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DİSK, KESK, TMMOB VE TTB KATLİAMIN 
BİRİNCİ YILDÖNÜMÜNDE SOMA’DAYDI

Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın yıldönümünde, 13 mAYIS 2015 tarihinde, DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB Somalıları yalnız bırakmadı. Ülke genelinde kitlesel basın açıklamaları düzenleyen DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB, Soma’da Madenci Anıtı’nda saygı duruşu sonrası bir basın açıklaması yaptı.

301 maden emekçisinin yaşamını yitirdiği Soma faciası-
nın birinci yıldönümünde Tüm Türkiye’de anma etkin-
likleri düzenlendi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 
çağrısıyla kentlerde gerçekleştirilen eylemlerde so-
rumluların cezalandırılması istenirken, iş cinayetlerinin 
kader ya da kaza olmadığı vurgulandı.

Soma’da düzenlenen eylemde DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Mer-
kez Konseyi II. Başkanı Raşit Tükel’in katıldığı basın 
açıklamasını Kani Beko okudu.

Basın açıklaması sonrası ölen madencilerin mezarlıkla-
rı ziyaret edildi. Facianın meydana geldiği saat 15.15’te 
ise Eynez Ocağı ağzında ailelerle birlikte anma töre-
ni gerçekleştirildi. 17.30’ta Kınık’ta ailelerin yapacağı 
basın açıklamasına katılım sağlandıktan sonra akşam 
Madenci Anıtı’ndan Hükümet Meydanı’na yürüyüş ve 
anma etkinliği düzenlendi.

SOMA’YI UNUTMADIK, 
UNUTTURMAYACAĞIZ

Manisa Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 
301 canımızı yitirdiğimiz yüzyılın en büyük iş faciasının 
yıldönümü bugün.

301 canımızın acısı hala yüreğimizde. 13 Mayıs işçi 
katliamında Soma’da yaşamını yitiren tüm maden 
emekçilerini saygıyla anıyor, yakınlarına ve tüm maden 
emekçilerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

Bugün, bu acıyı unutturmamak, böyle acıların bir kez 
daha yaşanmaması için alanlardayız.

Ne yazık ki böylesine büyük bir facianın ardından 
sorumluların görünen bir kısmının yargılandığı Soma 
davası bu haliyle kamuoyunu tatmin edecek bir tablo 
çizmemektedir.

Ülkemizde Soma gibi bir facia yaşandıktan sonra dahi 
her ay onlarca emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitir-
mekte.

Bu kaza mıdır, kader midir? Hayır bu resmen cinayet-
tir! Emekçileri güvencesizliğe, taşeronlaşmaya, dene-
timsizliğe teslim edenlerin işlediği cinayet…

Soma’da 13 Mayıs günü yaşanan facianın, bu katliamın 
sebebi, uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaş-
tırma, rödovans, örgütsüzleştirme, sendikasızlaştırma, 
köleci çalışma sistemi; kamu madenciliğinin yok edil-
mesi ve kamu kurumlarında uzun yıllar sonucu elde 
edilmiş olan madencilik bilgi ve deneyim  birikiminin 
dağıtılması gibi neoliberal politikalardır.

Türkiye’de özellikle AKP iktidarı döneminde uygula-
nan politikalarla üretim; teknik bilgi ve altyapı olarak  
yetersiz, deneyimi ve deneyimli uzmanı bulunmayan 
kişi ve şirketlere bırakılmıştır. Kamusal denetimin de 
yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması iş cinayetle-
rinin Soma’da olduğu gibi katliama dönüşmesine ne-
den olmuştur.

Bir kez daha söylüyoruz; Soma’da yaşanan kaza değil 
cinayettir. 301 maden emekçisinin ölümü kader değil 
katliamdır. Bu katliamın sorumluları hala hesap ver-
memiştir.

Bugüne kadar uyarılarımızın hiçbirini dikkate almayan 
hükümet; “Bu işin fıtratında var” diyerek bilim ve tek-
niğin karşısında olduğunu ilan etmiştir.

Biz, öngörülen ve önlenebilir risklerin ne kaza, ne fıt-
rat olmadığını biliyoruz.

Göz göre göre ölümle karşılaşmamanın, çeşitli mes-
lek hastalıklarına yakalanmamanın olanaklı olduğunu 
biliyoruz. Dünya, bunun bilimsel, teknolojik, yasal, 
demokratik koşullarını çoktan sağlamışken, tüm dün-

yadan ileri olduğunu söyleyenlerin bizi ölüme mahkum 
etmesini kabul etmiyoruz.

Biz yaşamını alın teriyle kuran emekçiler, güvenceli 
koşullarda çalışmak ve emeğimizin karşılığını almak 
istiyoruz.

Bir kez daha yineliyoruz;

İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları piyasacı yaklaşımlar-
la çözülemez. Sendikaların, meslek odalarının, üniver-
sitelerin karar süreçlerinde ve yönetiminde yer aldığı, 
idari ve mali yönden bağımsız, demokratik bir işleyi-
şe sahip Ulusal İşçi Sağlığı Güvenliği Kurumu bir önce 
oluşturulmalıdır.

Emekçilerin güvencesiz ve kayıtdışı çalıştırılması en-
gellenmelidir.

Sendikalaşmanın önündeki ILO standartlarıyla çelişen 
engellemeler kaldırılmalıdır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramlarıyla temelden çe-
lişen ve özellikle kamuya ekonomik anlamda da yük 
olan, işçileri köleleştiren taşeron ve rödovans sistem-
lerine son verilmedir.

İş cinayetlerine, işçi katliamlarına, taşeronlaşmaya, 
güvencesiz çalışmaya, denetimsizliğe dikkat çekmek 
için DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak Mart ayın-
da “Kader Değil! Fıtrat Değil! Kaza Değil! Cinayet!” 
başlığı ile bir imza kampanyası başlattık. İmza kampan-
yasıyla dile getirdiğimiz talepleri 7 Haziran seçimlerin-
den sonra oluşan yeni Meclis’e taşıyacağız.

16 Mayıs Cumartesi günü de Soma’dan bir kez daha 
haykıracağız;

SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ…

 DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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Aralarında Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme 
Kurulu 2. Başkanı Mücella Yapıcı, TMMOB Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi II. Başkanı Mehmet 
Sabri Orcan, TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Süleyman 
Solmaz, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Baş-
kanı Beyza Metin ve TMMOB’nin istanbul birimlerinden 
yöneticilerinin de yargılandığı davanın karar duruşmasını 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
TMMOB’ye bağlı odaların yöneticileri izledi.

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava-
da Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme Kurulu 2. 
Başkanı Mücella Yapıcı, İstanbul Tabip Odası Genel Sek-
reteri Ali Çerkezoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası İstan-
bul Şube Başkanı Beyza Metin, HDP Başkan Yardımcısı 
Ender İmrek ve HDK Üyesi Haluk Ağabeyoğlu, “suç işle-
mek için örgüt kurmak”, “kanuna aykırı toplantı ve yürü-
yüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen dağılmama”, “hal-
kı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” 
ile 5 ile 13 yıl arasında hapis cezası istemiyle; TMMOB 
İstanbul İKK Sekreteri Süleyman Solmaz, TMMOB Şehir 

TAKSİM DAYANIŞMASI DAVASINDA BERAAT KARARI ÇIKTI
Gezi Parkı’nda başlayıp ülkenin dört bir yanına yayılan Haziran direnişi ile ilgili olarak ‘örgüt kurmak ve yönet-
mek’ suçlamasıyla yargılanan Taksim Dayanışması üyelerinin karar duruşması 29 Nisan 2015 tarihinde Çağla-
yan Adliyesi’nde görüldü. Yargılanan 26 kişi de “suç unsuru bulunmadığı” gerekçesiyle beraat etti.

Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar, 
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi II. 
Başkanı Mehmet Sabri Orcan, TMMOB Şehir Plancıları 
Odası İstanbul Şubesi Üyesi Sabiha Sezi Zaman, TMMOB 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinden Cansu 
Yapıcı, Kamil Tekerek, Aral Demircan, Mustafa Aytaç, 
Barış Akar, Ercüment Akdeniz, Erdem Ateş, Erkan Baş, 
Hakan Dilmeç, Hakan Çelikkaya, Haluk Yüksel, İsmail 
Sürücüoğlu, Metin Toprak, Murat Sezgin, Ongun Yücel, 
Öner Yakasız ve Volkan Özer hakkında ise Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten, 6 aydan 3 
yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde 28 Nisan 2015 Salı günü düzenlenen şenlik, öğrenci tem-
silcisi Fidan Aydın ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Öğrenciler 
arasında düzenlenen halat çekme, çuval yarışı gibi çeşitli yarışmalarla devam eden şenlik, Bandista konseriyle sona erdi.

TMMOB ÖĞRENCİ EVİ ÖĞRENCİLERİ ŞENLİKTE BULUŞTU
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde kalan öğrenciler ve TMMOB üyeleri bahar şenliğinde 
buluştu. Geleneksel hale getirilmesi planlanan şenlik öğrenciler arası düzenlenen yarışmalar, oyunlar ve Bandista 
konseriyle coşkulu bir şekilde geçti.

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB 1 MAYIS GÖZALTILARINA İLİŞKİN 
ÇAĞLAYAN ADLİYESİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul’da adeta sı-
kıyönetim uygulanması, Taksim’in yasaklanması ve gözaltılar üzerine 4 Mayıs 2015 tarihinde Çağlayan Adliyesi 
önünde bir basın açıklaması yaptı.

1 Mayıs’ta İstanbul’da yaşananların sonucunda gö-
zaltına alınanlar ve bu süreçte yaşanan hak ihlalleri 
ve baskılarla ilgili 1 Mayıs 2015 komitesini oluştu-
ran DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Çağlayan 
Adliyesi önünde yaptığı basın açıklaması: 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak, 1 Mayıs Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma günü anma ve kutlamalarının, 
Taksim’de yapılması için yaptığımız başvurunun hukuka 
aykırı bir şekilde reddedilmesi sonrasında, 1 Mayıs 2015 
Cuma günü, İstanbul’da adeta sıkıyönetim uygulayan, 
yolları kesen, tüm kent ulaşımını durduran ve en temel 
haklarını kullanmak üzere çağrımıza uyarak, ellerinde ka-
ranfilleri, türkülerle, halaylarla  ve talepleriyle Taksim’e 
çıkmak isteyen yüzlerce kişiyi, TOMA’lardan sıktıkları 
suyla, biber gazlarıyla, plastik mermileriyle, yurttaşları 
yerlerde sürükleyerek, şiddetle gözaltına alan AKP ikti-
darı, bu kez aynı hukuksuzluğu, kendi oluşturduğu yar-
gısıyla, çıkarttığı İç Güvenlik Yasası hükümleriyle sürdür-
mektedir. 

Çeşitli hukuk kurumlarının oluşturduğu “kriz masası”nın 
tespit edebildiği 459 kişi özgürlüğünden çeşitli biçimler-
de mahrum bırakılmıştır. Halen 200’ün üzerinde yurttaş 
hukuka aykırı ve keyfi bir biçimde gözaltında tutulmaya 
devam edilmektedir.

Emniyet  Genel Müdürlüğü yaptığı basın açıklaması ile 
1 Mayıs 2015 tarihinde gözaltına alınanlara İç Güvenlik 
Paketi ile yürürlüğe sokulan yeni yasal düzenlemelerin 
uygulanacağını duyurmaktadır.

Nitekim 1 Mayıs günü;

- Hukuka aykırı yakalama işlemlerine müdahale etmek 
isteyen avukatlar ve insan hakları gözlemcilerine yapılan 
fiili müdahalelerle görevlerini yerine getirmeleri engel-
lenmiştir.

-Trafiği kesilen, yaya ulaşımı engellenen bölgelerde, avu-
katların, polis müdahalelerinin olduğu olay mahalline ge-
çişleri hukuksuz bir şekilde engellenmiştir.

- Polis müdahalesi ve gözaltılar sırasında 1 Mayıs katılım-

cılarına saldıran “siviller”e polis teşekkür ederek sırtlarını 
sıvazlamış; bir yurttaşa bıçakla saldırarak yaralayan bir sal-
dırgan daha sonra hakim tarafından serbest bırakılmıştır.

-Gözaltına alınanları takip etmek üzere Vatan Caddesi’nde 
bulunan Emniyet Müdürlüğü’ne giden avukatlar içeri alın-
madığı gibi, Av. Recep Sancaktar darp edilerek görevleri-
ni yapmaları engellenmiştir.

- Gözaltına alınan kişiler uzun süre otobüslerde tutula-
rak, kötü muameleye maruz bırakılmışlardır. Gözaltı işle-
mi yapılmadan üç gündür bir depoda hukuksuz bir şekil-
de tutulan kişiler ailelerinin ve kamuoyunun ısrarlı takibi 
sonucunda serbest bırakılmıştır.

- Avukatların yakalama ve gözaltı işlemlerine itiraz işlem-
leri, avukatların adliyeye, savcılık koridorlarına girişleri 
polis barikatlarıyla önlenerek engellenmiş, görevini yap-
maya çalışan avukatlar, savcının sözlü ve fiziki saldırılarına 
maruz kalmışlardır.  

- Yapılan itirazlar savcılık ve Sulh Ceza Hakimliği tara-
fınca yakalama işlemlerinin adli değil, idari işlem olduğu 
gerekçesiyle önce kabul edilmemiş, uzun süren bir be-
lirsizlikten sonra yaklaşık 12 – 18 saat gecikmeyle gözaltı 
işlemleri yapılmaya başlanmıştır.

- Gözaltında tutulan kişiler tüm süreçlerde kötü mua-
meleye maruz kalmışlardır. Adliye içerisinde tutulan bazı 
kadınlara yönelik çıplak arama, tuvalete götürmeme iş-
kencesi uygulanmıştır.
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- Avukatların soruşturma dosyalarını incelemeleri engel-
lenerek, gözaltında bulunanlara hukuki yardımda bulun-
maları engellenmiştir. 

AKP iktidarı “İç Güvenlik Paketi”yle katmerli hale getir-
diği baskıcı, otoriter polisiye uygulamaları hukuk alanında 
da kurumsallaştırmaya çalışmaktadır.

1 Mayıs 2015’te haksız ve hukuka aykırı bir şekilde gözal-
tına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır.

1 Mayıs 2015 Komitesi’ni oluşturan kurumlar DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB olarak 1 Mayıs 2015’te ve de-
vamında yaşanan bu hukuksuzlukları protesto ettiğimizi, 
bu ihlallerin ısrarlı takipçisi olacağımızı buradan duyuru-
yoruz.

Başta Başbakan ve İçişleri Bakanı olmak üzere, 1 
Mayıs’ta yurttaşların haklarını kullanmasını zorla engel-

leyerek suç işleyen, İstanbul halkının en temel özgür-
lüklerini engelleyerek işkence çektiren kamu görevlileri 
hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Mahkemelerin 
AKP’nin baskı ve sindirme politikalarına teslim olmadan, 
hukukun gerektirdiği biçimde davranması için sürecin 
takipçisi olacağımızı duyurmak istiyoruz. AKP’nin yargı 
üzerindeki baskıları nedeniyle göstere göstere işlenen 
bu suçlar cezasız kalırsa, önce Anayasa Mahkemesi’ne 
sonra da İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne başvura-
cağımızı şimdiden ilan ediyoruz.

1 Mayıs’ta 1 Mayıs meydanında olmak için 
mücadeleye devam!

Yaşasın işçi sınıfının Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü!

Yaşasın 1 Mayıs!

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü birçok kentte alanlarda kutlandı. Ülke genelinde düzenlenen mitinglerde 
atılan sloganlar, taşınan pankart ve dövizlerle AKP’nin baskıcı ve emek düşmanı politikaları protesto edildi. Ankara’da 
Tren Garı önünde toplanan 30 bine yakın kişi, Sıhhiye Meydanı’na yürüdü. Ankara’da son yılların en kitlesel eylemi olan 
1 Mayıs kutlamasında taşeronlaşma, işçi cinayetleri, yolsuzluklar, Cumhurbaşkanlığı sarayının maliyeti protestoların or-
tak noktasıydı. İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitinge binlerce İzmirlinin yanı sıra Soma’dan madenciler 
ve madenci aileleri de katıldı. “Unutma, Unutturma, SOMA” yazılı pankartın asıldığı kürsüde, Soma katliamında oğlunu 
yitiren İsmail Çolak bir konuşma yaptı. Türkiye genelinde bayram havasında geçen 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Daya-
nışma Günü’ne TMMOB üyeleri de geniş katılım gösterdi. 1 Mayıs Adana, Antalya, Artvin, Batman, Eskişehir, Edirne, 
Denizli, Hatay, Kocaeli, Kırıkkale, Kırklareli Lüleburgaz, Mersin, Tekirdağ, Van, Zonguldak ve birçok kentte kutlandı.

Türkiye genelinde emekçilerin coşkuyla kutladığı 1 Mayıs’ta, Taksim yine emekçiye yasaktı. İstanbul’da adeta olağanüs-
tü hal uygulamasıyla kentin her iki yakasında yollar kapatılıp ulaşım araçları iptal edildi. Ellerinde karanfillerle yola çıkan 
emekçiler, yine gaz bombaları ve TOMA’larla karşılaştılar. Kullanılan orantısız güç sonucu çok sayıda kişi yaralandı, 350 
civarında kişi gözaltına alındı.

1 MAYIS'TA ONBİNLER ALANLARDAYDI
Emekçiler, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü Türkiye genelinde alanlarda coşkuyla kutlarken, 
1 Mayıs alanı Taksim yine emekçilere kapalıydı.

Kurultayın açılışında sırasıyla Düzenleme Kurulu adına 
TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı 
Bedri Tekin, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı 
Bayazıt İlhan, DİSK Sosyal-İş Başkanı Metin Ebetürk ve İLO 
Temsilcisi Catherine Brakenhielm birer konuşma yaptı.

TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı 
Bedri Tekin, 8 ilde yerel çalıştaylar düzenlenerek karalarının 
kurultaya taşınacağını anlattı ve kurultay programı hakkında 
bilgi verdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, işçi sağ-
lığı ve iş güvenliği konusunun TMMOB’nin önemli çalışma 
alanlarından biri olduğunu belirterek, “işçi sağlığı ve iş gü-
venliği ile ilgili düzenlemelerin sorunlu olduğu” gerçeğinin 
her yıl artan iş kazaları ile kendini gösterdiğini ifade etti. İşçi 
sağlığı ve iş güvenliğinde temel amacın çalışanların sağlığına 
zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gereken 
önlemlerin alınması, iş kazası geçirmeden, meslek hastalık-
larına yakalanmadan, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalış-
malarının sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedensel bütün-
lüğünün korunması olduğunu söyleyen Soğancı, “İşyerinde 
sağlık ve güvenlikle ilgili şartları sağlamak işverenin öncelikli 
ödev ve sorumluluğudur. Çalışanlar da bu doğrultuda alınan 
tedbir ve talimatlara uymakla yükümlüdürler. İlgili düzenle-
meleri hazırlamak ve uygulanmasını denetlemek ise elbette 
devletin görevidir. Bu ise ancak tarafların uzlaşma içerisinde 
işçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemine inanmaları ile müm-
kündür” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Baya-
zıt İlhan, Soma, Ermenek, Torunlar inşaattaki iş cinayetlerini 
hatırlatarak, özellikle son bir yılda yaşananların Türkiye’nin 
çalışanlar açısından ne kadar tehlikeli bir ülke olduğunu gös-
terdiğini ifade etti. Türkiye’de 2014 yılında 1900 kişinin iş 
kazasında öldüğünü, bunun 5 katı kadar yaklaşık 10.000 ki-
şinin de meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybettiğini 
anlatan İlhan, “Çalışma Bakanlığı verilerine göre ise meslek 
hastalıkları nedeniyle ölen kişi sayısı sadece 10. Yani gerçek 
rakamın binde biri raporlanıyor. Çalışma Bakanlığı verileri-
ne göre Türkiye o kadar güvenli bir ülke ki; mesleki kanser 

TMMOB İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI KURULTAYI DÜZENLENDİ
TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı 9-10 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara’da İMO Teoman Öztürk top-
lantı salonunda gerçekleştirildi. İki gün süren kurultayda iş güvenliği uzmanlarının sorunları ile işçi sağlığı ve iş 
güvenliği mevzuatı değerlendirildi.

yok, mesleki enfeksiyon, beyin rahatsızlığı yok. 80-100 bin 
meslek hastalığının raporlanması gerekiyor ama yok. Bu ko-
nuda daha çok çalışma yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

DİSK Sosyal-İş Başkanı Metin Ebetürk de, Türkiye’de ma-
denlerde, barajlarda, inşaatlarda toplu iş cinayetleri yaşandı-
ğını söyleyerek, işçi sağlığı ve iş güvenliği sisteminin çökmüş 
durumda olduğunu kaydetti. Taşeronlaşma, güvencesizlik 
sorunlarına dikkat çeken Ebetürk, “Bu çökmüş sistem üze-
rine mevzuat düzenlemeleri çıkarmak hiçbir işe yaramaz” 
dedi.

İLO Temsilcisi Catherine Brakenhielm ise, ILO’nun ulusla-
rarası çalışma standartları, Türkiye’nin imza attığı maddeler 
ve bunların işleyişi hakkında bilgi verdi.

Kurultay ilk gün, yerel çalıştayların sonuç raporlarının su-
numu ve değerlendirilmesi ardından, Bahattin SARI (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Fikret OĞUZ (Mimarlar Odası), Can 
DOĞAN (Maden Mühendisleri Odası), Mustafa YAZICI 
(Makina Mühendisleri Odası), Tolga EROĞLU (Kimya Mü-
hendisleri Odası), Hikmet Nurhan PARLAK (Elektrik Mü-
hendisleri Odası)’ın konuşmacı olduğu “İş Güvenliği Uzman-
larının Sorunlarının Sektörel Olarak İncelenmesi” oturumu 
ile devam etti.

Kurultayın ikinci günü ise ilk oturumda Kocaeli Üniversitesi 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden Dr. 
Murat ÖZVERİ “İş Güvenliği Uzmanlarının Bakanlığa ve İş-
verene Karşı Sorumlulukları”, Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Erdem ÖZDEMİR “İş Güvenliği 
Uzmanlarının Hukuki ve Cezai Sorumlulukları” başlıklarında 
sunum yaptı. Daha sonra, TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güven-
liği Çalışma Grubu Başkanı Bedri Tekin İş Güvenliği Uzman-
ları Üzerine Saha Çalışması, Anket Sunumu gerçekleştirdi. 
Kurultay öğleden sonra düzenlenen forumla sona erdi.
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Toplantıda; TMMOB Seçim Bildirgesi 2015, TMMOB Yasa-
sı değişikliğindeki durum, Soma- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
etkinlikleri, TMMOB etkinlikleri, kent sempozyumları, ye-
rel kadın kurultayları, asgari ücret çalışmaları, Kobane inşa 
süreci çalışmaları, yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayım-
lanması, nakit aktarım durumu konularında bilgilendirme ve 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, 2. Başkan Züber Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şa-
hin, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Gölay Şakiroğulları 
(BMO), Hakan Günay (GEMİMO), Kemal Zeki Taydaş (GIDAMO), Ali Fahri Özten (HKMO), Mehmet Torun (MA-
DENMO), Cemalettin Küçük (METMALMO), İsmet Aslan (OMO), R. Esra Oğuz (ŞPO), M. Tevfik Kızgınkaya (ZMO) 
ve Oda Temsilcileri Mert Güvenç (ÇMO), Bahadır Acar (EMO), Casim Ağca (FMO), Yusuf Songül (GIDAMO), Harun 
Reşit Sever (HKMO), Hüseyin Tolga Koyuncugil (İÇMO), Bülent Tatlı (İMO), Hüseyin Alan (JMO), Halil Kavak (KMO), 
H. Can Doğan (MADENMO), Yunus Yener (MMO), Fırat Çukurçayır (METEOROLOJİMO), Fikret Oğuz (MİMAR-
LAR O.), Ali Küçükaydın (OMO), Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJMİMO), Orhan Sarıaltun (ŞPO), Hüseyin G. Çankaya 
(ŞPO), Özden Güngör (ZMO) katıldı.

TMMOB YK, ODA BAŞKANLARI ORTAK TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları ortak toplantısı 5 Mayıs 2015 tarihinde Mimarlar Odası toplantı 
salonunda gerçekleştirildi.

TMMOB 7 Haziran’da yapılacak genel seçimler öncesinde bir seçim bil-
dirgesi yayımladı. Bildirgesinde yaşanan süreci değerlendiren TMMOB, 
bugün ülkenin, aydınlanma ve laiklik, emek ve kadın düşmanı, dinci, mez-
hepçi ve faşist zihniyetle yönetildiğini belirterek yaşanan dönüşümü yeni 
rejim inşası olarak tanımladı. TMMOB, bu sürece karşı mücadelede izle-
necek yol için Haziran Direnişi’ni işaret etti.

Seçim bildirgesinde AKP’nin yeni rejim inşasında 2010 Anayasası refe-
randumunun önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden TMMOB, bugün 
gelinen nokta için “AKP’nin, kadın, emek, halk, ülke düşmanı niteliğinin 
piyasacı, totaliter, faşist, dinci mezhepçi bir doğrultuda pekiştiği” değer-
lendirmesinde bulundu.  

“Türkiye’nin 2015’te yapılacak seçimlere özel bir ortamda girmektedir” 
diyen TMMOB  “Bugün Türkiye’nin, cumhuriyet, demokrasi, bilim, tek-
nik, aydınlanma ve laiklik düşmanı, emek düşmanı, kadın düşmanı, çocuk 
düşmanı, dinci, mezhepçi faşist, totaliter bir zihniyetle yönetilmekte oldu-
ğunu” kaydetti.

TMMOB SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 YAYIMLANDI
TMMOB Seçim Bildirgesi, Mayıs 2015 tarihinde yayımlandı.

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB'NİN ÇAĞRISI İLE BİNLER 
SOMA İÇİN BULUŞTU

Manisa’nın Soma ilçesinde, 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının birinci yılında DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB, iş cinayetlerine, taşeron köleliğine ve sefalet ücretine karşı yaşamı savunmak için yürüdü. 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla Soma’da 16 Mayıs 2015 Cumartesi günü düzenlenen yürüyüş ve 
mitinge işçi, memur, esnaf binlerce kişi katıldı.

Mitinge CHP, HDP gibi siyasi partiler ile çok sayıda de-
mokratik kitle örgütü üyeleri de destek verdi. Otobüs-
lerle ilçeye ulaşanlar, İstasyon Meydanı’nda toplandı. Saat 
12.00 olarak planlanan yürüyüşE kalabalık nedeniyle saat 
12.30’da başlandı. En önde madenci ailelerinin bulundu-
ğu yürüyüşçüler, önce TKİ Ege Linyit İşletmeleri önün-
den geçerek Beşyol Kavşağındaki Madenci Heykeli’ne 
yürüdü, hayatını kaybedenler anısına heykele karanfiller 
bırakıldı.

Kortej yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüşün ardından, mitingin 
yapılacağı kaymakamlık binası önündeki Cengiz Topel 
Meydanı’na ulaştı.

Sık sık ‘Soma’nın hesabı sorulacak’, ‘Soma’yı unutma 
unutturma’, ‘Taşeron sistemine hayır’, ‘Soma’nın ateşi, 
AKP’yi yakacak’ sloganları atılan mitingde düzenleyici ör-

gütler adına DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı 
Şaziye Köse, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Beyazıt İlhan birer 
konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Soma Çocuk ve 
Madenci Korosu da mini bir konser verdi.

Kamusal alanların pazarlanması, kamusal hizmetlerin yok edilmesi, “kentsel dönüşüm” adı altında kentlerin sermaye-
ye peşkeş çekilmesine karşı kentine, ülkesine sahip çıkanları buluşturmayı amaçlayan şenlik İstanbul’un iki yakasında 
düzenleniyor. 17 Mayıs Cumartesi günü Bakırköy Botanik Park’ta gerçekleştirilen etkinliğe TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı da katılarak bir konuşma yaptı.

Karikatür ve resim sergileri, konserler, çocuk atölyeleriyle kent sakinlerin büyük ilgi gösterdiği şenliğin Anadolu Yaka-
sı’ndaki ayağı 24 Mayıs Pazar günü Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirilecek.

İSTANBUL’DA TMMOB KENT VE DEMOKRASİ ŞENLİKLERİ
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen “Kent ve Demokrasi Şenlikleri”nin üçün-
cüsü bu yıl gerçekleştiriliyor.


