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Bu Sayıda
Birliğimizin 47. Olağan Genel Kurulu 26-29 Mayıs 2022 
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Gezi Davasında 
tutuklanan arkadaşlarımıza destek ve dayanışma 
mesajlarının öne çıktığı genel kurulumuzda geçtiğimiz 
çalışma dönemine ilişkin değerlendirmeler ve gelecek 
döneme ilişkin önerilerinin dile getirildi.

Genel Kurulda yapılan tartışmalarda AKP’nin baskı 
politikalarına karşı mücadelenin büyütülmesi, adalet 
ve hukuk mücadelesinin yükseltilmesi, dinci-gerici-
ırkçı-şovenist uygulamalara karşı çıkılması, barış içinde 
bir arada yaşamın savunulması, kadınlara yönelik 
ayrımcılığın ve şiddetin sona erdirilmesi, emeğiyle 
geçinen toplum kesimlerinin hayatlarının iyileştirilmesi, 
Doğamızı-doğalkaynaklar ımızı-şehir ler imizi 
toplumsal varlıklarımızı tehdit eden neoliberal anlayışa 
karşı durulması ve meslektaşlarımızın ekonomik-
demokratik-sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi 
için mücadelenin yükseltilmesi konularında fikir birliği 
oluştu.

Bu konular önümüzdeki dönemin mücadele 
programının belirlenmesinde temel öncelikler olacak. 
Genel Kurula katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyor, 
kurullarda görev alan tüm arkadaşlarımıza önümüzdeki 
dönem çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Bu sayımızda Gezi Davası’nda tutuklanan 
arkadaşlarımıza sahip çıkmak için ülke çapında 
yürüttüğümüz kampanya, Genel Kurul sonrasında 
yürüttüğümüz çalışmalar ve ülke sorunlarına ilişkin 
yaptığımız açıklamalara yer veriyoruz.

İyi okumalar.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 47. Olağan 
Genel Kurulu, davetli konuklarımızın ve Birliğimize 
bağlı 24 Odamızdan seçilen delegelerin katılımıyla 
26 -28 Mayıs 2022 tarihlerinde Kocatepe Kültür 
Merkez’inde gerçekleştirildi.

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül’ün açtığı 47. 
Olağan Genel Kurulumuzun Divan Kurulu, Ali Ekber 
Çakar’ın başkanlığında, Mehtap Ercan Bilgen, Adil 
Güneş Akbaş, İmren Taşkıran, Buket Çelik, Mukaddes 
Şamioğlu ve Mehmet Veysi Çevrim’den oluştu.

Gezi Direnişi hakkında gerçekleştirilen sinevizyon 
gösteriminin ardından TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, Genel Kurulun Açılış 
Konuşması’nı yaptı. Koramaz konuşmasına cezaevinde 
bulunan Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Can 
Atalay ve tüm Gezi Davası tutuklularını selamlayarak 
başladı. Siyasi iktidar güdümündeki yargı kararlarının 
Gezi Direnişine leke düşüremeyeceğini dile getiren 
Koramaz, Gezi Davasında tutuklanan arkadaşlarımıza 
sahip çıkmaya devam edeceklerini bir kez daha 

vurguladı. Emin Koramaz konuşmasında ayrıca bir 
önceki genel kurulumuzdan bu yana geçen 10 aylık 
sürede ülkede derinleşen kriz ve yaşanan sorunlar 
hakkında değerlendirmelerde bulunurken, bu süreçte 
TMMOB’nin çalışmaları hakkında da bilgi vererek 
konuşmasını tamamladı.

Emin Koramaz’ın ardından salonda bulunan siyasi 
parti ve emek örgütleri temsilcilerine söz verildi. 
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar iktidarın Gezi 
Davası, Kobane Davası, HDP Kapatma Davası gibi 
siyasi davalar eliyle toplumsal muhalefeti kontrol altına 
almaya çalıştığını dile getirerek, ortak mücadelenin 
önemine dikkat çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Veli Ağbaba, Gezi’de suç ve terör arıyorlarsa Gezi 
Direnişi sırasında öldürülen gençlerin katillerinin 
yargılanması gerektiğini söyleyerek, iktidarın farklı 
düşünen kesimleri susturmaya yönelik girişimlerini 
eleştirdi. Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder 
İşleyen, konuşmasında, yıllardır halka yapmadığı 
kötülük kalmayan AKP iktidarı sonrasında kurulacak 
Türkiye’de Gezi’de yarattığımız değerlerin temel 

TMMOB 47. OLAĞAN GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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belirleyici olacağını, tek adam rejimine karşı hep 
birlikte mücadele ederek son verileceğini ifade etti. 
Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, 
son zamanlarda verilen yargı kararları ve sosyal hayatı 
yasaklamaya dönük uygulamalar ülkeyi faşizme 
götürme yolunda döşenen taşlar olduğunu ve gidişata 
hep birlikte engel olunması gerektiğini dile getirdi. TKP 
Merkez Konseyi üyesi Ali Uruk Arıkan, TKH sözcüsü 
Cengiz İlker, Kıbrıs TMMOB adına Tunç Adanır da 
konuşmalarında ortak mücadelenin önemine dikkat 
çektiler.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasında, 
DİSK olarak TMMOB, KESK ve TTB ile Yıllardır 
omuz omuza yürütülen mücadeleyi büyütme kararlı 
olduklarını, eşitlik, adalet, özgürlük ve demokrasi 
temelinde yeni bir ülke kurmak için mücadele 
edeceklerini vurguladı. KESK Eş Genel Başkanı 
Mehmet Bozgeyik, kapitalizmin içinde bulunduğu 
krizden çıkmak için emeğe yönelik saldırıların 
arttığını, sermayenin azgın saldırılarına ve sömürüsüne 
karşı emekçiler olarak hep birlikte mücadele edilmesi 
gerektiğini ifade etti. TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Şebnem Korur Fincancı konuşmasında barış içinde 
insanca ve onurlu bir yaşam kurma mücadelesinde yan 
yana olmayı sürdüreceklerini belirterek 29 Mayıs’ta 
yapılacak olan sağlık mitingine davet etti. Son olarak 
İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan, toplumun ortak 
talebi olan adalet mücadelesi yanında savaşa karşı barış 
mücadelesini de büyütmemiz gerektiğini söyledi.

Konuk konuşmalarının tamamlanmasının ardından 
çalışma raporu üzerine görüşmelere geçildi.

TMMOB YÖnetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
47. Olağan Genel Kurulu Açılış Konuşması şöyle:

Sayın Divan,

Emek meslek örgütlerimizin, siyasi partilerimizin, 
demokratik kitle örgütlerinin değerli başkan ve 
yöneticileri,

Ülkemizin en karanlık günlerinde TMMOB 
mücadelesine ve örgütlülüğüne sahip çıkan sevgili 
delege arkadaşlarım,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 47. Olağan 
Genel Kuruluna hepiniz hoş geldiniz.

Varlığınız ve desteğiniz bize onur ve güç veriyor. 
TMMOB Yönetim Kurulumuz adına hepinizi sevgi, 
saygı ve dostlukla selamlıyorum.

Selamların en büyüğünü bugün aramızda olamayan 
mücadele arkadaşlarımıza, Bakırköy ve Silivri 
cezaevlerine gönderiyorum:

Selam olsun Yönetim Kurulumuzun değerli üyesi 
Mücella Yapıcı’ya, selam olsun Tayfun Kahraman’a, 
selam olsun Can Atalay’a.

Gezi davasında yargılanan, ceza alan tüm 
arkadaşlarımıza selam olsun.

Aradan geçen dokuz yılın ardından bile iktidar 
sahiplerine korku salan görkemli Gezi Direnişini 
selamlıyorum.

O direnişin parçası olmuş muhteşem kalabalıkları 
selamlıyorum.

Ve elbette Gezi Direnişinde kaybettiğimiz 
çocuklarımızı, Abdocan’ı, Mehmet’i, Ethem’i, Ali 

İsmail’i, Medeni’yi, Ahmet’i, 
Hasan’ı, Berkin’i selamlıyorum.

İktidar, korkusundan unutamadı 
onları, bizler hasretimizden. Gezi 
Direnişi gibi tertemiz alınlarından 
öpüyorum hepsini…

Sevgili dostlar,

Buradan bir selamda, emeğinin 
karşılığını alabilmek için, insanca 
yaşayabilecekleri bir ücret ve 
çalışma koşulları için, yaşam 
alanlarına, ülke varlıklarına, 
üniversitelerine, toplumsal 
cinsiyet eşitliğine, haklara, 
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özgürlüklere ve çocuklarının geleceğine sahip çıkmak 
için, Türkiye’nin dört bir yanında direnen, mücadele 
eden işçilere, emekçilere, emeklilere, gençlere, kadınlara 
tüm toplum kesimlerine göndermek istiyorum.

Ne diyor Usta:

“Düşmezse düşmesin yakamızdan ölüm,
Bizim de üstümüze güneş doğacak gülüm,
Gülüşüne bir kurşun sıksa da ölüm,
Unutma ki umuda kurşun işlemez GÜLÜM”

Gerçekten de, direnenlerin, mücadele edenlerin varlığı 
bizlere umut veriyor.

Direnerek, mücadele ederek elde ettiğimiz her kazanım, 
tüm toplumun ortak kazanımıdır. Ortak geleceğimiz, 
bu kazanımlarla şekillenecek ve güzelleşecektir.

Emeğin güçlü kollarıyla kurulacak bir dünyada ne 
açlık olacak ne sefalet, ne savaş olacak ne nefret, ne 
emperyalist boyunduruk olacak ne kapitalist sömürü, 
ne gericilik olacak ne de cehalet!

Emeğimizle kuracağımız dünyada demokrasi olacak, 
özgürlük olacak, barış olacak, bağımsızlık olacak, 
laiklik olacak, gönenç olacak, huzur olacak!

Buna yürekten inanıyorum.

Değerli Konuklar, Sevgili Arkadaşlar,

Tam 1 ay oldu…

Adalet ayıbı siyasi güdümlü bir kararla arkadaşlarımız 
hapse atılalı tam 1 ay oldu.

Onları elimizden aldıkları mahkemenin kapısında hep 
birlikte bir söz vermiştik:

“Gezi Parkına nasıl sahip çıktıysak, Gezi Direnişine 
nasıl sahip çıktıysak, tutuklanan arkadaşlarımıza da 
aynı kararlılıkla sahip çıkacağız” demiştik.

Bu söz sadece mahkeme salonundakilerin sözü değil, 
ülkedeki tüm toplumsal muhalefetin sözüydü.

Ve tam 1 aydır ülkenin dört bir yanında yaptığımız 
eylemlerle, astığımız pankartlarla, devam eden adalet 
nöbetlerimizle arkadaşlarımıza sahip çıkma irademizi 
dosta düşmana gösteriyoruz.

İlk günden beri yurdun dört bir yanında yapılan 
eylemlere, tutulan adalet nöbetlerine verilen destek, 

Gezi Direnişi’nin arkasında ne denli geniş bir toplum 
desteği olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu destek, Gezi Direnişi’nin, mahkemenin iddia 
ettiği gibi “kökü dışarıda olan bir hükümeti devirme 
girişimi” değil, milyonlarca insanın parçası olduğu bir 
halk hareketi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu destek, iktidar güdümündeki mahkemenin verdiği 
bu cezaların hukuki dayanağı olmadığı gibi, hiçbir 
toplumsal meşruiyetinin de bulunmadığını gösterdi.

Burada bir kez daha altını çiziyorum: İktidar ne 
kadar büyük yalanlar söylerse söylesin, güdümlü 
mahkemeleri ne karar verirse versin, yandaş medya 
ne yazarsa yazsın Gezi Direnişi ve bu direnişin parçası 
olmuş herkes, tarih karşısında ve toplum vicdanında 
tertemizdir, lekesizdir.

Ne kadar çabalarsa çabalasınlar ne kadar uğraşırsa 
uğraşsınlar Gezi’nin masumiyetine, Gezi’nin 
haklılığına, Gezi’nin gerçekliğine en ufak bir leke 
süremeyecekler.

Hep söylüyorum, bir kez daha gururla söyleyeceğim: 
Gezi bu ülkenin onurlu geçmişi, umutlu geleceğidir. 
Gezi bu ülkenin başına gelmiş en güzel şeydir.

Gezi Direnişi, bu topraklarda ağaca, doğaya ve kamusal 
mekânlara sahip çıkma iradesinin, geleceği kazanma 
mücadelesinin zirvesidir.

Gezi Direnişi insanlığın ortak değerlerine, haklara ve 
özgürlüklere sahip çıkmanın, toplumun her kesiminden 
insanın bir arada yaşamasının ve dayanışmasının en 
güzel örneğidir.

Gezi direnişi katılımcılığın, yaratıcılığın ve doğrudan 
demokrasinin ifadesidir.

Siyasi iktidarı asıl korkutan da zaten Gezi’de kolektif 
olarak ortaya çıkardığımız bu değerlerdir.

İktidarın sığ dünya görüşü bu değerlerle boy 
ölçüşemediği için, iktidar bu değerlerle siyaseten baş 
edemediği için talimatlı yargı eliyle bu değerlerimizi 
karalamaya çalışıyor.

Ama bilsinler ki, onlar gidecek, karanlık gidecek ama, 
Gezi kalacak.

Bu ülkede kök salmış bir direniş geleneğinin adı 
haline gelen Gezi’ye kara çalmaya hiç kimsenin gücü 
yetmeyecektir.
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Değerli Konuklar, Sevgili Arkadaşlar,

Hepimiz biliyoruz ki, siyasi iktidarın ve onun 
maşalarının Gezi Direnişi nezdinde asıl cezalandırmak 
istediği eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye ideali için 
mücadele eden toplumsal muhalefet hareketidir.

Siyasi iktidarın arkadaşlarımız ve Taksim Dayanışması 
nezdinde cezalandırmak istediği parkına, şehrine, 
doğasına, tarihine sahip çıkan mühendis, mimar ve 
şehir plancılarıdır.

Siyasi iktidarın cezalandırmak istediği, attığı her 
hukuksuz adımda karşısında gördüğü mesleki bilgisini 
halktan yanan kullanan kamucu meslektaşlarımızdır.

Ve elbette hepimiz biliyoruz ki, siyasi iktidarın 
cezalandırmak istediği, yıllardır her fırsatta saldırdığı 
TMMOB ve bağlı odalarının toplumcu mücadele 
çizgisi ve onurlu mücadele geleneğidir.

Bu yağmacıların, bu haramilerin, bu zorbaların 
saldırıları yürüdüğümüz yolun doğruluğunun, 
mücadelemizdeki ısrarımızın haklılığın göstergesidir.

Ne diyor şair:

Ne alnımızda bir ayıp
Ne koltuk altında
Saklı haçımız
Biz bu halkı sevdik
Ve bu ülkeyi.
İşte bağışlanmaz
Korkunç suçumuz…

Ne yaparlarsa yapsınlar, üzerimize ne kadar gelirlerse 
gelsinler biz bu halkı ve bu ülkeyi sevmekten asla vaz 
geçmeyeceğiz.

Arkadaşlarımıza verdikleri cezalar, bu ülkedeki, 
mühendis, mimar ve şehir plancıları mücadelesi 
tarihine işlenmiş birer nişandır!

Bu nişan, TMMOB’nin onurlu mücadele tarihinde 
sonsuza dek gururla parlayacaktır.

İktidar zorbalığına dün nasıl boyun eğmediysek, bugün 
de boyun eğmeyeceğiz.

Gezi Direnişini, Gezi Davası’nda ceza alan 
arkadaşlarımızı, uğruna bedeller ödediğimiz 
değerlerimizi, ülkemizi savunmaya devam edeceğiz..

Ve ant olsun ki, en kısa zamanda arkadaşlarımıza 
yeniden kavuşacağız. Eşit, özgür, demokratik bir 
Türkiye için yan yana mücadele etmeye, kaldığımız 
yerden devam edeceğiz.

Buna tüm kalbimle inanıyorum. Çünkü iktidar 
dayatmasıyla verilen kararların ömrü, iktidarın ömrü 
kadardır ve hepimiz biliyoruz ki bu iktidarın ömrü 
dolmuştur.

Buradan iktidara bir kez daha sesleniyorum: hukuku 
ve yargı organlarını siyasal çıkarlarınız doğrultusunda 
kullanmaktan vaz geçin.

Buradan yargı organlarına ve yargıçlara da bir kez daha 
sesleniyorum: kararlarınızı iktidarın ihtiyaçlarına göre 
değil, hukukun evrensel ilkelerine göre verin.

Adaletin yerini bulması için, zedelenen toplumsal 
vicdanın onarılması için arkadaşlarımızı derhal serbest 
bırakın.

Hiç kimsenin bu ülkeye, bu halka bu denli kötülük 
yapmaya, bu denli acı çektirmeye hakkı yok.

Değerli Konuklar, Sevgili Arkadaşlar,

İçerde tek adam rejiminin halk düşmanı politikaları, 
dışarda emperyalistlerin güç mücadeleleri yaşadığımız 
hayatı hepimize zehir ediyor.

Bu zehirden kurtulmak, hepimizin en önemli ve 
öncelikli görevidir.

İktidar partisinin yirmi yıldır adım adım kurduğu 
tek adam rejimi, ne yazık ki ülkemizin ve halkımızın 
kabusu haline dönüştü.

Yirmi yıllık iktidar dönemlerinde uyguladıkları 
politikalar ülkeyi her alanda krize sürüklemiş durumda.

Ekonomiden siyasete, hukuk sisteminden eğitime, 
tarımdan sanayiye, kamu yönetiminden dış politikaya 
kadar her alanda derin krizler yaşıyoruz.

Verdikleri her kararla, hayata geçirdikleri her 
uygulamayla, attıkları her adımla daha kötüye doğru 
sürükleniyoruz.

Ömrünü tüketen iktidar, ülkenin kaderini de kendisine 
ortak etmeye, ülkeyi de kendisiyle birlikte uçurumun 
dibine sürüklemeye çalışıyor.

Bu denli saldırganlıklarının, bu denli hoyratlıklarının, 
bu denli şuursuzluklarının nedeni bu ülkenin geleceğine 
ilişkin hiçbir umutlarının, planlarının kalmamasıdır.
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“Suçluların telaşı”, “kaybedenlerin korkusu” içinde 
geçiriyorlar son günlerini.

Herkes gibi kendileri de biliyor ki, bugün tüm ülke 
tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birisi 
yaşanıyorsa, bunun nedeni yıllardır uyguladıkları 
neoliberal politikalardır.

Uygulanan özelleştirme politikalarıdır. Üretim ve 
sanayileşme politikalarından uzaklaşarak ranta dayalı 
sektörlere yatırım yapılmasıdır.

Kamu yararı taşımayan çılgın projelere ve saraylıların 
lüks yaşamına ayrılan kaynaklardır.

Kamu kaynaklarının yandaşlara, 5’li çeteye, cemaatlere, 
tarikatlara, akraba vakıflarına aktarılmasıdır.

Her kriz çıktığında kapısına dayandıkları sıcak para 
muslukları suyunu çekince, her kriz çıktığında soluğu 
aldıkları yurt dışı kaynakları birer birer kuruyunca 
çarkları döndüremez hale geldiler.

Bütçede bu denli gedik olunca, merkez bankasında 
bir kuruş para kalmayınca, dış ticaret açığı artınca 
ekonominin tüm yükü, emeğiyle geçinenlerin sırtına 
yüklenmiş durumda

Yaşanan bu kriz tüm toplumsal kesimler gibi biz 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının hayatlarını da 
çok olumsuz etkiliyor.

Kamuda ve özel sektörde sistematik bir biçimde 
daraltılan iş alanlarımız nedeniyle işsizlik tehlikesi, 
düşük ücretler ve güvencesiz çalışma biçimleri ortak 
kaderimiz haline geldi

Artan kiralar, kontrol altına alınamayan fiyatlar, temel 
tüketim maddelerinde yaşanan kıtlık, düşen alım gücü, 
açlık sınırına düşen ücretler ve giderek artan işsizik 
bizlerin de yaşamını söndürüyor.

Ekonomik ve sosyal koşullarımız, üstlendiğimiz 
sorumluluk ve almış olduğumuz eğitime uymayan bir 
düzeye gerilemiş durumda.

Ücretlerimiz enflasyon karşısında giderek eriyor ve 
yaşam standardımız dibe doğru çekiliyor.

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

TÜİK rakamlarıyla ne kadar gizlemeye çalışsalar da 
ülke tarihinin en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz.

Aldığımız hiçbir ürünü ikincisinde aynı fiyata alamaz 
hale geldik.

Çünkü her malın fiyatına ödeme garantili kıyak 
ihalelerin bedeli yansıyor. Her malın fiyatına faiz 
ödemelerinin yükü yansıyor.

Her malın fiyatına örtülü ödenek kesintileri yansıyor. 
Her malın fiyatına saraylıların lüks harcamalarının 
bedeli yansıyor.

Her şey zamlanırken, gelirlerimiz giderek düşüyor. Her 
alışverişte daha çok yoksullaşıyoruz.

Her geçen gün daha fazla borçlanıyoruz.

Bugün geldiğimiz noktada yüz yüze olduğumuz sorun 
sadece yoksullaşma, borçlanma sorunu olmanın da 
ötesine geçmiş durumda.

Artan fiyatlar, karşılanamayan maliyetler, yanlış 
politikalar nedeniyle tıpkı sanayi üretimi gibi tarımsal 
ve hayvancılık üretimi de durma noktasına geldi.

Bütün ülke olarak büyük bir gıda krizi, kıtlık tehdidi ve 
açlık tehlikesiyle yüz yüze bulunuyoruz.

IMF ve Dünya Bankasına verdikleri sözler nedeniyle, 
çok uluslu şirketlerin gönlü olsun diye yıllardır bu 
ülkede tarım ve hayvancılığı sistematik olarak bitiren 
iktidar, bugün ülkemizi ayçiçeği yağına, buğdaya, bir 
tutam samana muhtaç hale getirdi.

Türkiye gibi verimli ve geniş bir coğrafyayı açlığa 
mahkum edenleri asla unutmayacağız. Asla 
affetmeyeceğiz.

Değerli Konuklar, Sevgili Arkadaşlar,

Ülkemizde yaşanan kriz ekonomiyle sınırlı değil. Tek 
adam rejimi, her alanda bir kriz rejimi haline geldi.

Meclisin etkisizleştirilmesi, güçler ayrılığının ortadan 
kaldırılması, yargı bağımsızlığının yok sayılması, 
hukukun üstünlüğü anlayışının bitirilmesi ülkeyi 
yönetilemez hale getirdi.

Yönetemedikleri bu ülkeyi ellerinde tutmaya devam 
edebilmek için de, her türlü zorbalığa başvuruyorlar.

Devletin tüm organlarını, toplumsal muhalefeti 
sindirmek için kullanıyorlar. Devletin tüm organlarını 
toplumsal kamplaşma yaratmak için kullanıyorlar.
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Devletin tüm organlarını insanların yaşam tarzlarına 
müdahale etmenin aracı olarak kullanıyorlar.

Medyayı sansürlüyorlar, siyasetçileri-gazetecileri-
muhalifleri tutukluyorlar, festivalleri yasaklıyorlar, 
eğlence mekanlarını yasaklıyorlar, sanatçıları-gençleri 
susturuyorlar. Toplumu baskıyla teslim almaya 
çalışıyorlar.

Mafya ile kurulan karanlık ilişkiler, uyuşturucu 
kartellerinin ülkedeki etkinlikleri, denetimsiz 
gümrükler, denetimsiz sınırlar ülkeyi güvensiz ve 
güvenliksiz bir hale soktu.

Güvensizlikten, belirsizlikten, kaostan medet uman bir 
yönetim anlayışı egemen olmuş durumda.

Geldiğimiz noktada tek adam rejimi halkın desteğiyle 
değil, halka yönelik baskı ve zorbalıkla ayakta duruyor.

Bugün elimizde her alanda harabeye dönmüş bir 
ekonomi ve bürokrasiden hukuka kadar her alanda 
çürümüş bir devlet yapısından başka bir şey kalmadı.

Toplumun barış içinde bir arada yaşamasının kurallarını 
belirleyen Anayasa’nın yok sayıldığı, hukukun evrensel 
ilkelerinin yok sayıldığı, AİHM kararlarının yok 
sayıldığı, tümüyle Tek Adam’ın buyruklarıyla yönetilen 
bir ülke haline geldik.

Hukuk kuralları ve yargı, demokratik bir ülkede 
yurttaşların hak ve çıkarlarını korumak için vardır. 
Yurttaşları devletin sınırsız gücünden korumak için 
vardır.

Bizim ülkemizde ise hukuk kuralları ve yargı, AKP 
iktidarına kalkan olmak için var. AKP’nin elinde, halka 
karşı bir silah olmak için var.

Bunun son örneğini Canan Kaftancıoğlu örneğinde 
gördük. Ana muhalefet partisinin İstanbul İl Örgütü 
Başkanı, 8-10 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımları 
nedeniyle hapis ve siyaset yasağı cezasına çarptırıldı.

Aynı tarihlerde kendi sosyal medya hesaplarından 
FETÖ’ye övgüler düzenler, Türkçe Olimpiyatları’nda 
sahne almak için birbirleriyle yarışanlar, bunlar hiç 
olmamış gibi, muhaliflerin 10 yıl önceki sosyal medya 
geçmişlerini tarıyorlar.

Hukukun geldiği bu durum, yargıçların içine düştükleri 
bu durum ülkemiz açısından utanç vericidir. Bu utanç, 
20 yıllık AKP iktidarının utancıdır.

İktidarın utançlarının hangi birini saysak bir şeyler 
mutlaka eksik kalacak:

Seçimlerde kazanamadıkları belediyelerin başkanlarını 
görevden alarak tutuklayıp yerlerine kayyum atamak 
AKP’nin utancıdır.

Muhalefet partisi başkanlarını ve milletvekillerini 
hukuksuz biçimde cezaevinde tutmak AKP’nin 
utancıdır.

Kadınlara reva görülen şiddet, İstanbul Sözleşmesi’nden 
çıkmak AKP’nin utancıdır.

OHAL KHK’ları ile kamu emekçilerini sorgusuz, 
sualsiz işlerinden atmak AKP’nin utancıdır.

Yıllardır sürdürülen çıkarcı, kavgacı, saldırgan dış 
politika AKP’nin utancıdır.

Yandaş rektörler eliyle üniversitelerimizi 
niteliksizleştirmek, kampüsleri karakola çevirmek 
AKP’nin utancıdır.

Gencecik çocuklarımızın hayatlarını tarikat ve 
cemaatlerin insafına terk etmek AKP’nin utancıdır.

Yok edilen ormanlarımız, yağmalanan madenlerimiz, 
tüketilen derelerimiz AKP’nin utancıdır.

Bunca utançla yaşamak, yaşayabilmekse büyük bir 
utanmazlıktır.

AKP’nin en büyük silahı belki de budur. Ve sanırım bu 
silahı hafife almamamız gerekiyor.

Ne diyordu şair:
“Eğer; hak haksızlıktan yüce,
Sevgi nefretten üstün,
Aydınlık karanlıktan güçlüyse...
Çaresi yok usta...
Biz kazanacağız.”
Evet biz kazanacağız.

Bizim onurlu duruşumuz, siyasi iktidarın utanmazlığına 
galebe gelecek!

Buna yürekten inanıyorum.

Değerli Konuklar, Sevgili Arkadaşlar,

TMMOB olarak uzun yıllardır mücadelemizin 
temelini, siyasi iktidarın emek, halk ve doğa düşmanı 
politikalarına karşı ülkemize, mesleğimize ve halkımıza 
sahip çıkma mücadelesi oluşturuyor.
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Yağmacı bir zihniyetle, ülkenin tüm birikimini tüketen 
iktidarın, yeni rant alanları yaratmak için doğamıza 
ve tabiat zenginliklerimize yönelik başlattığı yeni 
saldırılar, bu mücadeleyi büyütmemiz için bize çok 
daha büyük sorumluluklar yüklüyor.

Çünkü biz sahip çıkmazsak zeytinliklerimizi kesecekler.

Biz sahip çıkmazsak tarım alanlarımızı yok edecekler.

Biz sahip çıkmazsak ormanlarımızı bitirecekler.

Biz sahip çıkmazsak kıyılarımızı, madenlerimizi, tarihi 
eserlerimizi yağmalayacaklar.

Biz sahip çıkmazsak Hasankeyf gibi Salda’yı da yok 
edecekler.

Biz sahip çıkmazsak derelerimizi kurutacaklar.

Biz sahip çıkmazsak İstanbul’un sonunu getirecek 
Kanal İstanbul’u hayata geçirecekler.

Biz sahip çıkmazsak bu ülkenin her metrekaresini 
satacaklar.

Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları 
olarak, ülkemizin geleceğinin karartılmasına izin 
vermeyeceğiz.

Önümüzdeki dönemde de atacağımız her adımda, bu 
sorumluluk bilinciyle davranacağız.

Ve bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, savunduğumuz 
değerlerden geri adım atmadık, atmayacağız.

İftiralarla örgütlerimizin yıpratılmak istenmesine, 
ilerici ve toplumcu değerlerimizin ortadan kaldırılmak 
istenmesine izin vermedik, vermeyeceğiz!

Örgütsel yapımızın, demokratik işleyişimizin, iç 
hukukumuzun ve kamusal varlığımızın çiğnenmesine 
göz yummadık, yummayacağız!

Bu örgüt bizlere Harun Karadeniz’lerin, Akın 
Özdemir’lerin, Teoman Öztürk’lerin mirasıdır.

Bizler bugüne kadar TMMOB’yi aşkla sevdik, sevdayla 
koruduk ve kararlılıkla savunduk. Bundan sonra da bu 
duygularla sahip çıkmaya devam edeceğiz!

Ülkemizin geleceğini kurtarabilmek, daha iyi koşullarda 
yaşayabilmek ve çocuklarımızın geleceğini güvenceye 
alabilmek için tüm toplumsal güçleri mücadelemizi 
ortaklaştırmaya ve büyütmeye çağırıyoruz.

Değerli Konuklar, Sevgili Arkadaşlar,

İktidar partisinin kendi genel kurullarını tıklım 
tıklım salonlarda yaptığı bir dönemde TMMOB’ye 
konulan yasaklamalar nedeniyle bir önceki Genel 
Kurulumuzu olması gerekenden tam on dört ay sonra 
gerçekleştirebilmiştik.

Genel Kurul takvimimizdeki bu kaymadan dolayı 
TMMOB 46. Çalışma Dönemimiz 10 ay gibi kısa bir 
süreyi kapsadı.

Çalışma dönemimiz bu yönüyle TMMOB tarihinin en 
kısa çalışma dönemi olarak tarihe geçti.

Bu kısa çalışma dönemimizde de, bir yandan toplumsal 
mücadelelerin aktif bir bileşeni olurken, mesleki bilgi 
ve birikimlerimizin ülke ve halk yararına seferber 
edilebilmesi için çabamızı da sürdürdük.

Meslek alanlarımızdaki neoliberal yağma, talan 
ve tahribata karşı kamucu, toplumcu politikaların 
takipçisi olduk.

Orman yangınlarından, sel felaketlerine, çevre katliam 
ve talanlarına kadar nerede bir efkar varsa tüm örgütlü 
gücümüzle oradaydık.

Salgın döneminin kısıtlamalarına rağmen TMMOB 
ve bağlı odalarımızda mesleki alanlarımıza ilişkin 
çok sayıda etkinlik geçekleştirildi çok sayıda rapor 
yayımlandı.

Odalarımız tarafından yapılan onlarca kongre kurultay 
ve sempozyumun yanı sıra, 10 ay süren bu kısa çalışma 
döneminde Birliğimiz bünyesinde TMMOB Dünya 
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Gıda Günü Sempozyumunu, TMMOB 7. Kadın 
Kurultayını, Toplumcu Bakış Açısı ile Bilirkişilik Panel-
Forumunu, TMMOB Enerji Sempozyumunu, TMMOB 
Sanayi Kongresini, Tarımsal Üretim ve Tüketimde 
Sosyal Dayanışma Pratiği olarak Kooperatifçilik 
Sempozyumunu ve TMMOB Afet Sempozyumunu 
gerçekleştirdik.

“TMMOB TEİAŞ Raporu”, “TMMOB Yangın Raporu”, 
“TMMOB ve Mesleki Denetim Raporu”, “TMMOB Acil 
Durum Uzaktan Öğretim Raporu” ile güncel konulara 
ilişkin görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık.

Ülkemizi kasıp kavuran kriz koşullarında 
meslektaşlarımızın ekonomik, demokratik ve mesleki 
çıkarlarının geliştirilmesi için mücadele ettik.

Yürüttüğümüz kampanyalarla meslektaşlarımızın 
taleplerinin sözcüsü olduk.

Yine bu dönemde açtığımız pek çok dava ve verdimiz 
hukuki mücadele ile şehirlerimizin, kıyılarımızın, 
madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel 
mirasımızın yağmalanmasına karşı önemli davalar 
kazandık.

Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik 
yönetmeliklerin mesleki ilkelere uygunluğu noktasında 
da önemli kazanımlar elde ettik.

Halk için çalışmaya, emekçi sınıflarla yan yana olmaya 
devam edeceğiz.

Teoman Öztürk’ün dediği gibi, “bilimi ve tekniği, 
emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi 
halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı 
güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.”

Bizi bu onurlu yolumuzdan asla döndüremeyecekler.

Değerli Konuklar, Sevgili Arkadaşlar,

Sözlerime son verirken, çalışma dönemimizin hemen 
başında yitirdiğimiz Yönetim Kurulu üyemiz sevgili 
Ufuk Ataç’ın şahsında, sonsuzluğa uğurladığımız 
tüm TMMOB kadrolarını saygıyla, sevgiyle, hasretle 
andığımı, anılarını mücadelemizde yaşatacağımızı bir 
kez daha belirtmek istiyorum.

Çalışma dönemimiz boyunca mesleki ve özel 
hayatlarından feragat ederek TMMOB örgütlülüğünü 
büyütmek için gecesini gündüzüne katan TMMOB ve 
Oda organlarında görev yapan arkadaşlarıma;

Şube yönetim kurullarında ve temsilciliklerde görev 
alan arkadaşlarıma;

İllerde TMMOB örgütlülüğünü büyüten İKK 
sekreterlerimize;

Çalışma gruplarında, kongre, sempozyum ve 
kurultaylarımızın düzenleme ve yürütme kurullarında 
görev alan üyelerimize;

TMMOB çalışmalarında bize destek olan bilim 
insanlarına ve uzmanlara;

Ve elbette emeklerini emeğimize katan Birlik ve oda 
çalışanı arkadaşlarıma büyük bir inanç ve özveri ile 
örgütümüze verdikleri katkılardan dolayı Yönetim 
Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

Geziyle başladığım konuşmamı, Metin Altıok’un umut 
dolu dizeleriyle tamamlamak istiyorum:

“Yarın farklıdır bugünden,
Adı değişir hiç olmazsa.
Kara bir suyu
Geçiyoruz şimdilerde
Basarak yosunlu taşlara.
Sen bugünden yarına
Birazcık umut sakla.”

Ülkemize, mesleğimize, meslektaşlarımıza sahip çıkma 
yolunda yürüyüşümüzü umutlu yarınlara taşıma 
dileğiyle…

YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ, YAŞASIN 
MÜCADELEMİZ

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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UMUTSUZLUĞA KARŞI UMUDU, 
KORKUYA KARŞI CESARETİ, 

TESLİMİYETE KARŞI DİRENİŞİ 
ÖRGÜTLEMEYE DEVAM 

EDECEĞİZ

TMMOB 46. DÖNEM YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI EMİN KORAMAZ’IN ÇALIŞMA RAPORU 

DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE KONUŞMASI

Değerli Arkadaşlarım,

Öncelikle Jeofizik Mühendisleri Odamızın ve 
TMMOB’nin örgütlenmesinde büyük katkıları olan, 
Türkiye’de deprem ve afet bilincinin yerleşmesi 
için büyük çaba harcayan, Birliğimizim yönetim ve 

yürütme kurullarında görev almış değerli bilim insanı 
Oğuz Gündoğdu hocamızın hayatını kaybetmesinden 
duyduğum derin üzüntümü sizlerle paylaşmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, çalışma raporumuzun en başına 
kaybettiğimiz arkadaşlarımızın isimlerini koyuyoruz. 
Ne yazık ki yıllar geçtikçe çalışma raporumuzun bu 
kısmı biraz daha kalınlaşıyor.

Şunu herkes bilsin ki, kaybettiğimiz arkadaşlarımızdan 
bize yadigar kalan sadece anıları ve fotoğrafları değildir.

Bugüne kadar bu örgüte emeğini, bilgisini, özverisini 
veren her arkadaşımız, TMMOB’nin mücadele 
birikiminin zenginliği olarak tarihimize geçmiştir.

TMMOB bugün, bu ülkenin en önemli toplumsal 
muhalefet dinamiklerinden birisiyse; TMMOB bugün, 
bu ülkenin en saygın meslek örgütlerinden birisiyse 
eğer, başta bugün aramızda olmayanlar olmak üzere, 68 
yıldır bu mücadeleye katkı veren herkesin bunda payı 
vardır.

Hiçbirisini unutmayacağız. Hepsine saygılarımı, 
şükranlarımı sunuyorum.

Dün aldığımız kötü haberler bununla da sınırlı değildi. 
Gezi Davası tutuklusu arkadaşımız Mine Özerden’in 
babası Ahmet Yalkın Özerden’in hayatını kaybettiğini 
öğrendik. Mine’ye ve ailesine başsağlığı ve sabır 
diliyorum.
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Bir diğer acı ölüm haberi de Harita Mühendisi 
arkadaşımız Beril Varol’un “uzaklaştırma kararı olan” 
bir erkek tarafından öldürülmesiydi. Kadınları hedef 
alan bu erkek şiddeti gücünü AKP iktidarının gerici 
ve kadın düşmanı ideolojisinden almaktadır. Kadına 
yönelik şiddete karşı mücadelemizi büyüteceğiz.

Değerli Arkadaşlar,

Geçtiğimiz dönemde yürüttüğümüz faaliyetlere ilişkin 
görüş ve eleştirilerinize ilişkin bölümü geride bıraktık.

Bugün önergeler üzerine yapacağımız görüşmelerin 
ardından yarın Teoman Öztürk Sosyal Tesislerinde 
yapacağımız seçimlerle Genel Kurulumuzu 
tamamlayacağız.

46. Dönemde yürüttüğümüz çalışmalara verdiğiniz 
destek ve Yönetim Kurulumuza göstermiş olduğunuz 
teveccüh nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum.

Bildiğiniz gibi 46. Dönem Çalışma Programını bir 
önceki dönemde oluşturduğumuz genişletilmiş yönetim 
kuruluyla beraber hazırlamıştık. Dün Cemalettin’in de 
belirttiği gibi bu arkadaşlarımızın katkılarını Ağustos 
ayında yaptığımız genel kurul sonrasında da almaya 
devam ettik.

TMMOB’nin demokrasi kültüründe özel bir yeri olan 
bu kolektif yönetim anlayışına katkı veren, çalışma 
programının hazırlanmasına ve hayata geçirilmesine 
büyük veren geçmiş dönem Yönetim Kurulu 
üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

Çalışma programları hayata geçirilebildiği oranda 
anlamlıdırlar. 46. Dönem Çalışma Programımızın 
başarıyla hayata geçirildiyse eğer bunda odalarıyla, 
şubeleriyle, il–ilçe temsilcilikleriyle, İKK 
temsilcilikleriyle, çalışmalara katılan üyeleriyle 
TMMOB örgütlülüğünün emeği vardır.

Bu yüzden en çok teşekkürü hak edenler sizlersiniz. 
İyi ki varsınız, iyi ki TMMOB var. İyi ki TMMOB’nin 
yüreği insan sevgisiyle, yurt sevgisiyle dolu üyeleri ve 
kadroları var. Varlığınız, varlığımız tüm ülkeye umut 
veriyor.

Değerli arkadaşlar,

2 gün boyunca bu kürsüde dile getirilen görüşler, 
yürütülen tartışmalar TMMOB’nin fikri zenginliğinin 
en önemli göstergesi olmuştur.

Burada yürütülen tartışmalar ve bugün kabul edilecek 
önergeler doğrultusunda hazırlanacak olan Çalışma 
Programımızın önümüzdeki dönemin mücadelesinde 
hepimize rehberlik edeceğine yürekten inanıyorum.

Öncelikle kişisel olarak bana mutluluk veren bir 
gözlemimi paylaşmak istiyorum. TMMOB örgütlülüğü 
olarak ülkemizin ve meslektaşlarımın yüz yüze olduğu 
temel sorunlara ilişkin fikri birlik içerisindeyiz. 
Bugün her alanda yaşadığımız sorunların kaynağında 
AKP’nin faşizan tek adam rejiminin yattığı, bu 
sorunlardan kurtuluşun yegane yolunun da tüm 
toplumsal muhalefet güçlerinin ortak mücadelesi 
olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz.

TMMOB 47. Dönem Genel Kurulu delegeleri olarak 
bizler,

Gezi Direnişine, Gezi Direnişinde yükselttiğimiz 
değerlere, Gezi Direnişinde kaybettiğimiz canlarımıza 
ve elbette Gezi Davasında tutuklanan arkadaşlarımıza 
sahip çıkma konusunda kararlıyız,

Bu ülkenin en büyük sorunlarından birisi haline gelmiş 
adalet ve hukuk mücadelesini büyütmek konusunda, 
Gezi Davası, Kobane Davası, ÇHD Davası, HDP 
Kapatılma Davası gibi iktidar eliyle yürütülen siyasi 
davalara karşı durma konusunda kararlıyız,

AKP’nin antidemokratik, baskıcı, otoriter politikalarına 
karşı, OHAL uygulamalarına, kayyım yönetimine karşı 
mücadele etme konusunda kararlıyız,

Toplumu tek tipleştirmeye çalışan dinci, gerici, ırkçı, 
şovenist politikalarına karşı aydınlanmadan, laiklikten, 
kardeşlikten, bir arada özgürce yaşama iradesinin 
geliştirilmesi konusunda kararlıyız,

Milyonlarca kişinin hayatını elinden alan, yaşam 
koşullarını tehdit eden savaşların derhal durdurulması, 
silahların susturulması, ülkede, bölgede ve dünyada 
barışın egemen olması konusunda kararlıyız,

Kürt Sorununun barışçıl bir zeminde çözülmesi için 
ortak mücadele yürütülmesi konusunda kararlıyız,

Kadınlara yönelik ayrımcılığın ve şiddetin sona 
erdirilmesi, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden kabul 
edilmesi konusunda kararlıyız,
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Emeğiyle geçinen toplum kesimlerinin hayatlarının 
iyileştirilmesi için sermaye tahakkümüne karşı emek 
yanlısı politikaların savunulması konusunda kararlıyız,

Doğamızı, doğal kaynaklarımızı, şehirlerimizi, 
toplumsal varlıklarımızı tehdit eden neoliberal anlayışa 
karşı toplumun ortak çıkarını savunan kamucu 
anlayışın geliştirilmesi konusunda kararlıyız

Ve elbette kriz koşullarında yaşamları daha da zorlaşan 
meslektaşlarımızın ekonomik, demokratik, sosyal 
ve özlük haklarının geliştirilmesi için mücadelenin 
yükseltilmesi konusunda mutlak bir fikir birliği 
içerisindeyiz.

Ortak sorunlarımız ve mücadele yöntemleri 
konusundaki bu fikirdaşlığımız örgütümüz açısından 
umut vericidir. Tespitlerimizin ve sözlerimizin gereğini 
yaparsak bu ülkenin geleceğinin aydınlık olacağından 
hiçbir şüphem yok.

Değerli arkadaşlar,

İki gün boyunca kürsü kullanan arkadaşlarımız 
buradaki konuların yanında kendi uzmanlık alanlarına 
ilişkin pek çok konuda fikirlerini dile getirdiler. 
TMMOB örgütlülüğünün en üst organı olan TMMOB 
Genel Kurulumuzda dile getirilen her fikir TMMOB’nin 
fikri zenginliğini yansıtmaktadır. Her fikir bizim için 
değerlidir. Önümüzdeki dönemdeki çalışmalarda 
mutlaka dikkate alınacaktır.

Geçen döneme ilişkin çalışma raporumuz ve çalışma 
yöntemlerimiz konusunda dile getirilen birkaç konuya 
özel olarak değinmem gerekiyor.

İlki çok sayıda arkadaşımızın dile getirdiği özellikle 
multidisipliner konularda odalarımızın ortak çalışmalar 
yürütmesi konusu. Bu konu yönetim kurulu üyeleri 
olarak bizim de çok önemsediğimiz konu aslında.

TMMOB bünyesinde gerçekleştirdiğimiz sempozyum, 
kurultay ve kongrelerde bu konuya özel dikkat 
gösteriyoruz. “Coğrafi Bilgi Sistemleri”, “Su Günü”, 
“Gıda Günü” gibi kongrelerin düzenlenmesinde 
mümkün olduğunca fazla odamızı bir araya getirmeye 
çalışıyoruz. Bu işbirliklerini daha da büyütmek 
gerekiyor, odalarımızın ortak düzenledikleri 
etkinliklerimizin sayısını ve çeşitliliğini artırmalıyız.

Konuşmalarda kimi zaman şakayla karışık en fazla dile 
getirilen konulardan birisi de gıda ve tarım ürünleri 
konusu oldu. Bir arkadaşımız da bu alanlarda çalışma 
raporunda bu konuya gereken yerin ayrılmadığını dile 
getirdi.

İklim, Gıda ve Tarım alanları, bu alanlarda yaşanan 
sorunlar son birkaç çalışma döneminin en önemli sorun 
başlıklarından birisini oluşturuyor. İlgili odalarımız 
bu konularda çok önemli çalışmalar yürütüyorlar. 
Konunun önemi nedeniyle bu konularda yürütülen 
çalışmalar kamuoyunda ve medyada diğer alanlardan 
daha fazla da yer alıyor. Bizler de TMMOB olarak hem 
odalarımızın etkinliklerine aktif biçimde katılıyoruz, 
hem de bu konulardaki görüşlerimizi her fırsatta 
kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu konudaki görüşlerimizi 
ve açıklamalarımızı çalışma raporunun söylediklerimiz 
kısmında bulabilirsiniz.

Konuşmalarda sıklıkla dile getirilen bir diğer konu 
da gençlerin TMMOB faaliyetlerine ve toplumsal 
hareketlere katılımına ilişkin şikayetlerdi. Gençlere 
siyaset öğretmek, neyi nasıl yapacaklarını söylemek 
hiç birimizin haddine değildir. Gençlerin böyle akıl 
öğretilmesine ihtiyacı yoktur.

Gençlik tarihin her döneminde kendi çizdiği yolla 
Türkiye’deki ve Dünyadaki toplumsal mücadelelerin 
sürükleyicisi ve öncüsü olmuştur. 1968’de de, 1978’de 
de, 12 Eylül Faşizmine direnirken de gençlik kimseden 
akıl alma ihtiyacı duymadan mücadele etmiştir.

Bugün gururla bahsettiğimiz Gezi Direnişi’nin de 
asıl yaratıcısı gençliktir. Bugün siyasete katılmamakla 
eleştirilen o gençler Gezi Direnişinde başka hiç 
kimsenin aklına gelmeyecek yaratıcı yol ve yöntemlerle 
direnişi büyütmüşler, kitleselleşmişlerdir.

Bugün de AKP karşıtı muhalefetin en önemli 
dinamiği gençlerdir. Anketlere ve sokak röportajlarına 
baktığımızda genç kuşakların AKP karşıtlığı açık ve 
belirgin şekilde görülmektedir. Bizim bütün umudumuz 
gençlerdedir. Gençlere akıl öğretmek yerine gençlerle 
daha yaratıcı ilişki yolları kuracak yollar bulmamız 
gerekiyor.

En başta da dile getirdik çalışma raporumuzda sadece 9 
aylık çalışmalara yer verebildik. Çalışma programımızın 
bazı faaliyetleri bir önceki döneme yansıdı. Dolayısıyla 
45 ve 46. Dönemlerini hem yönetim, hem de örgütsel 
faaliyetler olarak birlikte değerlendirmek daha doğru 
olacaktır.
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Geçtiğimiz çalışma dönemi boyunca Yönetim Kurulu 
ve Birlik olarak yapabildiklerimiz ve yapamadıklarımız, 
Türkiye gerçeklerinden, içinden geçtiğimiz 
dönemin sınırlılıklarından, üyelerimizin yaşadıkları 
deneyimlerden bağımsız değil. Bu gerçekliği üyelerle 
doğrudan ilişki kurduğunuz için sizler de çok iyi 
biliyorsunuz.

Özellikle illerde TMMOB’nin varlığı ve görünürlüğü, 
oradaki İKK bileşenlerinin etkinliğiyle ölçülüyor. 
İllerde İKK’lar ne kadar çalışıyorsa, TMMOB’nin sözü 
o ve sesi o kadar duyuluyor.

Zapatista lideri Marcos, bizim gibi hayatı mücadele 
ile geçmiş, toplumsal mücadeleler ile kader birliği 
içinde yaşayan kişileri “profesyonel umutlular” diye 
tanımlıyordu.

Biz profesyonel umutlular, halktan ve gelecekten 
umudunu kesmemiş kişiler zor zamanlarda da bir arada 
ve güçlü durabiliyoruz ama aynı şeyi tüm toplumdan 
beklemek, tüm üyelerimizden beklemek mümkün 
değil.

O yüzden baskı ve istibdat dönemlerinde geniş toplum 
kesimlerini eylem ve etkinliklere katmakta zorluklar 
yaşıyoruz. Bu sadece bizim değil, ülkemizdeki tüm 
toplumsal muhalefetin ortak sorunu.

Kime sorsanız iktidardan şikayetçi ama aynı zamanda 
sokağa çıkmak konusunda istekli değil. İktidar polis 
gücüyle, yargı kararlarıyla, hukuk dışı uygulamalarla 
insanları bir araya gelemez, sokaklara çıkamaz hale 
getirdi.

Uzun yıllardır en önemli çabamız üyelerimizin ve 
toplumsal muhalefetin üzerine çöken bu baskıyı 
kıracak, onlara cesaret verecek, onları sokaklara 
taşıyacak çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz.

Taleplerimizi basit biçimde basın aracılığıyla duyurmak 
yerine her fırsatta merkezi kampanyalar planlayarak 
tüm odalarımız, tüm şubelerimizi ve özellikle de il 
koordinasyon kurullarımızı harekete geçirmeye çalıştık. 
Yönetim kurulu arkadaşlarımızla her fırsatta farklı 
illere giderek oradaki arkadaşlarımıza sokakta yan yana 
olmaya çalıştık.

Bizleri yalnızlaştırmaya çalışan siyasal iktidara inat, her 
fırsatta DİSK, KESK ve TTB ile omuz omuza vermeye, 
akademik meslek odalarıyla yan yana gelmeye çalıştık. 
Bu birlik ve dayanışma anlayışı, TMMOB’nin en büyük 
kılavuzu olmaya devam edecek.

Özellikle Gezi Davası sonrasında illerde yapılan 
açıklamalara ve yürüttüğümüz kampanyaya katılım 
daha önceki süreçlerden biraz daha katılımlı ve umut 
verici geçti. Bu ivmeyi artırmak, toplumsal muhalefeti 
yeniden sokaklara taşırmak önümüzdeki dönemde 
hepimizin en büyük sorumluluğudur.

Değerli Arkadaşlar,

Çalışma dönemimiz boyunca değerlerimize, 
örgütlülüğümüze, kurullarımıza ve örgüt hukukumuza 
sıkı sıkıya sahip çıktık. Mesleğimizi, meslektaşlarımızı 
ve ülkemizi elimizden geldiğince savunduk.

Karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, dinci 
gericiliğe karşı laikliği, dogmatizme karşı bilimi, 
faşizme karşı özgürlükleri, dışlamaya karşı barış 
içerisinde bir arada yaşamı, rant ve sömürüye karşı 
emeği, emperyalizme karşı bağımsızlığı savunduk. 
Bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz

Yaşadığımız bu karanlık günlere rağmen, yüreğiniz 
kararmasın arkadaşlar. İçimize umutsuzluk düşmesin.

Ahmet Arif ’in Anadolu’nun önce kendini anlattığı 
sonrasında bizden beklentilerini sıraladığı şiirinde 
Anadolu bizlere şöyle sesleniyordu.

“Öyle yıkma kendini
Öyle mahzun, öyle garip…
Nerede olursan ol
İçerde, dışarda, derste, sırada
Yürü üstüne – üstüne
Tükür yüzüne celladın
Fırsatçının, fesatçının, hayının…
Dayan kitap ile
Dayan iş ile.
Tırnak ile, diş ile
Umut ile, sevda ile, düş ile
Dayan rüsva etme beni.
Gör, nasıl yeniden yaratılırım
Namuslu, genç ellerinle.
Kızlarım
Oğullarım var gelecekte
Her biri vazgeçilmez cihan parçası.
Kaç bin yıllık hasretimin koncası
Gözlerinden
Gözlerinden öperim
Bir umudum sende
Anlıyor musun?
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Bizler bu ülkeniz umuduyuz. Binlerce yıllık insanlık 
medeniyetine beşiklik yapmış olan Anadolu’nun 
umuduyuz..

TMMOB, umutsuzluğa karşı umudu; korkuya karşı 
cesareti; teslimiyete karşı direnişi örgütleyenlerin 
mevzisidir. Bu ülkenin ve bu dünyanın kurtuluşunu, 
emeğin kurtuluşunda eşitlik özgürlük ve tam 
bağımsızlıkta, akılda, bilimde, barışta, sınırsız ve 
sınıfsız bir dünyada görenlerin mevzisidir.

Sözlerimi Nazım’ın dizeleriyle tamamlayayım:

“Onlar ümidin düşmanıdır, sevgilim,
akar suyun
meyve çağında ağacın,
serip gelişen hayatın düşmanı.
Bursa da havlucu Recebe,
Karabük fabrikasında tesviyeci Hasana düşman,
fakir köylü Hatçe kadına,
ırgat Süleymana düşman,
sana düşman, bana düşman,

düşünen insana düşman,
vatan ki bu insanların evidir,
sevgilim, onlar vatana düşman
Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına :
Çürüyen diş, dökülen et,
bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler,
Ve elbette ki, sevgilim, elbet,
dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya,
dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle,
işçi tulumuyla,
bu güzelim memlekette hürriyet.

Halktan, emekten, iyiden güzelden yana yurtsever 
toplumcu çizgimizden asla taviz vermeyeceğiz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü,

Yaşasın Mücadelemiz

Emin KORAMAZ
TMMOB 46. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
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KARANLIĞA KARŞI BİLİM VE TEKNİK İLE 
MÜCADELE ZAMANI

GEZİYE, EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE SAHİP 
ÇIKIYORUZ!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 26–29 Mayıs 
2022 tarihlerinde 24 bağlı Odası ve 650 bin mühendis, 
mimar, şehir plancısı üyesini temsilen TMMOB 47. 
Olağan Genel Kurulu olarak Ankara’da toplanmıştır.

Birliğimizin 46. Dönemi dünyada ve ülkemizde etkili 
olan Covid-19 Salgını nedeniyle ertelenmiş dönem 
olarak sadece 10 aylık süreyi kapsamış olmasına rağmen 
bu süre zarfında yürüttüğümüz çalışmalar, demokratik 
geleneğimize ve odalarımızın genel kurullarında 
ortaya çıkan iradeye sahip çıkma doğrultusunda 
gerçekleştirilmiştir.

Covid-19 salgını, ABD’nin Çin’e yönelik ticaret savaşları, 
emperyalizmin NATO’yu parlatma-genişletme, Rusya’yı 
kuşatma, Çin’in yükselişini engelleme çabaları, Rusya-
Ukrayna savaşı, kapsamlı ambargo ve yaptırımlar, nükleer 
füzeler dahil silahlanmanın artan boyutları ve dünya 
çapında tedarik-ticaret-emek ve finans zincirlerinde 
yaşanan kırılmalar, etkileri önümüzdeki dönemde 
yoğunlaşarak sürecek olan önemli gelişmelerdir. Bu 
gelişmeler dünya ekonomisi ve siyasetinin gelecek 
perspektiflerini etkileyecek boyutlardadır. ABD’nin 
başını çektiği tek kutuplu yeni dünya düzeni dönemi 
kapanmıştır, artık iki kutuplu/veya çok kutuplu bir 
dünya vardır ve uluslararası ticarette ABD doları 
hakimiyetinin geleceği sarsıntıdadır. Küreselleşmenin 
sonu, yeni bir dünya düzeni ve kurumları, uluslararası 
ticarette yeni para birimi/veya birimleri gibi konular 
epeydir tartışılmaktadır. Ukrayna savaşı, çeşitli yönleriyle 
gördüğümüz üzere bu süreci hızlandırmıştır. Bu genel 
dünya durumu, halklar açısından sosyal hak kayıpları, 
işsizlik, yoksullaşma, açlık, toplumsal parçalanma, 
mülteci akınları, insanlık dışı yaşam koşulları, kitlesel 
ölümler ve halklar arasında kuşaklar boyunca sürecek 
düşmanlıklara yol açıyor. Ancak bu olumsuzluklar geniş 
kitleler tarafından sorgulanıyor ve başka bir dünya 
özleminin yayılmasına da yol açıyor. Mevcut dünya 
durumu, halkçı, kamucu/toplumcu, sömürüsüz, savaşsız, 
barışçı seçeneği halkların önüne koymaktadır. Genel 
kurulumuz bu tek doğru insani alternatifin yanındadır.

Ülkemiz ekonomiden siyasete, dış politikadan hukuka, 

çevreden sağlığa kadar her alanda yaşanan büyük bir 
kriz içerisindedir. Yargıdan bürokrasiye, güvenliğe 
kadar devlet işleyişinin her aşaması iktidarın ihtiyaçları 
doğrultusunda yeniden dizayn edilmektedir.

Uzun yıllardır devam eden ekonomik krizin toplumsal 
etkilerinin en üst düzeye çıktığı bir dönem yaşanmaktadır. 
Hayat pahalılığı, işsizlik, yokluk ve yoksulluk bütün 
toplum kesimlerinin yaşamını tehdit eder hale gelmiştir. 
Artan kiralar, kontrol altına alınamayan fiyatlar, temel 
tüketim maddelerinde yaşanan kıtlık, düşen alım 
gücü, açlık sınırının altına düşen ücretler nedeniyle 
toplumun farklı kesimleri tepkilerini ortaya koymuştur. 
Üniversite öğrencilerinden sağlık çalışanlarına, kamu 
emekçilerinden işçilere, esnaftan çiftçilere ve emeklilere 
kadar pek çok kesim “geçinemiyoruz” diyerek öfkelerini 
sokaklara taşımıştır.

Temel gıda ürünleri erişilemez fiyatlara yükselmiş 
durumdadır. Milyonlarca yoksul, ucuz ekmek alabilmek 
için saatlerce kuyruklarda beklemek zorunda kalmaktadır. 
Artan tarımsal girdi maliyetleri, nakliye bedelleri ve aracı 
karları nedeniyle mevsim sebzeleri bile alınamaz hale 
gelmiştir. İnsanlar ev kirası, ulaşım masrafları ve faturalar 
nedeniyle ay sonunu getiremez olmuştur. Milyonlarca kişi 
geçimini sağlayabilmek için borç batağına sürüklenerek 
adeta bankalar için çalışır hale gelmiştir. İktidar sahipleri, 
kendilerini ve çevrelerini zenginleştirmek için ülkemizin 
bütün zenginliklerini tüketmektedirler.. Özelleştirmeler, 
devlet ihaleleri ve ödeme garantili projeler eliyle bir avuç 
iktidar yandaşının servetine servet katmıştır. Enerjiden 
tarıma, madenlerden sanayiye kadar her alanda 
paha biçilmez tesislerimiz halkın elinden birer birer 
koparılmıştır. Tek adam rejimi, yoksulluğu halkın yaşam 
tarzı haline getirmiştir.

Yaşanan bu kriz mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
hayatlarını da olumsuz etkilemiştir. Başta yeni mezun 
ve işsiz meslektaşlarımız olmak üzere, kamuda ve özel 
sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir 
planlama hizmetlerini yapan meslektaşlarımız giderek 
artan zorluklarla baş etmeye çalışmaktadır.

Kamuda çeşitli statülerde çalışan meslektaşlarımızın 
ekonomik ve sosyal koşulları gerilemiş durumdadır. 
Sistematik biçimde daraltılan iş alanlarımız nedeniyle 
yıllardır kamuda mühendis, mimar ve şehir plancısı 
ataması yapılmamaktadır. Özel sektörde çalışan 
meslektaşlarımızın çalışma koşulları ise kriz derinleştikçe 

TMMOB 47. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ 
BİLDİRGESİ

26-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara’da Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen TMMOB 47. Olağan 
Genel Kurulu’nun “Sonuç Bildirgesi” yayınlandı.
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daha da zorlaşmaktadır. İşsizlik tehlikesi, düşük ücretler 
ve güvencesiz çalışma ücretli çalışan meslektaşlarımızın 
ortak kaderi haline gelmiştir. Emekli meslektaşlarımızın 
emeklilik statüsü, esnek kuralsız güvencesiz hale 
getirilmiştir. Devlet destekli ekonomik güvencesi sağlık 
ve sosyal hakları olan, sosyal risklere karşı koruyan 
emeklilik modeli değiştirilerek yerine bütün bu hakları 
yok sayan yaşlılıkta güvence olmayan bireysel emeklilik 
modeli ikame edilmiştir. Emekli olmak geç ve güç 
hale getirilmiştir. TMMOB sosyal güvenlik sistemi ve 
emeklilerimizin sorunlarının tespiti çözümü için gerekli 
çalışmalara devam edecektir.

Birçok genç meslektaşımız, mesleki, ekonomik ve 
sosyal tatminsizlik nedeniyle geleceğini yurt dışında 
aramaktadır. Yaşadığımız sorunlar, ülkemizde emeğiyle 
geçinen tüm kesimlerin yaşadığı sorunların bir parçasıdır. 
Bu sorunların sebebi mevcut siyasi iktidar ve onun 20 
yıldır uyguladığı ekonomik-sosyal politikalardır. Bu 
siyasi anlayışın meslektaşlarımızın ve ülkemizin yaşadığı 
sorunlara çözüm bulması mümkün değildir.

Bugün elimizde her alanda harabeye dönmüş bir ekonomi 
ve her alanda çürümüş bir devlet yapısından başka bir şey 
kalmamıştır.

46. Çalışma dönemimiz, neoliberal yağma politikalarına 
karşı kamusal değerleri, ekonomik krize karşı 
mesleki ve özlük haklarımızı, dinci gericiliğe karşı 
aydınlanma değerlerini ve laikliği savunmakla geçmiştir. 
Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokrasiye, 
özgürlüklere, bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan 
bağlılığımızdan asla taviz vermedik.

Eğitim, ülkemizin geleceğinin şekillendirilmesinde en 
önemli konudur. Sosyal devlet anlayışının gerilemesi, 
eğitimin ticarileştirilmesi, niteliksizleştirilmesi, 
cemaatlerin ve gericiliğin eğitime müdahaleleri ülkemizin 
geleceğini tehdit etmektedir.

Toplumsal aydınlanmanın öncüsü olan üniversitelerin, 
1980 faşist darbesi ile başlatılan zapturapt altına alınma 
projesi, AKP iktidarı ile en üst seviyeye ulaşmıştır. 
Ülkemizin tüm üniversiteleri, kayyum rektörler ile 
bilimden uzaklaşmakta; niteliksiz ve biat eden kuşaklar 
yetiştirilmesinin koşulları hazırlanmaktadır.

Genel Kurulumuz, mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılık eğitiminin kaynağı olan ilk ve orta öğretimde; 
eğitimin demokratik, laik, bilimsel içerikte ve anadilde bir 
eğitim sistemini savunur. TMMOB, hem çocuklarımızın 
aydınlık geleceği, hem de gelecekteki meslektaşlarımızın 
alması gereken nitelikli ve parasız eğitim için mücadele 
etmekten geri durmayacaktır.

Cumhuriyet tarihinin tüm kamusal yatırımları 
ve kurumları farklı yöntemlerle özelleştirilmiştir. 
Özelleştirmeler sonucunda çalışanlar, üreticiler ve 

toplum büyük kayıplar yaşarken, sermaye sahipleri 
servetlerine servet katmışlardır. Ülkemizin kamusal 
birikimi ve zenginliği olan kamu kurum ve kuruluşlar 
halka ait olmaktan çıkarılmış, bir kısmı ise Varlık Fonuna 
devredilerek sürekli zarar eden, denetimsiz yapılar haline 
getirilmişlerdir.

Günümüz dünyasında elektrik enerjisi tüm toplum 
açısından vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Toplumun yeniden 
üretimi için gerekli olan tüm temel ihtiyaçlar gibi 
elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı da merkezi bir 
plan ve kamusal bir anlayışla her türden rant ilişkisinden 
arındırılmış, kesintisiz, kaliteli ve erişilebilir olarak 
halka sunulmalıdır. Ne var ki sermayenin çıkarlarının 
toplumsal ihtiyaçların önünde gören neoliberalizm, 
diğer tüm kamusal hizmet ve sektörlerin olduğu gibi, 
elektrik üretim-iletim ve dağıtımının özelleştirilerek 
ticarileştirilmesini dayatmaktadır. Enerji üretiminde yerli 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilmeli, 
kaynak potansiyelimiz gerçekçi yaklaşımlarla ortaya 
konulmalıdır. Özellikle doğalgaz, ithal kömür ve nükleer 
gibi ülke kaynaklarını özel sermayeye ve dışa aktaran 
mevcut politikalardan vazgeçilmelidir.

Bizden çalınanların geri alınması için tereddütsüz bir 
şekilde yeniden kamulaştırma adımları hızla atılmalıdır. 
Bu yağma düzenine karşı toplumun ortak çıkarı için, 
planlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için, yeni 
yatırımların yapılarak istihdamın artırılması için acilen 
sektör temelli yeni ve güçlü kamu işletmeleri kurulmak 
zorundadır. Bunun için kamusal fayda ve demokratik 
yönetim ve denetim anlayışı ekseninde oluşturulacak 
kamusal kurum ve kuruluşlara ihtiyacımız vardır.

Doğa ile uyumsuz ve plansız kentleşme, sanayi, enerji 
vb. politikalar sonucu yok edilen doğal yaşam alanları 
ve bozulan ekosistemler sağlık sorunları, gıda krizi 
gibi sorunların doğmasına neden olmuştur. Tarım 
sektörümüz yıllardır uygulanan yanlış ve özelleştirmeci 
tarım politikaları nedeniyle çöküş içindedir. Yaşanan 
krizden kurtulabilmek için ithalat kolaycılığına 
dayalı neoliberal ekonomi politikaları yerine üretim 
ekonomisini, sermayenin öncelikleri yerine kamusal 
çıkarları, gündelik politikalar yerine tarımda planlı 
kalkınmayı, gıda egemenliğini ve güvenliğini hedefleyen 
anlayış bir an önce benimsenmeli, tarım sektörüne 
yönelik yapısal sorunları gideren tarımsal planlamalar 
acil olarak gündeme alınmalıdır.

Ormanlarımız, madenlerimiz, denizlerimiz, derelerimiz, 
limanlarımız, mera ve tarım alanlarımız, tarihi 
mekânlarımız yandaş şirketlere ve uluslararası tekellere 
peşkeş çekilmektedir. Kaz Dağlarından Fatsa’ya, 
Cerattepe’den Kuzey Ormanlarına, Hasankeyf ’ten 
Allianoi’ye, Dipsiz Göl’den Kapadokya’ya, Manisa 
Kula-Salihli Jeoparkı’ndan İzmir Çeşmeye ve Munzur 
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Gözeleri’nden Salda Gölü’ne kadar yaşam alanları, 
denizler, dereler, kıyılar, ormanlar, meralar, yaban hayatı, 
biyolojik, jeolojik ve ekolojik çeşitlilik, doğal, tarihsel ve 
kültürel miras sermayenin dizginsiz talanına açılmıştır.

Yapılması halinde İstanbul, Trakya, Karadeniz ve Marmara 
Denizi’ne yönelik tahribatı felaket düzeyinde olacak 
olan Kanal İstanbul projesinin takipçisi olmaya devam 
edeceğiz. Birliğimiz ve Odalarımız tarafından açılan 
davaların seyri, hukuk sürecinin iktidarın güdümünde 
sahte bir oyuna dönüştüğünü göstermeye yetmektedir.

Ülkemizin çeşitli yerlerinde yaşanan ve afete dönüşen 
doğa olaylarının yarattığı yıkım ve can kayıpları giderek 
artmaktadır. Yaşadığımız son sel felaketlerinin temel 
nedenleri, iklim değişikliğinden ziyade, insan kaynaklı 
doğa tahribatları, yanlış su politikaları, HES’ler, plansız 
ve çarpık kentleşme, yetersiz altyapı ile merkezi ve yerel 
yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim etmesidir. 
Yanlış su yönetimi ve HES politikaları sonlandırılmalıdır. 
Dere yatakları acilen bilim ve tekniğin kurallarına uygun 
olarak rehabilite edilmeli, bu alanlar üzerindeki mevcut 
yapılar kaldırılmalı, tekrar yapılaşmaya açılmaması için 
anayasal korumaya alınmalıdır.

OHAL KHK’ları ile haksız ve hukuksuz bir şekilde, 
haklarında herhangi bir soruşturma dahi yürütülmeden 
ihraç edilen kamu çalışanlarına yönelik gösterilen insanlık 
dışı tavır hala sürmektedir. Davalar hukuktan uzak kararlar 
ile uzatılmakta ya da sonlandırılmaktadır. Bu zulme biran 
önce son verip KHK’lar ile ihraç edilen meslektaşlarımız 
tüm haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidir.

Genel Kurulumuz, Kürt sorununda oyalamacı, tasfiyeci ve 
faşizan savaş politikalarını reddetmekte ve halk olmaktan 
kaynaklı doğal hakları için direnen Kürt halkının yanında 
yer almaktadır. İnkârcı, asimilasyoncu, güvenlikçi 
politikalar yerine aynı coğrafyada yaşayan halkların 
eşit ve özgür biçimde bir arada yaşama koşullarının 
oluşturulması, çatışmalı sürecin barış sürecine evrilmesi 
konusunda Genel Kurulumuz açık bir şekilde taraftır. 
Kürt halkının sosyal, siyasal, kültürel hakları, talepleri 
demokrasi ve insan hakları kapsamında değerlendirilmesi 
gerekirken, çözümsüzlük üreten baskı, şiddet ve güvenlik 
eksenli politikaların uygulanması çatışmalı ortamın 
devam etmesine neden olmaktadır. Bugün Kuzey Irak’ta 
askeri operasyonlar sürdürülürken, AKP’nin ülkeyi savaş 
ortamında seçime götürme amacıyla Suriye’de yapmaya 
niyetlendiği yeni operasyon, ülkemizde ve bölgede 
barış umutlarını yok ederken, çözümsüzlüğün daha da 
derinleşmesine yol açacaktır.

İktidarın politikalarına muhalefet eden tüm kesimler 
haksız, hukuksuz bir şekilde cezaevlerine atılmaktadır. 
Cezaevlerinde hukuk dışı, antidemokratik uygulamalar 
artmakta, bu uygulamalara karşı gelişen tepkiler de 
yetkililer tarafından görmezden gelinmektedir.

Türkiye tarihinde hiçbir dönemde kadına yönelik şiddet 
bu denli yaygınlaşmamış, alenileşmemiş ve cezasız 
bırakılmamıştır. Devlet kurumlarında ve gündelik 
yaşamda empoze edilen gerici anlayış, kadınların 
toplumsal ve mesleki hayata katılımını engellemektedir. 
Kadınlar erkeğe, işsizliğe, yok sayılmaya ve ev içi 
sömürüye mahkum edilmektedir. Kadın mücadelesinin 
önemli bir kazanımı olan İstanbul Sözleşmesinden 
çekilinmesi ile kadına yönelik şiddetin cezasızlığının 
önü açılmıştır. Ailede, eğitimde, çalışma yaşamında; 
kısaca bütün toplumsal yaşamda açıkça görülebilen 
olumsuzluklar, AKP iktidarında artmıştır.

Kadın meslektaşlarımızın çalışma ortamlarında 
yaşadıkları zorluklar, karşılaştıkları şiddet, cinsiyet 
eşitsizliği ve yıldırma politikalarının son bulması için 
daha etkin mücadele edilmesi gerekliliği önümüzde bir 
görev olarak bulunmaktadır. Birliğimiz kadına yönelik 
şiddete ve cinayetlere, yok saymaya, değersizleştirmeye, 
her türlü toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve nefret 
söylemine karşı adalet, eşitlik ve özgürlük için mücadele 
etmeyi sürdürecek, İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye 
kararlılıkla devam edecektir.

Türkiye’nin en yakıcı sorunlarından birisi de mülteci 
krizidir. Krizin kaynağı olan emperyalizmin savaş 
politikaları ve onun sesi olan ABD-AB, Batı sınırlarına 
duvarlar örerek ya da Türkiye gibi kimi ülkeleri tampon 
ülke haline getirerek kendisini bu krizin uzağında 
tutmaya çalışmaktadır. Afganistan’dan Suriye’ye varan 
emperyalist müdahale süreçlerinden bağımsız bir mülteci 
krizi tartışılamaz. Türkiye’de mülteci krizinin kaynağında 
AKP iktidarının Suriye iç savaşında emperyalizmin 
dümen suyunda izlediği cihatçı iç savaş siyaseti vardır. 
Türkiye ekonomisindeki derin krizle birlikte işsizliğin 
ve yoksulluğun yaygınlaşması da yabancı uyrukluların 
günah keçisi ilan edilmesinin koşullarını yaratmaktadır. 
Bu da aslında iktidarın sorumlu olduğu gerçekliliğinin 
dışında bir sebep arayışı algısı doğurarak ile sürecin yanlış 
analizine sebep olmaktadır. İnsani düzeyde tüm halkların 
sorunlarına sahip çıkan, emekçiler arasında düşmanlık 
yaratmak yerine tepkileri sorumlu olan emperyalizme 
ve onun temsilcisi iktidara yönelten bir çizginin mülteci 
krizinde de geliştirilmesine büyük ihtiyaç vardır.

Çarpık ekonomik yapı, sermaye kesiminin kasalarını 
doldururken halkımıza emek sömürüsü, iş cinayetleri, 
gelir adaletsizliği dayatılmaktadır. Soma’dan Ermenek’e 
kadar yaşadığımız iş cinayetleri sonucu işçi mezarlığına 
dönüşmüş ülkemizde koşullar daha da kötüleşmiştir. 
İşçi sağlığını ve iş güvenliğini maliyet olarak gören 
kapitalizmin sömürü sistemi günlük hayatımızı teslim 
almıştır. Çalışma hayatını belirleyen politikalar, kanunlar 
ve ilgili mevzuat, uygulamalar kökten değişmelidir. 
Birliğimiz, üreten, sanayileşen, iş cinayetlerinin 
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engellendiği, işsizliğin olmadığı, iş güvenliği mevzuatının 
sermaye tarafından değil, emekçinin ve aynı zamanda 
kamunun güvenliği ve sağlığını gözeten bilimsel-
teknik yaklaşımların belirlediği bir ülke için mücadele 
etmektedir.

Siyasi iktidar tarafından seçim süreci öncesinde 
toplumsal muhalefetin tüm unsurlarıyla sindirilmesi 
amaçlamaktadır. Bu kapsamda “sosyal medyaya sansür 
yasası” olarak bilinen kanun teklifi meclisin gündemine 
getirilmiştir. Birliğimiz, halkın haber alma ve ifade 
özgürlüğü çerçevesinde; açık, özgür, sansürsüz, hızlı 
ve güvenli İnternet’in kamusal hizmet çerçevesinde bir 
yurttaş hakkı olmasını sağlama, iletişim kurma, bilgi 
paylaşma ve bilgiye ulaşma özgürlüğü önündeki tüm 
engellerin kaldırılması için tüm bileşenleriyle mücadele 
etme inancı ve kararlılığındadır.

İtirazlarını ve taleplerini yükseltmek için sokağa çıkan 
tüm kesimler sınırsız ve orantısız bir polis şiddetiyle 
bastırılmaktadır. Son örneğini Gezi Davası’nda 
gördüğümüz gibi mahkemeler iktidar sopası olarak 
görev yapıp, iktidar politikaları doğrultusunda kararlar 
vermektedir.

Adaletin karanlık çağını yaşıyoruz!

Gezi Direnişi ve Canan Kaftancıoğlu davalarında birbiri 
ardına verilen mahkumiyet kararları iktidarın toplumsal 
muhalefete gözdağı verme çabasının göstergesidir.

Ülke tarihimizin en görkemli, en yaratıcı, en gurur 
verici halk hareketi olan Gezi Direnişi’nin parçası olan 
arkadaşlarımız uydurma deliller ve asılsız suçlamalarla 
yargılandıkları dava sonucunda hapis cezasına mahkum 
edilerek tutuklandılar. Gezi Davası’nda mahkum edilen 
arkadaşlarımızın nezdinde siyasi iktidarın cezalandırmak 
istediği tüm Gezi Direnişi ve o direnişin parçası olmuş 
milyonlarca kişidir. Çünkü Gezi Direnişi, AKP’nin 20 
yılda yarattığı çürümüş, köhne düzenin tam karşısında 
yer alan aydınlık bir Türkiye geleceğinin temsilcisidir.

Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Mücella 
Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın İstanbul Şubesi’nin 
eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın 
Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da bulunduğu yargılanan 
arkadaşlarımız hukuki gerekçelerle değil, politik 
hesaplarla cezalandırılmışlardır. Gezi Direnişi nasıl ki bu 
ülkenin yüz akı ve onurlu tarihinin bir parçasıysa, Gezi 
Direnişi Davasında yargılanan tüm arkadaşlarımız da 
bizim yüz akımız ve onurlu tarihimizin bir parçasıdır.

İktidar dayatmasıyla, kurgu iddianamelere dayanarak 
verilen bu mahkeme kararı Gezi’nin tertemiz direnişini 
lekeleyemeyecektir. Bu kararı kabul etmiyoruz! Gezi 
Direnişinin arkasında dimdik durduğumuz gibi, Gezi 
Davasında yargılanan ve ceza alan arkadaşlarımızın da 
yanında dimdik durmaya devam edeceğiz!

Halkı hedef alan, toplumsal muhalefeti sindirmeye 
yönelik bu karar, gelecekte hem iktidar sahiplerinin 
hem de bu kararın altında imzası bulunanların üzerinde 
bir utanç vesikası olarak kalacak ve örgütümüz bu 
hukuksuzlukların sorumlularının yargılanması için 
gerekli mücadeleyi verecektir.

TMMOB 47.Olağan Genel Kurulu delegeleri olarak 
biz, mühendis, mimar ve şehir plancıları TMMOB 
örgütlülüğü altında; meslek uygulama alanlarımız 
ile ilgili politikaların, ülkemiz ve halkımızın çıkarları 
doğrultusunda şekillenmesi için çaba harcamaktayız.

Almış olduğumuz bilimsel teknik eğitim ve mesleki 
sorumluluklarımızın gereği olarak, yurdumuzu, insani 
değerleri, kentlerimizi, kırlarımızı, bilim ve sanayi alt 
yapımızı, doğal ve kültürel varlıklarımızı sahipleniyoruz. 
Daha fazla kar ve rant uğruna ülke kaynaklarının talan 
ve tahrip edilmesine karşı çıkıyoruz. Üreterek gelişen, 
paylaşarak büyüyen bir ülke istiyoruz.

Yüreği emekten ve halktan yana atan tüm demokratik 
güçlerle dayanışma içindeyiz. Emeğin, barışın, 
özgürlüklerin, çağdaş değerlerin, bilimin ve hakça 
bölüşümün egemen olduğu bir ülke için mücadele 
ediyoruz.

Genel Kurulumuz, “Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 
sorunlarının halkımızın ve ülkemizin sorunlarından ayrı 
olmadığının bilinciyle ;

Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokrasiden, 
özgürlükten, bağımsızlıktan, laiklikten, toplumculuktan 
ve barıştan yana politikalarımızdan taviz vermeyeceğiz!

Ülkemizi kasıp kavuran kriz koşullarında 
meslektaşlarımızın ekonomik, demokratik ve mesleki 
faydalarının geliştirilmesi için mücadele etmekten 
vazgeçmeyeceğiz!

Sanayileşen, üreten ve demokratikleşen bir Türkiye 
mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz!

Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, Gezi’ye, 
emeğimize ve mesleğimize sahip çıkacağız!

Gezi direnişinde kaybettiklerimizi saygıyla anıyor, 
mücadelelerini sürdürerek onurlu duruşlarından 
vazgeçmeyen ve tutsak edilen arkadaşlarımızı 
selamlıyoruz.

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz! Yaşasın TMMOB 
Örgütlülüğü!

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
47. OLAĞAN GENEL KURULU
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TMMOB Kadın Çalışma Grubu 28 Mayıs 
2022 tarihinde TMMOB 47. Olağan 
Genel Kurulu’nda bir basın açıklaması 
yaparak önceki gün öldürülen Harita 
Mühendisi Beril Varol cinayetine de 
vurgu yaparak “Bir kişi daha eksilmeye 
tahammülümüz yok!” dedi.

Dün de… Harita mühendisi, 
meslektaşımız Beril Varol ve ev 
arkadaşı meslektaşımız Ömer Akın 
“uzaklaştırma kararı olan” bir erkek 
tarafından öldürüldü!

İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede 
tek adam rejimi kararıyla çıkan 
devlet, erkek şiddetini önlemek şöyle 
dursun toplumsal cinsiyet eşitliğine 
inanmadığını her fırsatta dile getirirken, 
mevcut yasayı, 6284’ü uygulamaktan 
dahi imtina ediyor ve faillere adeta 
destek veriyor. Tam da cüretini bu erkek 
egemen devletten alan failler her yerde.

Bizim bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok!

Katil sadece bu fail değil, aynı zamanda giyimimize, 
yaşamımıza dil uzatan, kadını ikincil gören, kadın 
cinayetlerine/trans cinayetlerine adeta yol veren, 
toplumsal cinsiyet eşitliği için hiçbir çalışma yapmayan 
ve bunu zaten tehdit olarak gören iktidarın kendisidir!

Kadın mücadelesi ile kazandığımız haklarımıza/
yasalara göz koyan iktidar, mevcut yasaları bile 
uygulamıyor, “uzaklaştırma kararı” aldırdığımız halde 
öldürülüyoruz.

Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz.

Kadın düşmanı politikalara karşı, bir kişi daha 
eksilmemek için isyanımızı büyütecek, hayatlarımız 
için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizler artık 
öldürüldükten sonra istatistiklere dönüşmek, iktidar 
yetkililerinin samimiyetsiz açıklamalarını duymak 
istemiyoruz.

Kadın düşmanı politikalar son bulsun, İstanbul 
Sözleşmesi uygulansın, uzaklaştırma kararları 
göstermelik/hiçbir takibi olmayan önlemler olarak 
kalmasın, gerçek adalet sağlansın, kadın düşmanı 
iktidarlar gitsin…

Artık yeter!

TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU: BİR KİŞİ DAHA 
EKSİLMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK!
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Emekçiler sağlıklı, güvenceli, insanca bir yaşam için 1 
Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde tüm 
Türkiye’de alanlardaydı. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin KORAMAZ İstanbul 1 Mayıs alanında 
kürsüden söyle seslendi:

“Sevgili Dostlar, Mücadele Arkadaşlarım, 
Yoldaşlarım,

Hepinizi bu ülkedeki mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının örgütlü gücü olan Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği adına sevgiyle ve dostlukla 
selamlıyorum.

Selam olsun özlediğimiz meydanlara, uzayan kortejlere, 
kucaklaşan kalabalıklara!

Selam olsun Gezi’ye, Gezi’de yitirdiklerimize, Gezi’ye 
sahip çıkanlara!

Selam olsun Mücella Abla’ya, Tayfun Kardeşime, Can 
Kardeşime ve tutuklu bulunan tüm arkadaşlarımıza!

Selam olsun iktidarın baskısına, şiddetine ve zorbalığına 
teslim olmayanlara!

Derelerini, ormanlarını, zeytinliklerini, kentlerini 
korumak için direnenlere selam olsun!

Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve adalet mücadelesini 
yükseltenlere selam olsun!

Selam olsun işine, emeğine, alın terine, geleceğine 
sahip çıkan işçilere, emekçilere, emeklilere, gençlere, 
kadınlara!

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

Sevgili Dostlar,

Sürekli tekrarladığımız bir gerçek var: bizler gücümüzü 
emeğimizden, alın terimizden, üretimden alıyoruz.

Ama bir gerçek daha var: bizler gücümüzü 
birlikteliğimizden, yan yana gelmemizden alıyoruz.

Bu büyük kalabalıkla bir arada olmak, Türkiye’nin dört 
bir yanında bugün toplanan büyük kalabalıklarla aynı 
sesi yükseltiyor olmak hepimize büyük bir güç veriyor.

İktidar sahipleri işte bu büyük güçten, birleşen halkın 
bu büyük gücünden korkuyorlar.

Yan yana gelmemizden korkuyorlar, bir olmamızdan, 
birlik olmamızdan korkuyorlar.

Nazım’ın dediği gibi: “Hiçbir korkuya benzemiyor, 
halkını satanların korkusu.”

Bırakınız korksunlar! Bırakınız gözlerine uyku 
girmesin!

Korkuyorlar çünkü kaybedecek çok şeyleri var.

Sarayları, saltanatları çökecek diye korkuyorlar.

Yağma düzenleri son bulacak, ballı ihaleleri, vurgun 
projeleri, torpilli işleri sona erecek diye korkuyorlar!

Yağmalayıp yok ettikleri kamu işletmelerimizin,  
ormanlarımızın, kıyılarımızın, madenlerimizin, 
tarım alanlarımızın, kent mekanlarının hesabını 
sormamızdan korkuyorlar.

Katarlı dostlarına, cemaatlere, tarikatlara, yandaşlara 
peşkeş çektikleri varlıklarımızın hesabını ödemekten 
korkuyorlar.

Bizden çaldıkları ne varsa, hepsini burunlarından fitil 
fitil getireceğiz diye korkuyorlar!

Gezi’nin, 10 Ekim’ın, Suruç’un hesabını vermekten, 
yargılanmaktan ve adaletten korkuyorlar en çok.

Bunun için her geçen gün daha da saldırganlaşıyorlar.

Bunun için, emniyet güçleriye, güdümlü hakimleriyle, 
yalancı tanıklarıyla, uydurma delilleriyle üzerimize 
geliyorlar.

Medyasıyla, yalan haberleriyle, satılmış kalemleriyle 
saldırıyorlar.

Devletin tüm imkanlarıyla, valilerin tüm yasaklarıyla, 
tek adam rejiminin tüm aparatlarıyla üzerimize 
çullanıyorlar.

Ama bilsinler ki, asla susmayacağız, asla yılmayacağız, 
asla sinmeyeceğiz.

Bu ülkenin aydınlık ve  umutlu geleceğini mutlaka 
kazanacağız.

Emeğimizin güçlü kollarıyla, bilimin ve tekniğin 
ışığında, barışın, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin egemen 
olduğu, laik, demokratik ve bağımsız bir Türkiye’yi 
mutlaka kuracağız.

1 MAYIS 2022 ALANLARDA COŞKUYLA KUTLANDI
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Sevgili Dostlar,

Şair diyor ya: “Son kötü günleri yaşıyoruz, ilk güzel 
günleri de yaşarız belki” diye…

Dilerim, bayram arifesinde kutladığımız bu 1 Mayıs’ın 
coşkusu yarınlarda yaşayacağımız ve milyonlarca 
kişiyle birlikte Taksim Gezi Parkında kutlayacağımız 
çok daha büyük bayramların müjdesi olsun. 

Örgütüm TMMOB adına, 600 bini aşkın mühendis, 
mimar ve şehir plancısı adına hepinize kolaylıklar 
diliyorum.

Bugünlerimizi karartanlara inat, kahrolsun istibdat, 
yaşasın hürriyet!

Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın sınıf dayanışması!
Yaşasın mücadelemiz!”

ANKARA AYDIN

BALIKESİR
ANTALYA

ARTVİN BATMAN
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BURSA

DENİZLİ

DİYARBAKIR

EDİRNE

GAZİANTEP

İSKENDERUN

İSTANBUL

MALATYA
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MARDİN

TEKİRDAĞ

TRABZON

ŞANLIURFA

VAN

MUĞLA

SAMSUN
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BU ÜLKENİN HARCINDA MÜHENDİS, MİMAR 
VE ŞEHİR PLANCILARININ EMEĞİ VAR

EK GÖSTERGE HAKKIMIZ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında 
düzenlenen ek gösterge komisyonunun mayıs ayı 
içerisinde üçüncü ve muhtemelen son toplantısını 
gerçekleştirmiş olacak.

Şimdiye kadar yapılan iki toplantıda taleplerimiz 
göz ardı edilmiş, kapsamlı bir öneri veya çözüm 
sunulmamıştır. Kamuda çalışan teknik hizmetler 
sınıfına tabi mühendis, mimar ve şehir plancıları yok 
sayılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın komisyon 
konuşmasında geçen “Sosyal tarafların talepleri 
ele alınacak. Kamu kuruluşlarının imkan ve bakış 
açıları, teknik olarak bu sorunun çözümünü önerileri 
değerlendirilecek” sözleri yine kendisi tarafından 
unutulmuş ve gerçekleştirilmemiştir.

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamuda 
çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özel 
bir önemi bulunmaktadır. Hizmetlerin planlanması, 
projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde 
görev ve sorumluluk alan meslektaşlarımız, ülkenin; 
sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi açısından hayati 
öneme sahip meslekleri icra etmektedir.

Tekrar uyarıyoruz!

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının hakları, sorumlulukları ve ücretleri 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda tanımlanmıştır. 
Ancak, özellikle son 25 yılda kamuda çeşitli statülerde 
çalışan ve farklı ücretler alan mühendis, mimar ve 
şehir plancıları, ekonomik ve sosyal hakları açısından 
oldukça ciddi bir satın alma gücü kaybına uğramıştır.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın aldıkları ücretlerin 
gün geçtikçe erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki 

eden hakları da diğer kamu görevlilerine göre oldukça 
düşük kalmıştır.

Devlet Memurları Kanunu’nun 43. Maddesinde 
tanımlanan ek göstergeler derecelere göre farklılık 
göstermektedir. Kanunun eki niteliğindeki (l) Sayılı 
Cetvelin II- Teknik Hizmetler sınıfı kapsamında 
bulunan söz konusu kamu görevlileri, 850-3600 
arasında “ek gösterge” almaktadır. Mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının aldıkları ek gösterge maaşlarının 
ve emekli aylıklarının düşük belirlenmesine neden 
olmaktadır.

Ayrıca teknik hizmetler sınıfına dâhil kamu 
çalışanları kendi içlerinde de ayrıştırılmış, büyük 
yatırım projelerinde çalışanlar ile açık alanlarda fiilen 
çalışanlara yönelik ayrımcı tavır sergilenmiş ve bunlara 
farklı özel hizmet tazminatı oranları belirlenmiştir.

Ülkemizdeki kriz ve yoksulluk büyüdükçe, zamlar 
her geçen gün arttıkça mühendis, mimar ve şehir 
plancıları yaşamsal ihtiyaçları bile karşılayamaz hale 
gelmiştir. Bu sebeple kamudaki meslektaşlarımız 
da üstlendikleri sorumluluk ve ürettikleri hizmetle 
karşılaştırılamayacak kadar kötü ekonomik ve sosyal 
koşullarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır.

Teknik ve bilimsel temelde yürüttükleri çalışmalarla 
vazgeçilmez bir yere sahip olan kamuda çalışan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları 
ve ekonomik sorunlarının çözümü hedefiyle bazı 
düzenlemeler yapılması zorunluluk haline gelmiştir.

Kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına 
dahil mühendis, mimar ve şehir plancılarının “ek 
göstergeleri”’nin yükseltilmesi şarttır.

Bu sebeplerle; ülkemizdeki açlık ve yoksulluk sınırları 
gözetilerek kamu emekçisi mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının maaşları insanca yaşayacakları bir düzeye 
yükseltilmeli ve ek göstergeleri 4800-6400 arasında 
yükseltilmelidir.

BU ÜLKENİN HARCINDA MÜHENDİS, MİMAR VE 
ŞEHİR PLANCILARININ EMEĞİ VAR EK GÖSTERGE 

HAKKIMIZ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde sürdürülen “Ek Gösterge Komisyonu”nun üçüncü toplantısı 
öncesinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 9 Mayıs 2022 tarihinde bir basın 
açıklaması yapılarak kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ek göstergelerinin yükseltilmesi 
ve insanca yaşanacak bir ücret talebimiz bir kez daha dile getirildi.
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Yapılması planlanan “ek gösterge komisyonu”’nun 
üçüncü toplantısında yukarıda belirttiğimiz 
değerlendirmelerin ve görüşlerin görmezden gelinmesi 
durumunda bu ülkenin harcında emeği bulunan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarına karşı iktidarın 
en büyük ekonomik darbelerinden olarak tarihe 
geçecektir.

Unutulmamalıdır ki yok sayılan mühendis, mimar 
ve şehir plancıları bilimin ve tekniğin öncüsü olarak 
kendilerine karşı alınan bu tavra karşı sessiz kalmayarak 

tüm demokratik zeminlerde karşılık verecek ve 
sorumlularından hesap sorana kadar mücadele 
edecektir.

Emek ve insan odaklı, güvenceli bir çalışma yaşamı ve 
güvenceli bir gelecek tüm mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının en temel hakkıdır. Sorunlarımıza çözüm 
istiyoruz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve ülke tarihimizin 
en büyük madencilik felaketi olarak tarihe geçen Soma 
Maden Faciası’nda hayatını kaybeden 301 madencimizi 
saygıyla anıyoruz.

Soma Maden Faciası görünmez bir kaza değil, neoliberal 
anlayışın sonucu olarak kamu madenciliğinin yok 
edilmesinin, işçilerin sendikasızlaştırılmasının ve 
köleci çalışma sisteminin dayatılmasının ürünüdür.

Soma Faciası, basit bir ihmal değil, madencilik bilgi ve 
birikiminin yok sayılmasının, teknik bilgi ve alt yapı 
yetersizliğinin, iş güvenliği anlayışının görmezden 
gelinmesinin sonucudur.

Maden şirketlerinin kârlarını artırabilmek için dayattığı 
çalışma koşullarının ve siyasi iktidarın emekçilerin 
hayatlarına değer vermeyen politikalarının bedeli 
Soma’da 301 madenci hayatlarıyla ödemiştir.

Aradan geçen 8 yıl içinde Soma Faciası sadece bir 
maden felaketinin değil, aynı zamanda bir hukuk 
felaketinin de adı haline gelmiştir. Dava süreci boyunca 
yaşananlar ve mahkemenin verdiği karar sonucunda, 
faciada kaybettiğimiz 301 madencinin acısı üzerine, 
adaletsizlik ve haksızlık duygusunun derin üzüntüsü 
da eklenmiştir.

Kamu kurumlarının sorumluluğunu yok sayan, maden 
şirketin sahiplerinin suçunu hafifleten yargılama 
süreci sonunda sorumlulara adeta göstermelik cezalar 
verilmiş, iktidar tarafından çıkarılan infaz indirimiyle 
de sorumlular neredeyse hapis bile yatmadan serbest 
kalmıştır. Bugün Soma Faciasının sorumluları 
dışarıdayken, acılı ailelerin gönüllü avukatlığını 
üstlenen Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı’nın cezaevinde 
olması, hukukun içinde bulunduğu içler acısı durumun 
göstergesidir.

Soma Davası, tıpkı Gezi Davası, Çorlu Tren Kazası 
Davası, 10 Ekim Davası gibi toplumun adalet 
duygusunu ve hukuka inancını zedeleyen bir biçimde 
sonuçlanmıştır. Soma Davası mutlaka yeniden 
görülmeli ve sorumlular hak ettikleri biçimde 
cezalandırılmalıdır.

Üzerinden kaç yıl geçerse geçsin 301 madencinin 
ölümünü, siyasi iktidarın ve kamu kurumlarının 
sorumluluğunu, madenci şirketin açgözlü sahiplerini 
ve faciaya sebep olan kişileri asla unutmayacağız.

İnsanca yaşayabileceğimiz bir ülke ve insani koşullarda 
çalışabileceğimiz iş koşulları için mücadele etmeye 
devam edeceğiz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SOMA FACİASI MADEN FELAKETİ OLDUĞU KADAR 
AYNI ZAMANDA BİR HUKUK FELAKETİDİR

Ülkemizin en büyük maden felaketi olan Soma Faciasının sekizinci yıldönümünde TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz tarafından yapılan basın açıklamasıyla hayatını kaybedenler anıldı ve dava sürecinde 
yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekildi.
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Ülkemizin en büyük maden felaketi olan Soma 
Faciasının sekizinci yıldönümünde DİSK, KESK, 
TMMOB, Bursa Tabip Odası, TÜMTİS Bursa 
Bileşenleri tarafından BAOB Özgürlük ve Demokrasi 
Meydanı’nda gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla 
hayatını kaybedenler anıldı ve dava sürecinde yaşanan 
hukuksuzluklara dikkat çekildi. Açıklamayı TMMOB 
Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik 
yaptı. Tetik tarafından yapılan açıklama şöyle:

“13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve ülke tarihimizin 
en büyük madencilik felaketi olarak tarihe geçen Soma 
Maden Faciası’nda hayatını kaybeden 301 madencimizi 
saygıyla anıyoruz.

Soma Maden Faciası görünmez bir kaza değil, neoliberal 
anlayışın sonucu olarak kamu madenciliğinin yok 
edilmesinin, işçilerin sendikasızlaştırılmasının ve 
köleci çalışma sisteminin dayatılmasının ürünüdür.

Soma Faciası, basit bir ihmal değil, madencilik bilgi ve 
birikiminin yok sayılmasının, teknik bilgi ve alt yapı 
yetersizliğinin, iş güvenliği anlayışının görmezden 
gelinmesinin sonucudur.

Maden şirketlerinin kârlarını artırabilmek için dayattığı 
çalışma koşullarının ve siyasi iktidarın emekçilerin 
hayatlarına değer vermeyen politikalarının bedeli 
Soma’da 301 madenci hayatlarıyla ödemiştir.

Aradan geçen 8 yıl içinde Soma Faciası sadece bir 
maden felaketinin değil, aynı zamanda bir hukuk 
felaketinin de adı haline gelmiştir. Dava süreci boyunca 
yaşananlar ve mahkemenin verdiği karar sonucunda, 
faciada kaybettiğimiz 301 madencinin acısı üzerine, 
adaletsizlik ve haksızlık duygusunun derin üzüntüsü 
da eklenmiştir.

Kamu kurumlarının sorumluluğunu yok sayan, maden 
şirketin sahiplerinin suçunu hafifleten yargılama 
süreci sonunda sorumlulara adeta göstermelik cezalar 
verilmiş, iktidar tarafından çıkarılan infaz indirimiyle 
de sorumlular neredeyse hapis bile yatmadan serbest 
kalmıştır. Bugün Soma Faciasının sorumluları 
dışarıdayken, acılı ailelerin gönüllü avukatlığını 
üstlenen Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı’nın cezaevinde 
olması, hukukun içinde bulunduğu içler acısı durumun 
göstergesidir.

Soma Davası, tıpkı Gezi Davası, Çorlu Tren Kazası 
Davası, 10 Ekim Davası gibi toplumun adalet 
duygusunu ve hukuka inancını zedeleyen bir biçimde 
sonuçlanmıştır. Soma Davası mutlaka yeniden 
görülmeli ve sorumlular hak ettikleri biçimde 
cezalandırılmalıdır.

Üzerinden kaç yıl geçerse geçsin 301 madencinin 
ölümünü, siyasi iktidarın ve kamu kurumlarının 
sorumluluğunu, madenci şirketin açgözlü sahiplerini 
ve faciaya sebep olan kişileri asla unutmayacağız.

İnsanca yaşayabileceğimiz bir ülke ve insani koşullarda 
çalışabileceğimiz iş koşulları için mücadele etmeye 
devam edeceğiz.”

Açıklamanın ardından, Bursa Barosu Başkanı Av. Metin 
Öztosun ve TÜMTİS Bursa Şube Başkanı Özdemir 
Aslan da konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından, Soma’da hayatını kaybeden 
301 Madencinin anısına BAOB Özgürlük ve Demokrasi 
Meydanı’na yerleştirilen baretlere karanfil bırakıldı.

DİSK, KESK, TMMOB, BURSA TABİP ODASI, TÜMTİS 
BURSA BİLEŞENLERİ: SOMA’YI UNUTMADIK, 

UNUTTURMAYACAĞIZ... SOMA FACİASI MADEN 
FELAKETİ OLDUĞU KADAR AYNI ZAMANDA BİR 

HUKUK FELAKETİDİR
DİSK, KESK, TMMOB, Bursa Tabip Odası, TÜMTİS Bursa Bileşenleri 13 Mayıs 2022 tarihinde Soma Faciasının 
yıldönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptılar.
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TMMOB 46. Dönem Danışma Kurulu Toplantısı 14 
Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da “TMMOB çalışmaları 
ve Gezi Davasında verilen cezalar” gündemiyle başladı.

Toplantı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz’ın açılış konuşmasıyla başladı. Koramaz, 
Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay’a 
selam ileterek başladığı konuşmasında Danışma 
Kurulu’nun Gezi Direnişi’nin anısına adandığını 
açıkladı. Ardından TMMOB Genel Sekreteri Dersim 
Gül TMMOB faaliyetleri üzerine bir sunum yaptı. 

Daha sonra TMMOB Yönetim Kurulu önceki dönem 
baskanları Kaya Güvenç, Yavuz Önen, Mehmet Soğancı 
ve Oğuz Türkyılmaz birer konuştma yaptılar. Eyüp 
Muhçu, Gencay Serter, Tevfik Peker, Tezcan Karakuş 
Candan, Kadir Dağhan, Yaşar Üzümcü, Buket Yararbaş 
Ecemiş, Yunus Yener, Şerefhan Aydın, Ali Ekber Çakar, 
Murat Türüdü, Ayhan Yüksel, Mehmet Mak, Cem 
Aldaş ve Aykut Akdemir de birer konuşma yaptılar. 

Danışma Kurulunun öğleden sonraki bölümünde Gezi 
Tutukluları Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can 
Atalay’ın mesajları okundu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
Danışma Kurulunda şöyle konuştu:

Sayın Başkanlarım,

Sayın Onur ve Denetleme Kurullarımızın Değerli 
Üyeleri,

Birlik ve Odalarımızın Sayın Yöneticileri,

Sevgili Meslektaşlarım,

Pandemi yasaklarıyla ertelemek zorunda kaldığımız 
Genel Kurulumuz nedeniyle Birlik tarihimizin 
en kısa çalışma dönemi olarak kayıtlara geçen 46. 
Dönemimizin ilk ve son Danışma Kurulu toplantısına 
hepiniz hoş geldiniz.

Yönetim kurulumuz adına hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Buradan bir selam da Bakırköy Kapalı Cezaevi’nde 
bulunan Yönetim Kurulumuzun değerli üyesi Mücella 
Yapıcı’ya gönderiyorum.

Buradan bir selam da Silivri Cezaevinde bulunan 
Tayfun Kahraman ve Can Atalay arkadaşlarımıza 
gönderiyorum.

Burada hepinizin huzurunda bir kez daha bizlere 
ve topluma örnek olan kararlı duruşlarını ve değerli 
mücadelelerini alkışlıyor, yüz yüze kaldıkları bu 
hukuksuzluğu şiddetle kınıyorum.

İzin verirseniz bu Danışma Kurulumuzu kendilerinin 
şahsında, parçası oldukları, parçası olduğumuz, 
milyonlarca yurttaşımızın içinde yer aldığı, gencecik 
canlarımızı verdiğimiz, ülke tarihimizin en kitlesel, en 
coşkulu halk hareketi olan Gezi Direnişi’nin tertemiz 
anısına adıyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Evet, Gezi Direnişi tertemizdir.

AKP’nin daha ilk günden itibaren yürüttüğü sistematik 
karalamaya, iftiralara, yalanlara rağmen Gezi Direnişi 
de, bu direnişin parçası olmuş insanlarımız da 
annemizin sütü gibi ak, alnımızın akı gibi onurludur.

Gezi Direnişi, yarattığı dayanışma ilişkileriyle, 
doğrudan demokrasi pratikleriyle, duvarlara yansıyan 
mizahıyla, hayatın her alanını etkileyen yaratıcı 
fikirleriyle bu ülkenin onurlu geçmişi, umutlu 
geleceğidir.

TMMOB 46. DÖNEM DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Gezi Direnişi, Avrupa’dan Latin Amerika’ya, Afrika’dan 
Amerika’ya kadar farklı coğrafyalardaki halk 
hareketlerine ilham veren, tüm dünyadaki toplumsal 
mücadeleler tarihinde özel bir yer edinmiş bir halk 
hareketidir.

Gezi Direnişi bu topraklarda ağaca, doğaya ve kamusal 
mekânlara sahip çıkma iradesinin, var olanı koruma ve 
geleceği kazanma mücadelesinin zirvesidir.

Gezi Direnişi insanlığın ortak değerlerine, haklara ve 
özgürlüklere sahip çıkmanın, toplumun her kesiminden 
insanın bir arada yaşamasının ve en güzel örneğidir.

Gezi işte bu güzelliği ve ışıltısıyla siyasi iktidarın 
tüm kirliliğini, tüm çirkinliğini, tüm defolarını iyot 
gibi açığa çıkardığı için ilk günden itibaren iktidarın 
hedefindedir.

İktidar önce gaz bombalarıyla, Toma’larıyla, polis 
şiddetiyle saldırdı Gezi Direnişine, ama bizleri 
korkutamadılar.

Masum canlarımızı elimizden aldılar, Abdocan’ı, 
Mehmet’i, Ethem’i, Ali İsmail’i, Medeni’yi, Ahmet’i, 
Hasan’ı, Berkin’i hayattan kopardılar, ama bizleri 
yıldıramadılar.

Yalanlarıyla saldırdılar sonra: “Camideki içki 
görüntüsünü açıklayacağı” dediler, “Kabataş’taki üstü 
çıplak, deri eldivenli geziciler başörtülü bacımıza 
saldırdı” dediler, “eylemcilere para dağıtılıyor” dediler 
hatta son olarak “Dolmabahçe’den başbakanlık 
konutuna kanallar açtılar” dediler ama bir tanesini bile 
ispatlayamadılar.

İşte bu fantezi ürünü yalanlarıyla, FETÖ suçlusu 
emniyet mensuplarının kurgu delilleriyle, FETÖ 
Firarisi Savcının iddianamesiyle yarattıkları bir davayla 
saldırdılar son olarak.

Hukukun tüm evrensel ilkelerinin ayaklar altına 
alındığı bir yargılama sürecinin ardından “hükümeti 
ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek” suçundan 
arkadaşlarımıza onlarca yıl hapis cezası verdiler.

Bilinsin ki, Gezi Davasında ceza alan arkadaşlarımız, 
nasıl ki, onurlu bir halk hareketinin parçası oldukları 
için tarihe geçtiyse, onları cezalandırmaya çalışan 
iktidar sahipleri de tertemiz bir halk hareketine kara 
çalmanın utancıyla, alçaklığıyla tarihe geçtiler.

Daha önce söylemiştik bir kez daha yineliyorum: 
Demokratik bir direnişin parçası olan arkadaşlarımızın 
cezalandırılmasının vebali siyasi iktidarın üzerinde 
olduğu kadar, onun güdümündeki yargı organlarının 

da üzerindedir. Tarih ve hukuk, onların bu hukuk 
tanımazlıklarını, adaletsizliklerini kayıt altına almıştır.

Değerli Arkadaşlar,

Hepimiz biliyoruz ki, siyasi iktidarın ve onun 
maşalarının Gezi Direnişi nezdinde asıl cezalandırmak 
istediği eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye ideali 
için mücadele eden toplumsal muhalefet hareketini 
tümüdür.

Hepimiz biliyoruz ki, siyasi iktidarın arkadaşlarımız 
ve Taksim Dayanışması nezdinde cezalandırmak 
istediği parkına, şehrine, doğasına, tarihine sahip çıkan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının tümüdür.

Siyasi iktidarın cezalandırmak istediği, attığı her 
hukuksuz adımda karşısında gördüğü mesleki bilgisini 
halktan yanan kullanan kamucu mühendis, mimar, 
şehir plancılarıdır.

Ve elbette hepimiz biliyoruz ki, siyasi iktidarın 
cezalandırmak istediği, yıllardır her fırsatta saldırdığı 
TMMOB ve bağlı odalarının toplumcu çizgisi ve onurlu 
mücadele geleneğidir.

Bu yağmacıların, bu haramilerin, bu zorbaların 
saldırıları yürüdüğümüz yolun doğruluğunun, 
mücadelemizdeki ısrarımızın haklılığın göstergesidir.

Verdikleri cezalar, bu ülkedeki, mühendis, mimar ve 
şehir plancıları mücadelesi tarihine işlenmiş birer 
nişandır!

Ne diyor şair:
Ne alnımızda bir ayıp
Ne koltuk altında
Saklı haçımız
Biz bu halkı sevdik
Ve bu ülkeyi.
İşte bağışlanmaz
Korkunç suçumuz..

Biz bu halkı ve bu ülkeyi sevmekten asla vaz 
geçmeyeceğiz.

12 Eylül Darbesi sonrasında Teoman Öztürk ve 
arkadaşlarının cezaevine girmesine neden olan 19 Eylül 
İş Bırakma eylemi nasıl ki TMMOB’nin şanlı tarihini 
gururlu bir parçası olduysa, bugün arkadaşlarımızın 
cezaevine girmesine neden olan Taksim Dayanışması 
ve Gezi Direnişi de TMMOB’nin şanlı tarihinin gururlu 
bir parçası olacaktır.
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İktidar zorbalığına dün nasıl boyun eğmediysek, bugün 
de boyun eğmeyeceğiz. Gezi Direnişini, Gezi Davası’nda 
ceza alan arkadaşlarımızı, uğruna bedeller ödediğimiz 
değerlerimizi, kamusal faydayı ve meslektaşlarımızın 
haklarını savunmaya devam edeceğiz.

İktidar, arkadaşlarımızı cezaevlerine kapattığını sanıyor 
ama arkadaşlarımızın mahkeme salonundaki cesur 
duruşları bugün Türkiye’nin tüm illerindeki yüzlerce 
TMMOB biriminin balkonlarında, pencerelerinde 
gururla dalgalanmaya devam ediyor.

İktidar, arkadaşlarımızı cezaevlerine kapattığını sanıyor 
ama arkadaşlarımızın toplumcu fikirleri, Türkiye’nin 
dört bir yanındaki meydanlarında, meslektaşlarımızın 
dillerinden halkla buluşmaya devam ediyor.

Arkadaşlarımızın halktan, doğadan, aydınlıktan 
yana fikirlerini hiçbir biçimde dört duvar ardına 
koyamayacaklar. Buna izin vermeyeceğiz.

O fikirler tüm toplumla buluşmaya devam edecek. 
Bizler de en kısa zamanda arkadaşlarımızla bir kez daha 
kucaklaşacağız. Bir kez daha yan yana bu salonlarda, bu 
sokaklarda mücadele etmeye devam edeceğiz.

Buna tüm kalbimle inanıyorum. Çünkü iktidar 
dayatmasıyla verilen kararların ömrü, iktidarın ömrü 
kadardır ve hepimiz biliyoruz ki bu iktidarın ömrü 
dolmuştur.

Değerli Arkadaşlar,

Ömrünü tüketen iktidar, ülkenin kaderini de kendisine 
ortak etmeye, ülkeyi de kendisiyle birlikte uçurumun 
dibine sürüklemeye çalışıyor. Verdiği her karar, hayata 
geçirdiği her uygulama, attığı her adımda daha kötüye 
doğru sürükleniyoruz.

Geride bıraktığımız bu kısa çalışma dönemimiz, uzun 
yıllardır devam eden ekonomik krizin toplumsal 
etkilerinin en üst düzeye çıktığı dönem oldu.

Hayat pahalılığı, işsizlik, yokluk ve yoksulluk bütün 
toplum kesimlerinin yaşamını tehdit eder hale geldi.

TÜİK rakamlarıyla gizlemeye çalışsalar da bağımsız 
ekonomistlerin ortaya koyduğu verilere göre ülke 
tarihinin en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz. Aldığımız 
hiçbir ürünü ikincisinde aynı fiyata alamaz hale geldik.

Çünkü her malın fiyatına ödeme garantili kıyak 
ihalelerin bedeli yansıyor. Her malın fiyatına faiz 

ödemelerinin yükü yansıyor. Her malın fiyatına 
örtülü ödenek kesintileri yansıyor. Her malın fiyatına 
saraylıların lüks harcamalarının bedeli yansıyor.

Bütçede bu denli gedik olunca, merkez bankasında bir 
kuruş para kalmayınca ekonominin tüm yükü, emeğiyle 
geçinenlerin sırtına yükleniyor. Her şey zamlanırken, 
gelirlerimiz giderek düşüyor. Her alışverişte daha çok 
yoksullaşıyoruz. Her gün daha fazla borçlanıyoruz. 
Yoksulluk ve geçim sıkıntısı halkın yaşam tarzı haline 
geldi.

Artan kiralar, kontrol altına alınamayan fiyatlar, temel 
tüketim maddelerinde yaşanan kıtlık, düşen alım gücü, 
açlık sınırına düşen ücretler nedeniyle geçtiğimiz 
dönem içinde toplumun farklı kesimleri tepkilerini 
ortaya koydu. Üniversite öğrencilerinden sağlık 
çalışanlarına, kamu emekçilerinden işçilere, esnaftan 
emeklilere kadar pek çok kesim “geçinemiyoruz” 
diyerek öfkelerini sokaklara taşıdılar.

Yaşanan krizin tek sorumlusu olan siyasi iktidar 
ise, halkın sorunlarına çözüm bulmak yerine, 
toplumu baskı ve şiddet yoluyla sindirmeye çalışıyor. 
Başarısızlığını ört bas etmeye çalışanların telaşıyla 
saldırıyor dört bir yana.

Artık kendileri de biliyor ki kurdukları bu tek adam 
rejimi, 20 yıllık iktidarlarının da sonu oldu. Tek adam 
rejimi, istikrar ve güven değil, kriz ve korku getirdi.

Meclisin etkisizleştirilmesi, güçler ayrılığının ortadan 
kaldırılması, yargı bağımsızlığının yok sayılması, 
hukukun üstünlüğü anlayışının bitirilmesi ülkeyi 
yönetilemez hale getirdi.

Yönetemedikleri bu ülkeyi ellerinde tutmaya devam 
edebilmek için de, her türlü zorbalığa başvuruyorlar. 
Devletin tüm organlarını, toplumsal muhalefeti 
sindirmek için kullanıyorlar. Devletin tüm organlarını 
toplumsal kamplaşma yaratmak için kullanıyorlar. 
Devletin tüm organlarını insanların yaşam tarzlarına 
müdahale etmenin aracı olarak kullanıyorlar.

Medyayı sansürlüyorlar, siyasetçileri-gazetecileri-
muhalifleri tutukluyorlar, festivalleri yasaklıyorlar, 
eğlence mekanlarını yasaklıyorlar, sanatçıları-gençleri 
susturuyorlar. Toplumu baskıyla teslim almaya 
çalışıyorlar.

Geldiğimiz noktada tek adam rejimi halkın desteğiyle 
değil, halka yönelik baskı ve zorbalıkla ayakta duruyor.
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Bugün elimizde her alanda harabeye dönmüş bir 
ekonomi ve bürokrasiden hukuka kadar her alanda 
çürümüş bir devlet yapısından başka bir şey kalmadı.

Toplumun barış içinde bir arada yaşamasının kurallarını 
belirleyen Anayasa’nın yok sayıldığı, hukukun evrensel 
ilkelerinin yok sayıldığı, AİHM kararlarının yok 
sayıldığı, tümüyle Tek Adam’ın buyruklarıyla yönetilen 
bir ülke haline geldik.

Hukuk kuralları ve yargı, demokratik bir ülkede 
yurttaşların hak ve çıkarlarını korumak için vardır. 
Yurttaşları devletin sınırsız gücünden korumak için 
vardır.

Bizim ülkemizde ise hukuk kuralları ve yargı, AKP 
iktidarına kalkan olmak için var. AKP’nin elinde, halka 
karşı bir silah olmak için var.

Bunun son örneğini Canan Kaftancıoğlu örneğinde 
gördük. Ana muhalefet partisinin İstanbul İl Örgütü 
Başkanı, 8-10 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımları 
nedeniyle hapis ve siyaset yasağı cezasına çarptırıldı.

Aynı tarihlerde kendi sosyal medya hesaplarından 
FETÖ’ye övgüler düzenler, Türkçe Olimpiyatlarında 
sahne almak için birbirleriyle yarışanlar, bunlar hiç 
olmamış gibi, muhaliflerin 10 yıl önceki sosyal medya 
geçmişlerini tarıyorlar.

Hukukun geldiği bu durum, yargıçların içine düştükleri 
bu durum ülkemiz açısından utanç vericidir. Bu utanç 
20 yıllık AKP iktidarının utancıdır.

Değerli Arkadaşlar,

Siyasi iktidarın bu halkın kaderini kendi kötü kaderine 
ortak etmesine izin vermeyeceğiz.

TMMOB olarak uzun yıllardır mücadelemizin 
temelini, siyasi iktidarın emek, halk ve doğa düşmanı 
politikalarına karşı ülkemize, mesleğimize ve halkımıza 
sahip çıkma mücadelesi oluşturuyor.

Ülkenin tüm kaynaklarını tüketen iktidarın yeni 
rant alanları yaratmak için doğamıza ve tabiat 
zenginliklerimize yönelik başlattığı yeni saldırılar, bu 
mücadeleyi büyütmemiz için bize çok daha büyük 
sorumluluklar yüklüyor.

Çünkü biz sahip çıkmazsak zeytinliklerimizi kesecekler, 
biz sahip çıkmazsak tarım alanlarımızı yok edecekler, 
biz sahip çıkmazsak ormanlarımızı bitirecekler, biz 
sahip çıkmazsak kıyılarımızı, madenlerimizi, tarihi 
eserlerimizi yağmalayacaklar.

İşte bu yüzden her zamankinden çok daha dikkatli, 
çok daha girişken bir TMMOB örgütlülüğü yaratmak 
için çaba harcıyoruz. Yürüttüğümüz kampanyalarla 
tüm odalarımızı, şubelerimizi ve en önemlisi de 
il koordinasyon kurullarımızı harekete geçirmeye 
çalışıyoruz.

Kasım ayında yürüttüğümüz “Sorunlarımız Çözüm 
İstiyoruz” ve bugün başlangıç adımını attığımız 
“Gezi’ye, Emeğimize ve Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz” 
kampanyalarımız, taleplerimizi toplumsallaştırmanın 
önemli birer aracıdır.

Genel Kurula kadar Türkiye’nin dört bir yanını gezerek 
üyelerimizle, il koordinasyon kurullarımızla, illerdeki 
demokratik kamuoyuyla buluşacağız.

Pazartesi günü Zonguldak ve Denizli’de, Salı günü 
Kocaeli, Muğla ve Aydın’da, Çarşamba günü İzmir’de, 
Perşembe günü Balıkesir’de, Cuma günü Bursa 
ve Adana’da, Cumartesi günü Mersin’de, Pazar 
günü de İstanbul’da yapacağımız toplantı ve basın 
açıklamalarıyla sesimiz en gür biçimde duyuracağız.

Diğer illerdeki arkadaşlarımızın da kendi programlarını 
oluşturarak kampanyamızı illerinde gündem haline 
getirmesi, üyelerimize duyurması çok önemli.

Hem bugünkü danışma kurulumuz, hem önümüzdeki 
hafta illerde gerçekleştireceğimiz toplantılar, hem de 
ay sonunda gerçekleştireceğimiz Genel Kurulumuz, 
önümüzdeki dönemin mücadele başlıklarının 
belirlenmesi için önemli bir örgütsel fırsat sağlayacağına 
inanıyorum.

Değerli arkadaşlar,

Geçtiğimiz dönemimiz, neoliberal yağma politikalarına 
karşı kamusal değerleri, ekonomik krize karşı mesleki 
ve özlük haklarımızı, dinci gericiliğe karşı aydınlanma 
değerlerini ve laikliği savunmakla geçti.

Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokrasiye, 
özgürlüklere, bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa 
olan bağlılığımızdan asla taviz vermedik.
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46. Çalışma Dönemi boyunca bir yandan toplumsal 
mücadelelerin aktif bir bileşeni olurken, meslek 
alanlarımızdaki bilimsel ve teknik birikimleri 
geliştirebilmek için çabamızı da sürdürdük. Bu dönem 
boyunca salgın döneminin kısıtlamalarına rağmen 
TMMOB’ye bağlı odalarımızda mesleki alanlarımıza 
ilişkin çok sayıda etkinlik geçekleştirildi.

Bu dönemde TMMOB bünyesinde yaptığımız 
etkinlikler ve yayınladığımız raporlarla ülkemizin 
sorunlarına ilişkin görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık. 
Meslek alanlarımızdaki teknik gelişmeleri üyelerimize 
aktardık. TMMOB’nin değerlerini ve birikimini genç 
mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızla 
paylaştık.

Yine bu dönemde açtığımız davalar ve yürüttüğümüz 
hukuki mücadele ile şehirlerimizin, kıyılarımızın, 
madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel 
mirasımızın yağmalanmasına karşı önemli davalar 
kazandık. Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik 
yönetmeliklerin mesleki ilkelere uygunluğu noktasında 
önemli kazanımlar elde ettik.

Bu dönemde Birliğimiz bünyesinde;

Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odalarımız 
tarafından ortaklaşa düzenlenen TMMOB Dünya Gıda 
Günü Sempozyumu,

Kadın Çalışma Grubumuz yürütücülüğünde TMMOB 
7. Kadın Kurultayı,

Bilirkişilik Çalışma Grubumuz tarafından yürütülen 
Toplumcu Bakış Açısı ile Bilirkişilik Panel-Forumu,

Elektrik Mühendisleri 
Odamızın yürütücülüğünde 
TMMOB Enerji 
Sempozyumu,

Makine Mühendisleri 
Odamızın yürütücülüğünde 
TMMOB Sanayi Kongresi,

Gıda Politikaları Çalışma 
Grubumuz tarafından 
yürütülen Tarımsal Üretim ve 
Tüketimde Sosyal Dayanışma 
Pratiği olarak Kooperatifçilik 
Sempozyumu,

TMMOB bünyesinde oluşturduğumuz düzenleme 
kurulumuz tarafından yürütülen TMMOB Afet 
Sempozyumu gerçekleştirildi.

İki ayda bir düzenli olarak yayınlanan ve TMMOB 
çalışmalarının güncesi niteliğindeki Birlik Haberleri’nin 
yanı sıra, ülkemizin ve meslek alanlarımızın gündemine 
ilişkin yayınlarla üyelerimize ve kamuoyuna sesimizi 
duyurmaya çalıştık. 46. Çalışma Dönemi içerisinde 
“TMMOB TEİAŞ Raporu”, “TMMOB Yangın Raporu”, 
“TMMOB ve Mesleki Denetim”, “TMMOB Acil Durum 
Uzaktan Öğretim Raporu” yayınlandı.

Çalışma dönemimiz boyunca mesleki ve özel 
hayatlarından feragat ederek TMMOB örgütlülüğünü 
büyütmek için gecesini gündüzüne katan oda 
yönetim, onur ve denetleme kurullarında görev 
yapan arkadaşlarıma; Şube yönetim kurullarında 
ve temsilciliklerde görev alan arkadaşlarıma; İKK 
sekreterlerimize; işyeri temsilcilerimize; çalışma 
gruplarında, kongre, sempozyum ve kurultaylarımızın 
düzenleme ve yürütme kurullarında görev alan 
üyelerimize; Birlik ve oda çalışanı arkadaşlarıma, 
TMMOB çalışmalarında bize destek olan bilim 
insanlarına ve uzmanlara; büyük bir inanç ve özveri 
ile örgütümüze verdikleri katkılardan dolayı Yönetim 
Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

Ülkemize, mesleğimize, meslektaşlarımıza sahip çıkma 
yolunda yürüyüşümüzü umutlu yarınlara taşıma 
dileğiyle…

YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ, YAŞASIN 
MÜCADELEMİZ
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“TMMOB çalışmaları ve Gezi Davasında verilen 
cezalar” gündemiyle 14 Mayıs 2022 tarihinde toplanan 
TMMOB Danışma Kurulunda “Geziye, Emeğimize, 
Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz” başlıklı basın açıklaması 
yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
okuduğu basın açıklaması şöyle:

GEZİYE, EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE SAHİP 
ÇIKIYORUZ!

Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar

Ülkemiz ekonomiden siyasete kadar her alanda büyük 
bir kriz içerisinde.

Krizin sorumlusu olan iktidar, halkın acil sorunlarına 
çözüm üretmek yerine toplumsal muhalefeti susturarak 
başarısızlığının üstünü örtmeye çalışıyor.

Son günlerde birbiri ardına yaşanan hezeyanların 
altında, iktidarın bu çözümsüzlüğünün telaşı yatıyor.

Ülke tarihimizin en kitlesel ve uzun süreli halk 
hareketlerinden biri olan Gezi Direnişi ve Canan 

Kaftancıoğlu davalarında birbiri ardına verilen 
mahkumiyet kararları iktidarın çaresizliğinin 
dışavurumudur.

Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Mücella 
Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın İstanbul Şubesi’nin 
eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın 
Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da bulunduğu 
arkadaşlarımıza verilen cezalar, hukukun gereği olarak 
değil, iktidarın toplumsal muhalefeti cezalandırma ve 
sindirme siyasetinin sonucu olarak verilmiştir.

İktidar güdümündeki mahkemenin verdiği bu cezaların 
hiçbir hukuki dayanağı ve toplumsal meşruiyeti 
bulunmamaktadır.

Gezi Direnişi ve bu direnişin parçası olmuş herkes, tarih 
karşısında ve toplum vicdanında tertemiz ve lekesizdir.

Siyasi iktidarın arkadaşlarımız nezdinde cezalandırmak 
istediği Gezi Direnişi olduğu kadar, parkına, şehrine, 
doğasına, tarihine sahip çıkan mühendis, mimar ve 
şehir plancılarıdır.

GEZİYE, EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE SAHİP 
ÇIKIYORUZ!
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Siyasi iktidarın cezalandırmak istediği, mesleki bilgisini 
halktan yanan kullanan kamucu mühendis, mimar, 
şehir plancılarının mücadelesidir; TMMOB ve bağlı 
odalarının onurlu mücadele geleneğidir.

Buradan iktidara sesleniyoruz: hukuku ve yargı 
organlarını siyasal çıkarlarınız doğrultusunda 
kullanmaya çalışmayın. Buradan aynı zamanda yargı 
organlarına ve yargıçlara sesleniyoruz: kararlarınızı 
iktidarın ihtiyaçlarına göre değil, hukukun evrensel 
ilkelerine göre verin.

Hiç kimsenin bu ülkeye, bu halka bu denli kötülük 
yapmaya, bu denli acı çektirmeye hakkı yok.

Ama bilin ki, iktidar zorbalığına bugüne kadar 
hiç boyun eğmedik, bundan sonra da asla boyun 
eğmeyeceğiz.

Gezi Direnişini, Gezi Davası’nda ceza alan 
arkadaşlarımızı, uğruna bedeller ödediğimiz 
değerlerimizi, kamusal faydayı ve meslektaşlarımızın 
haklarını savunmaya devam edeceğiz.

Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar

Siyasi iktidarın üzerini örtmek istediği başarısızlık 
tablosunun altında Büyük bir toplumsal dram 
yaşanıyor. Hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksulluk 
toplumun tüm kesimlerini tükenme noktasına getirdi.

Alın terinin karşılığını alamadan çalışan milyonlarca 
emekçi ev kirası, ulaşım masrafları ve faturalar 
nedeniyle ay sonunu getiremez oldu.

Milyonlarca kişi geçimini sağlayabilmek için borç 
batağına sürüklendi. Yoksulluk ve geçim sıkıntısı 
halkın yaşam tarzı haline geldi.

Yaşanan bu kriz mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
hayatlarını da çok olumsuz etkiliyor. Başta yeni mezun 
ve işsiz arkadaşlarımız olmak üzere, kamuda ve özel 
sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir 
planlama hizmetlerini yapan meslektaşlarımız giderek 
daha büyük bir hayat zorluğu ile baş etmeye çalışıyor.

Kamuda çeşitli statülerde çalışan meslektaşlarımızın 
ekonomik ve sosyal koşulları, üstlendikleri 
sorumluluklara ve almış oldukları eğitime uymayan bir 
düzeye gerilemiş durumda.

Sistematik biçimde daraltılan iş alanlarımız nedeniyle 
yıllardır kamuda mühendis, mimar ve şehir plancısı 
ataması yapılmıyor. Kamu hizmetlerinin niteliği 
düşerken, meslektaşlarımız da özel sektöre itiliyor.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın çalışma 
koşulları kriz derinleştikçe daha da zorlaşıyor. 
Meslektaşlarımız kriz koşullarında ilk gözden 
çıkarılacaklar listesinde bulunuyor. İşsizlik tehlikesi, 
düşük ücretler ve güvencesiz çalışma ücretli çalışan 
meslektaşlarımızın ortak kaderi haline geldi.

Ücretlerimiz enflasyon karşısında giderek eriyor ve 
yaşam standardımız dibe doğru çekiliyor. Nitelikli 
bir eğitim alan, köklü üniversitelerden iyi derecelerle 
mezun olmuş birçok genç meslektaşımız, mesleki, 
maddi ve sosyal tatminsizlik nedeniyle geleceğini yurt 
dışında arıyor.

Yaşadığımız sorunlar, ülkemizde emeğiyle geçinen 
tüm kesimlerin yaşadığı sorunların bir parçasıdır. Bu 
sorunların sebebi mevcut siyasi iktidar ve onun 20 
yıldır uyguladığı ekonomik-sosyal politikalardır.

Bu anlayışın meslektaşlarımızın ve ülkemizin yaşadığı 
sorunlara çözüm bulma şansı kalmamıştır.

Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar

Ülkemizin bugün içinde bulunduğu krizden kurtuluşun 
yolu, bu krizi yaratan nedenlerin tümüyle ters yüz 
edilmesinden geçmektedir.

Tek adam rejimine karşı halk egemenliği anlayışının, 
neoliberal politikalara karşı kamucu politikaların, 
toplumsal kutuplaşmaya karşı bir arada yaşamın, baskı 
ve zorbalığa karşı demokratik hak ve özgürlüklerin 
savulması ve geliştirilmesi hepimizin ortak ihtiyacıdır.

Ülkemizin geleceğini kurtarabilmek, daha iyi 
koşullarda yaşayabilmek ve çocuklarımızın geleceğini 
güvenceye alabilmek için mücadelemizi ortaklaştırmak 
ve büyütmek zorundayız.

Bizler, bu ülkenin imarından sanayiine, tarımından 
enerjisine kadar tüm süreçlerinde yer alan, hayatı 
yaşanabilir kılan mühendisleri, mimarları, şehir 
plancıları olarak, acil taleplerimizi bir kez daha dile 
getiriyoruz:

Nitelikli işgücümüzün heba olmasına neden olan 
işsizlik sorunu derhal çözülmelidir.

Tüm meslektaşlarımıza güvenceli istihdam 
sağlanmalıdır.

SGK ile TMMOB arasında ücretli çalışan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının “Asgari Ücret Denetim 
Protokolü” ivedilikle yürürlüğe konulmalıdır.



35

birlik haberleri
MAYIS-HAZİRAN 2022 SAYI: 204

açıklamalar

Kamuda mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
istihdamı artırılmalıdır.

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının ücretleri ve özlük hakları iyileştirilmelidir, 
ek göstergeler 4800-6400 aralığına yükseltilmelidir.

KHK ile haksız ve hukuksuz biçimde kamu görevinden 
ihraç edilen meslektaşlarımız tüm haklarıyla birlikte 
derhal görevlerine iade edilmelidir

Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli, yeniden 
kamulaştırma yapılmalıdır. Ülkenin yaşanabilir 
hale gelmesi için tüm alanlarda kamucu politikalar 
benimsenmelidir.

Ülkemizin doğal kaynaklarını, ormanlarını, tarım 
alanlarını ve tarihi mirasını yağmalamayı amaçlayan 
tüm düzenlemeler geri çekilmelidir.

Kamusal ve mesleki denetimler toplum güvenliğinin 
sağlanması açısından zorunludur, serbestleştirme 
uygulamalarına son verilmelidir.

Gezi Tutsakları bir an önce serbest bırakılmalıdır. Gezi 
Direnişi nasıl ki bu ülkenin yüz akı ve onurlu tarihinin 

bir parçasıysa, Gezi Direnişi Davasında yargılanan 
tüm arkadaşlarımız da bizim yüz akımız ve onurlu 
tarihimizin bir parçasıdır.

Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar

Bu taleplerimizi hayata geçirmek için mücadeleyi 
büyüteceğiz. Sesimizi ülkenin her yanında yayacağız.

Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokrasiye, 
özgürlüklere, bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa 
olan bağlılığımızdan taviz vermeyeceğiz.

Ülkemizi kasıp kavuran kriz koşullarında 
meslektaşlarımızın ekonomik, demokratik ve mesleki 
faydalarının geliştirilmesi için mücadele etmekten de 
vazgeçmeyeceğiz!

Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, 
Gezi’ye, emeğimize ve mesleğimize sahip çıkacağız!

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB ÜLKE ÇAPINDA  SOKAĞA ÇIKTI

TMMOB, 14 Mayıs tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirdiği Danışma Kurulu’nun 
ardından “Gezi’ye, Emeğimize ve 
Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz!” sloganıyla 
16-22 Mayıs haftası tüm illerde eylemler 
yaptı. İllerde gerçekleştirilen eylemlere 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz ve beraberinde TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Oda Başkanlarından 
oluşan heyet katıldı.
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ADANA

ANTALYA

AYDIN

BALIKESİR

BATMAN

BOLU
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BURSA

EDİRNE

ESKİŞEHİR

GAZİANTEP

DENİZLİ

DİYARBAKIR
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HATAY

İSKENDERUN

İSTANBUL

İZMİR

KIRKLARELİ

KOCAELİ
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KARADENİZ EREĞLİ

MARDİN

MERSİN

SAMSUN

ŞANLIURFA

TEKİRDAĞ

ZONGULDAK
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Bir ağaca sımsıkı tutunmamızla başlamıştı 
her şey, bir kepçenin sökmeye çalıştığı bir 
ağaca… Sonra bir başkası tutundu elimize, 
bir polisin bükmeye çalıştığı elimize… 
Ellerimiz tanımadığımız milyonlarca elle 
tutuştu, birbirimize tutunarak büyüdük!

Hatırlıyoruz!..

Kelimelerin ilk gecesini yaşar gibiydik hep 
birlikte… Yan yana gelmenin sevincini, 
kalabalıkların gücünü, yaratıcılığın 
heyecanını, dayanışmanın güzelliğini, 
sahip çıkmanın onurunu, birlikte olmanın 
güvenini keşfettik beraberce!

Hatırlıyoruz!

Ağlamadan göz yaşı döktüğümüz 
anlarla, göz yaşı dökemeden ağladığımız anlarımız 
karıştı birbirine… Kendi halkını hedef alan bir 
iktidar şiddetine duyduğumuz öfke karıştı, gencecik 
kardeşlerimizi toprağa vermenin acısına…

Hatırlıyoruz ve unutmuyoruz!

İçinde taşıdığı olanca umut, sevinç ve acıyla yakın 
tarihimizin en coşkulu, en kitlesel, en yaratıcı toplumsal 
hareketi olan Gezi Direnişi’ni dokuzuncu yılında bir 
kez daha selamlıyoruz.

Bizim için Gezi Direnişi, bundan dokuz yıl önce 
başlayan ama henüz bitmemiş, bitirilememiş onurlu 
bir halk hareketinin adıdır. Gezi’nin yarattığı heyecan, 
gezinin yaşattığı duygular, gezinin öğrettiği doğrular 
ilk günkü canlılıklarıyla hayatlarımızı biçimlendirmeye 
devam ediyor.

Yaşadığımız bunca karanlık, bunca baskı, bunca kötülük 
içinde bile bu ülkenin geleceğine dair umudumuzu 

koruyabiliyorsak eğer, bunu Gezi Direnişi’ne, Gezi 
Direnişini var eden gençlerimize borçluyuz.

Bu umut bizlere, iktidarın tüm saldırganlığına 
karşı parklarımıza, kentlerimize, ormanlarımıza, 
derelerimize, madenlerimize sahip çıkma cesareti 
vermektedir.

Bu umut bizlere, iktidarın tüm hukuksuzluğuna karşı 
Gezi Davasında tutuklanan Mücella Yapıcı’ya, Tayfun 
Kahraman’a, Can Atalay’a ve diğer tüm dostlarımıza 
yeniden kavuşma heyecanı vermektedir.

Bu umut bizlere, hukuku yok sayan, insanları yok 
sayan, doğayı yok sayan bu karanlıktan kurtulma gücü 
vermektedir.

Çünkü biliyoruz ki, Karanlık gider Gezi kalır! Hapislik 
biter, mücadele kazanır!

Dersim GÜL
TMMOB Genel Sekreteri

KARANLIK GİDER, GEZİ KALIR!
Gezi Direnişi’nin dokuzuncu yılı nedeniyle TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül tarafından 1 Haziran 2022 
tarihinde basın açıklaması yapıldı.
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Temel ihtiyaç maddelerine her gün birbiri ardına yeni 
zamlar gelmeye devam ediyor.

Temmuz ayı başından geçerli olması gerekirken, 
kural dışı bir uygulama ile EPDK tarafından 1 ay 
önce açıklanan yeni elektrik fiyat tarifeleri ile abone 
tanımlama ve sınıflandırma ölçütleri değiştirildi. Yeni 
tarifeler sonucunda değişik abone gruplarının elektrik 
alış fiyatları yüzde 15-25 oranlarında artırılarak, 
tüketiciye zam olarak yansıdı. Dün gece yapılan son 
zamlarla birlikte bu yıl içinde elektrik fiyatları %57,9 ila 
%237,5 arasında değişen oranlarda yükseldi.

2022 Elektrik Fiyat Artışları

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINDAN KİMLER 
SORUMLU?

Yirmi yıldır yönetimde olan siyasi anlayış, tamamı 
ithal edilen doğalgaz ve buhar kömürüne dayalı 
santralları desteklemiş, doğalgaz santrallarının kurulu 
gücü 26.000 MW’a, ithal kömür santrallarının da 
9000 MW’a dayanmıştır. Geçen yıl elektrik üretiminin 
yarısı, alım fiyatları dünya ölçeğinde yükselen bu ithal 
kaynaklardan karşılanmıştır. “Yerli ve milli” enerji 
kaynağı güneşe dayalı potansiyelin yalnızca %3’ü, 
rüzgar enerji kaynağının %25’i değerlendirilebilirken, 
enerji hammaddeleri ithalatına geçen yıl 50,4 milyar 
dolar, bu senenin ilk çeyreğinde ise 25 milyar dolar 
ödeyen siyasi iktidar ve enerji yönetimi fiyat artışlarının 
sorumlusudur.

Bugüne değin, tüm uygulamalarında yurttaşları değil, 
özel şirketleri kollayan EPDK, elektrik fiyat oluşumunda 
da şirket kârlarının korunması ve artırılmasını tek 
ölçü saymıştır. EPDK, elektrik şirketlerinin fiyat 

tekliflerinde referans olan azami fiyat sınırını 2020 yılı 
Mart ayında 0,6 TL iken 2022 yılı başında 2,0 TL’ye, 
30.03.2022 tarihinde 2,5 TL’ye, 19.05.2022 tarihinde 
2,75 TL’ye ve son olarak 28.05.2022 tarihinde de 3,2 
TL’ye kadar yükseltmiştir. 2 yılda elektrik şirketlerinin 
fiyat tekliflerinde referans olan azami fiyat sınırı %530 
arttırılmıştır.

Son on gün içinde fiyatlar ve maliyetler yüzde 28 
artmadığına göre, EPDK’nin azami fiyat sınırını 
yükseltmekteki amacının Piyasa Takas Fiyatının 
(PTF) yüksek seyretmesi ve şirketlerin kârlarının 
artması olduğu açıktır. Son dört yılda Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması 
(YEKDEM), alım garantili fiyatlar ve kapasite tahsisi 
vb. uygulamalarla 243 milyar TL kaynak aktarılan özel 
şirketler, bedeli tüketiciler ve kamu kaynaklarından 
karşılanan bu yanlı, haksız ve yanlış uygulamaların 
sürmesini istemektedir.

DOĞALGAZ FİYAT ARTIŞLARI

Tamamına yakını ithal edilen doğal gazın fiyatları 
dünyadaki çeşitli spekülatif hareketler ve petrol fiyatları 
ile bağlantılı olarak yükselmekte, TL’nin yabancı paralar 
karşısında yüksek oranlı değer kaybı ile birlikte, fiyat 
artışları çok yüksek oranlara varmaktadır.

Son 6 ayda BOTAŞ’ın gaz satış fiyatlarındaki artış 
konutlarda %119,4, Ticari İşletmelerde ve Küçük Sanayi 
Kuruluşlarında %215, Büyük Sanayi Kuruluşlarında 
%148, Elektrik Üretim Tesislerinde ise %160,4 
olmuştur. Bu artışlar, tüm sanayi ürünlerine ve tüm 
tüketim maddelerine bir biçimde yansımaktadır.

Yapılan bu zamlar tüm halkın gündelik yaşamını 
olumsuz etkilemekte, enflasyonu kontrol edilemez 
düzeylere tırmandırmaktadır. Yoksul halk kesimleri 

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARININ SORUMLUSU 
SİYASİ İKTİDARDIR! ZAMLAR DERHAL GERİ 

ÇEKİLSİN!
Halkın temel ihtiyaçları olan elektrik ve doğalgaza yapılan erken ve fahiş zamlara ilişkin TMMOB Genel 
Sekreteri Dersim Gül tarafından 1 Haziran 2022 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
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ABONE GRUBU

31.12.2021 01.07.2022

FİYAT (TL) FİYAT
31.12.2021-01.06.2022

ARTIŞ %

KONUT 1. KADEME 0,9156 1,4455 57,9

KONUT 2. KADEME 0,9156 2,1682 136,8

TİCARETHANE (30 kWh/GÜN VE ALTI 1,2175 2,5682 110,9

TİCARETHANE (30 kWh GÜN VE ÜSTÜ) 1,2175 3,4243 181,3

SANAYİ 1,0145 3,4243 237,5

TARIMSAL SULAMA 1,0790 2,1682 101

1.07.2022 13:56 ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARININ SORUMLUSU SİYASİ İKTİDARDIR! ZAMLAR DERHAL GERİ ÇEKİLSİN! | www.tm…

https://www.tmmob.org.tr/icerik/elektrik-ve-dogalgaz-zamlarinin-sorumlusu-siyasi-iktidardir-zamlar-derhal-geri-cekilsin 1/1

BOTAŞ Gaz Satış Fiyat Tarifeleri Değişimi 31.12.2021-01.06.2022 Dönemi

(ÖTV ve KDV Hariç Fiyatlar–TL/m )

TÜKETİM GRUBU 31.12.2021
01.06.2022

FİYAT

31.12.2021-01.06.2022 ARASI

FİYAT ARTIŞI

(%)

KONUT 1,488094 3,264507 119,4

1. KADEME (TİCARİ İŞL. VE KÜÇÜK SAN.) 1,488094 4,687497 215,0

2. KADEME (BÜYÜK SAN.) 4,20 10,416667 148,0

ELEKTRİK ÜRETİMİ 4,80 12,500 160,4

3
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enerji tüketimlerini karşılayamaz hale gelmiş 
durumdadır. Bu durumu telafi etmek için zamlar 
derhal geri çekilmeli, enerji yoksullarına kamusal 
destekler artırılmalı ve genişletilmelidir.

Elektrik ve Makina Mühendisleri Odalarının yıllardır 
dile getirdiği, bir ailenin aylık asgari elektrik tüketiminin 
230 kilovat saat olduğu gerçeğini görmezden gelen 
siyasi iktidar, fahiş elektrik ve doğalgaz zamlarını 
protesto eylemlerinin yaygınlaşması üzerine konutlara 
1. kademede tüketim sınırını 240 kilovat saate 
yükseltmek zorunda kalmıştır. Düşük gelirli ailelere 
yapılan elektrik yardımının üst sınırı ise hala 150 
kilovat saattir. 2 milyon 140 bin hanenin 150 kilovat 
saate kadar tüketimlerini devlet karşılamaktadır. Bu 
uygulama derhal gözden geçirilmeli, hanede yaşayan 
kişi sayısından bağımsız olarak yoksul ailelerin 240 
kilovat saate kadar tüketimlerinin tamamı kamu 
tarafından karşılanmalıdır.

Bireysel ısınma ile ısınan bir konutun yıllık doğalgaz 
tüketimi, örneğin Ankara’da 960 m3’tür. Açıklanan yeni 
fiyatlarla (tekrarlanacak zamlar hariç) bu tüketimin 
bedeli yaklaşık 4 bin 640 TL’dir. Düşük gelirli ailelere 
yapılacağı açıklanan 450 TL ile 1.150 TL yardım, yıl 
içinde hiç yeni zam yapılmasa bile, ödenecek gaz 
bedelinin yalnızca %9,6 ile %24,8’ini karşılamaktadır. 

Bugün yardıma ihtiyaç duyan bir hanenin doğalgaz 
için ödeyeceği paranın yalnız onda biri ile dörtte 
birini karşılayan destek düşük ve yetersizdir. Destek 
tutarı, yıllık gaz ihtiyacı olarak ödenecek gaz bedeline 
eşitlenmeli ve kapsamı tüm düşük gelirli aileleri 
kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Ayrıca yerel 
yönetimler bedelsiz veya düşük bedelle su desteği 
vermelidir.

Enerji girdileri ve ürünlerindeki yüksek vergiler 
düşürülmeli, elektrik faturalarına eklenerek konut 
abonelerinden zorla tahsil edilen kayıp/kaçak bedeli 
ve dağıtım şirketlerine ilave kazançlar sağlayan 
tüm kalemler iptal edilmelidir. Konutlarda temel 
ihtiyaçlardan olan elektrik, doğalgaz, su ve iletişim, 
çağdaş insan yaşamının temel unsurlarıdır. Yurttaşların 
bu temel ihtiyaçları KDV, Özel İletişim Vergisi vb. 
vergilerden muaf olarak karşılanmalıdır.

Yapılan zamlar nedeniyle başta yoksullar olmak 
üzere ülkemizdeki tüm yurttaşların hayatını olumsuz 
etkilemektedir. Bu zamlar derhal geri alınmalı, dar 
gelirli ve yoksulları fiyat artışlarına karşı koruyacak 
sosyal ve mali tedbirler hayata geçirilmelidir.

Dersim GÜL
TMMOB Genel Sekreteri

Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın temel bir 
insan hakkı olduğundan hareketle, 1972 yılında 
Stockholm’de toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve 
İnsan Konferansı’nda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü 
olarak ilan edilmiştir.

Dünyanın yaşadığı çevre sorunları ve küresel tehditler 
her yıl daha da artmaktadır. Ne yazık ki küresel 
ölçekli çevre sorunlarının bazıları geri dönüşü 
mümkün olmayacak düzeylere ulaşmıştır. Temiz su 
kaynaklarının azalması, okyanus ve çevre kirliliği, 
giderek sıklaşan aşırı hava olayları, tarımsal üretimin 
azalması, gıda krizi, savaşlar, çevresel felaketler ve 
biyoçeşitliliğin azalması gibi sorunlar vahşi ve sınırsız 
bir doğa sömürüsüne dayalı kapitalizmin yarattığı 
küresel sonuçlardan bazılarıdır.

Giderek artan ve geriye döndürülemez boyutlara 
ulaşan bu sorunlar nedeniyle yaşam mücadelesinin 
ayrılmaz bir parçası olan çevre mücadelesinin önemi 
çok daha artmıştır. Kar hırsının ve gündelik çıkarların 
insanlığın ve gezegenimizin geleceğini tehdit etmesine 
izin veremeyiz. Gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir 
dünya bırakabilmek için, küresel bir krize dönüşen 
çevre sorunlarının çözümünde, bütüncül politikaların, 
hukuksal ve kurumsal düzenlemelerin geliştirilmesi 
ve uygulanması gerekir. Çevre politikalarının sanayi, 
kentleşme, ulaşım, enerji politikaları ile birlikte 
değerlendirilmesi asgari bir gerekliliktir.

20 yıldır iktidarda bulunan AKP dönemi boyunca 
ülkemizdeki çevre sorunları da sistematik olarak 
artmıştır. Kapitalist sömürü ilişkileri, iktidarın rant 

ÇEVRE MÜCADELESİ YAŞAM MÜCADELESİDİR!
5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından bir basın 
açıklaması gerçekleştirildi.
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politikaları ve alınmayan önemler nedeniyle sorunlar 
giderek büyümekte, ülkemizin geleceğini tehdit 
eder boyutlara ulaşmaktadır. Ormanların, kıyıların, 
nehirlerin, meraların birer rant alanına dönüştürülmesi, 
doğal varlıklarımızın yok olmasına neden olmakta 
ekolojik denge bozulmaktadır.

Hasankeyf, Allianoi, Phaselis gibi tarihi mekanlarımız; 
Uzungöl, Salda Gölü gibi benzersiz su varlıklarımız; 
Fırtına Vadisi, Kazdağları, Munzur, İkizdere gibi 
ekosistemlerimiz sermaye için yaratılacak rant kapısı 
olarak görülmekte ve birer birer yok edilmektedir. 
Halkın ve bilim insanlarının itirazlarına rağmen 
iktidarın ısrarcı olduğu Kanal İstanbul Projesi ise, 
bütün bir Marmara Bölgesinde geri dönülmez bir 
coğrafik, ekolojik, ekonomik, sosyolojik, kentsel ve 
kültürel bir felaket yaratacaktır.

Bu yıkım politikaları yetmezmiş gibi, nükleer güç 
olma hevesiyle yapılmak istenen Nükleer Santraller 
de ülkemizin geleceği için büyük bir çevresel tehdit 
durumundadır. Ülkemizin ve coğrafyamızın geleceğini 
tehdit eden bu tehlikeli yoldan derhal dönülmelidir. 
Sanayi, tarım, enerji, ulaşım ve kentleşme politikaları 

belirlenirken çevre politikalarını önceleyen bir 
yaklaşım benimsenmelidir.

Kar hırsının ve gündelik çıkarların insanlığın ve 
gezegenimizin geleceğini tehdit etmesine izin 
veremeyiz. Anayasamıza göre “Herkes, sağlıklı 
ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir”. 
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve 
çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların 
ödevidir. Gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir dünya 
bırakabilmek için, ekolojik bir krize dönüşen çevre 
sorunlarının çözümünde, bütüncül politikaların, 
hukuksal ve kurumsal düzenlemelerin geliştirilmesi ve 
uygulanması gerekir.

TMMOB olarak, çevreyle uyumlu bir kalkınma ve 
sanayileşme için, derelerimizin, ormanlarımızın, tabiat 
varlıklarımızın korunması için, insanlarımızın sağlıklı 
bir çevrede huzur içinde yaşaması için mücadele 
etmeye, mesleki teknik bilgimizi bu doğrultuda seferber 
etmeye devam edeceğiz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
başkanlığında düzenlenen ek gösterge komisyonunun 
yaptığı toplantılar boyunca görüşlerimizi ve 
taleplerimizi ortaya koyarak ülkenin içinde bulunduğu 
ekonomik koşullara göre dile getirip çözüm istedik.

Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın daha sonra 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde olarak 
sunduğu 3600 ek gösterge değişikliği konusundaki 
artışlar söylendiği gibi denge oluşturmak yerine yıllar 
içinde oluşan ekonomik uçurumları giderek büyütecek 
bir karar olmuştur.

Müjde değil utanç kaynağıdır!

Açıklanan düzenlemeler yüzeysel, gerçekliklerin ve 
ihtiyaçların çok uzağındadır. Kamuda çalışan teknik 

hizmetler sınıfına tabi mühendis, mimar ve şehir 
plancıları bu düzenlemede yok sayılmıştır.

Son 25 yılda kamuda çeşitli statülerde çalışan ve farklı 
ücretler alan mühendis, mimar ve şehir plancıları, 
ekonomik ve sosyal hakları açısından oldukça ciddi 
bir satın alma gücü kaybına uğramış, ücret farklılıkları 
konusunda her zam döneminde ekonomik koşulları 
biraz daha geriye gitmiştir. Meslektaşlarımızın 
aldıkları ücretlerin gün geçtikçe erimesinin yanı 
sıra emekliliklerine etki eden hakları da diğer kamu 
görevlilerine göre oldukça düşük kalmıştır.

Bugün kamudaki meslektaşlarımızın üstlendikleri 
sorumluluk ve ürettikleri hizmetle karşılaştırılamayacak 
kadar kötü ekonomik ve sosyal koşullarla mücadele 
etmek zorunda kalması ancak bilim ve teknik ile 
ilerleme sağlayabilecek olan ülkemiz için bir utançtır.

EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ MÜJDE DEĞİL UTANÇ 
KAYNAĞIDIR!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen 3600 ek 
gösterge değişikliği konusunda 9 Haziran 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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İktidarın genel seçimlere yönelik politikalarına katkı 
olması amacıyla sunduğu bu yüzeysel, emekten ve 
haktan uzak, dönemsel ve küçük hesaplarla atılan 
bu adıma karşı mühendis, mimar ve şehir plancıları 
bilimin ve tekniğin öncüsü olarak kendileri için alınan 
bu tavra karşı sessiz kalmayarak tüm demokratik 
zeminlerde mücadele edeceğiz.

Emek ve insan odaklı, güvenceli bir çalışma yaşamı ve 
güvenceli bir gelecek tüm mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının en temel hakkıdır. 

Açıklanan rakamlar taleplerimizi karşılamamaktadır 
ve ekonomik olarak kesinlikle yetersizdir.

Bu sebeplerle; ülkemizdeki açlık ve yoksulluk sınırları 
gözetilerek kamu emekçisi mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının maaşları insanca yaşayacakları bir düzeye 
yükseltilmeli ve ek göstergeleri 4800-6400 arasına 
yükseltilmelidir.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Ülke tarihimizin en önemli işçi hareketlerinden biri 
olan 15-16 Haziran 1970 Direnişi’nin 52. yılı nedeniyle 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
tarafından basın açıklaması yapıldı.

Bundan tam 52 yıl önce 15-16 Haziran 1970 tarihinde 
Kocaeli ve İstanbul’daki yüzbinlerce işçinin sendikal hak 
ve özgürlüklerine sahip çıkmak için gerçekleştirdikleri 
büyük yürüyüş, ülkemizdeki emek ve demokrasi 
mücadelesinin en görkemli direnişi olarak tarihe 
geçmiştir.

1970’li yıllardan bugüne miras kalan toplumsal 
mücadele geleneğimize ilham verip cesaret aşılayan 
bu görkemli direnişi ve o direnişin yaratıcısı olan 
ülkemizin işçi sınıfını selamlıyoruz!

15-16 Haziran Direnişi, çalışma yaşamını sermayenin 
çıkarları doğrultusunda şekillendirmek isteyen siyasal 
iktidara karşı işçi sınıfının çaresiz olmadığının en 
önemli göstergelerinden birisi olmuştur. Fabrikalardaki 
üretimi durdurarak yollara çıkan işçiler, yan yana 
geldiklerinde neleri başarabileceklerini dosta-düşmana 
göstermişlerdir.

15-16 Haziran Direnişi, hak arama mücadeleleri için 
olduğu kadar meclisteki çoğunluklarıyla antidemokratik 
yasalar çıkartmayı kendine hak gören iktidar sahipleri 
için de öğretici olmalıdır. Hiçbir iktidar, emekçilerin 
hak ve özgürlerini, emeğin evrensel kazanımlarını 
ve emeğin çıkarlarını savunan örgütlü yapıları zorla 
ortadan kaldıramaz. İktidar gücüne sahip olmak, bu 

gücün keyfi ve antidemokratik bir toplumsal düzen 
inşa edilmesi için kullanılabileceği, toplumun örgütlü 
yapılarının ortadan kaldırılması için kullanılabileceği 
anlamına gelmemektedir.

Tek adam rejimi, emekçiler tarafından 52 yıl önce 
en güçlü biçimde verilen bu mesajı kavramaktan çok 
uzak bir tutum sergilemektedir. Yandaş sendikalar 
aracılığıyla emek mücadelesinin taleplerini görünmez 
kılan, esnek-güvencesiz çalışma biçimlerini dayatan, 
düşük ücret politikasıyla emekçilere hayatı zindan 
eden, emekçilerin hak arama taleplerini polis şiddetiyle 
bastıran tek adam rejimi açık biçimde emek ve emekçi 
düşmanı bir politika gütmektedir.

Herkese iş, işçilere insanca yaşanabilecek bir ücret, 
sağlıklı-güvenli çalışma ortamı, güvenceli istihdam, 
örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme-grev hakkı 
tüm emekçilerin ortak talebidir.

Bu ülkenin üretim gücünün, emek mücadelesinin 
parçası olarak mühendis, mimar ve şehir plancıları 
olarak bizler, emeğin taleplerine ve alın terimize sahip 
çıkmaya devam edeceğiz. Örgütlü yapılarımızı ve 
örgütlenme hakkımızı taviz vermeden koruyacağız.

Yaşasın 15-16 Haziran Direnişimiz,

Yaşasın Emek ve Örgütlenme Mücadelemiz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

15-16 HAZİRAN DİRENİŞİ’Nİ YARATANLARA SELAM 
OLSUN!
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR!

Mühendis, mimar, şehir plancısı biz TMMOB’li 
kadınlar, kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği, 
özgürlük, adalet mücadelesini ve bu mücadelede 
sürdürdüğü dayanışmayı selamlıyoruz. Sevgili Mücella 
Yapıcı nezdinde tüm gezi tutsaklarını da selamlıyoruz 
ve karanlık gider gezi kalır diyoruz.

Anayasal ve insan haklarımızın sürekli ihlal edildiği, 
hukuksuzluğun, kadın cinayetlerinin, şiddetin ve rant 
uğruna doğa talanının arttığı, kadınların taleplerinin 
yok sayıldığı, seslerinin kısılmaya çalışıldığı karanlık 
günlerden geçiyoruz.

Gün sorunların yalnızca suretlerine karşı değil, esasına 
karşı da mücadele günüdür.

Hemen hemen her gün kadın cinayetlerinin yaşandığı 
bu ülkede, kamuoyunu yanıltmak için İstanbul 
Sözleşmesi’nin içeriğini bilinçli ve kasıtlı olarak 
manipüle edenler, kadınlara ve LGBTİ+ bireylere 
yönelik düşmanca karalama yapanlar, İstanbul 
Sözleşmesi’ni uygulamak yerine bir gece yarısı 
genelgesiyle feshedenler, şiddeti cezasız bırakanlar, 

tahrik indirimi uygulayarak 
failleri ödüllendirenler bu 
cinayetlerin suç ortağıdır.

Kadına yönelik şiddetin 
önlenmesi yönündeki 
çalışmalarda en önemli 
yasal dayanak olan İstanbul 
Sözleşmesi’ni simgesel ve 
politik karalarınıza alet 
etmenize izin vermeyeceğiz.

Kadına yönelik şiddeti, 
şiddeti tolere eden 
politikaları da tolere 
etmiyoruz.

Adeta sistematik hale gelen 
kadın cinayetlerinde, faillere 

uygulanan tahrik indirimleri üzerinden iktidar eliyle 
toplum mühendisliği yaratılmakta, işte bu yüzden 
kadın cinayetleri politiktir.

İstanbul Sözleşmesi’nin özel alandaki şiddetin yanı sıra 
kamusal alanda da savaş gibi, kadınlara, çocuklara, 
engellilere, LGBTİ+ gibi dezavantajlı bireylere yönelik 
her türlü şiddeti önlediğini de biliyoruz. Ki tam da bu 
nedenlerle savaşta olan Ukrayna İstanbul Sözleşmesi’ni 
imzaladı.

Sevgili dostlar mücadelemizin başından bugüne 
yasalara dokunma, uygula diye haykırıyoruz! İstanbul 
sözleşmesi yaşatır! CEDAW kadına yönelik her türlü 
ayrımcılığı engeller! 6284 sayılı yasa korur!

Mühendis, mimar ve şehir plancısı biz TMMOB’li 
Kadınlar, eşit, özgür, sömürüsüz, şiddetsiz bir yaşam 
için ‘haklarımızdan, eşitlikten, adaletten, İstanbul 
Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!!’

Yaşasın kadın dayanışması

TMMOB Kadın Çalışma Grubu

TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU: İSTANBUL 
SÖZLEŞMESİ YAŞATIR!

İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline ilişkin 23 Haziran 2022 tarihinde Danıştay’da görülen dava öncesinde TMMOB 
Kadın Çalışma Grubu tarafından Danıştay önünde basın açıklaması yapıldı.
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TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Ortak 
Toplantısı 25 Haziran 2022 tarihinde Makina 
Mühendisleri Odası Toplantı Salonu’nda “47. Dönem 
Çalışma Programının Hazırlanması” gündemi ile 
gerçekleştirildi.

Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk 
Uluata, Sayman Üye Ekrem Poyraz, TMMOB Genel 
Sekreteri Dersim Gül, Yürütme Kurulu Üyeleri Hülya 
Küçükaras, Feramuz Aşkın, Hanze Gürkaş, Hüsnü 
Meydan, Orhan Sarıaltun, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Cevahir Efe Akçelik, Şükrü Akçadağ, Mustafa Zorlu, 
Yusuf Songül, Turğay Erkan, Murat Fırat, Ömer Ersin 
Gırbalar, Onur Gökulu, Utkan Güneş, Deniz Özdemir, 
Esen Leyla İmren, Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm 
Sönmez, Teknik Görevliler Özgür Cemile Göktaş 
Küçük, Bülent Akça, Eren Şahiner; Oda Başkanları 
Ahmet Dursun Kahraman (Çevre MO), Cem Nuri 
Aldaş (Bilgisayar MO), Abdullah Zararsız (Fizik 
MO), Mahir Ulutaş (Elektrik MO), Abdullah Furkan 
Gemiköz (Gemi MO), Ahmet Yaşar Canca (Gemi 
Makineleri İşletme MO), Yaşar Üzümcü (Gıda MO), 
Emrah Kaymak (İçmimarlar O), Özer Akkuş (İnşaat 
MO YK Yazman Üyesi), Buket Yararbaş Ecemiş (Jeoloji 
MO YK Yazman Üyesi), Engin Çörüşlü (Kimya MO), 
Özlem Kizir (Kimya MO II. Başkanı), Yunus Yener 
(Makina MO), Ferhat Yaşar (Metalurji ve Malzeme 
MO YK Üyesi), Tores Dinçöz (Mimarlar O YK Üyesi), 
Gencay Serter (Şehir Plancıları O), Baki Remzi Suiçmez 
(Ziraat MO) Katıldı.

Toplantı açılışında TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz tarafından yapılan konuşma 
metni:

Değerli Yönetim Kurulu Arkadaşlarım, Odalarımızın 
Değerleri Başkanları

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu adına hepinizi dostlukla selamlıyorum. 
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları ortak 
toplantımıza hepiniz hoş geldiniz.

Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilen 47. Olağan Genel 
Kurulumuzda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri olarak ilk 
toplantımızı 4 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirdik.

Görev dağılımının ardından Yönetim Kurulumuzun ilk 
kararı “Çalışma dönemimiz boyunca, Yönetim Kurulu 
üyemiz Mücella Yapıcı ve Gezi Davası’nda tutuklanan 
tüm arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşması, 
uğruna cezaevinde tutuldukları Gezi’nin eşitlikçi-
özgürlükçü değerlerinin savunulması ve kamucu 
anlayışın geliştirilmesi Yönetim Kurulumuzun en 
önemli ve öncelikli gündemi olacaktır” şeklinde oldu.

Yönetim Kurulu olarak cezaevindeki arkadaşlarımızla 
bulundukları cezaevlerinde yüz yüze görüşmek 
istiyoruz. Şehir Plancıları Odamız ve Mimarlar 
Odamızın da bu doğrultuda girişimleri devam 
ediyor. En kısa zamanda gerekli izinleri alacağımıza 
inanıyorum.

TMMOB YÖNETİM KURULU VE ODA BAŞKANLARI 
ORTAK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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İlk toplantımızda aldığımız bir diğer karar da 47.Dönem 
Çalışma Programına önerilerin alınması için Yönetim 
Kurulu üyeleri ve Oda Başkanlarımızla ortak toplantı 
düzenlemekti. Bugün de bu amaçla bir araya geldik.

Çalışma programlarımızı Genel Kurul Sonuç 
Bildirgemizin ve Genel Kurul’da alınan kararların 
yol göstericiliğinde hazırlarız. Sizlerin de vereceği 
katkılarla önümüzdeki dönemi en verimli şekilde 
değerlendirebileceğimiz bir program ortaya 
çıkaracağımıza inanıyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Eskilerin deyimiyle “seçim sath-ı maili”ne doğru 
yaklaşıyoruz.

Henüz tarihi belirlenmedi ama iktidar kendi istediği 
koşullarda seçimlere girebilmek için adeta son 
hazırlıklarını yapıyor.

Meclis barajını ve ittifak sistemini değiştiren Seçim 
Yasası geçtiğimiz Nisan ayında Resmi gazetede 
yayınlanmıştı. O günden itibaren aslında fiilen seçim 
süreci başlamış oldu.

AKP kendisi için en uygun zemini ve takvimi 
oluşturmaya çalışıyor.

Bir yandan geçmişte düşman ilan ettiği Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Suudi Arabistan’dan gelecek sıcak para 
ile ekonomiye biraz olsun can suyu vermeye çalışırken, 
diğer yandan da seçim sürecinde en büyük tehdit olarak 
gördüğü sosyal medyayı kontrol altına alacak yasaları 
meclisten geçirmeye çalışıyor.

Yurttaşların tepkisini görünmez kılarak, toplumsal 
muhalefetin sesini kısarak seçimleri sadece siyasi 
partiler ve ittifaklar arasında bir kör düğüşüne 
çevirmeye çalışıyor.

Kendi adaylığını açıkladı zaten ve ısrarla muhalefetin 
de adaylarını belirlemesini istiyor.

İstiyor ki sadece adaylar tartışılsın, sadece adayların 
kimliği tartışılsın, isimler ve kimlikler üzerinden 
kavgalar kırılmalar yaşansın.

Ekonomik krizin tartışılmasını istemiyor. 
Yolsuzlukların tartışılmasını istemiyor. Yıllardır 
sürdürdüğü sömürü politikalarının tartışılmasını 
istemiyor. Yerli ve yabancı sermaye kesimlerine peşkeş 
çektiği kamusal varlıklarımızın, madenlerimizin, doğal 
zenginliklerimizin tartışılmasını istemiyor.

Oysa tüm bunların tartışılması, sorumlularının ortaya 
çıkarılması ve bunlardan hesap sorulması gereken bir 
seçim sürecindeyiz.

Ve elbette seçimlerden sonra atılacak adımların, 
alınacak tedbirlerin, hayata geçirilecek sosyal 
politikaların, tercih edilecek ekonomik önceliklerin 
tartışılması gereken bir seçim süreci geçirmeye 
ihtiyacımız var.

Geniş halk kesimlerinin zorunda kaldıkları için değil, 
umutlu gelecekleri için oy kullanmaya ikna edilmesi 
gerektiği bir seçim sürecini inşa etmeye ihtiyacımız var.

Eski rejimin restorasyonunu hedefleyen, eski rejimin 
sınırlarına hapsolmuş hiçbir strateji ve hedefin başarılı 
olması beklenemez.

O nedenle, bir yandan AKP’nin 20 yıllık tahribatını 
ortadan kaldıracak, ekonomik-sosyal alandaki kayıpları 
telafi edecek, uyguladığı milliyetçi-muhafazakar 
ideolojik saldırının toplumsal izlerini silecek politikalar 
ortaya koyarken diğer yandan da eski rejimin dışladığı 
toplumsal kesimleri içeren, laikliği hayata geçiren, 
yoksul halk kesimlerinin sorunlarını önceleyen, 
sanayileşmeyi ve teknolojik gelişimi öngören, çevreci 
bir anlayışı muhalefetin sahiplenmesi gerekiyor.

Bu hattın oluşturulmasını sadece siyasi partilerden 
beklemek doğru değil. Burjuva partileri kendi sınıf 
kimlikleri neyi dayatıyorsa, neyi önceliyorsa o 
politikaları hayata geçirir.

Bizler işçi sınıfının, emekçilerin, yoksul halk 
kesimlerinin, dışlanmışların taleplerini öne çıkartmak 
zorundayız.

Bildiğiniz gibi TMMOB olarak her seçim öncesi bir 
bildirge hazırlayarak hem meslek alanlarımızdaki 
taleplerimizi hem de ülkenin genel sorunlarına 
ilişkin görüşlerimizi siyasi partilerle, üyelerimizle ve 
kamuoyuyla paylaşırız.

Bu seçim döneminde hazırlayacağımız bildirgeyi çok 
önemsiyorum. Az önce saydığım nedenlerle, bir önceki 
bildirgedeki talepleri tekrar eden değil, geçmişi aşmayı 
hedefleyen kurucu bir anlayışı ortaya koyan bir bildirge 
hazırlamamız gerekiyor.

Bu nedenle çalışma programımızı hazırlamak ne kadar 
önemli ve acilse seçim bildirgemizi hazırlamak da o 
denli önemli bir çalışma olarak önümüzde duruyor. Bu 
konudaki katkı ve görüşlerinizi de bekliyoruz.
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Yaz dönemini verimli geçirebilirsek elimizde hem 
seçim öncesi hem de seçim sonrasında topluma ve 
siyasi partilere kılavuz olabilecek güçlü bir bildirge 
olacağına inanıyorum.

TMMOB olarak bizler tek adam rejiminin kırılma 
anları olan 2010 ve 2017 Referandumlarında 
tavrımızı açık biçimde ortaya koyduk ve ülkeyi bugün 
uçurumun kenarına kadar sürükleyen değişikliklerin 
yapılmaması için elimizden geldiğince mücadele ettik. 
Bu mücadelemiz geniş toplum kesimlerinin büyük 
desteğini ve takdirini kazanmıştı.

Bu bizim toplumsal sorumluluğumuzun gereğidir ve 
bu sorumluluk uyarınca eşit, özgür, demokratik, laik 
ve bağımsız bir Türkiye için mücadele etmeye devam 
edeceğimize hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Değerli Arkadaşlar,

Yakın zamanda genel kurul gerçekleştirdiğimiz ve 
orada uzun uzadıya siyasal analizler yaptığımız için 
aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. O yüzden 
sözlerimi burada sonlandıracağım.

Hepinize katılımınız için bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Burada yürütülecek tartışmaların, 
verilecek mesajların ve buradaki tartışmalardan yola 
çıkarak hazırlayacağımız faaliyet raporunun hem 
faaliyetlerimizin daha sağlıklı sürdürülebilmesi hem 
de demokrasi mücadelesinin geliştirilmesi açısından 
önemli olduğunu bilmenizi isterim.

Hepinizi dostlukla selamlıyorum.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve 
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), 6331 sayılı İş Sağlığı 
Güvenliği Yasası’nın 10. yıldönümü olan 30 Haziran 
2022 günü, yasanın kamusal bir anlayışla yeniden ele 
alınması talebiyle TTB’de bir basın toplantısı düzenledi.

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, 6331 sayılı 
yasanın işçi odağının dışında ve açıkça sermaye 
sınıfından taraf bir düzenleme olduğunu belirtti. 
Gül, “Türkiye’nin daha fazla kaybedecek canı, işçisi, 
emekçisi ve on yılı yok. Bu gidişe bir dur denmeli. 
Çalışma hayatını düzenleyen yasalar kamusal bir 
anlayışla değiştirilmeli” diye konuştu. 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB: 6331 SAYILI YASA, 
KAMUSAL BİR ANLAYIŞLA YENİDEN ELE ALINARAK 

DEĞİŞTİRİLMELİDİR!
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TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı 
Dr. Metehan Akbulut tarafından okunan ortak basın 
açıklaması şöyle:

6331 Sayılı Yasa, Kamusal Bir Anlayışla Yeniden Ele 
Alınarak Değiştirilmelidir!

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası 20 Haziran 2012 
tarihinde kabul edildi, 30 Haziran 2012 tarihinde 
Resmî Gazete’de yayımlandı ve 01 Ocak 2013 tarihinde 
yürürlüğe girdi.

AKP iktidarı yasanın hazırlanış sürecinde işçi sağlığı 
ile ilgili bütünlüklü-temel bir yasa hazırladıklarını 
yasanın ayrımsız tüm çalışanları kapsayacağını, bu 
yasa ile iş kazalarının en aza indirileceğini ve meslek 
hastalıklarının görünür kılınacağını iddia ediyordu. 
Hazırlanacak yasayla ilgili TTB, TMMOB, TDB, DİSK, 
KESK başta olmak üzere emek ve meslek örgütlerinin, 
alandan birçok bilim insanının uyarı ve önerilerini 
dikkate almadan, tartışmalar sürerken, AKP iktidarı 
AB çerçeve direktifini esas alarak 6331 sayılı yasayı 
çıkarttı.

Yasanın kabulünün üzerinden tam on yıl geçti. Bu 
sürede iş kazaları da, iş kazaları sonucu ölümler 
de azalmadı, meslek hastalıkları şimdi de tespit 
edilemiyor, kamu işyerlerinde yasanın birçok hükmü 
uygulanmıyor. Geçen bu süre içinde yasanın iktidarın 
iddialarını yerine getirmediği tüm toplum kesimleri 
tarafından görülmektedir.

30 Haziran 2012 tarihinde yayımlanan 6331 sayılı 
yasanın hükümlerinin yayım tarihini izleyen altı ay 
ila iki yıl içinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştü. 
Aradan geçen on yıla rağmen, 6331 sayılı yasa ve 
uygulamaları henüz oturmamıştır. Sürekli değişiklikler 
ve ertelemeler yapılmaktadır. Kabulü sırasında bile 
kimi maddelerinde kademeli geçiş öngörülen yasa 
hükümleri sonrasında birçok kez yine kademeli şekilde 
ötelendi ve değişikliğe uğradı. AKP iktidarı hazırlamış 
olduğu yasanın arkasında durmadı ve denetlemedi.

6331 sayılı yasada yapılan değişikliklerin yasanın 
uygulamasını geciktirme, etkisini azaltma gibi olumsuz 
etkilerinin yanında bir diğer boyutu da yasa yapma 
tekniği ile ilgilidir. Bu kadar kısa sürede çalışma 
hayatı ile ilgili temel bir yasada çok sayıda değişiklik 
yapılması “yasama kalitesi” ilkesiyle bir diğer ifadeyle, 
öngörülebilirlik, izlenebilirlik ve şeffaflık ilkeleriyle de 
çelişmektedir.

6331 Sayılı Taşeronlaştırma Yasası

Öte yandan 6331 sayılı yasayı iş sağlığı güvenliği yasası 
diye tanımlamak yerine, “İşçi Sağlığı ve Güvenliğini 
Taşeronlaştırma Yasası” olarak tanımlamak daha 
doğru olacaktır. Yasa ile işçi sağlığı ve güvenliği alanı 
taşeronlaştırılmış, piyasa koşullarına terk edilmiş, işçi 
cinayetleri artarak devam etmiş, meslek hastalıkları 
görünmez bir kader olmaya devam etmiştir. 6331 
sayılı yasa ile işçi sağlığı ve güvenliği alanı, Ortak 
Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) adıyla pıtrak gibi 
kurulmuş irili ufaklı şirketlere bırakılmıştır. İşçi sağlığı 
ve güvenliği alanından kamu tamamen çekilmiş, 
denetleme görevini bile yürütememiş, caydırıcı 
cezalar uygulanmamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilgisi alana 
ilişkin dijital evrak ve sözleşmelerin takibini yapmakla 
sınırlı kalmıştır.

Emekçiler iş cinayetlerinde hayatını kaybederken 
ölümlerden sorumlu tutulmayan sermaye kesimi işçi 
sağlığı ve iş güvenliğini sağlamaktan, korumaktan ve 
bu alana harcama yapmaktan tamamen vazgeçmiştir. 
Yasa ve ikincil düzenlemeler, kolluk kuvvetleri, yargı 
makamları bilirkişiler, nezdinde “taşeronlaştırma 
yasası” adlandırmasına uygun olarak yorumlanmış, 
işverenler koruma altına alınmış, iş güvenliği 
uzmanları hukuk önünde “olağan şüpheli” olarak 
değerlendirilmiştir. İşyeri hekimleri, iş güvenliği 
uzmanları iş kazalarının asli sorumluları olarak 
yargılanmakta ve cezalandırılmaktadır.

6331 sayılı yasa ile piyasalaştırılan işçi sağlığı hizmetleri 
ortamında işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 
OSGB’lerde kiralık işçi konumuna geldi; özlük hakları, 
mesleki bağımsızlıkları ortadan kaldırıldı. İşyerlerinin 
piyasa koşullarına uygun olarak en ucuz hizmet 
verme teklifinde bulunan OSGB’ler ile anlaşmaları ve 
işverenlerin, OSGB’ler, iş güvenliği uzmanları, işyeri 
hekimlerinden uygun bilgilendirme yerine “masraf 
çıkartmama”yı beklemeleri işyeri hekimlerini ve iş 
güvenliği uzmanlarını yaptıkları işe yabancılaştırmıştır, 
dokümantasyon uzmanlarına dönüşmüşlerdir.

OSGB çalışanlarının çalışma koşulları, aşırı iş 
yükü, özlük hakları, ücretlerinin yetersizliği, iş 
güvencelerinin olmayışı, tam ödenmeyen maaşları 
ve SGK primleri başta olmak üzere önemli sorunları 
bulunmaktadır. Tam ödenmeyen SGK primleri ve 
elden ödeme yöntemleri ile OSGB’ler kamuya da zarar 
vermektedirler.
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OSGB’ler, neoliberal politikaların işçi sağlığı alanındaki 
temel uygulama biçimidir. Hizmet satın alma 
modeliyle, işçi sağlığı hizmetlerini üretim alanlarının 
dışına taşımıştır. OSGB’ler, oluşturdukları piyasa 
üzerinden, emek sömürüsünün yoğunlaştırılmasının 
da, aracı haline getirilmiştir.

6331 sayılı yasa, işyeri hekimlerinin, iş güvenliği 
uzmanlarının meslek örgütleriyle bağlarını keserek 
sermayenin karşısında yalnız bırakmaya çalışmış, 
bağımsız mesleki faaliyetlerini yürütecek zemini 
ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. İşyeri hekimleri ve 
iş güvenliği uzmanları taşeron işçisinden öteye kiralık 
işçi tanımlamasını yapacağımız bir çalışma ilişkisi 
içerisinde birkaç patronlu bir çalışma yürütmektedirler. 
OSGB çalışanlarının bugün gündemleri; çalışma 
koşulları, özlük hakları, ücretlerinin yetersizliği, iş 
güvenceleri vb. konulardır.

Tüm bunlarla birlikte yasa, sendikaların ve 
meslek örgütlerinin alandaki gücünü kırmak için 
araçsallaştırılmıştır.

İşçi Cinayetleri Hız Kesmiyor, Meslek Hastalıkları Yok 
Sayılıyor

Aradan on yıl geçti, işçi cinayetleri hız kesmeden 
devam ediyor. Meslek hastalıkları yine görünmezliğini 
sürdürüyor. 6331 sayılı yasa iş kazası ve meslek 
hastalıklarını önleyemediği gibi artmasına da engel 
olamamıştır. 2013 yılında İSİG Meclisi’nin kayıtlarına 
göre; 1.235 işçimizi işçi cinayetlerinde kaybettik. Yıllar 
içinde işçi cinayetleri artamaya devam etti ve 2021 
yılında 2.170 işçimizi işçi cinayetlerinde kaybettik.

6331 sayılı yasa, Soma, Ermenek, Torunlar AŞ, Kozlu 
başta olmak üzere, toplu katliamları da önleyemediği 
gibi, bu katliamların yargılamalarında da, sadece 
yakınlarını kaybeden işçi ailelerinin değil, kamu 
vicdanını da rahatlatabilecek bir yargılama zemini 
oluşturamamıştır.

6331 sayılı yasanın çıktığı 2012 yılından bu yana, 
mahkemeler yoluyla kayda geçenleri bir yana 
bırakırsak, SGK kayıtlarına geçen meslek hastalığı 
tanısı sayılarında değişiklik yoktur. Hatırlanacağı gibi 
COVID-19 nedeniyle yitirdiğimiz 556 sağlık çalışanın, 
ölüm nedeninin, meslek hastalığı olarak kayıtlara 
geçmesinin önündeki engeller, 6331 sayılı yasanın 
meslek hastalıklarının tanısının konulmasını nasıl 
engellendiğini göstermesi açısından çok önemlidir.

İşçi Sağlığı Alanının Taşeron Örgütleri OSGB’ler 
Kapatılmalıdır!

Onuncu yılına gelindiğinde bu yasanın, kamu 
yararına olmadığı, işçinin sağlığını ve güvenliğini 
sağlayamadığı artık bütün yönleriyle ortaya çıkmıştır. 
6331 sayılı yasadan vazgeçilmeli, işçi sağlığı 
alanını taşeronlaştırarak piyasaya açan OSGB’ler 
kapatılmalıdır!

İşyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık 
çalışanlarının özlük hakları, ücretleri, iş güvenceleri 
kamu tarafından güvence ve koruma altına alınmalıdır.

Sendikalaşmanın ve sendikal hakların kullanımının 
önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Sendikaların 
örgütlü olduğu alanların dışında da işçi sağlığı ve 
güvenliği alanında çalışmaları takip edebilecek, 
inceleme yapabilmesinin yasal düzenlemesi 
yapılmalıdır.

İşçilerin sağlığı ve güvenliği kamusal bir sorumluktur. 
Emek ve meslek örgütleri, üniversitelerin katılımı 
ile idari ve mali yönden bağımsız, ulusal bir işçi 
sağlığı güvenliği enstitüsü oluşturulmalıdır. Enstitü; 
politikaların oluşturulması, kararların alınması ve 
işyerlerinde denetim görevlerini yerine getirmelidir.

Esnek ve kuralsız çalışmayı, geçici iş ilişkisini, 
taşeronlaştırmayı yasal hale getiren, kıdem 
tazminatlarını, sendikal hak ve yetkileri budayan işçi 
sağlığı ve iş güvenliğini işveren yükümlülüğü olarak 
görmeyen, örgütlülük önüne engeller koyan yasa 
ve diğer düzenlemeler iptal edilmelidir. İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Enstitüsü’nün oluşumundan sonra, 
konunun taraflarının katılımı ile İş Yasası ile İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yasası başta olmak üzere, tüm mevzuat 
ve denetim mekanizması insanı eksen alan anlayışla 
yeniden düzenlenmelidir.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK)

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)
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Sevgili Başkan, Değerli Kongre Delegeleri, 
Sayın Konuklar

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği adına dostlukla selamlıyorum.

Öncelikle sağlıkta yaşanan şiddet ve salgınla 
mücadele sürecinde hayatını kaybeden tüm 
sağlık çalışanlarını saygıyla anıyorum.

Halkın sağlığını koruyabilmek için, ölümleri 
durdurabilmek için kendi bedenini yaşamla 
ölüm arasında koyan sizlere tüm toplum 
olarak çok büyük bir minnet borcumuz var.

Örgütüm TMMOB adına bilim dışı 
şarlatanlara, halkı yanlış yönlendirenlere karşı 
dik duruşunuz ve tavizsiz mücadeleniz için 
hepinize teşekkür ediyorum.

Gezi’nin, barışın ve halkın doktorlarına, sizlere, Gezi 
Davasında tutuklu bulunan Yönetim Kurulu üyemiz 
Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odamız üyesi Tayfun 
Kahraman ve Mimarlar Odamızın avukatı Can 
Atalay’ın en sıcak selamlarını iletiyorum.

Yıllardır eylemlerde, meydanlarda, mahkeme 
salonlarında yan yana geldiğimiz, mücadele ve kader 
ortaklığı yaptığımız sizlerle bir arada olmaktan 
mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız.

Değerli Dostlar,

Zor zamanlardan geçiyoruz.

Hazinesi tümüyle tüketilmiş, ödeme garantili projeler 
nedeniyle gelecek nesilleri bile borçlandırılmış, kamu 
işletmelerinin içi tamamıyla boşaltılmış, kamusal 
varlıkları swap anlaşmalarıyla ipotek edilmiş bir ülke 
tablosuyla yüz yüze bulunuyoruz

Her alanda harabeye dönmüş bir ekonomi, hukuktan 
bürokrasiye kadar her alanda çürümüş bir devlet 
yapılanmasıyla karşı karşıyayız.

Böylesi bir tabloyu yaratan ve gelinen noktada 
yönetme kabiliyetini tamamen kaybetmiş olan 
tek adam rejimi iktidar süresini uzatabilmek için 

tükenmişlerin çaresizliği içinde toplumsal muhalefete 
tüm pervasızlığıyla saldırıyor.

Bunun için muhalif siyasetçileri hapsediyorlar, basın 
organlarına ölçüsüz cezalar veriyorlar, haber yapan 
gazetecileri içeri atıyorlar.

Bunun için, milyonlarca kişinin içinde yer aldığı ve 
hepimizin bir parçası olduğu Gezi Direnişi nedeniyle 
daha önce aynı iddianame ve suçlamalarla defalarca 
yargılanan ve her seferinde beraat eden arkadaşlarımıza 
hukukun en temel ilkelerini bile ihlal ederek, hiçbir 
hukuki delile dayandırmadan ağır hapis cezaları 
veriyorlar.

Bunun için, bugüne kadar RTÜK eliyle televizyonlara, 
Basın İlan Kurumu eliyle gazetelere, BTK aracılığıyla 
internet sitelerine uyguladıkları baskı ve yasakları 
şimdi de ceza kanunu ve mahkemeler eliyle sosyal 
medya kullanıcılarına uygulamak istiyorlar.

Bunun için, 20 yıllık iktidar süreleri boyunca yaptıkları 
tüm yolsuzlukları, söyledikleri tüm yalanları, işledikleri 
tüm suçları sansürün ardına gizlemeye çalışıyorlar.

Buradan bir kez daha sesleniyorum: Siyasi iktidar 
topluma gözdağı vermeyi, toplumu tehdit etmeyi 
bırakmalıdır.

Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi cezaları verirlerse 
versinler, hangi baskı yasasını çıkartırlarsa çıkarsınlar, 

EMİN KORAMAZ TTB BÜYÜK KONGRESİNE KATILDI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz Türk Tabipleri Birliği 74. Büyük Kongresi’ne katılarak 
dayanışma duygularını iletti.
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bu toplum tek adam rejiminin tehditlerine, tek adam 
rejiminin yasaklarına boyun eğmeyecek!

Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkenin hekimleri, sağlık 
emekçileri halkın sağlığı için mücadele etmeye devam 
edecek.

Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkenin mühendis, 
mimar ve şehir plancıları kamusal varlıklarımızı ve 
zenginliklerimizi korumaya devam edecekler.

Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkenin işçileri, emekçileri 
alın terine sahip çıkmaya devam edecek.

Ülkemizin ve halkımızın geleceğini, yozlaşmış 
iktidar sahiplerinin insafına ve emperyalistlerin kirli 
emellerine terk etmeyeceğiz.

Bizlerin bu kararlı duruşu, bizlerin ortak mücadelesi 
gelecek için en büyük umudumuzdur. Ne yaparlarsa 
yapsınlar, nasıl saldırırlarsa saldırsınlar bu umudu 
bizden söküp alamayacaklar.

Değerli arkadaşlar,

Bizleri, genel kurullarda bir araya getiren şey basit bir 
protokol nezaketi değildir. 

Bizleri bir araya getiren şey köklü bir mücadele 
geleneğinin ta kendisidir. 

Ülkemizin en karanlık dönemlerini, yan yana gelerek, 
mücadeleyi ortaklaştırarak aştık. 10 Ekim’de yan 
yanaydık, Gezi’de yan yanaydık, Tekel Direnişi’nde yan 
yanaydık…

Hiç şüpheniz olmasın bu faşist karanlığı, bu tek adam 
rejimini de hep birlikte aşacağız.

Gençler yan yana geldikçe, kadınlar yan yana geldikçe, 
işçiler yan yana geldikçe, sağlık emekçileri yan yana 
geldikçe, mühendisler-mimarlar-şehir plancıları yana 
geldikçe, kamu emekçileri yan yana geldikçe önünde 
hiçbir kuvvet duramaz. 

Bizler bugüne kadar hayatın her alanında, ülkenin tüm 
meydanlarında sürdürdüğümüz mücadele birlikteliğini 
daha da büyüteceğiz, yol arkadaşlığımızı daha da 
ilerleteceğiz.

Umutlu, güneşli ve aydınlık günlere inancım ve tüm 
dayanışma duygularımla 74. Büyük Kongrenizi bir kez 
daha selamlıyorum. Kongrenin demokrasi, barış ve 
adalet mücadelemize katkı vermesini diliyorum.

Kurtuluş yok tek başına,

Ya hep beraber ya hiçbirimiz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB, MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBE 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE AÇILAN DAVANIN 

DURUŞMASINA KATILDI
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyelerine, 2021 yılında HES’lere yönelik 
çevre haberleri yapan gazeteciye ödül verilmesi 
üzerine “Terör Örgütü Propagandası” yapıldığı 
iddiasıyla açılan dava 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
23 Haziran 2022 tarihinde görüldü. Duruşmayı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Özgür Topçu, Mimarlar Odası Genel Sekreteri Tores 
Dinçöz, TMMOB Yönetim Kurulu eski Başkanı 
Yavuz Önen ve demokratik kitle örgütleri takip etti.

İddianamenin kabul edildiği dava, 15 Eylül 2022 
tarihine saat 10:30’a  ertelendi.
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Danıştay 6. Dairesi, TMMOB tarafından, yapı ruhsatı 
formundan ıslak imzaların kaldırılması işlemini 
barındıran TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardının iptaline 
ilişkin açılan davada, iptal kararı verdi.

02.05.2018 tarihli, 30409 sayılı mükerrer Resmi 
Gazetede yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı 
Kullanma İzin Belgesi Standardına ve TS 8737 
Yapı Ruhsatı Standardına ilişkin Tebliğ ile Yapı 
Ruhsatlarında değişiklik yapılmış ve yapı sahibinin, 
yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin 
ve proje müelliflerinin ıslak imzaları ruhsat formundan 
kaldırılmıştı. Bunun üzerine Birliğimiz tarafından açılan 
davada Danıştay Dairesince 17/04/2019 tarihli karar 
ile “yapılaşmaya ilişkin sürecin can ve mal güvenliği 
açısından  hayati olduğu dikkate alındığında, fenni 
mesullerin, şantiye şeflerinin ve proje müelliflerinin 
yapı ruhsatlarında imzalarının bulunması son derece 
önem arz etmektedir.” gerekçesiyle yürütmenin 
durdurulmasına karar verilmişti.

Davanın devamı esnasında; 27.10.2018 tarih ve 30578 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile yapı 
ruhsatı formu ile yapı kullanma izin belgesi, Planlı 
Alanlar İmar Yönetmeliğine Ek-10 Yapı Ruhsatı Formu 
ve Ek-9 Yapı Kullanım İzin Belgesi olarak eklenmişti. 
Yönetmelik ekinde yer alan Yapı Ruhsatı Formunda da 
yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı 
denetçilerinin ve proje müelliflerinin imza hanelerine 
yer verilmemiş; her iki formun açıklama bölümünden 
de daha önceki yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin 
belgesi formu açıklamalarında yer alan “İdareler 
sorumluluk alan mimar ve mühendislerin yaptıkları 
işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili 
meslek odalarına bildirir.” hükmü çıkarılmıştı. Hukuka 
ve kamu yararına aykırı bu düzenlemenin iptaliyle 
açtığımız davada da Danıştay Dairesince 24/04/2019 
tarihli karar ile deprem kuşağında yer alan ülkemiz 
açısından sağlıklı bir çevre ile can ve mal güvenliğinin 
sağlanabilmesinin önemi vurgulanarak “yapı ruhsatı 
formu ve yapı kullanma izni formu eki föylerde yer 
alan uyuşmazlık konusu ifadelerin, dava konusu 
işlemle kaldırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır….” gerekçesiyle dava konusu 
düzenlemelerin yürütmesinin durdurulmasına karar 
verilmişti.

Anayasanın 138. maddesinde; “Yasama ve yürütme 
organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak 
zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını 
hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine 
getirilmesini geciktiremez.” kuralı öngörülmüş; Yine 
2577 sayılı Yasanın 28. maddesinde de; “Danıştay, bölge 
idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa 
ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının 
icaplarına göre İDARE, GECİKMEKSİZİN İŞLEM 
TESİS ETMEYE VEYA EYLEMDE BULUNMAYA 
MECBURDUR.” ifadesine yer verilmiştir. Kaldı ki, bu 
durumun Anayasanın 2. maddesinde öngörülen hukuk 
devleti ilkesinin gereği olduğu da kuşkusuzdur.

Anayasal ve Yasal düzenlemeler uyarınca Danıştay 
kararlarının gereğinin gecikmeksizin yerine getirilmesi; 
hukuka aykırılığı ortaya konan ve yürütmesi 
durdurulan düzenlemelere dayalı uygulamalara bir 
an evvel son verilmesi; kararlarda belirtilen hususlar 
dikkate alınarak yeniden düzenleme yapılması 
gerekirken; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 25.07.2019 
tarih 30842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Planlı 
Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik ile, Danıştayca verilen yürütmenin 
durdurulması karar gerekleri yerine getirilmemiş, 
aksine Daire kararlarında hukuka aykırılığı açıkça 
ortaya konan ve yürütmesi durdurulan düzenlemeler 
25.07.2019 tarihli değişiklik ile aynı şekilde yeniden 
yürürlüğe konmuştu. Birliğimiz tarafından Anayasaya 
ve kamu yararına aykırı bu düzenlemenin iptali istemiyle 
açılan davada da Danıştay Dairesince “Anayasanın 
138. ve İdari Yargılama Usulü Kanununun 28.maddesi 
uyarınca davalı idarece yargı kararını gecikmeksizin 
yerine getirmek zorunda olmasına karşın Danıştay 
Altıncı Dairesinin 17.04.2019 tarih ve E:2018/5260 
sayılı kararı ile bu karara yapılan itirazın reddine ilişkin 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 19/09/2019 
tarih ve E:2019/899 sayılı kararına, Danıştay Altıncı 
Dairesinin 18.02.2019 tarih ve E:2018/4999 sayılı 
kararı ile bu karara yapılan itirazın reddine ilişkin 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 19/09/2019 
tarih ve E:2019/845 sayılı kararına ve Danıştay Altıncı 
Dairesinin 24.04.2019 tarih ve E:2018/9566 sayılı 
kararı ile bu karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin 
Danıştay İdari dava Daireleri Kurulunun 16.10.2019 
tarih ve E:2019/901 sayılı kararına aykırı olarak yapılan 
düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” 

YAPI RUHSATI FORMUNDAN ISLAK İMZALARIN 
KALDIRILMASI İŞLEMİNE KARŞI AÇTIĞIMIZ DAVADA 

İPTAL KARARI VERİLDİ
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gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar 
verilmişti.

Danıştay’ın üçüncü kez verdiği yürütmenin 
durdurulması kararının ardından Bakanlıkça, 
11.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Planlı 
Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik ile yapı ruhsatları yeniden 
düzenlenmiş ve formlarda imza hanelerine ve ruhsat 
formlarının meslek odalarına gönderilmesi kuralına 
yeniden yer verilmişti.

Bununla birlikte Danıştay Dairesince yapılan inceleme 
neticesinde yürütmenin durdurulması kararına paralel 
olarak 02.05.2018 tarihli, 30409 sayılı mükerrer Resmi 
Gazetede yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma 

İzin Belgesi Standardına ve TS 8737 Yapı Ruhsatı 
Standardına ilişkin Tebliğ ile yürürlüğe giren TS 8737 
Yapı Ruhsatı Standardının iptaline karar verilmiştir.

Karar gerekçesinde “…yapı ruhsatı formunda 
belirtilen imzaların kaldırılmasında idareler tarafından 
bürokrasinin azaltılması amacı haricinde teknik 
veya hukuki bir gerekçe ileri sürülemediği…” ve  “…
fenni mesullerin(veya müellif, yapı müteahhidi vb.) 
yapı ruhsatı alınması sürecinde sorumluluklarının 
yalnızca projelerin hazırlanması veya taahhütname 
düzenlenmesi ile sınırlı olmayıp, tüm o sürecin belgeye 
bağlandığı yapı ruhsatlarında imza atılması suretiyle 
yapıya ilişkin hususların hukuka ve fenne uygun 
olduklarının onaylanması gerektiği…” ifadelerine yer 
verildi.

SUSTURMA, KORKUTMA, HAPSETME YASASINA HAYIR!
Basın örgütlerinin çağrısı ile 22 Haziran 2022 
tarihinde, Ankara’da Ulus Meydanı Atatürk Anıtı 
önünde gerçekleştirilen “Susturma, Korkutma, 
Hapsetme Yasası’na Hayır!” eylemine TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve 
Yürütme Kurulu Üyesi Hülya Küçükaras 
katılarak destek verdi.

T.C. ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SİKAYET EDEN: Türk Mühendis Mimar Odaları 
Birliği (V.N. 8760048935)                     

VEKİLİ:Av. Ekin Öztürk Yılmaz

ŞÜPHELİ:Recep Tayyip ERDOĞAN

SUÇ:Hakaret (TCK m. 125/1-4), Halkı Kin ve 
Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama (TCK m. 216)

SUÇ TARİHİ : 01.06.2022

AÇIKLAMALAR: 

1.) Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Cumhurbaşkanı ve 
iktidar partisi AKP’nin genel başkanı olan Recep 
Tayyip Erdoğan partisinin 01.06.2022 tarihli TBMM 
grup toplantısında; 

“Düşünün, Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan 
Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler, bira 
şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini 
pislemişti. Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük. 

TMMOB, CUMHURBAŞKANI’NIN HALKA YÖNELİK 
HAKARETLERİNE KARŞI SUÇ DUYURUSUNDA 

BULUNDU
TMMOB tarafından Cumhurbaşkanı ve AKP’nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 01.06.2022 tarihli TBMM 
grup toplantısında söylediği halka yönelik hakaretlere karşı 29 Haziran 2022 tarihinde suç duyurusunda bulundu.
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Bunlar için ulu mabet nedir, ne değildir, böyle 
bir şey yok. Kamu binalarının, polis araçlarının, 
ambulansların, iş yerlerinin, sivil araçların, belediye 
otobüslerinin, sokakların, parkların, yakılıp, yıkıldığı 
Gezi Olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu 
biz zaten biliyoruz da, tarih de yazacaktır. Bay Kemal 
orada mıydı, oradaydı. Niye? Çünkü başı çeken oydu. 
Bunlardan millete, vatana hayır gelmez. Bunlar ancak 
terör sevicilerle beraber çünkü kendileri de terör 
sevici.” şeklinde beyanlarda bulunmuştur. 

Yukarıdaki yer alan hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa 
tahrik eden ifadeler şüpheli Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından canlı yayında sözlü ifade edilmiş ve 
ulusal basında yayınlanmış oluphalihazırda da 
Cumhurbaşkanlığı Resmi Sitesinde yer almaktadır. 
(alıntılanan metnin tamamının yer aldığı link: (https://
www.tccb.gov.tr/haberler/410/138213/-bolgemiz-
uzerinde-yapilan-v...) 

2.) Bilindiği üzere kamuoyunda “Gezi eylemleri” 
olarak bilinen süreç; şüphelinin Başbakanlık yaptığı 
31.05.2013 tarihinde Taksim Meydanı’na topçu kışlası 
yapmak amaçlıkent hafızasında önemli yeri bulunan ve 
İstanbul bütünlüğünde az sayıda kalmış merkezi yeşil 
alanlardan olan “Gezi Parkı”nın yıkılması projesine 
karşı; insanların parkı koruma çabasıyla başlamıştır. 
Akabinde; şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, 
mimari değerlere aykırı buprojeden vazgeçilmesi ve 
İstanbul’un az sayıda merkezi nefesalma alanlarından 
olan parkın korunması çabası giderek yaygınlaşmış ve 
toplumun yaygın kesimlerinde haklılık bulmuştur. 

Parkta bulunan insanlara yönelik polisin 
vatandaşlarımızın yaşamlarını yitirmesine, 
yaralanmasınayönelik orantısız saldırısı, ülkenin 
her yerinde ve toplumun tüm kesimlerinde tepki ile 
karşılanmış ülkenin bütün illerine yayılmıştır. 

Kent hakkı, çevre hakkı, yaşanılabilir bir doğa ihtiyacı 
ile halkın demokratik tepkilerini gösterdiği eylemler 
Türkiye demokrasi tarihinde önemli bir yer almıştır. 
Yalnızca İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara 
göre dahi Türkiye’nin 79 ilinde yaklaşık 2.5 milyon 
vatandaş bu eylemliliklere katılmıştır.

3.) Şikayet edilen yukarıda ifade edilen ve canlı 
yayımlanan konuşmasında “terörist, çürük, sürtük” 
ifadelerini kullanarak bulunduğu makam itibariyle 
eşit davranması gereken en az 2,5 milyon insana 
alenen ve kasten hakaret etmiş, halkın bir bölümünü 
alenen aşağılamıştır. Bu ifadeleri ulusal kanallarda 
da yayınlanan partisinin TBMM grup toplantısında 
söylemiş ve ifadeleri Cumhurbaşkanlığı Resmi Sitesinde 

yayınlatmıştır. Bu bakımdan şüphelinin eyleminin 
TCK’nın 125. maddesinde öngörülen alenen hakaret 
suçu ile 216. maddesinde öngörülen halkın bir kesimini 
alenen aşağılama suçunu oluşturduğu kuşkudan 
uzaktır. Şikayet edilenin bulunduğu makamın niteliği 
de gözetildiğinde eyleminin oluşturduğu sonuçların 
ağırlığı ortadadır. 

4.) Yine şüpheli anılan konuşmasında “Bunlardan 
millete, vatana hayır gelmez. Bunlar ancak terör 
sevicilerle beraber çünkü kendileri de terör sevici” 
şeklindeki beyanları ile insanları açık hedef haline 
getirmiş, aşağılamıştır. Demokratik haklarını 
kullanmak isteyen insanları hedef göstererek halkın 
bir bölümünü kışkırtmış ve makamı gereği taşıdığı 
sorumlulukla hiçbir biçimde bağdaşmayacak 
söylemlerde bulunmuştur. Şüpheli bulunduğu 
makamın gücünü kullanarak insanları hedef haline 
getirmiştir. 

Bununla birlikte doğruluğu kanıtlanamamış ve dahi 
yalanlanmış birtakım iddialar ile toplumun dini 
değerlerini temel alarak kutuplaşmaya yol açacak halkın 
bir bölümünü diğer insanlara karşı kin ve düşmanlığa 
sevk edecek söylemlerde bulunmuştur.

Tüm bunlar karşısında şikayet edilenin eyleminin 
TCK’nın 216. maddesinde yer alan “halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik” suçunu oluşturduğu açık olup; 
şikayet edilenin bulunduğu makam ve etki alanı 
itibariyle eyleminin kamu güvenliği açısından açık ve 
yakın bir tehlikeyi ortaya çıkardığı kuşkusuzdur. 

Belirtilen hususlar karşısında şüpheli hakkında gerekli 
soruşturmanın yapılarak ceza davası açılmasını ve 
eylemine uyan suçlardan cezalandırılmasına karar 
verilmesini talep etmek zorunlu olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: TCK 125, 216. maddeleri ve 
ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: T.C. Cumhurbaşkanlığı 
resmi web sitesi https://www.tccb.gov.tr/
haberler/410/138213/-bolgemiz-uzerinde-yapilan-v... 
linkte yer alan ifadeler ve sair her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan 
ve Cumhuriyet Savcılığınca re’sen araştırılacak 
sebeplerle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın 
yürütülerek kamu davası açılmasını ve eylemine uyan 
suçlardan cezalandırılmasını vekaleten talep ederim. 

Şikayetçi Vekili

Av. Ekin Öztürk YILMAZ
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KAMU ZARARINA DUR DE !

Batman Belediyesine ait Batman Park ve arsası yine 
akıllara durgunluk verecek şekilde ihaleye açılıyor! 

Değerinin çok altında olacak olan ihalede,

Arsası ve Batman Park için 150 milyon TL gibi komik 
bir değer biçildi. 

Aynı cadde üzerinde bulunan arsanın 2.5 dönüm ve 
İmar durumu Ticari + konut olan bir arsaya bile 115 
Milyon TL istenirken 

İmar durumu Ticari ve 8,5 dönüm olan Batman Park 
Arsasının yaklaşık değeri en az 425 Milyon TL’dir. 

Batman Parkın birim fiyat cetvelinden hesaplanan 
yaklaşık değeri ise  210 Milyon 375 bin TL’dir. 

Toplam Arsa ve Batman Parkın yaklaşık değerinin 635 
Milyon 375 Bin TL olması gerekirken. 

150 Milyon TL ye ihaleye konuldu. 

Değerinin en az 4 Kat aşağısına İhaleye konulması 
Kamuyu ciddi şekilde zarara uğratır ve bu suçtur !

Kayyum Batmanın en değerli arsası olan bu arsayı 
yaklaşık 4 katı düşük değerde ihaleye koymasının 
sebebi nedir !

TMMOB Olarak kente zarar veren bu ihalenin ve kamu 
zararına olan kararların takipçisi olacağız. 

TMMOB BATMAN İKK: KAMU ZARARINA DUR DE!
TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu 20 Mayıs 2022 tarihinde Batman Park yerleşkesinin kamu zararına 
satışina karşı bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB İSTANBUL İKK: 6331 SAYILI YASA, 
KAMUSAL BİR ANLAYIŞLA YENİDEN ELE ALINARAK 

DEĞİŞTİRİLMELİDİR!
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 30 Haziran 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaparak ‘6331 Sayılı 
Yasa, Kamusal Bir Anlayışla Yeniden Ele Alınarak Değiştirilmelidir’ dedi.
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6331 SAYILI YASA, KAMUSAL BİR ANLAYIŞLA 
YENİDEN ELE ALINARAK DEĞİŞTİRİLMELİDİR!

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası 20.06.2012 
tarihinde kabul edildi, 30 Haziran 2012 tarihinde 
Resmî Gazetede yayımlandı ve 01.01.2013 tarihinde 
yürürlüğe girdi. 

AKP iktidarı yasanın hazırlanış sürecinde işçi sağlığı 
ile ilgili bütünlüklü-temel bir yasa hazırladıklarını 
yasanın ayrımsız tüm çalışanları kapsayacağını ve bu 
yasa ile iş kazalarının en aza indirileceğini ve meslek 
hastalıklarının görünür kılınacağını iddia ediyordu. 
Hazırlanacak yasayla ilgili TTB, TMMOB, TDB, DİSK, 
KESK başta olmak üzere emek ve meslek örgütlerinin, 
alandan birçok bilim insanının uyarı ve önerilerini 
dikkate almadan, tartışmalar sürerken, AKP iktidarı 
AB çerçeve direktifini esas alarak 6331 Sayılı Yasa’yı 
çıkarttı. 

Yasanın kabulünün üzerinden tam 10 yıl geçti. Bu 
sürede iş kazaları da, iş kazaları sonucu ölümler 
de azalmadı, meslek hastalıkları şimdi de tespit 
edilemiyor, kamu işyerlerinde yasanın birçok hükmü 
uygulanmıyor. Geçen bu süre içinde yasanın iktidarın 
iddialarını yerine getirmediği tüm toplum kesimleri 
tarafından görülmektedir.

30 Haziran 2012 tarihinde yayımlanan 6331 Sayılı 
Yasa’nın hükümlerinin yayım tarihini izleyen 6 ay 
ila 2 yıl içinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştü. 
Aradan geçen on yıla rağmen, 6331 Sayılı Yasa ve 
uygulamaları henüz oturmamıştır. Sürekli değişiklikler 
ve ertelemeler yapılmaktadır. Kabulü sırasında bile 
kimi maddelerinde kademeli geçiş öngörülen yasa 
hükümleri sonrasında birçok kez yine kademeli şekilde 
ötelendi ve değişikliğe uğradı. AKP iktidarı hazırlamış 
olduğu yasanın arkasında durmadı ve denetlemedi

6331’de yapılan değişikliklerin yasanın uygulamasını 
geciktirme, etkisini azaltma gibi olumsuz etkilerinin 
yanında bir diğer boyutu da yasa yapma tekniği ile 
ilgilidir. Bu kadar kısa sürede çalışma hayatı ile ilgili 
temel bir yasada çok sayıda değişiklik yapılması “yasama 
kalitesi” ilkesiyle bir diğer ifadeyle, öngörülebilirlik, 
izlenebilirlik ve şeffaflık ilkeleriyle de çelişmektedir.

6331 Sayılı Taşeronlaştırma Yasası

Öte yandan 6331 sayılı Yasa’yı iş sağlığı güvenliği yasası 
diye tanımlamak yerine, İşçi Sağlığı ve Güvenliğini 
Taşeronlaştırma Yasası olarak tanımlamak daha 

doğru olacaktır. Yasa ile işçi sağlığı ve güvenliği alanı, 
taşeronlaştırılmış, piyasa koşullarına terk edilmiş, işçi 
cinayetleri artarak devam etmiş, meslek hastalıkları 
görünmez bir kader olmaya devam etmiştir. 6331 
Sayılı Yasa ile işçi sağlığı ve güvenliği alanı, Ortak 
Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) adıyla pıtrak gibi 
kurulmuş irili ufaklı şirketlere bırakılmıştır. İşçi sağlığı 
ve güvenliği alanından kamu tamamen çekilmiş, 
denetleme görevini bile yürütememiş, caydırıcı 
cezalar uygulanmamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilgisi alana 
ilişkin dijital evrak ve sözleşmelerin takibini yapmakla 
sınırlı kalmıştır.

Emekçiler iş cinayetlerinde hayatını kaybederken 
ölümlerden sorumlu tutulmayan sermaye kesimi işçi 
sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak ve korumaktan ve 
bu alana harcama yapmaktan tamamen vazgeçmiştir. 
Yasa ve ikincil düzenlemeler, kolluk kuvvetleri, yargı 
makamları bilirkişiler, nezdinde “taşeronlaştırma 
yasası” adlandırmasına uygun olarak yorumlanmış, 
işverenler koruma altına alınmış, iş güvenliği 
uzmanları hukuk önünde “olağan şüpheli” olarak 
değerlendirilmiştir. İşyeri hekimleri, iş güvenliği 
uzmanları iş kazalarının asli sorumluları olarak 
yargılanmakta ve cezalandırılmaktadır.

6331 Sayılı Yasa ile piyasalaştırılan işçi sağlığı 
hizmetleri ortamında işyeri hekimleri ve iş güvenliği 
uzmanları OSGB’lerde kiralık işçi konumuna geldiler 
ve özlük hakları, mesleki bağımsızlıkları ortadan 
kaldırıldı. İşyerlerinin piyasa koşullarına uygun olarak 
en ucuz hizmet verme teklifinde bulunan OSGB’ler 
ile anlaşmaları ve işverenlerin, OSGB’ler, iş güvenliği 
uzmanları, işyeri hekimlerinden uygun bilgilendirme 
yerine “masraf çıkartmama” yı beklemeleri işyeri 
hekimlerini ve iş güvenliği uzmanlarını yaptıkları 
işe yabancılaştırmıştır, dokümantasyon uzmanlarına 
dönüşmüşlerdir.

OSGB çalışanlarının çalışma koşulları, aşırı iş 
yükü, özlük hakları, ücretlerinin yetersizliği, iş 
güvencelerinin olmayışı, tam ödenmeyen maaşları 
ve SGK primleri başta olmak üzere önemli sorunları 
bulunmaktadır. Tam ödenmeyen SGK primleri ve 
elden ödeme yöntemleri ile OSGB’ler kamuya da zarar 
vermektedirler.

OSGB’ler, neo-liberal politikaların işçi sağlığı 
alanındaki temel uygulama biçimidir. Hizmet satın alma 
modeliyle, işçi sağlığı hizmetlerini üretim alanlarının 
dışına taşımıştır. OSGB’ler, oluşturdukları piyasa 
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üzerinden, emek sömürüsünün yoğunlaştırılmasının 
da, aracı haline getirilmiştir.

6331 Sayılı Yasa, işyeri hekimlerinin, iş güvenliği 
uzmanlarının meslek örgütleriyle bağlarını keserek 
sermayenin karşısında yalnız bırakmaya çalışmış, 
bağımsız mesleki faaliyetlerini yürütecek zemini 
ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. İşyeri hekimleri ve 
iş güvenliği uzmanları taşeron işçisinden öteye kiralık 
işçi tanımlamasını yapacağımız bir çalışma ilişkisi 
içerisinde birkaç patronlu bir çalışma yürütmektedirler. 
OSGB çalışanlarının bugün gündemleri; çalışma 
koşulları, özlük hakları, ücretlerinin yetersizliği, iş 
güvenceleri vb. konulardır. 

Tüm bunlarla birlikte yasa, sendikaların ve 
meslek örgütlerinin alandaki gücünü kırmak için 
araçsallaştırılmıştır. 

İşçi Cinayetleri Hız Kesmiyor, Meslek Hastalıkları Yok 
Sayılıyor

Aradan on yıl geçti, işçi cinayetleri hız kesmeden 
devam ediyor. Meslek hastalıkları yine görünmezliğini 
sürdürüyor. 6331 Sayılı Yasa iş kazası ve meslek 
hastalıklarını önleyemediği gibi artmasına da engel 
olamamıştır. 2013 yılında İSİG meclisinin kayıtlarına 
göre 1235 işçimizi işçi cinayetlerinde kaybettik. Yıllar 
içinde işçi cinayetleri artamaya devam etti ve 2021 
yılında 2170 işçimizi işçi cinayetlerinde kaybettik. 

6331 Sayılı Yasa, Soma’da Ermenek’te, Torunlar A.Ş. 
de, Kozlu başta olmak üzere, toplu katliamları da 
önleyemediği gibi, bu katliamların yargılamalarında 
da, sadece yakınlarını kaybeden işçi ailelerinin değil, 
kamu vicdanını da rahatlatabilecek bir yargılama 
zemini oluşturamamıştır.

6331 Sayılı Yasa’nın çıktığı 2012 yılından bu yana, 
mahkemeler yoluyla kayda geçenleri bir yana 
bırakırsak, SGK kayıtlarına geçen meslek hastalığı 
tanısı sayılarında değişiklik yoktur. Hatırlanacağı gibi 
COVID 19 nedeniyle yitirdiğimiz 556 sağlık çalışanın, 
ölüm nedeninin, meslek hastalığı olarak kayıtlara 
geçmesinin önündeki engeller, 6331 Sayılı Yasa’nın 
meslek hastalıklarının tanısının konulmasını nasıl 
engellendiğini göstermesi açısından çok önemlidir.

İŞÇİ SAĞLIĞI ALANININ TAŞERON ÖRGÜTLERİ 
OSGB’LER KAPATILMALIDIR!

Onuncu yılına gelindiğinde bu yasanın, kamu 
yararına olmadığı, işçinin sağlığını ve güvenliğini 
sağlayamadığı artık bütün yönleriyle ortaya çıkmıştır. 
6331 Sayılı Yasa’dan vazgeçilmeli, İşçi sağlığı 
alanını taşeronlaştırarak piyasaya açan OSGB’ler 
kapatılmalıdır! 

İşyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık 
çalışanlarının özlük hakları, ücretleri, iş güvenceleri 
kamu tarafından güvence ve koruma altına alınmalıdır.

Sendikalaşmanın ve sendikal hakların kullanımının 
önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Sendikaların 
örgütlü olduğu alanların dışında da işçi sağlığı ve 
güvenliği alanında çalışmaları takip edebilecek, 
inceleme yapabilmesinin yasal düzenlemesi 
yapılmalıdır.

İşçilerin sağlığı ve güvenliği kamusal bir sorumluktur. 
Emek ve meslek örgütleri, üniversitelerin katılımı 
ile idari ve mali yönden bağımsız, ulusal bir işçi 
sağlığı güvenliği enstitüsü oluşturulmalıdır. Enstitü; 
politikaların oluşturulması, kararların alınması ve 
işyerlerinde denetim görevlerini yerine getirmelidir.

Esnek ve kuralsız çalışmayı, geçici iş ilişkisini, 
taşeronlaştırmayı yasal hale getiren, kıdem 
tazminatlarını, sendikal hak ve yetkileri budayan işçi 
sağlığı ve iş güvenliğini işveren yükümlülüğü olarak 
görmeyen, örgütlülük önüne engeller koyan yasa 
ve diğer düzenlemeler iptal edilmelidir. İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Enstitüsünün oluşumundan sonra, 
konunun taraflarının katılımı ile İş Yasası ile İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yasası başta olmak üzere, tüm mevzuat 
ve denetim mekanizması insanı eksen alan anlayışla 
yeniden düzenlenmelidir.

Türk Tabipleri Birliği
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Dişhekimleri Birliği





60

birlik haberleri
MAYIS-HAZİRAN 2022 SAYI: 204

açıklamalar


