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ÜLKEMİZİN, HALKIMIZIN VE MESLEĞİMİZİN GELECEĞİ İÇİN
OY KULLANACAĞIZ, OYLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ
Önceki sayımızda, yakın dönemde önümüzde iki önemli tarih bulunduğunu, ilkinin 31 Mayıs-3 Haziran 2018
tarihlerinde yapılacak olan TMMOB 45. Olağan Genel
Kurulu, diğerinin de 24 Haziran 2018’de yapılacak olan
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri olduğunu belirtmiştik.
TMMOB Genel Kurulu bültenimiz baskıya hazırlanırken sürüyordu ancak seçimlerin yapılacağının ilanı sonrasında Birliğimizin açıklamış olduğu görüşlerin Genel
Kurul’da delegeler tarafından tam bir görüş birliği halinde desteklendiğini belirtmeliyiz. Genel Kurul haberlerine önümüzdeki sayıda ayrıntılı olarak yer vereceğimizi
belirterek şimdi ülkemizin, mesleklerimizin ve meslek
örgütlerimizin geleceğiyle ilgili olan seçimler konusuna
değinmek istiyoruz.
Seçimler üzerine Birliğimiz bugüne kadar üç ayrı metin yayınladı. İlki, TMMOB Yönetim Kurulu’nun “24
Haziran Seçimleri Üzerine TMMOB Örgütlülüğüne”
başlıklı yazısıdır. İkincisi, Birlik Başkanımızın “Oylarımıza Sahip Çıkalım, Sandıklarda Görev Alalım” başlıklı açıklamasıdır. Üçüncüsü de TMMOB’nin seçimler
üzerine görüşlerini içeren “Ülkemizin, Halkımızın ve
Mesleğimizin Geleceği İçin Oy Kullanacağız, Oylarımıza Sahip Çıkacağız” başlıklı broşürdür. Bu metinler,
TMMOB ile Odamızın internet sitelerinde yer almaktadır.
16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği referandumunun devamı ve tamamlayıcısı olarak kurgulanan 24 Haziran
seçimleri, rejim ve anayasal düzen değişimi ile tek kişi
egemenliğinin kurumsallaşmasının son halkası olarak
gündeme gelmiştir. Bu çabanın önünün kesilip kesilmeyeceği, ülke ve halk olarak nasıl yönetileceğimiz ve meslek alanlarımız ile örgütlülüğümüz üzerinde söz sahibi
olup olamayacağımız kritik öneme sahip konulardır.
Biliyoruz ki ülkemizin siyasi sisteminin/rejiminin, kamu
idari yapısının ve ekonomisinin nasıl örgütlenip yönlendirileceği, meslek alanlarımız ve özerk demokratik yapımızla bağlantılıdır. 16 Nisan 2017’de yapılan Anayasa
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değişikliği ve seçimlere dair iktidarın kurgusu, kamu
idari yapısının tepeden tırnağa değiştirilmesini öngördüğü için konunun meslek alanlarımız ile örgütlülüğümüzü
doğrudan ilgilendiren boyutları bulunmaktadır. Seçimler
sonucunda, ülkemizin yaklaşık 150 yıllık anayasal tarihinin ve demokrasi yönünde atılan adımların aksine tek
kişi diktasının kabulü halinde hem kamu yararı hem de
TMMOB ve diğer meslek birliklerinin yasaları değiştirilerek yerinden yönetim esaslı özerk yapıları tasfiye
edilecektir.
Bu noktada önemle belirtmek gerekir, kamusal kaynak
ve varlıkların ülkemiz ve halk yararına kullanımı ile
meslek alanlarımız ve özerk mesleki örgütlülüğümüzün
korunması ancak demokrasi ile, sosyal hukuk devleti ile,
kamusal hizmet ve denetim perspektifinin benimsenmesi
ile mümkündür. Demokrasi, sosyal hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve kamu yararı, bizlerin varlık koşuludur.
Bu nedenle seçimlerde Cumhuriyeti, Demokrasiyi, Laikliği, Anayasal kazanımları, meslek alanlarımızı ve özerk
demokratik örgütlülüğümüzü bir bütün olarak savunacağız. Referandumda hayır tutumunu benimsememizin ve
24 Haziran seçimlerinde hayırlarımızı sürdürecek olmamızın temel nedeni budur.
Egemenliğin bir kişide değil halkta olması gerektiği ve
onu halkın demokratik katılımıyla gerçekten temsil eden
kurullar ve organlarca kullanılacağını öğreten demokrasi
ve hukuk öğretileri ile normlarına sahip çıkmak bugün
en önemli görevimizdir.
Kabul edebileceğimiz tek egemenlik biçimi halk egemenliğidir.
Oylarımızı bu bilinçle kullanalım, oylarımıza sahip çıkalım, karanlığa gidişe hep birlikte dur diyelim, demokrasiyi ve geleceğimizi elbirliğiyle kazanalım diyoruz.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Haber

1 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI
Emeğin birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, bütün yurtta coşkulu ve kitlesel biçimde kutlandı.
İstanbul Maltepe'de, emek, özgürlük ve demokrasi
mücadelesinde yaşamını yitirenler anısına gerçekleştirilen
saygı duruşu ile başlayan mitingde TMMOB Başkanı Emin
Koramaz, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK
Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve TTB Başkanı
Raşit Tükel birer konuşma gerçekleştirdi.
Emin Koramaz konuşmasında, " Bizler, insan emeğinin ve
alın terinin en yüce değer olduğuna inanıyoruz. Bizler,
emeğimiz ve alınterimizle inşa edilen fabrikalarımızın,
kamusal varlıklarımızın sermaye kesimlerine peşkeş
çekilmesine karşı çıkıyoruz. Bizler, kentlerimizin,
doğamızın, tarihsel mirasımızın rant için yağmalanmasına
karşı çıkıyoruz. Bizler, eşit, özgür ve demokratik bir
ülkede barış içinde bir arada yaşamak istiyoruz. Bizler,
bilimin aydınlığı altında, laik bir ülke istiyoruz. Bizler
insanca bir yaşam ve hakça bir düzen istiyoruz. Ve
inanıyorum ki bu 1 Mayıs gelecek güzel günlerin müjdecisi
olacak." derken konuşmasını da "Örgütüm TMMOB
adına, gelecek güzel günlere olan inancımla, demokrasi,
eşitlik, özgürlük, barış mücadelemizde hepinizi coşkuyla
kucaklıyor, saygılar sunuyorum." diyerek sonlandırdı.
Konuşmalardan sonra, ETUC Genel Sekreter Yardımcısı
Patrick Ishert ve ITUC İnsan Hakları ve Sendikal Haklar
Dairesi Müdürü Jeroen Beirnaert, mitinge gelenleri
selamladı. Selamlamaların ardından sanatçılardan Genco
Erkal, Rutkay Aziz, Erdal Güney, Yasemin Göksu, Faruk
Demir sahne alarak yüzbinlerle buluştu.
Miting, 1 Mayıs’ı düzenleyen kurumlar adına hazırlanan
metnin birlikte okunmasıyla sona erdi. Metni ihraç edilen
bir kamu emekçisi Nuray Şimşek ve ihraç edilen işçi
Kenan Güngördü birlikte okudular.

Tiyatro sanatçılarından Genco Erkal emeğin şiirlerini
sahneye taşırken, Rutkay Aziz ise barış talebini bir
konuşma ile ifade etti. Miting, Rewşan Çeliker, Erdal
Güney, Erdal Erzincan, Yasemin Göksu ve Mervan Tan’ın
dinletileriyle son buldu.
İzmir’de 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele
ve Dayanışma Günü ilk olarak ilçelerde kutlandı. Sabah
saatlerinde Aliağa, Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı,
Buca, Narlıdere, Urla, Seferihisar ve Çeşme’deki
ilçe meydanlarda kutlamalarını gerçekleştiren işçiler
Gündoğdu Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. DİSK,
KESK, TMMOB, Türk-İş, Birleşik Kamu İş, İZSMMMO
ve Liman-İş’in çağrısıyla Gündoğdu Meydanı’nda binlerce
kişi mitingde buluştu.
Ankara’da binler 1 Mayıs kutlamaları için Tandoğan
Meydanı’nda bir araya geldi.
Atatürk Kültür Merkezi önünde oluşturulan kortejlerde
yurttaşlar 1 Mayıs kutlamalarına kendi renkleri ve
talepleriyle birlikte katıldı. OHAL’in kaldırılması, laik
bir Türkiye, emeğin özgürlüğü, hayvanlar için özgürlük
mücadelesi talepleri Tandoğan Meydanı’nda bir aradaydı.
Mitingte tertip komitesi adına DİSK Ankara Temsilcisi
Tayfun Görgün kısa bir konuşma yaptı.
KESK Ankara Şubeler Platformu’ndan Sultan
Saygılı ise yaptığı konuşma Türk Tabipler Birliği
ve KESK’e yönelik baskılara değindi. İktidarın
işçilere, emekçilere, çocuklara vaat ettiğinin daha
fazla işsizlik, baskı ve taciz olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından Grup Kibele ve Lâl Gazel 1 Mayıs
şarkılarını seslendirdi.
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MÜHENDİS VE MAKİNA GÜNCEL DERGİSİ YAYIN KURULU TOPLANTISI
MMO 47. Dönem Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu 2. toplantısı 3 Mayıs 2018 tarihinde,
3. toplantısı ise 17 Mayıs 2018 tarihinde Oda Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Toplantılar, “Mayıs sayısı değerlendirmesi, Nisan sayısı
dergi konu ve içeriklerinin belirlenmesi gündemiyle,
Giriş Yazısı, Nükleer Enerji Nedir? Bir Nükleer Enerji
Santralinin Kurulumu, Nükleer Santraller ve Reaktörler,
Güncel Gelişmeler, Tamamlanamayan Nükleer Enerji
Projeleri, Nükleer Atıklar, Nükleer Felaketler, Mini
Nükleer Santraller konularının incelenmesi” başlıklarının
belirlenmesi ile gerçekleştirildi.
2. Toplantı Katılımcıları:
Yunus Yener		
Yazı İşleri Müdürü
Aylin Sıla Aytemiz		
Yayın Sekreteri
Yılmaz Yıldırım		
Yayın Kurulu Üyesi
Fuat Tiniş		
Yayın Kurulu Üyesi
İbrahim Söğüt		
Yayın Kurulu Üyesi
Bora Türkmen		
Yayın Kurulu Üyesi
Ümit Keskin		
Yayın Kurulu Üyesi

3. Toplantı Katılımcıları:
Aylin Sıla Aytemiz		
Yayın Sekreteri
Yılmaz Yıldırım		
Yayın Kurulu Üyesi
Fuat Tiniş		
Yayın Kurulu Üyesi
İbrahim Söğüt		
Yayın Kurulu Üyesi
Bora Türkmen		
Yayın Kurulu Üyesi
Ümit Keskin		
Yayın Kurulu Üyesi
Oğuz Türkyılmaz		
Yayın Danışmanı

ESKİŞEHİR ŞUBE GELENEKSEL MESLEĞE HOŞGELDİN
BULUŞMASINA KATILDIK
Eskişehir Şube'nin Geleneksel 'Mesleğe Hoşgeldin' etkinliği Tepebaşı Belediyesi Özdilek Kültür ve Sanat
Merkezi'nde 11 Mayıs 2018 tarihinde yapıldı. Etkinliğe Oda Başkanı Yunus Yener katıldı.
Etkinliğe Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Makina
Mühendisliği Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler ve
öğretim üyeleri ve meslek odaları yöneticileri katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eskişehir Şube
Başkanı Atila Tomsuk, mesleğe yeni katılacak öğrencilere
seslenerek, "Yemin edeceksiniz ve meslektaşımız olarak
birlikte yürüyeceksiniz" dedi. Tomsuk, "Maalesef Anadolu
üniversitesi ikiye bölündü. Bölünmek parçalamak iyi bir
şey değil. Projeler ortada kalıyor, her şey ortada kalıyor.
Hiç kimseye sormadan yapılanlar sıkıntılar yaratıyor.
500'e giren üniversiteler bölünüyor, belki 500'e giren
üniversite kalmayacak. Umarım sizler bu sıkıntıları
çözersiniz. Tekrar mesleğe hoşgeldiniz diyorum" diye
konuştu.

Mesleğin itibarsızlığa çalıştırıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu
ülkede itibarın korumak için bu çabayı katkıda bulunmanız
gerekir. İmzanız değerlidir. Her insanın imzası değerlidir
ama mühendis olarak bu imza çok değerlidir. Arkasında
durmayacağınız, inanmadığınız hiç bir projeye imza
atmayınız. İmzanıza sahip çıkın."

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener de
mesleğe yeni başlayacak öğrencilere seslendi. Yener
konuşmasında şunları söyledi: "Şimdi mesleğe başlıyoruz.

Konuşmalardan sonra öğrenciler hep birlikte mühendislik
yemini etti. Yeminden sonra mesleğe başlayan öğrencilere
rozet takıldı. Daha sonra katılımcılara kokteyl verildi.
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PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞU ÇALIŞMALARI TOPLANTISI
Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşumuzun (PBK) TÜRKAK tarafından yapılacak denetimi öncesinde
yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılan Personel Belgelendirme Kuruluşu
Çalışmalarının Değerlendirilmesi Toplantısı, 12 Mayıs 2018 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya Katılanlar:
Ali Ekber Çakar 		
Turgay Şirvan 		
Can Öztürk 		
Aslı Çağlayan 		
Sinem Büyükbenli
M.Sezen Şengün 		
Fırat Baba 		
Emre Kıral 		
Salih Kara 		
Ersan Gönül 		

Oda Merkezi
Kalite Danışmanı
PBK Kalite Yönetim Temsilcisi
PBK Yöneticisi
PBK Sorumlusu
Ankara Sınav Merkezi PBK Temsilcisi
ASM PBK Temsilcisi ve Sınav Yapıcı
İstanbul Sınav Merkezi PBK Temsilcisi
Kocaeli Sınav Merkezi PBK Temsilcisi ve Sınav Yapıcı
Sınav Yapıcı

SANAYİDE MÜHENDİSLER; FABRİKA, TOPLUMSAL YAŞAM VE KENT
DENEYİMLERİ DÖRT BÖLGE, DOKUZ KENTTE DEVAM EDİYOR
Odamız tarafından Türkiye’nin birçok bölgesinde gerçekleştirilmekte olan “Sanayide Mühendisler: Fabrika,
Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri" projesi bu yıl dört bölge, dokuz ilde saha çalışmaları ile devam ediyor.
47. dönemde alan araştırmaları Ankara, Çukurova
Havzası (Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye), İzmir,
Manisa, Bursa ve Yalova illerinde sürdürülecektir.
2016 yılında Gebze Havzası’nda başlayan ve bugüne
dek Ergene Havzası, Gaziantep ve Konya’da geniş
saha çalışmalarıyla sürdürülen alan araştırmaları
serisi, mühendislerin sanayi, kent ve toplumsal yaşam
deneyimlerinden yola çıkarak önemli sonuçları
kamuoyunun bilgisine kitap ve sempozyumlar eşliğinde
sunmaktadır.

Konya,
Gaziantep,
Ergene
ve
Gebze’de
gerçekleştirilen alan araştırmaları raporlarına web
sitemizden ulaşabilirsiniz.
Bu çalışmaların konu başlıkları aşağıdaki gibidir:
- Konya Havzası’nda Mühendisler: Fabrika, Toplumsal
Yaşam ve Kent Deneyimleri Araştırması
- Gaziantep’te Mühendisler: Fabrika, Toplumsal Yaşam
ve Kent Deneyimleri Araştırması
- Ergene Havzası’nda Mühendisler: Fabrika, Toplumsal
Yaşam ve Kent Deneyimleri Araştırması
- Üretim Zincirlerinde Mühendislerin Yeri Ve Yaşam Koşulları/ Gebze Havzası Örneği Raporu
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MERKEZ ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU 47. DÖNEM 1. TOPLANTISI
47. Dönem Merkez Öğrenci Üye Komisyonu 1. toplantısı, tanışma, Şube Öğrenci Üye Komisyonları Çalışmaları
ve Genel İşleyişe İlişkin Öneriler gündemi ile Şubelerimizden 24 öğrencinin katılımıyla 12 Mayıs 2018 tarihinde
Oda Merkezi’ nde gerçekleştirildi.
Toplantıya Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif
Öztürk, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Dirik, Oda
Merkez Teknik Görevlilerinden Evren Sağ, Hüseyin Cem
Şavur, Meltem Özdemir katıldı.
Toplantıya aşağıdaki isimler katılım sağladı:
Elif Öztürk 			
Merkez

Haydar Dirik 			
Evren Sağ 			
H. Cem Şavur 			
Meltem Özdemir 		
Umut Direm Avcı 		
Alper Doğan 			
Umut Kurt 			
Mehmet Akdemir 		
Raif Mert Akkuş 			
Karahan Alper Doğanlar 		
Deniz Sevinç 			
Ozan Macar 			
Rozerin Bekalp 			
Murat Seven 			
Merve Ökçüntekle 		
Sevim Ayhan 			
Türkü Su Çöğürcü 		

Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Ankara Şube
Ankara Şube
Ankara Şube
Antalya Şube
Antalya Şube
Bursa Şube
Denizli Şube
Diyarbakır Şube
Diyarbakır Şube
Gaziantep Şube
Gaziantep Şube
İstanbul Şube
İstanbul Şube

Yusuf Saltuk Şimşek 		
Gökçenur Timincioğlu		
İlke Bişkin 			
Özge Deniz Nacaksız 		
Halil Uğur Kara 			
Utku Levent 			
Doğancan Üzüm 		
Yunus Emre Altay 		
Cem Şener 			
Mustafa Türkan 			
Sadettin Avcı 			

İzmir Şube
İzmir Şube
Kocaeli Şube
Kocaeli Şube
Mersin Şube
Mersin Şube
Samsun Şube
Samsun Şube
Trabzon Şube
Zonguldak Şube
Zonguldak Şube

KOCAELİ ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILDIK
08 Mayıs 2018 tarihinde Kocaeli Şube toplantı salonunda
gerçekleştirilen Şube Danışma Kurulu toplantısına Oda
Başkanı Yunus Yener katıldı.
Oda Başkanı Yunus Yener, konuşmasında yeni dönem
çalışma programı hakkında bilgi verdi, meslek ve
meslektaşlar için ülke gündemine yönelik beklentileri
paylaştı.
Kocaeli Şube Danışma Kurulu toplantısına 80 danışma
kurulu üyesi katıldı.
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47. DÖNEM EİM MEDAK BELİRLEME TOPLANTISI
47. Dönem Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (EİM MEDAK) belirleme toplantısı,
26 Mayıs 2018 tarihinde 46. Dönem EİM MEDAK üyeleri ve 47. Dönem Şube EİM MDK üyelerinin katılımı ile
Oda Merkezi‘nde gerçekleştirildi.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve Oda
Yönetim
Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk’ün
konuşmaları ile açılan toplantıda katılımcılar söz
alarak komisyonun 46. Dönem çalışmalarına yönelik
değerlendirmelerde bulunarak 47. Dönem için
beklentilerini ilettiler.
İsim önerilerinin alınmasının ardından belirlenen 14 aday
üye ismi EİM MEDAK’ı oluşturmak için ataması yapılmak
üzere Oda Yönetim Kuruluna iletildi.
1. Serhat Kanepeci 		
Adana Şube
2. Tülay Yener 			
Ankara Şube
3. Özgür Ayaz 			
Antalya Şube
4. Ergin Polat 			
Bursa Şube
5. Özge Taner 			
Denizli Şube
6. Mehmet Baran Yavuz 		
Diyarbakır Şube
7. E. Pınar Keskin 		
Edirne Şube
8. Fadime Gökkütük 		
Eskişehir Şube

9. Ali İslam 			
10. Elif Soyvural 			
11. Murat Dedeoğlu 		
12. A. Cem Çatak 		
13. İbrahim Yücesoy 		
14. İlker Çavuşoğlu 		

Gaziantep Şube
İstanbul Şube
İzmir Şube
Kocaeli Şube
Mersin Şube
Zonguldak Şube

ODA ONUR KURULU TOPLANTISI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 12 Mayıs 2018 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıda Kurul’a iletilen 56 dosya üzerinde görüşüldü.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM STANDARDI VE İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ
Teknik Görevlilerimize yönelik ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı ve İç Tetkikçi Eğitimi
26-27-28 Mayıs 2018 tarihinde düzenlendi.
Bursa Şubemizde gerçekleştirilen eğitime aşağıda
isimleri verilen kişiler katıldı.
Aslı Çağlayan Turan
		
Oda Merkezi
Bülent Göksülük
Oda Merkezi
Fırat Baba
Ankara Şube
Aydın Rodoplu
Bursa Şube
Ersan Gönül
		
Bursa Şube
Burak Bayraktaroğlu
Bursa Şube
Sinan Özgöz
Bursa Şube
Doğuş Zafer Bağlama
Bursa Şube
Ethem Kayhan Kaymakçı
Denizli Şube
İbrahim Küçükaçıl
Eskişehir Şube

Emre Kıral
İlker Küpeli
Salih Kara
İlknur Mengüç

İstanbul Şube
Kocaeli Şube
Kocaeli Şube
Trabzon Şub
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Basın Açıklaması

ULAŞIM VE TRAFİK POLİTİKALARINDA PLANLAMA GEREKLİLİĞİ
ODA RAPORU AÇIKLANDI
Ulaşım ve Trafik Politikalarında Planlama Gerekliliği Oda Raporu, 2 Mayıs 2018 tarihinde Oda Başkanı Yunus
Yener tarafından yapılan yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Ulaşım Türleri Tek Bir Taşıma Zinciri
Oluşturacak Şekilde Entegre Edilmeli
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), iki yılda
bir güncellediği Ulaşım ve Trafik Politikalarında Planlama
Gerekliliği Oda Raporunda ulaşım politikalarını etraflıca
değerlendirmektedir. Konunun ülkemizdeki ele alınışı,
yıllara ve ulaşım türlerine göre yük ve yolcu taşımacılığı,
sektörel yapının AB ve diğer ülkelerle karşılaştırılması,
çevre kirliliğine etki, altyapı yatırımlarında arazi israfı ve
maliyetler, resmi belgelerde konunun ele alınışı, karayolu
trafik güvenliği ve trafik kazaları raporda irdelenmektedir. Raporun tamamına https://www.mmo.org.tr/kitaplar/
ulasim-ve-trafik-politikalarinda-planlama-gerekliligi-2 linkinden ulaşmak mümkündür. Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla rapordaki önemli bazı konu ve önerilerin özetini aşağıda kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
Türkiye’de uzun bir süreden beri karayolu taşımacılığına
verilen aşırı önem, diğer taşıma türlerinin ihmal edilmesine yol açmıştır. Sonuçta verimsiz yol kullanımı, yüksek
yatırım maliyetleri, enerji ve arazi kayıpları, gürültü, çevre tahribi, hava kirliliği, verimsiz araç parkı, her yıl artan
trafik kazaları ve dışa bağımlılıkla birlikte bugün ulaşımda
yaşanan kaosun oluşmasına neden olunmuştur.
1950’de ülkemizde yolcu taşımalarının yüzde 49,9’u karayolu, yüzde 42,2’si demiryolu ile; yük taşımalarının ise
yüzde 55,1’i demiryolu, yüzde 17,1’i karayolu ile yapılmaktaydı. Ancak Marshall planı çerçevesinde Türkiye’ye
dayatılan ulaşım politikası uyarınca demiryolları atıl bırakılarak karayolu merkezli ulaşım politikası benimsenmiştir. Bu nedenle bugün yolcu ve yük taşımacılığının yaklaşık
yüzde 90’ı karayolu ile yapılmaktadır. Demiryolu yolcu
taşımacılığı ise yüzde 1’e, yük taşımacılığı yüzde 4’e gerilemiştir. Taşımacılığın tamamına yakını karayolu ile yapıldığı için karayolu güvenlik problemi ön plana çıkmaktadır.
Karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu kombine taşımacılığının tek bir taşıma zinciri oluşturacak şekilde entegrasyonu ve buna yönelik yeterli fiziki kapasiteye sahip
yükleme, boşaltma ve aktarma terminalleri, alt yapısı ve
elektronik ağ ve işlemleri yoktur. Bu noktada ulaşımın
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toplumsal gereksinimler doğrultusunda planlandığı; karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu, suyolu ve boru
hatlarının teknik ve ekonomik açıdan uyumlu olduğu, kaynakların rasyonel kullanıldığı, toplu ve bütünleştirilmiş bir
ulaştırma sisteminin geliştirilmesi ülkemizin öncelikli gereksinimidir. Aşağıdaki önerilerimiz esasen bu çerçevede
ve bilimsel-teknik uygulama gereklilikleri doğrultusunda
belirlenmiştir.
- Ulaşım kapasitesini toplum yararına politikalar ile yönlendirip gerekli yatırımları yapmak devletin görevi olmalıdır. Ulaştırma altyapısı ve işletmelerine yönelik özelleştirmeler durdurulmalı, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ihaleleri ve
Borç Üstlenim Yönetmeliği ile üstlenilen hazine ve araç
geçiş garantileri iptal edilmelidir.
- İlgili AB mevzuatına uyum çalışmaları, 2918 sayılı Trafik
Kanunu ve ulaşımla ilgili tüm proje ve karar süreçlerinde
meslek odaları, meslek örgütleri ve üniversitelerin görüşleri alınmalıdır.
- Ulaşım politikaları insan öncelikli, yatırımda ve işletmecilikte kaynakları verimli kullanan, çevresel, kentsel, tarihi
dokuyu koruyucu olmalıdır.
- Yapılacak “ulaşım ana planı”nın uzun ve kısa erimli hedefleri ve stratejisi olmalı, plan metinlerinde yazılanlar hayata geçirilmelidir.
- Karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu ve kentler
arası ulaşım ile kent içi ulaşım politikaları ülke genelinde
birbirleri ile entegre olacak şekilde planlanmalı ve kombine-toplu taşımacılık yaygınlaştırılmalıdır.
- Trafik güvenliği, ulaşımda karayollarının payının azaltılması ve kaza riski en az olan diğer taşıma türlerine ağırlık verilmesi ile sağlanmalıdır. Demiryoluna göre iki kat,
suyoluna göre neredeyse üç kat fazla enerji tüketen karayolu yatırımları durdurulmalı veya gözden geçirilmelidir. Yatırım maliyetleri, enerji tüketimi, çevresel etkiler,
emisyon değerleri dikkate alınarak öncelik demiryolu ve
denizyoluna verilmeli, mevcut sistemlerin kapasite ve verimlilikleri geliştirilerek tam kullanımı ile petrol bağımlılığının azaltılması hedeflenmelidir.

Basın Açıklaması

- Demiryolu yatırımlarında sadece yolcu taşımacılığında
kullanılan yüksek hızlı tren ile yetinilmemeli, yük taşımacılığı gündeme alınmalıdır. Demiryolu konvansiyonel hat
uzunlukları artırılmalı, hat yenileme işlemleri ve elektrifikasyonuna hız verilmeli, ulaşım güvenliğini etkileyen hatların bakım ve onarımı için bütçe ayrılmalıdır.
- Tüm ulaşım sektörünü kapsayacak merkezi elektronik
bir veri tabanı ve ağı oluşturulmalı, altyapısı ve işlenmesi
uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
- Araçlardan kaynaklanan çevre ve hava kirliliğini azaltmak ve araçların Avrupa Emisyon Normuna göre üretilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, çevre
dostu ve egzoz emisyonlarında düşük gaz oranları ihtiva
eden alternatif yakıt türlerinin kullanımı teşvik edilmelidir. Emisyon denetimlerinin MMO tarafından yapılması
sağlanmalıdır.
- Yol üstyapısında deformasyona, ekonomik zarara, trafik
kazaları ve can güvenliğine yol açan ağır taşıt oranının düşürülmesi için önlemler alınmalı, yüksek yakıt tüketimine sahip
taşıtlar ile eski araçlar kullanımdan çekilmeli, bu çalışmaya
kamu sektöründeki çok sayıdaki binek taşıtından başlanmalıdır. Kamunun binek aracı olarak 1400 cc motor hacminden
büyük araç satın alması-kiralaması yasaklanmalı, mevcut parktaki araçlar değiştirilmelidir.
- Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülerek
araç, gereç ve kadro yönünden güçlendirilmeli ve ulaşım sistemleri yönetimini üstlenen Bakanlık kapsamına alınmalıdır.
- Trafik Güvenliği Kurulu ve İl Trafik Komisyonlarında
TMMOB ve ilgili meslek odaları temsil edilmelidir.
- Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında kaza tespit tutanakları zabıta, yol/trafik konusunda eğitim almış inşaat/makina
mühendisleri, araç tekniği üzerine MMO tarafından belgelendirilmiş makina mühendisleri ile doktorlar tarafından ortaklaşa
yapılmalıdır.
- Bilirkişilik yapacaklarda ilgili meslek odası tarafından eğitilip
belgelendirilmiş olmaları şartı aranmalıdır.
- Kamuda kasıtlı ve yanlış uygulama yapanlar hakkında verilen
yargı kararları mutlaka uygulanmalıdır.
- Sürücü kurslarında denetim sıklaştırılmalı, ilgili yönetmelik
Odamızın görüşü alınarak hazırlanmalı, eğitim ve uygulama
süreleri uzatılmalıdır. Bu kurslarda Odamız üyelerinin denetim ve istihdamı yaygınlaştırılmalıdır.

- Araç teknik muayenesi kamu eliyle Avrupa normlarında
yapılmalıdır.
- Bakım ve onarım hizmeti veren işletmelerde ve araç
fenni muayenesinde teknik hizmet sorumlulukları zorunlu hale getirilmeli, Oda tarafından eğitilip belgelendirilmiş
Oda üyesi makina mühendislerinin istihdamı sağlanmalıdır.
- Mevcut Araç İmal, Tadil, Montaj Yönetmeliği ve standartları gözden geçirilerek uluslararası normlara uygun
hale getirilmeli, araçlar ile yedek parçalarının bu normlara uygun olup olmadığının denetimi MMO tarafından
yapılmalıdır.
- Araç İmal, Tadil ve Montaj hizmetleri, MMO tarafından
belgelendirilmiş makina mühendislerince yapılmalı, projeler Oda tarafından denetlenmeli, teknik inceleme, onay ve
yeterlilik belgeleri MMO tarafından verilmelidir. Uygulamadaki yönetmelikler ve standartlar uluslararası standartlara uyarlanmalı, tip onayı MMO tarafından verilmelidir.
- Kent merkezlerine trafik akışı caydırıcı hale getirilmeli,
kentsel imar uygulamaları ile ulaşım politikaları uyuşmalı,
çevre yolları ve şehir geçişlerinde yapılaşma önlenmelidir.
- Kent içi toplu taşımacılığında halk, kent örgütlenmeleri,
meslek odaları ve üniversitelerin görüşleri alınmalı, özelleştirmelerden vazgeçilmelidir.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

bülten 240
haziran 2018

9

Basın Açıklaması

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ODA RAPORU AÇIKLANDI:
İŞ KAZALARI VE İŞ CİNAYETLERİNDE SÜREKLİ ARTIŞ VAR
Oda Başkanı Yunus Yener, işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSG) mevzuatını, uygulama sorunlarını ve resmi verilerini içeren
ve iki yılda bir güncellenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu’nu 7 Mayıs 2018 tarihinde yazılı bir basın açıklaması
ile kamuoyuna duyurdu.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) işçi sağlığı
ve iş güvenliği (İSG) mevzuatını, uygulama sorunlarını ve
resmi verileri iki yılda bir güncellenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu’nda değerlendirmektedir.
Raporda dünyadaki durum, İSG kavramının gelişimi, iş kazaları ve meslek hastalıklarına dair SGK verileri, kaza ve
hastalıkların nedenleri, iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği
kurulları, iş güvenliği mühendisliği, işyeri hekimliği, MMO
çalışmaları ve çözüm önerileri yer almaktadır. Raporun bütünü açıklamamızın ekinde yer almakta ve ayrıca
https://www.mmo.org.tr/kitaplar/isci-sagligi-ve-guvenligi-1
adresinde bulunmaktadır.
İSG mevzuatını sermaye çıkarları belirliyor. İş kazaları
sonucu toplu ölümlerin artması üzerine 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası ile iş güvenliği
uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli üzerine yönetmeliklerin defalarca değiştirilmesine rağmen
kazalar ve iş cinayetleri artarak devam ediyor. Çünkü
toplu iş cinayetlerine de dönüşen iş kazaları ve meslek
hastalıkları, sermayenin azami kâr hırsı ve emek aleyhine
politikalardan kaynaklanmaktadır.
Serbestleştirme, özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek/güvencesiz istihdam biçimleri, çalışma
koşullarının ağırlığı, kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü
ile kayıt dışı istihdam, iş kazaları ve meslek hastalıklarının
artmasının başlıca nedenleri arasındadır. İş güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliği dışlanıyor. İSG tıp, mühendislik ve sosyal bilimler ile bağlantılı çok-bilimli bir alan
olmasına karşın bu disiplinler adeta cezalandırılıyor.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası sorumlulukları işverenden
çok uzmanlara ve hekimlere yüklemiştir. İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin işyerlerindeki hizmet süreleri sürekli düşürülmüştür. İşyeri hekimi,
mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık personeline yönelik eğitim hizmetleri, dışarıdan satın alma
yoluyla ticarileştirilmiştir. İş güvenliği mühendisliği ile teknisyenlik, “iş güvenliği uzmanlığı” altında bir tutulmuştur.
Özel öğretim kurumlarına yetki tanınmasıyla mühendislik
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meslek örgütlerinin fonksiyonu dışlanmıştır. Tam zamanlı iş güvenliği mühendisliği dışlanmış, uzmanlar işverene
bağımlı kılınmış, iş kazalarında işverenlerin sorumluluğu
kaldırılmıştır. Yüzlerce eğitim kurumu ve binlerce Ortak
Sağlık ve Güvenlik Birimi kurulmasıyla ülkemiz “eğitim
kurumu” ve OSGB çöplüğüne dönüşmüştür.
SGK verileri sorunlu. Raporumuzda yararlandığımız SGK
verileri yalnızca 5510 sayılı yasanın 4-1/a maddesi kapsamındaki “zorunlu sigortalılar”a dayalıdır. Bu verilere göre
yapılan birçok değerlendirmenin iş kazaları ve meslek
hastalıklarına dair gerçekleri yeterince yansıtmadığı ayrıca gözetilmelidir.
İş kazaları ve ölümlerde sürekli artış var. 2016 yılı iş ka-

Basın Açıklaması

zası sayısı 286 bin 68’dir ve 2015’e göre yüzde 11,8 oranında artmıştır. 74 bin 871 iş kazasının olduğu 2012’ye
göre ise iş kazaları 2016’da yüzde 382 oranında artmıştır.
İş kazası sonucunda 2016 yılında 1.405 emekçi yaşamını
kaybetmiş, 1.252 ölümün olduğu 2015’e göre yüzde 11,2
oranında, 745 ölümün olduğu 2012 yılına göre de yüzde
188 artış olmuştur. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre de 2015’te 1.730, 2016 yılında 1.970 emekçi
yaşamını kaybetmiştir.)
2016 yılında meydana gelen 286 bin 68 iş kazasının 87 bin
318’i (yüzde 30,52’si) ile iş kazalarında yaşamını kaybeden 1.405 kişinin 855’i (yüzde 60,85’i) 50’den az işçinin
çalıştığı, İş Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulması zorunlu olmayan işyerlerinde çalışmakta idi.
SGK 2013-2016 verilerinde meslek hastalıklarından dolayı ölüm hiç yoktur! Dünyada iş kazaları oranı yüzde 44,
meslek hastalıkları oranı yüzde 56’dır.
Türkiye’de ise iş kazaları oranın yüzde 99,998, meslek hastalıklarının oranı on binde 2’dir! Oysa meslek
hastalıkları sıklığının binde 4–12 arasında değişmesi ve
Türkiye’de zorunlu sigortalı sayıları üzerinden her yıl en
az 35 bin yeni meslek hastalığı, tüm çalışanlar söz konusu
edilirse olgu sayısının 100 bin ile 300 bin arasında olması

gerekirdi! Aşağıdaki tablo 2000-2016 yıllarındaki iş kazaları ile ölümlerdeki artışlar yanı sıra meslek hastalıklarına
dair SGK’nın sorunlu verilerini yansıtmaktadır. (20122016 satırlarındaki parantez içindeki veriler İşçi Sağlığı ve
Güvenliği Meclisi’ne aittir.)
Raporda verilerine yer verdiğimiz Eurostat istatistikleri
ile SGK istatistikleri birleştirildiğinde Türkiye’nin iş kazası
sonucu ölümlerde Avrupa’da birinci sırada olduğu görülmektedir.
2016 yılında yaşanan iş kazalarının faaliyet gruplarına göre
dağılımında makine ve teçhizat hariç fabrikasyon metal
ürünleri imalatı birinci, bina inşaatı ikinci, özel inşaat faaliyetleri üçüncü sırada yer almaktadır. Birbiri ile ilişkili
faaliyet gruplarının birleştirilmesi durumunda bina inşaatı,
özel inşaat faaliyetleri, bina dışı inşaat faaliyetlerini kapsayan inşaat sektörü 44 bin 552 kaza ile birinci sıradadır.
Fabrik metal ürünler ile ana metal sanayi 33 bin 697 kaza
ile ikinci sıradadır. Gıda ürünleri imalatı ile yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 26 bin 977 kaza ile üçüncü; kara
taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı ile taşımacılık için
depolama ve destekleyici faaliyetleri 16 bin 742 kaza ile
dördüncü sırada yer almaktadır.
İş kazaları ve meslek hastalıkları, gelişmekte olan ülkelerin gayri safi yurt içi hâsılalarının
yüzde 4’ü tutarında ekonomik
kayba yol açmaktadır. Buna göre
ülkemizin iş kazaları ve meslek
hastalıklarının toplam maliyetinin
2016’da 103 milyar TL olduğu
tahmin edilmektedir.
Raporumuzdaki bütün veriler
göstermektedir ki İSG alanı sermaye güçlerinin çıkarlarına göre
değil çalışanlardan yana, sendikalar, üniversiteler, TMMOB,
TTB’nin görüşleri ve kamusal denetim ekseninde düzenlenmeyi
beklemektedir.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Başkanı
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MESLEKİ YETERLİLİĞİN NİTELİKSİZLEŞTİRİLMESİNİN ÖNÜ AÇILMAKTADIR
Oda Başkanı Yunus Yener, niteliksiz işgücünü yaygınlaştıracak ve iş kazalarını artıracak olan mesleki yeterlilik
sisteminin değiştirilerek özel eğitim kurumlarına yetki verilmesiyle ilgili düzenleme üzerine 18 Mayıs 2018
tarihinde yazılı bir açıklama yaptı.
Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu
Tasarısı TBMM Genel Kurulunda 9 Mayıs 2018 tarihinde
kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak
yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanun ile birlikte; 5580 sayılı Özel Öğretim
Kurumları Kanunu’nun 6’ncı maddesine “Bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda, Bakanlıkça belirlenen
programları başarıyla tamamlayanlar aldıkları kurs bitirme
belgeleriyle tamamladıkları programlara ilişkin işyerlerinde çalışabilir ve işyeri açabilirler. Bu durumda olan kişiler
için başkaca bir meslek belgesi aranmaz.
Uygulanan program doğrultusunda yapılacak kurs bitirme,
seviye tespit ve seviye tamamlama sınavları ile programın
gerektirdiği diğer sınavlar için sınava girenlerden alınacak
sınav ücretleri, bu ücretlerden bu sınavlarda görevlendirilenlere ödenecek ücretler ve sınav giderleri ile sınavların
usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir” hükmü eklenmiştir.
Öncelikle Kanun değişikliği üzerine konunun birinci dereceden muhatabı olan birçok kurum ve kuruluş gibi Odamızdan da bir görüş alınmadığını belirtmek isteriz.
Söz konusu Kanun değişikliği ile birlikte, ülkemizde yıllardır farklı kurum ve kuruluşların yoğun emeğiyle oluşturulan ulusal mesleki yeterlilik ve belgelendirme süreçleri
yok sayılmaktadır. Şöyle ki Milli Eğitim Bakanlığı’nca izin
verilerek faaliyet gösteren Özel Eğitim Kurumları tarafından yürütülen kurs programlarını tamamlayanların başka
bir belgeye yani MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü’nce verilen çıraklık, kalfalık, ustalık ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen Mesleki Yeterlilik
Belgesi vb. belgelere ihtiyaç duymaksızın çalışabilmelerine
ve iş yeri açmalarına imkân sağlanmaktadır.
Bu düzenleme ayrıca mevcut mesleki teknik orta eğitim
ile çıraklık, kalfalık, ustalıkla ilgili yapı ve uygulamaları ortadan kaldırabilecek tehlikelere kapı aralamaktadır.
Mesleki eğitimin kamu ve toplum çıkarını göz ardı ederek sadece özel eğitim kurumlarına bırakılamayacak kadar
ciddi bir konu olduğu açıktır. Çünkü özel eğitim kurumları
kâr etme esasına göre çalışan işyerleridir. Özel eğitim kurumlarını uzmanlıkları ile ilgili olmayan alanlarda eğitim ve
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belgelendirmede yetkilendirmek, gerek söz konusu işlerin
belgelendirilmiş ehil ellerde yürütülmemesine, gerekse
çalışma yaşamı ve sanayide yaşanacak yeni işçi sağlığı ve iş
güvenliği sorunlarına ve iş kazalarına yol açacaktır.
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Yetkilendirilmiş olan Odamız ve diğer Belgelendirme Kuruluşları,
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş olup, bu kuruluşlar tarafından verilen belgelerin
ulusal ve uluslararası tanınırlığı yüksek düzeydedir. Örneğin Odamız 2004 yılından bu yana ulusal ve uluslararası
standartlara uygun olarak kurmuş olduğu belgelendirme
sistemi çerçevesinde işleyişini sürdürmektedir. Söz konusu kanun ile eğitim sonrası belgelendirme ve akreditasyon
süreçlerinde oluşturulan birikimlerin heba olması ve uluslararası nitelikteki üçüncü göz denetiminden çıkmak ülkemiz için büyük bir kayıp olacaktır.
Uluslararası nitelikte personel belgelendirme standardına
uygun şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmadan,
yani sınav ve belgelendirme yapılmadan çalışmasına izin
verilmesi niteliksiz iş gücünün yani teknik bilgi ve beceri
seviyesi düşük çalışanların özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılmasına ve iş kazalarının artmasına neden olacaktır. Bununla beraber tehlikeli ve çok tehlikeli
meslekler başta olmak üzere üretimde mesleki beceri gerektiren işlerde de kurs bitirme belgesi ile istihdam imkân
dâhilinde olacağından başta MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen çıraklık, kalfalık ve ustalık belgeleri de devre dışı bırakılacaktır.
Sonuç olarak, çalışanların işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamındaki bilgi ve mesleki yeterliliklerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygun, teorik ve pratik performansa
dayalı olarak ölçülmesi esasına dayalı sistemin devre dışı
bırakılması doğru değildir. Mesleki yeterlilik eğitimden uygulamaya dek bir bütünlük oluşturmaktadır ve ilgili bütün
tarafların karar alma süreçlerine dahil edilmesi gerekmektedir. İş kazalarının artmasına ve çalışma yaşamında yeni
hayati sorunlara yol açacak bu konunun yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basın Açıklaması

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDAKİ SON DÜZENLEME YENİ İŞ
KAZALARI VE İŞ CİNAYETLERİNE YOL AÇICI MAHİYETTEDİR
Oda Başkanı Yunus Yener, “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve
Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” üzerine 23 Mayıs 2018
tarihinde yazılı bir açıklama yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 21 Mayıs
2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlatılarak yürürlüğe
giren “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından
Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te
işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yeni sorunlar oluşturacak önemli değişiklikler yapılmıştır.
Yönetmeliğin 1. maddesinin önceki halinde, “Bu Yönetmeliğin amacı; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli
sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir” deniliyordu. 10.09.2014 tarihli 6552 sayılı Kanun ile 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılan değişiklik de
göz önünde bulundurularak Yönetmelikte yer alan “on”
çalışan sayısı “elli” olarak değiştirilmiş ve yönetmelik
1-49 çalışanı bulunan işyerlerini kapsar hale getirilmiştir.
Bu çerçevede 1-49 çalışanı olan işyerlerinde iş güvenliği
uzmanlığı ve işyeri hekimliğini mesleği ne olursa olsun işveren veya işveren vekili yerine getirebilecektir.
SGK 2016 yılı verilerine göre 1-9 çalışanı bulunan toplam
1 milyon 504 bin 779 işyerinde çalışan 4 milyon 31 bin
476 sigortalıyı kapsayan yönetmelik, yeni haliyle toplam 1
milyon 749 bin 240 işletmenin yüzde 97,88’ini (1 milyon
714 bin 61 işyerini) ve toplam 13 milyon 775 bin 188
sigortalının 8 milyon 90 bin 942 sini (yüzde 58,74) ’ünü
kapsar hale getirilmiştir.

lüğü elbette işverenin yükümlülüğüdür. Ancak, işçi sağlığı
ve iş güvenliği konusunda işverenlere rehberlik yapmakta
olan İş Sağlığı Güvenliği Kurulları ile iş güvenliği mühendisleri/uzmanları ve işyeri hekimlerinin devreden çıkarılması ve bu hizmetin toplam 16 saat eğitim alacak olan
işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesi mevcut
sorunlara yeni hayati sorunlar ekleyecek, iş kazalarının, iş
kazaları sonucu ölümlerin ve meslek hastalıklarının artmasına neden olacaktır.
Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik eğitim
verecek kurum ve kuruluşlara yapılan eklemelerdir.
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve
Sanatkârları Konfederasyonu ve bağlı odalar, Türkiye
Belediyeler Birliği, işçi ve işveren kuruluşları, Milli Eğitim
Bakanlığı ile üniversiteler” yönetmeliğe eklenirken konunun bilimsel mesleki tarafları olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB’ye ve Türk Tabipler BirliğiTTB’ye yer verilmemiştir. Oysa işçi sağlığı ve iş güvenliği,
tıp, mühendislik ve sosyal bilimler ile bağlantılı çok-bilimli
bir alandır ve ne yazık ki bu disiplinler ile meslek örgütleri süreçten dışlanmaktadır. Bu noktada İSG mevzuatını
sermaye çıkarlarının belirlediği şeklindeki görüşümüzü
yinelemek durumundayız. Öyle ki İş Sağlığı ve Güvenliği

Oysa 2016 yılında meydana gelen 286 bin 68 iş kazasının 87 bin 318’i (oran olarak yüzde 30,52’si) 50’den az
işçinin çalıştığı işyerlerinde meydana geldi. İş kazalarında
yaşamını kaybeden 1.405 kişinin 855’i (oran olarak yüzde
60,85’i) İş Sağlığı Güvenliği Kurulu’nun kurulma zorunluluğu olmayan, son değişiklikle işyeri hekimi ve iş güvenliği
hizmeti de alınmayacak olan 50 den az çalışanın bulunduğu işyerlerinde çalışıyordu.
İşyerinde işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlü-
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Yasası sorumlulukları işverenden çok uzmanlara ve hekimlere yüklemiştir. Tam zamanlı iş güvenliği mühendisliği dışlanmış, uzmanlar işverene bağımlı kılınmış, iş kazalarında işverenlerin sorumluluğu neredeyse kaldırılmıştır.
Bu noktada belirtmek isteriz, toplu iş cinayetlerine de dönüşen iş kazaları ve meslek hastalıkları, sermayenin azami
kâr hırsı ve emek aleyhine politikalardan kaynaklanmaktadır. Serbestleştirme, özelleştirme, sendikasızlaştırma,
taşeronlaştırma, esnek/güvencesiz istihdam biçimleri,
çalışma koşullarının ağırlığı, kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü ile kayıt dışı istihdam, iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasının başlıca nedenleri arasındadır.
Yönetmelik değişikliğiyle yetkilendirilen kuruluşlar arasında yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-TOBB
Başkanının kısa bir süre önce genel kurullarında yaptığı
konuşma bu gerçekliğin açıkça dile getirilişi olmuştur.
“Kültürümüzde güzel bir söz var: ‘zorlaştırmayın, kolaylaştırın’. Biz de iş ve yatırım ortamı önündeki engelleri tespit edip, hükümetimizle birlikte kaldırdık. En çok
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şikâyet ettiğimiz konu olan, istihdam maliyetlerinin düşürülmesini sağladık. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, KOBİ’lerimize büyük yükler getiriyordu, bunları kaldırttık.”
Durum böyle ise yönetmeliğin 15. maddesindeki “Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
yürütür” ifadesinin herhalde “TOBB tarafından önerilen
şekilde yürütülür” şeklinde değiştirilmesi de gerekir!
TMMOB Makine Mühendisleri Odası olarak işçi sağlığı ve
iş güvenliği önlemlerinin sermaye çevrelerinin çıkarlarına
göre değil çalışanlardan yana, sendikalar, üniversiteler,
TMMOB ve TTB’nin görüşleri ve kamusal denetim ekseninde düzenlenmeyi beklemediğini belirtmek istiyoruz.
Aksi durumda iş kazaları ve iş kazası sonucu ölümler artarak devam edecektir. Aşağıdaki SGK verilerinden hareketle hazırladığımız 16 yıllık tablo bu konuda yeterince
fikir vermektedir.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basında Odamız

Mayıs 2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in de katıldığı Türk Tesisat
Mühendisleri Derneği tarafından düzenlenen 13. Uluslararası
Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, İnşaat&Yatırım Dergisi,
Yalıtım Dergisi ve Doğalgaz Tesisat Klima Dergisinde “TTMD. 13.
Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu İstanbul’da
düzenlendi,” Termoklima Dergisinde “TTMD’nin 13. Uluslararası
Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu düzenlendi,” Yapı
Magazin Dergisinde “13. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi
Sempozyumu düzenlendi,” Tesisat Dergisinde “13. Uluslararası
Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu,” Su ve Çevre
Teknolojileri Dergisinde “Tesisat teknolojisindeki yenilikler
İstanbul’da konuşuldu” ve Makina&Otomasyon Dergisinde
“İklime uygun tesisatla enerjide yüzde 50 tasarruf sağlanabilir”
başlıklarıyla haber yapıldı.

08/09.05.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Oda Raporu açıklandı. İş Kazaları ve İş Cinayetlerinde Sürekli
Artış Var” başlıklı açıklama, Aydınlık Gazetesi’nde “İş güvenliği
mevzuatını sermaye çıkarları belirliyor,” Zafer Gazetesinde
“İş kazaları ve iş cinayetlerinde artış devam ediyor,” Yenigün
Gazetesinde “İş kazaları ve ölümlerde yüzde 382 artış,” Anayurt
Gazetesinde “Kanun işçiyi korumuyor,” Ankara Başkent
Gazetesinde “İş kazalarında ve ölümlerde Türkiye birinci” ve
(09.08.2018) Ticari Hayat Gazetesinde “Sağlıklı ve güvenli iş
ortamı” başlıklarıyla haber yapıldı.

20/24.05.2018

03.05.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Ulaşım ve Trafik
Politikalarında Planlama Gerekliliği Oda Raporu açıklandı. Ulaşım
Türleri Tek Bir Taşıma Zinciri Oluşturacak Şekilde Entegre
Edilmeli” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “MMO’dan
Ulaşım ve Trafik Politikaları Raporu: Ulaşımda yaşanan kaosun
8 Mayıs 2018 BirGün

nedeni yanlış politikalar” ve Ankara Başkent Gazetesinde
“MMO: Ulaşımda kaos yaşanıyor. Ulaşım ve trafik politikaları
planlanmalı” başlıklarıyla haber yapıldı.

Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Mesleki Yeterliliğin
Niteliksizleştirilmesinin Önü Açılmaktadır” başlıklı açıklama,
Aydınlık Gazetesinde “Niteliksiz mesleki yeterlilik, iş kazalarına
davetiye çıkarıyor” ve Ankara Başkent Gazetesinde “MMO’dan
yönetmelik tepkisi” başlıklarıyla haber yapıldı.

Mayıs 2018 Doğalgaz Dergisi

8 Mayıs 2018 Ankara Başkent

8 Mayıs 2018 Yenigün

20 Mayıs 2018 Aydınlık
8 Mayıs 2018 Anayurt
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Mayıs 2018'de MİEM Kurslarına Katılım
Mayıs ayı boyunca 13 şubemizde, 19 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 641 kişi katıldı.
Eğitimin Adı

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Uygulamalı Sınavı

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Doğalgaz İç Tesisat

Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimi

Havalandırma Tesisatı

Havuz Tesisatı
Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı Ve Buharlı Isıtma Sistemleri

16
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Tarihi

Verildiği Şube

Katılımcı Sayısı

4-5 Mayıs 2018

Kocaeli

9

11-12 Mayıs 2018

İstanbul

19

11-12 Mayıs 2018

Adana

11

23-24 Mayıs 2018

Samsun

19

10-12 Mayıs 2018

Kocaeli

9

8-10 Mayıs 2018

Bursa

12

18-20 Mayıs 2018

İstanbul

7

10-13 Mayıs 2018

İstanbul

23

9 Mayıs 2018

Ankara

5

10 Mayıs 2018

Ankara

2

29 Mayıs 2018

Ankara

4

30 Mayıs 2018

Ankara

4

7-10 Mayıs 2018

Samsun

15

9-12 Mayıs 2018

Kayseri

16

15-18 Mayıs 2018

Ankara

12

24-27 Mayıs 2018

İstanbul

12

12-15 Mayıs 2018

İstanbul

18

14-17 Mayıs 2018

Mersin

14

14-17 Mayıs 2018

Konya

5

21-24 Mayıs 2018

Ankara

10

21-24 Mayıs 2018

İzmir

17

29 Mayıs-1 Haziran 2018

Bursa

15

3-6 Mayıs 2018

Samsun

12

3-6 Mayıs 2018

Antalya

13

10-13 Mayıs 2018

İstanbul

11

21-24 Mayıs 2018

Mersin

6

26-29 Mayıs 2018

Ankara

13

15-16 Mayıs 2018

Bursa

6

28-30 Mayıs 2018

Adana

11

3-4 Mayıs 2018

Denizli

13

7-8 Mayıs 2018

İstanbul

19

14-15 Mayıs 2018

Adana

9

2-4 Mayıs 2018

Bursa

5

18-20 Mayıs 2018

Adana

7

25-29 Mayıs 2018

Ankara

4
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Klima Tesisatı

Lpg Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Medikal Gaz Tesisatı
Mekanik Tesisat

Soğutma Tesisatı

Şantiye Şefliği

Temel Bilirkişilik Kursu

Yangın Tesisatı

21-25 Mayıs 2018

Adana

5

3-5 Mayıs 2018

Kayseri

9

8-10 Mayıs 2018

Ankara

11

18-20 Mayıs 2018

İstanbul

4

28-30 Mayıs 2018

Denizli

7

4-6 Mayıs 2018

İstanbul

4

7-13 Mayıs 2018

Kocaeli

9

7-13 Mayıs 2018

İzmir

11

18-25 Mayıs 2018

İstanbul

22

14-15 Mayıs 2018

İstanbul

8

16-17 Mayıs 2018

Adana

6

19-20 Mayıs 2018

Denizli

9

4-6 Mayıs 2018

Kocaeli

9

8-10 Mayıs 2018

Bursa

13

11-13 Mayıs 2018

İstanbul

6

16-18 Mayıs 2018

Ankara

16

16-18 Mayıs 2018

İzmir

15

5-13 Mayıs 2018

Edirne

22

4-6 Mayıs 2018

Adana

18

4-6 Mayıs 2018

Ankara

10

10-12 Mayıs 2018

Kayseri

8

24-26 Mayıs 2018

İstanbul

22

25-27 Mayıs 2018

Antalya

10

Toplam

641

Haziran 2018 MİEM Kurs Programı
Haziran ayında düzenlenecek olan MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali
http://www.mmo.org.tr/miem/ adresinden takip edilebilir.
Eğitimin Adı
Asansör

Asansör Avan Proje Hazırlama

Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

7-9 Haziran 2018

Denizli Şube

10 Haziran 2018

19-21 Haziran 2018

İstanbul Şube

22 Haziran 2018

26-30 Haziran 2018

İstanbul Şube

1 Temmuz 2018

27-29 Haziran 2018

Gaziantep Şube

30 Haziran 2018

5-6 Haziran 2018

Denizli Şube

6 Haziran 2018

7-10 Haziran 2018

Adana Şube

10 Haziran 2018

8-9 Haziran 2018

İstanbul Şube

10 Haziran 2018

18-21 Haziran 2018

İstanbul Şube

22 Haziran 2018

19-20 Haziran 2018

Ankara Şube

21 Haziran 2018

25-26 Haziran 2018

Gaziantep Şube

27 Haziran 2018

26-27 Haziran 2018

İzmir Şube

28 Haziran 2018
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7-10 Haziran 2018

Adana Şube

10 Haziran 2018

28 Haziran - 1 Temmuz 2018

İstanbul Şube

2 Temmuz 2018

4-7 Haziran 2018

Denizli Şube

8 Haziran 2018

18-21 Haziran 2018

Kocaeli Şube

22 Haziran 2018

26-28 Haziran 2018

Bursa Şube

29 Haziran 2018

26-29 Haziran 2018

Kayseri Şube

30 Haziran 2018

27-30 Haziran 2018

İstanbul Şube

1 Temmuz 2018

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza
Dönüşümü*

8-11 Haziran 2018

İzmir Şube

12 Haziran 2018

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

8-10 Haziran 2018

İstanbul Şube

10 Haziran 2018

20-22 Haziran 2018

İzmir Şube

23 Haziran 2018

25-27 Haziran 2018

Eskişehir Şube

28 Haziran 2018

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Doğalgaz İç Tesisat

*

Havuz Tesisatı

Havalandırma Tesisatı
Klima Tesisatı

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür
(A Sınıfı İSG Uzmanı)
Mekanik Tesisat

Soğutma Tesisatı

Şantiye Şefliği

Temel Bilirkişilik

Yangın Tesisatı

*

4-5 Haziran 2018

Bursa Şube

6 Haziran 2018

11-12 Haziran 2018

Samsun Şube

13 Haziran 2018

30 Haziran - 1 Temmuz 2018

Eskişehir Şube

2 Temmuz 2018

7-11 Haziran 2018

Denizli Şube

12 Haziran 2018

1-3 Haziran 2018

Samsun Şube

3 Haziran 2018

5-7 Haziran 2018

Ankara Şube

7 Haziran 2018

8-10 Haziran 2018

Bursa Şube

10 Haziran 2018

20-22 Haziran 2018

Mersin Şube

22 Haziran 2018

28-30 Haziran 2018

İstanbul Şube

30 Haziran 2018

30 Haziran - 1 Temmuz 2018

Bursa Şube

1 Haziran 2018

25 Haziran - 1 Temmuz 2018

İstanbul Şube

2 Temmuz 2018

25 Haziran - 1 Temmuz 2018

Ankara Şube

2 Temmuz 2018

5-6 Haziran 2018

İzmir Şube

7 Haziran 2018

27-28 Haziran 2018

Samsun Şube

29 Haziran 2018

28-29 Haziran 2018

Eskişehir Şube

30 Haziran 2018

8-10 Haziran 2018

İstanbul Şube

10 Haziran 2018

20-22 Haziran 2018

Samsun Şube

22 Haziran 2018

29 Haziran - 1 Temmuz 2018

Mersin Şube

2 Haziran 2018

2-10 Haziran 2018

Ankara Şube

8-11 Haziran 2018

Denizli Şube

19-22 Haziran 2018

Zonguldak Şube

20-23 Haziran 2018

İzmir Şube

26-29 Haziran 2018

Ankara Şube

18-20 Haziran 2018

İstanbul Şube

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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TMMOB’den

TMMOB 44. DÖNEM 5. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB 44. Dönem 5. Danışma Kurulu toplantısı 5 Mayıs 2018 tarihinde İMO Teoman Öztürk Toplantı
Salonu’nda yapıldı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın
açış konuşmasıyla başlayan toplantıda, ülke gündemi ve
TMMOB çalışmaları değerlendirildi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, açılış
konuşmasında Odalarımızın genel kurul süreçleri, OHAL
karşıtı çalışmalarımız, meslek örgütlerine yönelik saldırılar, 24 Haziran seçimleri konularına değindi.
Emin Koramaz’ın konuşmasının ardından TMMOB Genel
Sekreteri Dersim Gül, TMMOB’nin son 6 ayda yaptığı çalışmalara ilişkin sunum gerçekleştirdi.
Ardından Danışma Kurulu üyelerinin gündeme ilişkin konuşmalarına geçildi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz’ın konuşması söyle:
“44. Dönem Beşinci Danışma Kurulu toplantısına hoş geldiniz.
TMMOB Yönetim Kurulu adına sizleri dostlukla selamlıyorum.
Biliyorsunuz her çalışma döneminde dört Danışma Kurulu
toplantısı yapıyoruz. Ama bu dönem referandum çalışmaları sırasında gerçekleştirdiğimiz Olağanüstü Danışma kurulumuzla birlikte bu beşinci danışma kurulumuz oluyor.

toplumcu geleneği savunmak konusunda en ufak bir tereddüt dahi göstermeyen TMMOB örgütlülüğünü saygıyla
selamlıyorum.
Genel kurul süreçlerinde ortaya çıkan bu kararlı tablo,
önümüzdeki dönem çalışmaları için güvenimizi ve cesaretimizi daha da artırmaktadır.
Biliyorsunuz ülkemiz, fiili olarak 7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana, resmi olaraksa 15 Temmuz Darbe
Girişimi’nden bu yana Olağanüstü Hal rejimi ile yönetiliyor.
TMMOB olarak 2 yıldır yaptığımız tüm açıklamalarda,
OHAL rejiminin darbecilere karşı değil, halka karşı, emek
ve demokrasi güçlerine karşı ilan edildiğini dile getirdik.

Çalışma dönemimizin bu son danışma kurulu aynı zamanda odalarımızın yeni seçilen yönetim kurullarıyla gerçekleştirdiğimiz ilk danışma kurulu toplantımız.

OHAL rejiminin AKP’nin olağan yönetim biçimi haline
geldiğini, normal şartlarda AKP’nin ülkeyi yönetme şansının ve yeterliliğinin kalmadığını her defasında vurguladık.

Oda yönetimlerine ve kurullarına seçilen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum.

Bir önceki Danışma Kurulumuz sonrasında DİSK, KESK
ve TTB ile birlikte yürüttüğümüz “OHAL değil Demokrasi” kampanyası boyunca OHAL ve KHK rejimine karşı
tutumumuzu kamuoyuyla paylaştık.

Birçoğuna benim de katıldığım Oda genel kuruları, üyelerimizin TMMOB örgütlülüğüne sahip çıkma iradesini açık
biçimde gösterdiği süreçler oldu.
Genel kurullarda kürsü kullanan tüm üyelerimiz, birliğimize yönelik saldırılar karşısında boyun eğmeyeceklerini dile
getirdiler.
Toplumsal muhalefetin baskı ve zorbalıkla sindirilmeye çalışıldığı bu faşizan dönemde TMMOB’nin ilerici, devrimci,

Siyasi partilere ve emek-meslek örgütlerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz kitlesel forumlarla demokrasi güçlerinin OHAL
karşıtı sözünü ve mücadelesini ortaklaştırmaya çalıştık.
Bu çabamızı büyük şehirlerle sınırlı tutmayıp, İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla yaptığımız ortak açıkla-
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Tüm süreci Odalarımızla ve üyelerimizle paylaşarak, diğer meslek örgütleriyle birlikte davranmanın yollarını arayarak yürüttük.
Oda başkanlarımızla ve örgütümüzle yaptığımız değerlendirme toplantıları sonrasında gerçekleştirdiğimiz 10
Şubat 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda aldığımız kararda:

malarla mücadeleyi yaygınlaştırmaya çalıştık.

- Anayasa’nın 135. Maddesi uyarınca kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak Anayasa’dan, Yasamızdan
aldığımız yetki ve üyelerimizden aldığımız güçle adımıza,
yasamıza ve mesleğimize sahip çıkma kararlılığımızda olduğumuzu,

Kampanya kapsamında İzmir’de gerçekleştirmek istediğimiz miting iptal edildi.

- Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın genel menfaatlerini
halkımızın ve ülkemizin menfaatlerinden ayrı tutmadan
savunmaya devam edeceğimizi,

Tüm bu çalışmalar OHAL’in uzatılmasına engel olmasa da
toplumun genelinde OHAL karşıtı tavrın daha cesur biçimde
ifade edilmesinde noktasında önemli bir çalışma yürüttük.

- İktidarın bu tür keyfi ve hukuk dışı uygulamalarına karşı
Anayasal ve yasal meşru direnme hakkımızı kullanacağımızı,

Toplumsal desteğini tamamen yitiren, devletin kurumsal işleyişini sürdürülemez hale getiren AKP’nin ülkeyi
yönetmesi için OHAL’in bile yetersiz kaldığı gerçeğiyle
karşı karşıyayız.
Ocak ayı içerisinde başlatılan Afrin Operasyonu bunun
en açık göstergesidir.
Afrin Operasyonu ülkenin güvenlik ihtiyacından çok,
AKP’nin siyasal ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
Parti içindeki “metal yorgunluğu” tasfiyeleri, Rıza Sarraf
Davası, Man Adası gibi gündemlerden sıyrılmak, AKPMHP ittifakına toplumsal taban oluşturabilmek için gündeme gelen bu operasyon, aynı zamanda ülke içerisindeki barış ve demokrasi güçlerine karşı saldırı için de yeni
bir fırsat yaratmıştır.
Savaş psikolojisindeki kamuoyunun hassasiyetlerini arkasına alarak “millilik” söylemi üzerinden başlatılan bu
saldırıda, aralarında Birliğimizin de bulunduğu akademik
meslek odaları bizatihi Cumhurbaşkanı ve Hükümet sözcüleri tarafından hedef gösterilmiştir.
Bu saldırılar, barıştan, demokrasiden ve özgürlüklerden
yana sesimizi asla kısamadı.
Birliğimizi hedef alan saldırılar karşısında bizim en büyük gücümüz, örgütlülüğümüzdür.
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- Sadece Birliğimize karşı değil kamu yararını savunan
tüm meslek kuruluşlarına yönelik müdahale ve baskılar
karşısında tam dayanışma içinde olacağımızı kamuoyuyla
paylaştık.
Bu süreçte diğer akademik meslek odalarıyla da bir dizi
toplantı yaptık ve atılacak adımlar konusunda farklı yaklaşımlar olsa da sürecin bütününü birlikte göğüslemek
gerektiği noktasında önemli bir irade ortaya çıkardık.
Yaptığımız görüşmeler sonucunda bugüne kadar sıkça
karşılaştığımız gibi yeni bir yasa taslağı hazırlandığını öğrendik.
Yasa taslağında özetle:
- Birlik isimlerindeki Türk ibaresinin kaldırıldığı;
- İdari ve Mal yetkilerin budanarak bakanlıklara devredildiği;
- İç denetim mekanizmalarımız yerine bakanlıklar ve özel
kuruluşlar tarafından denetim usulünün getirildiği;
- Seçim sisteminin nispi temsile dönüştürüldüğü bir dizi
değişiklik yapılmak isteniyor.
Yasa taslağının içeriğinde ne olursa olsun bizler bugüne
kadar örgütlülüğümüzün özerk yapısına müdahale etmek
isteyen, üyelerimizin iradesini yok sayan dayatmalara karşı
nasıl direndiysek, bu taslağa karşı da o şekilde direneceğiz.

TMMOB’den
Bu mücadele, önümüzdeki dönemin en öncelikli görevidir. Tüm örgütümüzü bu doğrultuda hazırlamamız gerekmektedir.

Bu kapsamda tıpkı Anayasa referandumu sürecinde olduğu gibi Birlik görüşlerimizi ifade edeceğimiz etkili bir
çalışma yürütmemiz gerekmektedir.

Konuşmamın başında ülkemizin bir yöneteme kriziyle
karşı karşıya olduğunu dile getirmiştim.

Ülkemizin içerisine sürüklendiği karanlığın sorumlularına
ve geleceğimiz için dayatılan koyu kanlığa hayır diyeceğimiz bir çalışmayı bu süre içerisinde örgütleyebileceğimizi
düşünüyorum.

Bunun en açık göstergesi MHP ve AKP tarafından, yani
ülkeyi bu batağa sürükleyenler tarafından alınan baskın
seçim kararıdır.
Bizler 16 Nisan referandumu sırasında yeni önerilen sistemle ülkenin yönetilemeyeceğini, siyasi krizlere gebe
olduğunu defalarca vurgulamıştık.
Referandumun üzerinden daha 1 yıl bile geçmeden tarih bizi haklı çıkardı. Tek adam, tek parti ülkeyi derin bir
ekonomik ve siyasi krize sürükledi.
Rejimin gayrı resmi ortağı olan Bahçeli seçim çağrısını
“Türkiye’nin 3 Kasım 2019’a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019’a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır.” sözleriyle yaparak yaşanan derin krizi en açık
şekilde ortaya koymuştur.
16 Nisan Referandumunun ikinci ayağı durumunda olan
24 Haziran seçimleri bizlerin yaşadığı bu derin siyasi
krizden kurtulmamız, AKP rejiminden kurtulmamız, tek
adam rejimine hayır dememiz için son şans durumundadır.

TMMOB elbette herhangi bir siyasi partiyi ve adayı işaret
etmeyecektir ancak ülkemizi yaşanmaz hale getirenleri
ve onların yanlış politikalarını işaret eden, teşhir eden bir
hattı izleyecektir.
Kaba hatlarıyla yapacağımız çalışma Anayasa referandumu dönemi ortaya koyduğumuz çerçevenin izinden gitmelidir.
Özet olarak ifade edersek;
TMMOB, cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, 150 yıllık
geçmişi bulunan Anayasal kazanım ve birikimleri savunmuştur.
TMMOB,
- Anayasa ve hukukun üstünlüğünü,
- Yasama-yürütme-yargı kuvvetlerinin ayrılığını,
- Yargı bağımsızlığını,

TMMOB örgütlülüğü disiplinli ve üretken çalışmasıyla 16
Nisan Referandumunun en göze çarpan yapısı olmuştur.

- Yasama ve yargının yürütme üzerindeki denge, fren ve
denetleme mekanizmalarını,

16 Nisan’daki çalışma azmimizi ve üretkenliğimizi hiç
kaybetmeden yeniden meydanlara çıkacağız.

- Temel insan hak ve özgürlüklerini,

Ulaşabildiğimiz tüm yurttaşlarla güçler ayrılığına dayalı bir
anayasal demokrasi zemininde tek adam rejimine karşı
mücadeleyi ortaklaştıracağız. Hangi siyasi partiyi destekliyor olursak olalım bu bizim yurttaşlık görevimiz ve kamusal sorumluluğumuzdur.

- Hayatın her alanına dokunan meslek alanlarımızın kamu
ve halk yararı doğrultusundaki işlevlerini savunmuştur.

- Kamusal toplumsal yarar doğrultusunda hizmet ve denetim sunan meslek kuruluşlarının özerkliğini,

TMMOB tek adam rejimine, dikta rejimine hayır demiştir.

Ülkemizi siyasal ve ekonomik krize sürükleyenleri; halk
iradesini gasp etmek isteyenleri; demokrasiyi, lâikliği ve
hukuk devleti ortadan kaldırmak isteyenleri; saltanat hayalleri peşinde koşanları hayal kırıklığına uğratacağız!

Bugün de yapmamız gereken aynı anlayış ve kararlılıkla

Önümüzde tam 50 gün kaldı. Bu 50 gün boyunca ülkemize, halkımıza, mesleğimize ve meslek alanlarımıza sahip
çıkmak için mücadeleyi yükselteceğiz.

- Kentlerimizi yaşanmaz hale getirenlere,

- Şeker fabrikalarını satanlara,
- Kamusal varlıklarımızı sermayeye peşkeş çekenlere,

- Rant uğruna doğayı ve yaşam alanlarının vahşice yağmalayanlara,
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- Emperyalizmin işbirlikçilerine,
- Emeğin haklarını gasp edenlere,
- Grevleri yasaklayanlara, seçilmişleri,
- Öğrencileri, gazetecileri cezaevlerine dolduranlara,
- Emekçileri haksız hukuk yere KHK ile ihraç edenlere,
- Kadın cinayetlerine zemin hazırlayanlara ve katilleri kollayanlara,
- Çocuklarımızın geleceğini tacizci tecavüzcülerin elinde
yok edenlere,
- Demokrasi ve laiklik düşmanlarına, TMMOB ve bilim
düşmanlarına hayır demektir.
Danışma Kurulumuzda yapılan değerlendirmeler ışığında
TMMOB ve Odalarımızın ilgili kurullarını seçim sürecine ilişkin ortak bir program yapmak üzere önümüzdeki
günlerde toplantıya çağıracağız ve bu süreçte kendi rengimizi cesurca ortaya koyacağız. Şimdiden örgütümüzün
emektar kadrolarına kolaylıklar diliyorum.
1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma gününde milyonlar ile omuz omuza meydanları doldurduk. Baskının giderek arttığı ve basın açıklamalarının dahi engellendiği,
yasaklandığı bir ortamda 1 Mayıs meydanlarını dolduran
kalabalıkların cesareti bir gösterge oldu. Emekçiler, iktidarın çizdiği sınırlara hapsolmayacağını ve boyun eğmeyeceğini net bir şekilde ifade etmiş oldu.
1 Mayıs’ta Türkiye’nin dört bir yanında meydanları dolduran yüzbinlerce emekçi, bizlerin umudunu çoğaltmıştır.
TMMOB, bu dönemde 1 Mayıs mitinglerinin organize
edilmesinde üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine
getirmek için çaba harcamıştır. Ülkenin dört bir yanında
İKK’larımız tertip komitelerinde yer almış, mitinglerin
hazırlık çalışmalarında ter dökmüştür.
TMMOB kortejleri meslektaşlarımızın talepleriyle,
emekçilerin genel talepleriyle alanlarda yerini almış, öğrenci arkadaşlarımızın pankartları ve dövizleriyle renklenmiştir.
İstanbul’da yürütülen çalışmalar ve Ankara Kızılay meydanında açılan stantda TMMOB kadroları yoğun bir şekilde
yer almıştır. Eski Birlik başkanımız, Odalarımızın başkan-
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ları ve yöneticileri, TMMOB ve Oda çalışanları, Ankara İl
Koordinasyon Kurulu bir hafta boyunca Kızılay’da stand
açmış ve başkentin göbeğinde emekçilerin taleplerini görünür kılmıştır.
OHAL koşullarının en ağır biçimde yaşandığı, insan hakları heykelinin bile bariyerlerle gözaltına alındığı Ankara’da
arkadaşlarımızın göstermiş olduğu emek ayrı bir anlam
da ifade etmektedir. Bu çaba içerisinde yer alarak güneş
altında bir hafta boyunca erken “amele yanığı” sahibi olan
arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Bu 1 Mayıs OHAL baskısının ve güvenlik endişelerinin insanları sokağa çıkmaktan artık alıkoymadığının göstergesi
olmuştur.
Güzel günler göreceğiz sloganıyla meydanları dolduran
emekçileri huzurlarınızda bir kez daha selamlıyorum.
Geride bıraktığımız altı aylık süre içerisinde öne çıkan bir
diğer konu da Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi oldu.
Afrin Operasyonu devam ederken ve iktidar “Millilik”
söylemiyle bizleri hedef alırken ülkenin en eski milli varlıkları olan Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi, iktidarın
ikiyüzlülüğünün en açık göstergesi olmuştur.
Bildiğiniz gibi şeker fabrikaları ülkemizin sanayisi ve tarımı kadar kentleşmesi ve modernleşmesi açısından da
önemli kuruluşlardır.
Cumhuriyetin sanayileşme vizyonunun da simgesi durumundadır. Ne var ki, halka ait olan ne varsa özelleştirme,
kamusal varlıkları sermayeye peşkeş çekme gayretiyle
kendisinden önceki tüm iktidarları geride bırakan AKP,
son 1 ay içerisinde 14 fabrikamızı özelleştirdi.
Özelleştirme öncesi dönemde İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla yerellerde yürütülen mücadelenin aktif
parçası olduk.
TMMOB olarak bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.
Halkımızın alın terinin ürünü olan kamusal birikimlerin,
yeraltı, yerüstü kaynaklarımızın ve bütün varlıklarımızın
talanına kararlılıkla karşı durmaya devam edeceğiz.
Bu kamusal tutumuzu ve mücadele çizgimizi geçtiğimiz
aylarda bir kez daha gündeme gelen Nükleer Santraller
ve Eskişehir Alpu’da yapılmak istenen Termik Santral
için de göstermeye devam edeceğiz. Nükleer Santral
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projelerinin olduğu Mersin, Sinop ve Kırlareli’nde ve
Eskişehir’de mücadeleyi sürdüren, çevrenin ve kamu
kaynaklarının korunması için halkı seferber eden arkadaşlarımıza ve İl Koordinasyon Kurulumuza huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
Yoğun bir mücadele sürecinden geçiyoruz ve bu mücadele sürecinin aktif bir parçası olmaya devam ederken,
meslek alanlarımıza yönelik bilimsel ve teknik birikimleri
geliştirebilmek için de çabamızı sürdürüyoruz.
Genel kurullar öncesi dönem, TMMOB örgütlülüğünün
teknik kongre, sempozyum ve sergilerinin gerçekleştirildiği dönemdi.
Bu dönem boyunca TMMOB’ye bağlı Türkiye’nin her
yanında mesleki alanlarımıza ilişkin 200’e yakın teknik etkinlik gerçekleştirdi.
Bu dönemde TMMOB bünyesinde de Kongre, Kurultay
ve Sempozyumlar gerçekleştirdik.
- İstanbul İl Koordinasyon Kurulumuzun yürütücülüğünde İstanbul Kent Sempozyumu,
- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamızın yürütücülüğünde TMMOB Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri
Kongresi,
- Kadın Çalışma Grubumuzun yürütücülüğünde TMMOB
Kadın Kurultayı,

- Makina Mühendisleri Odamızın yürütücülüğünde
TMMOB Sanayi Kongresi,
- Elektrik Mühendisleri Odamızın yürütücülüğünde
TMMOB Enerji Sempozyumu
- Ve TMMOB bünyesinde oluşturduğumuz düzenleme
kurulumuz tarafından yürütülen TMMOB Mühendislik,
Mimarlık, Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu başarılı
biçimde gerçekleştirildi.
Katkı veren tüm yöneticilerimize, üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.
Bildiğiniz gibi 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Birliğimizin 45. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştireceğiz.
Oda genel kurullarımızda ortaya çıkan Birliğimize, değerlerimize ve geleneğimize sahip çıkma iradesinin TMMOB
Genel Kurulunda bir kez daha güçlü biçimde haykırılacağından şüphem yok.
Bu zorlu dönemde mücadeleye omuz veren siz değerli
arkadaşlarıma bir kez daha başarılar diliyorum.
Yarınlar bizim olacak, yarınlar güzel olacak!
İnsanca yaşayabileceğimiz bir Türkiye ve dünya umuduyla, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Yaşasın TMMOB,
Yaşasın Mücadelemiz!”
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“İMAR AFFI” DÜZENLEMESİ GERİ ÇEKİLMELİDİR
TBMM gündemine getirilen torba yasa içerisinde bulunan imar affı düzenlemesine ilişkin olark TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 9 Mayıs 2018 tarihinde yazılı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Siyasi iktidar seçim tarihinin belirlenmesinin hemen ardından seçim yatırımı olarak önceden programlandığı
belli bir dizi girişimde bulunmuştur.
Bu girişimlerden birisi de iktidar tarafından “imar barışı”
olarak adlandırılan tasarıdır.
Ülke genelinde yaklaşık 13 milyon konutu ilgilendiren,
mülkiyet ve imar sorunu olan, ruhsatsız ya da imar mevzuatına aykırı olarak eklentiler yapılmış yapıları kapsayacak olan tasarı kamuoyuna “imar barışı” olarak yansıtılmakla birlikte, gerçekte bir imar affıdır.
İmar affı kanun tasarısı ile 31.12.2017 tarihinden önce
ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış
yapılara 31.12.2018 tarihine kadar başvurulması halinde,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlar tarafından Yapı Kayıt Belgesi verilecek; bu belgeye
sahip olan kaçak yapılar iskân alabilecek, su, elektrik ve
doğalgaz bağlanabilecek, önceden alınmış yıkım kararları
ve tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecektir.
Tasarıya göre, müktesep hak oluşturmadığı ifade edilen Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya
kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır.
Yani, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapılar ancak yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümlerine uygun hale gelebilecektir.
Tasarı, hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan
taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edilmesini, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanunî
veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazların
Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılmasını
öngörmektedir.
Ülkemizde, 1950’li yıllardan itibaren uygulanan neoliberal ekonomik politikalar sonucu, kentlere yönelen kontrolsüz ve hızlı göç ve beraberinde gelen kaçak yapılaşma
hazine arazilerinin işgaliyle başlamış daha sonra tarım
alanlarına, kıyılara, ormanlara, meralara, yaylak ve kışlaklar ile doğa koruma alanlarına doğru genişlemiştir.
Kaçak yapılaşma bugün artık sadece yoksulların tercihi
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değil rant peşinde koşanların da başvurdukları bir yöntemdir.
Bu durumun başlıca müsebbibi ise 16 yıldır topluma,
insana, çevreye saygı duymayan şehircilik ve kentleşme
politikaları uygulayan; ekonomik darboğazı, kent topraklarını ve doğal kaynakları pazarlayarak aşmaya çalışan;
planlama ve imar mevzuatı ile getirilmiş olan düzenleyici
kural ve sınırlandırmaları ekonomik gelişimin önünde engel olarak gören siyasi iktidardır.
Cumhuriyet döneminde 14 kez imar affı çıkarılmıştır. Bu
aflar toplumda kanun dışı uygulamaların bir şekilde yasallaştırılacağı algısının pekişmesine neden olmaktadır. Halen ülkemizdeki yapı stokunun %60’ının kaçak yapıdır.
Sağlıklı kentleşmenin ve güvenli yapılaşmanın birinci derecede sorumlusu olan iktidar, mülkiyet, yapı grubu ve
yapı sınıfı gibi idari ve teknik konuları mal sahibinin beyanına bağlayan tasarı ile bilimi, tekniği ve uygulayıcıları olan mühendis, mimar ve şehir planlama mesleklerini
inkâr ettiği gibi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini
de yok saymaktadır.
Bu tasarı ile imara aykırı, çevre ve doğa tahribatına neden olan ve en önemlisi de yeterli mühendislik hizmeti
almadığı için olası depreme dayanıklılık bağlamında riskli
yapılar devlet eliyle meşrulaştırılmakta, hukuka uyan vatandaşlarımız cezalandırılırken, kural tanımayanlar ödüllendirilmektedir.
Oysa topraklarının tamamı deprem riski altında olan ülkemizde, deprem nedeniyle ortaya çıkan toplumsal ve
ekonomik kayıplar karşısında, ciddi tedbirler alınması gerekmektedir.
Tasarıda, deprem riski taşıyan kaçak binaların yasallaştırma bedellerinin, deprem riski taşımayan binaların üretimi
için kullanılması öngörülmektedir.
Üzerine yapılan arsa ve yapı maliyet bedelinin %3’ü
oranında alınacak “yasallaştırma” ile 13 milyon civarında
olduğu ifade edilen kaçak yapıdan toplanacak para miktarının büyüklüğü ortadadır. Bu dahi, depreme karşı alınan

TMMOB’den
önlemlerin aslında ne denli samimiyetsiz olduğunun ve
esasen krize giren inşaat sektörü üzerinden yeni rantlar
elde etme hesapları yapıldığının açık göstergesidir. Siyasi
iktidar, yandaş inşaat firmalarına yeni imar alanları açmak
için altyapı hazırlamaktadır.
Gelen tepkiler üzerine İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve
öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlar imar affı kapsamından çıkarılmıştır.
Ancak tarihi ve kültürel açıdan zengin bir coğrafyada kurulu ülkemizde, özellikle de sahil şeritlerinde kaçak yapılaşmaya maruz kalan daha nice tarihi sit alanı bulunmaktadır.
Öte yandan bu tasarı ile Birliğimiz ve bağlı Odalarımız
tarafından açılan davalarla iptal edilen planlar ve ruhsatlar
hukuki kazanımlara rağmen yasallaştırılacaktır.
Bu düzenleme, siyasi iktidarın ustalık döneminde uygulamaya koyulduğu “hukuksuzluğun hukukunu oluşturma”
politikasının bir devamıdır.

Siyasi iktidara sesleniyoruz;
Bugüne kadar yaşanan süreçler göstermiştir ki, kentlerimizde en büyük tahribatı yaratan, en büyük yıkımları
yaratan, kentlerimizi yaşanamaz hale getiren yasadışı düzenlemelerin başında imar afları gelmektedir.
Çıkarılan tüm imar afları gibi bu imar affı da; seçim döneminde, ekonomik gelir ve oy elde etmek amacı ile gündeme getirilmiştir.
Çıkarılan tüm imar aflarında olduğu gibi bu imar affı da;
toplumsal adalet ve barış duygusunun zedelenmesine,
yasalara ve uygulayıcılarına olan güvenin sarsılmasına yol
açmaktan öteye gidemeyecektir.
Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini seçim odaklı hesaplarınıza alet etmeyin ve derhal bu tasarıyı geri çekin.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SOMA İÇİN ADALET, TÜRKİYE İÇİN ADALET!
4 yıl önce Soma’da 301 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Maden Faciasının yıldönümünde,
“Soma için Adalet, Türkiye için Adalet” sloganıyla gerçekleştirilen mitnge katıldık.
Mitingi, Soma 301 Madenci Aileleri Derneği, Sosyal Haklar Derneği (SHD), TMMOB, DİSK, KESK ve Soma’da
bulunan kitle örgütleri ortaklaşa düzenledi. Mitinge,
Manisa’nın yanı sıra, İzmir, Aydın ve Balıkesir’den yoğun
bir şekilde katılım oldu.

davada her türlü baskı ve zorbalığa şahit olduk. Dava
süreci yukarıdan müdahalelerle çarpıtılmaya çalışılıyor.
Gerçek suç örtbas edilmeye çalışılıyor. Dün olduğu gibi
bugün de davamızın peşindeyiz. Ve biz bitti demeden bu
dava bitmeyecek” dedi.

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (ELİ) Soma
Şubesi önünde başlayan yürüyüşün en önünde
madenci ailesinin yaptığı “Acıları Bal Eyledik Yanan
Nefeslerle. Somalılar Sizleri Özler Susmayan Nefeslerle” pankartı taşındı.
Mitingde madenci aileleri adına konuşan Soma
301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği
Başkanı İsmail Çolak “Soma Faciası alınmayan
önlemlerin ve formalite denetimlerin sonucu, işçinin sağlığı ve güvenliğinden çok çıkarılan madenin tonunun önemsendiği çalışma koşullarında ve
göz göre göre gerçekleşmiş bir katliamdır. 4 yıldır
adalet arayışımız sürüyor. Karar aşamasına gelen
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İSRAİL VAHŞETİNİ KINIYORUZ!
ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasını protesto eden Filistinlilerin hedef alındığı ve onlarca kişinin hayatını
kaybetmesine neden olan İsrail vahşetine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından
14 Mayıs 2018 tarihinde yazılı bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
14 Mayıs 2018 tarihi, İsrail Devleti’nin savunmasız Filistin
halkına karşı uyguladığı büyük vahşetle tarihe geçmiştir.
Bundan 70 yıl önce yurtlarından sürülen Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönüş haklarını talep ettikleri 30
Mart Toprak Günü’nde başlayan İsrail Vahşeti, bugün onlarca kişinin öldürüldüğü, binlerce kişinin yaralandığı büyük bir katliama dönüşmüştür. Yaşanan bu katliamdan,
İsrail Devleti kadar, Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak
bölgede büyük bir provokasyon yaratan Amerika Birleşik
Devletleri de sorumludur.

İsrail Devleti derhal bu insanlık dışı katliama son vermelidir. İşgal ettiği topraklardan çekilmeli ve Filistinli mültecilerin kendi topraklarına geri dönüş hakkına saygı göstermelidir.
İşgalciler ve Katliamcılar Kaybedecek,
Direnen Filistin Halkı Kazanacak!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ İSRAİL VAHŞETİNE KARŞI ALANLARA ÇIKTI
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, KESK Ankara
Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın çağrısıyla
Sakarya Meydanı’nda “İşgaliciler Kaybedecek, Direnen
Filistin Halkı Kazanacak” başlığıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.
Çok sayıda emek-meslek örgütü ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı eylemde ortak basın açıklaması
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TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu tarafından
okundu. Topçu açıklamasında ABD’nin Büyükelçiliğini
Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını eleştirerek, bu durumu
protesto eden Filistinlileri katleden İsrail Devletini kınadıklarını ifade etti. Topçu’nun ardından KESK Eş Genel
Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz, TTB Merkez Konseyi Üyesi Sinan Adıyaman, ASMMMO Başkanı Ali Şahin birer konuşma yaparak İsrail vahşetinin son bulması çağrısında bulundular.
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TEKNİK ELEMANLARA DENETİM YETKİSİ VERİLMESİ YAPI
DENETİM SİSTEMİNE VURULAN YENİ BİR DARBEDİR
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yasa değişikliği ile teknik elemanlara Yapı Denetim yetkisi verilmesinin
sakıncaları hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 17 Mayıs 2018 tarihinde
basın açıklaması gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz günlerde siyasi iktidarın seçim yatırımları kapsamında hazırladığı ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilen
“Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” içerisinde 4708 sayılı Yasa’nın bazı hükümleri de değiştirilmiştir. Öncelikle, 2001 yılından beri yürürlükte olan ve
uygulama sürecinde ülkemizdeki yapı üretim sürecinin sorunlarını çözmek bir yana, adeta kendisi bir sorun olan söz
konusu yasanın, 3-4 maddesini değiştirmek suretiyle iyileştirilmeye çalışılmasını yüzeysel bulduğumuzu, bu yaklaşımın
günü kurtarmaktan öteye gidemeyeceğini; kalıcı çözüm için
ise, konunun tüm taraflarca kapsamlı olarak değerlendirilmesi ve daha sağlıklı, işletilebilir yeni bir sistem kurgulanması gerektiğini ifade etmek isteriz.
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen değişiklikler incelendiğinde; Yapı denetimi hizmet sözleşmelerinin yapı sahipleri
ile Bakanlıkça belirlenecek yapı denetim kuruluşları arasında akdedilmesinin sağlanacağı ve yapı denetim kuruluşuna
ödenecek hizmet bedelinin yapı yaklaşık maliyetinin %1,5’i
olarak sabitlendiği görülmektedir. Yapı denetim firmalarının lehine olan bu değişikliklerin yapı denetim sisteminin
sorunlarını aşmaya nasıl bir katkı sağlayacağını öngörmekte
zorlandığımızı belirtmek isteriz. Birliğimizi ve bağlı Odaları
ilgilendiren asıl değişiklik ise teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenlerin “Yardımcı Kontrol Elemanı”
adı atında sisteme eklemlenmesi olmuştur. Yakın geçmişte
Yönetmelik maddesi olarak getirilen ve yüksek yargı tarafından yürütmesi durdurulan söz konusu düzenlemenin, bugün
Yasa ile yeniden ısıtılıp gündeme getirilmesini hukuk devleti
ilkesinin bir türlü benimsenemediğinin açık bir göstergesi
olarak görüyoruz.
Öncelikle belirtmek isteriz ki, görevlendirildiği şantiyede
sürekli olarak bulunup inşaat, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat
ve ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme, mekanik
tesisat, harita-kadastro gibi alanlarda üretim sürecinin belirli
bir bölümünün, kontrol mühendisinin tarif ve direktiflerine
göre, şartname, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasını, gözetleyerek sağlamaya yönelik eğitim alan tekniker
ve teknisyenler ile bunların eğitimlerinden sorumlu teknik
öğretmenlere yapının bütününe yönelik denetim yetkisi ve-

ren söz konusu düzenleme yapı denetimindeki riskleri büyütecektir. Teknik öğretmenler, teknisyenler ve teknikerler, mühendislerin çalışma yaşamı içerisinde birlikte faaliyet
yürüttükleri iş arkadaşlarıdır. Siyasi iktidar bu tür uygulamalarıyla bizleri en yakın çalışma arkadaşlarımız olan teknik elemanlarla karşı karşıya getirmeye çalışmaktadır. Aynı meslek
alanının farklı kademelerinde işbirliği içinde çalışma yürüten
iki meslek grubunun, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik
ve politik açmazlar nedeniyle karşı karşıya getirilmesi sorunların çözümü açısından yarar sağlamayacaktır. Emek-yoğun
bir sektör olması dolayısıyla inşaat sektörü kalifiye olmayan
işçileri yoğun olarak istihdam etmektedir. Bu durum üretim
faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesini sağlayacak teknik öğretmen, tekniker ve teknisyen gibi ara elemanlara ihtiyacı
artırmaktadır. Buna rağmen ülkemizdeki teknik öğretmenlerin, teknisyenlerin ve teknikerlerin ciddi bir işsizlik sorunu
yaşamakta olduğu bilinmektedir.
Siyasi iktidar teknik öğretmen, tekniker ve teknisyenlere iş
alanı yaratmak istiyorsa, mühendislik mesleğinin uygulama
alanlarını teknik elemanlara açmaya çalışmak yerine üretim
süreçlerini yeniden düzenleyerek, teknik elemanları hukuki
statüye kavuşturmalı ve üretim sürecindeki önemlerini görünür kılmalıdır. Kaldı ki, ülkemizde planlama anlayışından
vazgeçilmesi, eğitim, öğretim ve istihdam bütünlüğünün kopartılması sadece teknik öğretmen, tekniker ve teknisyenler
için değil mühendisler için de geçerlidir. Ülkemizde Cumhuriyet döneminde kurulan birkaç köklü üniversite dışında
mühendislik eğitimi veren üniversitelerin en alt sıralarda yer
alması da mesleğimize yönelik itibar sorununa neden olmakta, önemini azaltılmakta ve niteliğini tartışılır hale getirmektedir. Oysa yapılması gereken mühendislik mesleğinin içinin
boşaltılması değil eğitimin niteliğinin artırılması ve ülke kaynaklarının doğru değerlendirilmesidir.
Mesleğimize ve ülkemize olan sorumluluğumuz gereği yapı
denetim sisteminde geriye dönülemez tahribatlar yaratacak
bu uygulamaya karşı olduğumuzu, bu yanlıştan bir an önce
dönülmesi için tüm demokratik ve hukuki zeminlerde mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
bülten 240
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERLE HAKSIZ VE
HUKUKSUZ BİÇİMDE KAMUDAN İHRAÇ EDİLEN MÜHENDİS
VE MİMARLAR ŞİMDİ DE YAPI DENETİMİ SİSTEMİNDEN İHRAÇ
EDİLİYOR
OHAL KHK’larıyla haksız biçimde kamudan ihraç edilen mühendis ve mimarların yapı denetim yetkilerinin de
iptal edilmesi hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 18 Mayıs 2018 tarihinde
bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
22 aydır devam eden OHAL boyunca çıkartılan KHK’larla
binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşımız açığa alınmış, ihraç edilmiş, sözleşmeleri feshedilmiş
ya da yenilenmemiştir.
Yaşadığımız bu hukuksuzluk zincirine geçtiğimiz günlerde yeni bir halka daha eklenmiştir. Yapı denetimi kuruluşlarında çalışan mühendis ve mimarlardan KHK ile ihraç
edilmiş olanların belgeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından iptal edilmektedir. Ayrıca yeni başvurular da
reddedilmektedir. Meslektaşlarımızın yapı denetimi sistemindeki sicilleri silinmektedir. Aralarında Odalarımızın
merkez ve şube yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu
mühendis ve mimarlar, yaşadıkları adaletsizlik yetmezmiş
gibi şimdi de açlığa mahkum edilmektedir.
Ülkemizde hak ve özgürlükler bakımından 1215’te yapılan Magna Carta’dan daha geri bir konuma sürüklenmiş
durumdayız. Yüzbinlerce kişi kanun olmadan, kural olmadan yasadışı ilan edilmektedir. Bu yaşananlar anayasa
ve uluslararası metinlerle güvence altına alınan çalışma
hakkı başta olmak üzere pek çok temel hak ve özgürlüğe
açık bir saldırıdır.
Olağanüstü Hal KHK’larıyla 130 binin üzerinde kamu
emekçisi, herhangi bir soruşturma olmadan ve savunmaları alınmadan görevlerinden ihraç edilmiştir. İhraçlar
ve açığa alınmaların tamamı sorgusuz, sualsiz ve soruşturmasız gerçekleştirilmiştir. Oysa Hükümet, kamudan
ihraç edilenlerin hangi somut gerekçelerle ihraç edildiklerini, ihraç edilenlerin darbe girişimi ile aralarında herhangi bir somut bağ bulunup bulunmadığını en küçük bir
şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklamak zorundadır.
Bilimsel ve teknik gelişmeyi kamu ve toplum yararı doğrultusunda savunan meslektaşlarımız, iktidarın yanlış uy-
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gulamalarını eleştiren muhalif kimlikleri dolayısıyla sınırı
olmayan bir şekilde cezalandırılmaktadır.
Bakanlık, yapı denetimi alanının kamusal niteliğini meslektaşlarımızı işsizliğe mahkum ederken değil, denetim
faaliyetlerini özel şirketlere peşkeş çekerken, kamusal görevlerini özel şirketlere dağıtırken gözetmelidir.
KHK’ların kapsamının keyfi bir biçimde yorumlanarak
mimar ve mühendislerin yapı denetim şirketlerindeki görevlerinin engellenmesi kabul edilemez.
Meslektaşlarımızın haksız ve hukuksuz bir şekilde
KHK’larla ihraç edilmelerini, ardından yaşamdan dışlanmalarını, işsizliğe mahkum edilmelerini kabul etmiyoruz.
Birliğimiz, Bakanlığın meslektaşlarımızı yapı denetim sisteminden ihraç eden bu yanlış uygulaması karşısında gerekli hukuksal girişimlerde bulunacaktır.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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24 HAZİRAN SEÇİMLERİ ÜZERİNE TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 24 Haziran Seçimlerine ilişkin 18 Mayıs 2018 tarihinde
TMMOB Örgütlülüğüne yönelik bir yazı yayımlayarak, tüm üyelerimize oy kullanma ve sandıklara sahip çıkma
çağrısında bulundu.
Ülkemiz, erken seçim kararı ile 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri sürecine girmiş bulunmaktadır.
Birliğimiz, bugüne kadar seçim dönemlerinde yayımladığı Seçim Bildirgeleri ile meslek örgütümüzün gözünden
ülkemizin sorunlarını tespit ederek bu sorunların kamu
ve toplum yararı doğrultusunda çözümüne ilişkin önerilerini kamuoyu ile paylaşmıştır. 24 Haziran’da yapılacak
olan seçimler için de görüşlerimiz ve önerilerimiz paylaşılacaktır.
Birliğimiz, 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz için ayrı bir önem
taşıdığının farkındadır. Bu doğrultuda 16 Nisan Anayasa Referandumu sürecinde aldığımız
tavrın bir devamı olarak 24
Haziran seçimleri sürecinde de
üzerimize düşen sorumluluğun
gereği olan adımlar atılacaktır.
Bu süreçte, TMMOB 44. Dönem V. Danışma Kurulu’nda ortaya konulan çerçeve doğrultusunda Oda Yazman (Sekreter)
üyeleri ile toplantılar yapılmış
ve yürütülecek çalışmalar planlanmıştır. Öncelikle yayımlayacağımız Seçim Bildirgesi ile
genel ve detaylı değerlendirmelerimiz kamuoyu ile paylaşılacaktır. Başta üyelerimiz olmak üzere tüm seçmenlere
seçimlere katılımın önemini ifade eden çağrılar yapılacaktır. Seçim ve sandık güvenliğine ilişkin teknik görüşlerimiz kamuoyu ile paylaşılacaktır. Üyelerimizin seçim günü
diledikleri parti ya da bağımsız oluşumlar aracılığı ile aktif
görev almaları yönünde çağrımız yapılacaktır. Üreteceğimiz envanter ile çalışmalarımız güçlendirilecek sosyal
medya gibi iletişim kanalları da aktif olarak bu çalışmalar
için kullanılacaktır. Çalışmalarda kullanacağımız belgelerimiz ve envanterlerimiz hazırlandıkça örgütümüze ulaş-

tırılacak ve başta üyelerimiz olmak üzere kamuoyu ile
paylaşılacaktır.
Elbette seçim süreci boyunca hiçbir aday ya da siyasi parti işaret edilmeyecek ve desteklenmeyecektir.
Birliğimiz yapacağı açıklamalar ve çalışmalar ile;
- Ülkemizin yaşamakta olduğu sorunlar,
- Sorunları doğuran yanlış politikalar,
- Yanlış politikaları üreten ve uygulayanlar işaret edilecek,
Ayrıca;
- Seçimlere katılımın ve oy kullanmanın,
- Sandık ve sayım güvenliğinin
önemi vurgulanacaktır.
Ülkemiz zor bir dönemden geçerken, meslek alanlarımız ve
meslektaşlarımız büyük sorunlar
ile boğuşurken 24 Haziran seçimlerinin erkene alınarak gerçekleştirilmesinin yükü de kendi
payımız oranında omuzlarımıza
binmiştir. Mühendis, mimar ve
şehir plancılarının yapacağı çalışmaların ve söyleyeceği sözlerin
ülkemizin aydınlık yarınlara taşınmasında önemli bir yeri
olacaktır. Birliğimizin bu dönem içerisinde bütün örgütlü
gücü ile üzerine düşen sorumluluk çerçevesinde çalışmalar yapacağına yürekten inanıyorum.
24 Haziran seçimleri süreci içerisinde yürüteceğimiz çalışmalar için örgütümüzün gerekli hazırlıkları yapmasını
bekliyor ve hepimize kolaylıklar diliyorum. Aklımızın ve
umudumuzun yolu açık olsun.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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OYLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM, SANDIKLARDA GÖREV ALALIM
TMMOB Yönetim Kurulu, yaklaşan 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri
öncesinde TMMOB Örgütlülüğüne yönelik bir duyuru yayımlayarak üyelerimize “Oy Kullanma” ve “Sandık
Kurullarında Görev Alma” çağrısında bulundu.
Bilindiği üzere 24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapılacak.

ne teslim olmadan kesinlikle oy kullanmalıyız.

Birliğimiz seçim sürecinde üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek üzere çalışmalar yapmaktadır.

Geçtiğimiz dönemlerdeki deneyimlerimizden biliyoruz
ki, Sandık Kurulları oy kullanma ve sayım işlemi için en
önemli mekanizmalardır.

İçerisinden geçtiğimiz kritik dönemde seçimlere katılımın artması ve sandık güvenliğinin sağlanması oldukça
önemli konulardır. Bu noktada ülkenin okumuş ve aydınlık bireyleri olarak bizlerin, seçime katılımın artırılması
ve sandık güvenliğinin sağlanması konusundaki sorumluluğu daha da artmaktadır. Özellikle mühendis, mimar ve
şehir plancılarının bu konular üzerinde hassasiyet göstermesi, toplumun diğer kesimlerinin yurttaşlık görevlerini
yerine getirmeleri konusunda teşvik edici de olacaktır.
Oy Kullanalım!
Öncelikli görev ve sorumluluğumuz oy kullanmak ve
çevremizdeki yurttaşları oy kullanması yönünde ikna etmektir. Bıkkınlık, umutsuzluk ve karamsarlık atmosferi-

Sandık Kurullarında Görev Alalım!

Usulsüzlükleri ve şaibeli işlemleri engellemenin ilk adresi
Sandık Kurullarıdır.
Kamu çalışanı olan meslektaşlarımız İlçe Seçim Kurullarına başvurarak sandık kurullarında görev alabilir.
Sandık Kurullarında görev alabilmek için 30 Mayıs’a kadar gerekli başvurunun yapılmış olması gerekiyor.
Sandık Müşahidi (Gözlemci) Olarak Görev Alalım!
Oy kullanma ve sayım işlemlerini takip etmek için resmi
Sandık Kurulu üyesi olmak gerekmiyor.
Tüm meslektaşlarımız seçimlerde istedikleri sandıklarda
müşahitlik (gözlemcilik) görevini üstlenebilir.
Müşahitlik işlemi siyasi partiler aracılığı ile
yapılabileceği gibi bu konu özelinde organize olan bağımsız oluşumlar aracılığı ile de
yapılabilir.
Bunun için herhangi bir siyasi parti ya da
bağımsız oluşuma başvurmak gerekmektedir.
Hangi parti ya da oluşumun müşahidi olacağınıza siz karar verebilir ve demokrasi
adına önemli bir adım atabilirsiniz.
Ülkemizin aydınlık geleceği için umutlu
olalım ve görev alalım.
Saygılarımızla.
TMMOB Yönetim Kurulu
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CUMHURBAŞKANI ADAYI MUHARREM İNCE’DEN TMMOB’YE ZİYARET
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi adayı olan Muharrem İnce, beraberinde
CHP Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerinden oluşan heyetle, 26 Mayıs 2018 tarihinde TMMOB’ye bir
ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette Muharrem İnce ülke gündemi ve seçim sürecine ilişkin görüşlerini aktardı. TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz’ın konuşmasıyla başlayan ziyarette İnce, TMMOB’nin meslek alanları ve ülke demokrasisi
üzerine değerlendirme ve önerilerini dinledi. TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Muharrem
İnce’ye TMMOB’nin politikaları, etkilik sonuç bildirgeleri ve TMMOB yayınlarının bulunduğu bir set hediye etti.
Muharrem İnce’nin konuşmasının ardından Oda başkanlarımız görüş, öneri ve sorularını ilettiler.
Sorularla ve katkılarla zenginleşen ziyarette TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Züber Akgöl, Ekrem Poyraz, Kemal
Zeki Taydaş, Mehmet Çelik, A. Deniz Özdemir, Hasan
Hüseyin Çetinkaya, Halil Kavak, Ali Fahri Özten, Cemalettin Küçük, Feramuz Aşkın, Ali Rıza Atasoy, TMMOB
Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Teknik Görevli si
Eren Şahiner, Oda Başkanları ve Yönetim Kurulu Üye-

lerinden Yunus Yener (MMO), Özden Güngör (ZMO),
Cemal Gökçe (İMO), Eyüp Muhcu (MO), Orhan Kasap
(HKMO), Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj MO), Ali Uğurlu
(KMO), Fırat Çukurçayır (Meteoroloji MO), Yılmaz Şengül (ÇMO), Gazi İpejk (EMO), Orhan Sarıaltun (ŞPO),
Şevket Demirbaş (JFMO), Emre Fidan (TMO), Yüksel
Kurt (PMO), Ayhan Yüksel (Maden MO), Utkan Güneş
(Metalurji ve Malzeme MO), Bahattin Sarı (İMO), Cem
Nuri Aldaş (BMO), Taylan Özgür Yıldırım (BMO) katıldı.

TMMOB 24 HAZİRAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ
BROŞÜR OLARAK YAYIMLADI
24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine
yönelik TMMOB tarafından hazırlanan “Ülkemizin,
Halkımızın Ve Mesleğimizin Geleceği İçin Oy Kullanacağız,
Oyumuza Sahip Çıkacağız!” başlıklı broşür yayınlandı.
Broşürde 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili
Genel Seçimlerine gidilirken ülke gündemine ilişkin
değerlendirmelerin
yanısıra,
“Halk
Egemenliği”,
“Demokratikleşme”, “Güçler Ayrılığı”, “Hukukun
Üstünlüğü”, “Laiklik”, “Bir Arada Yaşam”, “Kamuculuk”,
“Üretim ve Sanayileşme”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”,
“Bağımsızlık ve Barış”, “Kentlerimiz - Doğamız Tarihimiz”, “Bilimsel Eğitim”, “Mesleki Haklarımız Ve
Meslek Onurumuz” başlıkları altında TMMOB görüşleri
yer alıyor. Broşürde TMMOB Üyelerine “Oy Kullanma”

ve “Sandıklara Sahip Çıkma” çağrısı vurgulanıyor.
Seçim dönemi boyunca üyelere ve kamuoyuna dağıtılacak broşürün tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz.
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19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE
SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN

Suriye'den Filistin'e bölgemizin emperyalistlerce boğulmaya çalışıldığı şu günlerde,
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz.
Ülkemizin yeraltı ve yerüstü varlıklarının uluslararası sermayeye peşkeş çekildiği,
bağımlılık ilişkilerinin giderek yoğunlaştığı, şeker fabrikalarımızın yağmalandığı bir
dönemde tarihten aldığımız güçle yeniden sesleniyoruz.
Kahrolsun emperyalizm!
Yaşasın tam bağımsız Türkiye!
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TMMOB 45. OLAĞAN GENEL KURULU
TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu Türkiye’nin dört bir yanından gelen delegelerin ve konukların katılımıyla
Türkiye Barolar Birliği Konuk Evi Konferans Salonu’nda başladı.
31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihleri gerçekleştirilecek
olan 45. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına 20042016 yılları arasında Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığını
yürüten Mehmet SOĞANCI seçildi. Divan Kurulu Üyeliklerine, Leman ARDOĞAN (Mimarlar Odası), Nejla
YÖRÜKOĞLU (Peyzaj Mimarları Odası), Mukaddes ŞAMİLOĞLU (Gıda Mühendisleri Odası), Hanze GÜRKAŞ
(İçmimarlar Odası), Nejla ŞAYLAN (Jeoloji Mühendisleri
Odası), Mehtap Ercan BİLGE (Ziraat Mühendisleri Odası) seçildiler.
Divan Başkanı Mehmet SOĞANCI yaptığı açılış konuşmasında TMMOB’nin geçmişten gelen mücadeleci kimliğine değinerek önümüzdeki dönemde aynı anlayışla ve
kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğine olan inancını
dile getirdi.
Demokrasi mücadesinde, Gezi Direnişinde ve 10 Ekim
Katliamında yitirdiklerimiz anısına gerçekleştirilen saygı
duruşunun ardından Genel Kurul gündemi oy birliği ile
kabul edildi.
Gündem uyarınca, Genel Kurul adına Anıtkabir’e gerçekleştirilecek ziyaret için Çelenk Komisyonu ve 10 Ekim
Katliamının yaşandığı Gar önüne çiçek bırakmak üzere
ziyaret heyeti oluşturularak Genel Kurul çalışmalarına
başlandı.
Genel Kurul’da ilk olarak TMMOB 44. Dönem Yönetim
Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ kürsüye gelerek 2 yıllık
çalışma dönemi boyunca TMMOB Faaliyetlerine ve ülkenin içinde bulunduğu duruma ilişkin değerlendirmelerini içeren Genel Kurul Konuşmasını yaptı. Koramaz’ın
Konuşmasının ardından Genel Kurula katılan Siyasi Parti,
Emek-Meslek Örgütleri ve Demokratik Kitle Örgütleri
temsilcilerinin konuşmalarına geçildi.
Konuklar arasında ilk olarak Kıbrıs Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran AYSAL söz alarak
Kıbrıs’ta ve Türkiye’de yaşanan güncel gelişmeler ve mühendis ve mimarların bu gelişmeler karşısındaki tutumu
üzerine konuştu.

Kürsüye Daha sonra sırasıyla Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Onursal ADIGÜZEL, Halkların
Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Filiz KERESTECİOĞLU, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve
KESK Eşgenel Başkanı Aysun GEZEN, TÜRMOB Başkanı Masis YONTAN, EMEK Partisi Başkanı Selma GÜRKAN, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur BAŞER, TKP
adına Ali AYDIN, İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk
TÜRKDOĞAN, Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer DEMİRKENT, İTÜ Vakfı BaşkanıSerap ÇATALPINAR, Artvin Kültür Derneği Başkanı Sabriye TUNCAY söz alarak
Genel Kurul Heyetini selamladılar ve ülke gündemine
ilişkin değerlendirmelerde bulundular.
Emin KORAMAZ’ın Genel Kurul Konuşması metni
şöyle:
“Emek meslek örgütlerimizin, siyasi partilerimizin, demokratik kitle örgütlerinin değerli başkan ve yöneticileri
Ülkemizin en karanlık günlerinde TMMOB mücadelesine
ve örgütlülüğüne sahip çıkan sevgili delege arkadaşlarım,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 45. Olağan Genel Kuruluna hepiniz hoş geldiniz.
Varlığınız ve desteğiniz bize onur ve güç veriyor.
TMMOB Yönetim Kurulumuz adına hepinizi sevgi, saygı
ve dostlukla selamlıyorum.
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kışır biçimde geçeceğine, burada yürütülen tartışmaların
eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesi açısından yol
gösterici olacağına inancım tamdır.
Çünkü bizler, faşizme, gericiliğe ve baskılara karşı nasıl
mücadele edilmesi gerektiği konusunda en deneyimli, en
birikimli örgütlerden birisiyiz.
Çünkü bizler, teknik elemanların mücadelesini toplumsal
mücadelenin temel dinamiklerinden birisi haline getiren
Teoman Öztürk’lerin, Harun Karadeniz’lerin, Zeki Erginbay’ların, Akın Özdemir’lerin yol arkadaşlarıyız.

“Ağacımıza, meydanımıza, kentimize, parkımıza dokunma” sloganıyla başlayıp, bütün ülkede milyonlarca
kişiyi meydanlara döken Gezi Direnişinin, tarihimizin o
en heyecan verici, o en parlak, o en gururlu günlerinin
beşinci yılındayız.
O görkemli Haziran günlerini yaratanları ve elbette polis şiddeti nedeniyle kaybettiğimiz değerli kardeşlerimizi, Ethem’i, Ahmet’i, Ali İsmail’i, Mehmet’i, Abdullah’ı,
Medeni’yi, Hasan Ferit’i ve simsiyah boncuk gözleriyle
Berkin Elvan’ı huzurlarınızda bir kez daha anıyorum.
Anılarını ve hayallerini mücadelemizde yaşatmaya devam
edeceğiz.
Konuşmama başlamadan önce, yaşadığımız bu baskı,
zulüm ve yağma düzenine, OHAL hukuksuzluğuna karşı eşitlik, özgürlük, adalet için, insanca bir yaşam için,
emekleri, alın terleri, üniversiteleri, yaşam çevreleri için
ülkemizin dört bir tarafında mücadele eden, bedel ödeyen tüm dostlarımıza Genel Kurulumuz adına dayanışma
duygularımızı ve selamlarımızı gönderiyorum.
Birliğimizin 45. Genel Kurulunu, ülke tarihimizin en
önemli kırılma anlarından birinde gerçekleştiriyoruz.
24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı
ve Milletvekilliği Genel Seçimleri, anayasal demokrasinin
ve parlamenter rejimin ya da en net ifadesiyle Cumhuriyetin kaderinin belirleneceği seçimler olacak.
Böylesi önemli bir tarihsel dönemde gerçekleştirdiğimiz
bu genel kurulumuzda yapılan her konuşma, alınan her
karar, topluma vereceğimiz her mesaj tarihi öneme sahiptir. Genel Kurulumuzun, bu tarihsel sorumluluğa ya-
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TMMOB’nin mücadele geleneğini yaratanları, yaşatanları
bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyorum.
Yönetim Kurulu olarak sorumluluk aldığımız geçtiğimiz
iki yıllık dönemde, çok çarpıcı siyasal ve toplumsal olaylar
yaşandı.
Türkiye’nin farklı yerlerinde gerçekleştirilen terör saldırıları;
15 Temmuz 2016’da yaşanan Askeri Darbe Girişimi;
Başarısız darbe girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü
Hal;
OHAL dönemi KHK’larıyla haksız-hukuksuz biçimde işlerinden atılan 130 binin üzerinde kamu emekçisi;
Siyasi kararlarla tutuklanan siyasi parti başkanları, milletvekilleri ve gazeteciler, kayyum atanan belediyeler;
OHAL altında gerçekleştirilen şaibeli Anayasa Değişikliği
Referandumu;
Cerablus ve Afrin’e yönelik sınır ötesi operasyonlar;
Ve tabi iki yıldır boyutları giderek artan ekonomik kriz
ülkemizin en önemli gündemleri oldu.
2 yıl gibi kısa bir dönemde birbiri ardına yaşanan bu sarsıcı
olaylar, ülkemizin ekonomik, siyasal ve toplumsal anlamda derin bir krizin içerisinde olduğunu göstermektedir.
Bu kriz yönetememe krizidir, bu kriz iktidar krizidir. Bu
krizin sorumlusu AKP iktidarıdır.
AKP’nin siyasal alanda tek adam, toplumsal alanda muhafazakarlık ve ekonomik alanda neoliberalizme dayalı Yeni
Rejim-Yeni Türkiye inşa etme hevesi, ülkemizi uçurumun
kıyısına getirmiştir.

TMMOB’den
Seçimlere bir buçuk yıl kala ilan edilen bu baskın seçim,
siyasal iktidarın ülkeyi yönetmedeki başarısızlığının itirafı olduğu kadar, 16 Nisan Referandumu ile inşa edilen
Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin de işlevsizliğinin de göstergesidir. Referandumun üzerinden 1 yıl bile geçmeden,
devlet tüm kurumlarıyla birlikte adeta karar alamaz, hareket edemez hale gelmiştir.
16 Nisan Referandumu öncesinde “Hayır” kararımızı
açıklarken “Üzerinde asgari mutabakat dahi bulunmayan
bu anayasa değişikliği dayatmasının, demokrasiyi ve istikrarı sağlamayacağı şimdiden görülmektedir.” demiştik.
Tarih bir kez daha bizleri haklı çıkardı. Anayasa değişikliği
ne demokrasi getirdi ne de istikrar.
24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi, Anayasa Değişikliği Referandumunun ikinci ve son ayağı niteliğindedir.
Bugün ülkemizde Anayasa tümüyle askıya alındı. Parlamento işlevsizleştirildi.
Devlet kurumları çalışamaz hale geldi. Başta mahkemeler
olmak üzere halkın hiçbir resmi kuruma güveni kalmadı.
Siyasal mekanizmalar tümüyle tıkandı.
Hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk ve borçluluk sürdürülemez boyutlara ulaştı.

Tek adam rejimini durduramadığımız takdirde ülkedeki
siyasal, ekonomik ve toplumsal kriz derinleşecek, ülkemiz geri dönüşü mümkün olmayan bir kabusun içine sürüklenecektir.
Bu nedenle 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimler bildiğimiz anlamıyla adaylar arasında bir tercih değil, ülkemizin geleceğinin tayin edileceği bir yol ayrımıdır.

Enflasyondan döviz kurlarına, cari açıktan dış borçlara
kadar her şey kontrolden çıktı.

TMMOB olarak bu yol ayrımında, cumhuriyet değerlerine ve hukukun üstünlüğüne dayalı anayasal demokrasiden taraf olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Yolsuzluk, kayırmacılık ve dolandırıcılık tüm ekonomik
ve sosyal ilişkilere egemen oldu.

Buradan çok net bir biçimde ilan ediyorum:

Toplum büyük bir parçalanma ve kutuplaşma yaşıyor.
Kimsenin kimseye güvenmediği, herkesin birbirine şüpheyle yaklaştığı, korkuyla dolu bir toplum haline geldik.

TMMOB olarak bizler 24 Haziran seçimlerinde,
Tek Adam egemenliğine karşı halk egemenliği için oy kullanacağız;

Genel kurullar sürecimiz yaklaşık altı aydır devam ediyor.

Baskı ve zorbalığa karşı demokrasi için oy kullanacağız;

Bizler TMMOB örgütlülüğünün nasıl ve kimler tarafından
yönetileceğine demokratik biçimde karar verebilmek
için temsilciliklerimizden başlayarak tüm üyelerimizin
katılımıyla 6 ay süren genel kurullar süreci örgütlerken,
ülkeyi yönetenler, ülkenin en önemli seçimlerini sadece
64 güne sıkıştırdılar.

Yasama-yürütme ve yargının Tek Adamın kontrolüne
girmesine karşı, güçler ayrılığı için oy kullanacağız;

Bundan bir buçuk ay kadar önce seçimi ilan ettiler ve
bundan tam 3 hafta sonra seçimlere gidiyoruz.

Siyasallaşmış ve yozlaşmış adalet anlayışına karşı hukukun
üstünlüğü için oy kullanacağız;
Gerici-muhafazakâr devlet politikalarına karşı laiklik için
oy kullanacağız;
Ayrımcı-inkârcı düşmanlık politikalarına karşı kardeşçe
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bir arada yaşam için oy kullanacağız;
Toplumsal yaşamı piyasa ilişkilerine göre şekillendiren
politikalara karşı, paylaşımcı, dayanışmacı, eşitlikçi, toplumcu, kamucu politikalar için oy kullanacağız;
Rant ekonomisine karşı üreten, sanayileşen, hakça bölüşen ekonomi için oy kullanacağız;
Şiddet, yok sayma ve değersizleştirme uygulamalarına
karşı kadınların eşitliği ve özgürlüğü için oy kullanacağız;
Emperyalizme karşı bağımsızlığımız ve komşularımızla
barış içinde yaşamak için oy kullanacağız;

Örgütümüze, örgüt yöneticilerimize yönelen, tüm baskı,
tehdit ve yıldırma girişimlerine rağmen, 16 Nisan Referandumunda yürüttüğümüz HAYIR kampanyası ile halkımızın vicdanındaki saygın yerimizi daha da pekiştirdik.
Adalet Yürüyüşünde de vardık. Vicdan ve Adalet Nöbetlerinde de..
Güçler ayrılığına ortadan kaldırarak tek adam rejimini fiilen
uygulamaya geçiren OHAL Rejimine karşı emek ve demokrasi güçleriyle birlikte ortak basın açıklamaları, eylemler ve
kampanyalar gerçekleştirdik.

Kentlerimizin, doğal çevremizin ve tarihsel mirasımızın
yok edilmesine karşı doğamızı ve tarihimizi savunmak
için oy kullanacağız;

Kanun Hükmünde Kararnamelerle haksız ve hukuksuz
biçimde işlerinden atılan mühendis, mimar ve şehir plancılarının işlerine geri dönmeleri için girişimlerde bulunduk.

Tarikatların kontrolünde, hurafelerle dolu, kindar ve biatçı eğitim anlayışına karşı bilimsel, demokratik ve laik
eğitim için oy kullanacağız;

Hukuk devleti anlayışını yok eden, halk iradesini yok sayan KHK’ların iptal edilmesi için mücadele ettik.

Meslek alanlarımızı ve faaliyetlerimizi değersizleştirmek
isteyen anlayışa karşı meslek haklarımız ve onurumuz için
oy kullanacağız ve oyumuza sahip çıkacağız.
Oyumuzu ve geleceğimizi çaldırtmayacağız!
Ve bu kez mutlaka biz kazanacağız.
Nazımın’ dediği gibi,
“Eğer; Hak haksızlıktan yüce,
sevgi nefretten üstün,
aydınlık karanlıktan güçlüyse...
Çaresi yok usta...
Biz kazanacağız...”
TMMOB olarak geçtiğimiz iki yıllık çalışma dönemimiz
boyunca, 1970’li yıllardan bu yana izlediğimiz eşitlikten,
özgürlükten ve demokrasiden yana ilerici-toplumcu
çizgimizden bir milim bile sapmadık. OHAL döneminin
antidemokratik uygulamalarına, sokakları esir alan devlet şiddetine, yönetim kurullarımıza uygulanan baskılara
rağmen susmadık, geri adım atmadık, boyun eğmedik.
15 Temmuz Darbe Girişimi’ne nasıl karşı çıktıysak,
AKP’nin darbe bahanesiyle yürürlüğe koyduğu sivil darbesine de aynı kararlılıkla karşı çıktık.
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Geçtiğimiz iki yıl boyunca üyelerimize mesleki, ekonomik ve sosyal alanlarda sahip çıkma mücadelesi verdiğimiz gibi, mesleki gelişmelerin toplumsal çıkarlar için kullanılması doğrultusunda da büyük gayret gösterdik.
Bu dönem boyunca, Odalarımızın ve İl Koordinasyon
Kurullarımızın düzenlediği yüzlerce etkinliğin yanı sıra
TMMOB bünyesinde merkezi olarak Bilirkişilik Çalıştayı,
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Kadın Sempozyumu,
Kadın Kurultayı, Sanayi Kongresi, Enerji Sempozyumu ve
Eğitim Sempozyumu etkinliklerimiz gerçekleştirildi.
Bu etkinlikler yoluyla TMMOB’nin değerleri ve birikimi
toplumun tüm kesimleriyle paylaşılırken, meslek alanlarımızdaki teknik gelişmeler üyelerimize aktarıldı.
Yine bu dönem boyunca açtığımız davalar ve yürüttüğümüz hukuki mücadele ile şehirlerimizin, kıyılarımızın,
madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel mirasımızın
yağmalanmasına karşı önemli davalar kazandık.
Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik yönetmeliklerin
mesleki ilkelere uygunluğu noktasında önemli kazanımlar
elde ettik.
Bu kararlı ve mücadeleci tutumumuz nedeniyle iktidarın
çok yönlü saldırılarıyla karşı karşıya kalıyoruz.
Her fırsatta, birliğimizin kamusal statüsünü aşındırmak,

TMMOB’den
mesleki etkinliklerimizi sınırlandırmak ve özerk yapımızı
ortadan kaldırmak için farklı çabalar içine giriyorlar.

de Birliğimizin özerk yapısını hedef alan bu tür girişimlere
aynı kararlılıkla direneceğiz.

Kamusal denetim yetkilerimizi buduyorlar. Oda gelirlerimizi düşürüyorlar. Torba yasalar ile kuruluş kanunumuzda yapılmaya çalışılan değişikliklerle susturulmak, parçalanmak ve bertaraf edilmek isteniyoruz

Hepinizin bildiği gibi, iktidarın örgütlülüğümüze yönelik
saldırıları, 2018 yılı başında Afrin’e yönelik askeri operasyonla birlikte yeni bir düzeye sıçradı.

Bunun yöntemi kimi zaman Cumhurbaşkanlığı Devlet
Denetleme Kurulu Raporu oluyor, kimi zaman yönetmelik değişikliği, kimi zaman da bakanlıkların İdari ve Mali
Denetlemesi oluyor.
Dönem içerisinde hukuksuz olarak yapılmak istenen denetleme girişimine direndiği gerekçesiyle açılan davada,
ilgili mahkeme Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim
Kurulunun görevden alınmasına karar verdi.
Şimdilik şu kadarını söyleyeyim, hukukun tümüyle ayaklar
altına alındığı, yüksek mahkeme başkanlarının Saray salonlarında el pençe divan durduğu bu dönemde mahkemenin
verdiği bu karar bizleri şaşırtmamıştır.
Karar henüz kesinleşmedi üst mahkemede itirazımız görüşülüyor. Kimya Mühendisleri Odamızın seçim süreçlerini
olağan haliyle tamamladık. Nasıl ki mahkeme sürecinde 24
Odamızla birlikte tek yürek olup Kimya Mühendisleri Odası
yönetim Kurulumuzun yanında durduysak, yeni dönemde

Savaş psikolojisindeki kamuoyunun hassasiyetlerini arkasına alarak “yerlilik ve millilik” söylemi üzerinden başlatılan bu yeni saldırıyla, sadece TMMOB’nin değil, tüm
akademik meslek odalarının isimlerini, statülerini, denetim yapısını ve seçim sistemini değiştirmeye çalışıyorlar.
Bu konuda diğer akademik meslek örgütleriyle birlikte
tutum almaya ortak tavır geliştirmeye yönelik toplantılar
yaptık. Bu amaçla bir yasa taslağı hazırladılar.
Ancak erken seçimler nedeniyle şimdilik meclis gündemine taşıyamadılar.
Bizlere “yerlilik ve millilik” konusunda söz söylemeye cüret edenler önce aynada kendilerine baksınlar.
Daha dün uluslararası gıda tekelleri istiyor diye bu ülkenin öz kaynaklarıyla kurulan şeker fabrikalarını haraç mezat satanlar hangi “yerli ve milli” duruştan söz ediyorlar?
Phaselis’i imara açanlar, Alliaoni’yi, Hasankeyf’i sular
altında bırakanlar, Sur’u, Nusaybin’i binlerce yıllık tarihi kentleri yerle bir edenler, AOÇ’yi, Fırtına Vadisi’ni,
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Munzur’u, Cerattepe’yi talan edenler, Atatürk Kültür
Merkezi’ni yıkmakla övünenler, sahte ÇED raporlarıyla
Nükleer Enerji Santrali temelleri atanlar yerlilik ve millilikten bahsedebilir mi?
Bu ülkede her dört yeni mezun mühendis ve mimardan
biri işsizken yabancı mühendislerin diploma denkliği bile
aranmadan ülkemizse serbestçe çalışmasını sağlamaya
çalışanlar yerli ve milli olabilir mi?
SGK ile Birliğimiz arasındaki Asgari ücret protokolünü işverenlerin baskısıyla hukuksuz olarak tek yanlı olarak fes
edenlere, milyonlarca lira SSK primi ve vergi kaybına neden olanlara, bizleri düşük ücretlerle kayıt dışı biçimlerde
çalışmaya, geleceğimizde ise düşük emeklilik ücretlerine
mahkûm edenlere yerli ve milli diyebilir miyiz?

Demokratik seçimlerle yandaşlarını yerleştiremedikleri
Birliğimize ve Odalarımıza, yukardan aşağı operasyonlarla
nüfuz etmeye, etkisiz kılmaya çalışıyorlar.
Önümüzdeki süreçte temel gündemimizi bu tür baskıcı girişimlerin oluşturacağı açıktır.
TMMOB’nin 64 yıllık mücadele tarihinde benzerine az
rastlanan bu saldırılara karşı, daha sık saf tutmamız gereken
günlerden geçiyoruz.
Bu yüzden Genel Kurulumuzun hem örgütümüze yönelik
saldırıları püskürtmek, hem de ülkemizin geleceğine yönelik direnç haritasını ortaya çıkarmak için önemli olduğunu
düşünüyorum.
Sözlerime son verirken,

Ne insana, ne doğaya, ne kültürel mirasa, ne de tarihi
dokuya değer veriyorlar.

Çalışma dönemimiz boyunca mesleki ve özel hayatlarından
feragat ederek TMMOB örgütlülüğünü büyütmek için gecesini gündüzüne katan TMMOB Yüksek Onur, TMMOB
Yüksek Denetleme, Oda yönetim, Onur ve Denetleme
Kurullarında görev yapan arkadaşlarıma;

Onların tek derdi daha fazla rant yaratmak, yandaşları
için daha fazla gelir kapısı açmak.

Şube yönetim kurullarında ve temsilciliklerde görev alan
arkadaşlarıma,

Onların derdi ne yerlilikle ne de millilikledir. Onları derdi, birliğimizin kamusal statüsü ve toplumcu mücadele
anlayışıdır.

İKK sekreterlerimize;

Bizlere Anayasayla verilen görevlerimizi, mesleğimizin ve
meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını koruma görevimizi,
mesleğimizin kamu ve ülke çıkarları doğrultusunda uygulanmasını sağlamak görevimizi hakkıyla yerine getirdiğimiz
için bizlere saldırıyorlar.

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

Hayır arkadaşlar, biz biliyoruz ki bunlar ne yerli ne milli.

Yasamızı değiştirmek istiyorlar.
AKP’nin rahatsızlığının asıl nedeni budur. Toplumsal olanı
koruma yolundaki inadımız ve gayretimizdir.
Fabrikalarımızın, madenlerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın, parklarımızın satılmasına, ülke tarımının bitirilmesine
karşı kamusallığı savunmamızdır.
Gerici, muhafazakar uygulamalar karşısında ilericiliği, çağdaşlığı, laikliği savunmamızdır.

İşyeri temsilcilerimize, omuz omuza emek harcadığımız
odalarımızın örgütlü üyelerine,

Birlik ve oda çalışanı arkadaşlarıma,
TMMOB çalışmalarında bize destek olan bilim insanlarına
ve uzmanlara, büyük bir inanç ve özveri ile örgütümüze
verdikleri katkılardan dolayı Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.
Yarınlar bizim olacak, yarınlar güzel olacak!
Ve yine Nazım’ın dediği gibi,

“dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle: işçi tulumuyla
bu güzelim memlekette hürriyet…”

Faşizan, baskıcı, ayrıştırıcı politikalara karşı eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği savunmamızdır.

İnsanca yaşayabileceğimiz bir Türkiye ve dünya umuduyla,
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Sermayenin sınırsız sömürü isteğine karşı emeği ve alın terini savunmamızdır. Rahatsızlıklarının asıl nedeni budur.

YAŞASIN TMMOB, YAŞASIN MÜCADELEMİZ!

38

bülten 240
haziran 2018

KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET”

TMMOB’den

TMMOB SEÇİM BİLDİRGESİ
24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel
Seçimi’ne yönelik olarak birliğimizin görüş ve önerilerini içeren TMMOB Seçim Bildirgesi (Haziran 2018)
yayınlandı.
ÜLKEMİZİN, HALKIMIZIN VE MESLEĞİMİZİN
24 Haziran seçimleri ile kurumsallaştırılmak istenen
GELECEĞİ İÇİN OY KULLANACAĞIZ,
“Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, yaşadığımız bu derin krizin
OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
daha da büyümesi ve içinden çıkılamaz hale gelmesi demektir.
Türkiye tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyoruz...
Anayasa tümüyle askıya alındı. Parlamento işlevsizleştirildi. Devlet kurumları çalışamaz hale geldi. Başta mahkemeler olmak üzere halkın hiçbir resmi kuruma güveni
kalmadı. Siyasal mekanizmalar tıkanmış durumda.
Hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk ve borçluluk sürdürülemez boyutlara ulaştı. Enflasyondan döviz kurlarına,
cari açıktan dış borçlara kadar her şey kontrolden çıktı.
Yolsuzluk, kayırmacılık ve dolandırıcılık tüm ekonomik
ve sosyal ilişkilere egemen oldu.
Dış politikadaki istikrarsızlık ve güvensizlik, ülkemizi yalnızlaşmaya sürüklüyor.
Ülke içinde de huzur ve istikrar kalmadı. Toplum büyük
bir parçalanma ve kutuplaşma yaşıyor. Kimsenin kimseye
güvenmediği, herkesin birbirine şüpheyle yaklaştığı, korkuyla dolu bir toplum haline geldik.
Türkiye bu tabloyu hak etmiyor!
Toplumumuzu içten içe çürüten bu karanlık tablonun
sorumlusu, yıllardır ülkemizi dinci, gerici ve piyasacı bir
anlayışla yönetenlerdir. Bu tablonun sorumlusu, iktidarlarını sürekli kılabilmek için, tek adam rejimini inşa edebilmek için anayasal demokrasiyi ortadan kaldıranlardır.
Bu tablonun sorumlusu, kendi dünya görüşlerini topluma dayatabilmek için, cumhuriyet değerlerini, hukukun
üstünlüğünü, laikliği ayaklar altına alanlardır! Bu tablonun
sorumlusu, ülkenin doğal zenginliklerini, halkın ortak varlıklarını özelleştirenler, yağmalayanlar, yandaş sermaye
kesimlerine dağıtanlardır!
Bu tablonun sorumlusu, ülkeyi OHAL hukuksuzluğuyla
yönetip, toplumsal muhalefeti baskıyla kontrol altına almak isteyenlerdir!
Tek adam, tek parti rejiminin, bu topluma verebileceği
hiçbir şey kalmamıştır.

Bütün dertlerin çözümü diye sundukları 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu sonrasında ülkeyi bir yıl bile
yönetemediler!
Seçimlere bir buçuk yıl kala ilan edilen bu baskın seçim,
siyasal iktidarın ülkeyi yönetmedeki başarısızlığının itirafı olduğu kadar, 16 Nisan Referandumu ile inşa edilen
Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin sürdürülemezliğinin de
göstergesidir.
TMMOB olarak 16 Nisan Referandumu öncesinde “Hayır” kararımızı açıklarken “Üzerinde asgari mutabakat
dahi bulunmayan bu anayasa değişikliği dayatmasının, demokrasiyi ve istikrarı sağlamayacağı şimdiden görülmektedir” demiştik. Tarih bir kez daha bizleri haklı çıkardı.
Anayasa değişikliği ne demokrasi getirdi, ne de istikrar.
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birisini
yaşayacağız!
24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri, Anayasa
Değişikliği Referandumunun ikinci ve son ayağı niteliğindedir. Tek adam rejimini durduramadığımız takdirde ülkedeki siyasal, ekonomik ve toplumsal kriz derinleşecek,
ülkemizi geri dönüşü mümkün olmayan bir kâbusun içine
sürükleyecektir. Bu nedenle 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimler bildiğimiz anlamıyla adaylar arasında bir
tercih değil, ülkemizin geleceğinin tayin edileceği bir yol
ayrımıdır. TMMOB olarak bu yol ayrımında tarafımızın,
cumhuriyet değerlerine ve hukukun üstünlüğüne dayalı
anayasal demokrasi olduğunun bilinmesini isteriz.
Ülkemizin geleceğine ve toplumun ortak değerlerine
karşı sorumluluğumuz gereği tüm üyelerimizi ve halkımızı 24 Haziran seçimlerinde ülkemizin, halkımızın ve mesleğimizin geleceği için OY KULLANMAYA, OYUMUZA
SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ!
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HALK EGEMENLİĞİ İÇİN OY KULLANACAĞIZ,
OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
Çağdaş demokrasilerin temel ilkesi, egemenliğin halka ait
olmasıdır. Halkın bütününe ait olan egemenlik, hiçbir kuruma ve kişiye devredilemez. Halkın kendi yaşamı ve geleceği üzerine karar verme yetkisi bizzat halk tarafından
veya demokratik seçimlerle belirlenen temsilcileri aracılığıyla kullanılır. 16 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen
şaibeli referandum sonucunda ülkemizde parlamenter
sistem kaldırılmış, halk egemenliği anlayışı ve halkın iradesi tümüyle yok edilmiştir.
24 Haziran seçimlerinde Tek Adamın iradesine karşı halk
iradesi, Tek Adam egemenliğine karşı halk egemenliği
oylanacaktır. Halk egemenliği için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız!
DEMOKRASİ İÇİN OY KULLANACAĞIZ,
OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
Ülkemizde demokrasi, özellikle son 16 yılda, meclis çoğunluğunu elinde bulunduran partinin ülkeyi istediği şekilde yönetmesi biçiminde uygulandı. Toplumun genel
çıkarını ve farklı toplum kesimlerinin taleplerini görmezden gelen bu anlayış, tek tipçi, otoriter ve baskıcı bir yönetim biçimine dönüşmüştür.
İki yıldır devam eden Olağanüstü Hal (OHAL) ve on binlerce kişinin yaşamını alt üst eden Kanun Hükmünde Kararnameler bu faşizan yönetim biçiminin yansımalarıdır.
Ülkemizde normalleşmenin sağlanmasının, toplumsal
huzur ve barışın yeniden tesis edilmesinin yegâne yolu,
insan hak ve özgürlüklerine saygılı, farklılıkları ve çeşitlilikleri yok saymayan, çoğulcu ve katılımcı bir demokrasi
anlayışının inşa edilmesidir.
24 Haziran seçimlerinde baskı ve zorbalığa karşı demokrasi oylanacaktır. Demokrasi için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız!
GÜÇLER AYRILIĞI İÇİN OY KULLANACAĞIZ,
OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
16 Nisan Referandumu ile gerçekleştirilen Anayasa değişikliğinin en önemli sonucu, demokrasinin olmazsa olmaz
unsuru olan güçler ayrılığı ilkesinin ortadan kaldırılması
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olmuştur. Birbirini denetleyebilmesi ve sınırlandırabilmesi için her biri bağımsız olması gereken yasama-yürütme
ve yargı güçlerinin Tek Adamın kontrolüne geçmesi, bir
ülkenin başına gelebilecek en büyük felakettir. Anayasal
bir denge-fren mekanizmasının ortadan kaldırılması, siyasal iktidarın otoriterleşmesine neden olduğu gibi, devlet
kurumlarının yozlaşmasına, toplumsal bağların çözülmesine de neden olmaktadır.
24 Haziran seçimlerinde yasama-yürütme ve yargının
Tek Adamın kontrolüne girmesine karşı, güçler ayrılığı
oylanacaktır. Güçler ayrılığı için oy kullanacağız, oyumuza
sahip çıkacağız!
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
2010 yılında gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği Referandumunda “Evet Cephesi”nin en önemli sloganlarından
birisi, “üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü” biçimindeydi. Referandum sonrasında yargıda yaşanan bü-
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yük çaplı tasfiyelerin ardından, başta yüksek mahkemeler
olmak üzere yargının tüm kademeleri, Gülen Cemaati
ve hükümet arasında paylaşıldı. Yargının siyasal iktidarın
kontrolü altına girmesi, mahkemelerin siyasal hesaplaşma alanına dönüşmesine ve nihayetinde adaletin tamamıyla ortadan kalkmasına neden oldu.
“Hak, hukuk ve adalet” talebi, günümüzün en yaygın ve
ciddi toplumsal taleplerinden birisi haline gelmiştir. Siyasal iktidarın güdümündeki yargı organlarına güven kalmamıştır. Bu güveni tesis etmenin yolu, yargı bağımsızlığının
sağlanması ve hukukun üstünlüğü ilkesinin koşulsuz biçimde hayata geçirilmesidir.
24 Haziran seçimlerinde siyasallaşmış ve yozlaşmış adalet
anlayışına karşı hukukun üstünlüğü oylanacaktır. Hukukun üstünlüğü için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız!
LAİKLİK İÇİN OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA
SAHİP ÇIKACAĞIZ!
Demokrasi ve özgürlüklerin korunmasının birinci şartı ve
en önemli güvencesi “laikliktir”. Yıllardır izlenen gerici
politika ve uygulamalarla, laiklik adım adım ortadan kaldırılmış ve içi boşaltılmıştır. Bu dönem içerisinde cemaat
ve tarikat ilişkileri devlet kurumlarının her kademesinde
kadrolaşmış, toplumun her kesiminde etkin hale getirilmişlerdir.
Aklın, bilimin ve eleştirel düşüncenin yerini hurafeler
almış, eğitim sistemi okul öncesinden yükseköğretime
kadar gerici bir nitelik kazanmıştır. Devlet idaresi ve toplumsal yaşam, belirli bir dinsel inanç doğrultusunda şekillendirilmiştir. Farklı inanç kesimleri, farklı yaşam tarzları
baskı altına alınarak sindirilmek istenmiştir.
24 Haziran seçimlerinde gerici-muhafazakâr politikalara
karşı laiklik oylanacaktır. Laiklik için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız!
BİRARADA YAŞAM İÇİN OY KULLANACAĞIZ,
OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
Türkiye toplumumun en önemli ve en uzun dönemli sorunlarından birisi Kürt Sorunu’dur. Aynı coğrafyada yaşayan iki halkın eşit ve özgür biçimde bir arada yaşama
koşullarının oluşturulamamış olması, toplumsal barışın ve
huzurun sağlanmasını engellemektedir. Bu ülkenin ihtiya-

cı, daha fazla inkâr, daha fazla şiddet, daha fazla gözyaşı değildir. Bu ülkenin ihtiyacı, silahların susturulması ve
barışın sağlanmasıdır. Toplumsal barışın öncelikli koşulu,
halkın yaşam tarzı, etnik kimliği, dinsel inancı ve kültürü
üzerindeki baskıların kaldırılarak, herkesin eşit yurttaşlık
haklarından ayrımsız biçimde faydalanmasının önünün
açılmasıdır.
24 Haziran seçimlerinde ayrımcı-inkârcı düşmanlık politikalarına karşı kardeşçe bir arada yaşam oylanacaktır.
Bir arada yaşam için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız!
KAMUCULUK İÇİN OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
Siyasal iktidarların en önemli görevlerinden birisi, devlet
olanaklarının ve ülkenin ortak varlıklarının nasıl ve hangi
amaçlarla kullanılacağına karar vermektir. Yıllardır ülkemizi yöneten siyasi iktidar bu tercihini yerli-yabancı sermaye grupları ve hükümet yandaşı kesimlerin çıkarları
doğrultusunda kullanmaktadır.
Reform adı altında yapılan yasal değişikliklerle halkın temel hakları olan eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve emeklilik hizmetleri ticarileştirilmiştir. Yıllardır uygulanan neoliberal politikalar sonucunda, ülke varlıkları halkın öncelikli
ihtiyaçlarını karşılamayan yatırımlarla çarçur edilirken,
insani ve toplumsal değerlerin aşındırıldığı, bireysel çıkarların kamu çıkarlarının üzerinde tutulduğu bir ekonomiksosyal yapı yaratılmıştır.
24 Haziran seçimlerinde, toplumsal yaşamı piyasa ilişkilerine göre şekillendiren politikalara karşı, paylaşımcı,
dayanışmacı, eşitlikçi, toplumcu, kamucu politikalar oylanacaktır. Kamuculuk için oy kullanacağız, oyumuza sahip
çıkacağız!
ÜRETEN, SANAYİLEŞEN, HAKÇA BÖLÜŞEN BİR
EKONOMİ İÇİN OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
Bugün ülkemizin yaşadığı derin ekonomik krizin nedeni, AKP
iktidarının on altı yıldır uyguladığı yanlış ekonomi politikalarıdır.
Üretim yerine ranta, mühendislik ve teknoloji alt yapısını geliştirme yerine inşaata, istihdam yerine sıcak paraya
dayalı ekonomi politikaları sonucunda halk işsizleşmiş,
yoksullaşmış ve borçlanmıştır.
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Kamu-Özel İşbirliği adı altında yürütülen inşaat projeleriyle halkın geleceği ipotek altına alınmıştır. 16 yıl boyunca müflis tüccar mantığıyla yapılan özelleştirmeler yoluyla
ülkenin en büyük ve en üretken sanayi kurum ve kuruluşları adeta yağmalanmıştır.
Uluslararası sermayenin sağladığı sıcak para ve ülke ekonomimizin temel dinamiklerini oluşturan devasa sanayi
kuruluşlarımızın satılmasıyla elde edilen gelirlerle döndürülen ekonomi çarkı artık durmuştur.
Halkın yaşamına yansımayan ve hiçbir istihdam yaratmayan büyüme masalının inandırıcılığı kalmamıştır. Bu çarpık ekonomik yapı, iktidar yandaşlarının ve sermaye kesimlerinin kasalarını doldururken, halka emek sömürüsü,
iş cinayetleri, gelir adaletsizliği ve insafsız vergi politikaları
olarak yansımıştır.
24 Haziran seçimlerinde rant ekonomisine karşı üreten,
sanayileşen, hakça bölüşen ekonomi oylanacaktır. Üreten, sanayileşen, hakça bölüşen bir ekonomi için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız!
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
AKP iktidarının gerici, baskıcı, otoriter yönetim anlayışından en fazla zarar gören toplum kesimlerinin başında
kadınlar gelmektedir. Bu dönemde yapılan yasal düzenlemeler, hayata geçirilen uygulamalar ve topluma dayatılan
yaşam tarzı, kadınların hayatını kâbusa çevirmiştir.
Türkiye tarihinde kadına yönelik şiddetin bu kadar yaygınlaştığı, bu kadar alenileştiği ve bu kadar cezasız kaldığı
başka bir dönem olmamıştır.
Devlet kurumlarına ve gündelik yaşama empoze edilmek istenen muhafazakâr ve gerici anlayış, kadınların
toplumsal hayata katılımını sınırlandırarak eve ve erkeğe
mahkûm etmektedir. Bu dönem boyunca çıkarılan her
yasa, hazırlanan her yönetmelik, uygulanan her politika,
kadınların toplumsal yaşamdan, iş hayatından, ekonomiden, üretimden dışlanmasını hedeflemiştir.
24 Haziran seçimlerinde şiddet, yok sayma ve değersizleştirme uygulamalarına karşı kadınların eşitliği ve özgürlüğü oylanacaktır. Kadınların eşitliği ve özgürlüğü için oy
kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız!
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BAĞIMSIZLIK VE BARIŞ İÇİN OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
Tüm konularda olduğu gibi dış politika konusunda da siyasi iktidarın vaat ettikleri ile yaşadıklarımız arasında derin bir uçurum bulunmaktadır. “Komşularla sıfır sorun”
vaadiyle çıkılan yolun sonunda, kavgalı olunmayan tek bir
komşu ülke dahi kalmamıştır. Bölgesel güç olma hevesiyle emperyalist odaklarla yapılan işbirlikleri, Türkiye’yi
istikrarsız, güvenilmez ve dostanelikten uzak bir ülke haline getirmiştir.
Gencecik çocuklarımızın hayatları pahasına gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlar, iç ve dış politika malzemesi
haline getirilmiştir. “Yurtta Barış, Dünyada Barış” sloganına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır ve
bunun tek yolu, emperyalistlerin küresel ve bölgesel güç
savaşlarının parçası olmaktan çıkarak bağımsız ve barışçıl
bir dış politika izlemektir.
24 Haziran seçimlerinde emperyalist bağımlılık ilişkilerinin savaş cephelerine karşı dış politikada bağımsızlık ve
barış oylanacaktır. Emperyalizme karşı bağımsızlığımız ve
komşularımızla barış içinde yaşamak için oy kullanacağız.
KENTLERİMİZ, DOĞAMIZ VE TARİHİMİZ İÇİN OY
KULLANACAĞIZ, OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ
Kendisini “muhafazakâr” olarak tanımlayan siyasal iktidar odakları, söz konusu kentsel doku, doğal çevre ve
tarihi eserler olduğunda korumacılıktan çok uzak, tümüyle yıkıcı bir karaktere bürünmektedir. Bu kesimler
ortak kentsel mekanlarımızı, doğal varlıklarımızı, tabiat
güzelliklerimizi ve tarihsel mirasımızı korunması gereken
varlıklar olarak değil, rant sağlayıcı gayrimenkuller olarak
görmektedir. Son 16 yıl boyunca, parklarımız, derelerimiz, yaylalarımız, ormanlarımız, mesire yerlerimiz, yeşil
alanlarımız haraç mezat satılmış, coğrafyamıza telafisi
imkânsız zararlar verilmiştir. İmar planları, sanayi alanları, kentsel dönüşüm politikaları, insan hayatını ve doğal
çevreyi merkezine alarak değil, rant esasına göre tasarlanmıştır.
24 Haziran seçimlerinde kentlerimizin, doğal çevremizin
ve tarihsel mirasımızın yok edilmesine karşı doğamızı ve
tarihimizi savunmak oylanacaktır. Kentlerimizi, doğamızı
ve tarihimizi savunmak için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız!
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BİLİMSEL, DEMOKRATİK VE LAİK EĞİTİM İÇİN OY
KULLANACAĞIZ, OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!

ve bilinçle yürüttüğümüz faaliyetler nedeniyle Birliğimiz hedef
alınmaktadır.

Eğitim, bir ülkenin geleceğinin şekillendirilmesinde en
önemli konulardan birisidir. Son 16 yılda en fazla değişiklik eğitim alanında yapılmıştır. Bu değişikliklerin amacı, düşünen, araştıran, sorgulayan, fikir üreten, hesap
soran bir toplum yerine, dinsel dogmatizmi esas alan
muhafazakâr bir toplum inşa etme çabalarıdır.

24 Haziran seçimlerinde meslek alanlarımızı ve faaliyetlerimizi değersizleştirmek isteyen anlayışa karşı meslek
haklarımız ve onurumuz oylanacaktır. Mesleki haklarımız
ve meslek onurumuz için oy kullanacağız, oyumuza sahip
çıkacağız!

Sınav sisteminden eğitim planlamasına, müfredattan kıyafete kadar eğitimin her alanında yapılan değişiklikler
sonucunda eğitimde karanlık bir tablo ortaya çıkmıştır.
Sosyal devlet anlayışının gerilemesi, eğitimin ticarileşmesi
ve cemaatlerin eğitime müdahalesi, ülkemizin geleceğini
tehdit etmektedir. Bilim, akıl ve eleştirel düşüncenin eğitim alanından dışlanması, genç nesilleri dinsel dogma ve
hurafelerin çağdışı anlayışıyla baş başa bırakmıştır.
24 Haziran seçimlerinde tarikatların kontrolünde, hurafelerle dolu, kindar ve biatçı eğitim anlayışına karşı bilimsel, demokratik ve laik eğitim oylanacaktır. Bilimsel,
demokratik ve laik eğitim için oy kullanacağız, oyumuza
sahip çıkacağız!
MESLEKİ HAKLARIMIZ VE MESLEK ONURUMUZ İÇİN OY KULLANACAĞIZ, OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
Bizler, mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları olarak,
toplumun gündelik yaşamında ihtiyacı olan her şeyin üretilmesine yaratıcı bilgimizi ve emeğimizi koyan meslek
gruplarıyız. Enerjiden haberleşmeye, fabrikalardan barajlara, madenlerden ormanlara kadar bilimin ve tekniğin
kullanıldığı her alanda alın terimiz bulunmaktadır.
Gündelik hayatı yeniden yaratan ve geleceği inşa eden
meslek alanlarımızı savunmak, hayatı ve geleceği savunmak demektir. Piyasacı, dinci, baskıcı, diktacı, özelleştirmeci uygulamalar meslek alanlarımızı, özlük haklarımızı,
müelliflik yetilerimizi ve örgütlü yapılarımızı da hedef almaktadır. Yıllardır sistematik olarak uygulanan politikalar
ve ekonomik tercihler nedeniyle mesleki faaliyetlerimiz
değersizleştirilmekte, yeni mezun olan meslektaşlarımız
işsizlik sorunuyla karşı karşıya bırakılmaktadır.
TMMOB olarak bizim sorumluluğumuz mesleğimizi, meslektaşlarımızı ve ülkemizin çıkarlarını korumaktır. Bu sorumluluk

NASIL BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ?
(2011 ve 2015 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde yayımladığımız seçim bildirgelerimizdeki önerileri gözden geçirerek kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.)
Nasıl Bir Türkiye?” sorusuna yanıtımızın çerçevesini
TMMOB’nin 1973-1980 dönemi Başkanı Teoman Öztürk özlü biçimde dile getirmiştir:
“Mühendis mimarların, teknik bilgi ve becerilerini halkımızın yararına kullanamamaları, ülkenin içinde bulunduğu
somut şartların bir sonucudur. Ülkemiz ekonomisi, siyasal
yapısı ve bütün üst yapı kurumları, birbirleriyle kaynaşmış
olan uluslararası emperyalist tekeller ve yerli sermayenin
hâkimiyetindedir. Bu egemen çevrelerin kontrol ettiği tüm
yatırımlar ve hizmetler, halkımızın sorunlarının çözümüne yönelik değil, maksimum kâr sağlayacak yeni pazarlar
yaratmak yönündedir. Böyle bir sömürü düzeni içinde ülkemizin geri bırakılmışlıktan kurtulacağını ve tüm çalışanların yaptığı hizmetlerin ve yarattığı değerlerin halkımıza
ulaşacağını sanmak kendimizi aldatmak olur. Emeğimizin
halkın hizmetine girebilmesi, ülkemizin her alanda bağımsızlığını kazanmasına, sömürüye dayanan düzenin sona
ermesine bağlıdır. Geleceğimiz, üretim güçlerinin özgürce
gelişebileceği, kafa kol emeği arasında farklılaşmanın olmadığı, emeğin yabancılaşmadığı bir düzene kavuşabilmemize bağlıdır. Geleceğimiz için öngörülerde bulunabilmek,
programlar oluşturabilmek ve hayata geçirebilmek, geçmişi
iyi yorumlayıp günümüzü iyi tahlil ederek dünyada ve ülkemizdeki durumun irdelenmesi ve geleceğin tasarlanması ile
mümkündür.” Bu sözlerde, mevcut durum çözümlenerek
dün, bugün ve geleceğe ilişkin mücadeleci bir yöntem ve
çizgiye vurgu yapılmakta, “Emeğimizin halkın hizmetine
girebilmesi”nin koşulları açıklanmaktadır.
TMMOB bu çerçeveden hareketle ülkemizdeki anayasal
düzenin ve toplumsal yaşamın aşağıdaki gibi düzenlenmesini önermektedir.
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Anayasal demokratik düzen ve demokratik hukuk
devleti için:
Antidemokratik yöntemlerle yürütmeye ağırlık veren;
ifade, örgütlenme, hak arama vb. temel hak ve özgürlüklere sınırlama getiren 12 Eylül (1982) anayasasının antidemokratik içeriğini 2010 ve 2017 anayasa değişiklikleriyle tam totaliter bir yapıya dönüştüren, tek kişi diktasını
öngören mevcut anayasa hükümsüz kılınmalıdır.
Tüm toplumsal ve siyasi oluşumların katılımının sağlandığı, tüm kimliklerin güvence altına alındığı, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasa yapılmalıdır.
Halkın yönetime her düzeyde demokratik katılımı ile
toplumsal ve siyasal hakları güvence altına alan; halk egemenliğine ve örgütlü topluma dayalı demokratik düzenin
kurulmasını sağlayan bir anayasa benimsenmelidir.
Hukukun, anayasanın, demokratik yasama süreçlerinin
üstünlüğünün; adaletin, sosyal hukuk devletinin, laikliğin,
barışın, eşit yurttaşlığın her düzeyde benimsendiği ve her
tür ayrımcılığın ortadan kaldırıldığı bir anayasal düzen tesis edilmelidir.
Yasama, yürütme, yargı süreç ve güçlerinin ayrılığı, yargı
bağımsızlığı, yasama ve yargının yürütme üzerindeki frendenetleme-denge mekanizmalarının etkin olarak işletilmesi sağlanmalıdır.
İdarenin bütün kararları ve eylemleri yargı denetimine
tabi olmalıdır; yargı denetimi “devlet sırrı” gibi gerekçeler de dahil olmak üzere hiçbir şekilde sınırlanmamalıdır.
Siyasi iktidarların yargıya müdahalesi önlenmeli, savcı ve
yargıç bağımsızlığı mutlaka sağlanmalıdır.
Bağımsız, etkin ve hızlı bir yargılama sistemi kurulmalıdır.
“Görev-yetki-sorumluluk-hesap verme”nin bir bütün
olarak benimsendiği bir işleyiş kurulmalıdır.
Seçimler ve siyasi partiler yasaları ile Meclis iç tüzüğü
demokratikleştirilmeli; temsilde adaleti ortadan kaldıran,
toplumsal eğilimlerin siyasete ve yasama süreçlerine yansımasını engelleyen seçim barajı uygulaması kaldırılmalı,
partilerin iç işleyişi demokratikleştirilmeli, Meclis en üst
ve tek yasama organı olarak işlev kazanmalı ve iç işleyişi
demokratikleştirilmelidir.
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Hak arama yollarının önündeki tüm engeller kaldırılmalı; insan hakları ihlalleri durdurulmalı; temel insan hak ve
özgürlükleri güvence altına alınmalı; düşünce, ifade, örgütlenme, basın özgürlükleri geliştirilmelidir.
Meslek kuruluşları ile toplumsal örgütlenmelerin iktidarlardan özerklikleri sağlanmalıdır.
Mesleklerini icra eden mühendisler, mimarlar, şehir
plancılarını izleyen ve sicillerini tutan tek kurum olan
TMMOB ve TTB gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, meslek ve meslektaşlarına yönelik eğitimden
uygulamaya dek tüm tasarrufların odağında olmalı; kamusal hizmet ve kamusal denetim işlevleri geliştirilmelidir.
Ülke-kamu-toplum yararı, kamusal üretim-hizmet ve
denetim, planlama-kalkınma-toplumsal refah bütünlüğü,
tam istihdam, insanca çalışma-insanca yaşam ve hakça
paylaşım temel alınmalıdır.
Kürt sorunu demokratik barışçıl bir yaklaşımla/yöntemle çözülmeli, ülkemizdeki farklı etnik kökenlere sahip
yurttaşların anayasal güvence altında eşit ve kardeşçe bir
arada yaşamaları sağlanmalı, ırkçı, şoven, ayrımcı, linççi
politikalar mahkûm edilmelidir.
Eğitim demokratikleştirilmeli, laikleştirilmeli, her kademede eşit ve parasız olmalı, üniversitelere bilimsel ve
yönetsel özerklik sağlanmalıdır.
Kadınlar ve çocuklar üzerindeki sömürü ve saldırılar tüm
boyutlarıyla yok edilmeli, kadın ve çocuk haklarına özenle sahip çıkılacak bir hukuksal ve toplumsal ortam yaratılmalıdır.
Engelliler toplumsal yaşama çekilmeli, her yönüyle insanca yaşam koşullarına kavuşturulmalıdır.
Kültürel, sanatsal, toplumsal yaşamı ticarileştiren ve gericileştiren uygulamalara son verilmelidir. İnsanlarımızın yetenek potansiyellerini açığa çıkarıp geliştirecek;
insandan, demokrasiden, sanayileşmeden, planlama ve
kalkınmadan, ülkemizin çıkarlarından, bilimden, aydınlanmadan ve laiklikten esinlenecek kültürel, sanatsal,
sosyal faaliyetlerin toplumsal ölçekte yaygınlaştırılması
sağlanmalıdır.
Kamu hizmetleri yurttaşlarımıza bedelsiz olarak sunulmalıdır.
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Milli Güvenlik Kurulu kaldırılmalı, bugüne kadar yapılan
toplantı tutanakları ve gizli yönetmelikleri açıklanmalıdır.
Ordu, iç güvenlikle ilgili görev üstlenmemelidir.
Türk Ceza Kanunu yeniden düzenlenmeli, başta Terörle Mücadele Yasası olmak üzere düşünce ve örgütlenme
özgürlüğünü sınırlayan bütün yasa, yönetmelik ve uygulamalar kaldırılmalıdır.
Bütün yurttaşların hak arama özgürlüğü, tek tek ya da
topluca, idari, adli ve anayasal yargıya başvurma hakkı
sağlanmalı, bu hakkı sınırlayan tüm yasal düzenlemeler
ve kullanılmasını caydırıcı uygulamalar iptal edilmelidir.
Toplumdaki bireylerin yasalar önünde eşitliğini zedeleyen ve ayrıcalığa olanak tanıyan tüm düzenlemeler iptal
edilmelidir.
Bilişim teknolojilerinden özgürlükleri geliştirici, yönetim ve karar alma süreçlerine doğrudan katılımı sağlayıcı
yönde yararlanılmalı; bilişim ve iletişim teknolojileri, demokratik yaşam biçiminin temel aracı olarak değerlendirilmelidir.
Bilişim teknolojileri, yurttaşlara saydam, nitelikli, düşük
maliyetli, hızlı kamu hizmeti sunmak üzere kullanılmalı;
yurttaşlar, teknolojinin sağladığı olanaklarla kamu hizmet
süreçlerinin iyileştirilmesi ve denetlenmesinde katılımcı
olabilmelidir.
Bağımsızlık ve barışçı dış politika için:
Demokrasinin tüm boyutlarıyla tarihsel olarak kazanılabilmesinin bazı önkoşulları ile emperyalizme bağımlılıktan kopuş arasında bir özdeşlik bulunmaktadır. Emperyalist politikaların ekonomik, toplumsal, politik, kültürel
vb. tüm alanlardaki yıkım ve tahribatlarından kurtulmak
tarihsel ve güncel bir hedef olmalıdır. ABD, AB, Dünya Bankası, IMF, DTÖ vb. emperyalist devlet, birlik ve
kuruluşların dayattıkları üretimi, yatırımı, sanayileşmeyi,
bilim ve teknolojiyi saptıran, halkımızı sömüren ve yoksullaştıran, bölgesel eşitsizlikleri sürekli olarak yeniden
üreten ekonomik sosyal politikalar reddedilmeli; ülke,
kamu, halk çıkarlarını temel alan bağımsız bir Türkiye
hedeflenmelidir.
Ülke ekonomisinin Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası,
OECD, Dünya Ticaret Örgütü, MAİ, MİGA vb. uluslara-

rası kuruluş ve anlaşmaların güdüm, tavsiye ve denetiminde yönlendirilmesine ve dış borçlanmalara son verilmelidir. Dış ve iç borçlar faizleriyle birlikte reddedilmelidir.
NATO’dan ve tüm emperyalist platformlardan çıkılmalıdır. ABD askeri üsleri kapatılmalı, ikili askeri anlaşmalar
iptal edilmelidir. Bağımsızlığa zarar verecek hiçbir uluslararası anlaşma yapılmamalı; yapılmış olan mali, diplomatik, askeri, siyasi anlaşmalar iptal edilmelidir. Ülkemizin
bağımsızlığı her şeyin üstünde tutulmalı, yeraltı ve yerüstü tüm kaynakların tek ve gerçek sahibinin halkımız olduğu tartışmasız kabul edilmelidir.
Türkiye bütün komşularıyla saldırmazlık anlaşmaları imzalamalı; dış politika, yurtta barış dünyada barış, bölgede
barışı esas almalıdır.
Maceracı, yayılmacı ve teslimiyetçi dış politikalara son verilmelidir. Halkları birbirine düşman eden, iç ve dış barışı
tehdit eden politikalar terk edilerek halkların kardeşliği,
dostluğu ve dayanışmasını geliştiren bir politika esas alınmalıdır.
Dünya silah tekellerinin ve ülkemizdeki militarist öbeklerin çıkarlarına hizmet eden silahlanma ve askeri harcamalar kısılmalı; ilgili fonlar bayındırlık, eğitim, sağlık vb.
hizmetlere aktarılmalıdır.
Ülkemiz kaynak ve varlıklarının uluslararası tekellerle işbirliği yapılarak ve yandaş rantiyeye sunularak yağmalanmasına son verilmelidir.
Gerçek bir laiklik için:
Hiçbir din, mezhep ve inanç devletçe benimsenmemeli
ve kayırılmamalıdır.
Devlet kimsenin dinine karışmamalı, “din” hanesi nüfus
cüzdanlarından çıkarılmalıdır.
Temel eğitimde zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır.
İmam hatip liseleri kapatılmalıdır.
Laikliğe aykırı bütün düzenleme ve uygulamalar iptal edilmelidir.
Partilerin demokratik işleyişe sahip olması için:
Siyasi Partiler Yasası değiştirilmelidir.
Partilerin etkinliklerini sürdürebilmeleri güvence altına alınmalıdır.
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Parti genel başkanlarını geniş yetkilerle donatan tüzük
hükümleri iptal edilmelidir.
Partilerin ekonomik kaynakları ve harcamaları saydamlaştırılmalı, üyelerin ve halkın bilgi edinme hakkı ve denetimi sağlanmalıdır.
Partilerin politikalarının belirlenmesinde parti içi demokrasi başat kılınmalı; üyelerin söz sahibi oldukları, karar
alma süreçlerine -hiçbir baskı altında kalmadan- doğrudan katılımlarının sağlandığı yapısal düzenlemeler yapılmalıdır.
Siyasi nedenlerle mahkûm edilmiş kişilerin parti kurma
ve yöneticilik yapmasını engelleyen hak mahrumiyeti kaldırılmalıdır.
Kadınların, toplum yaşamına ve siyasete aktif olarak katılmaları sağlanmalıdır.
Partilerin hazine yardımlarından adil şekilde yararlanması
sağlanmalıdır.
Seçimlerin demokratikleşmesi için:
Seçim sistemi “temsilde adalet” ilkesi çerçevesinde düzenlenerek demokratikleştirilmeli,
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, Milletvekili
Seçimi Kanunu ve Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun değiştirilmeli,
Seçimlere katılan partilerin aldıkları oy oranında parlamentoda temsili sağlamalı, baraj uygulaması kaldırılmalıdır;
Seçimlere katılan partilere eşit koşullar tanınmalı, her
türlü antidemokratik uygulama kaldırılmalıdır.
Seçim harcamaları ve kaynakları seçimlerden önce açıklanmalı, yargı ve seçmen denetimine tabi tutulmalıdır.
Partilerde adaylar önseçimle belirlenmeli, önseçimlerde
delege sistemi yerine doğrudan temsil uygulanmalıdır.
Seçenlere, seçilmişleri/seçtiklerini görevden alma hakkı
verilmelidir.
Yüz kızartıcı suçlar dışında bu ülkede yaşayan hiç kimsenin, siyasi nedenlerle seçme ve seçilme hakkı sınırlandırılmamalıdır.

46

bülten 240
haziran 2018

Kürt sorununun çözümü için:
Kürt kimliği tanınmalı, Kürt dili ve kültürünün özgür gelişimi önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Türkiye’de
yaşayan ve etnik temeli, dini, dili, kültürü, mezhebi ne
olursa olsun herkesin anayasal yurttaşlık temelinde eşit
haklara sahip olması sağlanmalı, kültürlerini yaşatma ve
geliştirmeleri anayasal güvence altına alınmalıdır.
Kürt sorununun tartışılması ve çözümünü engelleyen,
düşünceyi ifade etme ve örgütlenme özgürlüğü önünde
engel oluşturan tüm yasalar ve psikolojik engeller kaldırılmalı, birincil ve ikincil mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır.
Demokrasinin yerleşmesi için Türkiye’nin taraf olduğu
bütün uluslararası sözleşmeler iç hukuka yerleştirilmelidir.
Zorunlu göçlerle köyünü, yöresini terk etmek zorunda
bırakılan herkesin tüm maddi kayıpları eksiksiz olarak
tazmin edilmeli; can ve mal güvenlikleri sağlanarak özgürce geri dönüşlerinin koşulları yaratılmalı, teşviklerle
üretim sürecine yönelmeleri sağlanmalı; boşaltılmış köyler ve sınır boyunca mayınlanmış bölgeler mayınlardan
temizlenerek organik tarıma açılmalı, çayır–mera alanları
oluşturulmalı, hayvancılık teşvik edilmelidir.
Kalıcı barışın sağlanması için tüm siyasi tutuklulara genel
af çıkarılmalı; seçilmiş belediye başkanları, kitle örgütü
temsilcileri, siyasetçilerin tutuklanmasına yönelik vb. tüm
baskılar durdurulmalıdır.
Savaş ortamında gelişen çeteler ortaya çıkarılmalı, faili
meçhul cinayetler aydınlatılmalı, tüm failleri yargılanmalıdır.
Bölgenin ekonomik ve sosyal yönden gelişimini sağlayıcı
politikalar ivedilikle yaşama geçirilmelidir. Bölgenin kalkınması ekonomik ve sosyal açılardan planlanmalı, kamu
etkin bir şekilde devreye girmelidir. Bölgeye yönelik
kamu harcamaları ciddi bir şekilde artırılmalıdır. Kamu
iktisadi işletmeciliği yaşama geçirilmeli, merkezi bir planlama dahilinde kamu eliyle sanayileşme süreci başlatılmalıdır.
Tarımda ve köylülükte düzen değiştirilmeli, toprak mülkiyeti yeniden düzenlenmeli, yeni bir tarım politikası benimsenmeli, küçük üreticiye destek sağlanmalı, toprak ve
tarım reformu yapılmalıdır. Tarımsal sulama için gerekli
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planlama ve kaynak transferi yapılmalıdır.
Tarımdaki mevcut dönüşüm sonucu oluşan işsizliğin önlenmesi için ek önlemler alınmalı, işsizliğin yaygın olduğu
bölgede istihdama yönelik özel kamu yatırımları yapılmalıdır.
GAP’ın ürettiği katma değer, projenin bitirilmesi için kullanılmalıdır.
Okuryazar oranı yükseltilmeli, cinsiyet ayrımcılığının
önüne geçilmelidir.
Bölge, emperyalistlerin iştahını kabartacağı bir alan olmaktan çıkarılmalıdır.
Ekonominin ülke çıkarları ve toplumsal gereksinimler
doğrultusunda örgütlenmesi için:
Ülkemizdeki tüm ilişkiler ve yapılar insandan, emekten,
doğal çevrenin korunmasından yana olan üretim, kalkınma ve sanayileşme politikası çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir.
Demokratik, katılımcı, çağdaş, laik, halkımızın çıkarlarını
gözeten, insanı öne çıkaran, üreten, sanayileşen, hakça
bölüşen bir ülke yaratılmalıdır.
Ekonomi; serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirme,
azami kâr, rant yağması dürtülerinden, sermaye hareketlerinin serbestliği-faiz-döviz kuru/devalüasyon-enflasyon
ağından kurtarılarak toplumsal gereksinimler için bir ekonomi kimliğine kavuşturulmalıdır.
Ülkemizin zengin kaynaklarını ülke, kamu ve toplum yararına değerlendirecek orta ve uzun erimli ulusal stratejiler benimsenmelidir.
Ülkemizin kalkınma stratejileri, sınai ve tarımsal kalkınma, ulusal bilim, teknoloji ve yenilenme politikaları temellerine oturtulmalıdır.
Rant ve kayırma ekonomisi terk edilmeli; planlı, üretime,
istihdama, dengeli kalkınmaya dayalı bir ekonomik anlayış
benimsenmelidir.
Merkezi planlama yeniden tesis edilmeli; ulusal, bölgesel,
sektörel ölçeklerde kalkınma-planlama uygulamasına geçilmelidir.
Bölgeler arası dengeyi kuracak, gelirin adil bir biçimde
kalkınmada öncelikli yörelere dağıtılmasını sağlayacak,

sanayinin gelişmesini ve ekonomik büyümeyi en geniş
toplumsal tabana yayacak, refah ve istihdam yaratacak,
kamu yararına bir yatırım ve üretim planlaması yapılmalıdır.
Ulusal bilim, teknoloji ve yenilenme politikaları temelinde insan ve doğal kaynaklarımızı üretime yönlendirecek
bir kalkınma stratejisi benimsenmeli, tüm sektörlerde
stratejik planlar oluşturulmalıdır.
Ar-Ge destekleri kamusal-toplumsal yarar içerikli olarak
yeniden düzenlenmelidir.
Sanayi katma değerini, ekonominin tüm sektörleriyle
dengeli bir biçimde artırarak yüksek katma değerli ürünleri üretebilecek alt sektör ve teknolojiler desteklenmelidir.
Yerli yatırımcı özendirilmeli ve korunmalıdır.
Yabancı yatırımlara kalkınma stratejilerimize uygunluğu,
halkın refahının yükseltilmesi, bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi, teknolojik gelişmemize katkısı temel alınarak
izin verilmelidir.
Kamu kaynakları üretime, yatırıma, istihdama ve sosyal
devlet harcamalarına yönlendirilmelidir.
Kamu girişimciliğinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.
Kamu kuruluşları, topluma hizmet anlayışıyla yeniden yapılandırılmalıdır.
Serbestleştirme ve özelleştirmeler durdurulmalı, özelleştirilen kuruluşlar kamulaştırılmalı, özelleştirme süreçlerinde parçalanan kurumlar yeniden birleştirilmelidir.
Enerji sektöründeki tüm imtiyazlar iptal edilmeli, bu imtiyazları vermek için oluşturulan kurullar dağıtılmalı, dışa
bağımlı enerji politikalarından vazgeçilerek yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilmelidir.
Kamu ihaleleri usulsüzlük, kayırmacılık, yolsuzluk ve
ranttan arındırılmalıdır.
Kamu kaynak, varlık ve arazileri, bütçe açıklarını kapatmak veya Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin yürütücüsü yandaş ve yabancı sermaye güçlerine sunulmamalı,
yurttaşlarımızın eşit bir şekilde yararlandırılacağı düzenlemelerle kamu elinde tutulmalıdır.
Ulaştırma sektörü toplu taşımacılığa yönlendirilmeli, debülten 240
haziran 2018

47

TMMOB’den
miryolu ve denizyolu ağırlıklı yapılanma ivedilikle oluşturulmalıdır.
Tarımda destekleme kurumları korunmalı, kapatılanlar
açılmalı, tarımsal sanayiler ve çiftçilik geliştirilmelidir.
Neoliberal ekonomi politikaları sonucu ağır darbeler alan
kırsal nüfus üretim koşullarına ve refaha kavuşturulmalı; tarım, hayvancılık, balıkçılık ve ormancılık sektörleri
toplumsal yarar doğrultusunda yeniden yapılandırılarak
desteklenmelidir.
Adil bir gelir dağılımı sağlanmalı, vergilerde gelir ve servet esas alınmalı, yüksek gelir grupları lehine vergi afları
son bulmalı, finansal işlemler ve faiz gelirleri vergilendirilmeli ve bu vergiler artırılmalıdır.
Çalışanların vergi yükleri azaltılmalı; halkı bunaltan dolaylı
vergiler düşürülmelidir.
Bütçeler yatırım, sosyal devlet gereklilikleri ve toplumsal
gereksinimler esas alınarak düzenlenmeli, paralel bütçeler, örtülü ödenek, Kredi Garanti Fonu ve ülkemizi yoksullaştıran Varlık Fonu uygulamaları son bulmalıdır.
Kalkınma, sanayileşme, tam istihdam ve toplumsal refah
bütünlüğü için:
Bağımsızlık ve toplumsal refah için planlama, kalkınma,
sanayileşme, demokratikleşme perspektifi benimsenmeli, bilim ve teknolojiye gereken önem verilmeli, rant ve
kayırma ekonomisinden çıkılmalı, üretim ekonomisine
yönelik uygulamalar yaşama geçirilmelidir.
Planlama, sanayileşme ve kalkınma birbirinden ayrılmaz
bir üçlüdür. Bu kavramlar yalnızca sanayideki teknolojik gelişmeler ya da üretim sürecindeki bazı gösterge ve
katma değer artışları ile tanımlanamaz. Sanayileşme ve
kalkınma “toplumsal kalkınma” anlayışı içinde, planlı bir
yaklaşımla tarım, gıda, çevre, enerji, bilim, teknoloji, istihdam, sağlık, eğitim, gelir, bölüşüm ve tüm diğer alanlara yönelik politikalarla bir bütünlük içinde ele alınmalıdır.
Bugün her şeyden önce ülke ekonomisi ve sanayinin
planlanması zorunlu hale gelmiştir. Bu planlama kamu yararına, çalışanların gelir dağılımını düzeltecek, işsizliği ve
yoksulluğu ortadan kaldıracak, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmayı sağlayacak, refahı kitlesel olarak yayacak
ilke ve araçları kapsamalıdır.
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Planlama ve kalkınma odaklı çalışmalar üniversite, sanayi,
meslek odaları ve sektör kuruluşlarını da kapsayan geniş
bir platformda tartışılmalı, uygulama önerileri birlikte geliştirilmelidir.
Ülkemizin kaynakları küresel güçlerin baskısından bağımsız bir şekilde değerlendirildiğinde, Türkiye küresel rekabette yer alabilecek potansiyele sahiptir. Öz kaynaklara
dayalı üretimi, bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge ve
inovasyona ağırlık veren, dış girdilere bağımlı olmayan,
istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngören sanayileşme politikaları uygulandığında durum değişecektir.
Sanayi yatırımlarında daha rasyonel seçimlerin yapılabileceği, ülkenin doğal kaynaklarının daha iyi değerlendirilebileceği, işgücünün niteliği artırılarak, istihdam odaklı,
yüksek katma değerli, öncelikli sektörleri destekleyen,
bölgesel farklılıkları azaltan, dengeli bir sanayi yapısı hedeflenmelidir.
Ülkemizin mühendislik birikimi, Ar-Ge ve teknolojik gelişmenin önemli bir planlama öğesi olarak değerlendirilmelidir.
Kırsal alanlardan göçün önlenmesi için bölgesel eşitsizlikleri giderecek biçimde tarım, hayvancılık, balıkçılık, kooperatifçilik başta olmak üzere öncelikli alan ve sektörlere
ağırlık veren istihdam odaklı yatırımlar yapılmalıdır.
İşgücünün niteliğini yükseltecek meslek okulları, kurslar,
seminer ve programlar ile öncelikle kamunun ağırlığı olan
yatırımlar gerçekleştirilmelidir. Bölgelerin doğal kaynakları, tarım ve sınai durum esas alınarak bölge planlaması
yapılmalıdır.
Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgelerinde yerel kaynaklara dayanan, ithal girdisi düşük, istihdam odaklı KOBİ
niteliğindeki firmalara teşvik ve destekler öncelikli olarak sağlanmalıdır. Her türlü kayıtdışı ekonomik faaliyetin
denetim altına alınması, çocuk işgücünün çalıştırılmasının
önlenmesi, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılmasını sağlayacak projeler gerçekleştirilmelidir.
Bilgiye dayalı girişimlerin özendirildiği; Ar-Ge çalışmalarıyla beslenen, yenilikçi ve dijital teknoloji tabanlı üretimin gerçekleştiği yatırımların desteklendiği kalkınma
planları oluşturulmalıdır. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda ulusal ve uluslararası ağlar üzerinden bütünleşik
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üretim ve iş yapma ortamlarının kurulması sağlanmalı, bu
ortamlarda çalışanların haklarını koruyan yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Bilişim teknolojileri, gönenci artıran ve yaygınlaştıran bir
anlayışla ülke kalkınmasında temel araç olarak gözetilmeli; çalışanlar ve gelecek kuşaklar çağın gerektirdiği becerilerle donatılmalıdır.
Emek ve insan odaklı bir çalışma yaşamı için:
İş Yasası, İş Sağılığı ve Güvenliği Yasası, Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Yasası, Sağlıkta Dönüşüm Yasası, Sendikalar Yasası, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
Yasası, Memurun Muhakemat-ı Yasası, Devlet Memurları Yasası vb. çalışma güvenliği ve çalışma yaşamıyla ilgili
tüm mevzuat insan ve emek odaklı olarak düzenlenmeli;
kıdem tazminatlarını düşürme, kiralık işçilik vb. içerikli
“Ulusal İstihdam Stratejisi” geri çekilmelidir.
Kapitalizmin emeği baskı altına alan stratejilerine karşı
istihdam bir hak olarak tanınmalı ve geliştirilmeli, işsizlik
böylece ortadan kaldırılmalı, çalışma koşulları iyileştirilmeli, çalışma saatleri düşürülmelidir.
Grevli toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkı bütün çalışanlara yeniden tanınmalı; kamuda ve özel sektörde hak
grevi, dayanışma grevi ve genel grev yasal güvenceye
alınmalı, lokavt yasaklanmalıdır.
Eğitilmiş vasıflı/nitelikli işgücü istihdamına ağırlık verilmeli, kamu istihdam projeleri ile desteklenmeli ve geliştirilmelidir.
Sosyal güvenlik sistemi bütün ücretli çalışanları, bütün
yurttaşları, işsizleri, engellileri, mağdur dul ve yetimleri,
yaşlıları, kimsesizleri ve ev işlerini, eğitimi, sağlığı, sosyal
yardımı, emeklilik ve işsizlik sigortasını da içeren toplumcu bir içerikle adil ve eşitlikçi bir şekilde yeniden yapılandırılmalı; tüm sosyal tarafların içinde yer aldığı, işleyişinin
demokratikleştirildiği, yönetiminde çalışanların çoğunluk
olduğu ve denetlediği özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Çocukların işgücü olarak üretim süreci içinde yer almaları yasaklanmalıdır.
Esnek-güvencesiz istihdam politikası terk edilmeli; taşeronlaştırma, sözleşmeli çalıştırma ve Özel İstihdam Büroları yasaklanmalıdır. İş güvencesi tüm ücretli çalışanları
kapsayacak tarzda genişletilmeli, işverenlerin her türlü
keyfi ve haksız işten çıkarmaları karşısında işe kesin iadeyi
içerecek şekilde düzenlenmeli, arabuluculuk uygulaması
iptal edilmelidir. İşverenlerin, dava süresi boyunca işçilerin ücret ve tazminatından tüm mal varlığıyla sorumlu tutulması sağlanmalı, mahkeme sürelerinin kısaltılması için
düzenleme yapılmalıdır.
Kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışı işçiliği engelleyici önlemler
alınmalı, sigortasız işçi çalıştırma yasağı uygulanmalı, yaptırımlara işlerlik kazandırılmalı ve geliştirilmelidir.
Yaşamını emeği ile sağlayan köydeki ve kentteki her
yurttaşın, çocukların, kadınların, yaşlıların, güçsüzlerin,
güvenli bir geleceğe kavuşturulmaları, eğitim, sağlık, uygun koşullarda konut gibi sosyal hizmetlerden yararlanmaları devletin yükümlülüğü olmalı ve kamu kaynakları
bu amaçla seferber edilmelidir.
Özelleştirilen sağlık üniteleri ve hizmetleri kamuya devredilmeli, kamudan özel sektöre kaynak aktarımına son
verilmelidir.
İşsizlik Sigortası Fonu, yalnızca işsizlik sorununun muhatabı emekçiler için kullanılmalı, hükümet ve sermayenin
amaç dışı kullanım yolları kapatılmalıdır.
4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Yasa
ülkemiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının aleyhine
olan hükümlerden arındırılmadır.
Kamu çalışanlarının fiili ve meşru mücadelesini reddeden,
mevcut haklarını kısıtlamayı, sendikaları dernek statüsüne dönüştürmeyi öngören her türlü düzenleme iptal
edilmeli, iş güvenceli istihdamı esas alan, çalışma yaşamını
demokratikleştiren düzenlemeler yapılmalıdır.

Dinlenme her çalışan için bir haktır. Tüm çalışanlar için
tatil olanakları yaratılmalı, 8 saatlik işgünü hakkının gasp
edilmesine son verilmeli; işgünü süresi işin niteliğine göre
kısaltılmalıdır.

Kamuda atama ve terfiler, objektif kriterlere dayandırılmalı, liyakat ilkesi esas alınmalı, çalışanlarla ilgili bütün
kararlarda sendikalar ve meslek örgütleri müdahil olarak
yer almalıdır.

Asgari ücret artırılmalı ve vergi dışı bırakılmalıdır.

Yıllarını vererek çalıştıkları ve pek çok üretilen değerde
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emeği olan emeklilerin sosyal hakları ve ücretleri düzenlenerek insanca yaşayacak düzeye çıkarılmalı, emeklilerin
örgütlenme ve hak arama kanallarının önündeki engeller
kaldırılmalıdır.
Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda kısa ve
orta erimde işini yitirme riski taşıyan çalışan kesimi saptanmalı; bu kesime dijital teknoloji becerileri kazandıracak kuramsal ve uygulamalı eğitimler düzenlenmeli, çağın
gerektirdiği nitelikli işgücünün yetiştirilmesi sağlanmalıdır.
Gelişen teknolojiye koşut olarak emeğin niteliğinin değişmesi, beyin emeğinin üretimdeki girdisinin artması gözetilmeli, ek beyin emeğinin yerden ve zamandan bağımsız
üretim yöntemleri göz önünde tutularak bu alanlarda
çalışanların tüm haklarının tanımlandığı ve güvence altına
alındığı yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Doğru bir işçi sağlığı ve iş güvenliği için:

venliği” anlayışı yerleştirilmeli; işçi sağlığı ve iş güvenliği
eğitimine önem verilmeli, eğitim almamış çalışana işbaşı
yaptırılmamalıdır.
Meslek hastalıklarına ilişkin çalışmalar geliştirilmeli, meslek hastalıkları hastaneleri işlevlerine uygun olarak yapılandırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.
İş güvencesi ile iş güvenliğinin birbirini tamamladığı gerçeğinden hareketle tüm çalışanlar için insana yakışır “norm
ve standartta” bir iş yasası hazırlanmalıdır.
Sigortasız ve sendikasız çalıştırma yasaklanmalıdır.
İş kazası araştırmaları gerçekçi ve güvenilir olmalıdır. İşyerlerinde kaza ve meslek hastalıklarına ilişkin bilgiler bir
veri tabanında toplanmalı, bu bilgilerden ölçme ve değerlendirme amaçlı yararlanılmalıdır.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinde ilgili meslek örgütleri yetkilendirilmelidir.

İş Yasası ile işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasa, tüzük,
yönetmelik ve tebliğler uluslararası sözleşmeler, standartlar, normlar ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği, Türk Tabipleri Birliği, sendikalar ve üniversitelerin
görüşleri alınarak, iş kazalarını, çalışma koşullarını, iş güvenliği mühendisliğini, işyeri hekimliğini ve kamusal denetimi esas alarak yeniden düzenlenmeli, işverenlere yükümlülükler getirilmeli, iş kazaları sonucu sakatlananların
ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin haklarını
güvence altına alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Toplusözleşmelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği konularına
kapsamlı biçimde yer verilmelidir.

“İş Güvenliği Mühendisliği” kavramı yeni bir yönetmelikle
yeniden tanımlanmalı, 50’den fazla işçi çalıştıran sanayi
işletmelerinde tam zamanlı iş güvenliği mühendisi çalıştırılması zorunlu hale getirilmeli; işçi sağlığı ve iş güvenliği
önlemleri bütün işyerlerini kapsamalı, TMMOB’ye bağlı
ilgili Odalar etkin bir denetim işlevi üstlenmelidir.

Üniversitelerin akademik özgürlüğü ve özerkliği sağlanmalı, üniversiteler katılımcı demokratik bir işleyişe sahip
olmalıdır. Akademik personel, idari personel ve öğrencilerin asli unsurlarını oluşturduğu üniversitede, tüm karar
organları bu unsurların katılımıyla aşağıdan yukarıya doğru seçimle ve sürekli katılım mekanizmaları ile güçlendirilerek demokratik bir özyönetim oluşturulmalıdır. Seçilmiş, yetkili ve sorumlu kurullar ile her düzeyde katılım ve
denetime açık bir perspektif benimsenmelidir.

İş güvenliği mühendisi, işyeri hekimi, işyeri sağlık memuru ve hemşirelerin mesleki bağımsızlıkları sağlanmalıdır.
Eğitim ve öğretim müfredatı, orta öğrenimden başlanarak işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu da içerecek şekilde yeniden düzenlenmeli, bütün okullarda işçi sağlığı ve
iş güvenliği eğitimi yapılmalıdır.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için işyerlerinde “önce insan, önce sağlık, önce iş gü-
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Parasız eğitim-özerk, bilimsel, demokratik üniversite için:
İnsanlık ve toplum yararına bilimsel bilgiyi üretmek, bu
bilgiyi üretecek insanlar yetiştirmek ve üretilen bilgiyi
toplumla paylaşmak üniversitelerin temel hedefi olmalıdır. Bu hedefler araştırma, yayın, uygulama ve eğitim
araçlarıyla kamusal bir hizmet olarak gerçekleşmelidir.

TMMOB üniversitelerde mühendislik, mimarlık ve şehir
planlamacılığı ile ilgili öğrenimin planlanması, yeni fakülte
ve bölümlerinin açılması, eğitim programlarının oluşturulması, kontenjanlarının belirlenmesi süreçlerinde yer
almalı, görüş, öneri ve onayı alınmalıdır. TMMOB mühendislik, mimarlık ve şehir planlama ile ilgili bölümlerde
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verilen eğitim-öğretimin hakem ve denetleyicisi olmalıdır.

özgürce örgütlenmesinin önündeki engeller kaldırılmalı,
bu yapılar karar mekanizmalarında yer almalıdır.

Çok sayıda niteliksiz mühendis, mimar, şehir plancısı
yetiştirmek ve yine çok sayıda donanımsız üniversite ve
bölüm açmak politikası terk edilmeli, ülkenin gereksinim
duyduğu nitelikte insanlar yetiştirilmelidir. Gereksinim
doğrultusunda yeterli eğitim kadrosu, kütüphane, derslik, laboratuvar, yurt vb. altyapısı tamamlanmış kuruluşlar
oluşturulmalı; şimdiye kadar açılmış bulunan üniversitelerin eğitim düzeyi artırılmalı, kalite eşitsizliği ortadan kaldırılmalı, oluşturulacak eğitim standartları doğrultusunda
denetimler yapılmalıdır.

YÖK tasfiye edilmeli, üniversite sisteminin planlama ve
koordinasyonu seçilmiş üniversite temsilcilerinden oluşan bir kurula bırakılmalı,

Yükseköğretim kurumları yönetici, öğretim elemanı ve
memurları disiplin yönetmeliği, üniversitelerde akademik
özgürlüğün oluşmasının önündeki engeller arasındadır ve
katılımcı bir modelle yeniden düzenlenmelidir.

Polis, jandarma ve özel güvenlik üniversitelerden çıkarılmalıdır.

Eğitim-öğretim politikalarının sermaye isteklerine göre
yapılandırılması uygulamalarından vazgeçilmelidir.
Toplumsal eşitsizliğin her çeşidini sürekli ve sistemli olarak yeniden üreten eğitim yapısı terk edilmeli; üniversiteler bilimsel bilgiyi üretme mekânları olmalıdır.
Öğrenciler, ilk ve ortaöğretimden başlayan üniversite
giriş sınavına endeksli eğitim sonucunda düşünme ve
tartışma yeteneklerini yitirmektedirler. Öğretim ve sınav sisteminin bilgi depolamaya yönelik oluşu öğrenciyi
ezbere zorlamakta, düşünsel gücü aşındırmaktadır. Üniversite öncesi eğitim-öğretim; laik, demokratik, çağdaş
ve bilimsel ilkelere göre tepeden tırnağa yeniden yapılandırılmalıdır.
Herkes için her düzeyde parasız, eşit ve nitelikli eğitim
olanakları sağlanmalı, bu kapsamda eğitime ve bilimsel
araştırmalara ayrılan pay artırılmalı; harç, ikinci öğretim,
yaz okulu gibi uygulamalar kaldırılmalıdır.
Din dersi kaldırılmalı, herkese anadilinde eğitim olanağı
sağlanmalı, şoven ve asimilasyoncu eğitime son verilmeli,
müfredattaki ırkçı, cinsiyetçi, militarist, dinci yaklaşımlar
ayıklanmalıdır. Başta eğitim sistemi olmak üzere toplumu
gericileştiren tüm uygulamalara son verilmelidir.
Okullar ve üniversiteler demokrasi kültürünün kazanıldığı, yerleştiği ve geliştiği kurumlar haline getirilmeli; eğitim
kurumlarında sendika, dernek, oda, birlik vb. oluşumların

Üniversiteler akademik, yönetsel ve mali özerkliğe kavuşturulmalı,
Tüm yönetim organlarında öğretim elemanı, öğrenci, çalışan temsilcileri söz ve karar sahibi olmalı; akademik kararlar akademik topluluğun tüm üyelerinin olabildiğince
eşit katılımıyla alınmalıdır.

Planlamacı bir anlayışla, toplumsal gereksinimleri, üretimi, istihdamı, yaşam boyu öğrenimi, ülkenin bilim ve
teknoloji yeterliliğinin güçlendirilmesini temel alan ulusal
eğitim politikaları benimsenmelidir.
Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama eğitiminin bilimsel gereklerine ters bir biçimde müfredata konulan
ve eğitiminin piyasalaştırılması anlamına gelen “uzaktan
eğitim” ve mühendislik mesleğinin bilimsel özgüllüklerini hiçe sayan “teknoloji fakülteleri” uygulamalarına son
verilmelidir.
Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama eğitim ve öğretim programları çağdaş teknolojiye ve bilim politikalarına
uygun olarak yeniden düzenlenmelidir.
Öğrenci sağlık sigortası uygulamasına geçilmelidir.
Üniversite çevrelerinde üniversite olanakları kullanılarak
oluşturulan teknoloji bölgelerinde öğrencilerin ucuz işgücü olarak kullanılmasına son verilmelidir.
Lisans eğitimi meslek içi eğitim programlarıyla sürekli
desteklenmelidir.
Sağlıklı imar, kentleşme, konut ve barınma hakkı için:
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 temsiliyeti ve denetimi
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sağlanmalıdır.
Mekânsal planlamada bütüncül bakış açısı geliştirilmelidir.
Planlama, mimarlık ve kentleşmenin bir kültür olgusu olduğundan hareketle doğal ve kültürel varlıkların/mirasın
korunması için bütünleşik bir ülke koruma ve kültür politikası belirlenmelidir.
Planlama yaklaşımında plan yalnızca fiziksel müdahaleye
odaklanan nihai bir belge olarak değil, doğal ve kültürel
değerlerin korunması ile sosyoekonomik gelişme için
araçları ortaya koyan, katılımcı, müzakereci, dinamik ve
disiplinler arası gerçekleştirilen esnek bir süreç yaklaşımı
olarak kabul edilmelidir.
Yaşanabilir bir kent için birbirinin kopyası biçiminde 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 değeri”nden 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 yönelik politikalar geliştirilmelidir.
Planlama süreçleri kent ve demokrasi meclislerince denetlenebilir olmalıdır.
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Onlarca af düzenlemesiyle adeta geçerli sistem haline
getirilen, Cumhuriyet tarihinin son 70 yılına damgasını
vuran, hazine arazilerinin işgaline, kıyı alanlarına, orman,
yaylak ve kışlaklara yayılan kaçak yapılaşmanın önlenmesi, özendirilmemesi; kamu kaynaklarının daha fazla heba
edilmemesi için “af” bir seçenek olmaktan çıkarılmalıdır.
Bu kapsamda, iktidarın bir seçim yatırımı olarak yürürlüğe koyduğu İmar affı düzenlemesi geri çekilmelidir.
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 yasaklanmalı yaptırımlara işlerlik kazandırılmalıdır.
İmar durumu kent gelişimine göre belirlenen hedefler
doğrultusunda gözden geçirilmelidir.
Enerjide dışa bağımlılığa son vermek için:
Enerjiden yararlanmak çağdaş bir insan hakkıdır. Enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde sunulması temel bir
enerji politikası olmalıdır.
Enerji üretiminde ağırlık; yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verilmelidir. Enerji planlamaları ulusal ve
kamusal çıkarların korunmasını, toplumsal yararın artırılmasını, yurttaşların ucuz, sürekli ve güvenilir enerjiye
kolaylıkla erişebilmesini hedeflemelidir.
Türkiye’nin bir enerji envanteri çıkarılmalıdır. Kamusal
planlamayı, kamusal üretimi ve yerli kaynak kullanımına
ağırlık vermeyi reddeden özelleştirme politikaları terk
edilmeli, kamu eliyle yatırımlar yapılmalıdır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ülke, halk, kamu çıkarları doğrultusunda temel stratejileri ve politikaları geliştirmek ve uygulamakla yükümlü olmalı, güçlendirilmeli,
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uzman ve liyakatli kadrolar istihdam etmelidir.
Tüm enerji sektörleri için strateji belgeleri hazırlanmalı,
bütün alt sektör strateji belgelerini dikkate alan Yenilenebilir Enerji Stratejisi ve Faaliyet Planı ve Türkiye Genel
Enerji Strateji Belgesi ve Faaliyet Planı oluşturulmalıdır.
Bu strateji belgelerinin hazırlık çalışmalarına üniversiteler, bilimsel araştırma kurumları, meslek odaları ve uzmanlık derneklerinin katılım ve katkıları sağlanmalıdır.
Bu amaçla, genel olarak enerji planlaması, özel olarak
elektrik enerjisi ve doğalgaz, kömür, petrol vb. enerji
kaynaklarının üretimi ile tüketim planlamasında, strateji,
politika ve önceliklerin tartışılıp, yeniden belirleneceği,
toplumun tüm kesimlerinin ve konunun tüm taraflarının
görüşlerini ifade edebileceği geniş katılımlı bir “Ulusal
Enerji Platformu” oluşturulmalıdır. Ayrıca ETKB bünyesinde bu platformla eşgüdüm içinde olacak bir “Ulusal Enerji Strateji Merkezi” kurulmalıdır. Bu merkezde
yerli kaynaklar ve yenilenebilir enerji kaynakları dikkate
alınarak enerji yatırımlarına yön verecek enerji arz talep
projeksiyonları hazırlanmalıdır.
Rüzgâr türbinlerinin, hidrolik türbinlerin, jeotermal enerji ekipman ve cihazlarının, güneşten elektrik üretim panellerinin, toplamalı güneş elektrik üretim sistemlerinin,
termik santral kazan ve ekipmanlarının Türkiye’de üretimine yönelik çalışmalar bir master plan kapsamında ele
alınmalı, yerli üretim desteklenmelidir.
Plansız, çevre ve toplumla uyumsuz projelerden vazgeçilmeli, kısa ömürlü barajlar ve rant uğruna bilim dışı
uygulamalarla tarihi kültürel mirasın ve doğal çevrenin
tahribine son verilmelidir. Enerji üretiminde alternatifler
geliştirilebilir, ancak tarihsel, kültürel ve doğal değerlerimizin alternatifinin olmadığı unutulmamalıdır.
Hammadde, kalifiye işgücü ve teknolojik temelde dışa bağımlı olduğumuz nükleer enerji santralleri ile Türkiye’nin
enerjide dışa bağımlılığı daha da artırılmaktadır. Kurulum,
işletim ve söküm maliyetleri, çevresel etkileri, atık sorunları ile gelişmiş ülkelerin terk ettiği nükleer santral macerasına son verilmelidir.
Doğru bir madencilik politikası için:
Madenciliğin amacı, ülkenin doğal sermayesini işleyip
bunu ekonomik, toplumsal ve insani sermayeye çevir-

mek; kalkınmayı bu tarzda gerçekleştirmek ve daha adil
ve üst düzeyde bir gelir dağılımını sağlamak olmalıdır.
Ulusal madencilik politikalarının oluşturulması için Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının eşgüdümünde tüm sektör bileşenlerinin, meslek odalarının ve üniversitelerin
katılacağı Madencilik Şûrası toplanmalıdır.
Gelecekte gereksinim duyacağımız ve titizlikle saklamamız gereken stratejik madenlerimiz belirlenmeli ve
korunmalıdır. Stratejik madenler kamu eliyle işletilmeli,
özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarından derhal
vazgeçilmelidir.
Doğru ve uygulanabilir bir çevre ve madencilik mevzuatının oluşturulması için etkili ve yaygın bir idari örgütlenmeyle kamusal denetim sıklaştırılmalıdır.
Doğru bir ormancılık politikası için:
Ormanlar nitelikleri ve işlevleri dolayısıyla toplumun ve
insanlığın ortak değerleridir ve asla özelleştirmeye konu
edilmemelidir.
Orman alanlarına yönelik örtülü bir “af”fı içerecek, suç işleyenleri ödüllendirip özendirecek ve ekolojik yıkımlara yol
açabilecek nitelikteki düzenlemeler iptal edilmelidir.
“2B” arazilerinin önceden kamuya ait bir arazi olduğu gerçeği görülmeli ve kamu çıkarının zarar görmemesi yaklaşımıyla hareket edilmelidir.
“2B” alanlarının belirlenmesinde “toprak ve su rejimine
zarar vermeme, orman bütünlüğünü bozmama, orman işletmeciliğinin verimliliğini ve etkenliğini düşürmeme” gibi
bilimsel ölçütler getirilmelidir.
Doğru bir yapı denetimi ve deprem politikası için:
Depremlerden ve diğer bütün doğal ve toplumsal afetlerden korunma yönündeki istemler en temel insan hakları
arasında ele alınmalıdır. Güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir
çevrenin her yurttaş için temel insan hakkı olduğu ana ilke
olarak kabul edilmelidir.
Devletin anayasal görevi olarak sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir
çevre için doğal varlıkları, ekolojik, tarihi, kültürel, toplumsal değerleri koruyan, yaşatan, geliştiren arazi kullanımı ve
yerleşim politikası temelinde bütünlüklü planlama yaklaşımı
benimsenmeli, gerekli finansal ve kurumsal yapı oluşturulmalıdır.
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Depremlerde can ve mal kayıplarını artıran faktörlerin başında gelen, adeta geçerli sistem haline getirilen kaçak yapılaşmayı özendiren imar aflarından vazgeçilmelidir. Teknik
ve bilimsel gerçekleri görmezden gelerek neredeyse “ölüm
garantisi” olan “kaçak yapı affı” bir seçenek olmaktan çıkarılmalıdır.
Deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılacak
çalışmalara ilişkin kamu ve toplum yararını temel alan
Ulusal Deprem Stratejisi, Türkiye Deprem Master Planı,
Afet Yönetimi Stratejik Planı ve Sakınım Planları oluşturulmalıdır.
Yapı denetimi uygulamasını yönlendiren her türlü karar sistemi, ilgili bütün kurum ve kuruluşların katılımıyla oluşturulmalıdır. İmar, Yapı, Dönüşüm Alanları, Yapı
Denetim ve Afet Yasaları; TMMOB ve bağlı ilgili odalar,
üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla düzenlenmeli,
bu kuruluşlar mevzuat süreçlerinin asli unsurları olarak
tanınmalıdır.
Mevcut Yapı Denetim Yasası’nın öngördüğü, ticari yanı
ağır basan yapı denetim şirketi modeli yerine meslek
örgütlerinin sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir
planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci modeli benimsenmelidir. Mevcut yasa iptal edilerek yeni bir yasa
çıkarılmalı; 3194 Sayılı İmar Yasası ve bağlı ikincil mevzuat, söz konusu model esas alınarak yeniden düzenlenmelidir.
TOKİ, KİPTAŞ ve benzeri kuruluşların ürettiği yapılar da
dahil olmak üzere tüm kamu yapıları yasa kapsamına alınmalıdır.
Yapı denetim sisteminde kamu denetiminin dışlanması
temel yanlıştır. Meslek odalarına bu konuda belirleyici bir
rol verilmelidir.
Gerek yapılar için gerek yapı üretim sürecinde bulunan
ve gerekse sorumluluk üstlenenler için “Mali Sorumluluk
Sigortası” ve “Mesleki Sorumluluk Sigortası” yaşama geçirilmelidir.
Şantiye Şefliği, yapı üretimi ya da mimarlık-mühendislik
hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın plan, proje, resim ve hesaplarına, fen ve sanat kurallarına, genel şantiye
organizasyonu işlerine ilişkin teknik mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve denetlenmesi işidir. Yasa ve yönetme-
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likler hizmet tanımının gereklerine göre düzenlenmelidir.
Okullar, hastaneler başta olmak üzere kamu yapılarının
depreme karşı güvenli olup olmadıklarının konunun uzmanı mühendisler tarafından tespitine yönelik çalışma
başlatılmalı; üniversiteler, TMMOB’ye bağlı ilgili odalar
ve belediyeler bu çalışmada yer almalıdır.
Bir deprem ülkesi olan ülkemizde deprem gerçeği siyasi
iktidarlarca umursanmamaktadır. Deprem gerçeğini sürekli gündemde tutmaya yönelik çalışmalar etkin olarak
yapılmalı, konunun bütün aktörlerinin katıldığı “Ulusal
Deprem Konseyi” yeniden kurulmalıdır.
Doğru bir ulaşım politikası için:
Ulaşımda uzun ve kısa erimli hedefleri ve stratejileri belirleyen ve plan metinlerinde yazılanların hayata geçirileceği bir “Ulaşım Ana Planı” yapılmalıdır.
Kentlerarası ve kentiçi yük ve yolcu taşımacılığında temel
ilke ve strateji, demiryolu yatırımları artırılarak karayoludemiryolu dengesizliğinin giderilmesi, toplu taşımacılığa
ağırlık verilmesi ve kentiçi otomobil kullanımının kısıtlanması olmalıdır.
Ulaşım planlaması tek elden eşgüdüm içinde yönetilmeli,
ulaşım yatırımları mutlaka plana dayalı olarak gerçekleştirilmelidir.
Ülke genelinde ve kentlerimizde birbirleriyle entegre
ve bütünlüklü olarak kentlerin tarihsel ve kültürel dokusu, çevre ve ekonomik boyutları dikkate alınarak ulaşım
master planları yapılmalı;
Planlamada karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu
taşımacılığı birlikte düşünülmeli, ulaşım türleri arasında
aktarma ve eşgüdüm sağlanmalıdır.
Ulaşım politikalarında ağırlık verilen karayolları yatırımları yerine doğru planlanmış kentiçi ve kentlerarası raylı
sistem yatırımlarına ağırlık verilmelidir.
Ulaşım ve trafik konularında mahkemelerde bilirkişilik
yapacak kişilerde ilgili meslek odası tarafından bu konularda eğitilip belgelendirilmiş olmaları koşulu aranmalıdır.
İnsanca, hakça bir toplum yapısının örüleceği kalkınmış,
eşitlikçi, özgürlükçü, bağımsız ve demokratik başka bir
Türkiye bu gereklilikler üzerinde yükselecektir.

Günce


Mayıs
2018
Günce

1 Mayıs 2018 Salı
Emeğin birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs,
bütün yurtta coşkulu ve kitlesel biçimde kutlandı.

11 Mayıs 2018 Cuma

2 Mayıs 2018 Çarşamba
Ulaşım ve Trafik Politikalarında Planlama Gerekliliği
Oda Raporu, Oda Başkanı Yunus Yener tarafından
yapılan bir açıklamayla kamuoyu ile paylaşıldı.

Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu,
2.Toplantısını Oda Merkezi'nde gerçekleştirdi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi
Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde
yapıldı.
Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşunun, PBK
Çalışmaları Toplantısı, Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Merkez Öğrenci Üye Komisyonu 47. Dönem
1.Toplantısı Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

5 Mayıs 2018 Cumartesi

13 Mayıs 2018 Pazar

TMMOB 44. Dönem 5. Danışma Kurulu toplantısı,
İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Soma Maden Faciasının yıldönümünde Soma'da
aileler, emek örgütleri ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilen mitinge TMMOB olarak
katılındı.

3 Mayıs 2018 Perşembe

7 Mayıs 2018 Pazartesi
Oda Başkanı Yunus Yener, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Oda Raporu'nu bir basın açıklamasıyla kamuoyu ile
paylaştı.
TMMOB'de gerçekleştirilen Oda Sekreter Üyeleri
toplantısına OYK Sekreter Üyesi Elif Öztürk ve Oda
Müdürü Arife Kurtoğlu katıldı.
8 Mayıs 2018 Salı
Kocaeli Şube Danışma Kurulu toplantısına Oda
Başkanı Yunus Yener katıldı.
TMMOB'de gerçekleştirilen Oda Sayman Üyeleri
toplantısına OYK üyesi Haydar Şahin katıldı.

Eskişehir Şube Geleneksel Mesleğe Hoşgeldin
etkinliğine Oda Başkanı Yunus Yener katıldı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
15 Mayıs 2018 Salı
Emek-meslek örgütleri, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı katliama karşı çeşitli kentlerde basın açıklaması
gerçekleştirdi.
TMMOB'de gerçekleştirilen Oda Sekreter Üyeleri
toplantısına OYK Başkanı Yunus Yener katıldı.
16 Mayıs 2018 Çarşamba

9 Mayıs 2018 Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

OYK Sekreteri Elif Öztürk ve Oda Müdürü Arife
Kurtoğlu, Antalya Şube'ye ziyarette bulunarak Teknik
Görevlilerle Oda Çalışmaları üzerine toplantı gerçekleştirildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe

17 Mayıs 2018 Perşembe

AFAD'ın Genel Sığınaklarla ilgili toplantısına OYK
Üyesi Harun Erpolat katıldı.

Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu,
3.toplantısını Oda Merkezi'nde gerçekleştirdi.
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18 Mayıs 2018 Cuma
Oda Başkanı Yunus Yener, mesleki yeterlilik sisteminin değiştirilerek özel eğitim kurumlarına yetki verilmesiyle ilgili düzenleme üzerine bir açıklama yaptı.
21 Mayıs 2018 Pazartesi
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
22 Mayıs 2018 Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
23 Mayıs 2018 Çarşamba
Oda Başkanı Yunus Yener, “İşyerlerinde İşveren
veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı
ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” üzerine yazılı bir
açıklama yaptı.
26 Mayıs 2018 Cumartesi
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Cumhuriyet Halk
Partisi adayı olan Muharrem İnce, beraberinde CHP
Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerinden
oluşan heyetle, TMMOB'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette Oda Başkanı Yunus Yener de bulundu.
TMMOB'de yapılan Oda Başkanları toplantısına OYK
Başkanı Yunus Yener katıldı.
EİM MEDAK Belirleme toplantısı Oda Merkezi‘nde
gerçekleştirildi.
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28 Mayıs 2018 Pazartesi
Teknik Görevlilerimize yönelik ISO 9001 Kalite
Yönetim Standardı ve İç Tetkikçi Eğitimi 26-27-28 Mayıs
2018 tarihlerinde Bursa Şubemizde gerçekleştirilen
eğitime Oda Teknik Görevlileri Aslı Çağlayan Turan ile
Bülent Göksülük ve Şubelerimizden Teknik Görevliler
katıldı.
29 Mayıs 2018 Salı
Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
30 Mayıs 2018 Çarşamba
Oda Başkanı Yunus Yener, OYK Üyesi Fatma Dilek
Öznur ve Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünü ziyaret
etti.
Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara 1. Bölge
Bağımsız Milletvekili Adayı Ali Rıza Aydın ve beraberindeki heyet, Odamızı ziyaret etti. Ziyarette Oda
Başkanı Yunus Yener ve Oda Saymanı Bedri Tekin hazır
bulundu.
31 Mayıs 2018 Perşembe
TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu Türkiye Barolar
Birliği LİTAİ Konukevi Konferans Salonu'nda başladı.
Odalardan seçilen delegelerin katılımı ile yapılan
TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu, 3 Haziran 2018
tarihinde yapılacak seçimler ile son bulacak.

