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TMMOB 44. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından...

24 Eylül 2017 tarihinde yapılına Yönetim Kurulu 
toplantısında;

Bilirkişilik Çalışma Grubuna Zeyneti Bayrı Ünal (Çevre MO) 
eklenmesine,

Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryası Yönergesi’nin revize 
edilmiş hali ile kabul edilmesine, yayımlanması için Yürütme 
Kuruluna yetki verilmesine,

TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık 
Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği’nin 6. 
Maddesinin f) bendinde

“Birden fazla alanda çalışan ve farklı "MMH" veren kuruluşlar 
çalışma alanıyla ilgili her bir "Oda";dan ayrı ayrı  "SMM"; 
veya "Büro Tescil" belgesi almak zorundadır.”
şeklinde düzeltme yapılarak Genel Kurula sunulmasına,

 “Bilirkişilik Yapacak Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının 
Eğitimleri, Çalışmalarının İzlenmesi ve Sicillerinin 
Tutulmasına İlişkin Yönerge“ ve “Uzmanlık ve Alt Uzmanlık 
Alanlarına İlişkin Bilirkişilik Belgelendirme Esasları”nın Oda 
görüşlerinin de alınarak son halinin verilmesi ve yayımlanması 
konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

Bağlı Odalarımızın vereceği Bilirkişilik Temel Eğitimi 
ücretinin belirlenmesi konusunda Yürütme Kurulu’na yetki 
verilmesine,

“TMMOB Enerji İlkeleri” belgesine son halini vermek, 
kitaplaştırmak ve 5000 adet basımı konusunda Yürütme 
Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

TMMOB Türkiye Petrolleri Raporu'nun 5000 adet basılması 
konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kuruluna, Muğla 
Bodrum Kalesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Teşhir-
Tanzim ve Mühendislik Projeleri Yapımı İşinin yürütmesinin 
durdurulması ve iptali için dava açmak üzere yetki 
verilmesine,

13 Ekim 2017 tarihinde yapılına Yönetim Kurulu 
toplantısında;

TMMOB Denetleme Kurulu’nun 13 Ekim 2017 tarihli VI. 
Denetleme Kurulu Raporu doğrultusunda, Birlik hissesi 
ödentilerini bu dönem içerisinde tamamlamamış olan Çevre 
Mühendisleri Odası, İçmimarlar Odası ve Meteoroloji 
Mühendisleri Odası’nı yükümlülüklerini 30 Kasım 2017 
tarihine kadar yerine getirmemeleri durumunda idari ve mali 
durumlarının incelenmesi amacıyla TMMOB Yasası’nın 6. 
ve TMMOB Ana Yönetmeliği’nin 43.maddesinin d bendine 
göre denetlemek üzere TMMOB Denetleme Kurulu’nun 
göreve çağrılmasına,

TMMOB 44.Dönem IV.Danışma Kurulu toplantısının 
11 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 10:00'da Ankara'da 
yapılmasına, toplantının organizasyonu için Yürütme 
Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

Adalet Bakanlığınca yayımlanan, Bilirkişilik Temel 
Eğitiminin Usul ve Esasları konulu 11.08.2017 tarih ve 169 
nolu genelgeye dava açılmasının uygunluğuna,

KARAR VERİLDİ
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Savaş ve şiddet dünyanın dört bir yanında hüküm sürmeye 
devam ediyor. Yaşanan çatışmalar, patlayan bombalar 
nedeniyle her gün yüzlerce insan ölüyor, binlercesi 
yaralanıyor. Milyonlarca insan yaşadıkları topraklardan göç 
etmek zorunda kalıyor. Savaşın yarattığı şiddet ve düşmanlık, 
dünyanın her yerini savaş alanı, dünyada yaşayan herkesi 
savaşın hedefi haline getiriyor.

Savaşların coğrafyası ve biçimi zaman içerisinde değişse de 
tarafların biri hep aynı kalıyor. Dünyanın neresinde bir savaş 
yaşanıyorsa, orada daima emperyalistlerin izlerine rastlıyoruz. 
Emperyalist güçlerin tüm dünyayı tahakküm altına alma 
hırsı ve enerji kaynaklarını kontrol etme arzusu yaşadığımız 
savaşların, şiddetin ve yıkımın en büyük nedenidir. Yaşanan 
bu savaşa ve şiddete dur diyebilmeni ilk adımı, emperyalizme 
dur diyebilmekten geçmektedir.

EMPERYALİST SALDIRGANLIĞA KARŞI BARIŞ HEMEN ŞİMDİ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Dünya üzerinde süren savaşların en uzunlarından birisi 
Türkiye’de yaşanmaktadır. 33 yıldır devam eden çatışmaların 
ülkeye yaşattığı acılar, hiçbir kelimeyle tarif edilemeyecek 
kadar büyük ve derindir. Çatışmalar sürdükçe yaşanan acılar 
daha da büyümekte ve hakların bir arada yaşama arzusu 
zarar görmektedir. “Terör ve güvenlik” söylemine dayalı 
politikaların sorunu çözmediği gün gibi ortadadır. Toplumsal 
barışı sağlayabilmek için çatışmalar derhal durdurularak, Kürt 
Sorununda demokratik bir çözümün koşulları yaratılmalıdır.

Ülkede, bölgede ve dünyada barışa ihtiyacımız var. Silahın ve 
şiddetin yarattığı korkuya karşı, barışın umuduna ihtiyacımız 
var. Eşitlikten, özgürlükten, adaletten yana tüm insanları, 
barış umudunu büyütmeye çağırıyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi yine bir gece yarısı 
operasyonu ile ODTÜ arazisi içinde katliama (yol 
yapımına) başladı. ODTÜ’de tatil dönemiydi, bayram 
öncesi yaz okulu da tamamlanmış, öğrenciler evlerine 
dönmüştü. Yani kanun dışı eylemler için kimsenin 
müdahale etmesine olanak bırakmayacak bir tarihte ve 
saatte her şey uygundu.

Bir gecede yüzlerce binlerce ODTÜ’lünün 60 yıl boyunca 
emekle özveriyle kendi elleriyle diktikleri ve taşıma su ile 
büyüttükleri binlerce ağaç; onlarca iş makinası ve yüzlerce 
polis koruması altında yok edildi. Daha bir gün önce basında 
ODTÜ Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
Ankara Valiliği aracılığında anlaştırıldığı yine bir protokol 
imzalandığı açıklanmıştı. Rektörlüğün açıklamasına 
göre Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin talepleri ODTÜ’ 
ye en az zarar verecek şekilde karşılanmıştı. Dün gece 
karanlığında görüldüğü üzere Bilkent Üniversitesi ve 
Bilkent Mahallesi arasında ODTÜ arasında iki şerit gidiş 
iki şerit gelmek olmak üzere oldukça geniş bir yol ikişer 
şerit daha genişletilerek kullanılabilecekken bu yola paralel 
bir güzergâh da yer yer 100 m ile 300 m arasında ODTÜ 

arazisi içinde açılmaktadır. Bu yol tamamlandığında 
yaklaşık 30 hektar ormanlık alanın ağaçları yok edilerek 
yola dönüştürülecek aynı zamanda yaklaşık 150-200 hektar 
büyüklüğünde orman alanı da üniversite arazisinden 
kopartılmış olacaktır.

Mevcut yol varken yol genişletilerek kullanılabilecekken, 
neden başka bir güzergâh seçildiğinin ve ODTÜ 
Rektörünün buna nasıl razı edildiğinin açıklanması 
istiyoruz!

Neden “kanunsuz bir iş yapar gibi” gece yarısı çalışmaya 
başlandığının açıklanmasını istiyoruz!

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün doğal sit 
ve orman olan bu alandan yol geçirilmesini sağlayan planı 
neden onayladığının açıklanmasını istiyoruz!

ODTÜ sahipsiz değildir, binlerce çalışanı, on binlerce 
öğrencisi, akademisyeni ve mezunu yanında milyonlarca 
Ankaralının da bu düzene dur diyeceği günler yakındır!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ODTÜ SAHİPSİZ DEĞİLDİR!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 10 Eylül 2017 tarihinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ODTÜ 
arazisinden geçirmek istediği yol için, gece yarısı polis ve iş makinaları ile ODTÜ Ormanları’nı katletmesine ilişkin bir 
basın açıklaması gerçekleştirdi.
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SGK’NIN ASGARİ ÜCRET PROTOKOLÜNÜ TEK TARAFLI İPTAL ETMESİ 
İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇTIK

Birliğimiz ile SGK arasında 31 Temmuz 2012 tarihinde 
imzalanan ve “asgari ücret” protokolünün Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından tek taraflı olarak feshedilmesine ilişkin 
Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesine dava açtık.

SGK tarafından hukuksuz biçimde tek taraflı olarak yapılan 
fesih işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebini 
içeren dava dilekçesinde, Birliğimiz ile SGK arasında yapılan 
protokolün amacı, önemi ve hukuksal statüsüne ilişkin 
saptamalar yer alıyor.

Protokol hükümlerine göre SGK’nın tek taraflı fesih 
yetkisinin olmadığının vurgulandığı dava dilekçesinde 
ayrıca protokolün iptalinin kayıt dışı istihdamı artıracağı, 
iş yaşamında olumsuz sonuçlar yaratacağı ve üyelerimiz 

açısından telafisi imkânsız sonuçlar doğuracağının altı çiziliyor.

12 Eylül 1980 sabahı gerçekleştirilen askeri darbenin otuz 
yedinci yılındayız. Aradan geçen otuz yedi yıla rağmen, 
12 Eylül Darbesi’yle gerçek anlamda hesaplaşılamadı. 
Hesaplaşmak bir yana, 12 Eylül karanlığının tüm uygulamaları, 
bizatihi AKP eliyle yaşatılmaya devam ediyor.

12 Eylül karanlığı, kapatılan gazete ve dergiler, susturulan 
basın, yargılanan gazetecilerdi. 15 yıllık AKP iktidarında 
kapatılan gazete ve dergilerin, yargılanan gazetecilerin sayısı 
12 Eylül’ü bile geride bıraktı.

12 Eylül karanlığı, şafak baskınları, hukuksuz gözaltılar, haksız 
tutuklamalardı. 15 yıllık AKP iktidarı boyunca aynı baskınlar, 
aynı gözaltılar, aynı tutuklamalar yaşanmaya devam etti.

12 Eylül karanlığı, tutuklanan parti başkanları, yasaklanan 
siyasetçiler, cezaevine gönderilen milletvekilleriydi. AKP 
iktidarı, muhalefet partisi başkanlarını ve milletvekillerini 
cezaevinde adeta rehine gibi tutuyor.

12 Eylül karanlığı, toplumsal muhalefetin baskı ve 
zorla susturulması, örgütlü yaşamın tümüyle ortadan 
kaldırılmasıydı. AKP iktidarı sokağa çıkan herkesi terörist, 
hakkını arayan herkesi tehdit ilan ediyor.

12 Eylül karanlığı, maskeli muhbirler, asılsız suçlamalar, uzun 
yargılamalardı. AKP iktidarı bu yöntemlere trol hesapları, 
gizli tanıkları, uydurma delilleri ekleyerek zenginleştirdi.

12 Eylül karanlığı, parlamentonun tasfiyesi, anayasanın 
askıya alınması ve sıkıyönetim düzeniydi. AKP, Olağanüstü 

Hal ilanıyla, parlamentonun yetkilerini gasp etti, Anayasayı 
askıya aldı ve tüm hak ve hürriyetleri ortadan kaldırdı.

12 Eylül karanlığı, yasama, yargı ve yürütme gücünün cuntacı 
generallerin elinde toplanmasıydı. AKP iktidarı tüm gücü 
sarayda topladı. 12 Eylül’ün beş adam rejimi yerine, sarayın 
tek adam rejimi kuruldu.

12 Eylül karanlığı, eğitim sisteminin Türk-İslam Sentezi 
anlayışıyla şekillendirilmesiydi. 15 yıllık AKP iktidarı boyunca 
eğitimin her aşaması, tümüyle dinsel, muhafazakâr ve gerici 
ilkeler ışığında yapılandırıldı.

12 Eylül karanlığı, 1402 sayılı yasayla üniversitelerdeki ve 
kamu kurumlarındaki sol, sosyalist, demokrat kesimlerin 
tasfiyesiydi. AKP iktidarı KHK’lar aracılığıyla haksız ve 
hukuksuz yere binlerce öğretim üyesini ve kamu emekçisini 
ihraç etti.

12 Eylül karanlığı, 24 Ocak Kararları ile neoliberal düzenin 
inşasıydı. 15 yıllık AKP iktidarı neoliberal politikaların en 
radikal biçimde uygulandığı, ülkemizin bütün varlıklarını 
özelleştirildiği, tüm hizmetlerinin ticarileştirildiği, tüm 
zenginliklerinin satıldığı dönem oldu.

AKP tüm ideolojisi ve iktidar pratiğiyle 12 Eylül karanlığının 
ürünü ve sürdürücüsüdür. Bizler bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da bu karanlıkla mücadele etmeye devam 
edeceğiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

12 EYLÜL KARANLIĞI HÜKÜM SÜRMEYE DEVAM EDİYOR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin 37. yıl dönümü nedeniyle 12 Eylül 2017 
tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
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Eğitim bir ülkenin geleceğini şekillendirmenin en önemli 
aracıdır. Ülkemizin geleceğini kendi gerici, muhafazakâr 
dünya görüşü ışığında şekillendirmek isteyen AKP Hükümeti 
de, iktidara geldiği günden bu yana, okul öncesinden 
üniversitelere kadar eğitimin her aşamasını yeniden 
biçimlendirmektedir.

15 Yıllık AKP iktidarı boyunca, bir yandan özelleştirmeler 
yoluyla eğitimin kamusal niteliği ortadan kaldırılıp 
ticarileştirilirken, diğer yandan da sistem ve müfredat 
değişiklikleriyle eğitimin içeriği tamamen dönüştürülmüştür. 
Bu dönemde eğitimin kamusal niteliğinin aşındırılması farklı 
gelir grupları arasındaki fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığı gibi, 
cemaat ve tarikatların eğitim ve sosyal hizmetler alanındaki 
etkinliklerinin artmasına neden olmuştur. Bugün her yaştan 
milyonlarca çocuğumuz, tümüyle kontrol dışı ve denetimsiz 
olarak faaliyet gösteren tarikat okullarında eğitim görmeye, 
vakıf yurtlarında barınmaya mecbur bırakılmaktadır.

AKP, “kindar ve dindar” bir nesil yetiştirmek istediğini 
hiç gizlemeksizin dile getirmektedir. Bu amaçla son 
15 yılda eğitimin her alanında kadrolaşmış, 4+4+4 
sistemiyle eğitimin zorunlu eğitimin yapısını bozmuş, din 

dersleri ve imam hatipleri yaygınlaştırarak eğitimin laik 
niteliğini ortadan kaldırmış, genel liseler aracılığıyla eğitimi 
tamamen sınavlara endekslemiş, ders saatleri ve müfredat 
değişiklikleriyle de bilimi tümden tasfiye etmiştir. Eğitim 
sistemimiz tam anlamıyla çürüme içindedir.

Eğitim sistemindeki bu çürüme, ülkemizin ve çocuklarımızın 
geleceğini tehdit etmektedir. Düşünen, araştıran ve 
sorgulayan bir nesil yerine, itaatkar nesiller yaratılmak 
istenmektedir. Bu çürümeyi durdurmanın yegane yolu, 
yerleştirilmek istenen mezhepçi, gerici, şeriatçı eğitim sistemi 
yerine herkes için nitelikli, bilimsel, laik, demokratik ve 
kamusal eğitim talebini yükseltmektir. Ülkemizin aydınlık 
geleceği, bilimin evrensel doğruları ve insanlığın evrensel 
değerlerinin eğitim süreci içerisinde bütünleşmesine bağlıdır.

Bu anlayış doğrultusunda TMMOB olarak, 17 Eylül 
Pazar günü Kartal Meydanı’nda “Laik, Bilimsel, Kamusal, 
Anadilinde ve Parasız Eğitim” talebiyle bir araya gelecek olan 
yurttaşlarımızın taleplerini destekliyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un 
annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine yapılan ırkçı saldırıyı 
lanetliyoruz.

Yaşanan bu olay, birkaç kendini bilmezin içinde bulunduğu 
gaflet olarak açıklanamaz. Cenazeye saldıranlara bu cüreti 
veren şey, ülkede yaratılan ırkçı faşizan iklimdir. Bunun 
sorumlusu da siyasi iktidardır.

NİTELİKLİ, BİLİMSEL, LAİK, DEMOKRATİK VE KAMUSAL EĞİTİM İSTİYORUZ!
2017-2018 Eğitim Öğretim yılı başlarken müfredatta yapılan değişiklikler ve 17 Eylül Pazar Günü Kartal Meydanı’nda 
gerçekleştirilen “Eğitim Mitingi”ne ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 14 Eylül 2017 
tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Bu topraklarda barış içinde bir arada yaşamayabilmemizin 
yolu, herkesin yaşam hakkına saygı duymak olduğu kadar 
cenazesine de saygı duymaktır. Bunun yolu da barışı, 
kardeşliği, eşitliği ve özgürlüğü egemen kılmaktır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

CENAZEYE YAPILAN SALDIRI, BİR ARADA YAŞAM İRADESİNE YAPILAN 
SALDIRIDIR

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un Ankara-İncek Mezarlığındaki cenazesine 
yapılan ırkçı saldırıya ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 14 Eylül 2017 tarihinde 
bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
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Mesleğimizi ve meslektaşlarımızın çıkarlarını ülkemizin ve 
halkımızın çıkarları doğrultusunda korumak için mücadele 
veren Birliğimiz, bugüne kadar çok kez iktidar ve rant 
çevrelerinin saldırılarına hedef olmuştu fakat ilk kez bu kadar 
pespaye bir iftira ile karşı karşıyayız.

21 Ekim 2017 tarihli Yeni Şafak gazetesinde Ahmet Fatih 
Erturan imzasıyla yayınlanan “TMMOB Özüne Döndü” 
başlıklı haberde(!), Birliğimizin logosunda bulunan renklerin 
terör örgütlerini çağrıştırdığı ifade edilmektedir.

Ciddiye alıp almamakta tereddüt ettiğimiz haber, ilk 
cümlesinden son cümlesine kadar yalan ve yanlıştır.

Haberden(!) anladığımız, TMMOB’nin rant ve çıkar 
odaklarına karşı verdiği mücadele iktidar yandaşlarını 
renklerde terör arayacak kadar çok çalıştırmaktadır.

Eğer bir basın yayın kuruluşu, yandaşı olduğu güç adına 
Birliğimize saldırmaya karar vermişse onlara tek tavsiyemiz 
bu işi yaparken gazeteciliği ayağa düşürmemeleridir.

Öncelikle bilinmelidir ki; TMMOB, haberde iddia edildiği 
gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da başka herhangi bir 
bakanlık bünyesinde faaliyet göstermemektedir. Birliğimiz, 
1954 yılında kabul edilen 6235 Sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Kanunu ile kurulmuş olup, Anayasa’nın 
135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir 
meslek kuruluşudur. Birliğimiz tüm faaliyetlerini anayasa, yasa 
ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenen kendi kurulları ve 
demokratik işleyişi içerisinde, özerk biçimde yürütmektedir.

Cümle alem bilir ki, Birliğimizin isminin kısaltmasından oluşan 
logomuzdaki renkler güneşin ve ateşin renkleridir. Karanlığa 
karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, dinci gericiliğe karşı laikliği, 
dogmatizme karşı bilimi, faşizme karşı özgürlükleri, her türlü 
ırkçılığa karşı eşitliği ve barış içerisinde bir arada yaşamı, rant 
ve sömürüye karşı emeği, emperyalizme karşı bağımsızlığı 
temsil etmektedir. Yıllardır meydanlarda gururla taşıdığımız bu 
renkler, mücadele tarihimiz içerisinde birliğimizle özdeşleşmiş 
ve simgeleşmiştir.

Siyasi iktidarın en büyük yandaşlarından biri olan Yeni Şafak 
Gazetesinde yer alan bu haberin nedeni, ülkemizin kalkınma 
ve sanayileşmesinde bilim ve teknoloji politikalarının önemine 
vurgu yapan, kamu yararı ve adil paylaşımdan yana, yurtsever, 
devrimci, ilerici ve toplumcu geleneğimizden duydukları 
rahatsızlık ve korkudur.

Yeni Şafak gazetesi ve karanlığın tüm sesleri iyi bilsinler ki 
ülkemizin içerisinde bulunduğu zorlu koşullar içerisinde bu 
tip kara propagandaların hedefinde olmak bizler için bir onur 
nişanesidir.

Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi, dün 
olduğu gibi bugün de, “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve 
yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp 
atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin 
ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak için her 
çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.”

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’Yİ VE DEĞERLERİMİZİ SAVUNACAĞIZ!
Birliğimiz ve logomuz hakkında Yeni Şafak gazetesinde çıkan habere ilişkin Yönetim Kurulu Başkanımız Emin Koramaz 
tarafından 23 Ekim tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

TMMOB FEANI GENEL KURULUNA KATILDI

FEANI (European Federation of National Engineering 
Associations) Genel Kurulu, 32 Ulusal Mühendis Odaları 
Birliğinin katılımı ile 06 Ekim 2017 tarihinde Viyana-
Avusturya’da gerçekleşti. 

TMMOB’yi temsilen Prof. Dr. Müfit Gülgeç’in katıldığı 
Genel Kurulda önce, FEANI’nin 2017 yılı faaliyetleri ile 
bütçesi tartışıldı ve oylanarak kabul edildi. 2018-2023 yılı 
Stratejik Planının da ele alındığı kurulda, yürütme kuruluna 
katkı sağlaması amacıyla bir danışma kurulu (EEAG- 
Engineers Europe Advisory Group) oluşturulmasına karar 
verildi. Yapılan oylama ile FEANI Başkanlığına Prof. 
Dr. Jose Manuel Pereira Vieira yeniden seçildi. Yürütme 
kurulunda üyelik süresi dolan üyelerin yerine yapılan seçim 
sonrasında Genel Kurul sona erdi.
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Bundan tam 38 yıl önce, 19 Eylül 1979 tarihinde Türkiye’nin 
55 farklı ilinde, toplam 740 işyerinde TMMOB’nin çağrısıyla 
bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. Ekonomik ve 
demokratik taleplerle yapılan eylem çağrısına, diğer teknik 
eleman ve emekçilerin de destek vermesiyle, 100 bini 
aşkın kamu çalışanı o gün iş bıraktı. Maden ocaklarından 
enerji santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, limanlardan 
üniversitelere kadar hayatın her alanında etkisini gösteren 
bu eylem, TMMOB’nin mücadele tarihinde önemli bir 
yer tutmaktadır. 19 Eylül tarihi, bu ülke için düşünen, 
planlayan, üreten mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
kendi öz güçlerinin farkına vardığı tarihtir. Bu yüzden 
bu anlamlı gün, “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutlanmakta ve yeniden 
hatırlanmaktadır.

Aradan geçen uzun yıllara rağmen bu ülkede emeğiyle 
geçinenlerin gündemleri çok değişmemiştir. İşsizlik, hayat 
pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve 
örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının öncelikli sorunları olmaya devam 
etmektedir. Neoliberal ekonomi politikaları, özelleştirme 
uygulamaları, sosyal devlet anlayışının terkedilmesi ve 
uluslararası sermaye çevrelerinin artan etkinlikleri nedeniyle 
teknik elemanların ekonomik ve sosyal durumları giderek 
daha da kötüleşmektedir. Kamusal yatırımların ortadan 
kalkması, kamusal çıkarın göz ardı edilmesi, rant hırsının 
bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının 
halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması nedeniyle mühendis, 
mimar ve şehir plancılığı yıllar geçtikçe sistematik olarak 
gerilemektedir.

Yıllar içinde kötüleşen sadece ekonomik ve sosyal koşullar 
değildir. Ülkenin içinde bulunduğu siyasal koşullar da 
her geçen yıl kötüleşmekte, yurttaşların her türlü hak ve 
özgürlüğü giderek daha da budanmaktadır. Bir yılı aşkın 
süredir devam eden Olağanüstü Hal Rejimiyle yurttaş 
olarak sahip olduğumuz her türden anayasal ve yasal 
güvencemiz askıya alınmıştır. AKP Hükümeti, OHAL 
Rejimini, kendisine muhalif toplumsal kesimleri susturmak 
ve örgütlü kesimleri bastırmak için kullanmaktadır. Adalet 
talebi, toplumun tüm kesimlerinin en büyük ihtiyacı ve 
talebi haline dönüşmüştür.

Son 1 yılda çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
ihraç edilen kamu emekçileri arasında devlet kurumlarında 
ve belediyelerde çalışan üç bine yakın mühendis, mimar 
ve şehir plancısı da bulunmaktadır. Haksız ve hukuksuz 
biçimde işlerinden atılan, farklı kurumlarda çalışmaları 
yasaklanan, sosyal güvenceleri ellerinden alınan ve yurt 
dışında çalışmaları engellenen binlerce üyemizin varlığı, 
bu yılki TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü’nü daha da anlamlı kılmaktadır. Ömrünü 
cemaat yapılarıyla, devlete egemen olmak isteyen çetelerle 
mücadele ederek geçiren arkadaşlarımızın elinden tutmaya, 
onlarla dayanışma göstermeye devam edeceğimizin 
bilinmesini isteriz.

İçinden geçtiğimiz dönemde, toplum sadece kolluk 
kuvvetleri ve yargı eliyle değil, yaşamın her alanını 
saran gerici uygulamalarla da zapturapt altına alınmaya 
çalışılmaktadır. Daha bir yıl önce devletin tüm kurumlarına 
yerleşen Gülen Cemaati mensupları darbe girişiminde 
bulunmamış gibi, bakanlıklar ve devlet kurumları yine 
farklı cemaat ve tarikatlar arasında pay edilmektedir. 
Milli eğitim müfredatı bilim dışı ve gerici bir anlayışla 
yeniden yapılandırılmaktadır. Kadınların sosyal hayattaki 
varlığı ortadan kaldırılmak istenmekte, her türden hak ve 
özgürlükleri şiddetle bastırılmaktadır. Toplumu bir arada 
tutan en önemli unsur olan laiklik prensibi yerine mezhepçi, 
gerici uygulamalar devletin ve sosyal hayatın her alanına 
egemen hale getirilmiştir.

Toplumsal yapıdaki bu çürümeye karşı ülkemizin geleceğini 
ve meslektaşlarımızın haklarını korumak için mücadele 
eden TMMOB ve bağlı odalarımız da bu süreçte hükümetin 
hedefi haline gelmiştir. Hükümet, OHAL nedeniyle 
yaşanan kaotik ortamdan faydalanarak TMMOB Yasasını 
değiştirmeye yönelik girişimlerde bulunmaktadır. Birliğimize 
bağlı odaların kamusal sorumlulukla yerine getirdiği mesleki 
denetim yetkileri ellerinden alınarak, ekonomik ve kamusal 
gücü zayıflatılmaktadır.

Odalarımıza, idari ve mali denetim adı altında baskı ve 
şantaj uygulanmaktadır. Bakanlığın denetim adı altındaki 
hukuksuz ve keyfi uygulamasına izin vermediği için Kimya 
Mühendisleri Odası yönetim kurulunun görevden alınması 
talebiyle dava açılmıştır. Birliğimizin ve bağlı odalarımızın da 

DÜNDEN BUGÜNE AYNI KARARLILIK VE İNANÇLA 19 EYLÜL TMMOB 
MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜNÜ 

KUTLUYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü’nde, ülkemizin ve meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlara dikkat çeken bir basın açıklaması yaptı.



8 birlik haberleri
Eylül - Ekim 2017/Sayı 176

müdahil olduğu davanın ikinci duruşması 25 Eylül tarihinde 
görülecek ve bizler de orada olacağız.

Birliğimizin çalışmalarını ve yetkilerini sınırlandırmaya 
yönelik adımların en sonuncusu, Sosyal Güvenlik Kurumu 
ile Birliğimiz arasında 2012 yılında yapılan asgari ücret 
belirleme protokolünün feshedilmesidir. Ücretli çalışan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının hak kaybına 
neden olacak bu tek taraflı fesih işleminin iptali için 
idare mahkemesine açtığımız davanın takipçisi olacak, 
üyelerimizin mesleki ve özlük haklarını korumaya devam 
edeceğiz.

Birliğimizi ve odalarımızı hedef alan bu saldırıların bizleri 
yıldırması ve susturması mümkün değildir. Bizler mesleğimizi 
bilimden, üretimden ve toplumdan yanan kullanan bir 
mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla 
TMMOB’nin eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, 

barıştan, laiklikten, bağımsızlıktan yana tavrını korumaya, 
geliştirmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü, TMMOB’nin mücadeleyle dolu geçmişine, umutla 
dolu yarınlarına sahip çıkma günüdür.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü, ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip 
çıkma günüdür.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü Birliğimize, Odalarımıza ve örgütlü mücadele 
geleneğimize sahip çıkma günüdür.

Bu anlayışla tüm örgütlülüğümüzün ve meslektaşlarımızın 
dayanışma gününü kutluyorum.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü’nde yüzlerce mühendis, mimar ve şehir 
plancısı alanlara çıkarak, ülke ve meslek sorunlarına 
dikkat çekti.

TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 
i ş bırakma eyleminin yıldönümünde 2011 yılından bu 

yana kutlanan “19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü’nde TMMOB üyeleri bir 
kez daha alanlardaydı. İKK’ların örgütlü olduğu kent 
merkezlerinde düzenlenen kitlesel basın açıklamalarında 
“Dünden Bugüne Aynı Kararlılık ve İnançla 19 Eylül 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Gününü Kutluyoruz” denildi.

ADANA

Adana’da , ZMO Adana Şubesinde 18.30’da gerçekleştirilen 
basın açıklamasını Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
ali Kuzu okudu. Ardından, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi 
Ali Fahri Özten ve TMMOB Sayman Üyesi Bahattin Şahin’in 
de konuşmacısı olduğu Panel ve söyleşi etkinliği düzenlendi. 

ANKARA

TMMOB binası önünde18.30’da bir araya gelen Ankaralı 
mühendis, mimar, şehir plancılarının talebini Ankara İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu dile getirdi.
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panele geçildi. TMMOB önceki dönem Başkanı Mehmet 
Soğancı, TMMOB Onur Kurulu Üyesi Yusuf Bozkurt ve 
TMMOB Bursa İKK önceki dönem Sekreteri Mustafa 
Özçelik’in konuşmacısı olduğu Panel sonrası Söyleşi 
gerçekleştirildi. 

DENİZLİ

12.30’da Basın Merkezinde bir araya gelen mühendis, 
mimar, şehir plancıları adına basın açıklaması Denizli İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cüneyt Zeytinci tarafından 
okundu.

DİYARBAKIR

EMO Diyarbakır Şubesinde 13.00’te toplanan meslek 
mensupları adına TMMOB Diyarbakır İKK Sekreteri 
Mehmet Orak basın açıklamasını okudu.

EDİRNE

Kent Ormanı Belediye tesislerinde 18.00’de gerçekleştirilen 
basın açıklaması, Edirne İKK Sekreteri Nihat Çolak 
tarafından okundı. Ardından “TMMOB 19 Eylül Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününe ilişkin söyleşi 
düzenlendi.

BALIKESİR

MMO Balıkesir Şubesinde 12.30’da gerçekleşen basın 
açıklamasını TMMOB Balıkesir İKK Sekreteri Ömür Boyuer 
okudu.

BOLU

Bolu’da 14.00’te “Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü” nedeniyle gerçekleştirilen basın 
açıklamasını TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Murat Ataman okudu.

BURSA

Bursa’da BAOB ortak toplantı salonunda 18.00’de yapılan 
basın açıklamasını Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Fikri Düşünceli okudu. Ardından “Mühendis, Mimar, Şehir 
Plancılarının Hakları ve TMMOB Örgütlülüğü” konulu 
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İZMİR

İzmir’de 12.30’da Yenişehir Gıda Çarşısı Birlik Parkı’nda 
gerçekleştirilen basın açıklamasını İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Melih Yalçın okudu.

KARADENİZ EREĞLİ

TMMOB İlçe binasında 12.30’da bir araya gelen mühendis, 
mimar, şehir plancıları adına basın açıklaması Karadeniz 
Ereğli İKK Sekreteri Hüseyin Kocatürk tarafından okundu.

KIRKLARELİ

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü nedeniyle saat 18.00’de Ziraat Mühendisleri Odası 
İl Temsilciliğinde düzenlenen basın açıklamasını TMMOB 
Kırklareli İKK Sekreteri Erol Özkan okudu.

ESKİŞEHİR

MMO Eskişehir Şubesinde 13.00’te toplanan meslek 
mensupları adına TMMOB Eskişehir İKK Sekreteri Neşet 
Aykanat basın açıklamasını okudu.

GAZİANTEP

İMO Gaziantep Şubesinde 12.30’da yapılan basın açıklamasını 
Gaziantep İKK Sekreteri Burkay Güçyetmez okudu. 
Açıklamanın ardından söyleşi düzenlendi.

İSTANBUL

MMO İstanbul Şube Konferans salonunda 11.00’de 
gerçekleşen basın açıklamasını TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik okudu.
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TEKİRDAĞ

ZMO Tekirdağ Şubesi’nde 10.00’da gerçekleştirilen basın 
toplantısında Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Cemal Polat basın açıklamasını okudu.

TRABZON

Trabzon’da TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen basın 
açıklamasını Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Şaban 
Bülbül okudu.

ZONGULDAK

Zonguldak’ta Maden Mühendisleri Odası’nda gerçekleştirilen 
basın açıklamasını Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Erdoğan Kaymakçı okudu.

MALATYA

Malatya’da Makina Mühendisleri Odası’nda gerçekleştirilen 
basın açıklamasını Malatya İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Erdal Yavaş okudu.

MERSİN

Mersin’de Mimarlar Odası önünde 12.30’da toplanan kitle 
adına basın açıklaması, Mersin İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Seyfettin Atar tarafından okundu.

MUĞLA

Muğla’da İnşaat Mühendisleri Odası’nda gerçekleştirilen 
basın açıklamasını Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Alifer Atasever okudu.
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Ülkemizde son yıllarda birbiri ardına yaşanan hukuk skandal-
larına bir yenisi daha eklendi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’nın Birliğimiz üyesi Kimya Mühendisleri Odası’na karşı 
açmış olduğu davada mahkeme, Kimya Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar verdi. 
Mahkemenin bu antidemokratik kararını şiddetle kınıyoruz!

Kimya Mühendisleri Odası’na dava açılmasına neden olan 
yasal düzenleme, 12 Eylül Darbecilerinin, Birliğimizin demok-
ratik işleyişine müdahale edebilmek için TMMOB yasasına 
eklediği bir maddedir. Sıkıyönetim dönemi de dâhil 35 yıldır 
hiç uygulanmayan bu madde, her defasında 12 Eylül Darbe-
cilerini yargılamakla, darbelerle hesaplaşmakla övünen AKP 
döneminde uygulanmak istenmiştir. Bununla da yetinilmemiş, 
yine her defasında millet iradesinden dem vuran AKP, darbe 
hukuku karşısında TMMOB’nin demokratik değerlerini savu-
nan Kimya Mühendisleri Odası’nın seçilmiş Yönetim Kurulu 
üyelerini görevden almıştır.

Öncelikle bilinmelidir ki, hem Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın Odalarımızı denetlemeye yönelik talebi, hem 
de Mahkemenin bugün verdiği karar, Anayasa’nın 135. Mad-
desi’ne aykırıdır. TMMOB ve bağlı odalar 6235 sayılı yasayla 
kurulmuş ve Anayasanın 135. Maddesine göre kamu kurumu 
niteliğinde meslek örgütü olduklarından dolayı iş ve işlemlerini 
ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında gerçekleştirirler. Birliği-
mizin ve üye Odalarımız tüm faaliyetleri, etkinlikleri, işlemleri 
TMMOB Yasası, Yönetmelikleri ve ayrıca bağlı odaların kendi 
yönetmeliklerine tabidir. Odalarımızın faaliyetlerinin yasa 
ve yönetmeliklere uygunluğu, genel kurullarımızda seçilen 
denetleme kurulları tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. 
1954 yılından bu yana hiçbir Odamızın denetleme raporlarında 
hiçbir olumsuzluk görülmemiştir. Dahası, odalarımızın tüm idari 

ve mali faaliyetleri, internet sitesi ve diğer yayınlarla hem üyele-
rimize hem de tüm kamuoyuna açık biçimde duyurulmaktadır.
Açıktır ki, Bakanlığın amacı denetim yapmak değil, TM-
MOB’nin özerk yapısını ortadan kaldırmak, TMMOB’yi baskı 
altına alarak susturmak istemektir. TMMOB ve bağlı odalar, 
bilimi ve tekniği halkımızın çıkarları için kullanan, ülkenin 
geleceğine karşı sorumluluk bilinciyle davranan meslek örgüt-
leridir. Bilimsel ve teknik akla uymayan, halkın çıkarlarına ters 
düşen her konuda gerek davalarla, gerek bilimsel raporlarla, 
gerekse açıklamalarla tavrımızı en net şekilde ifade ettik. 
Bu tutumumuzun, AKP’nin çıkarlarıyla örtüşmediği, siyasal 
iktidarın hoşuna gitmediği verili bir gerçektir. Bu nedenle, 
15 yıllık iktidar dönemi boyunca AKP, her fırsatta Birliğimizi 
hedef almış, bizleri susturmaya çalışmıştır. AKP iktidarı dö-
neminde Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Raporu’yla, 
siyasi davalarla, yöneticilerimize yönelik tehditlerle yüz yüze 
kaldık. İktidarın tüm bu saldırılarına rağmen bizler doğrudan ve 
halktan yana tavır almaktan asla geri adım atmadık,  bundan 
sonra da atmayacağız.
TMMOB, kurulduğu günden bugüne kadar çok sayıda darbeler, 
çok sayıda baskıcı iktidarlar görmüş ama hiçbir dönemde boyun 
eğmemiştir. Yine boyun eğmeyeceğiz. Bu karara karşı istinaf 
ve temyiz yollarına başvuracağız. Hukuki süreç sonuçlanın-
caya kadar Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi 
arkadaşlarımız görevlerinin başında olmaya devam edecektir.
Örgütlülüğümüze ve meslektaşlarımıza yönelik saldırılara karşı 
tüm TMMOB bileşenleriyle, tüm demokratik kamuoyuyla 
birlikte karşı çıkacağız. Demokrasi ve adalet mücadelemizden 
asla vazgeçmeyeceğiz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

DARBE HUKUKUNA BOYUN EĞMEYECEĞİZ!
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Birliğimiz üyesi Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açtığı davada Mahkeme’nin 
“Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevlerine son verilmesi” kararı vermesi üzerine TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 25 Eylül 2017 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Toplantısı, 
“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın talebi ile açılan 
davada Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 25 Eylül 
2017 tarihinde açıkladığı kararla Kimya Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulunun görevine son verilmesi ve oda seçimle-

rinin oda ana yönetmeliğine göre yenilenmesi” gündemiyle 
25 Eylül 2017 tarihinde TMMOB’de gerçekleştirildi.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz, II. Başkan Züber Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Turhan Tuncer, Ozan Yılmaz, Kemal 
Zeki Taydaş, Genel Sekreter Dersim Gül, Genel Sekreter 
Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Teknik Görevliler Özgür Cemile 
Göktaş Küçük, Eren Şahiner, Sezgin Çalışkan, Odalardan; 
Baran Bozoğlu (ÇMO), Hüseyin Önder (EMO), Hasan Can 
Karakuş (FMO), Mustafa Erdoğan (HKMO), Emrah Kay-
mak (İÇMO), Bahattin Sarı (İMO), Halim Karan (İMO), 
Şevket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan (JMO), Ali Uğurlu 
(KMO), Ayfer Güçlü Aras (KMO), Korman Obuz (KMO), 
Volkan Kaya (MADENMO), Ali Ekber Çakar (MMO), 
Eyüp Muhçu (MO), Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJMO), 
Orhan Sarıaltun (ŞPO), Özden Güngör (ZMO) katıldı.

TMMOB YÖNETİM KURULU-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI



13 
Eylül - Ekim 2017/Sayı 176
birlik haberleri

TMMOB ve bağlı Odaların Yönetim Kurulu Başkanları 
27 Eylül 2017 tarihinde İMO Teoman Öztürk Toplantı 
Salonu’nda kitlesel bir basın toplantısı düzenleyerek “Kimya 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun Yanındayız! Darbe 
Hukukuna, Anayasa İhlaline Ve Hukuk Dışı Kararlara 
Direneceğiz” dediler.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın okuduğu 
basın açıklaması sonrası sırasıyla DİSK Ankara Bölge 
Temsilciliği adına Nevin Kızılöz, KESK Eş Genel Başkanı 
Aysun Gezen, TTB Genel Sekreteri Sezai Berber, CHP 
Milletvekili Şanal Saruhan, HDP Milletvekili Mithat Sancar, 
ÖDP Parti Meclisi Üyesi İdem Erman, TKP Parti Meclisi 
Üyesi Arif Basa, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran 
Doğan, HTKP Parti Meclisi Üyesi Tuncay Çelen, İHD Genel 
Başkanı Öztürk Türkdoğan, ARTVİN DER Başkanı Cengiz 
Yücel, ASMMMO Başkanı Ali Şahin, Halkevleri Genel 
Sekreteri Dilşat Aktaş, ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı 
Seyhan Çamlıgüney, CHP Milletvekili Necati Yılmaz birer 
konuşma yaparak TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası 
örgütlülüğüne desteklerini verdiler. 

Son olarak Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Uğurlu, Anayasa İhlaline ve Hukuk Dışı Kararlara 
karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini bir kez daha dile 
getirdi.

Açıklama şu şekilde:

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM 
KURULU’NUN YANINDAYIZ

DARBE HUKUKUNA, ANAYASA İHLALİNE VE 
HUKUK DIŞI KARARLARA DİRENECEĞİZ

Önceki gün, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kimya 
Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu’nun görevden 
alınması istemi üzerine açtığı davada Odamız Yönetim 
kurulunun görevden alınması kararı verilmiştir.

Öncelikle, Anayasa’nın 135. Maddesi’ne aykırı olan bu hukuk 
dışı kararı protesto ediyor ve kınadığımızı belirtmek istiyoruz.

Kamuoyunca bilindiği üzere, Birliğimiz TMMOB ve 
Odalarımız, neoliberal dönüşüm programları çerçevesinde; 
tarih, kültür, doğa, kent, kır, enerji, maden, tarım, gıda 
rantları önünde engel oluşturması,  sanayisizleştirme süreci 
ve özelleştirme talanına dur demesinden ötürü uzunca bir 
süredir iktidarın hedefindedir.

Yine kamuoyunca bilindiği üzere siyasi iktidar, Odalarımızın, 
Anayasal dayanağı bulunan kamusal hizmet ve kamusal 
denetim fonksiyonları ile özerk demokratik ve kamu tüzel 
kişiliği yapısını ortadan kaldırma, önemli bazı yetkilerini yok 
etme ve TMMOB Yasası’nı değiştirme çabası içerisindedir.

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU’NUN YANINDAYIZ 
DARBE HUKUKUNA, ANAYASA İHLALİNE VE HUKUK DIŞI KARARLARA 

DİRENECEĞİZ
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TMMOB ve bağlı Odalarını “nasıl etkisizleştiririz” diye düşünen 
iktidar, 2011 yılındaki KHK düzenlemelerinin ardından, 2013 
yılında, 1983’ten itibaren hiçbir iktidar tarafından işletilmeyen 
antidemokratik bir hükmü; 12 Eylül dönemindeki bir KHK 
düzenlemesini bulup işletmeye yönelmiştir. 2014 yılından 
itibaren bu yönde girişimlerde bulunulmuş, TMMOB ve bağlı 
Odalarının “idari ve mali denetimine” yönelik Bakanlar Kurulu 
kararları alınarak tebliğler çıkarılmıştır. 2016 yılı Şubat ayında 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kimya Mühendisleri 
Odası’nı idari ve mali yönden inceleme kararı almış; 1 Kasım 
2016 tarihinde de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, on bir Odamızı 
idari ve mali denetime tabi tutma girişimini başlatmıştır.

16 Nisan 2016 tarihinde yapılan Kimya Mühendisleri 
Odası Genel Kurulu, Anayasa’da belirtildiği gibi bir kanun 
düzenlemesi olmadığı için Bakanlığa hukuka aykırı bir inceleme 
yaptırılmaması kararı almış; Bakanlık müfettişlerine istedikleri 
belgelerin web sitesinde olduğu bildirilmiştir. Ancak Bakanlık, 
Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden 
alınması için yargıya başvurmuştur. Diğer Odalarımızın da 
Kimya Mühendisleri Odası’nın kararına benzer ortak bir tutum 
izlediğini bu arada belirtmek isteriz.

Diğer yandan, askeri vesayeti ortadan kaldırmakla övünen 
bir iktidarın, bu ülkenin mühendis, mimar, şehir plancılarının 
örgütleri üzerinde 12 Eylül askeri cuntası döneminin bir 
düzenlemesini aradan geçen 30 yıldan sonra devreye sokarak 
Odalarımız üzerinde hiyerarşik bir vesayet ilişkisi tesis 
etmeye çalışması, gerçeklikte darbe hukukunu benimsediğini 
göstermektedir. İktidarın 12 Eylülcüleri aratmayan otoriter bir 
yaklaşıma sahip olduğu bu vesileyle de görülmüştür.

Yine belirtmek isteriz; kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları bakımından, Anayasa’da belirtilen idari ve mali 
denetimin hangi konularda, hangi merci tarafından ve ne 
şekilde gerçekleştirileceğinin bir kanun ile somut ve açık bir 
şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak Anayasa’nın 
bizleri ve bizim gibi meslek örgütlerini kapsayan kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları üzerine olan 135. Maddesinde, 
“Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali 
denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir” hükmüne 
rağmen bu yönde bir kanun düzenlemesi bulunmamaktadır.

TMMOB Yasası ya da başka herhangi bir kanunda bu yönde bir 
hüküm bulunmamasına karşın iktidar bürokrasisi, Odalarımız 
ve TMMOB’yi siyasi iktidarın hiyerarşik denetimi ve vesayeti 
altına sokmaya çalışmaktadır.

Anayasa’nın 135. maddesiyle verilmiş görev, yetki ve 
sorumlulukları içeren mevzuatın hazırlanması, geliştirilmesi 
ve uygulanmasının sağlanması, Anayasa hükümleri gereği ilgili 
meslek odalarına aittir ve ortada 6235 sayılı TMMOB Yasası 
ile yönetmelikleri de bulunmaktadır.

Tekrar belirtmek isteriz; hem Bakanlıkların Odalarımızı 
denetlemeye yönelik talebi, hem de mahkemenin önceki gün 
verdiği karar, Anayasa’nın 135. Maddesi’ne aykırıdır. Mahkeme, 
Anayasaya aykırı bir karar almıştır.

TMMOB ve bağlı Odalar, 6235 sayılı TMMOB Yasası 
ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu 
olmalarından dolayı, iş ve işlemlerini, ilgili yasa ve yönetmelikler 
kapsamında gerçekleştirirler. Birliğimizin ve Odalarımızın 
tüm faaliyetleri, TMMOB Yasası, Yönetmelikleri ve ayrıca 
bağlı Odaların kendi yönetmeliklerine tabidir. Odalarımızın 
faaliyetlerinin yasa ve yönetmeliklere uygunluğu, genel 
kurullarımızda seçilen denetleme kurulları tarafından düzenli 
olarak yapılmaktadır. 1954 yılından bu yana hiçbir Odamızın 
denetleme raporlarında hiçbir olumsuzluk görülmediğini de 
belirtmek isteriz. Dahası, Odalarımızın tüm idari ve mali 
faaliyetleri, internet siteleri ve diğer yayınlarla hem üyelerimize 
hem de tüm kamuoyuna açık biçimde duyurulmaktadır.

Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu, söz konusu 
hukuk dışı mahkeme kararı üzerine, görev başında olduklarını 
ve Oda Yönetim Kurulu seçimlerinin olağan şekilde 2018 yılı 
Nisan ayında yapılacağını açıklamıştır. Kimya Mühendisleri 
Odamızın, TMMOB’nin ve bağlı Odaların özerk demokratik 
yapısını ortadan kaldırmak, baskı altına alarak susturmak 
isteyen iktidar politikalarına ve darbe hukukuna karşı, biz 
TMMOB’ye bağlı bütün Odalar olarak, Kimya Mühendisleri 
Odası ve TMMOB ile tam bir dayanışma içinde olduğumuzu 
kamuoyuna duyururuz.

Ülkemize, halkımıza, mesleklerimize, meslek örgütlerimize ve 
birliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.
Yaşasın haklı mücadelemiz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gemi Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Orman Mühendisleri Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası
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AKP, bir yandan bazı meslek odalarının seçimlerini iptal 
ederek geriye kalan bir kaç odanın yönetimini de kendisine 
bağlı hale getirmeye çalışırken,  bir yandan da muhalif duruşu 
nedeniyle hedef haline getirdiği TMMOB’a yönelik her gün 
yeni bir baskı yoluna başvurmaktadır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TMMOB’a bağlı 
Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açtığı davada Mahke-
me’nin “Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 
görevlerine son verilmesi” kararı siyasal bir karar olup çalışma 
yaşamındaki saldırıların bir parçasıdır. Bu karar belediyelere 
kayyum atanması uygulamasının emek ve meslek örgütlerine 
uyarlanmış halidir. Siyasal iktidar ihraç, açığa alma, gözaltı, 
tutuklama gibi muhalif emek ve meslek örgütlerini baskı altına 

KESK’TEN DAYANIŞMA AÇIKLAMASI: “TMMOB YALNIZ DEĞİLDİR”
Birliğimiz üyesi Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasına ilişkin mahkeme kararı üzerine 
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından 26 Eylül 2017 tarihinde TMMOB ile dayanışma 
açıklaması yapıldı.

alma, susturma, özerk yapısını ortadan kaldırma yöntemlerine 
mahkeme kararıyla yönetimi görevden almayı da eklemiştir.

AKP sivil darbesinin hukuku bir kez daha 12 Eylül darbeci-
lerinin hukuku ile aynı noktada birleşmiştir.

Kurulduğu günden bugüne kadar baskılara maruz kalan 
TMMOB ve bağlı odaları şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da boyun eğmemiştir, eğmeyecektir.

Mahkemenin bu antidemokratik kararını kınıyoruz. Konfe-
derasyonumuz, emek ve demokrasi mücadelesinde TMOOB 
ile omuz omuza birlikte ve ortak hareket edecek, dayanışma 
içinde olacaktır.

TMMOB VE KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN 
YANINDAYIZ

Bilindiği gibi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TM-
MOB üyesi Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açtığı davada, 
Mahkeme, “Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 
görevine son verilmesi” kararını vermiştir. 

Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden 
alınmasına neden olan düzenleme, 12 Eylül askeri darbe-

TTB: TMMOB VE KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN YANINDAYIZ
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasına ilişkin 
mahkeme kararı üzerine 27 Eylül 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaparak TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası 
ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

sinden kalma bir düzenlemedir. Sıkıyönetim dahil, 35 yıldır 
hiç uygulanmayan bu düzenleme bugün AKP tarafından 
uygulanmak istenmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Odalarımızı teftiş 
niteliğinde denetlemeye yönelik talebi ve Mahkemenin kararı, 
Anayasa’nın 135. maddesi’ne aykırıdır. Meslek örgütlerinin 
bağımsızlığına müdahale anlamına gelen bu kararı kabul et-
miyor, TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanında 
olduğumuzu tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talebi üzerine açılan 
davada Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi Kimya Mühen-
disleri Odası Yönetim Kurulunun görevine son verilmesine 
karar vermiştir.

12 Eylül Darbecilerinin getirdiği ve sonrasında hiçbir hü-
kümet döneminde kullanılmayan bir maddeye dayanarak 
seçilmiş oda yönetiminin görevden alınması kabul edilemez.

Her fırsatta darbelere karşı olduğunu iddia edenlerin, darbe 
hukukuna dayanarak Kimya Mühendisleri Odası’nın seçilmiş 
yöneticilerini görevden alması manidardır. Üniversitelerden 
belediyelere birçok alanda seçilmişlerin yerine atanmışları 
yerleştirenler, bugün de Kimya Mühendisleri Odası üyelerinin 
iradesini gasp etmiştir.

Her darbe döneminde darbeciler, iktidardan ve sermayeden 
bağımsız emek ve meslek örgütlerini hedef almışlardır. Bugün 
de bu hukuk dışı, adaletsiz ve antidemokratik uygulamanın 
amacı, Kimya Mühendisleri Odası nezdinde TMMOB’ye ve 
tüm bağımsız emek-meslek örgütlerine gözdağı vermektir.

Her dönem darbelere karşı açıkça tavır almış ve darbelerin 
bedelini ödemiş olan DİSK, bu darbe uygulaması karşısında 
görevinin başında olduğunu açıklayan Kimya Mühendisleri 
Odası yönetiminin ve TMMOB’nin yanındadır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği başta olmak üzere, emeğin hakları 
konusunda her zaman bizlerle omuz omuza durarak önemli 
çalışmalarda bulunmuş Kimya Mühendisleri Odası ve TM-
MOB ile dayanışmamızı büyüteceğimizi ilan ederiz.Faşizme 
karşı omuz omuza!

DİSK: FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden 
alınmasına ilişkin 27 Eylül 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.



16 birlik haberleri
Eylül - Ekim 2017/Sayı 176

ANKARA

Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesinde 12.00’de 
gerçekleştirilen basın açıklamasını Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Özgür Topçu okudu.

ANTALYA

Kimya Mühendisleri Odası Antalya Şubesinde 10.00’da 
yapılan basın açıklamasını Antalya İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Vahap Tuncer okudu.

ARTVİN

Makina Mühendisleri Odası Artvin Şubesinde gerçekleştiri-
len basın açıklaması Artvin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Hakan Yavuz tarafından okundu.

BALIKESİR

Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ömür Mustafa 
Boyuer tarafından okunan basın açıklaması, Makina Mühen-
disleri Odasında 12.30’da gerçekleştirildi.

BURSA

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi ortak toplantı 
salonunda 11.00’de gerçekleştirilen basın açıklaması Bursa 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Fikri Düşünceli tarafından 
okundu.

ÇANAKKALE

TMMOB İKK’LARINDAN KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İLE 
DAYANIŞMA AÇIKLAMALARI

Türkiye genelinde örgütlü TMMOB İl Koordinasyon Kurulları Kimya Mühendisleri Odası’na Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın talebiyle açılan davada, mahkemenin “KMO Yönetim Kurulunun görevine son verilmesi ve oda seçimlerinin 
oda ana yönetmeliğine göre yenilenmesi” kararına karşı 28 Eylül 2017 tarihinde illerde basın açıklamaları gerçekleştirdiler.
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Çanakkale İl Koordinasyon Kurulunca düzenlenen basın 
açıklaması Ziraat Mühendisleri Odasında gerçekleştirildi.

DENİZLİ

TMMOB binasında 12.30’da gerçekleştirilen basın açıklaması 
Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cüneyt Zeytinci 
tarafından okundu.

EDİRNE

12.30’da İnşaat Mühendisleri Odası Edirne Şubesinde gerçek-
leştirilen basın açıklamasını Edirne İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Nihat Çolak okudu.

ESKİŞEHİR

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesinde gerçekleşti-
rilen basın açıklaması Eskişehir İl Koordinasyon Kururlu Sek-
reteri Neşet Aykanat tarafından okundu. Basın toplantısına 
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Besleme de katıldı 
ve açıklama ardından bir konuşma yaptı.

İSTANBUL

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve TMMOB’ye 
bağlı Odaların İstanbul Şube Başkanlarının katılımıyla Mi-
marlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleşen 
basın toplantısında açıklaması İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik okudu.

Açıklama sonrası CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, 
ÖDP İstanbul İl Başkanı Deniz Demirdöğen, İSMMMO 
Başkan Yardımcısı Erol Demirel, Birleşik Haziran Hareketi 
adına Üzeyir Uludağ, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Nu-
ray Sancar, EHP İstanbul İl Başkanı Özge Akman, İstanbul 
Halkevi adına Çağla Akdere, Ataşehir Kent Konseyi adına 
Turan Dolu ve Validebağ Gönüllüleri adına Arif Belgin birer 
konuşma yaparak, hukuksuz uygulamalara karşı TMMOB’nin 
yanında olduklarını belirttiler.

İZMİR

MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi önünde 13.00’de 
gerçekleştirilen basın açıklamasına TMMOB üyelerinin yanı 
sıra DİSK, KESK ve çeşitli siyasi partilerin temsilcileri katıldı. 
TMMOB İzmir İKK Sekreteri Melih Yalçın tarafından okunan 
açıklamada TMMOB’yi temsilen TMMOB Yürütme Kurulu 
Üyesi Cengiz Göltaş da bulundu.
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KAHRAMANMARAŞ

Ziraat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş şubesinde 
13.00’te gerçekleştirilen basın açıklamasını Mehmet Geyik 
okudu.

KARADENİZ EREĞLİ

12.00’de İnşaat Mühendisleri Odası K.Ereğli Şubesinde 
gerçekleştirilen basın açıklamasını İKK Sekreteri İ. Hüseyin 
Kocatürk okudu.

KIRKLARELİ

KOCAELİ

18.30’da Mimarlar Odası Taş binada gerçekleştirilen basın 
açıklamasını Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Baş-
kanı Halim Karabekir okudu.

MERSİN

12.00’de Mimarlar Odası Mersin Şubesi önünde düzenlenen 
basın açıklamasını Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Seyfettin Atar okudu.

MUĞLA

İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi önünde 13.00’de 
düzenlenen basın açıklaması Muğla İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Alifer Atasever tarafından okundu.
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SAMSUN

Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri tarafından okunan 
basın açıklaması, Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şube-
si’nde gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ

12.30’da İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Temsilciliğinde 
düzenlenen basın açıklamasını Tekirdağ İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Cemal Polat okudu. Sonrasında Kimya 
Mühendisleri Odası Trakya Bölge Şube Başkanı S.Zeki De-
ğirmenci de bir konuşma yaparak yaşanan olaylar ile ilgili 
tepkisini dile getirdi.

TRABZON

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde 12.30’da düzenlenen basın 
açıklaması Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Şaban 
Bülbül tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

ZONGULDAK

Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu’nun açıklaması 12.30’da 
Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi’nde gerçek-
leştirildi.

İl Koordinasyon Kurullarınca yapılan basın açıklaması 
metni şu şekilde:

TMMOB’NİN ÖZERKLİĞİNİ VE DEMOKRATİK 
YAPISINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Değerli Basın Mensupları, Sevgili Arkadaşlar

15 yıllık AKP iktidarı boyunca, TMMOB ve üye Odalara 
karşı planlı biçimde yürütülen baskı politikalarında yeni bir 
aşamaya gelindi. Kimya Mühendisleri Odamızı “denetleme” 
kisvesi altında 2014 yılından bu yana devam eden sürecin 
sonunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açmış ol-
duğu davada, Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi skandal 
bir karara imza atarak, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu’nun görevine son verilmesine hükmetti. Mahkemenin, 
hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu kararını kınıyoruz.

6235 Sayılı Kanun uyarınca kurulan TMMOB ve bağlı oda-
ları, Anayasa’nın 135. Maddesinde tanımlandığı biçimiyle 
kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Aynı anayasa 
maddesine göre meslek örgütleri üzerinde devletin idari ve 
mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir. AKP, 
Anayasa’nın 135. maddesini çiğneyerek, herhangi bir kanun 
olmaksızın, Bakanlar Kurulu Kararı ile Odalarımızı keyfi 
biçimde denetlemek istemektedir. AKP’nin amacı denetim 
yapmak değil, Bakanlıklar eliyle TMMOB üzerinde idari 
vesayet oluşturmaktır. Hiçbir bakanlığın, TMMOB ve bağlı 
odalarını vesayet altına alma hakkı ve haddi yoktur. TM-
MOB ve Odalarımız bakanlıklara ait birer alt birim değildir. 
TMMOB, anayasal statüsü olan, kanunla kurulmuş ve 1954 
yılından bu yana varlığını ve mücadelesi sürdüren bir meslek 
örgütüdür. TMMOB, bu ülkedeki 500 bini aşkın mühendis, 
mimar ve şehir plancısının öz örgütüdür.

15 yıllık iktidar dönemindeki icraatlarının hesabını vere-
meyen, Sayıştay Raporlarını açıklamaya cesaret edemeyen, 
yolsuzluk ve rüşvet iddialarını sümen altı eden, devletin örtülü 
ödeneğini parti kasası gibi kullanan, ülkenin tüm zenginlik-
lerini Varlık Fonu adı altında kontrollerine alan AKP’den 
“şeffaflık” ve “denetim” öğrenecek değiliz. TMMOB ve 
Odaları, ülkenin en açık, en şeffaf işleyişine sahip örgütleridir. 
Her iki yılda bir yapılan genel kurullarımızda seçilen denetim 
kurullarımız, üçer aylık dönemlerle idari ve mali denetim yap-
maktadır. Bu denetim ve faaliyet raporları tüm üyelerimizin 
ve halkımızın erişimine açık biçimde yayınlanmaktadır.

Değerli Basın Mensupları, Sevgili Arkadaşlar

2014 yılından bu yana devam eden bu süreç ve mahkeme-
nin Kimya Mühendisleri Odamız hakkında verdiği bu karar 
hukukla ilgili değil, tamamıyla AKP’nin siyasal çıkarlarıyla 
ilgilidir. OHAL düzeniyle birlikte güçler ayrılığını ortadan 
kaldırarak Yasama, Yürütme ve Yargı organlarını doğrudan 
saraya bağlayan AKP, inşa ettiği bu tek adam rejimiyle, emek 
ve meslek örgütlerini de etkisizleştirmeye çalışmaktadır.
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İktidara geldiği günden beri neoliberal politikalar doğrultu-
sunda ülkenin tüm zenginliklerini sermayeye peşkeş çeken, 
doğal kaynaklarımızı yağmalayan, şehirlerimiz ranta kurban 
eden AKP, TMMOB ve Odalarını kendisine engel olarak 
görmektedir. Çünkü bizler, açtığımız davalarla, yürüttüğümüz 
kampanyalarla, hazırladığımız raporlarla AKP’nin neoliberal 
yıkım programlarına karşı mücadele ediyoruz. Çünkü bizler 
ülkenin ve halkın ortak menfaatlerini korumak için mücadele 
ediyoruz.

Değerli Basın Mensupları, Sevgili Arkadaşlar

Kimya Mühendisleri Odamıza ilişkin görevden almak kararı 
AKP iktidarının TMMOB’ye karşı saldırılarının ne ilkidir, ne 

de sonuncusu olacaktır. Bugüne kadar devletin tüm imkan-
larıyla ve yandaş medyanın tüm yalanlarıyla TMMOB örgüt-
lülüğü hedef alan AKP, bugüne kadar bizleri asla yıldıramadı, 
bundan sonra da yıldıramayacak.

Bizler geleneğimizden aldığımız güçle, bilime ve akla olan 
inancımızla halkımızın ve ülkemizin çıkarlarını savunmaya 
devam edeceğiz.

Bizler eşit, özgür, demokratik ve laik bir hukuk devletine olan 
inancımızla mesleğimize, meslektaşlarımıza ve örgütlülüğü-
müze sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz!

ÖDP TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ

ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş, MYK üyesi Ozan 
Sürer, Parti Meclisi üyeleri İdem Erman, Yaşar Aydın ve Hasan 
Hayır’dan oluşan ÖDP heyeti, TMMOB Kimya Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınması kararına 
tepkilerini dile getirerek TMMOB Örgütlülüğüyle dayanışma 
amacıyla 29 Eylül 2017 tarihinde TMMOB’yi ziyaret etti.

Görüşmede, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, Yürütme Kurulu üyesi 
Ekrem Poyraz ile TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül hazır 
bulundu.

TMMOB ve Oda Sekreter/Yazman üyeleri, “Bilirkişilik 
eğitimi ve SGK Protokolü iptal süreci” gündemleriyle 14 
Eylül 2017 tarihinde TMMOB’de bir araya geldi.

Toplantıya; TMMOB Yöntim Kurulu II. Başkanı Züber Ak-
göl, Yürütme Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten, Genel Sekreteri 
Dersim Gül, Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, 
Odalardan, Tülay Koç (ÇMO), Bahadır Acar (EMO), 
EMO Av. Hayati Küçük, Timur Bilinç Batur (HKMO), 
Tuğçe Demiz (İÇMO), Erkan Arı (İÇMO), Erdoğan Bal-
cıoğlu (İMO), Serap Dedeoğlu (İMO), Faruk İlgün (JMO), 
Halil Kavak (KMO), Ayhan Yüksel (MadenMO), Hakan 
Kemikkıran (MadenMO), Yunus Yener (MMO), Hüseyin 
Hızlı (METMALZMO), Fırat Çukurçayır (MeteorolojiMO), 
Faruk Sanlı (MeteorolojiMO), Leman Ardoğan (MO), H. 
Özge İdali (PeyzajMO), Hüseyin G. Çankaya (ŞPO) ve 
Hamdi Arpa (ZMO) katıldı.

TMMOB-ODA SEKRETER/YAZMAN ÜYELER TOPLANTISI YAPILDI
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Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar

10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde gerçekleşen 
katliamın ikinci yıldönümü öncesinde Emek, Barış 
ve Demokrasi Mitingi’nin çağrıcısı emek-meslek 
örgütleri ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği 
olarak buradayız. Türkiye tarihinin en büyük kitle 
katliamında kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızı 
saygı ve özlemle anıyoruz.

Bundan tam iki yıl önce, barış ve demokrasiden 
yana emek ve meslek örgütleri olarak ülkemizin 
içinden geçtiği şiddet ve çatışma ortamının 
sona erdirilmesi için “Savaşa inat, barış hemen 
şimdi” şiarıyla Sıhhiye Meydanı’nda buluşma 
çağrısı yapmıştık. Mitinge katılmak için Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen on binlerce kişi Ankara Garı önünde yürüyüşe 
hazırlanırken, birbiri ardına patlayan iki ayrı canlı bombanın 
hedefi oldular.

Yüreği insan sevgisiyle ve barış özlemiyle dolu 102 arkadaşımız 
patlamalarda hayatını yitirdi. 500’e yakın arkadaşımız ise çeşitli 
biçimlerde yaralandı. Yaralılar arasında çok sayıda arkadaşımız 
farklı organ kayıplarına uğrayarak hayatlarını devam ettiriyor. 
Yaşanan bu büyük katliamın acısı yüreklerimizi yakmaya 
devam ediyor. Arkadaşlarımıza olan hasretimiz, her geçen gün 
daha da büyüyor. Bilinmesini isteriz ki, acımız ve hasretimiz 
kadar öfkemiz de taze ve diri duruyor.

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar

Acımızı ve öfkemizi büyüten en büyük nedenlerden birisi, 
katliam öncesinden bugüne kadar siyasi iktidarın ve 
idarecilerin takındıkları tutumdur.

Dinleme kayıtlarına yansıyan saldırı planlarına, mitinglere 
yönelik canlı bomba eylemi istihbaratı yazışmalarına rağmen, 
kimlikleri bilinen IŞİD militanlarının Ankara’nın göbeğinde 
gerçekleştirdiği katliamı adeta seyreden istihbarat birimlerine 
öfkemiz devam ediyor.

Patlamaların hemen ardından yaralılara gaz bombalarıyla 
saldıran, ağır yaralı arkadaşlarımızı nefes alamaz hale getiren, 
alanda bulunan hekim arkadaşlarımızın yaralılara ilk yardımını 
geciktiren, patlama gecesi olay yerini TOMA’larla yıkayarak 
delilleri karartan emniyet yetkilerine öfkemiz devam ediyor.

Katliamı gerçekleştirenler gün gibi ortadayken, olayın 

sorumlularını ilan edip süreci hızlandırmak yerine “kokteyl 
örgüt” açıklamalarıyla ortamı bulandıran Cumhurbaşkanına, 
“saldırı sonrası oylarımız yükseliyor” diyerek siyasal çıkar 
peşinde koşan dönemin Başbakanına öfkemiz devam ediyor.

Müfettiş raporlarına ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 
lehimizdeki kararına rağmen, olayda ihmali bulunan kamu 
görevlilerinin yargılanması talebimizi görmezden gelen 
mahkeme heyetine öfkemiz devam ediyor

Yitirdiğimiz arkadaşlarımızı anmamıza, katliamı kınamamıza 
her defasında engel olmaya çalışan, her Ekim ayı başında 
“gösteri yasağı” ilan eden Ankara Valiliği’ne öfkemiz devam 
ediyor.

Katliamın tüm sorumluları yargılanana ve hak ettikleri cezayı 
alana kadar öfkemizi diri tutacağız. Katliamın unutturulmak 
istenmesine izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımızın hesabını 
mutlaka soracağız.

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar

Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi yitirdiğimiz 
arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda kararlı 
mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu kararlılığımızı göstermek, arkadaşlarımızın anısına sahip 
çıkmak ve katliamı bir kez daha kınamak için yarın 10:04’te 
ellerimizde karanfillerimizle Ankara Garı önünde, Emek-
Barış-Demokrasi Meydanı’nda buluşacağız. Sadece Ankara’da 
değil, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek anma 
etkinliklerine tüm halkımızı davet ediyoruz.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 10 EKİM-DER: 10 EKİM KATLİAMINI 
UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 10 EKİM-DER, 9 Ekim 2017 tarihinde 10 Ekim Dayanışma Derneğinde Ankara Gar 
Katliamının yıl dönümü dolayısıyla bir basın toplantısı düzenlediler.

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgülü, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz ve TTB MYK üyesi Selma Güngör’ün katıldığı basın toplantısında anma programına ilişkin bilgileri 
paylaşan 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı avukat Mehtap Sakinci Coşgun Dernek ortak açıklamayı okudu.
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 EKİM-DER 10 
Ekim Anmasına yapılan polis müdahalesine ilişkin  10 
Ekim Dayanışma Derneği’nde 12.30’da bir basın toplantısı 
gerçekleştirdiler.

TMMOB Yönetim Kurul Başkanı Emin Koramaz, DİSK İç 
Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgülü,  KESK Eş Genel 
Başkanı Aysun Gezen, TTB Başkanı Raşit Tükel ve Mehtap 
Sakinci Coşgun’un katıldığı toplantıda açıklamayı KESK Eş 
Genel Başkanı Gezen okudu.

10 Ekim Ankara katliamının ikinci yıldönümünüde toplumun 
vicdanında, yüreklerimizde derin ve onulmaz bir yara açan 
bu katliamda kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anmamız, acımızı 
ifade etmemiz, katliamı kınamamız bir kez daha polis vahşeti 
ile engellendi. Katliamda kaybettiğimiz arkadaşlarımızın ai-
lelerine, yaralılarımıza, bu katliamdan etkilenen ve anmaya 
katılmak isteyen herkese polis valilik emriyle plastik mer-
milerle, gazla, kalkanlarla, tekmelerle, hakaretlerle saldırdı.

Yüreğinde insan sevgisi ve barış özlemi dolu olan 102 
arkadaşımızın katledilmesinin, 500e yakın arkadaşımızın 
yaralanmasının acısı yüreklerimizde halen tazeyken bugün 
öfkemiz daha da arttı. Hepimiz o gün o meydandaydık. Her 
türlü istihbari bilgiye rağmen hiçbir önlem alınmadığı için 
gerçekleşen patlamaların tanığıyız. Kamu görevlilerine kendi 
güvenliğinizi alın, alandan uzak durun” diyerek patlamalar-
dan haberdar olduklarının tanığıyız. Patlamaların yaşandığı 
alanda yaralıların acilen hastanelere ulaştırılması için önlem 
almak yerine alanı fişeklerle gaza boğduklarının tanığıyız. 
Geç gelen ambulansların, tomalarla alanı yıkayarak delilleri 
kararttıklarının tanığıyız.

Müfettiş raporlarında sorumlulukları belirtildiği halde istih-
barat bilgisini gizleyen, arama noktaları oluşturmayan, hiçbir 
güvenlik önlemi almayan, katliamda ihmali ve sorumluluğu 
bulunan kamu görevlilerine valilikçe soruşturma izni veril-
mediğinin tanığıyız.

Bugün de katliamın ikinci yılında gerçekleştirmek istediği-
miz anmaya yapılan saldırının, atılan tekmelerin, savrulan 
hakaretlerin, plastik mermilerin, sıkılan gazın tanığı kılın-
dık. AKP iktidarı katliamda sorumluluğu bulunan siyasileri, 
kamu görevlilerini tespit ederek yargılanmalarını sağlamak 
yerine, 10 Ekim’i anmak isteyenlere, 10 Ekim için adalet 
talep edenlere acımasızca saldırı emri vererek tarafını bir kez 
daha göstermiştir.

Bugün yaşanan polis vahşetini şiddetle kınıyoruz. 10 Ekim 
anmasına yönelik polis saldırısının tüm sorumluları hesap 
vermelidir.

10 Ekim ve ardından gelen süreçte yaşananlar, barış, demok-
rasi ve emekten yana bir Türkiye talebinin halen en acil ve 
yakıcı talep olduğunu ortaya koymuştur. AKP iktidarı OHAL 
ve KHKlere dayanarak haksız, hukuksuz, keyfi bir biçimde 
en temel insan hak ve özgürlüklerini hiçe saymaktadır. Bizler, 
bu vahşete, bu saldırganlığa boyun eğmeyeceğiz, bu karanlığı 
dayanışmayla aşmak için mücadelemizi yükselteceğiz.

Bombalar, katliamlar, polis saldırıları emeğin haklarını savun-
mamıza, demokrasinin, barışın tesis edildiği laik bir Türkiye 
için mücadele etmemize engel olamayacak!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB-10 EKİM DER: 10 EKİMİ UNUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ!

10 EKİM KATLİAMINDA HAYATINI 
KAYBEDENLER ANILDI

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-Der’in düzenlediği 
10 Ekim Katliamı anma etkinlikleri çerçevesinde, 2015’te ha-
yatını kaybedenler 8 Ekim 2017 tarihinde Ankara Karşıyaka 
Mezarlığı’nda anıldı. 

Bombalı saldırının gerçekleştiği mitingde dile getirilen emek, 
barış ve demokrasi talepleri için daha fazla mücadele sözü 
verilen anmada, katliamın tüm sorumlularıyla aydınlatılması 
için dava sürecinde dayanışmanın ve desteğin büyütülmesi 
çağrısında bulunuldu.
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ADANA

DİSK, KESK, TMMOB, TTB Adana Şubeleri çağrısıyla 
10.04’te Adana Tren Garı’nda bir araya gelen kitle saygı 
duruşunun ardından bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 
Seyhan Belediyesi Barış Anıtı önünde 18.30’da tekrar bir 
araya gelen emek ve meslek örgütleri, 10 Ekim Katliamını 
bir kez daha andı.

ANKARA

8 Ekim: DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-Der çağ-
rısıyla Barış Şehitleri Mezar ziyareti gerçekleştirildi.

9 Ekim: DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 10 EKİM-DER, 9 
Ekim 2017 tarihinde 10 Ekim Dayanışma Derneğinde Ankara 
Gar Katliamının yıl dönümü dolayısıyla bir basın toplantısı 
düzenlediler.

Aynı gün Çağdaş Sanatlar Merkezinde Sinevizyon gösterimi, 
10 Ekim Şiir ve Müzik dinletisi, Barış Balonlarının uçurulması 
ve 10 Ekim Fotoğraf Sergisi düzenlendi.

10 Ekim: İki yıl önce 102 canımızı yitirdiğimiz Gar önünde 
düzenlenmesi planlanan anma etkinliği, Gar önüne ulaşama-
dan gaz, plastik mermi ve polis şiddeti ile engellendi. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ağır saldırıya maruz 
kaldı, yarım saat boyunca kalkanların dibinde gaza boğuldu. 
TMMOB, katılımcıları İMO binasına yönlendirdi ancak 
şiddet devam etti ve bina içerisine plastik mermi ve gaz atıl-
dı. Yüzlerce kişi salonda boğulmak üzereydi.  Saat 10.04’de 
temsili anma etkinliği ardından gaz dolu salondan ayrılındı. 
Birlik Başkanı Koramaz başta olmak üzere TMMOB kadroları, 
10 Ekim aileleri ve yaralılarına böylesi acı bir günde faşizmin 
acımasızlığını bir kez daha yaşattılar. 

ANTALYA

10 Ekim 10.04’te Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri Attalos 
Meydanı’nda bir araya gelerek bir basın açıklaması gerçek-
leştirdiler. Yine aynı gün 18.30’da Konyaaltı Cemevinde bir 
anma etkinliği gerçekleştirildi.

BODRUM

Bodrum Ilçe Koordinasyon Kurulu bileşenleri Mimarlar 
Odası Temsilciginde saat 12.30’da bir araya gelerek bir basın 
toplantısı düzenledi.

10 EKİM ANKARA KATLİAMI TMMOB İKK’LARINCA ANILDI
10 Ekim 2015 ülkemiz tarihinin en kanlı katliamı, Türkiye genelinde TMMOB İl Koordinasyon Kurullarınca çeşitli 
etkinliklerle şehirlerde anıldı.
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BURSA 

DİSK, KESK, TMMOB, TTB Bursa Bileşenleri, 10 Ekim 
18.00’de Mahfel’den Heykel’e yürüyüş gerçekleştirerek 
burada bir basın açıklaması gerçekleşritrdiler.

DENİZLİ  

Denizli İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri saat 18.00’de 
Candoğan Parkı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi 
ve 18.30’da Makina Mühendisleri Odasında 10 Ekim 2015 
görüntülerinden oluşan Belgesel Gösterimi gerçekleştirildi.

EDİRNE

Edirne Demokrasi Güçleri İle Emek Ve Meslek Örgütleri 
Platformu saat 18.00’de Edirne Merkez PTT önünde anma 
etkinliği düzenledi.

GAZİANTEP

TMMOB Gaziantep İKK, DİSK-KESK -TTB Gaziantep bi-
leşenleriyle birlikte 12.30’da Türk Tabipler Birliği Gaziantep 
Şubesinde ortak basın açıklaması yaptılar.

İSTANBUL

Aralarında TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulunun 
da bulunduğu İstanbul Emek ve Demokrasi Koordinasyonu 
bileşenleri, 19.30 ‘da Kadıköy Beşiktaş İskelesinde buluşarak 
burada kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Anmaya 
katılan yüzlerce kişi katliamda hayatını kaybedenlerin isimleri 
tek tek okudu.

İZMİR

9.45’te Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Bileşenleri, saygı du-
ruşunun ardından burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

11.00’de 10 Ekim 2015 Ankara Katliamına ilişkin fotoğraf 
sergisi Türkan Saylan Kültür Merkezinde açıldı.

13.00’te Doğançay Mezarlığında ve 14.00’te ise Kaynaklar 
Mezarlığında gerçekleştirilen anmanın ardında etkinlik sona 
erdi.

KIRKLARELİ
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Aralarında TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu’nun 
da bulunduğu Kırklareli Emek Platformu 10 Ekim 2017 saat 
18.00’de bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı. Açıklama 
TMMOB Kırklareli İKK Sekreteri Erol Özkan tarafından 
okundu.

MALATYA

TMMOB Malatya İl Koordinasyon Kurulu ile KESK Malatya 
Bileşenleri ortak bir basın toplantısı düzenleyerek 10 Ekim 
Barış şehitlerini andılar.

MERSİN

17.30’da Özgur Çocuk Parkında bir araya gelen Mersin 
İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri burada 10 Ekim 2015 
katliamında kaybettiğimiz canlar anısına kitlesel bir basın 
açıklaması yaptılar.

TEKİRDAĞ 

TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri Üç 
Kemaller Parkı’nda bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB’DEN 10 EKİM YARALISI CİHAN ANDİÇ’E ZİYARET

TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, 
Sayman Üye Bahattin Şahin, Genel Sekreter Dersim 
Gül ve Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu, 10 Ekim 
Katliamında yaralanan İnşaat Mühendisi Cihan Andiç’i 
13 Ekim 2017 tarihinde geçirdiği operasyon sonrasında 
İbni Sina hastanesinde ziyaret ettiler.
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TMMOB ve TTB tarafından oluşturulan bir heyet Siirt’ e 
bağlı Aktaş köyünde klor gazına bağlı zehirlenme konusunda 
inceleme yapmak üzere 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde bölgede 
temaslarda bulundu.

İnceleme heyetinde TTB Merkez Konseyinden Dr. Şehmuz 
Gökalp, TTB halk sağlığı kolundan Prof. Dr. Ali Osman 
Karababa, TTB ODSH kolundan Dr. Coşkun Ova Şeyhoğlu 
ve TMMOB’ yi temsilen de Kimya Mühendisleri Odası 
Başkanı Dr. Ali Uğurlu yer aldı. Heyete daha sonra Siirt Tabip 
Odası yöneticileri de katıldı.

14 Eylül tarihinde Batman’da buluşan heyet ilk olarak 
Kurtalan Belediye Başkanlığını ziyaret ederek olayın gelişimi 

SİİRT’TE MEYDANA GELEN KLOR GAZI ZEHİRLENMESİ İLE İLGİLİ 
TTB VE TMMOB HEYETİ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

hakkında bilgi alarak Belediyenin deposuna kaldırılan klor 
gazı tanklarını yerinde gördü ve bazı önerilerde bulundu. 
Daha sonra olayın vuku bulduğu Aktaş Köyü ziyaret edilerek 
muhtardan bilgi alındı. Akabinde Siirt Valiliği ziyaret edilerek 
Siirt Valisi bilgilendirildi ve Valinin inisiyatifi sonucu klor 
gazı tanklarının bertarafı konusunda aşama kaydedildi. 
Arkasından Siirt Belediye Başkanlığı ve Sağlık İl Müdürlüğü 
ile bir toplantı gerçekleştirilerek klor gazı tanklarının daha 
emniyetli bir ortama alınması ve  bertaraf tesisine gönderilmesi 
konusunda fikir birliğine varıldı. 

İnceleme heyeti 15 Eylül’de ise Siirt Çevre Şehircilik İl 
Müdürlüğü ve AFAD il Müdürlüğünü ziyaret ederek konu 
ile ilgili bilgi verdi.
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11 Eylül 2017 pazartesi günü akşam haberlerinde Siirt ili 
Merkez ilçesine bağlı Aktaş köyünde yaşayan yüzden fazla 
kişinin nereden geldiği belli olmayan bir varilin açılması 
sonucu yayılan ve ne olduğu belli olmayan bir gaz nedeniyle 
zehirlendikleri ve köyün tahliye edilerek etkilenen köylülerin 
hastaneye kaldırıldıkları haberi yer aldı.

Siirt Valiliği’nin resmi açıklaması yayınlanana kadar kimyasal 
saldırı da dahil olmak üzere pek çok olasılık basında ve 
kamuoyunda tartışıldı, konuşuldu. Nihayetinde ertesi gün 
Siirt Valiliği tarafından yapılan 12 Eylül 2017/91 sayılı basın 
açıklaması ile olayın köy halkından 3 gencin hurda olarak 
satmak amacıyla Kurtalan İlçe Belediyesi’ne ait su deposu 
mevkiinde buldukları klor tankını köye getirdikleri, burada 
içini boşaltmak amacıyla vanasını açtıkları, yayılan klor gazı 
nedeniyle köylülerin etkilendikleri, tedbir amaçlı tahliye 
edilen köylülerin gece 01.00 sıralarında yeniden köylerine 
dönmüş oldukları öğrenildi.

Olayın ulusal düzeyde duyulması ve toplumda korku ve 
kaygı uyandıran kimyasal saldırı gibi çeşitli olasılıkların 
geniş şekilde tartışılmış olması, klor gazının çevre ve insan 
sağlığı üzerindeki ciddi etkilerinin bulunması nedeniyle, 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği (TMMOB) bir heyet oluşturarak bölgeyi 
ziyaret etmeye, olay karşısında alınan önlemleri, yürütülen 
uygulamaları yerinde görmeye karar verdi. TTB ve TMMOB 
tarafından oluşturulan heyette Dr. Ali UĞURLU (Kimya 
Yüksek Mühendisi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 
Başkanı) Prof. Dr. Ali Osman KARABABA (Halk Sağlığı 
Uzmanı, TTB Halk Sağlığı Kolu), Dr. Şeyhmus GÖKALP 
(TTB Merkez Konsey Üyesi), Dr. Coşkun Ova ŞEYHOĞLU 
(TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu) yer 
aldı. Ayrıca heyete TTB Siirt Tabip Odası Yönetim Kurulu 
üyeleri Dr. Muğdat BALTA, Dr. Abdulkahar YILDIZ ve Dr. 
Nimetullah CAN da ziyaretler ve çalışmalar sırasında eşlik 
ettiler.

Ön Bilgiler

Aktaş Köyü

Siirt Merkez İlçesi’ne bağlı Aktaş Köyü Siirt-Bitlis karayolu 
üzerinde Siirt Merkez’den yaklaşık 14 kilometre uzaktadır. 
Toplam nüfusu 484’tür. Karayolu yanındaki bir tepe üzerine 
kuruludur. Köy muhtarı Mehmet Can KEZER’dir.

Klor Gazı

Klor ağartıcı ve suda eriyebilme özelliği nedeniyle oksitleyici 
etki maddesi olarak su arıtma ya da dezenfeksiyon amaçlı 
kullanılan çok zehirli bir elementtir. Periyodik cetvelde VIIA 
grubunda bulunur. Normal atmosfer ve basınç altında gaz 
halinde bulunur. Düşük dozlarda cilt, mukozalar ve göz için 
tahriş edici, yüksek dozlarda ise öldürücüdür. Çevre ve doğal 
hayat, özellikle su canlıları için toksik etkilidir.

İlk olarak I. Dünya Savaşı sırasında kitle imha silahı olarak 
Almanya tarafından kullanılmıştır. Havadan yaklaşık 2,5 
kat ağır olduğu için zemine çöker. Su arıtma gibi amaçlarla 
kullanılan Klor gazı, taşıma, depolama ve kullanım için -34 
dereceye kadar soğutularak yüksek basınç altında sıvı hale 
getirilir ve basınçlı kaplarda (tank ve tüpler) tutulur. Bu 
olayda söz konusu olan “varil” su arıtma amacıyla kullanılmış 
ve yaklaşık ağırlığı 600-700 kilogram olan, içinde ne kadar 
klor bulunduğu bilinmeyen bir tanktır.

Klor tankları depolama, taşıma ve kullanım sırasında 
güneşten ve sıcaktan korunmalı, 51 derecenin altında 
tutulmalı, vanası yukarıda olacak şekilde dik olarak 
konumlandırılmalı, herhangi bir sızdırma halinde çevresinde 
klor gazının etkileşebileceği gıda, toz alüminyum, metal gibi 
kolayca oksitlenebilir maddelerden uzak, havalandırması 
uygun ve korunaklı alanlarda tutulmalıdır. Oksitlenebilir 
maddeler ile kolayca etkileşime girerek patlama ve yangına 
sebep olma tehlikesi vardır.

Ziyaretler

Kurtalan Belediyesi

Heyet Batman Havaalanında buluşarak karayolu ile Siirt’e 
geçeceği için ilk ziyaret yol üzerindeki Kurtalan Belediyesi’ne 
yapıldı. Kurtalan Belediye Başkanı Sn. Nevzat KARAATAY 
izinde olduğu için Başkan Vekili Sn. Ahmet MİNAZ ile 
görüşüldü.

Görüşmede olay konusu olan klor tanklarının Kurtalan 
Belediyesi’ne ait eski bir su kuyusunda arıtma amaçlı 
kullanılan tanklar olduğu, köy halkından üç gencin hurda 
olarak satmak amacıyla bu tanklardan birini kuyu yakınındaki 
depodan kilitli depo kapısını kırarak almış ve köye götürmüş 
oldukları, önce spiral adı verilen kesme makinesi ile kesmeyi 
denedikleri, ancak başaramayınca fikir değiştirerek içini 

Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tarafından 14-
15 Eylül 2017 tarihlerinde Siirt’te Yapılan Ziyaretler ve Gözlemlerin Sonuçlarını 
İçeren Rapordur.
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boşaltmak için vanasını açtıkları sırada olayın gerçekleştiği 
öğrenildi.

Olay sonrasında söz konusu tankın Aktaş Köyü’nden, depoda 
bulunan diğer tankın ise depodan alınarak daha güvenli 
olduğu düşünülen belediyeye ait Makine İkmal ve Bakım 
birimi deposuna götürülmüş olduğu öğrenildi. Deponun 
ziyaret edilmesi sırasında her iki tankın da güneş altında, 
hurda metal ve makine parçaları arasında bulunduğu, dolu 
olduğu ileri sürülen tankın yatık durumda, sızdıran ve vanası 
çevresinde ıslaklık ve keskin klor kokusu görülen diğer tankın 
dik pozisyonda bulunduğu gözlendi. 

Siirt Valiliği

Siirt Valisi Sn. Ali Fuat ATİK ile yapılan görüşmede Sn. 
Vali heyete olay ile ilgili bilgileri ve yapılan uygulamaları 
ilk ağızdan aktardı. AFAD ve UMKE ekiplerinin, Siirt 
Belediye İftaiyesi’nin, 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nin, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin ve Siirt Devlet 
Hastanesi’nin olay sırasındaki uygulamaları ve katılımları 
ile ilgili kısa ancak detaylı bilgi verdi. Heyetimiz tarafından 
da klor gazı ile ilgili genel bilgiler ve özellikle bu tankların 
bertaraf edilmesi konusunun önümüzde duran en acil konu 
olduğu bilgisi paylaşıldı. Mevcut depolama koşullarının 
Kurtalan için bir tehdit oluşturmaya devam ettiği aktarıldı. 
Sn. Vali hızla gerekli önlemlerin alınması ve tankların uygun 
koşullarda bölgeden alınarak bertaraf için gerekli tesise 
aktarılması konusunda talimat verdi.

Görüşme sonucunda edindiğimiz genel izlenim, yetkililerin 
klor gazı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve bu 
nedenle her ne kadar doğru, hızlı ve yerinde müdahale edilmiş 
olsa da olayın önemi ve oluşturduğu tehlikenin büyüklüğü 
hakkında Sn. Vali Ali Fuat ATİK’in eksik bilgilendirilmiş 
olduğu idi. Yine de görüşmemiz henüz sürerken Sn. Vali’nin 
telefonla gerekli talimatları vererek çözüm odaklı adımlar 
atmış olması sevindirici ve doğru bir yaklaşım oldu.

Siirt Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü

Valilikten hemen sonra Siirt Belediye binasına geçilerek 
Siirt Belediye Başkan Vekili, Vali Yardımcısı Sn. Ceyhun 
Dilşad TAŞKIN ve İl sağlık Müdür Vekili Dr. Erol Emre 
ÖMÜR ile görüşüldü. Sn. Vali Ali Fuat ATİK tarafından 
organize edilen bu görüşme sırasında İl Sağlık Müdür Vekili 
tarafından olay sırasında sağlık birimlerinin uygulamaları 
ve olaydan etkilenen vatandaşlarımızın sağlık durumları 
hakkında bilgi alındı. Toplam 112 vatandaşımızın olaydan 
etkilenmiş olduğu, bunlardan astım alevlenmesi, diyabet 
ve gebelik gibi nedenlerle yoğun bakımda gözlem altında 
tutulan üç vatandaşımız da dahil olmak üzere tamamının 

24 saat içinde taburcu edilmiş oldukları bilgisi alındı. 
Sağlık Müdürlüğü’ne ait seyyar bir dekontaminasyon birimi 
bulunmadığı öğrenildi. Klor gazı hakkında bilgiler paylaşıldı. 
Sn. Belediye Başkan Vekili, Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad 
TAŞKIN tarafından görevlendirilen Siirt Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (SİSKİ) Müdürü telefonla gerekli görüşmeleri yaparak 
SİSKİ tarafından klor temini yapılan Hatay’daki firmadan, 
bedeli Siirt Belediyesi tarafından ödenmek üzere söz konusu 
tankların yerinden alınarak bertaraf edilmesi için derhal bir 
araç talep etti.

(Ertesi gün dönüş yolunda yaptığımız telefon görüşmesi ile, 
Hatay’dan gelmesi beklenen aracın teknik özelliklerinin bu 
tankları taşımak için uygun olmadığı (Tehlikeli Atık Taşıma 
Belgesi olmadığı) için gelemediği, ancak en kısa zamanda 
uygun özelliklere sahip bir aracın geleceği, bu süre içinde 
tankların bulundukları yerden alınarak ait havalandırmalı ve 
kapalı bir depoya nakledildikleri, kilit altında tutuldukları, 
usulüne uygun bir şekilde muhafaza edildikleri bilgisine 
ulaştık.)

Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sn. Mehmet Raci BÜLBÜL 
ile görüşüldü. Olayın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 
olaydan yaklaşık 2.5 saat sonra bildirildiği, çağrı üzerine 
müdürlük ekibinin olay yerine intikal ettiği ve çalışmalara 
katıldığı öğrenildi. Görüşme sırasında Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü’nün klor ölçüm cihazı da dahil olmak üzere 
donanımsal eksiklikleri bulunduğu gözlemlendi.

Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)

AFAD İl Müdürü Sn. Memet Cahit AKKOYUN ile 
görüşüldü. Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen 
AFAD ekiplerinin özel kıyafetler eşliğinde hızla bölgeye 
intikal ettikleri, gerekli ölçümleri yaparak gazın klor gazı 
olduğunu belirledikleri, bunun üzerine tahliye kararı aldıkları 
ve bölgeye getirilen otobüsler ile köy halkının tahliye 
edildiği, havadaki klor düzeyi sıfır olarak ölçüldükten sonra 
tahliye kararının kaldırıldığı öğrenildi. AFAD’ın elinde 
seyyar dekontaminasyon birimi bulunmadığı ancak itfaiye 
tarafından bir araç içinde suyla yıkama yapıldığı bilgisine 
ulaşıldı.

Siirt Devlet Hastanesi Başhekimliği

Hastane Yöneticisi Sn. Dr. Muzaffer ASLAN ile görüşüldü. 
450 yataklı Siirt Devlet Hastanesi’nin personel ve donanımı 
hakkında genel bilgiler alındı. Olay haber alındığında iki servis 
ve yanık ünitesinin boşaltılarak beklendiği, 112 ve UMKE 
ekipleri tarafından getirilen vatandaşların dekontaminasyon 
biriminde usulüne uygun şekilde dekontamine edildikten 
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sonra acile kabul edildiği, etkilenen vatandaşların genel 
olarak iyi durumda oldukları ve yoğun bakımda gözlem altına 
alınanlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşların şifa ile 24 
saat içinde taburcu edildiği Dr. Muzaffer ASLAN tarafından 
aktarıldı.

Aktaş Köyü Muhtarlığı

Aktaş Köyü Muhtarı Mehmet Can KEZER ile görüşüldü. 
Bir tepeye yerleşik olan köyün doğu kısmındaki en yüksek 
noktasında bulunan olay yerine gidildi. En yakın evin 
20-25 metre mesafede olduğu, ilk ihbarın da bu evden 
yapıldığı öğrenildi. Muhtar tarafından kişilerin tankın 
vanasını açtıktan sonra çıkan gaz nedeniyle paniğe kapılarak 
kapatmaya çalıştıkları, bunun gaz çıkış hızını azalttığı, aynı 
zamanda batıdan esen rüzgar nedeniyle gazın köy tarafına 
değil, köy dışına doğru yayıldığı, bunun da etkilenmeyi 
azalttığı ifade edildi. Muhtar kişisel gözlemi olarak etkili ve 
hızlı bir müdahale yapıldığını

ifade etti.

Değerlendirme ve Sonuç

Aktaş köyünde yaşanan olay sonrasında, eksikler bulunsa 
da hızlı ve etkin müdahale, zamanında tahliye ve tıbbi 
müdahale yapılması nedeniyle olay daha olumsuz bir sonuca 
neden olmadan atlatılmıştır. Bunda İl Acil Eylem Planlarının 
güncel tutulmuş olması ve ilgili tüm birimlerin hızla ve uyum 
içinde çalışmış olmasının altı özel olarak çizilmelidir. Yine, 
yetkililerin bu ziyaretler sırasında ellerindeki bilgileri açıklıkla 
heyetle paylaşmış olmaları ve

istenilen her tür bilgi ve belgenin tarafımıza iletilmiş olması, 
halk ve çevre sağlığı anlamında işbirliğine açık davranmaları 
da altı çizilmesi gereken önemli konulardandır.

Buna karşın, yapılan görüşmeler ve değerlendirmelerde 
edinilen bilgilerle varılan sonuç Valilik dahil yetkililerin 
tamamının Klor gazının tehlikesi konusunda yeterli bilgiye 
sahip olmadıkları yönündedir. Bu durum, tankların Kurtalan 
Belediyesi Makine İkmal ve Bakım Birimi deposunda güneş 
altında, usulüne uygun olmayan şekilde yatay ve korumasızca 
tutuluyor olması, bertaraf için bir girişimde bulunulmamış 
olması gibi sonuçlar doğurmuştur. Yine de yetkililerin bilgi 

eksiklikleri giderildiğinde hızla harekete geçerek tankların 
tehlikesizce ve usulüne uygun olarak bertaraf edilmesi için 
adımlar atmış olmaları sevindiricidir.

2016 rakamlarına göre 322.000 nüfuslu Siirt ili düzeyinde 
yetkililerin bu tür olağandışı durumlara hazırlıklı olmak 
anlamında yeterli hassasiyete sahip olmaları yanında 
donanım eksiklikleri de göze çarpmaktadır.

Örneğin, bu tür durumlarda olay yerinde kurularak ilk 
müdahale öncesinde kişilerin kimyasal

maddelerden arındırılmasın için kullanılan seyyar bir 
dekontaminasyon birimi hiçbir kurumda

bulunmamaktadır. Bu nedenle etkilenen kişilerin büyük 
bölümü dekontamine edilmeden ambulanslar ve UMKE 
araçları ile taşınmış olduğu ve bu nedenle sağlık personelinde 
hafif de olsa bazı yakınmalar olduğu duyumuna ulaşılmıştır. 
İldeki tek dekontaminasyon birimi (odası) Siirt Devlet 
Hastanesi’ndedir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün elinde taşınabilir ölçüm 
cihazı yoktur. Ölçüm ve durum takibi AFAD tarafından 
yapılmıştır. Yine “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, 
İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” gereği Siirt 
için hazırlanmış olması gereken tehlikeli kimyasalların 
envanterinin ilgili kurumlarca çıkarılmamış olduğu ve 
“Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların 
Üretimine, Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin 
Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik” kapsamında daha 
önceden belirlenmiş olan tehlikeli kimyasallara dair Malzeme 
Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanmadığı da görülmüş ve 
yetkililer bu konuda bilgilendirilmiştir.

Tanklar Kurtalan Belediyesi’ne ait kullanımdan çıkartılan 
Basur bölgesindeki bir kuyudaki kilitli bir binadan kilit 
kırılarak alınmıştır. Klor gibi tehlikeli bir gaz içeren bu 
tankların kuyu kullanımdan çıkarıldıktan sonra bölgede 
bırakılmış olması, kilit altına alınmış olsalar da üzerinde 
durulması gereken önemli bir noktadır. Bu tür maddeler, 
ilgili yönetmeliklerde anıldıkları biçimde kullanılmalı, 
kullanımdan çıkarıldıktan sonra da yine yönetmeliklere 
uygun ve güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidirler.
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17 Ekim 2017 tarihinde Şırnak’ta ruhsatı TKİ uhdesinde 
bulunan ve rödevans ile ihale edilerek özel sektöre verilen 
asfaltit sahasında şev kayması sonucu meydana gelen iş 
cinayetinde 8 maden emekçisi hayatını kaybetmiştir. Hayatını 
kaybeden işçilerimizin yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerinden oluşan 
heyetimizin olayın meydana geldiği saha ve ocakta yaptığı 
incelemelerde şu bulgular elde edilmiştir:

Maden ocağının girişi bariyerlerle kapatılmış ve girişine 
MİGEM’in kapatma kararı asılarak ocağa girişin ve kömür 
üretiminin yasak olduğuna dair Şırnak İl Özel İdaresi imzalı 
bir tabela asılmış olmasına rağmen heyetimizin girişi sırasında 
maden sahasında üretilen kömürlerin yüklü olduğu kamyonlar 
çıkış yapmakta oldukları görülmüştür. Ocağa girişi engellemek 
için alınan tedbirlerin işlevsiz ve iş olsun diye alındığı; hala 
bir gerçek olarak ortada durmaktadır. Maden sahasında 
üretimin TKİ tarafından sonlandırılmasının akabinde uzun 
yıllardır rödevansçılar tarafından yapılmakta olan üretimin 
madencilik bilim ve tekniğini ile işçi sağlığı ve güvenliğine 
uygun olmadığı çok net olarak gözlemlenmiştir.

Bu sahada yapılacak hazırlık, dekapaj ve üretim çalışmaları 
maden mühendisliği bilim ve tekniğine uygun biçimde 

projelendirilerek, projenin uygulanmasının her adımının 
takip / denetlemesi yapılarak ve bu denetlemelerde ortaya 
çıkan yeni sorunların çözüme kavuşturulması için imalatın 
durdurulması gerekirken; Maden sahasında işçilerin 
dinlenebilecekleri, insani ihtiyaçlarını giderebilecekleri iş 
güvenliği mevzuatına uygun bir bina veya sosyal tesis dahi 
bulunmamaktadır.

Olayın meydana geldiği maden sahası ruhsatlı bir saha olup 
ruhsatı Enerji Bakanlığına bağlı Türkiye Kömür İşletmeleri’ne 
(TKİ) aittir.

Maden sahasında ki üretim uzun yıllardır TKİ tarafından 
rödevans yöntemi ile özel sektöre yaptırılmaktadır.

Maden sahasında ki faaliyetler açık işletme yöntemlerine göre 
hidrolik ekskavatörler ve kamyonlar aracılığı ile yapılmakta 
olup kademe yükseklikleri hayati tehlikeye neden olabilecek 
kadar tehlikeli ve yüksektir.

Olayın meydana geldiği kısımda kömür damarına iki yerde 
rastlandığı ve küçük çapta da olsa kazı yapıldığı, aynı zamanda 
su çekme faaliyetlerinin sürdürüldüğü tespit edilmiştir.

Maden sahasında ki hazırlık, dekapaj ve üretim 2013 yılında 
MİGEM tarafından durdurulmuştur.

ŞIRNAK MADEN FACİASINA İLİŞKİN DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’DEN 
ORTAK AÇIKLAMA

17 Ekim 2017 tarihinde Şırnak’ta ruhsatı TKİ uhdesinde bulunan ve rödevans ile ihale edilerek özel sektöre verilen asfaltit 
sahasında DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerinden oluşan heyetimizin yaptığı incelemeler ve tespitler yayınlandı.

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB heyeti 8 maden emekçisinin 
hayatını kaybettiği Şırnak Asfaltit Ocaklarında 22 Ekim 2017 
tarihinde incelemelerde bulundu. 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Yüksel, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi 
Tayfun Görgün, KESK Eğitim, Örgütlenme ve Basın Yayın 

TMMOB, DİSK, KESK, TTB HEYETİ ŞIRNAK ASFALTİT OCAKLARINDA 
İNCELEME YAPTI

Sekreteri İlhan Yiğit, TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Dursun 
Yaşar Ulutaş, MADENMO Genel Sekreteri Necmi Ergin, 
MADENMO Diyarbakır Şube II. Başkanı Doğan Hatun ve 
MADENMO Şırnak İl Temsilcisi Ahmet Durak’tan oluşan 
heyet, inceleme ardından bölgede görüşmeler yaparak 
hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
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Maden sahasında durdurma kararı devam ederken; saha TKİ 
tarafından rödevans ihalesine çıkarılmış ve 14 Nisan 2017 
tarihinde ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmıştır.

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ihaleyi kazanan firma 
tarafından hazırlandığı belirtilen proje ruhsat sahibi olan TKİ 
tarafından MİGEM’in onayına sunulmuştur.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada projenin onaya 
sunulmasını müteakip, sahada MİGEM tarafından yapılan 
inceleme sonucu “tehlikeli durumların devam ettiği, üretime 
yönelik faaliyetlerin durdurulmasına devam edilmesi, tehlikeli 
durumun giderilmesine yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi ve 
kömür sevkiyatı yapılmaması” kararı verilmiştir. Bu karar 
MİGEM tarafından TKİ Genel Müdürlüğü’ne ve Şırnak 
Valiliği’ne yazılı olarak iletilmiştir.

Heyetimiz tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar da 
elde edilen bu tespitler sonucu cevaplanması gereken sorular;

TKİ Genel Müdürlüğü ve Şırnak Valiliği bu kararın gereğini 
yapmış mıdır?

MİGEM’in onayına sunulan proje kim tarafından 
hazırlanmıştır?

Hazırlanan projede; kapatma nedenleri ele alınarak çözüm 
önerilmiş midir?

Projede işçi sağlığı ve güvenliği bakımından alınması gereken 
tedbirler önerilmiş midir?

MİGEM’in bu kararına göre ruhsat sahibi veya rödevansçı 
firma tarafından “tehlikeli durumun giderilmesine yönelik 
faaliyetler” için yapılması gerekli çalışmalara yönelik bir proje, 
risk analizi yapılmış mıdır?

Risk analizi yapıldıysa bu proje ilgili ve yetkili kurumların 
onayına sunulmuş mudur?

MİGEM’in bu kararına rağmen sahada su atımı, hazırlık ve 
dekapaj faaliyetleri yapılmış mıdır?

Bu sahada durdurma kararı varken, durdurma kararının 
gerekçesi olan tehlikeli durumlar ortadan kaldırılmadan 
ihaleye çıkılması ne kadar hukuki ve bilimsel bir karardır?

Olayın meydana geldiği sahada ihaleyi alan firma işi başka 
bir taşeron firmaya devretmiş midir? Aralarında bir taşeron 
sözleşmesi var mıdır?

Olayda hayatını kaybeden 8 madencinin SGK’ya kaydı var 
mıdır?

Bu sorular cevaplandığında, gerekli belgeler kamuoyuna 
sunulduğunda bu ocağın kaçak olup olmadığı, ihmallerin 
ve gerçek sorumluların kimler olduğu çok kolay bir şekilde 
ortaya çıkacaktır.

Bölgede yaşanan işsizlik nedeniyle insanlarımız açlıktan ölmek 
ile tedbirler alınmamış emniyetsiz ocaklarda ölmek arasında 
tercih yaparak bu ocaklarda çalışmak zorunda kalmaktadır. 
Ve ne yazık ki hayatlarını kaybetmektedirler. 2013 yılında 
faaliyetleri durdurulan ve bu nedenle kaçak olduğu iddia 
edilen bu sahada kapatma kararından sonra meydana gelen 
kazalarda 15 kişi yaşamının kaybetmiştir.

Bölgede ki maden işletmeleri risk barındırmaktadır. Tehlike 
sadece bu ocakla sınırlı değildir. Bölgede bu açık ocakla 
birlikte derinlikleri 100 ile 200 metre arasında değişmekte 
olan onlarca yeraltı ocağı ve buralarda çalışan 500 civarında 
insan ölüm tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Mevcut durumda; açlık-kaçak üretim-ölüm bir başka değişle 
40 katır 40 satır ikilemi dışında üçüncü bir yol bulunmalıdır. 
Devlet sorunun muhatabı olma cesaretini göstererek 
rödevans-taşeron sisteminden vazgeçerek kendi sahasında 
üretimi kendisi gerçekleştirmelidir.

Doğanın; insanlığa bir kez bahşettiği ve tekrarı olmayan bu 
doğal kaynaklarımızın, işçi sağlığı ve güvenliği çerçevesinde, 
bilimin ve tekniğin ön gördüğü biçimde, olumsuz çevresel etki 
yaratmadan, en yüksek verimle doğru bir biçimde kullanıma 
sunulması gerekir.

Oysa bölgede şu anda Şırnak asfaltitleri (kömür), bir plan 
proje dâhilinde işletilmemekte, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
kurallarına uyulmamakta ve üretilen kömür uygun alanlarda 
değerlendirilmemektedir. Bununla birlikte ocakların kaçak 
olarak addedilmesi, sorunları daha da ağırlaştırmaktadır.

Ölümlerin son bulması için rant politikaları yerine, kamu 
yararına politikaların eşliğinde, maden mühendisliği bilimin 
ve tekniğinin ışığında projeler üretilmelidir. Bu çalışmalar için 
üniversitelerden, meslek odalarından, sendikalardan destek 
alınarak katılımcı bir anlayışla ulusal bir madencilik ve işçi 
sağlığı- iş güvenliği politikası oluşturulmalı ve gerekli kurumsal 
ve teknik alt yapı sağlanmalıdır.

İş hayatındaki belirsizlikler ve işyeri denetimlerinin yetersizliği, 
iş yerlerinde işçilerin sendikal hak arama mücadelelerinin 
önünde ki engeller sahaya iş kazaları ve meslek hastalıklarında 
artış olarak yansımaktadır. Yetkilileri bu konuda ciddi 
önlemler almaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla

DİSK / TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI 
KONFEDERASYONU
K E S K  /  KA M U  E M E K Ç İ L E R İ  S E N D İ KA L A R I 
KONFEDERASYONU
TMMOB / TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI 
BİRLİĞİ
TTB / TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
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25 - 26 Kasım 2017 tarihinde ‘’OHAL’DE KADINIZ’’ 
teması ile Ankara’da gerçekleştirilecek TMMOB 5. Kadın 
Kurultayı’na hazırlık çalışmaları kapsamında İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK) Kadın Çalışma Grupları tarafından düzenlenen 
Yerel Kurultaylar tamamlandı.

Toplam 11 İlde gerçekleştirilen yerel kurultaylarda;

 1- TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi, (Kadın temsiliyetinin 
artırılması, Kadın dayanışmasının ilke ve yöntemleri vb.)

2- Kamu kurumları ve özel kuruluşlarda, yer altı, arazi, şantiye, 
fabrika, ofis vb. işyerlerinde çalışan MMŞP kadınların çalışma 
yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri,

3- Eğitimde Cinsiyetçilik,

4- Olağanüstü Hal koşulları ,  Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle yapılan düzenlemeler ve işten atmalar, 
Anayasa değişikliği, Savaş Koşulları, Zorunlu Göç vb. güncel 
siyasal gelişmelerin TMMOB örgütlülüğüne ve MMŞP 
kadınlara yansımaları,

Konu başlıklarında sunumlar yapıldı, deneyimler paylaşıldı, 
görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu.

ADANA YEREL KURULTAYI 30 Eylül 2017

ANTALYA YEREL KURULTAYI 14 Eylül 2017

BURSA YEREL KURULTAYI 23 Eylül 2017

TMMOB YEREL KADIN KURULTAYLARI TAMAMLANDI

DİYARBAKIR YEREL KURULTAYI   07 - 08 Ekim 2017

ESKİŞEHİR YEREL KURULTAYI 23 Eylül 2017

GAZİANTEP YEREL KURULTAYI 29 Eylül 2017
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İSTANBUL YEREL KURULTAYI 24 Eylül 2017

İZMİR YEREL KURULTAYI 23 Eylül 2017

MERSİN YEREL KURULTAYI 30 Eylül 2017

TRABZON YEREL KURULTAYI 30 Eylül 2017

ZONGULDAK YEREL KURULTAYI 07 Ekim 2017
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Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Makina 
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin birlikte düzenlediği 
28-30 Eylül 2017 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Rüzgâr Enerjisi Yerli Üretim 
ve Yan Sanayisi” ana temasıyla düzenlenen sempozyumun 
açılış töreninde Kimya Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu’na destek mesajları dile getirildi.

TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş yaptığı 
açılış konuşmasında sempozyum hazırlık çalışmalarına katkı 
sağlayanlara teşekkür etti. Sempozyumun, enerji alanı ile 
ilgili TMMOB’a bağlı meslek odalarının gerçekleştirdiği 
diğer etkinliklerle birlikte, 2 yılda bir düzenlenen TMMOB 
Enerji Sempozyumu için alt yapı oluşturduğunu ifade etti.

Odaların enerji alanına ilişkin farklı konulara odaklanan 
bilimsel etkinliklerinin çıktılarının 14-16 Aralık 2017 
tarihlerinde Adana’da düzenlenecek olan 11. TMMOB 
Enerji Sempozyumu’nda değerlendirildiğine vurgulayan 
Göltaş, TMMOB’un enerji alanına ilişkin çalışmalarına 
ilişkin katılımcılara bilgi aktardı. 

TMMOB’un enerji alanına ilişkin geliştirdiği politikaların 
ve önerilerin TMMOB Enerji Çalışma Gurubu tarafından 
“TMMOB Enerji Politikaları Temel İlkeleri” adı altından 
yayınlanması için çalışma yürütüldüğünü aktaran Göltaş, 
sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş 
konuşmasında; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu’nun 
görevden alınması istemi üzerine açtığı davada Kimya 
Mühendisleri Odası Yönetim kurulunun görevden alınması 

kararını haksız, adaletsiz, hukuka uygun olmayan bir karar 
olarak değerlendirdiklerini ve şiddetle kınadıklarını ifade 
etti.

Göltaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“1954 yılından bu yana mesleğin, meslektaşın sorunlarını 
ülke sorunlarından ayrı tutmadan çalışmayı ilke edinmiş 
Odalarımız ilk kez böylesine bir davayla yüz yüze geldi. 12 
Eylülden günümüze hiçbir iktidarın kullanmaya cesaret 
edemediği, darbe ürünü bir düzenlemeye dayanarak 
“idari ve mali” denetim adı altında odalarımız baskı altına 
alınmaya çalışılmaktadır. TMMOB’un üyeleri ve meslek 
alanlarıyla olan sıkı bağını koparmayı amaçlıyorlar.”

TMMOB’ye dönük siyasal iktidarın saldırılarına ilişkin 
tarihsel sürece değinen Göltaş, İlk girişimlerin 2000’li 
yıllarda Devlet Denetleme Kurulu’nun TMMOB’a ilişkin 
hazırladığı raporla başladığını hatırlattı. Siyasi İktidarın 
baskısını TMMOB Yasası’nı değiştirme, ülkemizde yabancı 
mühendislerin ucuz iş gücü olarak istihdamını sağlama 
girişimleriyle sürdürdüğünü kaydetti. Kimya Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu’na yönelik görevden almaya yönelik 
kararı hatırlatan Göltaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Konu yalnızca bir odamızla sınırlı değil. Benzer şekilde 
aralarında EMO ve MMO’nun da bulunduğu 11 odamızın 
‘denetim’ bahanesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
vesayeti altına almaya çalışıyorlar. Neden bu saldırıya 
maruz kalıyoruz? Çünkü; TMMOB ve bağlı meslek odaları 
rant politikalarına, kentlerin, doğanın ve çevrenin talan 
edilmesine, kamu kaynaklarının yağmalanmasına  karşı 
mücadele ediyor. Siyasi İktidar TMMOB’u kendine engel 
olarak görüyor.”

TMMOB’un rant politikaları kapsamında mühendislik 
hizmetlerinin taşeronlaştırmasına direndiğine vurgu yapan 
Göltaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Uzmanlık alanlarımızın, bilimin ve tekniğin yok 
sayılmasına, örgütümüzün parçalanmasına karşı örgütlü bir 
mücadeleyi sürdürüyoruz. TMMOB, ülkenin her yerinde, 
emek ve demokrasi güçleri ile birlikte demokratik, eşit 
ve özgür bir Türkiye için mücadelesini sürdürmektedir. 
Bugün TMMOB’a ve Odalara destek olmak; ülkenin 
talan edilmesine, halkımızın sömürülmesine, mesleki 
haklarımızın yok edilmesine karşı mücadele etmek 
anlamına gelmektedir.”

4. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Çevre Mühendisleri Odası tarafından iki yılda bir düzenlenen 
Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi’nin on ikincisi, 5-7 Ekim 
2017 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 
gerçekleştirildi.

Kongrenin açılışında konuşan TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz şöyle konuştu;

Değerli konuklar, Sevgili Meslektaşlarım,

Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 
Kongremizde yürütülecek tartışmaların hem çevre sorunlarının 
çözümüne, hem de yurttaşlarımızın çevre bilincinin 
geliştirilmesine katkı vermesini diliyorum.

Değerli Konuklar,

Biliyorsunuz insan, içinde yaşadığı çevrenin hem yaratıcısı hem 
de bir ürünüdür. Mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak 
bizler, insanın çevreyle kurduğu bu yaratıcı ilişkinin bilimsel 
ilkeler ışığında gelişmesini sağlayan meslek mensuplarıyız. 
Dolayısıyla çevreye karşı sorumluluğumuz, diğer mesleklerden 
çok daha fazladır. Bizler, bu sorumluluğun farkında olarak, 
bilimsel ve teknik aklın, çevre ve doğa yararına kullanılması 
için mücadele veriyoruz. Bugün bizleri bu salonda bir araya 
getiren şey de, bu sorumluluk bilincidir.

TMMOB ve bağlı odalar olarak bugüne kadar, doğal hayatı ve 
ekolojik dengeyi görmezden gelen, halkın geleceğini tehdit eden 
tüm uygulamalara karşı mücadele ettik. Kimi zaman bilimsel 
toplantılarla, kimi zaman uzman arkadaşlarımızın hazırladıkları 
raporlarla, kimi zaman kamuoyuna dönük açıklamalarla, kimi 
zaman da açtığımız davalarla tavrımızı en net şekilde ifade ettik.

TMMOB’nin doğayı ve çevreyi gözeten, halktan yana bu 
mücadelesi bazı kesimleri memnun etmiyor. Sınırsız bir 
sömürü peşindeki rant çevreleri ve onların güdümündeki 
siyasi iktidarlar, bizlerin bu duyarlılığını ve çabasını kendilerine 
engel olarak görüyor. Bu nedenle yıllardır siyasi iktidarların 
hedefindeyiz.

15 yıldır devam eden AKP iktidarı, TMMOB örgütlülüğüne 
yönelik saldırıların en yoğun ve sistematik hale geldiği 

dönem olmuştur. AKP, iktidara geldiği günden bu yana, farklı 
yönetmelerle bizleri susturmaya, bastırmaya çalışmıştır.

Kuruluş yasamız defalarca değiştirilmeye çalışılmış ve 
halen değiştirilmeye çalışılmakta, mesleki denetim 
yetkilerimiz kısıtlanarak akıl dışı, bilim dışı uygulamalara 
müdahale olanaklarımız kısıtlanmak istenmektedir. Yabancı 
mühendislerden bırakınız mütekabiliyeti, diploma denkliği 
bile aranmayarak, ülkemiz mühendis, mimar ve şehir plancıları 
kendi ülkelerinde mülteci statüsüne sokulmaya çalışılmıştır. 
Tüm bu girişimler üyelerimizle birlikte verdiğimiz mücadele ve 
demokratik kamuoyunun desteğiyle püskürtülmüştür.

Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Raporu’yla, 
hakkımızda açılan davalarla, yöneticilerimize yönelik 
tehditlerle, yandaş basın ve sosyal medya trollerinin hedef 
göstermeleriyle bizleri susturmaya çalıştılar. İktidarın tüm bu 
saldırılarına rağmen bizler doğrudan ve halktan yana tavır 
almaktan asla geri adım atmadık, bundan sonra da atmayacağız.

Sevgili arkadaşlar,

Örgütlülüğümüz yönelik bu saldırıların en son adımlarından 
birisi, “Denetleme” adı altında kurumsal özerkliğimizi ortadan 
kaldırma girişimidir. 2014 yılında alınan Bakanlar Kurulu 
Kararlarıyla başlatılan bu süreçte, Anayasaya aykırı bir şekilde, 
ilgili Bakanlıkların Birliğimiz bünyesindeki odaları “İdari ve Mali 
Denetim” uygulaması öngörülmüştür.

6235 Sayılı Kanun uyarınca kurulan TMMOB ve bağlı odaları, 
Anayasa’nın 135. Maddesinde tanımlandığı biçimiyle kamu 
kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Aynı Anayasa 
maddesine göre meslek örgütleri üzerinde devletin idari ve 
mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir. AKP, 
Anayasa’nın 135. maddesini çiğneyerek, herhangi bir kanun 
olmaksızın, Bakanlar Kurulu Kararı ile Odalarımızı keyfi biçimde 
denetlemek istemektedir. AKP’nin amacı denetim yapmak 
değil, Bakanlıklar eliyle TMMOB üzerinde sanki TMMOB 
kendine bağlı bir genel müdürlükmüş gibi “hiyerarşik vesayet” 
oluşturmak, TMMOB’nin yasayla verilmiş kamusal görevlerini 
yürütmesini engellemektir. Hiçbir bakanlığın, TMMOB ve bağlı 
odalarının yasayla verilen hak ve yetkilerine müdahale etme 
hakkı ve haddi yoktur. TMMOB ve Odalarımız bakanlıklara ait 
birer alt birim değildir. TMMOB, anayasal statüsü olan, kanunla 
kurulmuş ve 1954 yılından bu yana varlığını ve mücadelesi 
sürdüren bir meslek örgütüdür. TMMOB, bu ülkedeki 500 
bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının öz örgütüdür.

15 yıllık iktidar dönemindeki icraatlarının hesabını 
veremeyenlerden, Sayıştay Raporlarını açıklamaya cesaret 
edemeyenlerden, yolsuzluk ve rüşvet iddialarını sumen 
altı edenlerden, devletin örtülü ödeneğini parti kasası gibi 
kullananlardan, ülkenin tüm zenginliklerini Varlık Fonu adı 
altında rant çevrelerinin kullanımına sunanlardan “şeffaflık” 
ve “denetim” öğrenecek değiliz. TMMOB ve Odaları, ülkenin 

12. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ DÜZENLENDİ
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en açık, en şeffaf işleyişine sahip örgütleridir. Her iki yılda bir 
yapılan genel kurullarımızda seçilen denetim kurullarımız, üçer 
aylık dönemlerle tüm hesap ve işlemlerimizi denetlemektedir. 
Bu denetim ve faaliyet raporları tüm üyelerimizin ve halkımızın 
erişimine açık biçimde yayınlanmaktadır.

Tüm bu gerçeklere ve yasal gerekçelere rağmen, önce Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Birliğimize bağlı odalardan 
Kimya Mühendisleri Odamızı, ardından da Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, aralarında Çevre Mühendisleri Odamızın da 
bulunduğu 11 Odamızı müfettişleri aracılığıyla denetleme 
girişiminde bulunmuştur. Odalarımız, bu bakanlıklara, Anayasa 
ve yasa gereği böyle bir denetim yetkilerinin bulunmadığını, 
istedikleri belgelere tüm halkımıza açık olan web sitelerimizden 
ulaşabileceklerini söyleyerek, söz konusu denetim girişimlerine 
izin vermemiştir.

Bu sürecin ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Kimya Mühendisleri Odamıza karşı açmış olduğu davada, 
mahkeme son derece hukuk dışı bir kararla, Kimya Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar 
vermiştir. OHAL düzeniyle birlikte, yargının da tamamen siyasi 
iktidarın güdümüne girdiği ülkemizde, bu karar ne bizler için 
ne de demokrat kamuoyu için şaşırtıcı değildir. Odamız ve 
TMMOB bir üst mahkemeye itiraz etmiş olup, karar kesinleşene 
kadar Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulumuz görevinin 
başındadır.

Birliğimizin çalışmalarını ve yetkilerini sınırlandırmaya 
yönelik adımların bir diğeri de, Sosyal Güvenlik Kurumu ile 
Birliğimiz arasında 2012 yılında yapılan asgari ücret belirleme 
protokolünün tek taraflı olarak feshedilmesidir. Siyasi iktidar, 
sadece örgütümüze değil, mesleğimize ve meslektaşlarımıza 
da saldırmakta, onları düşük ücretler, kayıt dışı çalışmaya, 
geleceklerinde ise düşük emeklilik ücretlerine mahkum etmek 
istemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu kararına da 
açtığımız dava devam etmekte, hem hukuki hem de demokratik 
zeminde üyelerimizle birlikte verdiğimiz haklı mücadele devam 
etmektedir.

Değerli konuklar, Sevgili Meslektaşlarım

Konuşmamın başında da dile getirdiğim gibi bizler, mesleğimizi 
bilimden, üretimden ve toplumdan yana kullanan bir mücadele 
geleneğinin sürdürücüsüyüz. Merkezine doğayı ve insanı alan 
bu anlayışımız, elbette ki, piyasacılığı toplumsal yararın önünde 
tutan neoliberal kapitalizmle uyuşmamaktadır.

Bu iktidar, 15 yıllık iktidar dönemi boyunca neoliberal 
politikaların en sadık uygulayıcı olmuştur. Bu 15 yıl boyunca 
“özelleştirme”, “serbestleştirme” ve “kuralsızlaştırma” 
politikalarıyla, yalnızca sanayi altyapımız değil, sosyal 
haklarımız, doğal hayat ve yaşam çevremiz de acımasızca tahrip 
edilmiştir. Bu alandaki uygulamalarıyla AKP iktidarı, Türkiye 
tarihinin en büyük “çevre felaketi” olarak tarihe geçmiştir.

Bu felaketin temelinde, çevreyi ve doğayı, ekonominin bir türevi 
olarak gören neoliberal piyasacı zihniyet yatmaktadır.

Bu zihniyet, tarihi eserlere ve kültürel varlıklara baktığında, 
dünya medeniyetinin bizlere bıraktığı mirasın sorumluluğunu 
duymamakta, bu mirası ranta çevirmenin hesabını yapmaktadır. 
O yüzden Hasankeyf’i dinamitlerle patlatmakta, sular altında 
koymaktadır.

Bu zihniyet, kıyılarımıza baktığında, engin maviliklerin 
huzurunu hissedip bunu koruma sorumluluğunu duymamakta, 
otel zincirlerine satılacak arazilerin parsellerini çıkarmaktadır. 
O yüzden Phaselis’i imara açmaktadır.

Bu zihniyet, ormanlarımıza baktığında, içinde yaşayan 
milyonlarca canlıyı düşünmemekte, o ağaçların içinden geçeceği 
yolları, yolların etrafındaki villaları ve AVM’leri düşünmektedir. 
O yüzden Kuzey Ormanlarını, ODTÜ ormanını yok etmektedir.

Bu zihniyet, derelerimize baktığında, içinde yaşayan canlıların, 
içinden geçtiği vadinin güzelliğini düşünmemekte, üzerine inşa 
edeceği HES’leri, el koyacağı su kaynaklarını düşünmektedir. O 
yüzden Fırtına Vadisini, Munzur’u kurutmaktadır.

Bu zihniyet, meralarımızı, yaylalarımızı, sit alanlarımızı, koruma 
altındaki alanlarımızı doğanın bir parçası olarak değil, birer 
meta olarak görmekte ve nakde dönüştürmeye çalışmaktadır.

Siyasal iktidar, bütün bu talan ekonomisine, kamusal 
varlıklarımızın özelleştirilmesine, doğal dengenin bozulmasına, 
biyolojik çeşitliliğin azalmasına, türlerin yok olmasına, 
ormansızlaşmaya, toprak bozulmasına ve doğal kaynaklarımızın 
tükenmesine karşı çıktığımız için bizleri etkisizleştirmeye 
çalışıyor.

Ancak şu iyi bilinsin ki, TMMOB ve bağlı odalarımız, 
korkmayacaktır, sinmeyecektir, susmayacaktır. ÇED raporlarının 
hazırlanmasından ihale süreçlerine, mahkemelerden bilirkişi 
raporlarına, yetkililerin uyarılmasından kamuoyunun 
aydınlatılmasına kadar her aşamada bu yağma ve talan düzenine 
karşı mücadele etmeye devam edecektir.

Değerli konuklar, Sevgili Meslektaşlarım

Sadece ülkemizde değil, küresel anlamda da “kirlilik”, “atık”, 
“küresel ısınma”, “kıtlık”, “açlık”, “yoksulluk” gibi önemli 
birer tehdit haline dönüşen çevre sorunlarıyla baş edebilmek 
için mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin 
kolektif biçimde davranması gerekmektedir. Doğayla barışık, 
sürdürülebilir şehirlerin ve sanayi merkezlerinin kurulması 
için merkezi ve yerel idareler tarafından planlı çalışmalar 
yapılmalıdır.

Bu yıl on ikincisi düzenlenen Çevre Mühendisliği Kongresi’nin 
amacı da bu planlı çalışmaya katkı vermektir. Burada 3 gün 
boyunca devam edecek kongremizin, bu konuların insanca 
yaşanacak bir ülke ve dünya perspektifiyle tartışılıp deneyim ve 
bilgi aktarımı sağlayacağımız bir zemin olacağına inanıyorum.

Doğaya, çevreye ve insanlığın geleceğine sahip çıkan herkese 
en derin minnet duygularımla, hepinize saygılar sunuyorum.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Ana teması: “ Göç’ün Engellenmesi, Tarım ve Gıda’da 
Bağımsızlık” olarak belirlenen Sempozyumun açılış 
konuşmalarını; Üç oda adına Kimya Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Uğurlu, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, FAO Türkiye Temsilcisi 
Yuriko Shoji yaptılar.

“Göç’ün Engellenmesi için Kırsal Kalkınma” konu başlıklı 
panele ZMO Yönetim Kurulu Başkanı Özden Güngör 
başkanlık yaptı. Panelde; Çukurova Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Haydar Şengül “Türkiye’de Kırsal 
Kalkınma ve Göç: Bitmeyen Yolculuk”, Yeni Kuşak Köy 
Enstitüleri Derneği’nden Dr. Alper Akçam “Elimizden 
Alınmış Ekmeğimiz/ Yarım Kalmış Türkülerimiz/ Köy 
Enstitülerimiz”, Köy Koop Merkez Birliği’nden Yakup Yıldız 
“Kırsal Kalkınmada Kooperatifçiliğin Önemi” konularında 
sunumlar yaptılar.

“Tam Bağımsızlık İçin Tarım ve Gıda” konu başlıklı panele 
Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Songül başkanlık yaptı. Panelde; CHP Milletvekili Orhan 
Sarıbal “1980 Sonrası Neoliberal Tarım Politikaları”, 
Ekonomist Prof. Dr. Aziz Konukman “Gıda’ya Erişim Hakkı 
ve İktisadi Bağımsızlık”, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi 
Kemal Zeki Taydaş “Gıda Güvencesi ve Gıda Egemenliği” 
konularında sunum gerçekleştirdiler.

Sempozyumun sonunda Kimya Mühendisleri Odası Başkanı 
Dr. Ali Uğurlu katkılarından dolayı; ZMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Özden Güngör’e, Prof. Dr. Haydar Şengül’e, Dr. Alper 
Akçam’a, Yakup Yıldız’a plaket verdi.

Birlik Yönetim Kurulu Başkanımız Emin Koramaz’ın açılış 
konuşması;

Değerli Arkadaşlar, Sevgili Meslektaşlarım

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Dünyanın en önemli 
gündemlerinden biri olan ve gün geçtikçe önemi daha da artan 
“Gıda Sorunu” hakkında Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri 
Odalarımızın ortaklaşa düzenlediği bu etkinlikte aranızda 
bulunmaktan onur duyuyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Geçtiğimiz yıl yine bu tarihlerde düzenlediğimiz etkinliğin 
açılış konuşmasında 15 Temmuz başarısız darbe girişimi 
sonrasında ilan edilen OHAL’le birlikte, AKP’nin kendisine 
muhalif olan tüm toplumsal kesimleri baskı altına alarak 
sindirmeyi hedeflediğini dile getirmiştim. OHAL ilanıyla 
birlikte başlayan sivil darbe sürecinin, tek adam rejiminin 
inşası için fırsat olarak değerlendirileceğinin altını çizmiştim.

Aradan geçen bir yıllık zaman dilimi, o dönemde dile 
getirdiğimiz tehlikelerin adım adım hayata geçirildiği dönem 
oldu.

Aralarında 3 binin üzerinde mimar, mühendis ve şehir 
plancısının da bulunduğu 130 bin kamu emekçisi hiçbir yargı 
kararı olmaksızın görevlerinden ihraç edildi.

Siyasi Parti Başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, 
gazeteciler, insan hakları savunucuları tutuklanarak 
cezaevlerine gönderildiler.

Televizyon kanalları, haber ajansları, gazeteler, dergiler, 
internet siteleri kapatılarak basın özgürlüğü ve haber alma 
hakkı ayaklar altına alındı.

OHAL koşulları altında gerçekleştirilen şaibeli bir 
referandumla Anayasal Değişikliği yapılarak Parlamenter 
Sistem yerine Cumhurbaşkanlığı Sistemi getirildi.

Yüksek yargı organları ve mahkemeler zapturapt altına 
alınarak adalet tümüyle ortadan kaldırıldı. Vicdan ve adalet 
arayışı mahkeme salonlarından, yollara ve meydanlara taşındı.

Aralarında emek ve meslek örgütlerinin de bulunduğu 
örgütlü toplumsal kesimlere yönelik baskı, zor ve şiddet eşi 
görülmeyen boyutlara vardı.

Değerli Arkadaşlar,

Kendisine muhalif kesimlere hiddetle saldıran AKP 
iktidarının hedeflerinden biri de TMMOB oldu. İktidara 

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2017 SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Dünya Gıda Günü Sempozyumu 14 Ekim 2017 tarihinde Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Ziraat 
Mühendisleri Odası’nın ortak çalışmasıyla Türkiye Ormancılar Derneği Konferans  Salonu’nda  gerçekleştirildi.
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geldiği günden bu yana, Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu 
Raporu’yla, hakkımızda açılan davalarla, yöneticilerimize 
yönelik tehditlerle, yandaş basın ve sosyal medya trollerinin 
hedef göstermeleriyle TMMOB’ye yönelik sistematik bir 
saldırı yürüten AKP’nin bu saldırıları son 1 yılda daha da 
arttı. Burada bulunan üye ve yöneticilerimiz bu saldırıların 
hedefi ve tanıdığıdır.

Örgütlülüğümüz yönelik bu saldırıların en son adımlarından 
birisi, “Denetleme” adı altında kurumsal özerkliğimizi 
ortadan kaldırma girişimidir. 2014 yılında alınan Bakanlar 
Kurulu Kararlarıyla başlatılan bu süreçte, ilgili Bakanlıkların 
Birliğimiz bünyesindeki odaları “İdari ve Mali Denetim” 
uygulaması öngörülmüştür. Bu karara dayanak oluşturan yasal 
düzenleme, 12 Eylül Darbecilerinin Birliğimizin demokratik 
işleyişine müdahale edebilmek için TMMOB yasasına 
eklediği bir maddedir. Sıkıyönetim dönemi de dâhil 35 yıldır 
hiç uygulanmayan bu madde, AKP döneminde uygulanmak 
istenmektedir.

6235 Sayılı Kanun uyarınca kurulan TMMOB ve bağlı odaları, 
Anayasa’nın 135. Maddesinde tanımlandığı biçimiyle kamu 
kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Aynı Anayasa 
maddesine göre meslek örgütleri üzerinde devletin idari 
ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir. 
AKP, Anayasa’nın 135. maddesini çiğneyerek, herhangi bir 
kanun olmaksızın, Bakanlar Kurulu Kararı ile Odalarımızı 
keyfi biçimde denetlemek istemektedir. AKP’nin amacı 
denetim yapmak değil, Bakanlıklar eliyle TMMOB üzerinde 
sanki TMMOB kendine bağlı bir genel müdürlükmüş gibi 
“hiyerarşik vesayet” oluşturmak, TMMOB’nin yasayla 
verilmiş kamusal görevlerini yürütmesini engellemektir. 
Hiçbir bakanlığın, TMMOB ve bağlı odalarının yasayla 
verilen hak ve yetkilerine müdahale etme hakkı ve haddi 
yoktur. TMMOB ve Odalarımız bakanlıklara ait birer alt birim 
değildir. TMMOB, anayasal statüsü olan, kanunla kurulmuş 
ve 1954 yılından bu yana varlığını ve mücadelesi sürdüren 
bir meslek örgütüdür. TMMOB, bu ülkedeki 500 bini aşkın 
mühendis, mimar ve şehir plancısının öz örgütüdür.

15 yıllık iktidar dönemindeki icraatlarının hesabını 
veremeyen, Sayıştay Raporlarını açıklamaya cesaret 
edemeyen, yolsuzluk ve rüşvet iddialarını sumen altı eden, 
devletin örtülü ödeneğini parti kasası gibi kullanan, ülkenin 
tüm zenginliklerini Varlık Fonu adı altında kontrollerine 
alan AKP’den “şeffaflık” ve “denetim” öğrenecek değiliz. 
TMMOB ve Odaları, ülkenin en açık, en şeffaf işleyişine 
sahip örgütleridir. Her iki yılda bir yapılan genel kurullarımızda 
seçilen denetim kurullarımız, üçer aylık dönemlerle idari ve 
mali denetim yapmaktadır. Bu denetim ve faaliyet raporları 
tüm üyelerimizin ve halkımızın erişimine açık biçimde 
yayınlanmaktadır.

Tüm bu gerçeklere ve yasal gerekçelere rağmen, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Birliğimize bağlı Kimya 
Mühendisleri Odası’na karşı açmış olduğu davada mahkeme, 
Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyelerinin 
görevden alınmasına karar vermiştir. 2014 yılından bu yana 
devam eden bu süreç ve mahkemenin Kimya Mühendisleri 
Odamız hakkında verdiği bu karar hukukla ilgili değil, 
tamamıyla AKP’nin siyasal çıkarlarıyla ilgilidir. OHAL 
düzeniyle birlikte güçler ayrılığını ortadan kaldırarak Yasama, 
Yürütme ve Yargı organlarını doğrudan saraya bağlayan AKP, 
inşa ettiği bu tek adam rejimiyle, emek ve meslek örgütlerini 
de etkisizleştirmeye çalışmaktadır.

Bizler bugüne kadar bu sladırı ve tehditlere boyun eğmedik 
ve teslim olmadık, bundan sonra da bpyun eğmeyeceğiz, 
teslim olmayacağız. Kimya Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulumuz görevinin başında dimdik durmaya devam ediyor. 
Tıpkı bugünkü etkinlik gibi halktan yana üretmeye ve ülkenin 
geleceği için mücadeleye etmeye devam ediyorlar, edecekler.

Hükümet, OHAL nedeniyle yaşanan kaotik ortamdan 
faydalanarak TMMOB Yasasını değiştirmeye yönelik 
girişimlerde bulunmaktadır. Birliğimize bağlı odaların kamusal 
sorumlulukla yerine getirdiği mesleki denetim yetkileri 
ellerinden alınarak, ekonomik ve kamusal gücü zayıflatılmak 
istenmektedir.

Birliğimizin çalışmalarını ve yetkilerini sınırlandırmaya 
yönelik adımların bir diğeri de, Sosyal Güvenlik Kurumu ile 
Birliğimiz arasında 2012 yılında yapılan asgari ücret belirleme 
protokolünün feshedilmesidir. Ücretli çalışan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının hak kaybına neden olacak 
bu tek taraflı fesih işleminin iptali için idare mahkemesine 
açtığımız davanın takipçisi olacak, üyelerimizin mesleki ve 
özlük haklarını korumaya devam edeceğiz.

Değerli Arkadaşlar,

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından 
her yıl bir ana tema belirlemekte ve dünya gıda gününü 
kutlamaktadır. Ancak hepinizin bildiği gibi Gıda, Kimya ve 
Ziraat Mühendisleri Odalarımız, Dünya Gıda Gününü aynı 
tema ekseninde bir sempozyum disiplini içerisinde yıllardan 
beri işlemektedir. Ancak en büyük farkımız kutlamaktan daha 
çok, ülkemizde ve dünyadaki egemen kapitalist sistemin veya 
neoliberal politikaların yarattığı açlık, yokluk ve yoksulluğu 
deşifre ederek bizlere yakışır insan ve emek odaklı üretim ve 
tüketim biçimleri için öneriler geliştirmektedirler.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün bu yıl “Göç ve 
Gıda Güvenliği” konularına dikkat çeken bir tema belirledi ve 
3 odamız tüm ilgili taraflarla bu tema etrafında, mevcut sistemi 
sorgulayarak kısa ve uzun vadeli öneriler geliştireceklerdir. 
Öncelikle her 3 odamızı yıllara dayanan örnek bir mesleki 
dayanışma gösterdikleri ve halkımızı doğruları söylemekten 
vazgeçmedikleri için kutluyorum.
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Değerli Arkadaşlar,
Konuşmamın en başında da dile getirdiğim gibi Gıda Sorunu her 
geçen gün daha da önem kazanmaktadır. “İklim Değişikliği”, 
“Çatışmalar” ve “Göç” gibi küresel ölçekli sorunların da 
etkisiyle, “Açlık ve Yoksulluk” tüm dünyayı tehdit eder hale 
gelmiştir.

Dünya Bankasının kendi rakamlarına göre temel gıda fiyatları 
son üç yılda yüzde 83 yükselmiş durumdadır. Birleşmiş Milletler 
verilerine göre ise, 2017 yılında 815 milyondan fazla insan yani 
her dokuz kişiden biri yatağa aç girmektedir.

Dünyada yaşanan açlığın ve yetersiz beslenmenin nedeni 
üretim yetmezliği değil, üretim ve tüketimin adaletli bir şekilde 
sağlanamamasıdır. Ülkemizde ise insanlarımızın %22’si yeterli 
gıdaya ulaşamamakta %8,5’u ise açlık sınırında yaşamaktadır.

Sorumlusu ise tarım ve gıda üretiminde tekelleşmedir. Hemen 
her alanda olduğu gibi gıda alanında da sayısı 5-10’u geçmeyen 
Çok Uluslu Şirketlerdir. Çünkü bu şirketler dünyaya egemendir 
ve gıda temel besin aracı olmaktan çıkıp bunların rant aracına 
dönüşmüştür.

Örneğin; küresel ölçekte dört firmanın piyasayı kontrol 
düzeyleri, tohumda yüzde 58.2, tarımsal kimyasallarda yüzde 
61.9, gübrede yüzde 42.3, hayvansal ilaçlarda yüzde 53.4’dür.

Hayvansal üretimde ise bu oranlar tavukçulukta yüzde 97, 
domuz ve sığırlarda yaklaşık yüzde 66 düzeyindedir.

Bu şirketlerden altı tanesi dünya tahıl ticaretinin yüzde 85’ini, 
8 şirket kahve satışlarının yüzde 60’ını kontrol ediyor. Özellikle 
insanların temel besin ihtiyacı olarak bilinen mısır, pirinç, 
buğday ve soya gibi gıdaları hakimiyetleri altına almak için de 
büyük savaşlar veriyorlar.

Bu şirketler veya taşeronları, yüzlerce çeşit ticari marka adı 
altında kendilerini gizlemekte ve Dünya’nın gıda kontrolünü 
ellerinde tuttuklarını maskelemektedir. Tekellerini pekiştirmek 
için, gerek gelişmiş ülkeler, gerekse IMF, Dünya Ticaret 
Örgütü, Dünya Bankası gibi kuruluşlar aracılığı ile en acımasız 
uygulamaları hayata geçirmekten kaçınmıyorlar.

Özellikle mevcut AKP döneminde çıkan, Tohumculuk, Toprak 
ve Tarım, Tarım Sigortaları ve Lisanslı Depoculuk gibi yasalar 
bunun somut örnekleri olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde 
tarım ve gıdanın piyasalaştırılması, doğal kaynaklarımızın, 
sermayenin sınırsız ve kuralsız kullanımına açılması bu yasalarla 
hız kazanmıştır.

Sadece yasal düzenlemeler değil, özelleştirmeler, gıda alanındaki 
mevcut kamu kurumlarının tasfiyesi veya işlevsizleştirilmesi, 
KİT’lerin yabancı sermaye veya yerli işbirlikçilerine peşkeş 
çekilmesi gibi yaşanan talan süreci, köylülerimizi olduğu gibi 
kentlilerimizi de yoksullaştırmakta ve açlık sınırına hızlıca 
yaklaşmalarına neden olmaktadır.

Değerli Arkadaşlar,

Sempozyum kapanış panelinde TMMOB Yürütme Kurulu 
ve Birlik Gıda Komisyonu üyemiz sevgili Kemal Zeki Taydaş 

konunun ayrıntılarını ve Birliğimiz görüşlerimizi sizlerle 
paylaşacaktır.

Biz TMMOB olarak, tam bağımsız Türkiye derken sadece darbe 
ve dikta rejimine veya KHK’lere değil, aynı zamanda sanayiden, 
eğitime, üretimden planlamaya, beslenmeden sağlığa, enerjiden 
tarıma, doğal kaynakların bir ulusal veya uluslararası zümre için 
değil halkımız için bağımsızlığından söz ediyoruz.

Halkların ucuz ve güvenilir gıdaya erişim hakkı, ellerinden 
alınamaz, satılamaz ve devredilemez bir haktır. Bu eksende 
insan yaşamından, dolayısı ile besin kaynaklarından, gıdadan 
daha önemli bir şeyin olmadığını biliyoruz. Yoksulluk ve açlığın 
kader olmadığını söylüyor, açlık ve yoksulluğun, yaşam hakkını 
ihlal eden, yıkıcı ve insanlık dışı kapitalist sistemin ekonomik 
sonucu olduğunu düşünüyoruz.

Kısacası, Gıda Bağımsızlığının karşısındaki en büyük engelin 
“Gıda Emperyalizmi” olduğunu, dünyanın ve ülkemizin açlıkla 
mücadelesinin gıda emperyalizmine karşı durmaktan geçtiğini 
söylüyoruz.

Türkiye’nin “Gıda Bağımsızlığı” hakkının yaşama geçirilebilmesi 
için;

• IMF ve Dünya Bankası ile Dünya Ticaret Örgütü’nün 
ülkemiz tarımı ve kırsal yaşam üzerindeki, genel düzenleyici 
işlem yapma yetkisi kaldırılmalı, her türlü dayatmalar ret 
edilmelidir.

•Avrupa Birliği kapsamında önerilen “Ortak Tarım ve 
Gıda Politikası” gibi Türkiye’nin gıda ve tarım sektörünü 
piyasalaştıran neoliberal yasalar kaldırılmalı. Köylü ve 
tüketiciden yana olan yasalar yürürlüğe sokulmalıdır.

•Tarım ve Gıda konulu yükseköğretimin, üretici ile mühendisin 
bağımsız bir tarım-besin modeli altında dayanışma içinde 
çalışacağı bir zemin yaratılmalı, ülke ihtiyaçlarına göre yerli 
ekim, yerli üretim ve istihdama yönelik yeniden yapılandırılması 
sağlanmalıdır.

Gerçekçi öngörüler ile planlamacı, yatırımcı, mühendis ile 
köylünün omuz omuza çalışacağı bir zemin üzerinde, üretimi 
yeniden organize eden; üreticiden tüketiciye doğrudan bir 
beslenme zinciri kuran, emek eksenli ve dayanışmayı arttıracak 
yeni bir yapı, ülkemiz insanı, ülkemiz tarımı, kırsal hayat ve 
tüketici sağlığı açısından en acil gereksinimdir.

Değerli Arkadaşlar,

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

İnsanların aç ve yoksul yaşamadığı, eşit adil bir ülke ve dünya 
özlemi ile TMMOB Yönetim kurulu adına sevgi ve selamlarımı 
sunuyorum.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri 
Odası Ankara Şubeleri tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen 
uluslararası katılımlı “Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyu-
mu ve Sergisi” 19-20 Ekim 2017 tarihlerinde Teoman Öztürk 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Sempozyumun açılışında İnşaat Mühendisler Odası Ankara 
Şubesi Başkanı Selim Tulumtaş, Kimya Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi Başkanı Erkin Etike, İnşaat Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, Kimya Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğurlu, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz  ve Katkı Üreticileri Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Ertin birer konuşma yaptı. 

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

Değerli Arkadaşlar, Sevgili Konuklar

Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. İnşaat ve Kimya Mühendisleri Odalarımızın 
Ankara Şubeleri tarafından ortaklaşa düzenlenen Uluslara-
rası Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu ve Sergisi’nin 
başarıyla geçmesinin temenni ediyorum.

Yapı sektörü ve beton teknolojisi açısından yeni bilgilerin ve 
tekniklerin paylaşıldığı bu önemli etkinliğin açılışını yaptığı-
mız bugün, TMMOB açısından da önemli bir tarihsel değer 
taşıyor. 4 Şubat 1954 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 
6235 Sayılı Kanun’la kurulan Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği’nin ilk Genel Kurulu bundan tam 63 yıl önce 
18-22 Ekim 1954 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 63 yıl önce, 
Türkiye çapındaki tüm mühendis ve mimarlar arasından 
seçilen temsilcilerin bir araya gelmesiyle kabul edilen TM-
MOB Tüzüğü ve kurulması kararlaştırılan 10 Oda, TMMOB 
örgütlenmesinin fiilen başlangıcı olmuştur.

63 yıllık bir geçmişe ve mücadele birikimine dayanan TM-
MOB bünyesinde bugün 24 Oda, bu Odalara bağlı 213 şube 
ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu bulunmaktadır. 91 farklı 
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden toplam 
520 bine yakın üyemizle Türkiye’nin en büyük mesleki kitle 
örgütlerinden biriyiz. Bu büyük örgütü var eden, bugünlere 
taşıyan herkesi saygı ve minnetle anıyorum.

Değerli Arkadaşlar, Sevgili Konuklar

TMMOB olarak bizler, kurulduğumuz günden bu yana bir 
yandan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını 
korumak ve geliştirmek için mücadele verirken, diğer yandan 
da mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının 
zeminini yaratmak için mücadele veriyoruz.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının halkın 
sorunlarından ayrı tutulmayacağı, sorunlarımızın çözümünün 
büyük ölçüde emekçi sınıfların sorunlarının çözümünde yattığı 

bilinciyle, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını, ülke 
sorunlarıyla bütünlüklü olarak ele alıyoruz.

Ülkemiz tam 15 aydır, Olağanüstü Hal rejimiyle yönetiliyor. 
15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında 3 aylığına ilan 
edilen OHAL, bugün itibariyle 5. kez uzatılmış bulunuyor. 
Geride kalan 15 aylık süreçte OHAL rejimi, darbe girişiminde 
bulunanları kamudan tasfiye etmek için değil, AKP muhalif 
toplumsal kesimleri baskı altına almak için kullanıldı. Basın 
Yayın organları kapatıldı, darbecilerle ilişkisi olmayan siyaset-
çiler ve gazeteciler cezaevlerine gönderildi, aralarından 3000’e 
yakın mühendis, mimar ve şehir plancısının da bulunduğu 130 
bin kamu emekçisi görevlerinden ihraç edildi.

Geldiğimiz süreçte OHAL, parlamentonun işlevsizleştirildiği, 
yargının saraya bağlandığı, devletin tüm kurumlarının ve 
kararlarının tek adamın inisiyatifine bağlandığı bir yönetim 
biçimi haline gelmiştir. Tek adam yönetimine itiraz eden, 
gerici yasalara ve uygulamalara karşı çıkan, baskı ve istibdat 
rejimine hayır diyen toplumsal kesimler, hükümet tarafından 
hedef alınmaktadır.

Ülkemizdeki eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi-
nin en önemli dinamiklerinden biri olan TMMOB de AKP’nin 
saldırılarının hedefi olmaktadır. İktidara geldiği günden bu 
yana, Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Raporu’yla, hak-
kımızda açılan davalarla, yöneticilerimize yönelik tehditlerle, 
yandaş basın ve sosyal medya trollerinin hedef göstermeleriyle 
TMMOB’yi işlevsiz kılmak, korkutmak istemektedir.

Sadece son 6 ayda karşı karşıya kaldığımız saldırıları kısaca 
sizlerle paylaşmak istiyorum:

OHAL rejimi altında, devletin tüm imkanları seferber edilerek 
gerçekleştirilen ve şaibeli bir sonuçla tamamlanan Anayasa 
Referandumu sürecinde, üyelerimizi ve halkımızı bilgilendir-
mek için yürüttüğümüz faaliyetler nedeniyle hedef alındık, 
hedef gösterildik.

Referandumdan hemen sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından 6235 Sayılı TMMOB Kanunu’nda değişiklik yapma 

V. YAPILARDA KİMYASAL KATKILAR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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yönünde çalışmalar başlatılarak, odalarımızın mesleki denetim 
yetkileri alınmak, seçim sistemleri değiştirilmek istenmiştir. Bu 
dönemde odalarımızın kamu adına yürüttüğü mesleki denetim 
faaliyetleri, birbiri ardına yapılan yönetmelik değişikliğiyle 
kısıtlanmıştır.

Yine bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz ara-
sında 2012 yılında yapılan asgari ücret belirleme protokolü, 
SGK tarafından hukuksuz ve gerekçesiz biçimde tek taraflı 
olarak feshedilerek, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının emekleri gasp edilmiştir.

Örgütlülüğümüze yönelik saldırıların belki de en ciddisi, 2014 
yılından bu yana devam eden ve “Denetleme” adı altında 
kurumsal özerkliğimizi ortadan kaldırmaya yönelik girişimdir. 
Biliyorsunuz, 2014 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararlarıyla 
başlatılan bu süreçte, ilgili Bakanlıkların Birliğimiz bünyesin-
deki odaları “İdari ve Mali Denetim” uygulaması öngörülmüş-
tür. Bu karara dayanak oluşturan yasal düzenleme, 12 Eylül 
Darbecilerinin Birliğimizin demokratik işleyişine müdahale 
edebilmek için TMMOB yasasına eklediği bir maddedir.

6235 Sayılı Kanun uyarınca kurulan TMMOB ve bağlı odaları, 
Anayasa’nın 135. Maddesinde tanımlandığı biçimiyle kamu 
kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Aynı Anayasa 
maddesine göre meslek örgütleri üzerinde devletin idari ve 
mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir. AKP, 
Anayasa’nın 135. maddesini çiğneyerek, herhangi bir kanun 
olmaksızın, Bakanlar Kurulu Kararı ile Odalarımızı keyfi biçim-
de denetlemek istemektedir. AKP’nin amacı denetim yapmak 
değil, Bakanlıklar eliyle TMMOB üzerinde sanki TMMOB 
kendine bağlı bir genel müdürlükmüş gibi “hiyerarşik vesayet” 
oluşturmak, TMMOB’nin yasayla verilmiş kamusal görevlerini 
yürütmesini engellemektir. Hiçbir bakanlığın, TMMOB ve 
bağlı odalarının yasayla verilen hak ve yetkilerine müdahale 
etme hakkı ve haddi yoktur. TMMOB ve Odalarımız bakan-
lıklara ait birer alt birim değildir. TMMOB, anayasal statüsü 
olan, kanunla kurulmuş ve 1954 yılından bu yana varlığını 
ve mücadelesi sürdüren bir meslek örgütüdür. TMMOB ve 
Odaları, ülkenin en açık, en şeffaf işleyişine sahip örgütleridir. 
Her iki yılda bir yapılan genel kurullarımızda seçilen denetim 
kurullarımız, üçer aylık dönemlerle idari ve mali denetim yap-
maktadır. Bu denetim ve faaliyet raporları tüm üyelerimizin ve 
halkımızın erişimine açık biçimde yayınlanmaktadır.

Tüm bu gerçeklere ve yasal gerekçelere rağmen, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın Birliğimize bağlı Kimya Mühen-
disleri Odası’na karşı açmış olduğu davada mahkeme, Kimya 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyelerinin görevden 
alınmasına karar vermiştir. Mahkemenin Kimya Mühendisleri 
Odamız hakkında verdiği bu karar hukukla ilgili değil, tama-
mıyla AKP’nin siyasal çıkarlarıyla ilgilidir.

Birliğimize ve odalarımıza yönelik sistematik biçimde yürütü-
len tüm bu saldırılara karşı mücadelemizi tüm hukuki ve meşru 
zeminlerde yürütmeye devam ediyoruz. TMMOB, 63 yıllık 
tarihi boyunca nice darbelere, nice saldırılara, nice despotik 
hükümetlere boyun eğmedi, AKP’ye de boyun eğmeyecek.

Değerli Arkadaşlar, Sevgili Konuklar

Siyasal iktidarların TMMOB örgütlülüğüne saldırılarının 
altında yatan temel neden, bizlerin rant çevrelerinin değil 
halkın çıkarlarından yana tavır almamızdır. Sahip olduğumuz 
mesleki ve teknik bilgiyi kamusal bir sorumlulukla halkımızın 
ve ülkemizin ortak geleceği ve mutluluğu için kullanıyor olma-
mız, gözünü rant ve sömürü hırsı bürüyen kesimler tarafından 
hoş karşılanmıyor.

Ülkemizde mühendis, mimar ve şehir plancıların kamusal 
sorumluluğu denilince akla gelen ilk konulardan birisi yapı 
güvenliği gelmektedir. Yaşadığımız her deprem, meselenin 
önemini bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır.

Mevcut deprem bölgeleri haritasına göre ülke topraklarımızın 
%66’sı Birinci ve İkinci Derece deprem bölgesinde bulunmak-
ta, nüfusumuzun yaklaşık %75’i bu bölgelerde yaşamaktadır. 
Mevcut yapı stokunun %70’i, sanayi kuruluşlarının %98’i, 
barajların ise %95’i deprem bölgeleri içinde bulunmaktadır. 
Yaşadığımız coğrafyanın bu gerçeği, bu coğrafyada yaşayan 
biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorumluluğunu 
daha da artırmaktadır. Proje aşamasından malzeme seçimine 
ve işçilikten denetime kadar inşa faaliyetinin her aşamasında 
bu sorumlulukla davranmak zorundayız.

Yapılar toplumun ihtiyaçlarına ve teknolojinin imkanlarına 
göre inşa edilir. Gelişen teknolojileri takip etmek ve yenilikçi 
çözümlere açık olmak, toplumun ihtiyaçlarına daha uygun 
yapılar ortaya çıkarmak bakımından önemlidir. Bu yeni teknik 
ve yöntemlerin doğal yaşama ve çevreye zarar vermeyecek 
biçimde oluşturulması da kamusal sorumluluğumuzun parçası 
olarak görülmelidir. Bugünkü gibi sempozyum ve sergiler, 
mesleki ve teknik alandaki uluslararası bilgi, birikim ve tecrü-
belerin paylaşılması bakımından büyük bir önem taşımaktadır.

Yapı faaliyetinin en önemli aşamalarından birisi de denetim 
süreçleridir. TMMOB olarak Yapı Denetimi konusunun 
kamusal bir sorumluluk anlayışıyla ele alınması gerektiğini 
düşünüyoruz. Yapı denetimi konusundaki düzenlemelerin ve 
uygulamaların her aşamasında meslek odalarının görüşleri 
dikkate alınmalı, sürece katılımı sağlanmalıdır. Mevcut Yapı 
Denetimi Kanunun kapsamı kamusal yatırımları da içerecek 
biçimde genişletilmelidir.

Değerli Arkadaşlar, Sevgili Konuklar

TMMOB ve bağlı odaları, kurulduğu günden bu yana meslek 
alanları ile ilgili her konuda bilgiyi biriktirmeyi ve kamuoyu ile 
paylaşmayı ana çalışma alanı olarak görmektedir. Bu doğrultu-
da yayınlanan raporlarla, düzenlenen kongre-sempozyumlarla 
bilimin ve tekniğin halktan yana kullanılmasıyla başka bir 
dünyanın mümkün olabileceğini ortaya koymaya çalışmakta-
dır. Bu sempozyumun da bu amaca hizmet edeceğine inanıyor, 
hepinize başarılar diliyorum.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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panelistlerimizin, bilim insanlarının bu 
mücadeleye önemli bir kalkan olacağını 
ifade etmek isterim.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından TMMOB 
Mimarlar Odası İstanbul Byk. Şb. 2. BKBT 
YK Başkanı Saltık Yüceer’in yönetiminde 
başlayan birinci oturumda, Validebağ 
Gönüllüleri Derneği  Başkanı Arif Belgin, 
Prof. Dr. Doğan Kantarcıoğlu, Prof. Dr. 
İbrahim Kaboğlu, Dr. Süheyla Ağkoç ve 
İlbay Kahraman sunumlarını gerçekleştir-
diler. Ekolojik bir sistem olarak Validebağ 
Korusu’nun biyolojik çeşitlilik açısından 
öneminin vurgulandığı birinci oturumda, 
korunun korunması için anayasal dayanak-
lar ve uluslararası hukuk araçlarının neler 
olduğu değerlendirildi.

TMMOB  Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı 
Tayfun Kahraman’nın yöneticiliğinde gerçekleştirilen ikinci 
oturumda; Doç. Dr Zeynep Eres, Prof. Dr. İclal Dinçer, 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK 
Başkanı  Meryem Kayan, TMMOB  Şehir Plancıları Odası 
İstanbul Şubesi YK Üyesi Oktay Kargül ve Kuş Gözlemcisi 
Cemil Gezgin sunumlarını gerçekleştirdiler. İkinci oturumda 
doğal alanların korunmasına ilişkin dünyadaki yaklaşımlar ele 
alınırken, kent planlamada kamusal alanın rolü vurgulandı. 

IV. TMMOB İstanbul  Kent Sempozyumu’na Doğru “Vali-
debağ Korusu  Nasıl  Korunmalıdır?” Çalıştayı, katılımcıların 
soru ve görüşlerinin paylaşıldığı forumun ardından sona erdi.

TMMOB-DİSK-KESK-TTB ANKARA BİLEŞENLERİ: EMPERYALİST 
SALDIRGANLIĞA, SAVAŞA, FAŞİZME KARŞI BARIŞ HEMEN ŞİMDİ…

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara 
Bölge Temsilciği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TTB 
Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası; 9 Eylül 2017 tarihinde Dünya Barış Günü 
nedeniyle Sakarya Caddesinde bir araya gelerek kitlesel bir 
basın açıklaması yaptılar.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve Validebağ 
Gönüllüleri Derneği tarafından organize edilen IV. TMMOB 
İstanbul Kent Sempozyumu’na Doğru “Validebağ Korusu 
Nasıl Korunmalıdır?” Çalıştayı, 17 Eylül 2017’de Altunizade 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Çalıştayın açılış konuşmasını TMMOB Mimarlar Odası 
İstanbul  Büyükkent  Şube YK Sekreteri Ali  Hacıalioğlu 
yaptı. Konuşmasına tüm katılımcılara teşekkür ederek baş-
layan Ali Hacıalioğlu; “Siyasi iradeyi elinde bulunduranlar 
Validebağ Korusu’nu kupon arazi olarak görmektedirler. Bu 
anlayışa karşı, Validebağ Korusu’nun ekolojik sistem açı-
sından önemini kavrayanların yıllardır verdikleri mücadele 
büyük önem taşımaktadır. Ayrıca çalıştaya katılan değerli 

IV. TMMOB İSTANBUL KENT SEMPOZYUMU’NA DOĞRU “VALİDEBAĞ 
KORUSU NASIL KORUNMALIDIR?” ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Ülkemizde son 15 yıl boyunca sürdürülebilir ekonomik bir 
model yerine ranta dayalı ekonomi politikaları uygulanması 
nedeniyle kentlerimiz, tarım alanlarımız, kıyılarımız, ormanla-
rımız, derelerimiz kimi zaman ayrıcalıklı imar planı değişiklik-
leri ile satılmış, yapılaşmaya açılmış ve talan edilmiştir. Bunun 
sonucunda özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde 
uygulanan rant politikaları bu kentleri yaşanmaz hale getir-
miştir. Yaşanan son sel felaketleri bunun en güzel örnekleridir.

Ancak özellikle İstanbul’da ranta çevrilecek alanlar azaldıkça, 
AKP gözünü İzmir’de ranta çevrilecek alanlara dikmiştir. 
Daha önce defalarca dile getirdiğimiz gibi İzmir’de son yıl-
larda artan nüfusla birlikte çarpık yapılaşma,  deprem ve sel 
gibi doğal afetlerin gerçekliği ve riskleri, su kaynaklarının 
tükenmesi, hava kirliliği gibi sağlıklı ve güvenli bir çevrede 
yaşama hakkını birebir etkileyecek sorunlar İzmir’in kapısına 
dayanmışken, bunları göz ardı edip özellikle İzmir’de uygu-
lanacak rant politikalarına yönelik  yasa ve yönetmeliklerde 
değişiklikler  yapılmıştır.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Ege Çevre ve Kül-
tür Platformu (EGEÇEP) ve Doğa Derneği’nin  ortaklaşa 
hazırlamış olduğu raporda  bu rant ve talan politikaları dört 
başlıkta sunulmuştur. Bu raporda kentimiz üzerinde planlanan 
rant politikalarını açıklamak ve gelecekte İzmirlileri nasıl bir 
tablonun beklediğini göstermek istiyoruz.

1.Planla Getirilen Hukuksuzluk ve Rant 1/100000 Manisa-İz-
mir Çevre Düzeni Planı

2.Bölgemizdeki doğal sit alanları statüleri değiştirilerek bu 
alanların yapılaşmaya açılması hedefi

3.Gediz Deltası Sulak Alanlarda Yapılan Değişiklikler,

4.Körfez Geçişi Planı.

Yukarıdaki ilk üç başlıkta ifade edilen; 1/100000 Çevre Dü-
zen Planındaki tarım alanlarının konut ihtiyacının ötesinde 
yapılaşmaya açılması ve dolayısıyla aşırı bir nüfus artışı, doğal 
sit derecelerinde bu alanların yapılaşmaya açılması yönündeki 
değişiklik kararları, aynı şekilde kuzeyde Gediz Deltasındaki 
Sulak Alanların sınırlarına ilişkin değişiklik kararlarının, 
İzmir Körfez Geçişi (İKG) Projesi ile önemli bir bağlantısının 
olduğu ortaya çıkmaktadır.

Tarım alanları, meralar, makilik ve fundalık alanlar gibi doğal 
alanlarımızın, üst ölçek plan kararları ile yapılaşmaya açıl-
masının ardında AKP’nin 2025 yılı için öngördüğü gerçekçi 
olmayan yüksek nüfus öngörülerinin bulunduğunu ortaya 
çıkarmaktadır. Bu nüfus için planda önerilen yapılaşmaların 
yanına bir de sulak alan değişiklikleri ve doğal sitlerdeki 
değişiklikler ile özellikle ekolojik anlamda birçok önemli türü 
barındıran Çeşme yarımadası yapılaşma baskısıyla büyük bir 
tehdit altına girecektir.

Körfez Tüp Geçiş Projesi, kuzeyde yapım aşamasında olan İs-
tanbul Otoyolu ile Çiğli’de sulak alanların ve Kuş Cennetinin 
olduğu bölgeden güneyde doğal sit statüsü değiştirilen İnciraltı 
ve Çeşme yarımadasını birbirine bağlayacaktır.  Tüm bu ardı 
ardına gelen yönetmelik, sit derecelerindeki değişiklikler, üst 
ölçek plan kararları ve büyük ölçekli mega proje olan körfez 
tüp geçisi ile İzmir için gelecekte çizilen senaryonun; doğal 
yapısından gitgide uzaklaşan, ekolojik değerlerini kaybeden, 
betonlaşmaya teslim edilmiş, parça parça plan değişiklikleri 
ile yüksek rant artışlarının önünü açan, kıyılarını betona 
teslim eden rant talanı altında sağlıksız bir kent olacağı orta-
dadır. Bu gidişat bir an önce engellenmelidir. Yoksa Ege’nin 
incisi İzmir; tarihi, kültürel ve doğal hiçbir değerini geleceğe 
taşıyamayacaktır.

İzmir üzerinde planlanan rant politikalarının en önemli 
aracı imar planlarıdır. İmar planlarında şehircilik ilkeleri ve 
planlama esaslarından uzaklaşmamak gerekmektedir. Merkezi 
yönetimin ranta dayalı planlama anlayışının karşında duracak 
en büyük gücün yerel yönetimler olması gerekir. Söylendiği 
gibi “İzmir’in İstanbul olması” istenmiyorsa buradan başta 
İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm İzmir halkına 
sesleniyoruz. Sözünü ettiğimiz talan projelerine bugün karşı 
çıkmazsak yarın çok geç olacak. Güzel İzmir’imizin tarihi, 
kültürel, doğal bütün değerleri gözümüzün önünde bir bir 
yok olup gidecektir. Merkezi Yönetimin İzmir’e dayattığı bu 
rant ve talan politikalarına karşı hukuki, siyasi tüm yolları 
kullanarak karşı çıkmamız gerekmektedir. 

İZMİR İKK: İZMİR KAMUOYUNA ZORUNLU VE TARİHİ BİR AÇIKLAMA
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) ve Doğa Derneği ranta dayalı ekonomi 
politikaları uygulanmasına ilişkin 20 Eylül 2017 tarihinde İzmir Mimarlık Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyerek; 
ortaklaşa hazırladıkları “İzmir ve Bölgemizde Planlanan Rant Projeleri Hakkında Rapor”u kamuoyu ile paylaştı.
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Delilik; “Aynı şeyi tekrar tekrar yapıp, sonucunda farklı bir 
şey olmasını beklemektir” der Albert Einstein..

26.09.2017 tarih ve 30192 Sayılı karar ile Resmi Gazete’de 
yayınlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 22.09.2017 
tarih ve 2017/89 No.lu kararı gereğince, Eskişehir’de toplam 
kurulu gücü 1080 MW olan ve kömür yakıtı ile elektrik 
üretmeyi amaçlayan B Sektörü Yeraltı Maden İşletmesi ve 
Kül Düzenli Depolama Tesisi Projesi olarak Alpu Termik 
Santralinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Toplam kurulu gücü 1080 MW olarak planlanan Alpu Termik 
Enerji Santralinde ana yakıt olarak yılda yaklaşık 6.500.000 
ton yerli kömür (linyit) tüketileceği iddia edilmektedir. 
Proje kapsamında 11.250 dekarlık üretim alanının yaklaşık 
1.200 dekarlık kısmında santral sahası, yaklaşık 300 dekarlık 
kısmında ise kömür stok sahası tesis edilmesi ve işletilmesi 
planlanmaktadır.

Eskişehir’in Tepebaşı İlçe sınırlarında yer alması planlanan 
Alpu Termik Santral Sahasının, Eskişehir İl Merkezi’ne 
yaklaşık 32 km, Tepebaşı İlçe Merkezi’ne ise yaklaşık 25 km 
mesafede yer alacağı, Santral sahasına en yakın yerleşim 
merkezlerinin ise 1.8 Km mesafede Beyazaltın Mahallesi, 
yaklaşık 3 Km mesafede Kozlubel Mahallesi ve yaklaşık 
5.5 Km mesafede Gündüzler Mahallesi olacağı tahmin 
edilmektedir.  Santral sahasına en yakın konutun ise santral 
sahasının en yakın sınır noktasının kuzey batı istikametinde 
ve yaklaşık 1.5 Km mesafede Beyazaltın Mahallesi’nde 
bulunacağı düşünülmektedir.

Ülkemizin en verimli ovalarından birinin göbeğinde Termik 
Santral yapılmak istenmesi tarım ve geleceğimize ihanettir.

İlgili Termik Santralin yapılmasının 
planlandığı coğrafi alan olan Alpu 
Ovası Porsuk Nehri tarafından 
ikiye bölünmektedir. İç Anadolu 
Bölgesinin zengin ovaları arasında 
yer alan bu ovanın genelinde 
Porsuk Irmağından tali kanallarla 
sulu tarım yapılmaktadır. Bölgenin 
büyük bölümünde ağırlıklı olarak; 
şeker pancarı, mısır, ayçiçeği, sebze 
ve buğday ekimi yapılmaktadır. 
Büyükbaş, küçükbaş hayvancılık, 
arıcılık diğer geçim kaynakları 
arasındadır.
Bölge çiftçileri, derinliği 150-
200 m olan su  kuyularından, 

70- 80 metre seviyeden çıkan yer altı suyu sayesinde tarım 
yapmaktadır. Yer altı maden işletmesinde kömür 350 metre 
derinlikten galeri açmak suretiyle yerüstüne çıkarılacağı 
düşünülürse bu bölgede bulunan yer altı suyunun akıbeti ne 
olacak? Bu yer altı suyu boşaltılırsa tarımsal suyu sağlayacak 
başka bir imkan bulunmamaktadır. Kömür madenciliği 
için böylesine verimli bir üst toprağın sıyrılıp, sahanın 
susuzlaştırılması gerekeceğinden kömür yatırımları tarımın 
baş düşmanı olacaktır.
Ülkemizde; tamamına yakını bu bölgeden çıkarılan, 5000 
yıllık geçmişe sahip ve bölge halkının da önemli bir geçim 
kaynağı olan Lületaşı (Beyazaltın) termik santral alanı ve 
kül döküm sahalarının altında kalacağından tamamıyla yok 
olacaktır.
Uğruna Termik Santral yapılması düşünülen Alpu kömür 
rezervinin özellikleri: 
Eskişehir- Alpu linyit sahası kuzeyde Kızılcaören ve Yakakayı 
köyleri, güneyde Sevinç ve Ağapınar köyleri arasında kalan 
yaklaşık olarak 10 kilometrekarelik geniş bir çanakta yayılım 
göstermektedir. Yapılan çalışmalara göre kömürün kalorifik 
değeri düşük, nemi ve kükürt içeriği yüksektir.
Termik Santralin çalışma prensibi sonucu oluşan atıkların, 
çevre sağlığına çok çeşitli biçimlerde etki ettiğine ilişkin ve 
ne yazık ki ülkemizde işler vaziyetteki Termik Santrallerin 
yarattıklarını da içine alan birçok olumsuz örnek sıralayabilir 
durumdayız.
Kömürlü termik santrallar zehir saçmaktadır. Birlikte 
yaşamak intihardır!
Kömürlü termik santrallar oluşturdukları kül dağları ve 
asit yağmurlarıyla başta ormanlar ve sulak alanlar olmak 
üzere doğaya, tarım alanlarına da büyük zarar vermektedir. 

ESKİŞEHİR İKK: TERMİK SANTRALDE ISRAR ETMEK CEHALETTEN ÖTE, 
İNTİHARDIR!

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Eskişehir’in Alpu ilçesinde yapılması planlanan termik santale ilişkin 2 Ekim 
2017 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyunu bilgilendirdi.
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Kömürlü termik santralların olduğu yerlerde tarımsal üretim 
azalmakta, kül ve asit yağmuru yağan köylerde verimli ürün 
yetişmemekte, ayrıca ormanlarda ve sulak alanlarda yaşayan 
tüm canlıların yaşam hakları ihlal edilmektedir.
Kömürün yanmasıyla bacadan çıkan gazlar, küçük parçacıklar 
ve ağır metaller arasında kükürt dioksit, azot oksitler (bunun 
yan ürünü olan ozon), sülfatlar, nitratlar, kurşun, cıva, 
kadmiyum, arsenik, krom, nikel ve hatta radyoaktif madde 
olan uranyum ve radon bulunur. Örneğin Yatağan’da geçmiş 
yıllarda termik santraldan kaynaklanan duman nedeniyle 
radyasyon alarmı verilmiştir.

Sağlığımız bozulacaksa, Termik Santralimiz olmasın!

Hava kirliliğine neden olan bütün bu kirleticiler solunan 
havayla akciğer kanseri, kronik bronşit, astım ve kalp 
hastalıkları başta olmak üzere çok sayıda sağlık sorununa 
neden olurlar; özellikle de çocukların, kronik hastalığı 
olanların (kalp ve akciğer hastalıkları olanlar başta 
olmak üzere) ve yaşlıların hastalanmasına veya mevcut 
hastalıklarının ağırlaşmasına neden olarak erken ölümlere 
yol açarlar:

Ayrıca içerdikleri ağır metallerle insanların sinir sistemini 
etkileyerek, anormal doğumlara neden olur, gelişme ve 
öğrenme yeteneğini azaltır. Salınan Radon gazı kanserojen 
artışına neden olur, Çıkan gazlar asit yağmurları oluşturur 
bu da toprağın kimyasını bozarak, verimi azaltır, ağaçlarda 
kurumaya yol açar, hayvancılık, su ürünleri ve arıcılığın 
olumsuz etkilenmesine sebep olur.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 3,7 milyon 
kişinin açık alan hava kirliliği yüzünden hayatını kaybettiğini 
bildirmektedir.

- Çatalağzı Termik Santrali’nin insan ve çevre sağlığı üzerinde 
büyük etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bölgedeki doğumların 
%20’sinde gelişmemiş akciğer, astım ve kronik akciğer 
hastalığı görülürken, bölgede kanser oranıysa gün geçtikçe 
artmaktadır.

-300 bine yakın nüfusuyla Afşin Elbistan bölgesine 23 yıl 
önce kurulan Afşin Termik Santrali A Ünitesi o günden 
beri filtresiz çalışmaktadır. Bölgede şu ana kadar onlarca kişi 
akciğer kanserinden ölmüştür. Hava kirliliği o kadar yoğun 
ki, evlerin balkonları, arabalar ve tüm bölge adeta bir kar 
tabakası gibi kül ile kaplanmaktadır.

Termik santrallar atık suyla çevresel tehdit oluşturmaktadır. 
Termik santrallerde; soğutma, buhar elde etme ve temizleme 
gibi çeşitli amaçlarla su kullanmakta ve tüm bu işlemler 
sonucunda tonlarca atık su oluşturmaktadır (Su arıtma tesisi 
atık suları, su - buhar çevriminden kaynaklanan atık sular, 
curuf teknesi taşıntı suları, yıkama ve temizleme suları, yağlı 
sular, evsel atık sular ve yağmur suları, kömür stok sahası 
drenajları). Bu miktar ve özellikteki atıkların ne kadar 
işlemden geçirilirse geçirilsin, çevre kirliliğine yol açması 

kaçınılmazdır. Çünkü sonuç olarak bu sular ya Alpu ovasının 
verimli topraklarına  ve yeraltı sularına ya da Porsuk çayı 
yoluyla Sakarya Nehrine  ulaşacaktır. Dolayısıyla porsuk çayı 
tarımsal sulamada kullanılamayacak, porsuk çayından sulama 
yapan bu bölgenin dışında, Alpu’dan başlayıp Beylikova, 
Biçer, Yunusemre, Sazak, gibi Polatlı ya kadar olan bölgedeki 
tüm çiftçiler bundan etkilenecektir

Bu atık suyun hem yeterince soğutulmadan kaynağına geri 
verilmesinden dolayı mevcut ekosistemi bozması ve tarım 
arazilerini çürütmesi, hem de cüruf ve zehirli atıkları içerecek 
şekilde kaynağını kirleterek içinde ve dışında yaşayan 
her türlü canlının ölmesine veya kalıcı hasarına sebebiyet 
vermesi, Termik Santrallerin çevresinde olağanlaşmış 
gerçeklerdendir.

Hiçbir teknoloji insan hayatından daha değerli değildir

Termik Santral işletmeye geçtiğinde yılda 1.600.000 ton 
taban külü ve uçucu kül ile 350.000 ton alçıtaşı olmak 
üzere ortaya çıkacak olan toplam 1.950.000 ton atığın 
bertarafı sırasında çevre ve insan sağlığını kaygı verici şekilde 
etkileyecek problemler yaşanacak olmasını kabul edemeyiz. 

Kömür ayrıca küresel ısınmaya neden olan sera gazları 
arasında birinci sırada gelen karbon dioksitin en önemli 
kaynağıdır. Yıllık sera gazı salınımını 1990-2012 arasında 
%133 artıran Türkiye, bu artışı büyük ölçüde fosil yakıtlardan 
ve başta kömürden enerji üretimini artırmasına borçludur.

Buna rağmen kurulan ve işletilen termik santrallerden 
çıkan atıkların hava, su ve toprak kirliliğine yol açacağı 
ve toplum sağlığını olumsuz etkileyeceği gerek Türkiye, 
gerekse Dünya ölçeğinden örnekleriyle ortadayken, yöre 
halkının muhalefetini önlemek adına, büyük bir iş kapısı 
olarak lanse edilen Termik Santralin varlığında, halkın 
ekonomik mağduriyetinin önüne geçileceğine dair göz 
boyama propagandası yürüten rant peşindeki yetkililerce, 
masum halkın çaresizliği ve iyi niyetinin hedef alınması 
kabul edilemez.

Tüm bu olumsuzlukların Alpu ve çevre köylerdeki doğal 
güzelliğin bozulmasına, turizm faaliyetlerindeki canlılığın 
azalmasına, konutların değerinin yarıya düşmesine, tarım 
arazilerinin kamulaştırılarak, arazi sahiplerinin düşük 
ücretlerle tazminat almaya mecbur bırakılmasına, hatta 
işsizliğin, göçlerin artmasına, meyvenin, sebzenin, arının, 
balığın yok edilmesine,  dolayısıyla ekonomik yapıda 
bozulmalara sebep olmasına izin vermeyeceğiz.

Gözünü para ve rant hırsı bürümüş sermaye sahiplerine 
sözümüz;

Ovamıza karışma, bırak nefes alalım.

Güneşimiz, rüzgârımız, jeotermal ve biyoyakıt gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarımız bize yeter, Termik Santral olmasa da 
olur…

TMMOB ESKİŞEHİR İL KOORDİNASYON KURULU
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TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi üyesi 
24 yaşındaki Delil Arslan, TGM Deniz İşletmeciliği ve 
Acenteliği Ltd. Şti.’nde çalışmaya başlamasının üçüncü 
gününde iş cinayetinde yaşamını yitirmiştir.

Delil Arslan’ın, TGM firmasının Panama’dan Hindistan’a 
sıvılaştırılmış amonyak gazı taşıyan “Gas Cat” isimli 
gemisinde çalışırken, 30 Eylül 2017 Cumartesi sabahı Sri 
Lanka açıklarında elektrik akımına kapılarak yaşamını 
yitirdiği tespit edilmiştir. Gemi yönetimi Delil Arslan’ın 
yaşamını yitirmesine neden olan olay ile ilgili TGM firması 
bir teknik inceleme yapıldığını beyan etmiş olsa da, yapıldığı 
beyan edilen teknik incelemenin içeriği konusunda ne 
iş cinayetinde kaybettiğimiz Delil Arslan’ın ailesi ne de 
kamuoyu bilgilendirilmemiştir.

Yaşanan iş cinayeti konusunda konsolosluğu, Delil 
Arslan’ın ailesini ve teknik inceleme yapacak yetkilileri 
bilgilendirmekten kaçınan TGM firması, yaşanan iş 
cinayetinin kamuoyunda yer almasının üzerinden 24 saat 
geçmeden kamuoyunu bilgilendirme amacı ile bir yazıyı 
internet sitesinde yayınlamıştır.

TGM firması tarafından yapılan açıklama teknik 
dayanaklardan yoksun olmakla birlikte, kamuoyunun 
nezdinde, yaşanan iş cinayetini kader/fıtrat olarak 
değerlendirme kültürünü ortaya koymaktadır.

Meslektaşımız Delil Arslan’ın yaşamını yitirdiği iş cinayeti 
ile ilgili olarak TGM firması şu soruları cevaplamalıdır;

1-TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasına 68318 sicil 
numarası ile kayıtlı olan bir Elektrik Elektronik Mühendisi 
olan Delil Arslan’ın, ısrarla stajyer olarak tanımlanmasının 
nedeni nedir?

2- TGM firmasının basın açıklamasında belirtmiş olduğu 
ve olay mahallinde alınmış olan tedbirler nelerdir? İşçi 
sağlığı ve iş güvenliği gereği yapılması gereken risk analizi 
ve diğer çalışmalar yapılmış mıdır? TGM firması yapmış 
olduğu çalışmaları ve olay mahalli kayıtlarını incelemeye 
müsait bir şekilde kamuoyu ile paylaşmalıdır.

3- Delil Arslan’a yasal ve vicdani zorunluluk olarak verilmesi 

gereken oryantasyon eğitimi, iş güvenliği eğitimleri verilmiş 
midir? Kullanacağı kişisel koruyucu ekipmanlar teslim 
edilmiş ve gerekli bilgilendirmeler yapılmış mıdır?

4- Kontrolsüz bir şekilde orada bulunan elektrik kablosunun 
Delil Arslan’a temas etmesi, olay mahallinde gerekli çevre 
güvenliğinin sağlanmadığını göstermektedir. Daha önce 
“Gas Cat” isimli gemide ve TGM firmasının diğer gemi ve 
birimlerinde yaşanan kaza ve iş cinayetleri nelerdir ve kayıt 
altına alınmış mıdır?

5- Elektrik Elektronik Mühendisinin floresan değişimi 
işlerinde tekniker olarak kullanılması işletmeniz için genel 
bir uygulama mıdır?

6-  İş cinayetine şahit olan mühendisin beyanı alınmadan 
gemi ile birlikte olay mahallinden kaçırılmasının amacı, 
yaşanan iş cinayeti ile ilgili olarak gerekli sorgulamanın 
yapılmasını engellemek midir? Bu kararı “Gas Cat” 
gemisinin kaptanı tek başına mı vermiştir, yoksa TGM 
firmasının bu konuda bir talimatı var mıdır?

7- İş cinayetinde hayatını kaybeden Delil Arslan’ın babası 
Cemal Arslan ve TMMOB ÇMO Üyemiz İş Güvenliği 
Uzmanı Berivan ÖZHAN cenazeyi almak üzere Sri 
Lanka’ya giderek yaptıkları kısıtlı incelemeler sonucunda 
dahi, TGM firmasının beyan ettiği gibi olayın düşük volt 
çarpması sonucu yaşanan bir kalp durması olmayıp, ölümün 
düşük bir voltajdan kaynaklanmadığını tespit etmiştir. 
TGM firmasının ısrarla yaşanan iş cinayetini “düşük 
voltaj ile yaşanmıştır” beyanı ile açıklaması, firmanın iş 
cinayetindeki suçunu Delil Arslan ve diğer mühendisin 
üzerine yıkarak sorumluluktan kaçma çabasından mıdır?

Yaşanan diğer iş cinayetlerinde söylediğimiz gibi; 
meslektaşımız Delil Arslan’ın ölümüne neden olan bu iş 
cinayeti ne kader ne de fıtrattır. İş cinayetlerinin temelinde 
patronların kâr hırsı olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

Meslektaşımız ve üyemiz Delil Arslan’ın yaşamını yitirdiği 
iş cinayetinin takipçisi olacağımızı ve sorumluların 
yargılanması için tüm çalışmaları yapacağımızı basına ve 
kamuoyuna saygıyla duyururuz.

İSTANBUL İKK: MESLEKTAŞIMIZ DELİL ARSLAN’IN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ 
İŞ CİNAYETİNİN TAKİPÇİSİYİZ

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi üyesi 24 yaşındaki Delil Arslan’ın, 
TGM Deniz İşletmeciliği ve Acenteliği Ltd. Şti.’nde çalışmaya başlamasının üçüncü gününde iş cinayetinde yaşamını 
yitirmesine ilişkin 5 Ekim 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Yol yapımı gerekçesiyle ODTÜ ormanlarının katledilmesi ile 
ilgili TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 3 Ekim 2017 
tarihinde Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şehir Hastanesi için yol yapımı gerekçesiyle gece yarısı 
kolluk kuvvetleri eşliğinde ODTÜ arazisine giren Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 4.5 km uzunluğunda yer 
yer 135 metreyi bulan genişlikte bir orman alanını yok et-
mesine ilişkin TMMOB Ankara İKK adına İKK Sekreteri 
Özgür Topçu, “Ormanın talan edilmesi ODTÜ Rektörlüğü ile 
Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan bir protokole 
dayandırılmaktadır. Atılan imzaların mürekkebi kurumadan 

başlatıldığı anlaşılan bu saldırı, hukuki sürecin işletilmediğine 
dair en büyük kanıttır” dedi.

“Şehir Hastanesi’ne gittiği iddia edilmesine rağmen İncek 
Bölgesi’ndeki lüks yapılara çıkan ve çalışmaları devam eden 
yollar, ODTÜ Ormanı’nın bir parçasıdır” diyen Topçu, 
şunları söyledi: 

“Herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kendi arazi-
sinde yer alan tek bir ağacın yerini değiştirebilmek için bile 
günlerce sürecek hukuki sürece tabiyken bir gecede 4 bin 
civarındaki ağacın ormanlık alandan sökülmesi hukuksuz-
dur! Yapılan bu çalışmalar esnasında Orman Kanunu açıkça 
ihlal edilmiştir. Bu konuda sorumlu olan ve konunun tarafı 
olan kurumlar bu noktada açıkça suç işlemiş ya da görevin 
sorumluluklarını ihmal etmiştir. Bizler, kent yaşamının sağ-
lıklı bir şekilde devam edebilmesi için hayati öneme sahip 
olan Ormanlık arazilerin rant uğruna talan edilmesini kabul 
etmiyoruz.”

Topçu, rant projeleri uğruna yapılan talanların bir an önce 
son bulması için, “Bu sürecin çeşitli aşamalarında suçu ya 
da ihmali olan kurumlar ile ilgili hukuki olarak gereğinin 
yapılması” talebiyle suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Gaziantep’de faaliyet gösteren Babacanlar Kargo’da Tüm Ta-
şıma İşçileri Sendikası’na (TÜMTİS) üye oldukları için darp 
edilerek işten çıkarılan 9 işçinin direnişinin 38’inci gününde 
aralarında TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu’nun 
da bulunduğu emek ve meslek örgütü temsilcileri tarafından 
ziyaret edildi.

Ziyarete  TMMOB Dönem Sözcüsü Burkay Güçyetmez, Mi-
marlar Odası Şube Başkanı Özgür Girişken, KESK Dönem 
Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ersönmez, Tüm 
Bel-Sen Şube Başkanı Bekir Hançerkıran,Antep-Kilis Tabip 
Odası Başkanı Dr. Hamza Ağca, DİSK Bölge Başkanı Ali 
Gülücü ve Genel-İş Şube Başkanı Süleyman Göçmen’in de 
aralarında bulunduğu örgüt temsilcileri katıldı.

Anayasal hakkını kullanan işçilere yönelik darp etmeye 
varan şiddet yöntemlerinin ve işten atmanın kabul edilemez 
olduğunu belirten DİSK Bölge Başkanı Ali Gülücü, “İşçilere 
yapılan bu muameleyi kınıyoruz. TÜMTİS’in mücadeleci 
çizgisini biliyoruz. Bu mücadelede de kazanacağına inanıyor 
ve destekliyoruz” dedi.

Kamu emekçilerinin son dönemde karşı karşıya kaldığı bas-
kılara değinen KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Şube 
Başkanı Ali Ersönmez de, işçilerin ve sendikamızın kararlı ve 
direngen tutumunu moral verici bulduklarını söyledi. Ersön-
mez, “Bu mücadelede sonuna kadar yanınızdayız, kazanana 
kadar destek ve dayanışmamız sürecektir” dedi.

Güvencesiz ve esnek çalışma biçimleri nedeniyle işçilerin 
çalışma koşullarının giderek kötüleştiğini, her yıl 2 bin dola-
yında insanın çalışırken hayatını kaybettiğini belirten TTB 
Gaziantep-Kilis Şube Başkanı Hamza Ağca da, “İşçiler çalışır-
ken kendi yaşamlarını dahi koruyamıyor; en temel haklarını 
dahi kullanamıyorlar. Babacanlar işyerinde yapılan da temel 
bir hak olan örgütlenme hakkına yönelik tahammülsüzlüktür. 
İşçilerin haklarını vermesi gereken işverenin bu tutumunu 
kınıyoruz” dedi.

TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk ise yetkili makamlara 
yazdıkları şikâyet dilekçelerine karşın Babacanlar patronunun 
hâlâ işten attığı işçilerin yerine kaçak Suriyeli işçileri çalıştır-
dığını belirtti. Öztürk, Babacanlar işçileri işlerine geri dönene 
dek direnişi sürdüreceklerini de vurguladı.

TMMOB ANKARA İKK’DAN ODTÜ TALANINA SUÇ DUYURUSU

TMMOB GAZİANTEP İKK DİRENİŞTEKİ TÜMTİS İŞÇİLERİNİ ZİYARET ETTİ
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TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi’nde bakım çalışması yapılan 
tankta meydana gelen patlamada 4 taşeron işçi hayatını 
kaybetti, 2 işçi ise yaralandı. Taşeron işçiler bir kez daha iş 
cinayetine kurban giderken, patron ise üretimin devam etmesi 
için elinden geleni yapıyordu. Öncelikle işçi kardeşlerimizin 
ailelerini başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Biliyoruz; Bergama, Aliağa, Menemen, Şakran’da işçi evlerine 
ateş düştü, geride acı içindeki eşleri ve çocukları kaldı.

Bu kaza kader değildi, söz konusu iş cinayetine adım 
adım gelindi. Hükümet TÜPRAŞ’ı özelleştirdi, patron 
taşeronlaştırdı, işçiler üzerindeki üretim baskısını arttırdı. 
İşçilerin uyarıları dikkate alınmadı. Verdikleri mücadele 
OHAL ile engellendi. Koç Holding, kârını 11 kat artırırken, 
işçilere ölüm düştü.

Evet, bu cinayet göz göre göre gelmiştir. Nafta tankının 
bakım sonrasında kapağının sıkışması üzerine, kapakta 
kesme işlemi yapılmaya çalışılmış, ancak bu işlemden önce 
tankın içinde yapılması gereken gas-free testinin yapılmadığı 
anlaşılmaktadır. Bu da TÜPRAŞ’ın, taşeron firma tarafından 
yapılan işlemleri işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gerekli 
bir biçimde denetlemediğini göstermektedir.

İşçiler ölürken üretimin devam etmesi için çevik kuvvetin gelip 
ailelerin uzaklaştırılması, onların hastaneye yönlendirilmesi, 
olayın örtbas edilmeye çalışılması aslında olayın iş kazası değil 
cinayet olduğunun en açık göstergesidir. Söz konusu cinayetin 
sorumlusu ise TÜPRAŞ üzerinden helikopterle geçip giden 
patronun kendisidir. Patronların kârları, denetimsizlikle, 
görmezden gelmeyle, işçilerin kanıyla büyümektedir.

Aliağa Kaymakamı “büyütecek bir şey olmadığını” söyleyerek, 
“adli bir vaka, talihsiz bir olay” demesi, AKP Genel Başkan 
Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ’ın, “Her şey 
normal, işletme üretime devam ediyor, bir sıkıntı yok, 
birkaç ölü var, üzgünüz” ifadelerini kullanması, TÜPRAŞ 
yönetiminin, suçu ‘alt yüklenici’ diyerek taşeron firmaya 
atarak işin içinden sıyrılmaya çalışması, ülkemizde emek 

alanında yaşanan iş cinayetlerindeki patron-devlet-AKP 
üçgenini bir kez daha gözler önüne seriyor.

TÜPRAŞ ve Koç Holding: Fabrikaların fabrikası, 
sanayinin sarayı

TÜPRAŞ en büyük, en çok kazanan, en çok kâr eden, en 
çok satış yapan, bütün “en”leri toplayan Türkiye sanayisinin 
adeta zirvesinde, fildişi bir kule, sermaye sınıfının sarayı 
görünümünde.

Kazadan sonra gerek şirket görevlileri, gerek devlet ve 
hükümet yetkilileri ilk elden, telaşla “Endişelenecek bir 
şey yok normal bir kaza oldu. Üretim devam ediyor” dedi. 
Elbette bu kaygılar başat kaygılar, ancak söz konusu TÜPRAŞ 
olduğunda patronların endişeleneceği bir başka şey daha var. 
Aliağa bölgesi de, Türkiye de pek çok facia yaşadı, özellikle 
AKP döneminde. 3-5-10-302 işçinin birden öldüğü facialar 
gerçekleşti. Soma faciası hariç devlet en küçük idare amiri 
olan kaymakamdan başlayarak, milletvekiline, bakanına 
kadar ufak bir açıklama, başsağlığı yapmaya değer görmediler 
bu faciaları. TÜPRAŞ, Türkiye’nin ‘göz bebeği’ olan bir 
kuruluş, aynı zamanda sanayinin mihenk taşlarından böyle 
bir fabrikada gereken denetimlerin yapılmadığı, işçi sağlığı 
önlemlerinin taşeron sistemi ve esnek, kuralsız çalışmaya 
terk edildiği ve bunun sonucunda yaşanan patlamada 
yüzlerce işçinin ölebileceği gerçeğinin üstü kapatılmak 
istenmektedir. Sendikasız, güvencesiz ve uluslararası 
normlara uygun olmayan çalışma koşullarının ortaya 
çıkmasından patronundan kamu görevlilerine kadar herkes 
korkmakta ve bu cinayetin üstü örtülmeye çalışılmaktadır. 
Aliağa’daki sendikaların, siyasal partilerin hastaneye giderek 
ailelere başsağlığı dileyecek yüzlerinin olmaması bundandır.

Bizler, emek ve meslek örgütleri olarak bu iş cinayetinin 
sorumlularına derhal soruşturma açılmasını, bu cinayete 
göz yuman patronların, kamu görevlilerinin yargı önüne 
çıkarılarak sorumlulardan hesap sorulmasını talep ediyoruz, 
tüm yurttaşları taşeron sistemi ve esnek, kuralsız çalışmaya 
karşı ortak mücadeleye çağırıyoruz.

DİSK-KESK-TMMOB İZMİR BİRİMLERİ: PATRONLARIN KÂRI, 
İŞÇİLERİN KANIYLA BÜYÜYOR

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler Platformu TÜPRAŞ Aliağa Rafi-
nerisi’nde bakım çalışması yapılan tankta meydana gelen patlamada 4 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçininse yaralandığı 
kazaya ilişkin 12 Ekim 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptılar.
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BASINA VE KAMUOYUNA

Son yıllarda ülkede yaşanan maden ocağı kazalarının 
sonucunda Soma da 301, Ermenek’te 18, Siirt Madenköy’de 
16, 2014 yılı Haziran ayında 15 gün içerisinde Şırnak ta 
meydana gelen iş kazalarında 5 işçi yaşamını yitirmiş, bir 
işçi de yaralanmıştır. Dün itibari ile Şırnak’ta yine aynı 
yerde aynı acı haberi duymuş bulunmaktayız. Maalesef 
defalarca hükümete bu işin nasıl yapılacağı ve kontrol 
edileceği tarafımızca söylenmesine rağmen her gelen acı 
haberlerden sonra hükümet bu sorumluluğu üzerinden 
atmakta suçu başkasında aramak ta ve göz yumduğu şirketleri 
suçlamaktadır.

Şırnak kömür ocaklarında, büyük bir kısmı kayıt altına 
alınmamış olmakla birlikte çok sayıda ölüm ve yaralanma 
vakalarına yol açan iş kazaları yaşanmaktadır. Yaşanan 
bu olayların Şırnak özelinde aslında, TKİ(Türkiye kömür 
işletmeleri) Şırnak bölgesinde kendine ait kömür ruhsatlarını 
2002 yılında %5 rödevans karşılığında Şırnak İl Özel İdareye 
devretmesi ile başlıyor. Daha sonra, Şırnak İl Özel İdare ise 
2007 yılında %20 rödevans ve %3.5’lik ortaklık karşılığında 

Geliş Madenciliğe devretmiştir. Geliş Madencilik de 2013 
yılında bu ruhsatlar üzerindeki haklarını Global Enerjiye 
devretmiştir. Dün yaşanan ölümlerin ardından bakanlık 
yine aynı tavrı takınarak sorumluluklarından kaçarak Enerji 
bakanlığının,“işletme, iş güvenliği ve riski barındırdığı için 
MİGEM tarafından 2013 yılında faaliyeti durdurulmuş bir 
sahadır” dediği şirketin, aslında 2017 yıllında TKİ ocakları 
çalıştırması için söz konusu şirkete tekrar ihaleyle vermiştir. 
Bu ihalenin sonucunda da 2505 (S:16399) ruhsat numarasına 
sahip şirketin STANDART TEKNOLOJİ A.Ş. / KAAN 
İŞ MAKİNALARI A.Ş. VE ACAR İNŞAAT A.Ş. ortak 
girişimcilere devrettiği, Maden Mühendisleri Odamızca tespit 
edilmiştir. Dolaysı bakanlığın zikrettiği açıklama sadece 2013 
yılı için geçerlidir.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre 2013’te ruhsat 
tarihinin durdurulmasından bu yana maden ocağında 
çalışmalar kaçak bir şekilde sürekli devam edildiği bilgisine 
ulaşılmıştır. 2017 ruhsat yenilenmesinden sonra da ocakları 
kaçak çalıştıranlar işlerine devam edip resmi prosedürler 
kaçağa uydurulmuştur. Diğer bir deyişle söz konusu 
ocaklarda bugüne kadar yapılan kömür üretiminin ve 

TMMOB DİYARBAKIR İKK, ŞIRNAK’TA YAŞANAN MADEN FACİASINA 
İLİŞKİN BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

17 Ekim’de Şırnakta yaşanan ve 7 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan maden faciasına ilişkin aralarında TMMOB 
İl Koordinasyon Kurulunun da bulunduğu Amed Emek ve Demokrasi Platformu, 18 Ekim tarihinde Diyarbakır’da basın 
toplantısı düzenledi.



50 birlik haberleri
Eylül - Ekim 2017/Sayı 176

oluşan iş kazalarının muhatabı tespit edilemezken, üretilen 
kömürün yasal yollardan farklı alanlarda kullanılmak üzere 
ve yetkililerin bilgisi dâhilinde satışa sunulduğu gerçeği 
orta yerde durmaktadır. Kaçak olarak nitelendirilen bu 
ocaklardan üretilen tonlarca kömür TKİ kantarından 
geçirilip tuğla, çimento fabrikalarına ve çevre illerde yakıt 
olarak kullanılmak üzere satılmakta, Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı’na verildiği söylenmektedir. Tüm bunlara rağmen 
bakanlığın ve ilgili müdürlüğünün sorumluluklarından 
adeta kaçarcasına bu işyerinin kaçak olduğunu bilmedikleri 
söylenemez, çünkü sadece ölümlerin yaşandığı kazalarda 
bakanlık bu tetkiki yapma sorumluluğunda değildir, aksine 
tüm bu süreçlerin takipçisi olacağına işletmesini durdurduğu 
şirketin nasıl oluyor da 2017 de TKİ tarafından ihale edildiği 
ve söz konusu şirkete devredildiği sorusu kocaman bir soru 
olarak durmaktadır.

17.10.2017 tarihinde saat 14.30 civarında yaşanan kazanın 
detayları şu şekilde; Söz konusu maden ocağında teknik proje 
kapsamında çalışma yürütülmediği gözle görülür bir şekilde 
aşikardır. Çünkü işçilerin mola esnasında otururken üzerlerine 
yukarıdan bir kaya parçasının düşmesi sonucu bilinen elim 
kaza olmuştur. Teknik gözlemlerde tamamen ilkel ve gelişi 
güzel kömür damarında cevheri almaya yönelik bir çalışma 
sürdürüldüğü görülmektedir. İş güvenliği ve işçi sağlığı ile 
ilgili her hangi bir önlemin alınmadığı gözlenmektedir. 
İşletmenin yapıldığı sahaya bakıldığında kazayı önlemek 
amaçlı palya, basamak ve şevlerin olmadığı, uyarı levhaları 
bulunmadığı, yanaşma bariyerlerinin konulmadığı dolayısıyla 
kazayı önleyici tedbirlerin alınmadığı adeta kazaya davetiye 
çıkarıldığı görülmektedir. Şu anki bilgilere göre 7 kişinin 
yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır bir şekilde yaralandığı 
bilinmektedir. Bu durumda söz konusu firma ile birlikte 
kontrol yetkilileri olan kurum ve kuruluşların da kontrol 
görevlerini yerine getirmediği, daha önceki kazalarda 
uyarılmalarına rağmen bu konuda tedbir alınmadığı sonucu 
aynı yerde kazanın gerçekleşti görülmektedir.

Enerji bakanlığının ve MİGEMİN yaptığı açıklamaya göre 
ocağın ruhsatsız olduğu ve kaçak işletildiği belirtilmiştir. 
Bu durumun aslında bakanlığın söylediği şekilde olmadığı 
yukarıda zikrettiğimiz gibi ihale yolu ile bu şirkete çalışma 
ruhsatı verildiğini görmekteyiz. Kentin hemen yanı başında 
olan bu ocağın ve 1 km uzaklığında bir karakolun (Maden 
karakolu) bulunmasına rağmen çalışmalarını sürdürmüştür. 
Bu durum dada Bakanlığın zikrettiği gibi ocağın kaçak 
işletilmediği, yasadışı bir şekilde çalışmasına göz yumulmadığı 
görülmektedir. Aksi takdirde karakolun hemen yanı başında 
yapılan çalışmadan bihaber olmaları mümkün değildir. Bu 
yüzden Bakanlık yaşanan menfur ölümlerin sorumluluğunu 
almalı ve bir an önce tarafsız kurumlar tarafından bu 
şirketlerin denetlenmesinin önünü açmalıdır.

Doğanın insanlığa bir kez bahşettiği ve tekrarı olmayan bu 
doğal kaynaklarımızın, işçi sağlığı ve güvenliği çerçevesinde, 
çevresel etki yaratmadan, en yüksek verimle, doğadan 
alıp doğru bir biçimde kullanıma sunulması gerekir. 
Oysa bölgemizde şu anda Şırnak asfaltitleri, bir plan 
proje dâhilinde işletilmemekte, işçi sağlığı ve güvenliği 
kurallarına uyulmamakta ve üretilen kömür uygun 
alanlarda değerlendirilmemektedir. Bunun yanında ölümler 
ile birlikte kaçak üretim sonucu ocak yangınları göçükler 
gibi nedenlerden dolayı yüksek oranda üretim kayıpları 
oluşmaktadır.

Benzer durum açık ocaklar için de söz konusu olup, kontrolsüz 
patlatma ve kazı sonucu oluşan dik ve yüksek şevlerden 
kaynaklanan göçükler sonucunda ölümlü ve yaralanmalı iş 
kazaları yaşanmaktadır. Neo-liberal politikaların getirdiği 
taşeronlaşma ve bu uygulamanın getirdiği ucuz iş gücü ve 
yüksek kar sağlamak uğruna işçilerin hayatını hiçe saymaktır. 
Bölgede 3 ocaktan biri olan bu işletme alanı benzeri kazalar 
ve ölümlere tedbirsizlik ve devletin kontrol mekanizmasının 
olmayışından kaynaklandığı ayyuka çıkmıştır.

Maden Kanunu hükümlerini yürütmek ile yükümlü 
bulunan Bakanlar Kurulu‘nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı‘nın, Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘nün aynı 
zamanda, mülki idare birimlerinin, kapatılmış olan ocaklarda 
da kaçak kömür üretimine bir an evvel engel olmaları ve 
ruhsat sahasında gerekli önlemlerin alınmasını sağlayarak, 
benzer durumların yaşanmasına engel olması gerektiğini 
aksi takdirde sorumluluğun kendilerinde olacağını Maden 
Mühendisleri Odası olarak tekrar hatırlatıyor ve yetkilileri 
göreve davet ediyoruz.

Hükümet yetkililerinin TKİ’yi özelleştirerek taşere 
firmalar aracılığıyla gerçekleşen ve oluşacak olan vahim 
kazaların müsebbibi olacağı ve bunun sorumluluğundan da 
kaçamayacağı, bu yüzdende kurumsal sorumluluklarını yerine 
getirmesi gerektiğini belirtiyoruz.

Devlet sorunun muhatabı olma cesaretini göstererek taşeron 
sisteminden vazgeçip üretimi ilgi kurumlar aracılığı ile tüm iş 
sağlığı güvenliği önlemlerini yaşama geçirerek, insan odaklı 
ve kamu yararına yapmalı, bunun ön çalışması olarak meslek 
örgütlerinden ve akademik çevrelerden ne yapılması gerektiği 
konusunda destek almalı, adı geçen sahalarda yerinde 
inceleme yaparak uygun üretim şeklini belirlemelidir.

Ocaklarda yapılacak üretim; bölge halkına düşük ücret, 
sakatlanma ve ölüm yerine, yaşam standardını yükselten, 
eğitim ve sağlık koşullarını iyileştiren üretimler olarak 
yansımalıdır.

AMED EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU
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TMMOB’nin i lk  Genel 
Kurulu’nun gerçekleştirildiği 
tar ih  o lan 18-21 Ekim 
tarihlerinin 63. Yıldönümü, 
TMMOB Ankara, Denizli 
ve Kırklareli İl Koordinasyon 
Kurulları tarafından yapılan 
etkinliklerle kutlandı.

Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu 20-23 Ekim 2017 
tarihleri arasında “Dünden 
bugüne aynı kararlılık ve inançla sürdürdüğümüz 
mücadelemizin 63. Yılı” temalı bir fotoğraf sergisi düzenledi. 
İnşaat Mühendisler Odası Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB’nin 
63 yıllık mücadele birikimini geleceğe taşımakta kararlı 
olduğunun altını çizdi.

Denizli İl Koordinasyon Kurulu Mühendislik Mimarlık 
Haftası etkinlikleri çerçevesinde 18 Ekim 2017 tarihinde 
kitlesel bir basın açıklaması yaptı. TMMOB’ye bağlı odaların 
şube yöneticileri ve temsilcileri ile çok sayıda mimar, 
mühendis ve şehir plancısının katıldığı basın açıklamasında 
açıklamayı Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cüneyt 
Zeytinci okudu.

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Mühendislik ve Mimarlık 
Haftası nedeniyle 20 Ekim 2017 tarihinde Kırklareli 
Özgürlük ve Demokrasi Meydanındaki Atatürk anıtına 

ç e l e n k  b ı r a k t ı .  G e n i ş 
katılımın sağlandığı anmada 
saygı duruşunun ardından 
kamuoyunun bilgilendirilmesi 
amacıyla, TMMOB Kırklareli 
İKK Sekreteri Erol Özkan 
tarafından günün anlamı ve 
içeriğine yönelik olarak basın 
açıklaması yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı  Emin  Koramaz 

tarafından 20 Ekim 2017 tarihinde Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu’nun gerçekleştirdiği 63. Yıl Sergisi’nde yaptığı 
konuşma metni:

Değerli mücadele arkadaşlarım, sevgili konuklarımız

Türkiye’deki mühendis, mimar ve şehir plancılarının uzun 
geçmişe dayanan meslek örgüt kurma çabalarının gerçeğe 
dönüşmesinin, Tür Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 
kuruluşunun 63. Yıldönümü nedeniyle bir aradayız. Hepiniz 
hoş geldiniz.

Bildiğiniz gibi 4 Şubat 1954 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanan 6235 Sayılı Kanun’la kurulan TMMOB’nin ilk 
Genel Kurulu, 18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Salonunda gerçekleştirilmiştir. Farklı 
meslek alanlarında mühendis ve mimar temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen ilk genel kurulumuzda, TMMOB 
tüzüğü kabul edilmiş ve birlik bünyesinde 10 meslek odası 
kurularak TMMOB’nin örgütsel hayatı fiilen başlamıştır.

TMMOB İKK’LARI TMMOB HAFTASI ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ
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63 yılın ardından bugün Birliğimiz bünyesinde 24 Oda, bu 
Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulumuz 
bulunmaktadır. 91 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı disiplininden toplam 520 bine yakın üyemizle 
Türkiye’nin en büyük mesleki kitle örgütlerinden biriyiz.

63 yıl önce genel kurul salonunda başlayan örgütlü 
yapımızın, 1960’lı yılların sonundan itibaren sokaklardaki 
emek ve demokrasi mücadelesi ile kaynaşmasıyla birlikte, 
TMMOB’nin bugüne ulaşan kurumsal kimliği ortaya 
çıkmıştır. Bu kimlik, ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinde 
bilim ve teknoloji politikalarının önemine vurgu yapan, kamu 
yararı ve adil paylaşımdan yana, yurtsever, devrimci, ilerici 
ve toplumcu geleneğimizdir.

Bu geleneğin ortaya çıkmasında büyük emekleri olan 
ve hayatlarını bu mücadeleye adayarak örgütümüzün 
ortak değeri haline gelen Harun KARADENİZ’den Zeki 
ERGİNBAY’a, Akın ÖZDEMİR’den Haluk SILAY’a, 
Bedri KARAFAKİOĞLU’dan Nejdet BULUT’a, Güney 
ÖZCEBE’den Sezai GÜRÜ’ye, Haldun ÖZEN’den Hasan 
BALIKÇI’ya ve elbette Teoman ÖZTÜRK’e kadar daha 
isimlerini burada sayamadığım tüm devrimci, demokrat ve 
yurtsever meslektaşımızı burada saygı ve özlemle anıyorum.

Değerli arkadaşlar,

TMMOB bir yandan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 
hak ve çıkarlarını ülkemiz ve halkımızın çıkarları temelinde 
korumak ve geliştirmek için mücadele verirken, diğer yandan 
da mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının 
zeminini yaratmak için mücadele vermektedir.

Birliğimiz ve bağlı odalarımız, sanayiden planlamaya, 
kentleşmeden enerjiye, gıda güvenliğinden ormanlara, çevre 
politikalarından yapı denetime, işçi sağlığından madenciliğe, 
ulaşımdan enerjiye kadar insana ve topluma dair her alanda 
mesleki bilgi ve birikimimizi emekten, halktan, ülkemizden, 
meslek-meslektaş çıkarlarından yana kullanmaktadır.

Çünkü TMMOB, mühendislerin, mimarların, şehir 
plancılarının sorunlarının halkın sorunlarından ayrı 
tutulmayacağı, sorunlarımızın çözümünün büyük ölçüde 
emekçi sınıfların sorunlarının çözümünde yattığının 
bilincindedir. Bu yüzden mesleğin ve meslektaşlarının 
sorunlarını, ülke sorunlarıyla bütünlüklü olarak ele alır. Bu 
anlayışla ülkedeki emek, barış, demokrasi, insan hakları ve 
özgürlükler mücadelesinin en önemli bileşenlerinden biridir. 
TMMOB bu mücadelede gücünü sadece bağlı odalarından 
ve odalarının örgütlü üyelerinden almaktadır.

TMMOB ve bağlı odaları, geçmişinde olduğu gibi bugün de 
meslek alanları ile ilgili her konuda bilgiyi biriktirmeyi ve 
kamuoyu ile paylaşmayı ana çalışma alanı olarak görmektedir. 
Bu doğrultuda yayınlanan raporlarla, açılan kamu davalarıyla, 
düzenlenen kongre-sempozyumlarla, yapılan açıklamalarla, 

gerçekleştirilen mitinglerle bilimin ve tekniğin halktan ve 
doğandan yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün 
olabileceğini ortaya koymaya çalışmaktadır.

TMMOB kuruluşunun 63. yılında da karanlığa karşı aydınlığı, 
savaşa karşı barışı, dinci gericiliğe karşı laikliği, otoriter 
yönetim anlayışına karşı özgürlükleri, ırkçılığa karşı eşitliği,  
linç kültürüne karşı bir arada yaşamı, rant ve sömürüye karşı 
emeği, yağma düzenine karşı kamusallığı, emperyalizme karşı 
bağımsızlığı savunmaya devam etmektedir.

Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi, 
dün olduğu gibi bugün de,  “Yüreğimizdeki insan sevgisini 
ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin 
söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği 
emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine 
sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda 
inançlı ve kararlıyız.”

Bu inanç ve kararlılıkla Odalarımızı ve TMMOB’yi 
savunmaya, büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. 
Bu büyük sorumluluğa omuz veren siz değerli arkadaşlarımla 
birlikte mücadale etmekten büyük onur duyuyorum. 
Hepimize kolay gelsin.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz



53 
Eylül - Ekim 2017/Sayı 176
birlik haberleri

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, “Kent İçi Ulaşım” 
temasıyla, kentin sakini değil, sahibi olma anlayışıyla 28 Ekim 
2017 tarihinde BAOB yerleşkesinde “Bursa Kent İçi Ulaşım 
Sempozyumu”nu gerçekleştirdi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan TMMOB Bursa İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Fikri Düşünceli, “TMMOB 
kuruluşundan bu yana gerek meslek alanlarına gerekse 
tematik konulara ilişkin olarak düzenlediği etkinliklerde 
kamuoyuna açılımlar, çözüm önerileri ve modeller sunmuştur.

TMMOB kent sorunlarına ilişkin olarak, özellikle son yirmi 
yıldır yerel yönetimler, kamu kaynaklarının dağılımı, tarım, 
sanayi, afetler, çevre, altyapı, ulaşım, konut, turizm, kentsel 
koruma ve kentsel dönüşüm temalarında sorun tespitlerini 
ve çözüm önerilerini kamuoyuna sunmaktadır.

Bu anlamda; TMMOB, kentin sakini değil, sahibi olma 
anlayışı ile kent sempozyumları düzenlemektedir. Bursa’da 
TMMOB’a bağlı Meslek Odaları tarafından 2007, 2009 
yıllarında “Bursa Kentine Çözümler”, 2011 yılında “Dirençli 
Kent Bursa”, 2013 yılında “Kimliğini Arayan Kent Bursa” 
ve 2015 yılında “Kent Suçları ve Kent Mücadelesi” ana 
temalarıyla kent sempozyumları gerçekleştirmiştir.

“Günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olarak 
görülen ulaştırma sistemi; ekonomik ve sosyal girdileriyle 
toplumu sürekli etkileyen bir yapıya sahiptir. Toplumsal 
yaşamda modernleşmeye paralel olarak ulaşım hareketliliği 
artarken, yük ve yolcu taşımacılığında toplumun ekonomik-
sosyal yapısı, üretim biçimi ve ekonomik çıkarlar bu 
yapıyı oluşturmakta ve etkilemektedir” diyen Düşünceli, 
konuşmasına şöyle devam etti:

“Ulaşımın amacı, insanlar ve eşyayı en kısa sürede daha ucuz 
ve emniyetli bir şekilde taşımaktır. Devletin temel görevi 
ise; ekonomik ve toplumsal gelişmelerin yarattığı ihtiyaçları 
karşılayabilecek şekilde ulaşım kapasitesini yaratan, ülke 
ve toplum çıkarlarına uygun ulaşım sistemlerini kurmak ve 
koordine etmektir. Ulaştırma sistemleri ve hizmetleri, modern 
ekonomilerin ve toplumsal gelişmenin temel öğesidir.

Hızlı kentleşme, sanayileşme ve nüfus artışının beraberinde 
getirdiği sorunlar hiç kuşkusuz ulaşım sektörüne de 
yansımaktadır. Kentimizin nüfus ve alan olarak büyümesine 

paralel olarak kent içi ulaşım talebi de hızlı 
bir şekilde artış göstermiş, ancak pek çok 
kentimizde olduğu gibi Bursa’da da artan talebe 
cevap verecek düzeyde ulaşım altyapısı tesis 
edilememiştir. Buna bir de özel araç sahipliğinin 
artması eklenmiş, sonucunda da otomobile dayalı 
bir ulaşım yapısı ortaya çıkmıştır. Sonuçta da 
yüksek altyapı gideri, trafik sıkışıklığı, aşırı yakıt 
tüketimi, gürültü ve hava kirliliği, sosyal ayrışma 
ve kentsel alanların verimsiz kullanımı gibi 
sorunlar baş göstermiştir. Bu sorunların varlığı ve 
giderek artma eğilimi göstermesi TMMOB Bursa 

İl Koordinasyon Kurulu olarak bu sempozyumun düzenleme 
gerekçesi olmuştur.”

Sempozyumda İki oturum ve ardından panel – forum 
gerçekleştirildi. Sempozyumda Bursa’da yaşayan herkesin 
sorunu haline gelen ulaşım bilimsel açıdan ortaya koyularak 
kent yöneticilerine çözüm önerilerinde bulunuldu. 
Sempozyumda, kentlerde var olan sorunların çalışması, 
sağlıklı kentsel çevrelerin oluşturulması ve kentsel yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesi için toplumun büyük bir bölümünü 
dışlayan, halkın denetim ve katılımına kapalı bir yerel 
yönetim biçiminin terk edilmesi, kent halkının ve meslek 
örgütlerinin demokratik katılımı ve denetimini sağlayacak 
bir anlayışın geliştirilmesi gerektiği vurguladı.

TMMOB EMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Remzi 
Çınar’ın yönettiği ilk oturumda “Ulaşım Planı ve Trafik” 
konusu ele alındı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Koordinasyon Şube Müdürü Selahattin Dinç, “Bursa Ulaşım 
Master Planı”nı; TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sevilay Çetinkaya, “Bursa 
Ulaşım Planlaması”nı; TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi Ulaşım Komisyonu Başkan Yardımcısı Mehmet 
Tözün Bingöl “Bursa Ulaşım Planlaması”nı; Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı 
Önder Dülger, “Trafiği”; TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi Ulaşım Komisyonu Başkanı Selçuk 
Yıldırım, “Trafik” konusu katılımcılara anlattı.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Fikri 
Düşünceli’nin yönettiği ikinci oturumda “Toplu Taşıma ve 
Raylı Sistem” ele alındı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Danışmanı Taha Aydın’ın, TMMOB EMO Bursa Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çınar’ın, TMMOB İMO 
Bursa Şubesi Ulaşım Komisyonu Üyesi Cengiz Duman’ın, 
“Bursa’da Raylı Sistemler”i anlattıkları sempozyumda 
TMMOB MMO Bursa Şubesi Müdürü C. Serdar Sönmez 
ise MMO Bursa Ulaşım Raporu’nu katılımcılarla paylaştı.

Oturum başkanlığını TMMOB MMO Bursa Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Mart’ın yaptığı Panel - Forum 
bölümünde, Bursa Kent İçi Ulaşım konusunda çözüm 
önerileri değerlendirildi.

BURSA KENT İÇİ ULAŞIM SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Melih Gökçek geçen 23 yılın ardından 28 Ekim Cumartesi 
günü gerçekleştirdiği rant ve talan projeleriyle övünerek 
yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
talebini yerine getirdiğini belirterek görevinden istifa etti. 
Melih Gökçek’in övünerek anlattığı projelerine karşı; yasa 
ve yönetmeliklere aykırı, kentsel planlamadan, bilimsellikten 
uzak ve halk için değil rant için gerçekleştirdiği, TMMOB’ye 
bağlı Odalarımız ve Şubelerimiz tarafından tespit edebildiğimiz 
1400‘ü aşkın konuyu yargıya taşıdığımızı ve 100’ün üzerinde 
de görevi kötüye kullanmaktan dolayı suç duyurusunda 
bulunduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz.  

Cumhuriyetin tüm değerlerine saldırırken, gerici, neoliberal, 
piyasacı politikaları uygulamaya koyarken arkasına AKP 
iktidarının gücünü alan Melih Gökçek istifa etti ama bu 
istifa Ankara’nın kurtuluşu anlamına gelmiyor. Çünkü biz 
biliyoruz ki, Gökçek gitse de, iktidarın politikalarını sürdüren 
yerel yöneticiler ve yandaş sermaye grupları, rant ve talan 
projeleriyle kentimizi, sakinlerini sömürmeye devam edecek.

Melih Gökçek’in gidişine üzüldüğümüzü söyleyemeyiz elbet, 
ancak üzüldüğümüz önemli konular var. Üzüldük; çünkü 
elektrik kesintileri, trafoya giren kediler ve nice olaylarla 
“galip geldiği” seçim yerine, saray iradesiyle gitti. Bizler 
Gökçek’in Ankaralılara hesap verdiği, parsel parsel satılan 
kamu arazilerini açıkladığı; kentimizi ranta, talana, kıyıma 
nasıl kurban ettiğini anlatırken görmek isterdik.

Hukuk ve adaletin diktaya, bilim ve tekniğin yağma ve talana 
üstün geldiği günlerde;

Robottan dinozora, meydan saatlerinden kapılara harcanan 
milyonların hesabını sormak isterdik,

Ankaralılara reva görülen susuzluğun, şehir dışına misafirliğe 
gidin birkaç hafta fikrinin, Gerede Projesi’nin neden iptal 
edildiğinin arkasındaki gerçekleri açıklamasını isterdik,

ODTÜ ormanlarının, Atatürk Orman Çiftliği’nin talanının, 
kimlere peşkeş çekildiğini anlatmasını isterdik,

Havagazı Fabrikası’nın, Etibank Binası’nın, Çubuk Barajındaki 
Su Süzgeci Binası’nın, Çubuk Göl Gazinosu’nun kimleri 
rahatsız ettiği için hangi çılgın projelere kurban edildiğini, 
kimlere ihale edildiğini anlatsın isterdik,

Çok övündüğü 312 köprülü kavşağa rağmen neden işimize, 
evimize saatlerce ulaşmaya çabaladığımızı, bu konunun kent 
yönetimiyle doğrudan alakalı olduğunu bilip bilmediğini 
öğrenmek isterdik,

Bir ulaşım aracı olarak metroya, genel de ise toplu taşımaya 
karşı bu kadar mesafeli olmasının altında yatan gerçeği de 
halkımız ile paylaşmasını isterdik,

27 milyon lira harcanan Cumhuriyet Kulesi’nin inşaatının 
neden durdurulduğunu, tadilat yaptırılan tarihi İller Bankası 

TMMOB ANKARA İKK: MELİH GÖKÇEK HALKA HESAP VERECEK!
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek’in istifası nedeniyle 30 
Ekim 2017 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda bir basın toplantısı gerçekleştirdi.
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Binası’nın neden yıktırıldığını, Büyükşehir Belediyesinin 
ihale ettiği projelerde çalışanların neden iş cinayetlerinde 
katledildiğini, bunun da fıtrat mı olduğunu sorgulamak 
isterdik,

İrade de dahi bu kadar yerli ve milliliği elden düşürmeyenlerin 
Afrika’dan getirtilen tropikal ağaçlarla, Çin’den getirtilen 
mermerlerle, Ankapark Projesi’yle hangi değerlerini 
hatırladıklarını; memleketten sadece kendi çıkarlarını 
korumayı anlayacak kadar yerli ve milli oldukları gerçeğini 
bir hatırlatan olsun, yüzlerine de söylenebilsin isterdik,

Melih Gökçek sorularımızı yanıtlamadan, halkın merak 
ettiklerini anlatmadan, açıklamadan istifa etti. Ama biz 
biliyoruz ki, onun temsil ettiği değerler, değil çeyrek asra 
yaklaşan Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, iki 
buçuk asırdır dünyanın her yerinde halklara zulmünü 
sürdürüyor. Kendisi koltukta olmasa da temsil ettiği ideoloji 
sarayda yaşamına devam edecek.

Melih Gökçek de bu istifadan kendi payına düşen adaletsizliğe 
sırtını dayayarak gidiyor. Hesap vermeden, yargılanmadan, 
Türkiye’nin ve dünyanın en zengin belediye başkanları 
listesinde ilk sıraları bırakmadan, harabeye çevirdiği 
Ankara’yı arkasında bırakarak gidiyor. Ne onu, ne de zulmünü 
Ankaralılar unutmayacak. Gökçek söyleyeceklerini de, 
söylememesi gerekenleri de şuursuzca ve pişkince söyledi.

Gökçek bilsin ki, İstifa ederek kurtulamayacak. Ne onun 
peşini bırakırız ne de halkın parasını sermayeye, cemaatlere 
peşkeş çekip, rant için her türlü usulsüzlüğü, yolsuzluğu 
yapanların. Elbet hesabını soracağız!

Melih Gökçek’in İcraatları

Melih Gökçek 23 yılda kamu yararı gözetilmeksizin rant ve 
talan odaklı yerel yönetim anlayışı sonucunda gerçekleştirdiği 
icraatlarına TMMOB’ye bağlı oda ve şubelerimiz tarafından 
1400’ü aşkın dava açılmış ve yüzün üzerinde suç duyurusunda 
bulunulmuştur.

Melih Gökçek ile birlikte Ankara; insan odaklı bir yerel 
yönetim anlayışı yerine rant odaklı bir yerel yönetim anlayışı 
benimsenmiş olması nedeniyle her geçen gün yaşanılır bir kent 
olmaktan hızla uzaklaşmıştır. Yapılan katlı kavşaklar ve ulaşım 
altyapıları nedeniyle kentin dokusu günden güne bozulmuş, 
yayalara ayrılan hemzemin geçitler kaldırılmış, toplu taşımaya 
önem verilmemesi nedeniyle otomobil kullanımı oranı 
yükseldiği için trafik kazaları, hava kirliliği, otopark sorunu 
ve ulaşım maliyetleri katlanarak artmıştır.

Bunların yanı sıra, yerel yönetim anlayışındaki çarpıklık 
nedeniyle, bir bütün olarak kentsel yaşam ve kentlilerin 
yaşamı göz önüne alınmamış, kentlilerin kültürel ve 
sanatsal gereksinimlerine yönelik adımlar ve düzenlemeler 
yapılmadı. Ulaşımda metro başta olmak üzere, toplu taşıma 
yaklaşımı benimsenmemiş, kentte yaşayanlara verilen 

hizmetler su-doğalgaz-ulaşımda olduğu gibi ticari birer meta 
olarak görülmüştür. Cumhuriyetin tüm değerlerine saldırı 
yoğunlaşmış tarihi binalar birer birer yıkılmıştır.

Melih Gökçek’in 23 yıllık dönemin ardından bizlere bıraktığı 
kentimiz ve unutulmayacak skandalları:

*2014 yılında içilmez denilen suyu içti. Şovmen kişiliğinin 
yanında başlamak üzere olan Gerede Barajı Projesini hiçe 
sayarak kendisinin Kızılırmak Suyu projesi gerçekleştirdi. 
Milyonlarca Ankaralıya 20-25 günlere varan susuzluk yaşattığı 
asla unutulmayacak.

*70 günde bitirilmesiyle övünülen “70 Gün Altgeçidi” 
defalarca sular altında kaldı. Balık adamlar Ankara’nın 
göbeğinde kurtarma çalışmaları yaptı.

*ODTÜ ormanı iki kere talan edildi. İlk talanda yapılan 1071 
Malazgirt Bulvarı’nın bazı kesitleri yapım aşamasında üç kez 
çöktü. 2017 Eylülünde ise Şehir Hastanesi’ne yol yapılması 
bahanesi ile lüks konutlara rant sağlamak için ODTÜ ormanı 
talan edildi.

*Çiftlik kavşağının ortasına 10 milyon liralık halka hiçbir 
faydası olmayacak bir dinozor heykeli, namı diğer Dinocan, 
konuldu.

*Ankara’nın dört bir yanına yerleştirdiği her biri yanlış 
olan saatler belediye gelirlerinin ne kadar gereksiz hesapsız 
kullanıldığının bir kanıtı oldu.

*Keçiören’deki Cumhuriyet Kulesi için 27 milyon TL 
harcandı. Cumhuriyet Kulesi’nin Keçiören’de temelleri 14 
yıl önce atıldı. Kulenin yapımı imara aykırı ve kaçak yapı 
olduğu gerekçesiyle 144’üncü metresindeyken 2009 yılında 
yapımı durduruldu.

*İller Bankası’na ait Opera’daki tarihi bina yapılan tadilatın 
ardından yıkıldı. Yerine yapılan caminin kubbe inşaatı 
sırasında kubbe çökmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.

*2005 yılında yapımına başlanan ve Ankara’nın en gözde 
mekânı olacak diye tanıtılan, “demir kafes” olarak da bilinen 
yapı 8 yılın ardından yıkıldı. Kaynak yetersizliği yüzünden 
yapımı durdurulan yapı için 71 milyon 506 bin 157 TL 
harcandığı Melih Gökçek tarafından açıklandı. Başkentin 
siluetini bozduğu için de sıkça eleştirilen “Demir Kafes’in” 
arazisi büyük rant hesaplarının döndüğü ve basına kapalı bir 
şekilde yapılan ihale ile AKP’ye yakınlığıyla bilinen YDA 
Grup’a devredildi.

*Ankara’ya beş kapı “kazandıran” Gökçek bu kapılar için 
halkın kaynaklarından tam 25 milyon lira harcadı.

*AOÇ talanının bir numaralı ismi yine Melih Gökçek 
oldu. Bira fabrikasından, İşçi Memur Lokantası’na ve hatta 
Marmara Köşkü’ne kadar yıkılıp yerine “Anka Park” ucubesi 
dikildi. Hala tamamlanamayan ve milyarlar harcanan Anka 
Park’a milyonlarca turist geleceğini iddia eden bir başkandı 
Melih Gökçek.
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*Kamu yararı ilkesi gözetilmeksizin, bilimsellikten ve ulaşım 
planından yoksun yüksek maliyetli teleferik projesini faaliyete 
geçirdi.

*Atatürk’ün, tarımsal üretim ve mesire alanı olarak miras 
bıraktığı Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) yapılaşmaya açıldı. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren ağaçlandırma yapılan 
dev ormana Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşa edildi.

*1990’lı yılların ortalarında, ilk icraatlarından biri olan on 
bin kapasiteli ASKİ Kapalı Spor Salonu’nu, Ankara’nın içme 
suyu ihtiyacının neredeyse %95’ini karşılayan İvedik Arıtma 
Tesisi’nin tatbikat projesi hazır olan 3. ve 4. kademesi için 
ayrılan alana yaptı. Mevcut ve işletmedeki arıtma tesisinin 
yanı başında sadece spor karşılaşmalarına değil, Ankara, 
Moskova vb. sirk gösterilerine de ev sahipliği yapan ASKİ 
Kapalı Spor Salonu’ndaki ‘faaliyetler’ içme suyu güvenliği 
açısından önemli kirleticilere davetiye çıkardı, ciddi sağlık 
riskleri oluşturdu.

*1969 yılında onaylanan ve halen Ankara İçme suyu Master 
Planı’nda yer alan Gerede Sistemi için çok uygun koşullarda 
sağlanmış bulunan yaklaşık 294 milyon dolarlık Japon kredi 
anlaşmasını 2004 yılının Mart ayında son anda reddetti. 
“Ankara’nın suyu yeterli, Gerede Sistemi Projesine hemen 
ihtiyacım yok. Önceliğim metrodur.” diyerek Japonya ile 
diplomatik kriz çıkarmanın yanı sıra, sadece bir iki yıl içinde 
yaşanacak su sıkıntısına davetiye çıkardı; Kızılırmak’tan su 
getirme gibi çılgın bir projeyi hayata geçirmenin gerekçesini 
oluşturdu.

Gökçek dönemi yıkımları bunlarla da sınırlı değil;

Kumrular İkamet Sitesi: Necatibey Caddesi ile Kumrular’ın 
köşesinde bulunan (eski İmar ve İskân Bakanlığı yerleşkesi) 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kullanılan üç bloktan 
oluşan 1956 yılında Orhan Bozkurt ve Gazanfer Beken 
tarafından tasarlanan Kumrular ikamet sitesi, plan değişikliği 
ile ranta kurban edildi. Özgün sivil mimari eserlerden biri olan 
yapı 22 Şubat 2016’da yıkıldı.

Maltepe Elektrik ve Havagazı Fabrikası: Cumhuriyet 
döneminin önemli sanayi hamlesi olarak kurulan Havagazı 
Fabrikası, Ankara’nın havagazı ve kok kömürü ile çalışan 
ilk elektrik üretim tesisidir. Ankara’da 1928 yılında elektrik 
santrali, binası ve bacaları, 1929 yılında da havagazı fırınları 
kurulmuştur. Mimarı Werner Issel olan yapı Alman firması 
tarafından yapılmıştır, türünün ayakta kalabilmiş son 
örneğiydi.

Su Süzgeci Binası: Cumhuriyet döneminin önemli endüstri 
yapısıydı. Çubuk Barajı’ndan gelen suyu arıtarak Ankara’ya 
pompalayan bir süzgeçti. Modern mimarlık eseriydi, sergi 
evi gibi yatay düzlemde yapılmış ender örneklerden biriydi. 
Yeni kurulan ve nüfusu kısa sürede artan başkentin su 
gereksinimini sağlamak amacıyla, 1936 yılında inşa edildi. 8 
Ağustos 2013’te yıkıldı.

Etibank Binası: Sıhhiye’deki Etibank Genel Müdürlüğü binası, 
2013 yılının Aralık ayında yıkıldı. Mimarlar Vedat Özsan, 
Toğrul Devres ve Yılmaz Tuncer tarafından 1960’lı yıllarda 
yapılmış olan Sıhhiye Etibank binasının yerine ek adliye 
binası yapılması gündeme getirildi, ancak şu anda otopark 
olarak kullanılıyor.

*312 adet köprülü kavşağıyla övünen Gökçek, Ankara şehir 
içi trafiğini taşıt odaklı ulaşım politikalarıyla tam bir otoyola 
dönüştürdü. Yaya ve taşıt güvenliği ortadan kalktı, yüzbinlerce 
trafik kazası yaşandı.

*Kızılay’ı kent merkezi olmaktan çıkarıp otoyol merkezi haline 
getirdi. Akay Katlı Kavşağı, bilim ve teknikten uzak geçitlerle 
can güvenliğini tehlikeye attı.

*”Muhteşem Maltepe” projesiyle hem Maltepe Pazarını yıktı 
hem de şu anda sadece otoparkı faaliyette.

*Gökkuşağı Alışveriş Merkezi güzel bir güvercin yuvası olarak 
hizmet veriyor.

*Muhsin Ertuğrul Sahnesi iki kez belediye magandalarının 
saldırısına uğrayıp sonrasında yıkıldı.

*”Anakent” belediye otoparkı gibi işletildi.

*Çubuk Barajı kaderine terk edildi. Baraj gölü boşaltıldı. Dip 
çamurunu temizleme çalışmaları başarısız oldu.

*Çubuk Barajı’nın ayrılmaz parçası olan‘Göl Gazinosu’ 2016 
yılında yıkıldı.

*Ankara’nın tarihi ve sayılı parklarından Güvenpark’ı karakol 
ve dolmuş durakları merkezi haline getirdi.

*Yapılan ihaleye göre 2005 yılında açılması gereken Keçiören 
metrosu 2011 yılına kadar tamamlanamayınca 2011 yılında 
Ulaştırma Bakanlığına devredildi. 2 yıl içerisinde hizmete 
açılacağı söylenen Keçiören metrosunun 2017 yılında açılışı 
yapılabildi.Keçiören metrosu ile birlikte Çayyolu ve Sincan 
metroları da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 
tamamlanamamış ve tamamı Ulaştırma Bakanlığına 
devredilmişti.

*Metroların bitirilemeyiş öyküsüne Batıkent metrosunu su 
basması eklendi.

*Çayyolu metrosunda ise sefer sırasında oluşan kazada bir 
vatandaşımız hayatını kaybetti.

*Kuzey Kent Kentsel Dönüşüm, Mamak Kentsel Dönüşüm 
ve Dikmen Vadisi projelerinde yarattığı rantı peşkeş çeken, 
halkı şehir dışına süren uygulamalar da Gökçek’le bütünleşen 
bir anlayışın yansıması oldu.

*Ankara’nın yol kenarlarına, refüjlerine, kavşaklarına vb. 
çim, çalı, tropikal ağaçlar vb. yüksek su ihtiyacı olan bitkiler 
dikerek aşırı ölçüde, vahşi sulama yaparak zaten Ankara için 
kıt kaynak olan şebeke suyunu hoyratça kullandı, harcadı. 
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Yaz ayları kentin nüfusu büyük oranda azalmasına karşın su 
tüketimi arttı!

*Toplu taşıma ile ilgili ilerlemenin yok denecek kadar az 
olmasına rağmen saatlerini de 24.00’a çekerek Ankara’yı ölü 
bir kente dönüştürdü.

*Ankara’nın onlarca yıllık simgesini rüyalarında gördüğü 
figürlerle değiştirdi.

*Belediye yardımları ve ulaşım başta olmak üzere tüm 
hizmetleri oy oranlarına göre biçimlendirdi.

*2023 Nazım İmar Planı’na ilişkin tam bir bilgi yokken 
2038 Nazım İmar Planı hazırlıkları yine Gökçek’e has bir 
belediyecilik anlayışının ürünü. Ayrıca başkanlığı döneminde 
belediye meclisi tam bir müteahhitlik şirketi gibi çalıştı ve 
aldığı kararların %60’dan fazlası imar planı değişiklikleri 
üzerine oldu.

Nasıl Bir Yerel Yönetim?

Halkçı, katılımcı, toplumcu ve yaşanabilir bir yerel yönetim 
için taleplerimizi bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.

•Yerel yönetimler, katılım ve denetimde demokratikleşmeyi 
içselleştirmelidir. Halkın kamu bilgisine erişimi, kararları ve 
uygulamalarını denetleme süreçlerine katılımı ve etkin temsili 
sağlanmalıdır.

•Yerel yönetim anlayışı hukuka saygılı, kamu yararını gözeten, 
katılımcılığa ve paylaşıma açık, şeffaf, yurttaşlarının çıkarlarını 
ön planda tutan bir yaklaşımda olmalıdır.

•Kent yönetimine ilişkin mahalle ölçeğinden başlayan 
ve aşağıdan yukarı örgütlenen karar alma mekanizmaları 
kurulmalıdır.

•Halk kendi geleceğine sahip çıkan yurttaşlar olarak 
görülmelidir. Kentsel hizmetlere tüm toplumsal kesimlerin 
ulaşması sağlanmalıdır.

•Kentsel hizmetleri bir hak olarak gören, “yardım” 
adı altında sadaka dağıtarak yoksulluğu devamlı kılan 
politikaları benimsemeyen, sosyal adaleti temel alan, kamusal 
kaynakların planlanmasında toplumsal adaleti hedefleyen, 
bütünleşik sosyal politikalar üreten bir kent yönetim anlayışı 
sağlanmalıdır.

•Yaşanabilir kentler için; planlama temel araç olarak 
görülmelidir. Planlama rantı belirli kişilere dağıtım aracı 
olarak kullanılmamalıdır. Kamu yararına aykırı, yasa dışı plan 
değişiklikleri durdurulmalıdır.

•Yerleşimlerin çevresindeki tarım, mera, orman ya da tescil 
harici topraklar rant aracı olarak görülmemelidir.

•Yaşam ve çalışma alanlarının doğru bir şekilde 
oluşturulmasında toplumun irade etkinliğini kolektivist bir 
tarzda temsil etmesi gereken planlamayı toplumsal yaşamın 

tüm alanlarına sokacak bir süreç başlatılmalıdır.

•Kentleşme ve planlamaya yönelik “kent ve çevre 
suçu” kavramı geliştirilmeli, yerel yönetimlerin görev ve 
sorumluluklarını belirleyen yasal düzenlemelerde yer almalıdır.

•Kentsel kamu hizmetlerini ticarileştiren özelleştirmeler ve 
taşeronlaştırmalar durdurulmalı, reddedilmelidir.

•Kentte yaşayan farklı sosyal kesimlerin ortak yaşam ve 
dayanışma bilincini geliştirecek yeni kamusal mekanlar 
oluşturulmalıdır.

•Kamuya ait arazi ve yapıların satışı ya da özelleştirilmesi 
yöntemleri ile elden çıkarılmasına son verilmelidir. Sosyal 
donatı ve teknik altyapı hizmetlerinin görülebileceği alanlar 
için yeni kamulaştırmalar yapılmalıdır.

•Sağlıklı bir çevrede yaşam için, eğitim, sağlık, sosyal 
hizmetler, açık ve yeşil alan düzenlemeleri gibi temel kamu 
hizmetlerine kamusal alan sorumluluğu ile yaklaşılmalıdır. 

•Merkezi idare, kentlerin kimliğini, kültürünü, ortak belleğini 
yok eden uluslararası sermaye güdümündeki tepeden inme 
projelerine son vermelidir. Kentin kaderini etkileyecek büyük 
projeler halkın, kentlinin tartışmasına açılmalı; meslek 
odalarının, uzman kişilerin ve üniversitelerin görüşleri ve 
hukuka, bilime ve tekniğe bağlılık esas alınmalıdır. Meslek 
örgütlerinin ve üniversitelerin bilimsel ve hukuki temellere 
dayandırarak karşı çıktığı hiçbir proje yerel yönetimler 
tarafından hayata geçirilmemelidir. 

•Eşit yurttaşlık temelinde bir toplum fikrinden hareketle, 
kent merkezine ulaşacak maddi imkanı olmayan ya da kent 
merkezi dışında yaşayan yurttaşların yaşadığı bölgelerde 
sosyal, sanatsal, kültürel faaliyetler kurumsallaştırılmalı, 
sosyal yaşam faaliyetleri herkes için erişilebilir temel bir hak 
olmalıdır.

•Koruyucu sağlık hizmetlerini temel alan, parasız sağlık ve 
sosyal hizmet uygulamaları hayata geçirilmelidir.

•Kentsel dönüşüm projeleri, kültürel, tarihi, yerel ve özgün 
dokuyu koruma ve halkın çıkarları temelinde kurgulanmalı, 
rant politikalarına dayalı kentsel dönüşüm projeleri 
reddedilmelidir.

•Kentlerde afetlerden korunmak ve zararlarından en 
az etkilenmek amacıyla “Afet Risk Yönetimi” anlayışı 
benimsenmeli, öncelikle afet riski olan bölgeler tespit edilmeli 
ve söz konusu riskleri azaltacak önlemler alınmalıdır. Tüm 
kentlerimizde kapsamlı afet yönetim planları hazırlanmalı ve 
gecikmeksizin uygulama olanakları yaratılmalıdır.

•Kent Nazım Planı ile bütünleşik olarak hazırlanmamış, 
kentsel ulaşım planı olmadan, herhangi bir ulaşım türünü 
seçmek, kalıcı bir ulaşım yatırımına girişmek ve ona öncelik 
vermek, kente ve kentliye karşı işlenmiş bir suç olarak kabul 
edilmelidir.
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•Kentsel ulaşım, özelleştirme ve ticari bir işletme anlayışı ile 
değil, kamusal bir hizmet olarak ele alınmalı, kent merkezlerini 
otobana dönüştürmeyen yaya öncelikli ulaşım politikası 
geliştirilmelidir.

•Hava kalitesini olumsuz etkileyen otoyol ve kara 
taşımacılığının yerine insan odaklı toplu ulaşım olanakları 
geliştirilmelidir.

•Kentler yaya, yaşlı, çocuk ve engelliler için yaşanabilir ve 
ulaşılabilir altyapı ve üstyapı standartlarına sahip olmalıdır.

•Ulaşım sistemi, yolcuların ihtiyaçlarına en uygun şekilde 
aktarma yapmalarına imkan verecek bütünleşik bir sistem 
olarak tasarlanmalıdır.

•Kentlerin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, 
geliştirilmesi, gelecek nesillere aktarılması sağlanmalıdır. 
Tarihsel ve kültürel geçmişimizin kentlerdeki varlıklarına 
yönelik her türlü olumsuz eylemin zeminini sağlayan, tahrip ve 
yok edilmelerinin önünü açan, bu tarz kamusal değerlerimizin 
rantsal dönüşümünü hedefleyen yasal düzenlemelerden ve 
uygulamalardan vazgeçilmelidir.

•Engelli yurttaşlarımızın tüm kamusal alanlarda eşit olarak 
var olabilmeleri için mekansal tasarım ilkeleri geliştirilmeli 
ve uygulanmalıdır. Toplumcu bir bakış açısıyla, engelli 
kentlilere yönelik sosyal hizmet uygulamaları geliştirilmelidir. 
Belediyelerce hazırlanan proje, uygulama ve hizmetlerde 
engelliler için pozitif ayrımcılık yapılmalıdır.

•Çalışamayan engellilerin kamu hizmetlerinden ücretsiz 
yararlanmaları sağlanmalıdır.

• Kentlerimizde var olan sorunların aşılması, sağlıklı kentsel 
çevrelerin oluşturulması ve kentsel yaşam kalitesinin 
iyileştirilmesi doğrultusunda, toplumun büyük bölümünü 
dışlayan, halkın katılım ve denetimine kapalı mevcut yerel 
yönetim biçimi aşılmalı, kent halkının ve meslek örgütlerinin 
demokratik katılımı, etkin temisili ve denetimi sağlanmalıdır.

•Mekânsal planlamada bütüncül bakış açısı geliştirilmeli, 
sektörel yaklaşımdan vazgeçilmelidir.

•Planlama, mimarlık ve kentleşmenin bir kültür olgusu 
olduğundan hareketle, doğal ve kültürel varlıkların/mirasın 
korunması için bütüncül bir ülke koruma ve kültür politikası 
belirlenmelidir.

•Planlama yaklaşımında, planı yalnızca fiziksel müdahaleye 
odaklanan nihai bir belge olarak değil, doğal ve kültürel 
değerlerin korunması ile sosyo-ekonomik gelişme için araçları 
ortaya koyan, katılımcı, müzakereci, dinamik ve disiplinler 
arası gerçekleştirilen esnek bir süreç olarak benimsemelidir.

•Yaşanabilir bir kent için, birbirinin kopyası halinde niteliksiz, 
kişiliksiz, kimliksiz kentlerde yaşamamak, yerleşimleri 
rant temelli “imar” kıskacından kurtarmak için her düzey 
ve kapsamdaki planlamada, doğal ve kültürel varlıkların 
“kaynak” ya da “kullanım değerinden” önce, “varlık değeri” 
olarak ele alındığı bir yaklaşım benimsenmelidir.

•Bütünleşik bir konut politikası geliştirilmelidir. Konut, 
anayasal olarak “barınma hakkı” olarak ele alınmalı, dar ve 
orta gelirlilerin nitelikli konut edinmelerine olanak sağlayacak 
politikalar devletin temel politikalarından birisi olmalıdır.

•Planlama ile teknik altyapı planlaması arasında eşgüdüm 
sağlanmalıdır.

•Sağlıklı kentsel gelişme için, toplu taşım ve bisiklet 
kullanımını özendirici, yaya öncelikli ulaşımı destekleyen 
kentsel gelişme modellerine dayanan planlama ilkeleri 
benimsenmelidir.

•Plan değişiklikleri daha fazla rant için değil, kentsel 
standartları yükselterek yol, otopark, okul, sağlık ocağı, park, 
yeşil alan, oyun alanı, spor tesisleri gibi sosyal donatı ve teknik 
altyapı alanları kazanmak için yapılmalıdır.

•Kültürel mirasa ve ortak belleğe ilişkin eser, yapı, meydan 
ya da kent parçalarının korunmasına ilişkin olarak politikalar 
geliştirilmelidir.

•Planlama süreçleri kent ve demokrasi meclislerince 
denetlenebilir olmalıdır.

•İmar konularında uzmanlaşmış bir yargı sistemi 
geliştirilmelidir.

•Kentsel mekân kullanım standartlarını doğrudan etkileyen, 
yoksulluk, göç ve nüfus yığılması sorunlarının çözümü için 
acil olarak “istihdam odaklı yerel kalkınma modelleri” 
geliştirilmelidir.

•Bölgesel planlama birimleri oluşturularak bölgesel 
planlamalar yapılmalı, kent planlama birimleri oluşturularak 
kentsel gelişme alanlarına yönelik kamulaştırma ana planı 
hazırlanması yoluyla hangi sınıf toprakların imara açılacağı 
veya kamulaştırılacağı belirlenmelidir.

•Mevzii imar uygulamaları kaldırılmalıdır. İmar afları 
yasaklanmalıdır. Kente karşı suç tanımı geliştirilerek yasal 
toplumsal yaptırımlara işlerlik kazandırılmalıdır.

•Kent gelişimine göre belirlenen hedefler doğrultusunda imar 
durumu gözden geçirilmeli ve buna göre toplu taşımacılığa 
önem veren ulaşım sistemleri planlanmalıdır.

TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU
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ODALARIN ÖĞRENCİ YAZ EĞİTİM KAMPLARI TAMAMLANDI
Bilgisayar Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri 
Odası, Makina Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın 
2017 Yaz Öğrenci Kampları tamamlandı.

Şehir Plancıları Odası 6. Yaz Eğitim Kampı 22-29 
Temmuz 2017 tarihlerinde Gümüldür’de Tabiat Parkı/
İzmir’de gerçekleşti. 21 üniversiteden yapılan 240 başvuru 
arasından, 70 öğrenci kampa katılmaya hak kazandı.

Kampın açılışına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz ve Yürütme Kurulu üyeleri Cengiz Göltaş ile Turhan 
Tuncer de katıldı.

Açılışta TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve 
ŞPO Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sarıaltun “TMMOB, 
Meslek Odaları ve Örgütlenme” başlıklı bir sunum 
gerçekleştirdiler.

Katılımcı planlama öğrencileri kamp süresince “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği”, “Sosyal Dışlanma, Azınlıklar, Göç ve Kent 
Hakkı”, “Koruma Felsefesi ve Uygulamaları”, “Doğa - Çevre 
Koruma ve Mücadele Deneyimleri”, “Planlama ve Meslek 
Etiği” gibi oturumların yanı sıra “Mask Atölyesi”, “Çağdaş 
Dans Atölyesi”, “Tasarım Atölyesi” gibi etkinliklerle soyut 
düşünme ve yaşama uygulayabilme becerilerini geliştirme 
fırsatı buldular.

Bilgisayar Mühendisleri Odası BMO-Genç Yaz 
Eğitim Kampı 13-20 Ağustos 2017 tarihlerinde Dokuz 
Eylül Üniversitesi Seferihisar Öğrenci Eğitim ve Dinlenme 
Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

20 farklı üniversiteden toplam 35 öğrencinin katıldığı kamp 
kapsamında teknik eğitimlerin yanı sıra sosyal etkinlikler ve 
meslek örgütü, mühendisliğin toplumsal ve tarihsel rolü gibi 
konuların da yer aldığı oturumlar gerçekleştirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve 
Yürütme Kurulu üyeleri Cengiz Göltaş ile Turhan Tuncer 
de katıldığı kampta Koramaz, TMMOB Örgütlenmesi 
konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Peyzaj Mimarları Odası PMO-Genç Yaz Kampı 13-
27 Ağustos 2017 tarihleri arasında Pamukkale/Denizli’de 
gerçekleştirildi.

Kampta 40 öğrenci ve 11 eğitmen ile Denizli kent merkezinde 
bulunan Bayramyeri Meydanı ile Çınar Meydanı arasındaki 
yaya aksı kentsel tasarım atölyesi kapsamında çeşitli projeler 
üretildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan 
Züber Akgöl ve Sayman üye Bahattin Şahin’in de katıldığı 
PMO-Genç 11. Yaz Kampında TMMOB Örgütlenmesi 
üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 16. Yaz Eğitim 
Kampı 5 - 13 Eylül 2017 tarihleri arasında “Değerler” 
temasıyla İzmir’in Seferihisar İlçesi TEOS Ormancı Tatil 
Köyü’nde gerçekleştirildi.
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Üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri/Geomatik/Harita 
Mühendisliği Bölümlerinde öğrenim gören 100 öğrenci 
ile HKMO Yöneticileri ve sanat, medya, çevre, eğitim, 
siyaset konularında uzman konuşmacıların katılımıyla 
gerçekleştirilen kampa TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz ve Yürütme Kurulu üyesi Turhan Tuncer de 
katıldı. Koramaz, “Örgütlü Olmanın Hayatımızdaki Yeri” 
konulu panelde bir konuşma yaptı.

Makina Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Kampı 7-14 
Eylül 2017 tarihlerinde İzmir Yeni Şakran’da gerçekleştirildi.

70 öğrenci üyenin katıldığı kampta “Türkiye’de Enerji 
Serüveni”, “OHAL ve KHK’lar ile Nereye” , “Sanayileşme ve 
Oda Çalışmaları”, “Mekanik Tasarım Atölyesi”, “İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği-Risk Değerlendirme”,  “Olağan Şüpheliler”, 
“Diyalektik”, “Serinletme Sistemlerinde Tahıl Kullanımı”, 
“Yazarın Gözünden Memleket, “Müzikli Türkiye Tarihi” gibi 
söyleşiler gerçekleştirildi. 

Kampa TMMOB’yi temsilen TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz ve TMMOB önceki dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı katılarak “TMMOB 
Örgütlülüğü” üzerine sunum yaptılar.

İnşaat Mühendisleri Odası genç-İMO 9. Yaz Eğitim 
Kampı 13-19 Eylül 2017 tarihlerinde İzmir- Seferihisar’da 
gerçekleştirildi.

Kampın açılışında İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal 
Gökçe, genç-İMO Konsey Başkanı Onur Aktolun’un 
konuşmaları sonrası TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz “TMMOB Politikaları” isimli bir sunum 
gerçekleştirdi.

Kampta, toplumcu mühendislik seminerleri, söyleşiler, sosyal 
etkinlikler, spor faaliyetleri, tiyatro ve film gösterimleri, 
farkındalık eğitimi gibi konular işlendi.

Gıda Mühendisleri Odası 8.Yaz Eğitim Kampı 12-17 
Eylül 2017 tarihleri arasında Antalya-Kemer‘de, Ülkenin dört 
bir yanından gelen öğrenci üyelerin ve Oda yöneticilerinin 
katılımıyla “Duyarlılık” temalısıyla gerçekleştirildi.

Yaz Eğitim Kampı programında, değerli konuşmacıların 
konuk olduğu söyleşiler ile çalışma atölyelerinin yanı sıra 
çeşitli sosyal aktiviteler de yer aldı.

Kampa TMMOB’yi temsilen TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, TMMOB önceki dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve Yürütme Kurulu Üyesi 
Kemal Zeki Taydaş katıldılar. Kampın 3. günü Soğancı ve 
Taydaş “TMMOB ve Gıda Mühendisleri Odası Örgütlülüğü” 
konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Kampın son günü ise TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz “TMMOB Çalışmaları ve Mücadeleleri” 
konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Ziraat Mühendisleri Odası Yaz Eğitim Kampı 18-23 
Eylül tarihlerinde İzmir Özdere’de gerçekleştirildi.

ZMO Yönetim Kurulu Başkanı Özden Güngör’ün açış 
konuşması sonrası TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz “TMMOB Örgütlülüğü” konulu bir sunum 
gerçekleştirdi. Kampta TMMOB’yi temsilen TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyesi Turhan Tuncer de bulundu.
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TMMOB Güncesi

5 Eylül 2017 Salı

- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 16. Yaz 
Eğitim Kampı, 5 - 13 Eylül 2017 tarihleri arasında 
"Değerler" temasıyla İzmir`in Seferihisar İlçesi TEOS 
Ormancı Tatil Köyü'nde gerçekleştirildi. Üniversitelerin 
Jeodezi ve Fotogrametri/Geomatik/Harita Mühendisliği 
Bölümlerinde öğrenim gören 100 öğrenci ile HKMO 
Yöneticileri ve sanat, medya, çevre, eğitim, siyaset 
konularında uzman konuşmacıların katılımıyla 
gerçekleştirilen kampa TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz ve Yürütme Kurulu üyesi Turhan Tuncer 
de katıldı. Koramaz, “Örgütlü Olmanın Hayatımızdaki 
Yeri” konulu panelde bir konuşma yaptı.

7 Eylül 2017 Perşembe

- Makina Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Kampı 
7-14 Eylül 2017 tarihlerinde İzmir Yeni Şakran’da 
gerçekleştirildi. 70 öğrenci üyenin katıldığı kampta 
"Türkiye'de Enerji Serüveni", "OHAL ve KHK'lar ile 
Nereye" , "Sanayileşme ve Oda Çalışmaları", "Mekanik 
Tasarım Atölyesi", "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği-Risk 
Değerlendirme",  "Olağan Şüpheliler”, "Diyalektik", 
"Serinletme Sistemlerinde Tahıl Kullanımı", "Yazarın 
Gözünden Memleket, "Müzikli Türkiye Tarihi" gibi 
söyleşiler gerçekleştirildi. Kampa TMMOB’yi temsilen 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve 
TMMOB önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı katılarak “TMMOB Örgütlülüğü” üzerine sunum 
yaptılar.

10 Eylül 2017 Pazar

- TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ODTÜ arazisinden 

geçirmek istediği yol için, gece yarısı polis ve iş makinaları 
ile ODTÜ Ormanları'nı katletmesine ilişkin bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi.

11 Eylül 2017 Pazartesi

- Kadın Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Gülsüm Sönmez (TMMOB), Özgür Cemile 
Göktaş Küçük  (TMMOB), A.Ülkü Karaalioğlu (Harita 
ve Kadastro M.O.), Hanze Gürkaş (İç Mim.O.), Ümit 
Uzunhasanoğlu (Jeoloji M.O.), Fatma Doğan (Peyzaj 
Mim.O.), Esra Oğuz (Şehir Pl.O.), Satıgül Kaya (Ziraat 
M.O.) katıldı.

12 Eylül 2017 Salı

- TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 12 
Eylül Askeri Darbesi'nin 37. yıl dönümü nedeniyle bir 
basın açıklaması gerçekleştirdi.

- Gıda Mühendisleri Odası 8.Yaz Eğitim Kampı 12-17 Eylül 
2017 tarihleri arasında Antalya-Kemer‘de, Ülkenin dört 
bir yanından gelen öğrenci üyelerin ve Oda yöneticilerinin 
katılımıyla "Duyarlılık" temalısıyla gerçekleştirildi. Kampa 
TMMOB’yi temsilen TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, TMMOB önceki dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı ve Yürütme Kurulu Üyesi Kemal 
Zeki Taydaş katıldılar. Kampın 3. günü Soğancı ve Taydaş 
“TMMOB ve Gıda Mühendisleri Odası Örgütlülüğü” 
konulu bir sunum gerçekleştirdi. Kampın son günü 
ise TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
“TMMOB Çalışmaları ve Mücadeleleri” konulu bir söyleşi 
gerçekleştirdi.

13 Eylül 2017 Çarşamba

- İnşaat Mühendisleri Odası genç-İMO 9. Yaz Eğitim 

Eylül-Ekim 2017
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Kampı, 13-19 Eylül 2017 tarihlerinde İzmir- Seferihisar’da 
gerçekleştirildi. Kampın açılışında TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz “TMMOB Politikaları” 
isimli bir sunum gerçekleştirdi.

Kampta, toplumcu mühendislik seminerleri, söyleşiler, 
sosyal etkinlikler, spor faaliyetleri, tiyatro ve film 
gösterimleri, farkındalık eğitimi gibi konular işlendi.

Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Ali Fahri Özten (TMMOB), Gülsüm Sönmez 
(TMMOB), Bülent Akça (TMMOB), Esra Özçelik 
(Bilgisayar M.O.), Gülay Koç (Çevre M.O.), Timur Bilinç 
Batur (Harita ve Kad.M.O.), Hanze Gürkaş (İç Mim. O.), 
Erdoğan Balcıoğlu (İnşaat M.O.), Macit Öncel (İnşaat 
M.O.), Şenay Güneş (Jeofizik M.O.), Halil İbrahim Yiğit 
(Jeoloji M.O.), Ayfer Güçlü Aras (Kimya M.O.), Erdoğan 
Bölük (Meteoroloji M.O.), Muteber Osmanpaşaoğlu 
(Mimarlar O.), Leman Ardoğan (Mimarlar O.), Muharrem 
Toralıoğlu (Maden M.O.), Harun Erpolat (Makina M.O.), 
Derya Baran (Makina M.O.) katıldı.

14 Eylül 2017 Perşembe

- TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz , 
2017-2018 Eğitim Öğretim yılı başlarken müfredatta 
yapılan değişiklikler ve 17 Eylül Pazar Günü Kartal 
Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan "Eğitim Mitingi"ne 
ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

- TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, HDP 
Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun 
Tuğluk'un Ankara-İncek Mezarlığındaki cenazesine 
yapılan ırkçı saldırıya ilişkin bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi.

- TMMOB ve Oda Sekreter/Yazman üyeleri, “Bilirkişilik 
eğitimi ve SGK Protokolü iptal süreci” gündemleriyle 
TMMOB'de bir araya geldi. Toplantıya; TMMOB 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Yürütme Kurulu 
Üyesi Ali Fahri Özten, Genel Sekreteri Dersim Gül, 
Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Odalardan, 
Tülay Koç (Çevre M.O.), Bahadır Acar (Elektrik M.O.), 
Av. Hayati Küçük (Elektrik M.O.), Timur Bilinç Batur 
(Harita ve Kadastro M.O.), Tuğçe Demiz (İç Mim. O.), 
Erkan Arı (İç Mim. O.), Erdoğan Balcıoğlu (İnşaat M.O.), 
Serap Dedeoğlu (İnşaat M.O.), Faruk İlgün (Jeoloji M.O.), 
Halil Kavak (Kimya M.O.), Ayhan Yüksel (Maden M.O.), 
Hakan Kemikkıran (Maden M.O.), Yunus Yener (Makina 
M.O.), Hüseyin Hızlı (Metalurji ve Malz. M.O.), Fırat 
Çukurçayır (Meteoroloji M.O.), Faruk Sanlı (Meteoroloji 
M.O.), Leman Ardoğan (Mimarlar O.), H. Özge İdali 

(Peyzaj Mim. O.), Hüseyin G. Çankaya (Şehir Plancıları 
O.) ve Hamdi Arpa (Ziraat M.O.) katıldı.

- TMMOB ve TTB tarafından oluşturulan bir heyet 
Siirt’ e bağlı Aktaş köyünde klor gazına bağlı zehirlenme 
konusunda inceleme yapmak üzere 14-15 Eylül 2017 
tarihlerinde bölgede temaslarda bulundu.

15 Eylül 2017 Cuma

-TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantısı TMMOB'de 
gerçekleştirildi.

18 Eylül 2017 Pazartesi

- Ziraat Mühendisleri Odası Yaz Eğitim Kampı, 18-23 
Eylül tarihlerinde İzmir Özdere’de gerçekleştirildi. ZMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Özden Güngör’ün açış konuşması 
sonrası TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
“TMMOB Örgütlülüğü” konulu bir sunum gerçekleştirdi. 
Kampta TMMOB’yi temsilen TMMOB Yürütme Kurulu 
Üyesi Turhan Tuncer de bulundu.

-Enerji Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Cengiz Göltaş (TMMOB), Bülent Akça 
(TMMOB), Nedim Bülent Damar (Elektrik M.O.), Çetin 
Koçak (Jeofizik M.O.), Ş. Işın Çavdar (Kimya M.O.), 
Mehmet Torun (Maden M.O.) katıldı.

19 Eylül 2017 Salı

- TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 19 
Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü'nde, ülkemizin ve meslektaşlarımızın 
yaşadığı sorunlara dikkat çeken bir basın açıklaması yaptı.

- TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü’nde yüzlerce mühendis, mimar ve şehir 
plancısı alanlara çıkarak, ülke ve meslek sorunlarına 
dikkat çekti.

24 Eylül 2017 Pazar

-TMMOB Yönetim Kurulu Toplantısı TMMOB'de 
gerçekleştirildi.

25 Eylül 2017 Pazartesi

- TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Birliğimiz üyesi Kimya 
Mühendisleri Odası’na karşı açtığı davada Mahkeme'nin 
"Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 
görevlerine son verilmesi" kararı vermesi üzerine bir basın 
açıklaması gerçekleştirildi.

- TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Toplantısı, 
“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın talebi ile açılan 
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davada Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 25 Eylül 
2017 tarihinde açıkladığı kararla Kimya Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulunun görevine son verilmesi ve oda 
seçimlerinin oda ana yönetmeliğine göre yenilenmesi” 
TMMOB’de gerçekleştirildi. Toplantıya; TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Züber 
Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Turhan Tuncer, Ozan Yılmaz, Kemal Zeki Taydaş, 
Genel Sekreter Dersim Gül, Genel Sekreter Yardımcısı 
Gülsüm Sönmez, Teknik Görevliler Özgür Cemile Göktaş 
Küçük, Eren Şahiner, Sezgin Çalışkan, Odalardan; Baran 
Bozoğlu (Çevre M.O.), Hüseyin Önder (Elektrik M.O.), 
Hasan Can Karakuş (Fizik M.O.), Mustafa Erdoğan 
(Harita ve Kadastro M.O.), Emrah Kaymak (İç Mim. 
O.), Bahattin Sarı (İnşaat M.O.), Halim Kara (İnşaat 
M.O.), Şevket Demirbaş (Jeofizik M.O.), Hüseyin Alan 
(Jeoloji M.O.), Ali Uğurlu (Kimya M.O.), Ayfer Güçlü 
Aras (Kimya M.O.), Korman Obuz (Kimya M.O.), Volkan 
Kaya (Maden M.O.), Ali Ekber Çakar (Makina M.O.), 
Eyüp Muhçu (Mimarlar O.), Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj 
Mim. O.), Orhan Sarıaltun (Şehir Plancıları O.), Özden 
Güngör (Ziraat M.O.) katıldı.

26 Eylül 2017 Salı

- Birliğimiz üyesi Kimya Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu'nun görevden alınmasına ilişkin mahkeme kararı 
üzerine Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 
(KESK) tarafından TMMOB ile dayanışma açıklaması 
yapıldı.

27 Eylül 2017 Çarşamba

- Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Kimya 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'nun görevden 
alınmasına ilişkin mahkeme kararı üzerine bir basın 
açıklaması yaparak TMMOB ve Kimya Mühendisleri 
Odası ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'nun 
görevden alınmasına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

- TMMOB ve bağlı Odaların Yönetim Kurulu Başkanları, 
İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda kitlesel bir 
basın toplantısı düzenleyerek “Kimya Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu’nun Yanındayız! Darbe Hukukuna, 
Anayasa İhlaline Ve Hukuk Dışı Kararlara Direneceğiz” 
dediler.

29 Eylül 2017 Cuma

- ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş, MYK üyesi Ozan 
Sürer, Parti Meclisi üyeleri İdem Erman, Yaşar Aydın ve 

Hasan Hayır’dan oluşan ÖDP heyeti, TMMOB Kimya 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden 
alınması kararına tepkilerini dile getirerek TMMOB 
Örgütlülüğüyle dayanışma amacıyla 29 Eylül 2017 
tarihinde TMMOB’yi ziyaret etti. Görüşmede, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Züber 
Akgöl, Yürütme Kurulu üyesi Ekrem Poyraz ile TMMOB 
Genel Sekreteri Dersim Gül hazır bulundu.

5 Ekim 2017 Perşembe

-TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz; Çevre 
Mühendisleri Odası tarafından iki yılda bir düzenlenen 
Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi'ne katılarak bir açılış 
konuşması gerçekleştirdi.

6 Ekim 2017 Çarşamba

- FEANI (European Federation of National Engineering 
Associations) Genel Kurulu, 32 Ulusal Mühendis Odaları 
Birliğinin katılımı ile Viyana-Avusturya’da gerçekleşti. 
Genel Kurula TMMOB’yi temsilen Prof. Dr. Müfit Gülgeç  
katıldı. 

8 Ekim 2017 Pazar

- DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-Der’in 
düzenlediği 10 Ekim Katliamı anma etkinlikleri 
çerçevesinde, 2015'te hayatını kaybedenler Ankara 
Karşıyaka Mezarlığı'nda anıldı.

9 Ekim 2017 Pazartesi

- DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 10 EKİM-DER, 10 
Ekim Dayanışma Derneğinde Ankara Gar Katliamının 
yıl dönümü dolayısıyla bir basın toplantısı düzenlediler. 
DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgülü, 
KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TTB MYK üyesi Selma 
Güngör’ün katıldığı basın toplantısında anma programına 
ilişkin bilgileri paylaşan 10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği Başkanı avukat Mehtap Sakinci Coşgun Dernek 
ortak açıklamayı okudu.

10 Ekim 2017 Salı

- DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 EKİM-DER 10 
Ekim Anmasına yapılan polis müdahalesine ilişkin  
10 Ekim Dayanışma Derneği'nde bir basın toplantısı 
gerçekleştirdiler. TMMOB Yönetim Kurul Başkanı Emin 
Koramaz, DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun 
Görgülü,  KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TTB 
Başkanı Raşit Tükel ve Mehtap Sakinci Coşgun’un 
katıldığı toplantıda açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı 
Gezen okudu.
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13 Ekim 2017 Cuma

-TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı TMMOB'de 
gerçekleştirildi.

-TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, 
Sayman Üye Bahattin Şahin, Genel Sekreter Dersim 
Gül ve Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu, 10 Ekim 
Katliamında yaralanan İnşaat Mühendisi Cihan Andiç'i 
geçirdiği operasyon sonrasında İbni Sina hastanesinde 
ziyaret ettiler.

- TMMOB 44. Dönem VI. Denetleme Kurulu toplantısı 
TMMOB'de yapıldı. Toplantıya; TMMOB Yönetim 
Kurulu Sayman üyesi Bahattin Şahin, Denetleme 
Kurulu üyeleri  Asiye Ülkü Karaalioğlu, Taylan Kalender, 
Abdullah Melik, Ayşegül Akıncı Yüksel ile Mustafa 
Asım Rasan katıldı. TMMOB Genel Sekreteri Dersim 
Gül ve Muhasebe Görevlisi İhsan Aydın da toplantıda 
hazır bulundu.

14 Ekim 2017 Cumartesi

- TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve 
Ziraat Mühendisleri Odası’nın ortak çalışmasıyla Türkiye 
Ormancılar Derneği Konferans  Salonu'nda düzenlenen 
Dünya Gıda Günü Sempozyumu'na katılarak bir açılış 
konuşması  gerçekleştirdi.

17 Ekim 2017 Salı

- 19 Ekim'de sona erecek olan OHAL'in 5. kez uzatılmasına 
yönelik MGK kararına ilişkin DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB tarafından ortak bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

18 Ekim 2017 Çarşamba

- Şırnak'ta yaşanan maden faciası hakkında TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından bir 
basın açıklaması gerçekleştirildi.

- TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş, EMO 
İzmir Şubesi tarafından İzmir'de Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi'nde bu yıl beşincisi düzenlenen "Elektrik Tesisat 
Ulusal Kongre ve Sergisi" ne katılarak bir açılış konuşması 
gerçekleştirdi.

19 Ekim 2017 Perşembe

- TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ve Kimya 

Mühendisleri Odası Ankara Şubeleri tarafından bu yıl 
beşincisi düzenlenen uluslararası katılımlı “Yapılarda 
Kimyasal Katkılar Sempozyumu ve Sergisi” ne katılarak 
bir açılış konuşması gerçekleştirdi.

-Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Gülsüm SÖNMEZ (TMMOB), Bülent AKÇA 
(TMMOB), Zeyneti BAYRI UNAL (Çevre M.O.), M. 
Taner ÖZDEN (Elektrik M.O.), Eren KAYA (Gıda M.O.), 
Hazne GÜRKAŞ (İç Mim. O.), Erdoğan BALCIOĞLU 
(İnşaat M.O.), Emin DEMİR (Kimya M.O.), Erdoğan 
BÖLÜK (Meteoroloji M.O.), Leman ARDOĞAN 
(Mimarlar O.), Erol KANMAZ (Petrol M.O.), Harun 
KILIÇOĞLU (Peyzaj M.O.) katıldı.

20 Ekim 2017 Cuma

-TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantısı TMMOB'de 
gerçekleştirildi.

22 Ekim 2017 Çarşamba

- TMMOB, DİSK, KESK ve TTB heyeti 8 maden 
emekçisinin hayatını kaybettiği Şırnak Asfaltit 
Ocaklarında incelemelerde bulundu.

23 Ekim 2017 Perşembe

- TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Birliğimiz ve logomuz hakkında Yeni Şafak gazetesinde 
çıkan habere ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

25 Ekim 2017 Cuma

- 17 Ekim 2017 tarihinde Şırnak’ta ruhsatı TKİ uhdesinde 
bulunan ve rödevans ile ihale edilerek özel sektöre 
verilen asfaltit sahasında DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
temsilcilerinden oluşan heyetimizin yaptığı incelemeler ve 
tespitler yayınlandı.

31 Ekim 2017 Salı

Kadın Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Özgür Cemile GÖKTAŞ KÜÇÜK (TMMOB), 
M.Işık GÜRBULAK (Elektrik M.O), Fatmagül 
ÇIRA (Gıda M.O.), A.Ülkü KARAALİOĞLU (Harita 
ve Kadastro M.O.), Hanze GÜRKAŞ (İç Mim.O.), Buket 
ÇELİK (İnşaat M.O.), Şenay GÜNEŞ (Jeofizik M.O.), 
Ümit UZUNHASANOĞLU (Jeoloji M.O.), Fatma 
DOĞAN (Peyzaj M.O.),  Filiz HEKİMOĞLU (Şehir 
Pl.O.),  Satıgül Kaya (Ziraat M.O.) katıldı.
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TMMOB 44. DÖNEM VI. DENETLEME KURULU 
RAPORU

Denetleme Tarihi :13 Ekim 2017
Denetleme Dönemi : 01 Temmuz 2017 – 30 Eylül 2017
Denetlemeye Katılanlar: M.Asım RASAN, Asiye Ülkü 
KARAALİOĞLU, Taylan KALENDER, Ayşegül AKINCI 
YÜKSEL, Abdullah MELİK

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına 
M.Asım RASAN’ı, Oturum Yazmanlığına Asiye Ülkü 
KARAALİOĞLU’nu seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB 
Sayman Üyesi Bahattin ŞAHİN ve Muhasebe Görevlisi İhsan 
AYDIN’dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit 
etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 04 Ağustos 2017 – 24 Eylül 2017 tarihleri arasında 3 (üç) 
toplantı yaptığı ve 24 (yirmidört) karar aldığı,

b. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 04 Ağustos 2017 tarih ve 
227 sayılı kararı ile “Hukuk Danışmanı” kadrosunda çalışan 
Nurten ÇAĞLAR YAKIŞ’ın emeklilik gerekçesi ile istifa ettiği,

c. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı 
ve imzalandığı görülmüştür.

Ayrıca 23 Ağustos 2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantı 
kararları sonuna, gündemde yer alıp kararı alınmayan gündem 

maddesi hakkında karar defterine karşı 
oy yazıldığı görülmüş olup, bu tip yanlış 
uygulamalara yer vermeyecek şekilde 
Yönetim Kurulu karar defterinin usullere 
uygun olarak tutulması konusunda gerekli 
hassasiyetin gösterilmesi gerektiği kanısına 
varılmıştır.

2- Kasa incelenmesi;

13 Ekim 2017 tarihi saat 15.00 itibariyle 
yapılan kasa sayımında, kasada 12 Ekim 
2017 tarihinden devreden 1.416,31 
(bindörtyüzonaltı Türk Lirası otuzbir 
Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın 
muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve 
TMMOB 44.Dönem Bütçe Uygulama 
Esasları Yönetmeliği’nin 10. maddesine 
titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri’nin usulüne uygun ve düzenli şekilde 
tutulduğu görülmüş ve imzalanmıştır.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet  Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 
dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz ve 
düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Oda Ödentileri;

a- Yapılan incelemede TMMOB 44. Dönem Bütçe Uygulama 
Esasları Yönetmeliği’nin 2.maddesi gereğince yapılan 
ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların 
Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür.

b- 2017 yılı birlik hissesi ödentilerini bu dönem içerisinde 
tamamlayamamış olan Çevre Mühendisleri Odası, İçmimarlar 
Odası, Maden Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri 
Odası ve Mimarlar Odası’na yazı yazılarak ödemelerinin 
ivedilikle tamamlanmasının istenmesine karar verilmiştir. 

c- Odalarımızın, “TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci 
Evi ve Sosyal Tesisi” katkı payı borçlarını % 97,02 oranında 

TMMOB 44. DÖNEM ALTINCI DENETLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB 44. Dönem VI. Denetleme Kurulu toplantısı 13 Ekim 2017 tarihinde TMMOB`de yapıldı. Toplantıya; TMMOB 
Yönetim Kurulu Sayman üyesi Bahattin Şahin, Denetleme Kurulu üyeleri  Asiye Ülkü Karaalioğlu, Taylan Kalender, Ab-
dullah Melik, Ayşegül Akıncı Yüksel ile Mustafa Asım Rasan katıldı. TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ve Muhasebe 
Görevlisi İhsan Aydın da toplantıda hazır bulundu.
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TMMOB ENERJİ POLİTİKASI TEMEL İLKELERİ YAYIMLANDI

SUNUM

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

Doğanın ve insanlığın ortak geleceği 
söz konusu olduğunda akla gelen ilk 
başlıklardan birisi “Enerji” olmaktadır. 
TMMOB, insan yaşamı için en önemli 
unsurlardan birisi olan enerjinin, 
kaynağından son kullanıcının tüketimine 
kadar geçen tüm evrelerinin insanlığın ve 
gelecek kuşakların yararına olacak şekilde 
planlanmasının ve uygulanmasının 
gerekliliğine inanır.

Enerjinin evrensel bir değer olduğu inancında olan 
Birliğimiz, insanın çağdaş bir yaşam sürdürebilmesi için 
enerjinin vazgeçilmez olduğunu ve bu nedenle bir insan 
hakkı olarak kabul edilmesi gerektiği inancındadır.

Enerjiden insanların yararlanabilmesi için doğada var 
olan bir kaynağın işlemden geçirilerek kullanılması 
gerekmektedir. Bu kaynaklar ise tüm insanlığın ortak malıdır. 
Enerji insanların ihtiyacı kadar üretilmeli ve hiç bir koşulda 
israf edilmemelidir ve yenilenebilir kaynaklar dışındaki 

tüm enerji kaynakları tükeneceği 
unutulmamalıdır. Bu nedenle enerji 
üretiminde yenilenebilir kaynaklar 
öncelik kazanmaktadır.

Enerjinin kaynak seçiminden 
tüketimine kadar geçen evreleri 
tüm insanlığı etkilediğinden bu iş ve 
işlemlerin insan ve doğa yararını ön 
plana çıkaran ilkeler silsilesi içerisinde 
yapılması esastır.

Bu gerçeği göz önüne alarak, 
toplum ve doğa yararını gözeterek 
hazırladığımız TÜRK MÜHENDİS 
VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 
ENERJİ İLKELERİ adlı çalışmayı 
sizlerle paylaşıyoruz. Uzun yıllara 
dayanan kolektif tartışmaların ve 
birikimin ürünü olan bu çalışmayı 
ortaya çıkaran TMMOB 44. Dönem 
Enerji Çalışma Grubu’nun değerli 

üyelerine teşekkürü borç biliyoruz.

Çalışmada yer alan ilkelerin, enerjinin üretiminden 
son kullanıcıların tüketimine kadar her aşamada 
meslektaşlarımıza ve toplumumuza rehberlik edeceğine 
inanıyruz.Bilmin ve tekniğin rehberliğinde, daha yaşanabilir 
bir ülke ve dünya umuduyla…

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Kasım 2017

tamamlandığı, kalan borçlu Odaların ödeme takvimi 
çerçevesinde ödemelere devam ettikleri ancak Çevre 
Mühendisleri Odası ile İçmimarlar Odası’nın vermiş olduğu 
ödeme planına uymadığı görülmüş olup yazılı olarak bir kez 
daha uyarılmasına,

8- Diğer Hususlar;

a- Odaların Denetleme Kurulları;

TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği’nin 4.1.1. ve 
4.1.2.maddesi gereği yapılan incelemede;

Ocak – Eylül 2017 dönemi içerisinde denetlemelerini 
tamamlamamış ya da raporunu Birliğe iletmemiş olan 
Bilgisayar Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri 
Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Metalurji ve Malzeme 
Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Petrol 
Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Tekstil 

Mühendisleri Odası’nın yönetmeliğin ilgili maddelerine 
uygun olarak denetleme raporlarını yönetmeliğe uygun bir 
şekilde hazırlayarak ivedilikle Birliğimize göndermelerinin 
istenmesine,  

b- Birlik hissesi ödentilerini bu dönem içerisinde tamamlamamış 
olan:

Çevre Mühendisleri Odası, İçmimarlar Odası ve Meteoroloji 
Mühendisleri Odası’na yazı yazılarak ödemelerinin 
tamamlanmasının istenmesine,

Yukarıda bahsi geçen Odalarımızın 30 Kasım 2017 tarihine 
kadar yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda 
idari ve mali durumunun incelenmesi amacıyla Kurulumuz 
tarafından denetlenmesinin TMMOB Yönetim Kurulu’na 
önerilmesine,

karar verilmiştir.



TPAO’nun önemini ve özelleştirme sürecini kamuoyuna aktarabilmek için TMMOB Yönetim Kurulu kararıyla Jeoloji, 
Petrol, Kimya ve Jeofizik Mühendisleri Odaları’nca oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan bir rapor hazırlanılarak 
kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın özelleştirilmesi sürecinde gelinen aşamayı tüm boyutlarıyla 
ortaya koyan raporda, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı’yla yapılmak istenen değişiklere 
ilişkin de önemli uyarıylar yer alıyor.

TMMOB TÜRKİYE PETROLLERİ RAPORU YAYINLANDI

SUNUŞ

24 Ocak Kararları olarak tarihe geçen ve 
asıl olarak 12 Eylül Darbesi sonrasında 
uygulamaya konulan neoliberal ekonomik 
politikalar, Türkiye tarihinin en önemli 
kırılma anlarından birisidir.

Devletin ekonomik etkinliklerinin 
azaltılması, özelleştirmeler, yapısal uyum 
programları ve sermaye hareketlerinin 
önündeki engellerin kaldırılması gibi 
adımlarla örülen bu süreç, sadece ekonomik 
değil, siyasal ve sosyal sonuçlarıyla da 
bugün karşı karşıya olduğumuz pek çok 
sorunun kaynağında yatmaktadır.

12 Eylül Darbesi’nin toplumsal muhalefeti 
şiddetle bastırdığı bir ortamda uygulanan 
bu politikalar sonucunda emekçilerin 
hakları ellerinden alınmış, ülkenin 
bütün büyük yatırımları sermayeye 
peşkeş çekilmiş, eğitim-sağlık-sosyal güvenlik hizmetleri 
piyasalaştırılmış, üretim ekonomisi yerine rant ekonomisi 
kurulmuştur.

Neoliberalizmin ülkeye maliyetleri ise toplumsal eşitsizliğin 
büyümesi, işsizliğin ve yoksulluğun derinleşmesi, dışa 
bağımlılığın artması ve ekonomik krizlerin yaygınlaşması 
olmuştur.

Neoliberalizmin en önemli uygulaması olan özelleştirmeler, 
12 Eylül sonrasında iktidara gelen tüm siyasi partilerin ortak 
ekonomik önceliği olmuştur. KİT’lerle başlayan süreç, kıyıların 
satışına kadar varmıştır. Verimliliği artırmak, istihdam sağlamak, 
vergi gelirlerini artırmak, hazine yükünü azaltmak, devletin 
borçlarını kapatmak ve ekonomiyi güçlendirmek adına yapılan 
özelleştirme uygulamaları sonrasında bu iddiaların hiçbirisi 
gerçekleşmemiştir. 

Özelleştirmeler eliyle gerçekleşen şey, ülkenin tüm 
zenginliklerinin, tüm varlıklarının, tüm yatırımlarının kamusal 
niteliğinin ortadan kaldırılarak sermaye kesimlerine aktarımı 
olmuştur. 

Doğrudan satış, halka arz, imtiyaz sözleşmesi, yap-işlet-devret, 
yönetim devri, gelir garantisi gibi farklı yöntemler, halka ait 
olanın sermayeye devredilmesinden başka bir şey değildir.

AKP Hükümeti, 15 yıllık iktidar dönemi boyunca, neoliberal 
politikalarının uygulanmasında ve özelleştirmelerin hayata 
geçirilmesinde kendisinden önce gelen hükümetlerin çok daha 
ötesinde bir iştahla hareket etmiştir.

Başta enerji, telekomünikasyon ve madencilik gibi alanlarda 

olmak üzere Türkiye’deki en büyük 
özelleştirmeler AKP iktidarı döneminde 
gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yapılan 
özelleştirmelerle birlikte, ülkenin stratejik 
sektörleri ve en büyük yatırımları yabancı 
şirketlerin eline geçmiştir. AKP büyük çaplı 
özelleştirmeler ve ihaleler yoluyla yabancı 
sermayenin önünü açarken, yurt içinde de 
kendine bağlı bir sermaye kesiminin güç 
kazanmasını sağlamıştır.

Başbakanlığa bağlı bazı şirketleri yönetmek 
amacıyla 2016 yılı Ağustosunda kurulan 
Varlık Fonu, özelleştirme süreçleri açısından 
yeni bir döneme girdiğimizi göstermektedir. 
OHAL döneminde birbiri ardına çıkartılan 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile Varlık 
Fonu’nun kaynakları ve yetkileri akıl almaz 
boyutlarda genişletilmiştir. AKP, inşa ettiği 
rant ekonomisine kaynak yaratabilmek için 
ülkenin en büyük kurum ve kuruluşlarının 

uzun yıllara dayanan tüm birikimlerine adeta el koymuştur.

Geldiğimiz nokta planlamaya, kalkınmaya, üretime, 
sanayileşmeye dayanmayan bir ekonomik anlayışın sonucudur. 
AKP eliyle kurulan bu yağma ekonomisinin yeni hedeflerinden 
birisi de Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından birisi 
olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’dır.

1990’lı yıllardan itibaren bünyesinde bulunan DİTAŞ, 
İPRAGAZ, POAŞ, İGSAŞ, TÜPRAŞ ve PETKİM gibi şirketleri 
özelleştirilen TPAO’ya son darbe, Temmuz ayında yayınlanan 
Bakanlar Kurulu Kararı ile vurulmak istenmektedir.

TMMOB Yönetim Kurulu kararıyla Jeoloji, Petrol, Kimya 
ve Jeofizik Mühendisleri Odaları’nca oluşturulan komisyon 
tarafından hazırlanan bu rapor, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı’nda gelinen aşamayı tüm boyutlarıyla ortaya 
koymaktadır. Bu anlamıyla bu süreçte vereceğimiz mücadelenin 
ortaklaştırılması ve kitleselleştirilmesi açısından önemli bir işlev 
taşımaktadır.

TMMOB olarak bugüne kadar başta özelleştirmeler olmak üzere 
neoliberalizmin tüm tahribatına karşı mücadele ettik. Hukuki 
girişimler, bilimsel raporlar, teknik yayınlar, basın açıklamaları ve 
mitingler yoluyla sürdürdüğümüz bu mücadeleyi sürdüreceğiz. 
Kamusal varlıklarımızı ve değerlerimizin savunucusu olmaya, 
bilimsel ve teknik aklı toplum yararına kullanmaya, meslek 
onurumuzu ve meslektaşlarımızı korumaya devam edeceğiz. 
Elinizdeki bu çalışmanın, bu mücadelenin bir parçası olarak 
görülmesi dileğiyle…

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 




