Kongremiz başarıyla sona erdi. 

Üç gün boyunca yaklaşık 350 kişinin katılımı ile 
gerçekleştirilen kongrede 16 oturum, 22 yerli/yabancı 
davetli konuşmacı ile 50 sözlü bildiri, 6 poster sunum 
düzenlendi.

Kongre Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Teoman Akçalı, PEMKON Dönem 
Başkanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Peyzaj Mimarları 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayşegül Oruçkaptan 
ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başladı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
Kongrenin  açılışında şöyle konbuştu:

“Değerli Meslektaşlarım, Değerli Hocalarım, Sevgili 
Öğrenciler

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Yönetim Kurulu adına sevgi, saygı ve dostlukla 
selamlıyorum.

Peyzaj Mimarları Odamız tarafından düzenlenen 7. 
Peyzaj Mimarlığı Kongresi’nde aranızda bulunmaktan 
büyük bir onur duyduğumu öncelikle belirtmek 
isterim.

1. ULUSLARARASI 7. PEYZAJ MİMARLIĞI KONGRESİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Burada bizleri buluşturan Düzenleme ve Yürütme 
Kurulumuza, görüşlerini bizimle paylaşacak bilim 
insanlarına, Peyzaj Mimarları Odamızın yöneticilerine, 
Oda çalışanlarına ve organizasyonda emeği geçen tüm 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Değerli Konuklar,

Bildiğiniz gibi TMMOB ülkemizdeki mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının hak ve çıkarlarını 
halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, 
mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve 
mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının 
zeminini yaratmakla görevlidir.

Bu doğrultuda mesleki alanlarımızla ilgili gelişmelerin 
ve politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel 
boyutlarını derinlemesine kavramak, yorumlamak ve 
toplumu bilgilendirmek için etkinlikler düzenliyoruz.

İki yıllık çalışma dönemimizde Odalarımızla birlikte 
düzenlediğimiz 200’ü aşkın etkinlikte paylaştığımız 
bilgi ve birikimlerin toplum yararına hayata geçirilmesi 
için mücadele ediyoruz.

Yayınladığımız raporlarla, açtığımız kamu davalarıyla, 
düzenlediğimiz kongre-sempozyumlarla, yaptığımız 
açıklamalarla bilimin ve tekniğin halktan ve doğadan 
yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün 
olabileceğini ortaya koymaya çalışıyoruz.

Gerçekleri söylemek, halkın çıkarına olanı söylemek 
bizim mesleki ve toplumsal sorumluluğumuzdur. 
Çünkü bilimden ve toplumdan yana olan bizler 
gerçekleri söylemezsek, iktidar sahipleri kendi 
çıkarlarını ve gerçeklerini halka dayatırlar.

İktidarın çarpıtılmış gerçekliğiyle, halkın maruz kaldığı 
gerçeklik arasındaki ayrımı en açık seçik biçimiyle 
ekonomide görüyoruz. Biliyorsunuz iki gün önce TÜİK 
tarafından enflasyon rakamları açıklandı ve yıllık 
enflasyonun yüzde 8,5 olduğu ilan edildi. Yani son 1 
yılda kullandığımız ve tükettiğimiz mal ve hizmetler 
sadece yüzde 8,5 oranında zamlanmış. Oysa son bir 
yılda bu oranda artan tek şey, emekçilerin maaşları. 
Geri kalan her şey fahiş biçimde arttı.

Geçtiğimiz yıl ekim ayından bu yana Doğalgaza 
yapılan zam oranı %44, Elektriğe yapılan zam oranı ise 
% 57 oldu. Çarşıda, pazarda, marketteki zamların da bu 
oranlarda olduğunu görüyoruz.

Fiyatlar bu kadar artarken, yaşanan ekonomik 
durgunluk nedeniyle işsizlik de hızla büyüyor. 
Mevsimsel olarak istihdamın en yüksek düzeyde 

olması beklenen yaz aylarında işsizlik oranı % 14 
düzeyindeydi. Genç nüfusta ise bu oran yüzde 27’yi 
aştı. Şehrin en işlek caddeleri bile kapanan iş yerleriyle, 
boşaltılmış ofislerle dolu. İşsizlik ve yoksulluk içinde 
kıvranan halk, borçlarla ayakta kalmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde meclise sunulan bütçe teklifi 
ise, halkın durumunu düzeltmek bir yana, yeni vergi 
teklifleriyle bütçenin yükünü halkın üzerine yıkıyor. 
Yandaşların vergi borçları bir kalemde silinirken, 
yandaş sermaye kesimlerine vergi afları ve ayrıcalıkları 
getirilirken emeğiyle geçinen insanların omuzlarındaki 
yük daha da artıyor.

Bir yanda halkın yaşadığı bu gerçekler var, diğer 
yandan ise iktidar medyasının yansıttığı pembe tablo 
var. Bizler bu ülkenin okumuş, yetişmiş, aydın insanları 
olarak bu halkın gören gözü, duyan kulağı, dile gelen 
vicdanı olmakla yükümlüyüz. Doğru bildiklerimizi hiç 
çekinmeden söylemeye devam edeceğiz.

Değerli Konuklar,

Bu ülkenin, mühendisleri, mimarları ve şehir plancıları 
olarak mesleki ve toplumsal sorumluluğumuzun bir 
diğer boyutu da, bu coğrafyanın ve bu coğrafyada 
yaşayanların geçmişi ile geleceği arasındaki bağları 
korumaktır. Kongremizin teması olarak belirlenen 
“Toplumsal Bellek” konusu bu açıdan bizler için 
oldukça önemli bir konudur.

Egemenlerin kendi gerçeklerini toplumun gerçeği 
gibi göstermesi sadece bugüne ilişkin değil, geçmişe 
dönük de bir eylemdir. Siyasi iktidarın tarih üzerindeki 
bu egemenliğine karşısında ise halkın kolektif belleği 
vardır. Kolektif belleğimiz geçmiş zamanın bilgisini ve 
deneyimini geleceğe taşır.

TMMOB olarak kolektif belleğin korunması, tarihsel 
mekanların yaşatılması ve kültürel mirasın aktarılması 
için yıllardır mücadele veriyoruz. Sanayileşme, 
kalkınma ve üretim politikalarının insan hayatına 
ve doğal çevreye zarar vermeden planlanması ve 
uygulanabilmesi için bilimin ve tekniğin kamusal 
sorumlulukla kullanılması için çabalıyoruz.

TMMOB son 20 yılda doğal ve tarihi mirasa yönelik 
saldırıların karşısındaki toplumsal muhalefetin en 
önemli bileşeni ve aynı zamanda hukuki muhatabı 
olmuştur. Hem birliğimiz, hem de bağlı odalarımız 
olarak bugüne kadar Türkiye’nin neredeyse her ilinde 
binlerce dava açtık. Çevreye, doğaya, tarihsel mirasa ve 
genel olarak kamusal çıkara karşı yapılan her projeye 
karşı hukuki mücadele verdik. Phaselis’ten Alliaoni’ye, 
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Hasankeyf ’ten Munsur Vadisi’ne, Salda Gölü’nden 
Murat Dağı’na kadar çok sayıda ortak varlığımıza sahip 
çıktık.

Ancak dünyanın bu gününe baktığımızda; ne yazık 
ki; kapitalizm, küreselleşme, sınırsız liberalleşme 
ve sanayi kapitalizminin tüketim kültürü, insanı 
doğasına yabancılaştırmakta ve güzellikler karşısındaki 
duyarlılığını kaybettirmekte.

Maddi olmayan değerler hızla maddi değerlerle yer 
değiştirmekte. Azami rant beklentileriyle, yağmanın 
kıskacına sokulan kentlerimizin doğal ve kültürel 
değerleri, ormanları, yeşil alanları, sahilleri yok 
edilmekte, kamu arazileri elden çıkarılmakta. Özel 
düzenlemelerle bu değerleri korumak ve gelecek 
nesillere aktarmak yerine bu değerlerin üzerinde 
dolaşan rant beklentilerinin önündeki engeller 
kaldırılmakta, doğal ve kültürel değerlerimiz ile birlikte 
yaşam alanlarımızın geleceği de tehdit altına alınmakta.

Peyzaj mimarlığı açısından ve genel olarak doğal ve 
kültürel değerlerimiz üzerinde karamsarlık yaratan 
tüm oluşumlara karşın, bugün burada bir araya gelen 
topluluk umut verici… Bugün bu kongrede sorunlar 
ve çözüm önerileri, uygulanması gereken politikalar 
uzmanlarınca tartışılacak.

Değerli Konuklar,

Kongre temasıyla doğrudan ilgili bir konu hakkında 
küçük bir bilgilendirme yaparak konuşmamı 
tamamlamak istiyorum.

Bildiğiniz gibi yakın geçmişte çok derin toplumsal 
trajediler yaşadık. Hepimizin üzerine olanca ağırlığıyla 
çöken bu trajediler belki de bugün toplumumuzun 
kıpırdayamaz hale gelmesinin temel nedenlerinden 
biridir. Art arda yaşadığımız bu trajedilerin en 
büyüklerinden birisi 10 Ekim Ankara Garı Katliamıydı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin yaptığı emek-barış 
ve demokrasi çağrısına kulak vererek Türkiye’nin dört 
bir yanından buraya gelen on binlerce kardeşimiz dünya 
tarihinin en alçak saldırılarından birisine hedef oldu. 
Toplanma alanı olan Ankara Garı önünde patlayan iki 
bomba sonucunda 103 arkadaşımız hayatını yitirdi. 
500’e yakın arkadaşımız yaralandı ve sakat kaldı.

10 Ekim Katliamı sonrasında Ankara Büyükşehir 
Belediye Meclisinde alınan kararla, Ankara Garı 
önündeki alana, “Demokrasi Meydanı” adı verildi. 
Bu alanın ortasına da üç ayrı yüzünde katliamda 
kaybettiğimiz arkadaşlarımızın fotoğraflarının ve 

Emek-Barış-Demokrasi ifadelerinin olduğu geçici bir 
pano yerleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yürüttüğümüz 
görüşmelerde, katliamın yaşandığı meydanda kalıcı 
bir mekânsal düzenleme yapılması konusunda fikir 
birliğine vardık.

Bu doğrultuda hazırlanacak projenin belirlenmesi 
için TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve 10 Ekim Barış ve 
Dayanışma Derneği olarak “Emek, Barış ve Demokrasi 
Meydanı Anıt Meydan ve Anma Yeri Tasarımı 
Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması” 
düzenliyoruz.

İlerleyen günlerde yarışma şartnamesini paylaşarak 
yarışma sürecini başlatacağız. İnsanlığa karşı işlenen bir 
suç olan 10 Ekim katliamını uluslararası kamuoyunun 
da gündemine taşımak için yarışmayı uluslararası 
formatta gerçekleştireceğiz.

Proje kapsamında Gar önü ve çevresi bir bütün olarak 
yeniden ele alınacak ve alan anıtsal biçimde yeniden  
dönüştürülecektir. Yarışmayı kazanan proje 14 Mart 
2020 tarihinde kamuoyuna açıklanacak ve umuyoruz 
ki hızla uygulanacaktır.

Tüm meslektaşlarımızı bu önemli yarışmaya katılmaya, 
bu konuda fikir üretmeye davet ediyorum.

Sözlerime son verirken bu önemli etkinliği düzenleyen 
Peyzaj Mimarları Odamızın Yönetim Kuruluna ve 
emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum.”

Kongre süresince alanında uzman ve tecrübeli 
yerli/yabancı bilim insanları, kamu ve özel sektör 
mensupları; çalışmalarını ve görüşlerini paylaştıkları 
bilimsel poster ve sözlü bildiri sunumlar gerçekleştirdi. 
Kongre 8 paralel oturumdan oluştu ve alt başlıklarında 
yer, insan, coğrafya, iklim, su, doğa, tarih, kimlik gibi 
insana, doğal, kültürel ve tarihi tüm varlıklara dair 
konular yer aldı.

Kongreye bildirileriyle katkı sunan katılımcıların 
yanında; aralarında Herbert Dreisteil, Karin Helms, 
Henrik Bos, Valerio Cozzi, Ana Luengo Anon, 
Aikaterini Gkoltsiou, Bruno Marques, Darija Perkovic, 
Salma Samaha, Niek Hazendonk, Uta Zorzi Muhlmann, 
Ceylan Belek, Gökçe Saygın Batista gibi isimler de 
anahtar ve davetli konuşmacı olarak yer aldı. 

Tüm tarafların deneyimlerini, bilgi ve birikimlerini 
paylaşarak fayda yaratmak üzere bir araya geldiği 
Kongre başarıyla sona erdi.  
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Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı’nın ikincisi 23-
24 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da Hacettepe 
Üniversitesi Kültür Merkezinde (Sıhhiye Yerleşkesinde) 
gerçekleştirildi.

Bilgisayar Mühendisleri Odası ile Hacettepe 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün 
işbirliğiyle düzenlenen kurultayda BMO kapsamındaki 
mühendislik bölümlerinden mezun meslektaşlarımız 
ve bu bölümlerin öğrencilerinin yanı sıra kamu kurum 
ve kuruluşları temsilcileri, bilim insanları, sektör 
temsilcileri bir araya gelerek sorunları ve çözüm 
önerilerini tartışarak, bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

Kurultay, Düzenleme Kurulu Başkanı Ezgi PEKŞEN 
SOYSAL, Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hülya KÜÇÜKARAS, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, Hacettepe 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Ebru AKÇAPINAR SEZER, Hacettepe 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Candan GÖKÇEOĞLU ve Hacettepe Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN’in açılış konuşmaları 
ile başladı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
açılış konuşması şöyle:

Sayın Konuklar, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili 
Öğrenciler

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Yönetim Kurulu adına dostlukla selamlıyorum. 
Bilgisayar Mühendisleri Odamız tarafından 
düzenlenen ve bilgisayar mühendisliği alanındaki 
güncel gelişmeleri ve meslektaşlarımızın sorunlarını 
ele alacağımız bu kurultayda aranızda olmaktan kıvanç 
duyuyorum.

İlk ortaya çıktığı dönemden bu yana bilgisayarların 
boyutları küçülürken, hayatlarımızda kapladığı alan 
hızla büyüyor. Ülkemizde ilk olarak Karayolları Genel 
Müdürlüğü için kullanılan bilgisayar neredeyse bir oda 
büyüklüğündeyken, aradan geçen yaklaşık 60 yılda, 

2. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ KURULTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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artık hepimiz ceplerimizde birkaç tane bilgisayar taşır 
hale geldik.

1960 yılında kullanılan ilk bilgisayarla 63 kilometre 
uzunluğundaki Polatlı-Sivrihisar yolunun 
hesaplamaları yapılmıştı. Bugün artık bilgisayar-bilişim 
teknolojilerinin elinin değmediği bir alan kalmadı. 
Ulaşımdan haberleşmeye, eğitimden sağlığa, tarımdan 
denizciliğe kadar hayatımızın her alanında bilgisayar 
kullanılıyor.

Bilgisayarın hayatlarımızdaki yeri büyürken, bilgisayar 
mühendislerinin sorunları da giderek büyüyor. Az 
önce değerli Oda Başkanımızın da dile getirdiği 
gibi, Bilgisayar Mühendisleri eğitimden iş bulmaya, 
üretimden örgütlenmeye kadar pek çok alanda 
sorunlarla karşı karşıya. Bu kurultayın bilgisayar 
mühendisi meslektaşlarımızın sorunlarının çözümüne 
katkıda bulunacağına inanıyorum.

Sayın Konuklar, Değerli Meslektaşlarım,

Bildiğiniz gibi TMMOB ülkemizdeki mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının hak ve çıkarlarını 
halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, 
mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve 
mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının 
zeminini yaratmakla görevlidir.

Bu doğrultuda mesleki alanlarımızla ilgili gelişmelerin 
ve politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel 
boyutlarını derinlemesine kavramak, yorumlamak 
ve toplumu bilgilendirmek için bir dizi etkinlik 
düzenliyoruz.

İki yıllık çalışma dönemimizde Odalarımızla birlikte 
düzenlediğimiz 200’ü aşkın etkinlikte paylaştığımız 
bilgi ve birikimlerin toplum yararına hayata geçirilmesi 
için mücadele ediyoruz.

Yayınladığımız raporlarla, açtığımız kamu davalarıyla, 
düzenlediğimiz kongre-sempozyumlarla, yaptığımız 
açıklamalarla bilimin ve tekniğin halktan ve doğadan 
yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün 
olabileceğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugünkü 
etkinliğimiz de böylesi bir bakış açısının ürünüdür.

Bizler bilimin ve tekniğin halk için kullanılmasını 
benimsemiş bir örgütüz. Binlerce yıllık medeniyet 
birikimimizin ortak ürünü olan bilginin, tekniğin 
ve teknolojinin kamusal niteliğinin göz önünde 
bulundurularak halkın ortak çıkarı için kullanılması 
gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz.

Bilgi ve teknolojinin belirli kesimlere ait bir ayrıcalık 
olmaktan çıkartılarak kamusal bir nitelik kazandırılması 

aynı zamanda bilgi ve teknolojinin de sınırlarından 
kurtarılarak özgürleştirilmesi anlamına gelir.

Özgür bilim, yeni teknolojik gelişmelerin ve bilimsel 
buluşların en önemli şartıdır. Modern bilim nasıl 
ki ortaçağın skolastik düşüncesinin dar kalıplarının 
yıkılmasıyla geliştiyse, günümüzün teknolojisi de 
sermayenin kâr odaklı kalıplarından kurtulduğunda 
yepyeni bir boyut kazanacaktır.

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 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.

Devlet tarafından desteklenen Özel Üniversiteler 
nedeniyle yükseköğretim ticari bir faaliyet alanına 
dönüşmüştür. Ülkemizdeki yükseköğretim 
kurumlarının % 40’ı özel üniversitelerden oluşmaktadır.

Cemaat ve tarikatların yükseköğretim sistemindeki 
kadrolaşması, çalınan-servis edilen 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.

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
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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.

Sayın Konuklar, Değerli Meslektaşlarım,

Ülke olarak zor bir dönemden geçtiğimizi hepimiz 
biliyoruz. Yıllarca uygulanan rant temelli politikalar 
nedeniyle üretimi, yatırımı, sanayileşmeyi, bilimi, 
teknolojiyi, mühendisi ve insanı ikincilleştiren bir 
ekonomik yapı oluşmuştur.

Bugün yaşadığımız yüksek enflasyon, yüksek döviz 
kurları, aşırı borçluluk, kronik işsizlik ve sürekli zamlar, 
yanlış ekonomik tercihlerin sonucudur. Bu durumun 
acı toplumsal sonuçları arasında son günlerde sıklıkla 
duyduğumuz toplu intiharlar da bulunmaktadır. 

Bu noktada gerek duyduğumuz şey toplumsal 
kalkınmadır. Bunun için stratejik ön görüyle tüm 
alanlarda ve tüm sektörlerde uzun erimli ulusal-
toplumsal çıkarları esas alan politikalar gerekmektedir.

Bilim ve teknolojide yetkinleşmeli; bunu ülke 
ölçeğinde refah sağlayıcı toplumsal ekonomik faydaya 
dönüştürmeli ve bu amaçla kapsamlı bir ulusal strateji 
belirlenmelidir.

80’li yıllardan bu yana özelleştirme, serbestleştirme, 
kuralsızlaştırma, finans ve rant uygulamalarıyla tahrip 
edilen ekonomik ve sosyal yapı, kamusal bir anlayışla 
yeniden ayağa kaldırılmalıdır.

Doğaya ve insan yaşamına saygı gösteren bir yaklaşımla 
üretim, sanayileşme, kalkınma tam istihdam ve 
toplumsal refah perspektifi benimsenmelidir.

Topraklarımız, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız, 
mühendislerimiz ve emekçilerimiz az sayıdaki türedi 
için değil, ülkemizin, toplumumuzun gelişmesi için 
seferber edilmelidir.

Bizler TMMOB olarak 70’li yıllardan beri sahip 
olduğumuz bilimsel-teknik aklı, sömürgenlerin değil 
halkın çıkarları için kullanmanın mücadelesini verdik, 
veriyoruz.

Bugün burada bizi bir araya getiren de, bilimsel-teknik 
alandaki gelişmeler ile birikimlerimizi paylaşmak 
ve toplum yararına kullanabilmektir. Ülkemizin 
ve dünyamızın geleceğinin biricik güvencesi olan 
bu kamucu anlayışı büyütmeye, yaygınlaştırmaya 
mecburuz.

Sevgili Arkadaşlar,

Sözlerime son verirken başta Bilgisayar Mühendisleri 
Odamızın değerli yöneticileri ve Hacettepe Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olmak üzere, bu 
önemli etkinliğe emek veren tüm arkadaşlarımıza 
ve değerli bilgilerini bizimle paylaşacak bilim 
insanlarımıza teşekkür ediyorum.

Bilimin ışığıyla aydınlanmış eşit-adil bir ülkede ve 
barışın egemen olduğu özgür bir dünyada yaşamak 
dileğiyle TMMOB Yönetim Kurulu adına sevgi ve 
selamlarımı sunuyorum.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun 
24. kuruluş yıl dönümünde,10 Aralık 2019 tarihinde 
Ankara’da Vedat  Dalokay Salonu’nda gerçekleştirilen 
“Sendikal Hak ve Özgürlük Paneli’ne” TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emin Koramaz katıldı.

Panelde TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma 
Grubu Başkanı Bedri Tekin, Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu 
ve Dr. Murat Özveri konuşmacı olarak yer aldı.

KESK’İN 24. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ 
SELAMLIYORUZ
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına 
sekreteryası Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat 
Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve 
Mimarlar Odası tarafından yürütülen TMMOB Yapı 
Denetimi Sempozyumu 29-30 Kasım 2019 tarihlerinde 
Ankara’da İMO Teoman Öztürk Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Özellikle 1999 Marmara Depremleri sonrasında daha 
da önem kazanan yapı denetim kavramıyla ilgili kişi 
ve kurumların bir araya getirilerek mevcut durumun 
işleyişinin ve uygulamada karşılaşılan sorunlar 
tartışılarak çözüm önerilerini üretmeyi amaçlayan 
sempozyum iki gün sürdü.Neredeyse her yıl önemli bir 
değişikliğin yapıldığı, deneme yanılma yöntemiyle yeni 
mevzuatların hazırlandığı yapı denetimi sisteminde yer 
alan yetkin mimar ve mühendisler ile taraf kurum ve 
kuruluşların buluşup fikir alışverişi gerçekleştirdi.

Sempozyumun açılış konuşmalarını TMMOB Yapı 
Denetimi Düzenleme Kurulu adına Hüseyin Kaya ve 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
gerçekleştirdi.

TMMOB Yapı Denetimi Sempzoyumu açılışında 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
yaptığı konuşma ise şöyle; 

Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım,

TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri 
saygıyla selamlıyorum. 45. Genel Kurulumuzda 
aldığımız karar doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz Yapı 
Denetimi Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz.

Öncelikle, Birliğimiz adına bu önemli etkinliğin 
hazırlanmasında ortak sorumluluk üstlenen İnşaat 
Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, 
Makina Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası 
Yönetim Kurullarına ve sempozyumumuza katkıda 
bulunan tüm dostlarımıza verdikleri emeklerden 
dolayı çok teşekkür ediyorum.

Değerli Konuklar,

Ülkemizde yıllardır uygulana gelen çarpık sanayileşme 
ve kalkınma politikaları, kırsal alanlardan kent 
merkezlerine çok hızlı ve plansız bir göç yaratmıştır.

Kent merkezlerindeki mevcut yapıların, alt yapı ve 
üst yapı tesislerinin ve özellikle konutların böylesi 
bir artışı karşılayabilecek seviyede olmaması,  bu 
konuda gerekli planlamaların yapılmaması ve gerekli 
önlemlerin alınmaması çarpık, güvenliksiz ve sağlıksız 
bir yapılaşmayı beraberinde getirmiştir.

Aslında yapı güvenliği sorunu, en eski medeniyetlerden 
günümüze kadar pek çok toplumun yasalarında ve 
devlet düzeninde yer edinerek gelişmiştir.

Güvenli ve sağlıklı yapılarda yaşama hakkı en temel 
insan hakları arasındadır. Vatandaşlarının  sağlıklı ve  
güvenlikli yapılarda barınmasını sağlamak bir devletin 
asli görevleri arasındadır.

Ülkemizde ise devlet tabiri yerindeyse bu alandan 
neredeyse çekilmiştir. Yapı sektörü tek amacı daha 
fazla kar etmek olan,  eğitimsiz vasıfsız inşaat 
müteahhitlerinin insafına bırakılmıştır.

Bu durum ülkemizde, inşaat ve tesisatın tekniği, 
teknolojisi ve kalite seviyesi kavramlarından yoksun, 
bütün yapı malzeme ve elemanlarında sadece fiyatların 
düşüklüğünü arayan, bu yolla toplam maliyeti aşağı 
çekmeye çalışan ve ürettiği kalitesiz konutları fahiş 
fiyatlarla satan fırsatçı inşaatçılar türetmiştir.

Bu kesim yıllarca mühendislik - mimarlık hizmetleri 
asgari ücretlerinin ve oda mesleki denetim harçlarının 
çok yüksek olduğu, bu maliyetlerden dolayı ürettikleri 
konutları yüksek fiyatlarla satmak zorunda kaldıkları 
gibi tamamen asılsız propagandalarla, kamuoyu 
yaratarak ve bu arada siyasal karar mercilerini de 
arkalarına alarak  mühendislik mimarlık hizmetlerinin 
denetlenmesi noktasında TMMOB ve bağlı odalarının 
etkisiz kılınmasını sağlamıştır.

TMMOB YAPI DENETİMİ SEMPOZYUMU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Bu kesim toplumun can ve mal güvenliğini tehdit 
eden kalitesiz üretimleri önünde tek engel olarak oda 
mesleki denetimlerini görmektedir. Öncelikle çıkış 
noktaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Bugün gelişmiş 
ülkelerde yapıda mühendisli ve mimarlık hizmetleri  
maliyeti arsa hariç yapı yaklaşık maliyetinin % 10 ila 
12’si iken ülkemizde Odaların belirlediği ücretlerle bile 
bu rakam % 3-4 civarındadır. Odaların aldığı mesleki 
denetim ücreti de üyelerden tahsil edilmekte olup bu 
kesimle hiçbir ilgisi yoktur.

Asıl üzücü nokta, yasalarla kendilerine, projeleri 
onaylama, inşaata başlatma, inşaatın bitiminde, işletme 
ve iskan izinleri verme gibi denetleme görev, yetki ve 
sorumlulukları verilen kuruluşlarında gerek siyasal 
baskılanma, gerek siyasal örtüşmeler, gerekse de yapı 
sektöründeki büyük vurgunlardan nemalanmaları 
sonucu bu koroya eşlik etmeleridir.

Oysa yapı kalitesi ve güvenliğinin sağlanması, yapı 
üretim, denetim ve bakım süreçlerinin tamamında  
mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin eksiksiz ve 
nitelikli bir şekilde uygulanması ve bu durumun ilgili 
meslek Odaları tarafından denetlenmesiyle doğrudan 
ilgilidir.

Birliğimiz halen bu konudaki boşluğu, çok az sayıdaki 
duyarlı belediye başkanlıklarıyla  yaptığı mesleki 
denetim protokolleri ile aşmaya çalışmaktadır.

Değerli Konuklar,

Hepimizin bildiği üzere, dünyanın en uzun fay 
hatlarından birisi üzerinde bulunan coğrafyamızda 
depremler, ülkemizin karşı karşıya olduğu en önemli 
tehditlerden biridir. Ülke nüfusumuzun büyük bir 
bölümü, sanayi kuruluşlarımızın ve barajlarımızın 
neredeyse tamamı yüksek riskli deprem bölgelerinde 
bulunmaktadır.

17 Ağustos 1999’da yaşadığımız Marmara Depremi 
ülke tarihinde görülmemiş ölçüde büyük bir yıkıma ve 
toplumsal travmaya yol açmıştır.

Deprem sonrası siyasi iktidar yıllardır görmezden 
geldiği yapı güvenliği/yapı denetimi konularında bir 
adım atmak zorunda kalmış, önce çıkarılan bir Kanun 
Hükmünde Kararname ile sonrasında da bugünkü 
tartışmalarda sıkça konu edilecek 4708 sayılı Yasa ile 
yapı denetimi konusuna yasal bir çerçeve oluşturulmaya 
çalışılmıştır.

Ancak 4708 sayılı Yasa ile kurgulanan Yapı denetim 
sisteminde, yine, mühendis, mimar ve şehir plancıların 
meslek örgütü olan kamu tüzelkişiliğine sahip TMMOB 
ve bağlı odaları sistem dışı bırakılmıştır.

Yasada, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin 
mesleki yeterlilik, eğitim ve belgelendirme gibi başat 
unsurlarının denetleme organı olan meslek odaları göz 
ardı edilmiştir. Denetçi belgeleri Bakanlık tarafından 
verilmekte ve yenilenmekte, siciller Bakanlık 
tarafından tutulmakta, eğitimler Bakanlık tarafından 
düzenlenmektedir.

Oysa mühendis ve mimarların yapı denetimi de 
dâhil verecekleri her türlü hizmete ilişkin mesleki 
yeterliliklerinin denetimi, meslek içi eğitimleri ve 
belgelendirilmeleri, sicil kayıtlarının tutulması vb. 
hususlar üyesi oldukları meslek odası tarafından 
yürütülmesi zorunlu iş ve işlemlerdir. TMMOB’ye 
bağlı Odalar,  tüm bu konulara ilişkin mevzuat 
düzenlemelerini kuruluş yasamızdan aldıkları yetki ile 
yapmıştır.

Yasanın bir başka ciddi handikapı kamusal olması 
gereken denetim hizmetine ticari bir anlayışla 
yaklaşması; yapı ruhsatı düzenleyen, iskân ruhsatını 
veren ve bu anlamda yapı güvenliğinin sağlanmasında 

büyük bir sorumluluğu 
bulunan yerel yönetimler dâhil 
tüm kurum ve kuruluşları 
devre dışı bırakıp, tek 
yetkili olarak yapı denetim 
kuruluşlarını tanımasıdır.

Oysa yapı denetimi, işlevinin 
doğası gereği bir kamu 
hizmetidir. Bu hizmet, hiçbir 
şartta asla piyasa dengelerine, 
vahşi rekabetçi serbest piyasa 
koşullarına terk edilemez.

TMMOB ve Odalarımız, 
sağlıklı bir yapı üretim 
sürecinin tek teminatının 
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bağımsız kamusal denetim olduğu, bunun için de yapı 
denetim sisteminin ticari şirketler üzerinden değil 
Odaları tarafından belgelendirilen ve sicilleri Odaları 
tarafından tutulan bağımsız yapı denetçileri üzerinden 
kurgulanması gerektiği yönündeki görüşünü her 
fırsatta yetkililere iletmiş ve kamuoyu ile paylaşmıştır.

Evet değerli konuklar,

17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 20 yıl 
geçti. Ancak maalesef bu süreçte atılması gereken 
adımların hiçbirisi atılmadı. 2001 yılında çıkarılan, 
yaklaşık on yıl boyunca sadece belirli pilot illerde 
uygulanan Yapı Denetim Yasası aynen korunarak 
ülke geneline yaygınlaştırıldı. Afet yönetimi konusu 
yeterince önemsenmedi. Halkımıza depremle yaşama 
bilinci aşılanamadı.

Tam aksine depremin yarattığı sonuçları telafi etmek 
için koyulan vergiler bile rant çevrelerinin şatafatlı lüks 
yaşamlarının devamı için harcandı.

Şehirlerde bulunan ve deprem toplanma alanı olarak 
belirlenen yeşil alanlar AVM ve Plazalara dönüştürüldü.

Kentsel dönüşüm adı altında fakir fukaranın evi 
elinden alınıp, şehrin en kıymetli arazileri yandaşlara 
pay edildi.

Yerleşim alanlarının ve yapıların güvenliğini artırmak 
yerine, “imar barışı” adı altında kaçak yapılar 
ruhsatlandırıldı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da yaşanan depremlerde 
ortaya çıkan ürkütücü manzara kent planlamasından 
konut yapımına kadar her şeyi rant kaynağı olarak 
gören bu anlayışın toplumun can güvenliğini nasıl 
tehlikeye attığı gerçeğine bir kez daha tanıklık ettik.

Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım,

Rant çevrelerinin çıkarlarını insan yaşamından üstün 
tutan  bu siyasal anlayış karşısında, yapı üretim 
sürecinde tasarımcı, uygulayıcı ve denetleyici olarak 
görev alan biz mühendis, mimar ve şehir plancıları  her 
zamankinden çok daha fazla mesleğimizin toplumcu 
özüne sahip çıkmak   zorundayız.

Yıllarca her platformda dile getirdiğimiz taleplerin 
altını bu vesileyle bir kez daha çizmek isterim.

•  İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu, Kentsel 
Dönüşüm Kanunu ve ilintili diğer tüm kanunlar 
bütünlüklü bir mevzuat haline getirilerek, yapı 
üretim sürecinin sacayağı olan tasarım, uygulama ve 
denetim unsurları arasında uyumlu ve tamamlayıcı 

bir ilişki tesis edlmelidir. Bu çalışmalar TMMOB ve 
bağlı ilgili Odalar, Yerel Yönetimler, üniversiteler 
ve ilgili tüm kesimlerin katılımıyla yürütülmeli,  
bu kurumlar tüm süreçlerin asli unsurları olarak 
tanımlanmalıdır.

•  Mevcut Yapı Denetim Yasasının öngördüğü, ticari 
yanı ağır basan yapı denetim şirketi modeli yerine; 
uzmanlık ve etik değerlere sahip yapı denetçilerinin 
etkinliğine dayalı, meslek odalarının sürece 
etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, 
tasarım, üretim ve denetim süreci modeli hayata 
geçirilmelidir.

•  Denetçi belgeleri ve takibi ile yapı denetimi 
mekanizmasında yer alan meslektaşların sicillerinin 
tutulması ve meslek içi eğitimler TMMOB’ye bağlı 
Odalarca yapılmalıdır.

•  Mühendislik ve mimarlık etkinliklerinin toplum 
yararı gözetilerek, bilim ve tekniğin gereklerine, 
yasal kurallara, mesleki davranış ilkelerine uygun 
olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla 
TMMOB’a bağlı Odalar tarafından yürütülen 
mesleki denetimler önüne konulan tüm engeller 
kaldırılmalıdır.

Değerli Arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl aralık ayında TMMOB Yapı 
Denetim Raporunu yayınladık. Raporda ülkemizdeki 
yapıların denetimine ilişkin yasal düzenlemelerin 
tarihi, yurt dışındaki yapı denetim uygulamalarına 
ilişkin örnekler ve mevcut yapı denetimi sistemine 
ilişkin eleştiri ve önerilerimiz yer alıyor. Bu vesileyle bir 
kez daha bu önemli raporun hazırlanmasında emeği 
geçen 44. ve 45. Dönem Yapı Denetimi Çalışma Grubu 
üyelerine teşekkür ediyorum.

İki gün sürecek bu sempozyum boyunca farklı başlıklar 
altında bütün bu sorunları konuşacağız ve raporda yer 
alan çözüm önerilerini derinleştireceğiz.

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan 
yapı güvenliği konusunda da kamucu politikaları 
savunmaya, halkın can ve mal güvenliğini korumak için 
mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu etkinliğimizin 
de bu konuda çabalarımıza katkı vereceğinden hiç 
kuşkum yok.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi bir kez daha 
selamlıyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyorum.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB adına, Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) tarafından düzenlenen TMMOB 12. Enerji 
Sempozyumu, EMO Diyarbakır Şubesi`nin ev 
sahipliğinde 5-8 Aralık 2019 tarihlerinde Diyarbakır 
Demir Otel`de  gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında ilk olarak Sempozyum Düzenleme 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Arif Nacaroğlu konuştu. 
Nacaroğlu, şunları söyledi:

“Enerjinin tartışıldığı yerde ne yazık ki siyaseti de 
tartışmak zorunda kalacağız, kirli siyaseti, hatta kanlı 
siyaseti tartışacağız. Dünya servetinin yarısından 
fazlasını elinde tutan 40 aileye kafa tutarken, Türkiye 
servetinin yarısından fazlasını elinde tutan 5-10 aileye 
sesini çıkartamayan siyaseti de tartışacağız. Enerji 
silahıyla rehin alınmışlık siyasetini tartışacağız. Enerji 
politikalarındaki yandaşlığı, doğa katliamını, tarihin, 
kültürün, kadim kentlerin yok edilişini tartışacağız.

Konuşmalarla sadece günümüzün bir fotoğrafını 
çekip sunmayı değil, halk düşmanı politikalara 
karşı nasıl direnileceğinin de tartışılmasını 
hedeflediklerini vurgulayan Nacaroğlu, “Halktan 
yana doğruları söyleyeceğiz. Belki ülkeyi yönetenler 
bizi dinlemeyecekler, rehin alınmışlıklarının bedelini 
‘nükleer santralle`, ‘doğalgazla` ödeyecekler”  dedi.

EMO Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Orak, 3 gün sürecek sempozyumda fosil 
enerji üretimi, yenilebilir enerji, barajlar, Türkiye`nin 
enerji politikası gibi birçok konunun ele alınacağını 
belirterek, enerji varsa siyasetin de olacağını ve şu an 
dünyanın en önemli varlığının ve sömürü düzeninin 
tek aktörünün “enerji ve kaynakları” olduğunu söyledi.

Siyasi gelişmelere dikkat çeken Orak, ülkede bir kaos 
hali yaşandığını, ekonomik duruma bakıldığında 
devletin resmi kurumu olan TÜİK`in verilerinin 
gerçeği yansıtmadığını kaydetti. “Enflasyon oranı saray 
damadının eli ile istenen oranda belirlenmektedir” 
diyen Orak, iktidarın yoksul, yetim ve emekçilerin 
cüzdanına göz diktiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Birçok meslektaşımız ekonomik açıdan çok 
zor durumdadır. AKP-MHP bloğu, faşizmi 
kurumsallaştırarak, düşünmeyen, üretmeyen, biat eden 
bir toplum yaratmak istiyor. Sarayın politikaları bu 
topraklarda yaşayan halkları, birbiri ile düşmanlaştırdı, 
ötekileştirdi, ayrıştırdı. Her türlü baskı, işkence, şiddet 
ve yıldırmayla bizleri korkutmaya ve sindirmeye 
çalışıyorlar. Fakat asla korkmayacağız. Bu ülke bizim, 
bu ülkenin demokratikleşmesi için tüm gücümüzle 
direneceğiz.”

TMMOB 12. ENERJİ SEMPOZYUMU DİYARBAKIR’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, son dönemde 
yaşanan gelişmelere işaret ederken, seçilmiş belediye 
başkanlarının görevden alındıklarını, yerlerine kayyum 
atandığını, bununla da kalmayıp tutuklandıklarını 
söyledi. İpek, “Maalesef şu anda kürsüde bulunması 
gereken insanlar bulunamıyor. Bunları söylemek 
durumundayız. Bu bölgenin savaş koşullarından 
çıkarılması gerekiyor” diye konuştu.

Termik santralların bacalarına filtre takılması için süre 
uzatımı öngören yasanın veto edildiğini anımsatan 
İpek, şunları söyledi:

“Aslında garip bir durum. Hazırlandı, hazırlayanlar belli 
ama sonra veto edildi. Süreç bir bütündü arkadaşlar, 
şimdi bakıyorsunuz 15 tane santral var, bunlara 6 yıldır 
filtre yapılmıyor. Neden yapılmıyor diye sorduğumuzda 
gördüğümüz tablo şu: Evet filtre sisteminin bir maliyeti 
var ama bir taraftan da kendi iç tüketiminde yüzde 
5 ile 10 arasında değişen enerji kullandığı için filtre 
sistemi, dolayısıyla satış meselesi de bunu etkiliyor. İki 
parametre üzerinden bir oyun oynanıyor.”

Vetonun sonucunun ne olacağının henüz bilinmediğini 
anlatan İpek, uygulanan enerji politikalarını eleştirdi. 
Enerji zamlarının gerekçesinin anlaşılamadığını 
belirten İpek, “Bu zamların maddi altyapısı yok, 
gerekçeler doğru değil. Enerji sektörü çok ciddi bir kriz 
içinde. Bu kriz ortamında bakanlık bir dizi girişimde 
bulunuyor ve bazı firmaları kurtarmaya çalışıyor. 
Maliyet bazlı enerji politikaları uyguluyor. Her zamdan 
sonra yeni zammı bekliyoruz. Zam gelmeye devam 
edecek. Türkiye enerji politikası, bu cendereden 
çıkarılmak zorundadır.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
konuşmasına Tahir Elçi`yi anarak başladı. Kayyum 
atamalarını eleştiren Koramaz, “Atanmışların 
seçilmişler üzerindeki bu zorbalığı, AKP`nin 
demokrasiye ve halk iradesine bakışının özetidir. Bu 
anlayış, benzerlerini darbe dönemlerinde gördüğümüz 
faşizan bir yönetim zihniyetinin ürünüdür” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emşn Koramaz’ın 
açılış konuşması şöyle:

Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım,

TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri 
saygıyla selamlıyorum. 45. Genel Kurulumuzda 
aldığımız karar doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz 
Enerji Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz.

Öncelikle, Birliğimiz adına bu önemli etkinliğin 
hazırlanmasında ortak sorumluluk üstlenen Elektrik 

Mühendisleri Odamıza, TMMOB Diyarbakır İl 
Koordinasyon Kurulumuza ve ev sahipliğimizi 
üstelenen EMO Diyarbakır Şubemize çok teşekkür 
ediyorum.

Bu yıl “Enerji, Ekoloji ve Toplumsal Barış” 
temasıyla on ikincisini gerçekleştirdiğimiz Enerji 
Sempozyumumuzun ilk olarak 1996 yılında yapmıştık. 
O dönemde enerji ihtiyacımızın neredeyse tamamı, 
kömür kaynaklı Termik Santrallerden ve Hidroelektrik 
santrallerden karşılanıyordu.

Aradan geçen zamanda gelişen teknolojiyle birlikte 
enerji kaynaklarımız da çeşitlendi. Bugün artık 
Doğalgaz, Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Biyogaz gibi 
kaynaklar da ülkemizdeki enerji üretiminde önemli 
bir yer tutuyor. Kaynaklar çeşitlendikçe alana ilişkin 
sorunlar da büyüyüp çeşitleniyor. 3 gün boyunca 
sürecek sempozyumumuzda enerji alanındaki 
gelişmeleri, bu gelişmelerin toplumsal ve uluslararası 
ilişkilerdeki yansımalarını tüm boyutlarıyla ele alacağız.

Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım,

Geçtiğimiz hafta aramızdan ayrılışının 4. yılında 
bir kez daha andığımız, hayatını toplumsal barışa, 
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adalete ve halkların kardeşliğine adamış Tahir 
Elçi’nin değerli anısına saygıyla başlamak istiyorum 
sözlerime. Herkesin ortasında, onlarca kamera önünde 
gerçekleştirilen cinayet dört yıldır çözülebilmiş değil.

Tüm yaşamı boyunca faili meçhul cinayetleri açığa 
çıkartma mücadelesiyle geçiren bir hukuk insanının 
ölümünü failini meçhul bırakmak, ancak bizim 
ülkemizde yaşanabilecek bir garabettir. Ailesinin 
ve meslektaşlarının tüm gayretlerine rağmen adalet 
sürecinin yavaşlatılma, faillerinin korunma gayretini 
kınıyorum. Ailesine ve dostlarına buradan bir kez 
daha sabır diliyorum. TMMOB olarak adaletin yerini 
bulması, katillerin cezalandırılması için sürecin 
takipçisi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha 
vurguluyorum.

TMMOB olarak takipçisi olduğumuz bir diğer 
konu da görevden alınarak yerlerine kayyumlar 
atanan belediyelerin durumudur. Geçtiğimiz aylarda 
gerçekleştirdiğimiz ziyaretler sırasında dile getirdiğim 
gibi, kayyumlar konusu başından sonuna kadar hukuki 
değil siyasi bir konudur. AKP’nin demokrasiye ve halk 
iradesine bakışının özetidir. Bu anlayış, benzerlerini 
darbe dönemlerinde gördüğümüz faşizan bir yönetim 
zihniyetinin ürünüdür.

Tek adam rejiminin halk iradesini yok sayan bu faşizan 
yönünü gerek 2017 yılındaki Anayasa Referandumu 
sırasında gerekse 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı 
Seçimlerinde sürekli olarak dile getirdik. Tek adam 
rejiminin halk egemenliğini, hukuk devleti anlayışını ve 
güçler ayrılığını ortadan kaldırmak anlamına geldiğini 
yayınlarımızda ve açıklamalarımızda dile getirdik.

Tek adam rejimi bir keyfiyet rejimidir. Tek adam 
rejiminin özü, halk egemenliğinin ilkesinin ortadan 
kaldırılması, halk ile yönetenler arasında bağın 
koparılmasıdır. Tek adam rejiminin bir üst aşaması 
yerel yönetimlerin de tümüyle valiliklere ve merkezi 
idareye bağlanmasıdır. Bölgeye egemen olan bu 
kayyum  rejimini püskürtemezsek, yarın tüm ülkede 
beneri süreçleri yaşayacağız.

Bizler bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir 
plancıları olarak demokrasiye, halk iradesine ve 
hukukun üstünlüğüne olan inancımızı bugüne kadar 
her defasında açık biçimde dile getirdik. Bundan 
sonra da bu tutumumuzdan geri adım atmayacağız. 
Demokrasiyi, barışı ve adaleti savunacağız. Bizim bu 
değerleri savunma konusundaki cesaretimizin, onların 
bu değerleri ayaklar altına alma cüretinden daha fazla 
olduğunu göstereceğiz.

Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım,

Doğanın ve doğal kaynakların insan ihtiyaçları 
doğrultusunda dönüştürülmesi çabası, mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının mesleki faaliyetlerinin 
ortak unsurudur. Bu çabanın, dünyamızın ve insanlığın 
ortak geleceğini güvence altına alacak biçimde 
sürdürülebilmesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’nin en önemli önceliklerinden birisidir.

Doğanın ve insanlığın ortak geleceği söz konusu 
olduğunda akla gelen ilk başlıklardan birisi “Enerji” 
olmaktadır. Enerji konusu TMMOB’nin en önem verdiği 
konulardan birisini oluşturuyor. Çünkü enerji, hem 
mesleki faaliyetlerimizi temelini oluşturan bir faktör 
olarak, hem de ekonomik ve toplumsal gelişmelere 
yön verebilme kapasitesiyle hayatımızda büyük bir 
yer tutmaktadır. Günümüz dünyasında enerji, insan 
yaşamının zorunlu ve temel bir gereksinimi haline 
gelmiştir.

Sizler de biliyorsunuz, sanayi devriminden itibaren 
enerjiye olan gereksinimin giderek artması, enerji 
kaynakları üzerindeki hakimiyet kurma çabalarının 
da giderek şiddetle iç içe geçmesine neden olmuştur. 
Günümüzde özellikle Ortadoğu’da devam eden 
çatışmaların temelinde büyük oranda bölgenin zengin 
enerji kaynakları üzerinde söz sahibi olma mücadelesi 
yatmaktadır.

Enerjiye ihtiyacımızın bu kadar büyükken, enerji 
kaynaklarına ulaşma imkanımızın bu denli sınırlı 
olduğu bir dünyada enerji politikalarının önemi 
çok daha artıyor. Bizler TMMOB olarak yıllardır 
enerjinin tüm yurttaşlarımız için ihtiyacı kadar, kaliteli, 
sürekli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir biçimde 
sağlanabileceği enerji politikasının oluşturulması için 
çaba harcıyoruz.

Değerli arkadaşlar,

TMMOB’ye bağlı odalarımızın meslek alanlarına ilişkin 
konularda düzenlediğimiz kongre ve sempozyumlarda 
en çok öne çıkan konu, “kamusal fayda” anlayışıdır. 
TMMOB’nin 1970’li yıllardan bu yana savunduğu bu 
anlayış, dünyamızın ve ülkemizin geleceği için yegâne 
çözümdür.

Daha fazla kar uğruna sadece insan emeğini değil, 
doğal kaynaklarımızı da insafsızca sömüren küresel 
kapitalizm, bütün dünyayı büyük bir çöküşe doğru 
sürüklüyor. Kıtlık, enerji krizi, çevre felaketleri, göç ve 
savaş gibi küresel çaplı felaketlerin önüne geçmenin 
yegâne yolu, rant hırsının yerine kamusal çıkarı, 
kontrolsüz bir tüketim anlayışı yerine sürdürülebilir 
politikaları öne çıkarmaktır.
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Enerji politikalarını da bu anlayış çerçevesinde 
düşünmemiz gerekiyor. TMMOB, enerjiyi kamusal 
bir hak olarak görmektedir. Tüm yurttaşlarımızın bu 
haktan eşit biçimde yararlanabilmesi için enerjinin 
erişilebilir ve nitelikli bir kamusal hizmet olarak 
sunulması gerekmektedir.

Bildiğiniz gibi enerji sektöründe üretim, iletim, dağıtım 
ve tüketim faaliyetleri birbiriyle organik olarak bağlıdır. 
Dolayısıyla üretimden tüketime kadar her aşaması 
bütüncül olarak kamusal planlanma ile yönetilmelidir. 
Dışa bağımlılığın azaltılması, sürdürülebilirlik, 
yenilenebilirlik ve arz güvenliği ilkeleri bu kamusal 
planlamanın temelinde yer almalıdır.

Petrol, doğalgaz, kömür, hidrolik, jeotermal, rüzgâr, 
güneş, biyoyakıt vb. enerji sektörlerinde konunun 
uzmanları ve meslek örgütlerinin de katılımıyla 
hazırlanacak bütünleşik strateji belgeleri ile 
geleceğimizi güvence altına alan bir enerji politikası 
ortaya çıkartılmalıdır. Bu enerji politikasının temelinde 
ise rant değil, kamusal fayda olmalıdır.

Görüldüğü gibi enerji alanında yapılması gerekenler 
ile hali hazırda yapılanlar arasında derin bir uçurum 
bulunuyor. 1980 sonrasında uygulanan neoliberal 
politikalar, enerjinin kamusal niteliğini görmezden 
gelerek bu alanı tümüyle piyasalaştırdı.

Cumhuriyet dönemi boyunca enerji alanında kurulan 
kamu yatırımları bölünerek özelleştirildi. Mevcut 
enerji şirketleri parça parça özelleştirilirken, kamusal 
kaynaklar da Yap-İşlet-Devret modeliyle özel sektörün 
talanına açıldı. Elektrik santralleri, madenler ve 
dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sonucunda 
elektrik piyasası büyük oranda özel sektörün kontrolü 
altındadır.

Geçmişte Türkiye Elektrik Kurumu’nun tekel statüsüne 
karşı çıkanlar, bugün birkaç holdingin sektörde 
tekelleşmesini görmezden geliyor. Enerji sektörünün 
özel şirketler elinde tekelleşmesi, enerji üretim ve 
dağıtımın tümüyle kâr-zarar hesabına indirgenmesi, 
ülkenin ortak geleceğini riske atmaktadır.

Değerli arkadaşlar,

Hepinizin bildiği gibi geçmişten bugüne enerji 
konusundaki politikalarımızı belirlerken üzerinde 
en fazla durduğumuz konulardan biri de doğanın ve 
ekolojik dengenin korunması meselesi oldu. Enerji 
üretiminde yenilenebilir kaynakların öncelikli olması, 
fosil yakıt kullanımı en alt seviyeye indirilmesi ve enerji 
üretiminde çevreye en az zarar verecek teknolojilere 
öncelik verilmesi gibi başlıklar temel ilkelerimiz 
arasında yer aldı.

Bu konudaki hassasiyetimizin ne denli önemli olduğu 
son yıllarda yaşanan çevre felaketleri ve iklim krizi gibi 
küresel tehditlerle bir kez daha ortaya çıktı. Ülkemizde 
halk arasında çevre bilinci her geçen yıl artarak gelişse 
de ülkeyi yönetenler ve sermaye kesimleri bu konunun 
öneminin farkında görünmüyor.

Geçtiğimiz günlerde ülke gündemine gelen Termik 
Santrallere filtre takılması meselesi ülkemizi 
yönetenlerin bu konuda ne kadar sorumsuzca 
davrandığının açık göstergesidir.

Bildiğiniz gibi hali hazırda ülkemizde üretimde 
bulunan 42 termik santralden 15 tanesinin baca 
filtresi bulunmuyor ve çevre mevzuatı gereği bunların 
6 yıldır filtre taktırması gerekiyordu.  Bu santrallere 
sahip olan şirketler 6 yıldır bunu yapmadılar ve başta 
Kahramanmaraş ve Manisa olmak üzere bu santrallerin 
bulunduğu illerimizde hava kirliliği yaşamı tehdit eden 
boyuta geldi.

Buna rağmen AKP ve MHP’nin oylarıyla TBMM’de 
kabul edilen kanunla bu santrallerin filtre takma 
zorunluluğu 2,5 yıl daha ertelenmişti. Neyse 
ki, bu karara karşı gelişen toplumsal muhalefet 
Cumhurbaşkanı’nın yasayı veto etmesine neden oldu. 
Böylelikle Erdoğan, AKP Genel Başkanı sıfatıyla 
çıkardığı yasayı, Cumhurbaşkanı sıfatıyla veto ederek 
tarihe geçti.

Ülkeyi yönetenlerin bu vurdumduymazlığı bizlerin 
üzerindeki sorumluluğu daha fazla artırıyor. Bizler 
TMMOB olarak doğayı, ekolojik dengeyi ve insan 
sağlığını korumak için Türkiye’nin dört bir yanında 
mücadele veriyoruz. Kaz Dağlarında maden şirketine 
karşı, Aydın’da Jeotermal Enerji Santrallerine karşı, 
Salda Gölü’nde yapılaşmaya karşı, Hasankey’in sular 
altında bırakılmasına karşı, Munzur’un, Fırtına 
Vadisinin kurutulmak istenmesine karşı hem hukuki, 
hem de toplumsal mücadele veriyoruz.

Ülkenin neresinde olursa olsun bilime aykırı, kamu 
çıkarına uymayan, doğayı ve insan sağlığını tehdit 
eden tüm projelere karşı aklın, bilimin ve kamusal 
sorumluluklarımızın gösterdiği yolda mücadele etmeye 
devam edeceğiz.

3 gün sürecek bu sempozyumda yürütülecek 
tartışmaların da, bu mücadelemizde bizlere katkı 
vereceğine yürekten inanıyorum. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına Makina 
Mühendisleri Odası Sekreteryalığında düzenlenen 
TMMOB Sanayi Kongresi 13 Aralık 2019 tarihinde 
Ankara’da İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. “Bunalım, Sanayi ve Mühendisler” ana 
temasıyla düzenlenen kongrenin,yirmi ikincisi, iki gün 
boyunca sunuşlar ve tartışmalar ile zenginleşerk son 
buldu..

Kongrenin açılış konuşmaları MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz ve Kıbrıs Türk Mimar ve 
Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) Makina 
Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ulubay tarafından 
yapıldı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
kongreye ilişkin şöyle konuştu: 

“Değerli Hocalarım, Değerli Meslektaşlarım

TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri 
saygıyla selamlıyorum, hepiniz hoş geldiniz.

Öncelikle, TMMOB adına, Makina Mühendisleri 
Odamız tarafından organize edilen kongremiz 

dolayısıyla, Oda Yönetim Kurulu’na, düzenleme ve 
yürütme kurullarına, kongremize katkıda bulunan 
akademisyen ve uzman dostlarımıza, kurultay 
sekreterleri ve Oda çalışanlarına emek ve katkılarından 
dolayı çok teşekkür ediyorum.

Bu yıl yirmi ikincisini gerçekleştirdiğimiz Sanayi 
Kongresi, TMMOB’nin en uzun erimli kongrelerinden 
birisi. İlki 1962 yılında gerçekleştirilen Sanayi Kongresi, 
tam 57 yıldır Türkiye’nin sanayileşme serüveninin 
takipçisi olma özelliğini taşıyor.

Aslına bakarsanız bu serüvenin son 20 yıllık dönemi 
“sanayileşme” kavramıyla değil, “sanayisizleşme” 
kavramıyla özdeşleşmiş durumda.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesine 
baktığımızda, büyük bir bölümünün özelleştirilen eski 
KİT’lerden, 1930’lu yıllardan itibaren devlet teşvikiyle 
kurulan sanayi kuruluşlarından ve doğrudan dış 
yatırımlardan oluştuğunu görüyoruz. Bu listede AKP 
döneminde kurulan tek bir sanayi kuruluşuna bile 
rastlamıyoruz.

Türkiye’nin en zengin insanları listesine baktığımızda 
ise bunları büyük bir çoğunluğunun AKP döneminde, 

TMMOB SANAYİ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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özellikle inşaat ve gayrımenkul işleriyle yükselişe geçen 
isimlerden oluştuğunu görüyoruz.

Bu manzara ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik 
çarpıklığın en özet halidir. Son 20 yılda ülkede sanayi 
yatırımları durmuş, tüm zenginlik hizmet, finans, 
inşaat ve gayrımenkul sektörlerine aktarılmıştır.

Dışarıdan gelen sıcak para ile şişen rant ekonomisi, 
bazı yıllarda suni bir ekonomik büyüme yaratsa da bu 
büyüme kalıcı bir istihdam yaratamamıştır.

Bu sürecin bizi getirdiği nokta, yabancı hakimiyetinin 
ve dışa bağımlılığın pekişmesi, yüksek işsizlik, yüksek 
borçlanma, yüksek cari açık, yüksek enflasyon, yüksek 
faiz ödemeleri ve ekonomik çöküş oldu.

Bugün içinde bulunduğumuz sosyo ekonomik 
bunalımda bu çarpık ekonomik yapının bir sonucudur.

Değerli Arkadaşlar,

Bu yıl sanayi kongremizin teması “Bunalım, Sanayi ve 
Mühendisler” olarak belirlendi. Aslında, ülkemizde 
yaşanan bunalımın sanayimiz ve mühendisler 
üzerindeki etkisini uzun yıllardır dile getiriyoruz.

2 yıl önce düzenlediğimiz sanayi kongresinde 
de ekonominin sürdürülemez hale geldiğini dile 
getirmiştik. Esasen, iktidar bloğu da bunun farkındaydı 
ve bu nedenle 2019 yılında yapılması gereken 
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini öne çektiler.

2017 sonunda ödemeler dengesindeki bozulmanın ve 
cari açığın döndürülemez seviyelere ulaşmasıyla fitili 
ateşlenen kriz, Haziran ayındaki Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin hemen ertesinde yaşanan kur şokuyla 
birlikte yepyeni bir aşamaya sıçradı.

Döviz kurları birkaç ay içerisinde 1,5 katına çıktı. 
Enflasyon yüzde 25 seviyesine yükseldi. Temel 
gıda maddeleri satın alınamaz hale geldi. Birbiri 

ardına konkordato ilanları başladı. Borçlu 
şirketler birbiri ardına kapandı. Büyük 
sanayi kuruluşları vardiya azaltarak üretim 
durdurdu. Büyük çaplı işten çıkarmalar 
yaşandı. Belediyelerin kurduğu tanzim satış 
çadırları önünde uzun kuyruklar oluştu.

Hükümet yerel seçimlerin de etkisiyle uzun 
süre boyunca kriz hiç yokmuş gibi davrandı. 
Yaşanan her büyük krizde olduğu gibi bir kez 
daha dış güçleri sorumlu tuttu.

En baştan şunu vurgulamamız gerekiyor: 
Krizin nedeni, iktidarın bize yansıtmak 
istediği gibi ABD ile yaşanan gerginlikler, 

s400 Füzelerinin alınması gibi nedenler değildir. 
Kuşkusuz bu gerginlikler bölgesel riskleri artırdığı için 
sermaye girişini azaltsa da, krizin asıl nedeni zaten 
tüm ekonomiyi dış sermaye akışına mahkum eden 
neoliberal politikalardır.

Devletin sosyal sorumluluklarının terk edilmesini, 
ekonomik alandan çekilmesini, kamusal varlık ve 
yatırımların özelleştirilmesini, üreticileri korumaya 
yönelik uygulamaların terk edilmesini, ücretli 
kesimlerin düşük maaş ve kötü çalışma koşulları 
altında çalıştırılmasını, uluslararası sermaye hareketleri 
önündeki tüm engellerin kaldırılmasını temel alan 
bu politikalar ülkemizi düzenli olarak krizlere 
sürüklemektedir.

1970’li yıllarda yapılan kamu yatırımlarının yüzde 30’u 
sanayi sektörlerine yönelikti.  Neoliberal yönelimle 
1980 sonrası kamunun sanayiye yatırımı neredeyse 
durduruldu. Kamu yatırımları ağırlıkla karayolu odaklı 
ulaştırma ve inşaat sektörlerine kaydırılırken sanayiye 
yapılan kamu yatırımlarının payı yüzde 1’in altına indi.

Kamunun sanayi yatırımlarından çekilmesiyle oluşan 
boşluk, özel sektör yatırımlarıyla kapatılamadığı, 
dışarıdan gelen para rant ekonomisine yönlendirildiği 
için Türkiye hem sanayisizleşme sorununu, hem de 
ekonominin tüm alanlarında dışa bağımlılığın artma 
sürecini birlikte yaşadı.

Ülkenin dört bir tarafına yayılmış KİT yatırımlarının 
tasfiyesi, bunların yöresel ölçekte beslediği özel 
sektöre ait küçük ve orta boy işletmelerin de tasfiyesini 
de beraberinde getirdi.  Anadolu deyim yerinde 
ise kurutuldu. Bölgesel eşitsizlikler arttı. Bugün 
konuştuğumuz sanayisizleşme sürecine girildi.

Değerli Katılımcılar,

17 yıllık AKP iktidarı, neoliberal programın en gaddar 
biçimde uygulandığı dönem oldu.  İktidar döneminin 
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bütün aşamalarını piyasacı, baskıcı,  laiklik karşıtı tek 
adam rejimi ve parti devleti inşasına adayan AKP bu 
piyasalaştırma sürecini de kendine yakın kesimlere rant 
ve imtiyaz sağlama aracı olarak kullanarak kendisine 
doğrudan bağımlı bir sermaye sınıfı da yaratmış oldu.

Bu sürecin hızlı ve kesintisiz işlemesi için ülke 
topraklarının ve kamu kaynaklarının yağma ve 
talanının önünde engel olan tüm mevzuat birer birer 
değiştirilerek yasal alt yapı oluşturuldu. Halkın ortak 
malı olan kıyılar, ormanlar, madenler, su kaynakları vb 
her türlü doğal, tarihi, kültürel ve kentsel değer sermaye 
odaklarının ve iktidar çevrelerinin yağmasına açıldı. 
Ülkemizin en önemli kamusal varlıkları yok pahasına 
özelleştirildi, geri kalan tüm kamu varlıklarına da 
tüm tasarruf hakları Varlık Fonu adı altında kurulan 
Sayıştay denetiminden muaf bir şirkete devredilmek 
suretiyle el konuldu.

Üretimden, yatırımdan kopuk politikalarla AR-
GE’ye inovasyona, yerli üretime, ülkenin teknolojik 
yeterliliğini geliştirmeye,  teknik eğitimin niteliğinin 
yükseltilmesine gereken önem verilmedi. Mühendislik 
alt yapımız aşındırıldı. Teknolojik bağımlılığın artması 
mühendislik hizmetlerinin de dışardan alınmasını 
ve meslek alanlarımızda işsizliğin artmasını da 
beraberinde getirdi.

Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik sitemi ticarileştirildi. 
Emeklilik yaşları yükseltilerek sosyal güvenlik 
şemsiyesi daraltıldı.

Sevgili Katılımcılar,

17 yıllık AKP iktidarı döneminde fütursuzca uygulanan 
bu rant ve talan politikaları sadece krize yol açmakla 
kalmamış, krizin toplumsal maliyetlerini de artırmıştır. 
Maliye Bakanı’nın dengelenme dediği ekonomik 
daralma sürecinde kapanan işletmeler ve duran üretim 
nedeniyle yüzbinlerce kişi işsiz kalmıştır.

Bugün işsizlik gerçekte yüzde 20’lere dayanmış, işsiz 
sayısı 7 milyonu aşmıştır. Gençlerde her 100 kişiden 
27’si iş bulamazken, genç kadınlarda işsizlik yüzde 
34’ü geçmiştir. TÜİK’in “dar tanımlı” işsizlik verileri 
esas alındığında bile Cumhuriyet tarihinin en yüksek 
işsizlik oranlarına ulaşılmıştır.

Artan işten çıkarmalar, sefalet düzeyine inen ücretler, 
kabaran elektrik-doğalgaz-su faturaları, ardı ardına 
yapılan zamlarla ateş pahasına dönen pazarlar-
marketler yalnızca buzdağının görünen kısımdır. 
Buzdağının altındaki kısım, gelecek nesillerin 
ödeyeceği yüklü faturalarla doludur

Toplam 453 milyar dolara yükselen brüt dış borç 
stoku, ilk kez milli gelirin yarısını aşarak yüzde 60’ına 
ulaşmıştır. 2002 yılından bu yana ülkemizin dış 
borcundaki artış yüzde 350 oranındadır.

Bireysel borçluluk oranı ise 2003 yılından itibaren 13 
kat artmıştır. Yaklaşık 12,5 milyon yurttaşımız borcunu 
ödeyemez durumdadır. Ülkemiz dünya sıralamasında 
gelir adaletsizliğinin en fazla olduğu ikinci ülke haline 
gelmiştir

AKP’nin iktidara geldiği günden bu yana “hak” 
zemininde kopartarak “sadaka” anlayışına 
dönüştürdüğü sosyal politika anlayışının çöküşü, 
yoksulluğu baş edilemez bir travma haline 
dönüştürmüştür. Son dönemde birbiri ardına yaşanan 
aile intiharları, ekonomik bunalımın artık toplumsal 
bir bunalıma dönüştüğünü açıkça göstermektedir.

Toplum olarak derinden hissettiğimiz bu bunalım 
ne yazık ki iktidar tarafından görmezden görülmeye 
devam ediyor. Bunu en net biçimde halen TBMM’de 
tartışılmakta olan 2020 bütçesinde görüyoruz.

Saray tarafından hazırlanan ve Parlamento’da kabul 
edilse de edilmese de son sözü Saray’ın vereceği 
bütçede, yaşanan ekonomik krizin sonuçlarını telafi 
etmeye yönelik hiçbir şey yok.

Bütçede faiz ödemelerine 140 milyar lira ayrılırken, 
yeni istihdam yaratacak yatırımlar için hiçbir pay 
ayrılmıyor. Son dönemde ekonominin çarklarını 
döndürmek için giderek artan devlet harcamaları, faiz 
indirimleri ve kredi destekleri ise sermaye kesimlerine 
kaynak aktarımından ibaret kalıyor.

Devlet harcamalarının kaynağı ise yeni vergiler, yeni 
zamlar ve yeni borçlar olacak. Yani bunalımın yükü 
yine emeğiyle geçinen kesimlere taşıtılacak.

Değerli Arkadaşlar,

Kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, 
mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, 
projelendirme, uygulama, denetleme işlerini yapan 
meslektaşlarımız ekonomik kriz koşullarından en çok 
etkilenen kesimler arasında yer alıyor.

İşten çıkarılma tehdidini her zaman yanı başında 
hisseden ücretli çalışan meslektaşlarımız kriz 
koşullarında ilk gözden çıkarılacaklar listesinde 
bulunuyor. İşsizlik tehlikesi; düşük ücretlerle 
esnek, güvencesiz ve sağlıksız koşullarda çalışma 
mecburiyetinin hatırlatıcısı olarak meslektaşlarımız 
üzerinde açık bir tehdit oluşturuyor.
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Ücretlerimiz enflasyon karşısında giderek eriyor ve 
yaşam standardımız dibe doğru çekiliyor. Sigorta 
primlerimizin gerçek ücretler üzerinden yatırılmaması 
ile emeklilik ve sosyal güvence haklarımız da gasp 
ediliyor.

İşsiz kalma, mühendis emeğinin değersizleşmesi ve 
niteliksiz işlerde istihdam edilme meslektaşlarımızın 
en önemli sorunu haline gelmiş durumda.

Nitelikli bir eğitim alan, köklü üniversitelerden iyi 
derecelerle mezun olmuş birçok genç meslektaşımız, 
mesleki, maddi ve sosyal tatminsizlik nedeniyle 
geleceğini yurt dışında arıyor.

Krizin meslek alanımıza ve meslektaşlarımıza 
ilişkin Makina Mühendisleri Odamız tarafından 
gerçekleştirilen üye profili araştırmasının sonuçları 
paylaşıldığında bu tabloyu çok net biçimde göreceğiz.

TMMOB olarak 45. Genel Kurulumuzdan bu yana en 
önemli önceliğimiz, krize karşı emeğimize, mesleğimize 
ve haklarımıza sahip çıkmak oldu.

Gerek ücretli ve kamuda çalışan meslektaşlarımızın 
kriz karşısında korumaya yönelik kampanya 
faaliyetlerimizle, gerekse farklı meslek alanlarındaki 
üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarımızla bu 
konuda mümkün olan en geniş kesimlere ulaşmaya 
çalıştık.

Bu çabamızı farklı illerde yaptığımız Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm 
Önerileri Yerel Kurultayları ile sürdürüyoruz. Yerel 
Kurultaylarımızdan elde edeceğimiz sonuçları, Nisan 
ayında gerçekleştireceğimiz Merkezi kurultayda hep 
birlikte tartışarak TMMOB 46. Genel Kurulu için 
somut politikalar ve çözüm önerileri oluşturacağız.

Değerli Arkadaşlar,

Sanayileşme Politikaları ve bu politikaları tartıştığımız 
Sanayi Kongreleri TMMOB açısından büyük önem 
taşımaktadır. Çünkü sanayi, mesleki olarak bütün 
mühendislik disiplinlerini ilgilendirdiği gibi, üretim 
sürecindeki yeriyle de bütün toplumsal yaşamı 
belirlemektedir.

Bizler yıllardan bu yana;

Bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge ve inovasyona 
ağırlık veren; Dış girdilere bağımlı olmayan, yerli 
yatırımcıyı ve yerlileşmeyi özendiren; Kamunun 
ekonomideki yönlendiriciliğini toplumsal yararlar 
doğrultusunda artıran; Sosyal refah-sosyal hukuk 
devleti anlayışını benimseyen; Sanayinin gelişmesini 
ve ekonomik büyümeyi en geniş toplumsal tabana 

yayan; Erişilebilir, nitelikli, ücretsiz sağlık, eğitim, 
sosyal güvenlik hizmetlerini öngören; Doğayla, tarihle 
ve kentle barışık; İstihdam, emek ve halk odaklı bir 
sanayileşme ve kalkınma planlamasını savunduk ve 
bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz.

Kongremizin bu yönde kamusal-toplumsal bilinç 
oluşumuna katkılar sunmasını diliyor ve TMMOB’nin 
bu yöndeki yurtsever, demokratik sorumluluğunu 
bundan sonra da yerine getireceğini özellikle belirtmek 
istiyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum.”

Sonrasında kongrenin açılış oturumunda Prof. Dr. 
Korkut Boratav Küresel Eğilimler ve Gelecek başlıklı 
bir sunuş yaptı.

Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un başkanlığını yaptığı 
Bunalımdaki Türkiye konulu ikinci oturumda ise Prof. 
Dr. Özgür Orhangazi Türkiye Ekonomisinin Yapısal 
Sorunları ve Kriz Dinamikleri, Mustafa Sönmez 2019 
Krizi: Nereden Nereye?, Prof. Dr. Aziz Konukman 
Plansız, Sahipsiz Bir Kalkınma Planı Örneği: 11. 
Kalkınma Planı başlıklı bildirileri sundular. 

Dr. Oktay Kiremitçi’nin Türkiye’de Sanayinin Genel 
Görünümü konulu bildiriyi sunacağı üçüncü 
oturumdan sonra, Sektör Raporları başlıklı dördüncü 
oturumda MMO ve TMMOB’ye bağlı diğer Odalardan 
gelen raporların sunuşu yapılacak.

Kongrenin ikinci günü (14 Aralık 2019, Cumartesi) 
MMO’nun hazırladığı Kriz ve Mühendisler başlıklı 
anket araştırması sonuçları; Prof. Dr. Gamze Yücesan 
Özdemir, Doç. Dr. Serkan Öngel, Kaya Güvenç ve 
Mehmet Atilla Güler’in katıldığı oturumda ele alınacak. 
Bu oturumun ardından yönetmenliğini Doç. Dr. 
Çiğdem Boz’un yaptığı İktisatçı belgeselinin gösterimi 
yapılacak. Sonraki oturumda Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu 
Teknoloji ve Toplum konulu bir sunum yapacak.

İkinci günün son oturumu, MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener başkanlığında yapılacak ve 
Teknolojik Gelişmeler ve Emek başlığı altında; Prof. 
Dr. Erinç Yeldan Küresel Ekonomide Kriz ve Sonrası, 
Prof. Dr. Serdal Bahçe Emeğin Yeni Topografyası ve 
Kapitalizmin Yeni Fay Hatları, Aslı Aydın Robotik 
Üretim ve İstihdam, Dr. Özgür Narin Sanayi 4.0 ve 
Yapay Zekanın Toplumsal Sınırları ve Olanakları 
başlıklı bildirileri sunacaklar.

Kongre sonuç bildirisi, kongrenin ardından kamuoyuna 
açıklanacak. Kongreye sunulan bildiriler de kongrenin 
ardından kitap olarak basılarak kamuoyunun 
kullanımına sunulacak.
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Sempozyumun açılışında TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz şöyle konuştu: 

“Değerli Meslektaşlarım, Değerli Konuklar

TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.

Etkinliği düzenleyen Kocaeli İl Koordinasyon 
Kurulumuza, Kocaeli birimlerimizin yöneticilerine, 
çalışanlarına ve sempozyum boyunca görüşlerini 
bizimle paylaşacak bilim insanlarına teşekkür 
ediyorum.

Bildiğiniz gibi Kocaeli Kent Sempozyumunun hazırlık 
süreci diğer kent sempozyumlarından biraz daha farklı 
oldu. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde düzenlenen 
paneller, bu panellerde tartışılan konular ışığında 
açıklanan Yerel Yönetimler ve Seçim Bildirgesi ve 
nihayetinde 17 Ağustos Depreminin 20. Yılında 
yapılan panel Sempozyumumuz için önemli bir 
birikim sağladı. Bu anlayışla örgütlenen Kocaeli Kent 
Sempozyumunun diğer illerdeki arkadaşlarımıza örnek 
olacağını düşünüyorum.

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 dönem içerisinde Denizli, Adana ve Muğla’da 
Kent Sempozyumu gerçekleştirdik. Önümüzdeki 
ay içerisinde de Kars’ta bir Kent sempozyumu 
düzenleyeceğiz. Böylelikle ülkenin en doğusundan 
en batısına kadar, farklı kentleşme dinamikleri olan 
illerimizin yerel sorunlarına çözüm önerileri sunmuş 
olacağız.

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.

Değerli Konuklar,

TMMOB ve bağlı odalar olarak üzerinde en fazla 
durduğumuz konuların başında yerel yönetimler 
gelmektedir.

TMMOB KOCAELİ KENT SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen TMMOB 
III. Kocaeli Kent Sempozyumu 19 Aralık 2019 tarihinde SEKA Park Kocaeli Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.
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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 
sermaye çevrelerine pazarlanmakta, buralara lüks 
konut alanları, alışveriş merkezleri inşa edilmektedir. 
Kentleri bir arada tutan unsurlar ve ortak kullanım 
alanları ortadan kaldırılmaktadır.
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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 sosyal-
kültürel 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.

Ne var ki yerel demokrasi konusunda hiç de iç açıcı 
gelişmeler yaşamıyoruz. Mart ayında yapılan yerel 
seçimlerde HDP adaylarının kazandığı, 3’ü büyükşehir 
olmak üzere toplam 28 Belediyeye içişleri bakanlığı 
tarafından kayyum atandı.

Her şeyden önce vurgulamak gerekiyor ki, kayyumlar 
konusu başından sonuna kadar hukuki değil siyasi 
bir konudur. AKP’nin demokrasiye ve halk iradesine 
bakışının özetidir. Bu anlayış, benzerlerini darbe 
dönemlerinde gördüğümüz faşizan bir yönetim 
zihniyetinin ürünüdür.

Tek adam rejimi bir keyfiyet rejimidir. Tek adam 
rejiminin özü, halk egemenliğinin ilkesinin ortadan 
kaldırılması, halk ile yönetenler arasında bağın 
koparılmasıdır. Tek adam rejiminin bir üst aşaması 
yerel yönetimlerin de tümüyle valiliklere ve merkezi 
idareye bağlanmasıdır.

Bizler bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir 
plancıları olarak demokrasiye, halk iradesine ve 
hukukun üstünlüğüne olan inancımızı bugüne kadar 
her defasında açık biçimde dile getirdik. Bundan 
sonra da bu tutumumuzdan geri adım atmayacağız. 
Demokrasiyi, barışı ve adaleti savunacağız.

Bizler TMMOB olarak kent yaşamını ilgilendiren tüm 
konularda ve alınacak kararlarda halk egemenliğinin 

ve toplumsal yarar ilkesinin belirleyici olmasını 
savunacağız.

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 savunacağız.

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 
savunacağız.

Değerli Konuklar,

Sanayi kenti dendiğinde aklımıza ilk gelen ilimiz 
Kocaeli’dir. Üstelik bu özellik sadece kent merkeziyle 
sınırlı değil, tüm ilçelerini kapsamaktadır. Türkiye’deki 
hiçbir ilimizde bu denli belirgin olmayan bu 
sanayileşme etkisi kent mekanından, sosyal yapısına 
kadar her alanda büyük etkiler yaratmıştır.

Bildiğiniz gibi kamusal, bilimsel ve çevresel etmenler 
gözetilmeden yaşanan hızlı sanayileşme ve kentleşme 
beraberinde pek çok sorunu da getirmektedir.

Bugün Kocaeli, bir yandan küresel ekonomiye 
eklemlenmiş bir üretim merkezi olarak önemli 
bir kentsel potansiyel sergilerken, bir yandan da 
çevresel, sosyal, kültürel ve yapısal problemleri de 
barındırmaktadır.

Çarpık kentleşme, deprem güvenliği ve kirlilik gibi 
sorunlar Kocaeli’de yaşayan yurttaşlarımızın yaşamını 
tehdit eder boyutlara gelmiştir.

Sempozyumumuzun, ülkemizin en önemli sanayi kenti 
olan Kocaeli’nin tüm kentsel ve sosyal sorunlarına 
yönelik önemli bir fikri birikim yaratacağına 
inanıyorum.

Sempozyumun başarılı geçmesini diliyor ve hepinizi 
sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum.”

Sempozyumda “Düşlerde Kocaeli” Ortaöğretim 6.7.8. 
sınıflar arası Resim Yarışması için yapılan Ödül Töreni 
sonrası kokteyl düzenlendi.

Sonrasında Seka Kağıt ve Bilim Müzesi gezisi 
gerçekleştirildi. Üç gün sürecek sempozyumda sekiz 
oturum gerçekleştirilecek.
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14 Kasım 2019 tarihinde, Gaziantep Şahinbey ilçesinde 
Akkent Camisi inşaat çalışmaları için kurulan iskelenin 
çökmesi sonucu inşaat mühendisi Korkut Küçükcan 
hayatını kaybetmiştir. TMMOB heyeti, 17 Kasım 2019 
tarihinde cami inşaat sahasında teknik incelemede 
bulunmuş ve tanıklarla görüşmeler gerçekleştirmiştir. 
TMMOB heyetinin tespit ettiği bulgular aşağıdaki 
gibidir;

1. Akkent Camii İnşaatının 2012 yılında başlamasına 
rağmen statik projesi ve ruhsatının bulunmadığı tespit 
edilmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede, inşaata 
ilişkin levhada ruhsat, proje müellifi gibi Yapı İşlerinde 
İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen bilgilerin 
olmadığı sadece “Şahinbey Belediyesi Akkent Camii 
İnşaatı” ibaresinin bulunduğu görülmüştür. 2012 yılında 
yürürlükte olan Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği 
Yönetmeliğinde de zorunlu olan bu bilgilerin (işveren, 
proje sorumlusu, sağlık güvenlik koordinatörleri 
ve yüklenicilere ilişkin bilgiler) olmaması, birçok 
hususu boşlukta bırakmakta ve dolayısı ile inşaatın bir 
mühendislik ürünü olmadığını ortaya koymaktadır.

2. Yukarıdaki bilgilere ek olarak; betonarme yüzeylerde 
”segragasyon” tespit edilmiştir. Yani, betonarmeye 
bakıldığında demir donatının görülmemesi gerekirken 
binanın neredeyse tamamında donatılar, kolon, kemer, 
kuşak gibi her türlü taşıyıcı elemanda gözükmektedir.

3. Yapıda sökülmemiş olan kalıp sistemleri 
incelendiğinde, kalıpta kullanılması gereken 
malzemelerin kullanılmadığı, kalıp sistemlerinin 
denetlenmediği ve onay alınmadan ilkel bir şekilde 
yapıldığı tespit edilmiştir.

4. Cami inşaatına 2016 yılında ara verilmiş ve inşaatta 
kubbe imalatı henüz tamamlanmamış olduğundan yapı 
içerisindeki, iskele, kalıp, donatı gibi yapı malzemeler 
ortam koşullarına açık şekilde bırakılmıştır. İnşaata 
yeniden başlamak için gereken planlama ve fizibilite 
çalışmaları sırasında bu malzemelerin durumları hiçbir 
şekilde kontrol edilmemiş ve yapıya giriş çıkışlar da 
kısıtlanmamıştır.

5. Çöken iskele, 50-60 metre yükseklikte ahşap iskeledir. 
Yaklaşık olarak 3.000 metre kare alana oturmaktadır. 
Ahşap olarak kullanılan malzeme kavaktan mamul 
olup, her kesitte malzemenin kullanıldığı, iskele 
dikmelerinin 5-10 cm’lik 5X10 parçalarla çivilenerek 
tutturulmaya çalışıldığı, iskelenin ankrajlarının 
seyrek olarak bağ telleri ile yapıldığı görülmüştür. 
İskelenin statik hesabı ve projesi de bulunmamaktadır. 
Bu koşullarda iptidai olarak kurulup yıllarca ortam 
koşullarına maruz bırakılan ahşap iskelenin çökmesi 
hiç de şaşırtıcı değildir.

6. 50-60 metre yüksekliğindeki iskeleler ahşap iskele 
olamaz. Bunun yanında 13.50 metrenin altında 
kullanılabilecek olan ahşap iskele malzemesinin TS EN 
12811-2 standardına uygun olması şarttır. Adı geçen 
iskele standardında ahşap malzeme gerekleri ENV 
1995-1 -1 ( Eurocode 5 :Design of timber structures- 
Part1-1: General- Common rules and rules for 
buildings) standardını sağlamalıdır. İskelede kullanılan 
kavaklar kesinlikle bu nitelikte değildir.

7. İskelenin, betonarme yükünü de taşıyacak şekilde 
bir yük iskelesi olarak planlandığı bilgisi edinilmiştir. 
Çöken iskelenin iş iskelesi olarak dahi kullanılamayacağı 
görülmekte iken inşaatın sürdürülmesi durumunda 
inşaat yüklerinin de iskeleye taşıttırılmaya çalışılması 
çoklu ölümlerle sonuçlanacak daha büyük bir faciaya 
da yol açabilirdi.

GAZİANTEP AKKENT CAMİ İNŞAATI İSKELE 
GÖÇÜĞÜ TMMOB HEYETİ TEKNİK RAPORU

14 Kasım 2019 tarihinde, Gaziantep Şahinbey ilçesinde Akkent Camisi inşaat çalışmaları için kurulan iskelenin 
çökmesi sonucu inşaat mühendisi Korkut Küçükcan hayatını kaybetmiştir. TMMOB heyeti, 17 Kasım 2019 tari-
hinde cami inşaat sahasında teknik incelemede bulunmuş ve tanıklarla görüşmeler gerçekleştirmiştir. TMMOB 
heyetinin tespit ettiği bulguları kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.
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8. 34 saat süren arama-kurtarma çalışmaları, İstanbul 
Kartal’da çöken Yeşilyurt Apartmanının çalışmalarında 
da görüldüğü gibi kriz ve acil durum yönetiminde 
hazırlıksız olunduğunu, kurtarılabilecek insanların 
ekip, ekipman, bilgi ve koordinasyon yetersizliği ile 
yitirildiğini bir kez daha göstermiştir.

9. Yapıların projelendirilmesinden bitirilmesine kadar 
olan her aşamasının mühendislik bilimine uygun olarak 
sürdürülmesi, mühendislik hizmetlerinin de meslek 
odalarınca denetlenmesi gerektiği halde, gerekli olan 
bu denetim mekanizmaları ortadan kaldırılmaktadır.

Heyetimizce yapılan teknik inceleme ve olay görgü 
tanık ifadeleri ile hazırlanan bu raporu kamuoyunun 
dikkatine sunuyoruz.

Yukarıda sıraladığımız tespitler cami inşaatının 
bir mühendislik ürünü olmadığını göstermektedir. 

Gerekli mühendislik hizmeti alınmayan yapılarda iş 
cinayetlerinin yaşanması kaçınılmazdır. Cami inşaatı 
da bütün yapılar gibi bilim ve teknik esaslara, uyulması 
zorunlu olan mevzuata göre yapılması gereken bir 
yapıdır. Bilimsel teknik esaslara ve ilgili yasalara 
uyulmadan yapılan işlemler Gaziantep örneğinde 
olduğu gibi can kayıplarına yol açmaktadır.

İş kazaları “kader” değildir. İş kazalarını, meslek 
hastalıklarını “işin doğal bir sonucu” olarak görülmesi, 
yeni iş cinayetlerine davetiye çıkarmaktadır. Sağlıklı ve 
güvenlikli bir ortamda çalışmak her çalışanın hakkıdır. 
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması öncelikle 
devletin ve işverenin görevidir.

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olmanın 
sorumluluk ve bilinciyle, iş cinayetlerinin önlenebilir 
olduğunu bir kez daha kamuoyunun dikkatine 
sunuyoruz.

TMMOB Salda Gölü Raporu Komisyonu 
içinden oluşturulan teknik heyet 4-5 Aralık 
2019 tarihlerinde Burdur İli Yeşilova 
İlçesinde bulunan Salda Gölü ve çevresine 
yapılması planlanan imar planı değişikliği 
ve göle yapılması planlanan millet bahçesi 
projesine ilişkin olarak gerçekleştirdiği 
teknik incelemeleri tamamladı.

TMMOB Salda Gölü Raporu Komisyonu 
üyeleri Baki Remzi Suiçmez (TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi), Dersim Gül 
(TMMOB Genel Sekreteri), Eren Şahiner 
(TMMOB Teknik Görevli), Atakan Yüklü (JFMO), 
Servet Cevni JMO), Mehmet Soğancı (MMO), 
Haydar Şahin (MMO), Müzeyyen Gülşen Can 
(MO), Reyhan Erdoğan (Peyzaj MO), Caner 
Aksakal’dan (ZMO) oluşan teknik heyet, Salda 
Gölüme Dokunma Platformu Derneği’nin ve yöre 
halkının talebi üzerine Yeşilova İlçesi ve Salda Gölü 
çevresinde teknik incelemeler gerçekleştirdi.

Teknik heyet gerçekleştirdiği mevcut durum 
değerlendirme toplantısının ardından; Dernek 
Temsilcileri, Yeşilova ve çevre köylerinin sakinleri 
ile fikir alışverişi gerçekleştirdi. Göle’de yapılmak 
istenen imar planı değişikliği ve millet bahçesi 
projesine ilişkin değerlendirmeler yöre halkı ile 
paylaşıldı.

Toplantıların ardından TMMOB Teknik Heyeti, 
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve 
ardından Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit 
Karaca ile görüşerek fikir alışverişi gerçekleştirdi. 
Görüşmelerde proje ve kapsam alanı hakkında 
teknik değerlendirmeler paylaşıldı.

Yapılan görüşmelerin ardından TMMOB Teknik 
Heyeti Salda Gölü ve çevresinde iki gün süresince 
teknik incelemeler ve çevre köyleri ile görüşmeler 
gerçekleştirdi. Salda Gölü çevresindeki köylerde, 
köy kahvelerinde yapılan toplantılar ile köylülerin 
ihtiyaç, beklenti ve değerlendirmeleri üzerine fikir 
alışverişi gerçekleştirildi.

Teknik Heyet, teknik incelemelerin ardından rapor 
yazım sürecini başlatmak üzere çalışmalarına 
başladı.

TMMOB SALDA GÖLÜ RAPORU KOMİSYONU 
TEKNİK İNCELEMELERİNİ TAMAMLADI
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TMMOB Bursa İKK Afet Affetmez Paneli 2 Kasım 2019 
Cumartesi günü 14.00 ’de Makina Mühendisleri Odası 
Remzi Erişler Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Meteorolıji Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin 
katkılarıyla düzenlenen ve TMMOB Meteoroloji 
Mühendisleri Odası yönetim kurulu başkanı Fırat 
Çukurçayır’ın da katıldığı panelde öncelikle İTÜ 
Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımsıcı 
ve Afet Yönetimi Profesörü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu 
“Afet Affetmez” başlıklı bir sunum yaptı. Sonrasında 

BTÜ Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Doç. Dr. Beyhan Bayhan “Bursa ve 
Deprem” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Son olarak 
JMO Güney Marmara Şube Başkanı Jeoloji Yüksek 
Mühendisi Engin Er “Bursa’nın Depremselliği” başlıklı 
bir sunum yaptı. Sunumların ardından panelistler 
katılımcıların sorularını yanıtladılar.

Bursada yaşanabilecek afetlerin ve çözüm önerilerinin 
tüm detaylarıyla irdelendiği panel, panelistlerin 
plaketlerinin verilmesiyle son buldu.

TMMOB BURSA İKK AFET AFFETMEZ PANELİ YAPILDI

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Güncel Sorunları 
ve Çözüm Önerileri İstanbul Yerel Kurultayı, 3 Kasım 
2019 tarihinde, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür 
ve Sanat Evi’nde gerçekleştirildi.

Yerel Kurultayın açılış konuşması, TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi Tores Dinçöz tarafından yapıldı. 
Kurultayın mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
temel ve güncel sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara 

kalıcı birer çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirildiğini 
ifade eden Dinçöz, “Mesleki sorunlarımız, ülkemizin 
ve halkımızın sorunlarından bağımsız olarak 
düşünülemez. Bu nedenle TMMOB ve üyelerinin, 
kamunun çıkarlarını korumak için üstlenmesi gereken 
sorumluluk giderek artmaktadır. Ülkemiz, halkımız, 
mesleğimiz ve geleceğimiz için çıkış yolu, tespit edilen 
sorunlara birlikte, dayanışma ile çözümler üretmekten 
geçmektedir.” dedi.

Tores Dinçöz’ün ardından TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik’in 
yaptığı çerçeve sunumunda; kriz, işsizlik, mobbing, 
KHK ihraçları gibi konu başlıklarına değinildi. 
Akçelik, mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
sorunlarının çözümü noktasında, dayanışmanın 
önemini vurgularken, “Çıkış yolumuz tespit edilen 
sorunlara birlikte, dayanışma ile çözümler üretmekten 
geçmektedir. Tüm meslektaşlarımızı, sorunlarımızın 
çözümü için birlikte üretmeye, birlikte karar almaya 
ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.” şeklinde 
konuştu.

MMŞP GÜNCEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
İSTANBUL YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Ispanak tüketimi sonucu yaşanan zehirlenme vakalarına 
ilişkin İstanbul İl Koordinasyon Kurulu bünyesinde, 
Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri 
Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubeleri 
tarafından 7 Kasım ‘da, MMO İstanbul Şubes’inde 
basın toplantısı gerçekleştirildi.

YAŞANILAN ISPANAK TÜKETİMİNDEN 
KAYNAKLI GIDA ZEHİRLENMELERİ ÖZELİNDE 

GIDA GÜVENLİĞİ

SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

03.11.2019 tarihinde çeşitli basın organlarınca, bir 
marketten alınan ıspanağın yenmesi sonucu 44 
zehirlenme vakasının yaşandığı haberi paylaşılmış, 
geçen 3 günlük süre zarfında, 06.11.2019 tarihinde 
Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına göre 149’u 
İstanbul’da olmak üzere, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli de 
196 kişinin zehirlendiği ve çeşitli sağlık kurumlarında 
tedavilerinin yapıldığı bilgisi aktarılmıştır.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak 
ilimizde halk sağlığı ve üreticilerin derinden 
etkilenmesi karşısında Kamu sağlığı ve meslek 
etiğinden kaynaklanan sorumluluklarımız kapsamında 
konu ile ilgili odalarımız basın açıklaması yapacaktır.

Her türlü gıda maddesi kontrol, denetim ve izleme 
faaliyetleri için yetkili kurum, T.C. Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüdür. 
Müdürlük, numuneler alıp kendi ifadeleri ile özet 
olarak, ileri tetkik incelemeler yapıp, aşağıda ki 
açıklamayı yapmıştır.

“Zehirlenme şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuru 
yapanların ürün satın aldıkları ilimizde, faaliyet 
gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere 
taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği 
numunesi alınmıştır. Alınan numunelerin ileri tetkik 
sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı 
ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin 
maddesi tespit edilmiştir.

Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller 
familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı 
otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı 
görülmüştür.

Halkımızın tüketecekleri tüm gıdaları olduğu gibi, 
yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek, yabancı 
otları ayırt etmeli ve çok iyi şekilde temizledikten sonra 
tüketmeleri gerekmektedir.”

Yapılan açıklama kamuoyunda oluşan kaygıları 
gidermeye yeterli olmamıştır.

Söz konusu yabani otların ıspanak demetlerine nasıl 
karıştığı, sofraya gelinceye kadar geçen safhalarda 
neden fark edilmediği, gerekli kontrollerin yapılmadığı, 
bir kasıt olup olmadığı, ürünün her hangi bir işlemden 
geçip geçmediği, hangi şekilde satışa sunulduğu, hangi 
miktarda ve hangi pişirme yöntemi uygulandığında 
nasıl etki gösterdiğine dair bilgilendirme yapılmamıştır.

Açıklamadan çıkan sonuca göre, fatura, ıspanak 
üreticisine ve hasatı yapan tarım işçilerine kesilmiştir.

Kamunun bilgilenme hakkı çerçevesinde, söz konusu 
“ileri tetkik” analizlerin hangi metotlarla yapıldığı, 
ürünün yetiştiği toprağın kalıntı analizinin yapılıp 
yapılmadığı, yapılan analizlerin, tarım ilaçları, kimyasal 
maddeler, doğal besin toksinleri, deterjanlar, ağır 
metaller, radyoaktif kalıntı, mikro plastikler, parazitler 
ve mikroorganizmalar (bakteri, küf, maya) bakımından 
yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgilerin şeffaf olarak 
paylaşılması gerekmektedir.

Halk sağlığı, karşılaşılabilecek her türlü idari ve ticari 
baskıdan daha önemlidir.

İSTANBUL İKK: YAŞANILAN ISPANAK 
TÜKETİMİNDEN KAYNAKLI GIDA ZEHİRLENMELERİ 

ÖZELİNDE GIDA GÜVENLİĞİ SORUNLARI 
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
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Bu güncel vaka da sağlığa zararlı, ıspanağa benzeyen 
bir yabani otun, ıspanak demetlerine girmiş olmasını, 
satış noktalarında ayrıştırılmamış olmasını bir tağşiş 
çeşidi olarak görmek ve teşhir etmek gerekir.

Tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve 
madencilik gibi birincil üretim süreçlerinde ve ham 
maddenin işlendiği, gıda imalatını içeren ikincil üretim 
süreçlerinde ve dağıtım da kamu otoritesinin denetim 
eksikliği yaşanan sorunların önlenemeyişinin en 
önemli nedenlerinin başında gelmektedir.

Denetim sorumluluğu taşıyan ilgili kamu kurumlarının 
yeterli ve gerekli denetimi yapabilmeleri için yeterli 
teknik personel istihdamından laboratuvar ve teknik 
altyapıya kadar tüm alanlarda yeterli donanıma sahip 
düzeye getirilmeleri halk sağlığı açısından zorunludur. 

Bu vesile ile belirtmek gerekir ki;

TMMOB’ye bağlı odalar olarak kamu sağlığını 
ve meslek etiğini ön planda tutarak defalarca dile 
getirdiğimiz, tarım ve gıda üretiminden sofraya 
ulaşıncaya kadar, her aşamada kontrolsüz, yüksek 
dozda kimyasal kullanımının ve ruhsatsız, merdiven 
altı kimyasal üretiminin halk sağlığını olumsuz yönde 
etkilediği ortadadır.

Bitkisel tarım ürünleri üretimine etki eden hastalık, 
zararlı ve yabancı otlarla mücadelede kullanılan 
kimyasal zehirlerin, kısa vade de besin kaynaklı 
hastalıklara/besin zehirlenmelerine orta ve uzun vade 
de kanserlere kadar varan hastalıklara neden olduğu 
bilimsel olarak ispatlanmış ve kabul edilmiştir.

Birçok üründe denetimsiz ve teknik destekten uzak 
bir şekilde kullanılan pestisitler, herbisitler, insektisit 
ve fungusitler, sulama ve yıkama sularında kullanılan 
kimyasallar ve raf ömrünü uzatmak ve ürünlerin 
diri görünmesi için kontrolsüz biçimde kullanılan 
koruyucular halk sağlığı açısından ciddi bir tehlike 
oluşturmaktadır.

Aynı şekilde çevre kirliliği nedeniyle nitrat içeriği 
artan sulama suyu ve aşırı azotlu gübre kullanımının 
sebzelerde nitrat ve nitrit içeriklerinin sağlığa zararlı 
düzeylere yükselerek özellikle çocuklarda çokça görülen 
zehirlenme vakalarına neden olduğu bilinmektedir.

Ispanak tarımında ruhsat verilmiş insektisit (böcek 
ilacı) bulunmuyor. Zararlılarla mücadele de tarım 
zehirlerinin kullanımının çiftçinin inisiyatifine 
bırakılmış olması halk sağlığını tehdit etmektedir.

Açıklanan zehirlenme sebebinin yabani ot olması, 
herbisit(yabani ot ilacı) kullanımının artmasına 
gerekçe olmamalıdır. Bu durumun yaşanmaması için 
gerekli önlemler alınmalıdır.

Yaşanan zehirlenme ile ilgili tohumdan tabağımıza 
kadar gıdanın yolculuğunda kontrollerin, denetimlerin 
eksiksiz ve düzenli yapılması zorunluluktur.

Bu denetimin en önemli basamaklarından olan Gıda 
Kontrol Laboratuvarları, üretim havzalarında ve Hal’ler 
de bir an önce kurulmalıdır.

Tarım ve Orman Bakanlığının görevleri arasında 
bulunan, Tarımsal Yayım ve Çiftçi Eğitimi tek 
merkezden uzmanlaşmış kadrolarca yürütülmelidir. 
Eğitim ve yayım çalışmalarını yürütmek üzere ihtiyaç 
oranında teknik personel ve tarımsal danışman 
istihdam edilmelidir.

Gıda güvenliği ve egemenliğine ilişkin kamusal 
politikaların, bilimsel yaklaşımla, bileşenlerinin 
katılımı ve katkılarıyla ihtiyaçları karşılayacak şekilde 
yeniden oluşturulması için gerekli çalışmalar vakit 
kaybedilmeden başlatılmalıdır.

GÜNLÜK POLİTİKALAR İLE GIDA GÜVENLİĞİ 
SAĞLANAMAZ!

Sağlıklı gıdaya erişim, temel insan hakkıdır.

Birkaç hafta önce Tarım ve Orman Bakanlığınca 
ifşa edilen hileli ürünler ile bunları üreten, satan 
işletmelerin sayısı ve kamuoyunu tatmin eden önlem 
ve yaptırımların uygulanmadığı dikkate alındığında, 
ülkemizde gıda güvenliği bakımından hayati önemde 
sorunlar yaşandığı gerçeği kabul edilecektir. İthalatı, 
kurtarıcı olarak gören tarım ve gıda politikaları ile 
ülkemize giren, sağlığı tehdit eden hayvansal kökenli 
bazı hastalıkların yaşanması, gıda alırken ve tüketirken 
yaşanan tedirginlik, bu son olayla bitkisel gıdalara 
ilişkin de güvensizliği beraberinde getirmiştir. Yaşanan 
olumsuz gelişmeler halk arasında beslenmede güven 
krizinin derinleşmesine yol açmaktadır.

Öte yandan açıklamalardan tatmin olamayan 
toplum, söz konusu ürünün tüketimini tümden 
reddederek, işini doğru yapan üreticinin ve sorunsuz 
ürününün de haksız yere değersizleşmesi sonucu ile 
karşılaşmaktadır. Böylece yüksek girdi maliyetleri 
altında ezilen üreticilerin, kredi ve borç batağında, 
toprağını terk etmesi, satması ve üretimden kopmasına 
neden olunmaktadır.
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Bu durumun önlenmesi ise kamuoyunun tatmin edici 
şekilde ve doğru bilgilerle aydınlatılması ile mümkün 
olacaktır.

Tarladan sofraya bütün aşamalarıyla Gıda Güvenliğinin 
sağlanması ile yükümlü kurumların risk analizi 
yapması, olası riskleri tanımlayarak önleyici tedbirler 
alması temel yaklaşım olmalıdır. Halkın yeterli, sağlıklı, 
ekonomik ve güvenilir gıdaya ulaşımını sağlamak ilgili 
kurumların asli görevidir. 

Bu görev gıda egemenliği bağlamında stratejik ve temel 
bir görevdir ve piyasa insafına devredilemez.

Piyasa dayatmaları karşısında üretici ve tüketicilerin 
korunma mekanizmaları olan kooperatifler, gıda kısa 
yolları ve sosyal dayanışma ağlarının kurulmasına ve 
gelişmesine zemin oluşturacak yasal düzenlemelerin 
vakit geçirilmeden yapılması kamu otoritesinin 
sorumluluğu haline gelmiştir. 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
düzenlenen “İstanbul Deprem Çalıştayı”, 11 Kasım’da 
Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde gerçekleştirildi.

İstanbul’da yaşanan 5,8’lik depremin ardından kamu-
oyunda merak edilen soruların cevaplandırılmasının 
amaçlandığı etkinliğin açılış konuşmasını, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz adına, TM-
MOB Yönetim Kurulu Üyesi Tores Dinçöz gerçekleş-
tirdi. Küçük boyuttaki depremlerin, yaşanacak büyük 
depremde karşılaşılacak olan yıkımın boyutunu gözler 
önüne serdiğinin belirtildiği konuşmada, “Ülkemizin 
yaşadığı en büyük doğal felaketlerden biri olan Büyük 
Marmara Depremi’nin üzerinden tam 20 yıl geçtikten 
sonra, yarattığı yıkım ve yaşanan toplumsal travma 
unutulmaya yüz tutmuşken Eylül ayında İstanbul’da 
yaşanan 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler, depre-
min afete dönüşmemesi için gereken hiç bir önlemin 
alınmadığını gözler önüne sermiştir.” ifadelerine yer 
verildi.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire 
Başkanı Dr. Tayfun Kahraman ise, 26 Eylül’de meyda-
na gelen depremin hemen unutulduğuna dikkat çek-
ti. Kamu binalarının dahi sağlam olmadığını aktaran 
Kahraman, “Nasıl yirmi yıl önce Marmara Depremi’ni 
unuttuysak, bu zamana kadar hiçbir şey yapmadıysak, 

kamu binaları da aynı şekilde güçlendirilmiyor. 99 
depreminden sonra yapılan kamu binaları dahi zarar 
gördüler. Hiçbir yapı 5.8’de hasar almaz, demek ki bu 
binalar zaten hâlihazırda hasarlıydılar.” dedi.

Konuşmasına, etkinliği düzenleyen TMMOB İstanbul 
İl Koordinasyon Kurulu’na teşekkür ederek başlayan, 
Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, 
başkanlığı sürecinde bir daha Fikirtepe gibi projelerin 
hayata geçirilmesine izin vermeyeceğini belirtirken; 
“Kâğıt üstünde bazı şeyler çok gerçekçi olabilir fakat 
yaşama indiğimiz zaman o şey ne kadar gerçek orada 
görebiliyoruz. Adına kentsel dönüşüm denilen bina 
yenilemelerin ne kadar gerçekçi olduğu, ne kadar Ka-
dıköy’ün doğasına uygun olduğunu tartışmadan yeni 
projeler geliştirmenin bir yararının olduğunu da san-
mıyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan birinci otu-
rumda; “Afete Yönelik Kavramlar ve Afet Yönetimi”, 
“Deprem Tehlikesinin Belirlenmesinde Jeofizik Araş-
tırmaların Katkıları”, “İstanbul ve Deprem, Yapı Stoku-
nun Durumu, Kentsel Dönüşüm ve Deprem Toplanma 
Alanları”, “Depremin Doğalgaz, Yangın ve Kent Alt-
yapısı Açısında Değerlendirilmesi, Riskler ve Çözüm 
Önerileri” konu başlıklarıyla sunumlar gerçekleştirildi.

İkinci oturumda “İstanbul’da Yapı Temellerinin Otur-
duğu Jeolojik Formasyonların Özellikleri, Deprem Sı-
rasında Davranışları”,  “İstanbul Tünellerinin Zamana 
ve Deprem Yüküne Bağlı Değerlendirilmesi”, “Deprem 
Sonrası Çevresel Asbest Maruziyeti: İstanbul – Maltepe 
Örneği”, “Olası İstanbul Depreminde Kimyasallardan 
Kaynaklı Tehlikeler” başlıkları değerlendirildi.

Çalıştay’ın son oturumunda “Harita / Geomatik Mü-
hendisliğinin Doğal Afetlerdeki Rolü”, “Depremden 
Sonraki Beslenme ve Temiz İçme Suyu İçin Hazırlıklar”, 
“Karasal ve Denizel Ekosistemlerin ve Tarımın Meta-
laşması, İstanbul’da Kentleşme ve Deprem”, “Deprem ve 
Elektrik” konularına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

TMMOB İSTANBUL İKK İSTANBUL DEPREM 
ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK 
Ankara Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, 
Ankara Tabip Odası ve ASMMMO 19 Kasım 2019 
tarihinde son günlerde yaşanan toplu intiharlar üzerine 
Mülkiyeliler Birliği’nde bir basın toplantısı düzenlendi.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Özgür Topçu’nun da katıldığı açıklamayı Ankara Tabip 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Bulut okuduğu. 
Açıklamada, “Yurttaşlarımız geleceğe ait umutlarını 
yitirmiştir. Toplumda güven duygusu azalmıştır, hem 
devlete hem diğer bireylere karşı güvensizliğe itilmiştir. 
Adalete güveni, devlete güveni kalmamıştır.  Bunun 
nedeni AKP`nin yanlış eğitim, yanlış sağlık, yanlış 
ekonomi, yanlış istihdam politikalarıdır,” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

İNSANCA BİR YAŞAM İNSANCA BİR DÜZEN 
İSTİYORUZ

AKP iktidarının 17 yıldır uyguladığı politikalar sonucu 
derin bir ekonomik krizin içinden geçiyoruz. İktidarın 
uyguladığı ekonomi politikaları sonucunda artan 
işsizlik, yoksulluk ve ağır borç yükü bugün birçok 
yurttaşımızın yaşama umudunu ellerinden alıyor ve 
yurttaşlarımızı geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son 
vermeye sürüklüyor.

AKP iktidarı döneminde, 16 yıl içerisinde toplam 47 
835 kişi intihar ederek yaşamına son verdi. Günde 
ortalama 8 kişi intihar etmektedir. Türkiye`de 
2000`lerin başlarında her yıl 2000`li rakamlarla ifade 
edilen intihar sonucu ölüm vakaları, 2012 yılından 
itibaren 3000`li rakamlara çıkmış durumda. 2014-2017 
yılları arasında toplam 9 bin 479 kişi intihar etmiştir. 

2018 yılında ise toplam 3 bin 161 kişinin intihar ettiği 
bilinmektedir.

Bu olaylar gündeme son günlerde toplu intiharlarla 
damgasını vurdu. İstanbul Fatih İlçesinde Yetişkin 
soyadlı 4 kardeş, Cüneyt, Oya, Yaşar ve Kamuran 
kardeşler, Antalya`da 3 kişilik bir aile, Şimşek ailesi, 
İstanbul Bakırköy İlçesinde 3 kişilik aile, Delen ailesi, 
toplu intiharlarla aramızdan ayrıldılar.

Bu ölümlerin bir sosyal cinayet olduğunu görüyoruz. 
İntiharlar üzeri örtülmeye çalışılan ekonomik krizin bir 
ürünüdür. İntiharları önlemenin yolu siyanürle intihar 
olaylarını haber yapmayın diye basın kurumlarına 
emirler göndermek değildir. AKP iktidarı her sorunu 
hasır altına süpüre süpüre ülkeyi uçurumun eşiğine 
getirmiştir. TBMM`de intihar olaylarının araştırılması 
önergesi yine AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiştir. 
Sadece TBMM`de Meclisin yerleşkesinde 2010 
yılından bu yana 29 vatandaşımız intihar etti. Sorunları 
görmemek veya kamuoyunun görmesini engellemeye 
çalışmak beyhude bir çabadır. İletişim çağında bu olası 
değildir.

Yurttaşlarımız geleceğe ait umutlarını yitirmiştir. 
Toplumda güven duygusu azalmıştır, hem devlete 
hem diğer bireylere karşı güvensizliğe itilmiştir. 
Adalete güveni, devlete güveni kalmamıştır.  Bunun 
nedeni AKP`nin yanlış eğitim, yanlış sağlık, yanlış 
ekonomi, yanlış istihdam politikalarıdır. Merkezi 
sınav sistemlerinde başarılı olan bireylerin liyakata 
dayalı atamaları yapılmayıp, parti devlet anlayışıyla 
kendilerine biat edenlerin istihdam edilmesi, kerameti 
kendinden menkul mülakatlarla atamalar yapılması 
yurttaşların güvenini kaybetmesine neden olmuştur. 
İflas eden şirketler, protesto olan çek ve senetler, kredi 
kartı borç batakları, elektrik, doğal gaz ve günlük 
ihtiyaçlara her gün yapılan zamlar vatandaşı canından 
bezdirmiştir.

Saraylarında şatafatlı yaşam sürenler israf 
politikalarıyla halkı yoksullaştırmıştır. Yolsuzluk 
yoksulluğu getirmiştir. Kamu kaynaklarını insafsızca ve 
hiyanetle tüketenlerin din, ahlak söylemi üretmesinin 
bir yararı yoktur. Çünkü yaptıkları işler ve dillerinden 
dökülen sözler tam bir tezattır. Bir avuç zengin 
yaratılıp, toplumun gelirlerinin %95 i %1 lik bir kitleye 
sağlanırken, toplumun geri kalan %99`una yoksulluk 
ve şükretme dayatılmaktadır.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB-ASMMMO: İNSANCA BİR 
YAŞAM İNSANCA BİR DÜZEN İSTİYORUZ
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Yurttaşlarımıza sesleniyoruz, geçim sıkıntınızın nedeni 
sizler değilsiniz. Sizi işsizliğe, yoksulluğa mahkum 
eden Akp iktidarının 17 yıldır uyguladığı ekonomi 
politikaları ve kapitalist düzenin kendisidir.

Haramilerin düzenini yıktığımızda güvenebileceğiniz 
bir sosyal devletiniz olacak. Adaleti tesis etmek 
adaletsizleri siyasi tarihimizin çöplüğüne göndermekten 
geçmektedir. Ümitsizliğe kapılan, ekonomik kriz 
nedeniyle kendisini çaresiz hisseden yurttaşlarımızı 
işsizliğe, yoksulluğa ve emek sömürüsüne karşı 

mücadelenin yükseltilerek, toplumsal dayanışmanın, 
parasız kamusal hizmetlerin ve eşitliğin hüküm 
sürdüğü insanca bir düzen için birlikte mücadeleye 
çağırıyoruz.
Kamuoyuna ve basına saygılarımızla,

TMMOB Ankara İKK
DİSK Ankara Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
TTB-Ankara Tabip Odası
ASMMMO

Bir ülkede demokrasinin ve adaletin gelişmesinin ilk 
şartı adaletli bir vergi sisteminin hakim kılınmasıdır.

Çağdaş sosyal devlette gelir ve servet eşitsizliklerini 
azaltmada en önemli rolü, vergi politikası 
oynamaktadır. Anayasanın 73`üncü maddesi, “herkes, 
kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, 
vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve 
dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır” 
diyerek, aynı anlayışı dile getirmiştir. Bu ilke, vergi 
oranlarının, mükellefin mali gücüne göre saptanmasını 
ifade eder. Vergi hukukunda “artan oranda  vergi” 
denilen ve yöntemi yüksek gelir tabakalarından 
yüksek oranda, düşük gelir tabakalarından düşük 
oranlarda vergi alınması suretiyle, gelir eşitsizliklerinin 
azaltılmasını amaçlar. Vergi politikasının bu amaçla 
kullanılması, sosyal adalet ve sosyal devlet ilkelerinin bir 

gereğidir. Ayrıca, bu şekilde toplanan devlet gelirlerinin 
bir bölümünün, daha çok düşük gelirli grupların 
yararlanacağı bazı sosyal nitelikli kamu hizmetlerinde 
kullanılması da, herkese insan haysiyetine yakışır bir 
hayat seviyesi sağlaması hedefinin gerçekleştirilmesine 
yardım eder.

2019 yılı en düşük gelir vergisi dilimi 18 bin lira olarak 
saptanmıştı. Buna göre, asgari ücretliler bile  yıl içinde 
gelirlerinin 18 bin TL`yi aştığı için  yüzde 20 kesintinin 
olduğu bir üst vergi dilimine çıkmış ve böylece daha 
fazla vergi ödemek zorunda kalmıştır.

Vergi adaletsizliği sürüyor

“Vergide adalet dendiğinde ilk akla gelen az 
kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasıdır. 

VERGİDE ADALET, ÜLKEDE ADALET İSTİYORUZ!
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası,  Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği ve KESK Ankara Şubeler Platformu 27 Kasım 2019 tarihinde “Vergide 
Adalet, Ülkede Adalet İstiyoruz!” başlıklı basın açıklamasını, Ulus Heykel Meydanı’nda gerçekleştirdi.
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Ancak dünyanın en adaletsiz vergi sistemlerinden 
birine sahip olan Türkiye`de yıllardır bütün vergi yükü 
ücret geliri ile yaşam mücadelesi veren işçilerin, kamu 
emekçilerinin ve dar gelirlilerin  omuzlarına yıkılıyor. 
Adil bir vergi sisteminin az ya da çok geçerli olduğu 
ülkelerde toplam vergilerin yüzde 75`i kazançtan-
gelirden alınan vergilerden (kurumlar vergisi, servet 
vergisi, gelir vergisi gibi doğrudan vergiler) yüzde 25`i 
ise tüketimden alınan vergilerden ( KDV, ÖTV gibi 
dolaylı vergiler) oluşuyor. Ancak söz konusu oranlar 
Türkiye`de tam tersinedir. Toplam vergi gelirlerinin 
dörtte üçü, ücret geliri ile yaşam mücadelesi veren 
kamu emekçilerine, işçilere, asgari ücretlilere ve 
tüketicilere yıkılmıştır.”

Artarda gelen zamlar, adını ilk defa duyduğumuz 
vergiler, kış koşulları, enflasyon karşısında gün geçtikçe 
eriyen maaşlar bizleri çok ta iyi günlerin beklemediğini 
göstermektedir.

Vergi reformu yasa tasarısında ağır vergiler altında 
ezilen emekçi kesimini gözeten hiçbir düzenleme 
bulunmamaktadır. Tek derdi daha fazla vergi geliri elde 
etmek olan iktidarın, bu vergileri kimlerden, nerelerden 
toplayacağına ilişkin tahmin yapmak için kâhin 
olmaya gerek yok. Hala sermayeyi koruyan kollayan 
düzenlemeleri hayata geçirme derdinde olan iktidar, 
kurumlar vergisini %22 den % 18 e indiriyor. Hazineyi 
doldurmak için bulduğu tek çare, ücretlilerden daha 
çok gelir vergisi kesintisi yapmak, dolaylı vergileri daha 
da çok arttırmak.

2020 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden 
değerleme oranı % 22,58 olarak belirlendi. Yani, 2020 
yılı için pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, 
Motorlu Taşıtlar vergisi oranı % 22,58 arttırıldı.

Devlet kendi alacaklarına bu kadar zam yaparken, 
ücretlilere gerçekleşen değil, öngörülen enflasyona 
göre zam yapmaktadır. 

Şayet enflasyon hükümetin beklediği gibi %12 olarak 
öngörülüyorsa neden devlet alacaklarına %22,58 zam 
yapılıyor?  Yani Verirken %4, alırken %22.58. Kaşıkla 
verdiklerini kepçeyle alıyorlar.

Elektriğe, doğalgaza, akaryakıta, çaya ve şekere yapılan 
fahiş zamları  enflasyona yansıtmayan, gözümüze baka 
baka türlü oyunlar çevirenlerin, memura, emekçiye, 
asgari ücretliye gelince, “öngörülen enflasyon” oranında 
düşük zam yapmasını kabul etmiyoruz.

Hep birlikte yoksullaşmaya hayır diyelim.

Tüm emekçileri ve halkımızı ağırlaşan yaşam 
koşullarına, hayat pahalılığına, insafsız vergi düzenine 
ve yoksullaşmaya karşı demokratik ve adil bir ülke için 
birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Kamuoyuna ve basına saygılarımızla

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
DİSK Ankara Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
TTB-Ankara Tabip Odası
ASMMMO

MMŞP GÜNCEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
AYDIN YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu tarafından; 
Mühendis, Mimar ve Plancılarının Güncel Sorunları 
ve Çözüm Önerileri Aydın Yerel Kurultayı 11 Ekim 
2019 tarihinde MMO Aydın Temsilciliği Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yerel Kurultayın açılış konuşması Aydın İKK Sekreteri 
Necdet Evlimoğlu tarafından gerçekleştirildi. 
Evlimoğlu konuşmasında , TMMOB Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve 
Çözüm Önerileri Aydın Yerel Kutultayı ve sonrasında 
gerçekleştirilecek merkezi kurultay ile meslektaşların 

sorunlarının tespiti ve kalıcı çözümler üretilmesi için adımlar atılacağını, bu adımları ülke sorunlarının 
çözümüne büyük katkılar sağlayacağını belirtti. Enerjinin, madenciliğin, iletişim ve altyapının planlanmasından 
üretiminde olduğu gibi; ülke sanayisi, tarımı, ormanları, doğal ve kültürel varlıkların korunmasında, gelecek 
kuşaklara aktarılmasında asli sorumluluk sahipleri olan meslektaşlarımızın sorunlarının ülkemizin ve halkımızın 
sorunları ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini aktardı. 
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TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından, 
Kanal İstanbul su yolu projesi ÇED raporuna ilişkin, 
28 Kasım 2019 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi’nde basın toplantısı düzenlendi.

TMMOB İstanbul İl koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Cevahir Efe Akçelik’in açıklama metnini okuduğu 
basın toplantısında, Mimarlar Odası ÇED Danışma 
Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı ve Prof. Dr. Haluk 
Eyidoğan projeye ve etkilerine dair gerçekleştirdiler.

YENİDEN UYARIYORUZ!
ÇOK GEÇ OLMADAN KANAL İSTANBUL 

PROJESİ’NDEN VAZ GEÇİLMELİDİR!

Son günlerde, İstanbul, Trakya, Marmara ve Karadeniz 
için, coğrafi, ekolojik, ekonomik, sosyolojik, kentsel, 
kültürel, yani yaşamsal bir yıkım ve bir eko-kırım 
projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili hazırlık süreçlerinin 
hızlandırıldığı görülmektedir.

Bu süreçte, önce 2018 yılında Çevresel Etki 
Değerlendirme Ön Başvuru Raporu hazırlanmış 
ve sunulmuştur. Şimdi ise, kapsamlı bir Çevresel 
Etki Değerlendirme Raporu hazırlandığını ve bu 
raporun 28.11.2019 tarihinde, yani bugün, İnceleme, 
Değerlendirme Komisyonu’na taşındığını öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bu toplantı meslek odalarının ve 
TMMOB’un katılımı olmadan gerçekleştirilmektedir. 
Projenin sorumlularının, konunun tarafı olan meslek 
odalarını göz ardı eden bu tutumunu takdirlerinize 
sunuyoruz.

Geçtiğimiz günlerde edindiğimiz 1600 sayfalık ÇED 
Dosyası ve ekleri, çalışma grubumuzca incelenmiş ve 
değerlendirilmiştir. Bugün İDK’da görüşülmekte olan 
ÇED Raporu’na dayanarak diyoruz ki;

• Bugün İstanbul, içme suyunun %70’ini başka illerden 
karşılamak zorunda bırakılmış bir şehir iken ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha yeni “İstanbul susuzluğa 
doğru yürüyor” demişken, mevcut su kaynaklarımızın 
yok edilmesi söz konusu bile olamaz.

• Kuzey ormanlarını, meraları, tarım alanlarını, tüm 
hassas ekosistemleri yok edecek bu proje savunulamaz.

• Üç aktif fay hattının geçtiği bölgeye nüfus ve yapılaşma 
baskısı yükleyerek afet riskini artıran bu projeyi kabul 
etmiyoruz.

• Kentin tüm kuzey bölgesini ve hassas ekosistemlerini, 
kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarını “baskısı altına 
alacak bu projeyi kuvvetle reddediyoruz.

• Sosyolojik etkileri çok güçlü olacak, bölgede yerinden 
edilmelere yol açacak, halkın yaşam kalitesini ve 
ekonomisini derinden sarsacak, yaşam ve su hakkını 
elinden alacak bu projenin, Anayasa’nın 56. maddesine 
aykırı olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

• İstanbul Boğazı’nda sağlanamayan geçiş güvenliğinin 
Kanal İstanbul’da sağlanmasının mümkün olmadığını 
iddia ediyoruz.

• İstanbul’un Kent Anayasası olan ve 2009 tarihinde 
onaylanan 1/100 000 İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın 
genel planlama ilkelerine ve esaslarına aykırı olan, 
planlara sonradan işlenen ve plan ana kararlarıyla 
çelişen Kanal İstanbul Projesi, İstanbul’un üst ölçekli 
planında hukuken yer alması mümkün olmayan bir 
projedir ve bu özelliğiyle yok hükmündedir diyoruz.

1600 sayfalık ÇED Raporu okunup incelendiğinde, 
bunun çevresel etkileri değerlendiren bir rapor 
olmadığı, bir tür proje tanıtım raporu olduğu açıkça 
anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak;

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak, 
denizlerimize, su havzalarımıza, tarım, mera, orman 
alanlarımıza, hassas koruma alanlarımıza, arkeolojik 
alanlarımıza, doğal ve kentsel sit alanlarımıza, su ve 
yaşam hakkımıza müdahale eden ve telafisi imkansız 
tahribatlar yaratması kaçınılmaz olan bu projeyi 
reddediyoruz ve tüm ilgili kurum ve kuruluşları 
sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

İSTANBUL İKK: ÇOK GEÇ OLMADAN KANAL 
İSTANBUL PROJESİ’NDEN VAZ GEÇİLMELİDİR!
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TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
14 Aralık 2019 tarihinde TMMOB Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm 
Önerileri Adana Yerel Kurultayı gerçekleştirildi.

Geçmiş Dönemlerde TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi 
Bahattin Şahin’in Divan Başkanlığında gerçekleşen 

TMMOB MMŞP GÜNCEL SORUNLARI VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ADANA YEREL KURULTAYI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Mühendis Mimar Şehir Plancılarının Güncel Sorunları 
Ve Çözüm Önerileri Adana Yerel Kurultayı serbest 
kürsü olarak düzenlendi.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının güncel 
sorunlarının tespit edilmesi, çalışma ve sosyal 
yaşamlarında uğradığı kayıpların gündeme getirilmesi 
amacıyla 25-26 Nisan 2020 tarihlerinde Ankara’da 
gerçekleştirilecek olan “TMMOB Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm 
Önerileri Kurultayı” öncesi Adana’da düzenlenen Yerel 
Kurultayda TMMOB’li Genç Öğrencilere yaptıkları 
katkılardan ötürü teşekkür belgesi verildi.

MMŞP Adana Yerel Kurultayına sunulan önergeler 
Nisan’da Ankara’da yapılacak “TMMOB Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve 
Çözüm Önerileri Kurultayı”na sunulacak.

BASINA VE KAMUOYUNA

Ben kâbuslar gördüm ancak siz onları gerçek kıldınız. 

Kafka yüz yıl önce bunu söylemişti ve şuan 
bizler bu kâbusu birlikte yaşıyoruz.

Son dört yılda özelde binlerce yıllık tarihe 
sahip Sur kenti ve genel olarak da bir bütünen 
coğrafyamız bir çok kötülük gördü. Özetle 
Hukuksuzluk, adaletsizlik, yıkım ve kırım..

tüm bunların sonucunda da cezasızlıkla adeta 
ödüllendirme durumu yaşandı.

Bu sürede kültürümüze, Kentimize, 
çevremize, doğamıza, Kültürel ve doğal 
miraslarımıza dönük çok büyük boyutlu 
saldırılar gerçekleşti. Özellikle kentsel sit alanı 
olan Sur ilçemizde tarihi, tescilli yüzlerce yapı 
tanklarla, toplarla dövüldü ve sonrasında da 

alana giren ilgili ilgisiz kurumlar tarafından yıktırıldı. 
Suru toledo yapma macerası da başlamış oldu.

TMMOB DİYARBAKIR İKK: TÜM KENTİ SURLARA 
SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 18 Aralık 2019 tarihinde Sur’daki tarihi yapılan tahrip edilmesine 
ilişkin bir basın toplantısı düzenleyerek kent halkını Su’a sahip çıkmaya çağırdı.



65

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2019 SAYI: 189

İKK HABERLERİ

Bu binlerce yıllık döneme tanıklık eden tarihi değerdeki 
yapı kalıntıları devlet kontrolünde Dicle üniversitesi 
arazisindeki Dicle nehri kenarına, molozlarla birlikte 
çöp yığınları şeklinde toplatıldı ve şu an görülüyor ki 
birilerine peşkeş çekilmiştir.

Sonrasında Sur ilçesinde yeni yapılar için ankaradan 
getirilen Sura yabancı yandaş mimarlarca surun tarihi 
dokusuna uygun olmayan, usulsüzce projeler yaptırılıp 
yapı ruhsatları alındı. Yine aynı şekilde dışarıdan 
yandaş firmalar ve şahıslara bu yapım ihaleleri verildi. 
Projelerin uygulanmasıyla birlikte sur mimarisine, 
surun tarihi dokusu ile alakası olmayan bazalt makyajlı 
cezaevi tipinde beton yapılar ortaya çıktı. Yaptıklarını 
ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ve şu an Surun 
bu bölgesi büyük bir enkaz yığını şeklinde ortada 
durmaktadır.

Tüm itirazlarımıza rağmen kültürel değerlerimize 
Ankara merkezli yıkım operasyonlarıyla sur kenti 
tarihinin en büyük ihanetini yaşadı. Bu yıkımı ve kırımı 
durduramadığımız için tarih bizleri de kara sayfalarına 
işlemiş oldu.

Bu gerçekleşen yıkımlara karşı her ne kadar hukuk 
mücadelesi vermiş olsak da maalesef hukuk da yıkım 
tarafında yerini aldı ve hiçbir mücadelemizde bize güç 
katmadı, hep karşımızda durdu. Yani hukuk mücadelesi 
de cezasızlık ile sonuçlandı ve bu cezasızlık durumu 
artık kanıksanmış oldu.

Şöyle ki;

*Ağır tonajlı iş makinelerinin yıkım için kentsel sit alanı 
Sur’a girişine izin verenlere karşı dava açtığımızda, 
sorumlulara vaktinde ceza verilseydi,

-Ağır tonajlı beton bloklar ve güvenlik kulübeleri Sur 
içine yerleştirilmezdi.

*Aykırı bir biçimde hazırlanan koruma amaçlı imar 
planı değişikliklerine itiraz ettiğimizde değişiklik iptal 
edilseydi,

-Keçi burcuna tuvalet yapılmasına cesaret edilemezdi 
ve bedendeki o pislik orada halen durmazdı.

*Sur içerisinde aykırı mimari proje uygulandığı zaman 
itiraz ettiğimizde karar iptal edilseydi,

-Usulsüzce yapı ruhsatı alınmasına cüret edilemezdi.

*Fiskayada millet bahçesi yapmak amacıyla surlara 
zarar verenlere vaktinde ceza verilseydi,

-Surlardan taşların sökülüp satılması trajedisi bugün 
yaşanmazdı.

Görüldüğü üzere cezasızlık durumu bazılarını suç 
işlemeye teşvik ettirmiş ve bazılarını da yeni suçlara 
yönlendirmiştir.

Son günlerde basında yer alan surlardan taşların 
sökülüp satılması ve yıktırılan tarihi evlerin 
malzemelerinin traktörlerle satılması tüm bu yıkım 
sürecinin sonucu olduğunu unutmamak gerekir. Yani 
tarihi surda bu dönemde yaşanan yıkım ve kırım 
sonucunda değersizleştirilen kültürel miras algısı 
bazılarına da bu taşların bu şekilde ticarileştirilmesini 
meşru hale getirmiştir. Tarihi değerlerin bu şekilde 
ticaret malzemesi olarak kullanılması trajiktir ve kabul 
edilebilir değildir.

Tarihi Sur yıkımı sonrası bu değerli yapı elemanlarının 
bulunduğu moloz alanına basın dahi kimsenin 
alınmamasına rağmen birilerinin sanki kendi başına 
bu taşları sattığı algısı doğru değildir. Yani suçlu 
sadece gözaltına alınan iki kişi değildir bu süreci 
yaratanlarda en az o kadar suçludurlar. Surdaki bu 
yıkımı gerçekleştirenler bellidirler illa suçlu aranacaksa 
suçlular yerlerinde oturmaktadırlar. Yargının bu 
noktada devreye girmesini bekliyoruz.

Tarih de bize göstermişti ki devletler/iktidarlar kendi 
dönemsel tarihleri için insanlığın ortak miraslarını 
ve kendilerinden önceki tarihi kolay bir biçimde 
harcayabilmektedirler. 1930’larda dönemin Diyarbakır 
valisi Faiz Ergun’un talimatıyla Sur içi hava alsın 
diye Dağ kapı bölümünü dinamitleyip yıkıldığı 
bilinmektedir. Yine aynı dönemde sözlü anlatılara 
göre; surlar gayri müslimler tarafından yapılmıştır, 
değersizleştirilmelidir ve hatta yıkılmalıdır kanaati 
vardı, bundan dolayı dönemin valisi surlardan bir taş 
söküp getiren herkese para vererek yıkmaya teşvik 
ettiği rivayeti vardır. Aynı zamanda başka bir dönem 
olan 1950’lerde Diyarbakır belediye başkanı Nuri 
ONUR tarafından kendi mülkü (tek kapı karşısındaki 
apartman) değer kazansın diye şu an tek kapı olarak 
anılıp kullanılan surların bu bölümünü yıkıp mevcut 
geçidi açmıştır.

Şu an da da benzer anlayışlarla surlara yaklaşıldığı 
görülmektedir. Yani tarih bir kez daha tekerrür etmiştir.

Tüm bu anlatılardan da görülüyor ki tarih kültürel 
değerlere yaklaşımı daima not etmiştir. Eğer ki tarihe 
değerli bir iz bırakmak istiyorsak kültürel tarihi 
değerlerimizi korumamız gerekmektedir.

Bu değerler bir kurumun veya bazı kişilerin 
korunmasına bırakılacak kadar önemsiz değillerdir.

Bundandır ki tüm kenti surlara sahip çıkmaya 
çağırıyoruz.

TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON 
KURULU
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Sapanca yapılmak istenen teleferik projesine karşı 
yöre sakinleri tarafından başlatılan direnişe destek 
vermek amacıyla TMMOB, DİSK, KESK ve TTB heyeti 
tarafından 14 Kasım 2019 tarihinde Sapanca Kırkpınar 
Mahallesi’ne ziyaret gerçekleştirildi.

3 aydır projeye karşı direnen köylüleri ziyaret eden 
heyette Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk Tabipleri 
Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. 
Sinan Adıyaman, Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Mehmet 
Bozgeyik, Makina Mühendisleri ODası Genel Başkanı 
Yunus Yener, TMMOB Kocaeli İKK Sekretei Murat 
Kürekçi, EMO Kocaeli Şube Yazman Üyesi Çiğdem 
Gündoğan Türker yer aldı.

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

Değerli Sapancalılar, Değerli Kırkpınar Sakinleri,

Aramızda bulunan emek ve meslek örgütleri adına 
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Mahallenize, 
doğaya ve çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak için 
yürüttüğünüz bu anlamlı direniş için hepinize teşekkür 
ediyorum.

Hepinizin bildiği gibi son yıllarda yapılan pek çok proje 
adeta insan hayatı ve doğa yok sayılarak hazırlanıyor. 
Sermaye kesimlerinin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan 
bu projeler sonucunda insan hayatı risk edilirken, 
doğaya da telafisi mümkün olmayan zararlar veriliyor.

Çanakkale Kaz Dağlarında yürütülen madencilik 
faaliyetlerinin bölgeye verdiği zarar tüm Türkiye’yi 
ayağa kaldırdı.

Benzer biçimde Aydın’da birbiri ardına yapılan 
Jeotermal Enerji Santrallerinin bölgenin tarım 
alanlarını nasıl olumsuz etkilediğini gördük.

Yine geçtiğimiz günlerde Ilısu Barajı nedeniyle sular 
altında kalacak olan Hasankeyf ’teki tarihi yerleşimlerin 
dinamitlerle patlatılması da hepimizin yüreğini yaktı.

Ülkemizin pek çok tabiat varlığı, doğal güzelliği, 
tarihsel mirası bu açgözlü projelerin tehdidi altında.

Emek ve meslek örgütleri olarak bizler yaptığımız her 
açıklamada, hiçbir madenin, hiçbir işletmenin, hiçbir 
projenin insan sağlığının ve doğanın korunmasından 
daha önemli olmadığını vurguladık. Hazırlanan 
projelerde sermayenin değil kamunun çıkarının önde 
tutulmasını savunduk.

Değerli Arkadaşlar,

Bu bölgede yapılmak istenen teleferik projesi de başta 
Kırkpınar ve Hasanpaşa Mahallesi olmak üzere tüm 
Sapanca’yı tehdit ediyor.

Ortada ÇED Raporu bile olmadığı halde inşaatına 
başlanmak isteyen proje ilk etapta 5 bin ağacın 
kesilmesine neden olacaktır. Bu ağaçlar sadece orman 
vasfıyla değil, bu bölgeyi erozyondan, selden, toprak 
kaymasından korumasıyla da önem taşımaktadır.

Bu ağaçları yok etmek, orman bütünlüğüne ve 
Sapanca’nın ekolojik dengesine zarar verecektir.

Gerek proje, gerekse proje sonrasında bölgede 
gerçekleşecek yapılaşma, içme suyu kaynaklarımızı 
kirletecektir.

Teleferik Projesi sadece ekolojik denge için değil, son 
dönemde hepimizin gündeminde olan deprem tehdidi 
konusunda da büyük riskler oluşturuyor.

Bildiğiniz gibi bu bölge Deprem bölgesidir ve son 
dönemde Marmara bölgesindeki fay hatlarında büyük 
hareketler gözlemlenmektedir.

1999 yılında birbiri ardına yaşanan depremlerde 
Sapanca Bölgesi çevredeki pek çok depremzede için 
sığınma noktası görevi görmüştü. Deprem toplanma 

EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN SAPANCA 
DİRENİŞİNE DESTEK ZİYARETİ
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alanı olarak kullanılan bu alanın teleferik istasyonuna 
dönüştürülmesi can güvenliğimizi tehdit etmektedir.

Değerli Arkadaşlar,

Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmadan, yöre 
halkının görüşleri alınmadan, taşıdığı riskler 
giderilmeden oldu-bitti ile projenin yapılmasına izin 
vermeyeceğiz.

İKTİDARA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ NEDENİYLE 
YARGILANAN DİSK BAŞKANI ARZU 

ÇERKEZOĞLU’NA DESTEK

Yap-İşlet-Devret Modeli ile ortak zenginliğimizin özel 
şirketlere aktarılmasına sessiz kalmayacağız.

Ranta karşı, doğamıza sahip çıkma anlayışı çerçevesinde 
yürüttüğümüz yasal ve meşru zeminlerde devam 
edeceğiz.

Sapanca’nın korunması için çok önemli olan bu 
mücadelede hepimize kolaylıklar diliyorum.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında 
iktidara yönelttiği eleştiriler nedeniyle açılan davanın 

14 Kasım Perşembe günü Sapanca Adliyesinde 
görülen ikici duruşmasına TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz da katılarak destek verdi.

3,5 yıl öncede Sapanca’da yapılan bir panelde yaptığı 
konuşma üzerine açılan davada Çerkezoğlu’na destek 
vermek için TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz’ın yanı sıra TTB Merkez Konsey 
Başkanı Sinan Adıyaman, KESK Eş Genel Başkanı 
Mehmet Bozgeyik, MMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Yener ve çok sayıda emek ve meslek örgütü, 
demokratik kitle örgütü ve siyasi parti temsilcisi 
duruşmaya katıldılar.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından, 21 
Aralık 2019 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü 
Özal Toplantı Salonu’nda TMMOB Mühendis, Mimar 

ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm 
Önerileri Ankara Yerel Kurultayı gerçekleştirildi.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının güncel 
sorunlarının tespit edilmesi, çalışma ve sosyal 
yaşamlarında uğradığı kayıpların gündeme getirilmesi 
amacıyla 25-26 Nisan 2020 tarihlerinde Ankara’da 
gerçekleştirilecek olan “TMMOB Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm 
Önerileri Kurultayı” öncesi 21 Aralık 2019 Cumartesi 
günü İMO KKM Rüştü Özal Salonunda Mühendis, 
Mimar, Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm 
Önerileri Ankara Yerel Kurultayı düzenlendi. Kurultaya 
140 kişi katıldı.

TMMOB MMŞP GÜNCEL SORUNLARI VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ANKARA YEREL KURULTAYI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Kurultayda ilk olarak katılımcılar tarafından divan 
belirlendi. Divanda, divan başkanı olarak Makina 
Mühendisleri Odası’ndan Seyit Ali Korkmaz, yazman 
üye olarak İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Buket Çelik 
ve Kimya Mühendisleri Odası’ndan Özge Özkılıç yer 
aldı.

Kurultayın açılış konuşmasını TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
Yerel Kurultay’da gerçekleştirdiği açılış konuşması şu 
şekilde; 

“Değerli Arkadaşlar,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulumuz adına hepinizi dostlukla selamlıyorum. 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel 
Sorunları ve Çözüm Önerileri Ankara Yerel Kurultayına 
hoş geldiniz.

Bildiğiniz gibi 45. Genel Kurulumuzu Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin hemen öncesinde, Olağanüstü Hal 
koşulları altında ve ekonomik krizin etkisini arttırmaya 
başladığı bir dönemde gerçekleştirmiştik.

Genel Kurulumuzda yürüttüğümüz tartışmalarda, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, OHAL 
Rejiminin ve Ekonomik krizin ülkemizdeki mühendis, 
mimar ve şehir plancılarına etkisini açığa çıkartacak 
çalışmalar yapma kararına varmıştık.

Bu karar doğrultusunda hazırladığımız çalışma 
programında farklı alanlarda çalışan meslektaşlarımızın 
sorunlarını tespit etmeye yönelik faaliyetler planladık.

Bu dönemde Kamuda Çalışan Meslektaşlarımızın, 
Ücretli Çalışan-İşsiz Meslektaşlarımızın, OHAL 
KHK’larıyla İhraç Edilen Meslektaşlarımızın, 
Emekli Meslektaşlarımızın, İş Güvenliği Uzmanı 
Meslektaşlarımızın ve Bilirkişilik alanının sorunlarına 
ilişkin çalıştaylar ve TMMOB Kadın Kurultayını 
gerçekleştirdik. Bu çalıştay ve kurultayların sonuç 
bildirgelerini üyelerimizle ve kamuoyuyla paylaştık. 
Bu çalıştayların örgütlenmesinde emeği geçen tüm 
çalışma grubu üyelerimize ve TMMOB teknik görevlisi 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki aylarda Engelli meslektaşlarımızın 
sorunlarına ilişkin çalıştayımızı da gerçekleştireceğiz.

Bütün bu çalıştay ve kurultaylarımızda elde ettiğimiz 
veriler ve tartıştığımız konular ışığında 2020 yılı Nisan 
ayı içerisinde TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir 
Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Kurultayı yapılacak.

Bu etkinliğimize hazırlık yapabilmek ve üyelerimizin 
sürece katılımını artırabilmek için yerellerde 
kurultaylar gerçekleştiriyoruz. Bundan önce, Bursa, 
Denizli, Mersin, Mardin, Kırklareli, Aydın, Kocaeli, 
İstanbul, Diyarbakır ve Adana yerel kurultaylarımızı 
gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde Van ve İzmir 
Yerel Kurultaylarını gerçekleştireceğiz.

Bugün Ankara İl Koordinasyon Kurulumuzun 
düzenlediği yerel kurultayda Ankara’daki 
meslektaşlarımızla bir aradayız. Buradaki tartışmaların 
Nisan ayında yapacağımız merkezi Kurultay açısından 
ön açıcı olacağına inanıyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi TMMOB, ülkemizdeki mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının hak ve çıkarlarını 
halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, 
mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve 
mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının 
zeminini yaratmakla görevlidir.

Anayasadan ve kuruluş yasamızdan aldığımız bu 
görev, bizleri halka karşı sorumlu tutar. Bizler de 70’li 
yıllardan bu yana halka karşı sorumluluklarımızın 
bilinciyle, mühendis-mimar ve şehir plancılarının 
çıkarlarının emeğiyle geçinen kesimlerin çıkarlarıyla 
bir olduğu anlayışıyla mücadele ederiz.

Toplumun genel çıkarını önceleyen bu yaklaşımımız 
elbette toplumu sömüren sermaye kesimlerinin ve 
egemen sınıfları rahatsız etmektedir. Egemen sınıflarda 
yarattığımız bu hoşnutsuz, bizleri siyasal iktidarın 
saldırılarının hedefi haline getirmektedir.

Bilimin ve teknik aklın temsilcisi olan mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının toplumsal etkinliğini azaltmaya 
yönelik saldırılar temel olarak iki eksende gelişiyor. 
Saldırıların ilk ekseni, Türkiye’deki 600 bine yakın 
mühendis, mimar ve şehir plancısının örgütlü gücü 
olan TMMOB’nin kamusal yetki ve sorumluluklarını 
ortadan kaldırmaya yönelik saldırılardır.

Saldırıların ikinci ekseni ise, her türlü bağnaz ve 
gerici anlayış karşısında bilimin ve teknik aklın 
temsilcisi olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
mesleki saygınlığını ve etkinliğini azaltmaya yönelik 
saldırılardır.

Yani ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancıları 
hem örgütlü yapılarıyla hem de meslek mensubu 
kimlikleriyle çifte bir saldırı altında yaşamaktadır.

Hepinizin bildiği gibi örgütlü gücümüz olan TMMOB’ye 
yönelik saldırıların başlıca amacı, TMMOB yasasında 
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ve mevzuatında yapılacak değişikliklerle Birliğimizin 
Anayasa’dan kaynaklanan kamusal yetkilerinin 
budanması, örgütsel gücünün azaltılması ve seçim 
sisteminin değiştirilerek yönetimlerinin kontrol altına 
alınması geliyor.

Bu saldırılar yıllardır çeşitli biçimlerde karşımıza 
geldi ve TMMOB’nin kararlı tutumu, bu saldırıların 
püskürtülmesinde önemli bir rol oynadı. Bu noktada 
istediği sonucu alamayan siyasal iktidar son olarak 24 
Haziran Seçimleri sonrasında çıkardığı Kararnamelerle, 
TMMOB ve bağlı Odalarını, bakanlıklar ile bağlı, ilgili, 
ilişkili kuruluşların bünyelerinde kurulan danışma 
kurulu, genel kurul ve konsey gibi yapılardan tamamen 
dışladı.

Dahası, Birliğimizin Anayasal statüsü ve özerk yerinden 
yönetim kuruluşu olma özelliği görmezden gelinerek  
Devlet Denetleme Kurulu’nun hiyerarşik vesayeti altına 
almaya yönelik düzenlemeler yapıldı.

Bütün bunlarla da yetinilmeyerek, mesleki ve toplumsal 
sorumluluğumuz gereği yaptığımız açıklamalar ve 
yürüttüğümüz kampanyalar nedeniyle  Yürütme 
Kurullarımıza ceza soruşturmaları açıldı.

Ne mutlu bize ki, Birliğimizi hedef alan bu saldırılara 
karşı tüm Oda ve üyelerimizle tek vücut olarak karşı 
durduk. TMMOB’nin kararlı bir mücadele örgütü 
olduğunu dosta düşmana gösterdik. Bu kararlı 
mücadelede dimdik duran TMMOB örgütlülüğü 
önünde saygıyla eğiliyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Az önce söylediğim gibi, mühendis, mimar ve şehir 
plancıları olarak bizler sadece örgütlü kimliğimizle 
değil, mesleki kimliğimizle de saldırı altındayız.

Meslek alanımıza yönelik saldırıların temelinde 1980’li 
yıllardan itibaren uygulanan neoliberal ekonomi 
politikaları yatmaktadır.

Özelleştirmeye, piyasalaştırılmaya, kuralsızlaştırma 
ve sanayisizleştirmeye yönelik neoliberal politikaların 
1980 sonrasında iktidarlar tarafından benimsenmesi 
sonucu meslek alanlarımız büyük darbe almıştır. Sanayi 
tesisleri, enerji santralleri, petrokimya ve demir-çelik 
tesislerimiz, tarımda üretime dayalı kuruluşlarımız, 
teknik hizmetler altyapımız elden çıkarılmış; sanayi 
ve tarımda üretime dönük tüm çabalar ortadan 
kaldırılmak istenmiştir.

Tüm alanlarda ithalata ve fason üretime, 
taşeronlaşmaya, kamu ve halka ait arazi ve mülklerin 
yağmalanmasına dayalı rant eksenli bir ekonomi inşa 

edilmiştir. Böylelikle meslek icra ettiğimiz alanlarda 
üzerimize düşen kamusal hizmetler ticarileştirilmiş, 
mesleğimizin toplumsal niteliği aşındırılmıştır.

Üniversite ve mezun sayısının hızla artmasına 
paralel olarak yaşanan “mesleki değersizleşme”, 
meslektaşlarımızın teknik ayrıcalıklarını ortadan 
kaldıran bir düzeye erişmiştir. Bu durum hem özel 
sektörde hem de kamuda çalışan meslektaşlarımızın 
mesleki uygulama alanlarının daralmasına neden 
olmuştur.

Bugün karşı karşıya olduğumuz kriz, neoliberal 
programın meslek alanımızda yarattığı bu tahribatı 
daha da derinleştirmektedir.

Kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, 
mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, 
projelendirme, uygulama, denetleme işlerini yapan 
meslektaşlarımız ekonomik kriz koşullarından en çok 
etkilenen kesimler arasında yer alıyor.

Uzun yıllardır sistematik olarak uygulanan neoliberal 
politikalar sonucunda, kamuda çeşitli statülerde 
çalışan ve farklı ücretler alan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının ekonomik ve sosyal koşulları, üstlendikleri 
sorumluluklara ve almış oldukları eğitime uymayan bir 
düzeye geriletilmiştir. Kamudaki mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının mesleki iş alanları daraltılmıştır.

Kamu çalışanlarının kaderi, iktidarın keyfi 
uygulamaları ile belirlenmektedir. Yapılan atamalara 
liyakat temelinde değil; yandaşlık ve keyfiyet temelinde 
gerçekleştirilmektedir. Çalışanlar yer ve pozisyon 
değişimi ile tehdit edilmekte, böylelikle teknik hizmetler 
için en önemli kamu hafızasının kalıcılaştırılması 
engellenmektedir.

Kamuda çalışanlar arasında eşit işe eşit ücret, eşit 
statü tanınmamaktadır. Hem kurumlar arasında, hem 
de en düşük ve en yüksek ücretlerde fark giderek 
artmış, ücret adaleti ortadan kalkmıştır. Çalışma 
yaşamı farklı personel tanımlamaları ile örgütsüz, 
sendikasız bırakılmak istenmektedir. Bu durum temel 
özlük haklarında büyük gerileme ve kayıplara neden 
olmaktadır.

Ücretli çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşulları 
kriz derinleştikçe daha da zorlaşmaktadır. İşten 
çıkarılma tehdidini her zaman yanı başında hisseden 
ücretli çalışan meslektaşlarımız kriz koşullarında ilk 
gözden çıkarılacaklar listesinde bulunuyor. İşsizlik 
tehlikesi; düşük ücretlerle esnek, güvencesiz ve sağlıksız 
koşullarda çalışma mecburiyetinin hatırlatıcısı olarak 
meslektaşlarımız üzerinde açık bir tehdit oluşturuyor.
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Ücretlerimiz enflasyon karşısında giderek eriyor ve 
yaşam standardımız dibe doğru çekiliyor. Sigorta 
primlerimizin gerçek ücretler üzerinden yatırılmaması 
ile emeklilik ve sosyal güvence haklarımız da gasp 
ediliyor.

İşsiz kalma, mühendis emeğinin değersizleşmesi ve 
niteliksiz işlerde istihdam edilme meslektaşlarımızın 
en önemli sorunu haline gelmiş durumda.

Bunlara ek olarak, pek çok mühendis, mimar ve şehir 
plancısı arkadaşımız mesleki yetersizlik sorunları; fazla 
mesailerde ücret verilmemesi; fazla çalıştırma, iş saatleri 
ihlali; sosyal hak ihlalleri ve özlük haklarına yönelik 
sorunlarla yüz yüzedir. Bu durum mesleklerimizin 
kamucu özelliklerinin azalmasına neden olmaktadır.

Nitelikli bir eğitim alan, köklü üniversitelerden iyi 
derecelerle mezun olmuş birçok genç meslektaşımız, 
mesleki, maddi ve sosyal tatminsizlik nedeniyle 
geleceğini yurt dışında arıyor.

Krizin yarattığı işsizlik, borçlanma ve yoksullaşma 
sarmalından en fazla etkilenen arkadaşlarımızın başında, 
OHAL Döneminde Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
görevlerinden ihraç edilen arkadaşlarımız geliyor. 
Bildiğiniz gibi çoğunluğu Güneydoğu Anadolu’daki 
kayyum atanan belediyelerde çalışan 3 binin üzerinde 
Mühendis, mimar ve şehir plancısı arkadaşımız ihraç 
edildiler. Bunların çok az bir kısmı OHAL Komisyonu 
aracılığıyla işine dönebildi, büyük bir çoğunluğu 
hakkında henüz karar bile verilmedi.

Kamudan ihraç edilen arkadaşlarımız sadece işlerini 
kaybetmekle kalmadılar. Aynı zamanda başka işlerde 
çalışmaları önünde engeller de çıkartıldı. Meslek 
alanımızda bunu en somut olarak yapı denetim 
alanında yaşadık. Yapı denetimi kuruluşlarında çalışan 
mühendis ve mimarlardan KHK ile ihraç edilmiş 
olanların belgeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından iptal edildi. Yeni başvurular da reddedilerek 
yapı denetimi sistemindeki sicilleri silindi.

İhraç arkadaşlarımızın yurt içinde kamusal hizmeti 
niteliğindeki işlerde çalışmasına izin verilmediği gibi, 
pasaport yasakları nedeniyle yurt dışına da çıkmaları 
engellenmektedir. Meslektaşlarımızın çalışma hakkını 
elinden alan bu uygulamalara ilişkin bizler TMMOB 
olarak hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz.

Değerli Arkadaşlar,

Ülke olarak yaşadığımız krizler, meslek hayatımızda 
yaşadığımız sorunların toplumsal yaşamımıza da 
etkilerini artırmaktadır. Ülkemizin kaynakları rant 

ekonomisi ile heba edilirken; bilimden, sanayiden, 
kalkınmadan, hem meslekler arası hem de toplumsal 
eşitlikten yana olan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının üzerindeki sorumluluk her geçen gün 
artmaktadır.

Mesleki sorunlarımız, ülkemizin ve halkımız 
sorunlarından bağımsız olarak düşünülemez. Bu 
nedenle TMMOB gibi mesleki demokratik kitle 
örgütlerinin üyelerinin ve kamunun çıkarlarını 
korumak için üstlenmesi gereken sorumluluk giderek 
artmaktadır.

Ülkemiz, halkımız, mesleğimiz ve geleceğimiz için 
çıkış yolu, tespit edilen sorunlara birlikte, dayanışma 
ile çözümler üretmekten geçmektedir.

Ülkemizin aydınlık geleceğini planlayan ve inşa 
eden meslektaşlarımızın sorunları çözüldüğünde 
ülkemizin temel sorunlarının çözümüne daha 
çok yaklaşacağımızın bilinci ile hepinizi saygı ile 
selamlıyorum. Ankara yerel kurultayımızın başarı ile 
geçmesini temenni ediyorum.”

Koramaz’ın ardından sözü TMMOB Ankara İKK 
Sekreteri Özgür Topçu aldı. Topçu, “Ülkemizde 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Durumu” 
başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının sorunlarının ülkenin ve halkın 
sorunlarından ayrı olmadığını belirterek aslında 
bugün ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal 
ve sosyal karanlık atmosferde kendisini somutladığını 
söyledi. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
durumunu kapsamlı bir biçimde ele alan Topçu 
sözlerini, “Ülkemizin aydınlık geleceğini planlayan ve 
inşa eden meslektaşlarımızın sorunları çözüldüğünde 
ülkemizin temel sorunlarının çözümüne daha çok 
yaklaşacağımızın bilinci ile güncel sorunlara köklü 
çözüm önerileri üretilebilmesi bugün buradayız. Sizleri 
sorunlarımızın çözümü için birlikte üretmeye, birlikte 
karar almaya ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. 
Yaşasın TMMOB, yaşasın örgütlü mücadelemiz!” 
diyerek tamamladı.

Divan Başkanı Seyit Ali Korkmaz tarafından Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları 
ve Çözüm Önerileri Kurultayın Çalışma Usul ve 
Esasları’nın okunmasının ardından verilen önergeler 
oylandı.

Kurultayda toplam 29 önerge sunulmuş, 21 önerge oy 
birliği ile 2 önerge oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Divan Başkanı Seyit Ali Korkmaz’ın kapanış 
konuşmasıyla kurultay sona erdi.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Van İl 
Koordinasyon Kurulu tarafından “TMMOB Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve 
Çözüm Önerileri Van Yerel Kurultayı” 27 Aralık 2019 
tarihinde düzenlendi. Van Şişli Öğretmenevi’nde 
düzenlenen kurultaya, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz ile çok sayıda kişi katıldı. 

Kurultayın ilk açılış konuşmasını yapan TMMOB İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve İnşaat Mühendisleri 
Odası Van Şube Başkanı İsmet Bilmez, yerel 
kurultayların ardından merkezi kurultayın yapılacağını 
belirterek, herkesi katkı sunmaya çağırdı.

Mimar, mühendis ve şehir plancılarının yaşadıkları 
mesleki sorunları ülkenin sorunlarından bağımsız 
olmadığına işaret eden Bilmez, “İçerisinde 
bulunduğumuz derin ekonomik kriz, tüm halkımızın 
olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. 
Kamusal yatırımların ortadan kalkması, kamusal 
çıkarın göz ardı edilmesi, rant hırsının bilim ve 
tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının 
halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması nedeniyle 
mühendis, mimar ve şehir plancılığı yıllar geçtikçe 
sistematik olarak gerilemektedir. Siyasal iktidarın 
karar ve uygulamaları, meslektaşlarımızı olduğu 
kadar meslek alanımızı ve mesleki faaliyetlerimizden 
faydalanan halkımızı da olumsuz etkilemektedir. 
Bilime ve tekniğe aykırı olarak çıkarılan yasalar ve 
yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle halkın iyi ve 
güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti 
alması engellenmektedir. Bu durumun toplumumuza 
maliyeti daha güvensiz yapılar, daha fazla yıkım ve 
daha çarpık bir kentleşmedir” dedi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
ise şöyle konuştu:

Değerli Arkadaşlar,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulumuz adına hepinizi dostlukla selamlıyorum. 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel 
Sorunları ve Çözüm Önerileri Van Yerel Kurultayına 
hoş geldiniz.

Bildiğiniz gibi 45. Genel Kurulumuzu Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinin hemen öncesinde, Olağanüstü Hal 
koşulları altında ve ekonomik krizin etkisini arttırmaya 
başladığı bir dönemde gerçekleştirmiştik.

Genel Kurulumuzda yürüttüğümüz tartışmalarda, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, OHAL 
Rejiminin ve Ekonomik krizin ülkemizdeki mühendis, 
mimar ve şehir plancılarına etkisini açığa çıkartacak 
çalışmalar yapma kararına varmıştık.

Bu karar doğrultusunda hazırladığımız çalışma 
programında farklı alanlarda çalışan meslektaşlarımızın 
sorunlarını tespit etmeye yönelik faaliyetler planladık.

Bu dönemde Kamuda Çalışan Meslektaşlarımızın, 
Ücretli Çalışan-İşsiz Meslektaşlarımızın, OHAL 
KHK’larıyla İhraç Edilen Meslektaşlarımızın, 
Emekli Meslektaşlarımızın, İş Güvenliği Uzmanı 
Meslektaşlarımızın ve Bilirkişilik alanının sorunlarına 
ilişkin çalıştaylar ve TMMOB Kadın Kurultayını 
gerçekleştirdik. Bu çalıştay ve kurultayların sonuç 
bildirgelerini üyelerimizle ve kamuoyuyla paylaştık. 
Bu çalıştayların örgütlenmesinde emeği geçen tüm 
çalışma grubu üyelerimize ve TMMOB teknik görevlisi 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki aylarda Engelli meslektaşlarımızın 
sorunlarına ilişkin çalıştayımızı da gerçekleştireceğiz.

Bütün bu çalıştay ve kurultaylarımızda elde ettiğimiz 
veriler ve tartıştığımız konular ışığında 2020 yılı Nisan 
ayı içerisinde TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir 
Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Kurultayı yapılacak.

Bu etkinliğimize hazırlık yapabilmek ve üyelerimizin 
sürece katılımını artırabilmek için yerellerde kurultaylar 
gerçekleştiriyoruz. Bundan önce, Bursa, Denizli, 
Mersin, Mardin, Kırklareli, Aydın, Kocaeli, İstanbul, 
Diyarbakır, Adana ve Ankara’da yerel kurultaylarımızı 
gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde İzmir Yerel 
Kurultaylarını gerçekleştireceğiz.

Bugün Van İl Koordinasyon Kurulumuzun düzenlediği 
yerel kurultayda Van’daki meslektaşlarımızla bir 
aradayız. Buradaki tartışmaların Nisan ayında 
yapacağımız merkezi Kurultay açısından ön açıcı 
olacağına inanıyorum.

TMMOB MMŞP GÜNCEL SORUNLARI VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VAN YEREL KURULTAYI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Değerli Arkadaşlar,

Dün Diyarbakır’daydım. Hukuksuz biçimde 
görevden alındıktan sonra tutuklanan 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 
eşbaşkanı Selçuk Mızraklı’nın duruşmasına 
katıldım. TMMOB olarak, görevden alınan 
Belediye Başkanı arkadaşlarımızla dayanışma 
içerisinde olduğumuzu ilk günden itibaren 
dile getirmiştik. Tutuklanmadan önce Selçuk 
Bey ile yüz yüze görüşmüş, Diyarbakır’da 
sürdürülen İrademe Dokunma eylemine 
birlikte katılmıştık.

Sadece Diyarbakır Belediyesiyle değil, Van 
ve Mardin Büyükşehirlerinin de içinde yer 
aldığı hukuksuz biçimde kayyum atanan 
tüm belediye başkanlarıyla dayanışmamızı 
sürdüreceğiz.

Çünkü bizler biliyoruz ki, kayyumlar konusu başından 
sonuna kadar hukuki değil siyasi bir konudur. AKP’nin 
demokrasiye ve halk iradesine bakışının özetidir. Bu 
anlayış, benzerlerini darbe dönemlerinde gördüğümüz 
faşizan bir yönetim zihniyetinin ürünüdür.

Tek adam rejimi bir keyfiyet rejimidir. Tek adam 
rejiminin özü, halk egemenliğinin ilkesinin ortadan 
kaldırılması, halk ile yönetenler arasında bağın 
koparılmasıdır. Tek adam rejiminin bir üst aşaması 
yerel yönetimlerin de tümüyle valiliklere ve merkezi 
idareye bağlanmasıdır.

Bizler bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir 
plancıları olarak demokrasiye, halk iradesine ve 
hukukun üstünlüğüne olan inancımızı bugüne kadar 
her defasında açık biçimde dile getirdik. Bundan 
sonra da bu tutumumuzdan geri adım atmayacağız. 
Demokrasiyi, barışı ve adaleti savunacağız.

Değerli Arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi TMMOB, ülkemizdeki mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının hak ve çıkarlarını 
halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, 
mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve 
mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının 
zeminini yaratmakla görevlidir.

Anayasadan ve kuruluş yasamızdan aldığımız bu 
görev, bizleri halka karşı sorumlu tutar. Bizler de 70’li 
yıllardan bu yana halka karşı sorumluluklarımızın 
bilinciyle, mühendis-mimar ve şehir plancılarının 
çıkarlarının emeğiyle geçinen kesimlerin çıkarlarıyla 
bir olduğu anlayışıyla mücadele ederiz.

Toplumun genel çıkarını önceleyen bu yaklaşımımız 
elbette toplumu sömüren sermaye kesimlerinin ve 
egemen sınıfları rahatsız etmektedir. Egemen sınıflarda 
yarattığımız bu hoşnutsuz, bizleri siyasal iktidarın 
saldırılarının hedefi haline getirmektedir.

Bilimin ve teknik aklın temsilcisi olan mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının toplumsal etkinliğini azaltmaya 
yönelik saldırılar temel olarak iki eksende gelişiyor. 
Saldırıların ilk ekseni, Türkiye’deki 600 bine yakın 
mühendis, mimar ve şehir plancısının örgütlü gücü 
olan TMMOB’nin kamusal yetki ve sorumluluklarını 
ortadan kaldırmaya yönelik saldırılardır.

Saldırıların ikinci ekseni ise, her türlü bağnaz ve 
gerici anlayış karşısında bilimin ve teknik aklın 
temsilcisi olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
mesleki saygınlığını ve etkinliğini azaltmaya yönelik 
saldırılardır.

Yani ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancıları 
hem örgütlü yapılarıyla hem de meslek mensubu 
kimlikleriyle çifte bir saldırı altında yaşamaktadır.

Hepinizin bildiği gibi örgütlü gücümüz olan TMMOB’ye 
yönelik saldırıların başlıca amacı, TMMOB yasasında 
ve mevzuatında yapılacak değişikliklerle Birliğimizin 
Anayasa’dan kaynaklanan kamusal yetkilerinin 
budanması, örgütsel gücünün azaltılması ve seçim 
sisteminin değiştirilerek yönetimlerinin kontrol altına 
alınması geliyor.

Bu saldırılar yıllardır çeşitli biçimlerde karşımıza 
geldi ve TMMOB’nin kararlı tutumu, bu saldırıların 
püskürtülmesinde önemli bir rol oynadı. Bu noktada 
istediği sonucu alamayan siyasal iktidar son olarak 24 
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Haziran Seçimleri sonrasında çıkardığı Kararnamelerle, 
TMMOB ve bağlı Odalarını, bakanlıklar ile bağlı, ilgili, 
ilişkili kuruluşların bünyelerinde kurulan danışma 
kurulu, genel kurul ve konsey gibi yapılardan tamamen 
dışladı.

Dahası, Birliğimizin Anayasal statüsü ve özerk yerinden 
yönetim kuruluşu olma özelliği görmezden gelinerek 
Devlet Denetleme Kurulu’nun hiyerarşik vesayeti altına 
almaya yönelik düzenlemeler yapıldı.

Bütün bunlarla da yetinilmeyerek, mesleki ve toplumsal 
sorumluluğumuz gereği yaptığımız açıklamalar ve 
yürüttüğümüz kampanyalar nedeniyle Yürütme 
Kurullarımıza ceza soruşturmaları açıldı.

Ne mutlu bize ki, Birliğimizi hedef alan bu saldırılara 
karşı tüm Oda ve üyelerimizle tek vücut olarak karşı 
durduk. TMMOB’nin kararlı bir mücadele örgütü 
olduğunu dosta düşmana gösterdik. Bu kararlı 
mücadelede dimdik duran TMMOB örgütlülüğü 
önünde saygıyla eğiliyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Az önce söylediğim gibi, mühendis, mimar ve şehir 
plancıları olarak bizler sadece örgütlü kimliğimizle 
değil, mesleki kimliğimizle de saldırı altındayız.

Meslek alanımıza yönelik saldırıların temelinde 1980’li 
yıllardan itibaren uygulanan neoliberal ekonomi 
politikaları yatmaktadır.

Özelleştirmeye, piyasalaştırılmaya, kuralsızlaştırma 
ve sanayisizleştirmeye yönelik neoliberal 

politikaların 1980 sonrasında iktidarlar tarafından 
benimsenmesi sonucu meslek alanlarımız büyük darbe 
almıştır. Sanayi tesisleri, enerji santralleri, petrokimya 
ve demir-çelik tesislerimiz, tarımda üretime dayalı 
kuruluşlarımız, teknik hizmetler altyapımız elden 
çıkarılmış; sanayi ve tarımda üretime dönük tüm 
çabalar ortadan kaldırılmak istenmiştir.

Tüm alanlarda ithalata ve fason üretime, 
taşeronlaşmaya, kamu ve halka ait arazi ve mülklerin 
yağmalanmasına dayalı rant eksenli bir ekonomi inşa 
edilmiştir. Böylelikle meslek icra ettiğimiz alanlarda 
üzerimize düşen kamusal hizmetler ticarileştirilmiş, 
mesleğimizin toplumsal niteliği aşındırılmıştır.

Üniversite ve mezun sayısının hızla artmasına 
paralel olarak yaşanan “mesleki değersizleşme”, 
meslektaşlarımızın teknik ayrıcalıklarını ortadan 
kaldıran bir düzeye erişmiştir. Bu durum hem özel 
sektörde hem de kamuda çalışan meslektaşlarımızın 
mesleki uygulama alanlarının daralmasına neden 
olmuştur.

Bugün karşı karşıya olduğumuz kriz, neoliberal 
programın meslek alanımızda yarattığı bu tahribatı 
daha da derinleştirmektedir.

Kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, 
mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, 
projelendirme, uygulama, denetleme işlerini yapan 
meslektaşlarımız ekonomik kriz koşullarından en çok 
etkilenen kesimler arasında yer alıyor.

Uzun yıllardır sistematik olarak uygulanan neoliberal 
politikalar sonucunda, kamuda çeşitli statülerde 
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çalışan ve farklı ücretler alan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının ekonomik ve sosyal koşulları, üstlendikleri 
sorumluluklara ve almış oldukları eğitime uymayan bir 
düzeye geriletilmiştir. Kamudaki mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının mesleki iş alanları daraltılmıştır.

Kamu çalışanlarının kaderi, iktidarın keyfi 
uygulamaları ile belirlenmektedir. Yapılan atamalara 
liyakat temelinde değil; yandaşlık ve keyfiyet temelinde 
gerçekleştirilmektedir. Çalışanlar yer ve pozisyon 
değişimi ile tehdit edilmekte, böylelikle teknik hizmetler 
için en önemli kamu hafızasının kalıcılaştırılması 
engellenmektedir.

Kamuda çalışanlar arasında eşit işe eşit ücret, eşit 
statü tanınmamaktadır. Hem kurumlar arasında, hem 
de en düşük ve en yüksek ücretlerde fark giderek 
artmış, ücret adaleti ortadan kalkmıştır. Çalışma 
yaşamı farklı personel tanımlamaları ile örgütsüz, 
sendikasız bırakılmak istenmektedir. Bu durum temel 
özlük haklarında büyük gerileme ve kayıplara neden 
olmaktadır.

Değerli Arkadaşlar,

Ücretli çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşulları 
kriz derinleştikçe daha da zorlaşmaktadır. İşten 
çıkarılma tehdidini her zaman yanı başında hisseden 
ücretli çalışan meslektaşlarımız kriz koşullarında ilk 
gözden çıkarılacaklar listesinde bulunuyor. İşsizlik 
tehlikesi; düşük ücretlerle esnek, güvencesiz ve sağlıksız 
koşullarda çalışma mecburiyetinin hatırlatıcısı olarak 
meslektaşlarımız üzerinde açık bir tehdit oluşturuyor.

Ücretlerimiz enflasyon karşısında giderek eriyor ve 
yaşam standardımız dibe doğru çekiliyor. Sigorta 
primlerimizin gerçek ücretler üzerinden yatırılmaması 
ile emeklilik ve sosyal güvence haklarımız da gasp 
ediliyor.

İşsiz kalma, mühendis emeğinin değersizleşmesi ve 
niteliksiz işlerde istihdam edilme meslektaşlarımızın 
en önemli sorunu haline gelmiş durumda.

Bunlara ek olarak, pek çok mühendis, mimar ve şehir 
plancısı arkadaşımız mesleki yetersizlik sorunları; fazla 
mesailerde ücret verilmemesi; fazla çalıştırma, iş saatleri 
ihlali; sosyal hak ihlalleri ve özlük haklarına yönelik 
sorunlarla yüz yüzedir. Bu durum mesleklerimizin 
kamucu özelliklerinin azalmasına neden olmaktadır.

Nitelikli bir eğitim alan, köklü üniversitelerden iyi 
derecelerle mezun olmuş birçok genç meslektaşımız, 
mesleki, maddi ve sosyal tatminsizlik nedeniyle 
geleceğini yurt dışında arıyor.

Krizin yarattığı işsizlik, borçlanma ve yoksullaşma 
sarmalından en fazla etkilenen arkadaşlarımızın başında, 
OHAL Döneminde Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
görevlerinden ihraç edilen arkadaşlarımız geliyor. 
Bildiğiniz gibi çoğunluğu Güneydoğu Anadolu’daki 
kayyum atanan belediyelerde çalışan 3 binin üzerinde 
Mühendis, mimar ve şehir plancısı arkadaşımız ihraç 
edildiler. Bunların çok az bir kısmı OHAL Komisyonu 
aracılığıyla işine dönebildi, büyük bir çoğunluğu 
hakkında henüz karar bile verilmedi.

Kamudan ihraç edilen arkadaşlarımız sadece işlerini 
kaybetmekle kalmadılar. Aynı zamanda başka işlerde 
çalışmaları önünde engeller de çıkartıldı. Meslek 
alanımızda bunu en somut olarak yapı denetim 
alanında yaşadık. Yapı denetimi kuruluşlarında çalışan 
mühendis ve mimarlardan KHK ile ihraç edilmiş 
olanların belgeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından iptal edildi. Yeni başvurular da reddedilerek 
yapı denetimi sistemindeki sicilleri silindi.

İhraç arkadaşlarımızın yurt içinde kamusal hizmeti 
niteliğindeki işlerde çalışmasına izin verilmediği gibi, 
pasaport yasakları nedeniyle yurt dışına da çıkmaları 
engellenmektedir. Meslektaşlarımızın çalışma hakkını 
elinden alan bu uygulamalara ilişkin bizler TMMOB 
olarak hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz.

Değerli Arkadaşlar,

Ülke olarak yaşadığımız krizler, meslek hayatımızda 
yaşadığımız sorunların toplumsal yaşamımıza da 
etkilerini artırmaktadır. Ülkemizin kaynakları rant 
ekonomisi ile heba edilirken; bilimden, sanayiden, 
kalkınmadan, eşitlikten, özgürlükten ve barıştan  yana 
olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının üzerindeki 
sorumluluk her geçen gün artmaktadır.

Mesleki sorunlarımız, ülkemizin ve halkımız 
sorunlarından bağımsız olarak düşünülemez. Bu 
nedenle TMMOB gibi mesleki demokratik kitle 
örgütlerinin üyelerinin ve kamunun çıkarlarını 
korumak için üstlenmesi gereken sorumluluk giderek 
artmaktadır.

Ülkemiz, halkımız, mesleğimiz ve geleceğimiz için 
çıkış yolu, tespit edilen sorunlara birlikte, dayanışma 
ile çözümler üretmekten geçmektedir.

Ülkemizin aydınlık geleceğini planlayan ve inşa 
eden meslektaşlarımızın sorunları çözüldüğünde 
ülkemizin temel sorunlarının çözümüne daha 
çok yaklaşacağımızın bilinci ile hepinizi saygı ile 
selamlıyorum. Van yerel kurultayımızın başarı ile 
geçmesini temenni ediyorum.
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TMMOB, DİSK, KESK, TTB ve 10 Ekim Derneği 
tarafından düzenlenen “Emek, Barış ve Demokrasi 
Anıt Meydanı Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım 
Projesi Yarışması” kapsamında yer görme işlemi 21 
Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

21 Aralık 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilen yer 
görme işlemi, 10 Ekim 2015 Katliamının gerçekleştiği 
Ankara Garı önü ve yarışma kapsamına giren alanda 
gerçekleştirildi. Ankara Garı önünde katliamın 
gerçekleştiği patlama noktaları, geçici anıt meydan, 
tarihi yapılar, proje yarışması kapsamına giren alan ve 
ilgili bölgeler incelendi. Proje yarışmasının şartnamesi 
ve teknik detaylar konusunda görüş alışverişinin 
gerçekleştiği yer görme işlemine yarışma Düzenleme 
Kurulu da eşlik etti. Yer görmeye Yarışma Düzenleme 
Kurulunda yer alan TMMOB Yönetim Kurulu II. 
Başkanı Selçuk Uluata, TMMOB Yönetil Kurulu üyesi 
Deniz Kimyon, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül 
ve Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali 
Hakkan, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Gözde Güldal, Şehir Plancıları Odası 
Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ender 
İplikçi ve yarışmaya başvuranlar katıldı.

10 EKİM EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ ANIT MEYDAN 
YARIŞMASI KATILIMCILARI İLE YER GÖRME 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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