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TMMOB VE ODA AVUKATLARI TOPLANTISI YAPILDI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Oda Avukatları Toplantısı 19 Ekim 2016 tarihinde "Bakanlığın 
Denetleme Girişimleri ve TMMOB`ye Yönelik Saldırılar" gündemi ile TMMOB Genel Merkezi`nde toplandı.

Odamız adına Şirin Aykul’un katıldığı toplantıya; Hayati Küçük (EMO), Beyza Birben Tuncer, Revşan Çobanoğlu 
ve Berna Çelik (MO), Koray Cengiz (ŞPO), Ömer Albayrak (ORMAN MO), Berna Özpınar Gürükçüoğlu (JFMO), 
Emre Baturay Altınok (ÇMO, PMO), Zühal Dönmez (ZMO), Nurçin Soykut (İMO), Fevzi Özlüer (KMO) ve Nurten 
Çağlar Yakış (TMMOB) katıldı.

 TMMOB YÖNETİM KURULU-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Toplantısı 25 Ekim 2016 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Top-
lantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Odaların denetlenme girişimi ve 
TMMOB'ye yönelik saldırılar gündemiy-
le yapılan toplantıya; TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yönetim 
Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Sayman 
Üye Bahattin Şahin, Yönetim Kurulu 
üyeleri Ali Rıza Atasoy, Cengiz Göltaş, 
Ekrem Poyraz, Kemal Zeki Taydaş, Ali 
Fahri Özten, Hasan Hüseyin Çetinkaya, 
Mehmet Besleme, Niyazi Karadeniz, İs-
met Aslan, Mehmet Çelik, Ozan Yılmaz, 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, 
Teknik görevliler Özgür Cemile Göktaş Küçük, Bülent Akça, Sezgin Çalışkan ve Eren Şahiner, Oda yöneticileri; Cem 
Nuri Aldaş (BMO), Baran Bozoğlu (ÇMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Sinan Özgür (FMO), Yusuf Songül (GıdaMO), Er-
tuğrul Candaş (HKMO), Hüseyin Kaya (İMO), Fikret Kemal Yıldırım (İMO), Hüseyin Alan (JMO), Ali Uğurlu (KMO), 
Funda Altun (KMO), Mahmut Tartan (KMO), Ali Ekber Çakar (MMO), A. İrfan Türkkolu (METMALZMO), Faruk Sanlı 
(METEOROLOJİMO), Eyüp Muhçu (MİMARLAR OD.) Ali Küçükaydın (OMO), Ayşegül Oruçkaptan (PeyzajMO), 
Orhan Sarıaltın(ŞPO), Hüseyin Gazi Çankaya (ŞPO), Hamdi Arpa (ZMO) katıldı.

 TMMOB'NİN FEANI ÜYELİĞİ KABUL EDİLDİ
FEANI (European Federation of National Engineering As-
sociations/Ulusal Mühendislik Birliklerinin Avrupa Feda-
rosyonu) Genel Kurulu, 35 ulusal mühendis odası birliğinin 
katılımıyla 13 Ekim 2016 tarihinde Stockholm-İsveç’te ger-
çekleşti. TMMOB adına toplantıya katılan Prof. Dr. Müfit 
Gülgeç, birliğimizi tanıtan bir sunum yaptı. Sunumun ardın-
dan TMMOB’nin FEANI’ye üyelik başvurusu oylanarak kabul 
edildi.

 BİLİRKİŞİLİK KANUN TASARISI KABUL EDİLEMEZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TBMM gündeminde bulunan Bilirkişilik Kanun Tasarısına 
ilişkin 26 Ekim 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Bilirkişilik Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu gündemin 
ilk sırasına alınmıştır. Kanun Tasarısı incelendiğinde, Birli-
ğimizin TBMM Adalet Komisyonu’na sunduğu görüşlerin 
dikkate alınmadığı, TMMOB ve TTB’nin 9 Haziran 2016 
tarihli ortak basın açıklamasında vurguladığı sorunların ay-
nen devam ettiği hatta bir adım ileriye gidilerek tüm sürecin 
Bakanlığa bağlandığı görülmektedir.

Konu Bilirkişilik Değil, Konu Yargı Bağımsızlığıdır!

Ülkemizde her geçen gün yargı bağımsızlığı darbelere 
maruz kalmakta/bırakılmakta ve bugün hiç kimse ama hiç 
kimse yargı bağımsızdır ve tarafsızdır diyememektedir. Bir 
ülkede yargı bağımsız değil ise o ülkede adaletten de söz 
edilemeyeceği açıktır.

2010 Anayasa Referandumu ile yargıya müdahale başlamış 
ve gelinen noktada ne yargı bağımsızlığı ne de yargıç te-
minatı kalmıştır. Yargı yeniden tasarlanırken, bilirkişiler de 
unutulmamıştır ve TBMM gündemine getirilen “Bilirkişilik 
Kanun Tasarısı” ile bilirkişiler, Adalet Bakanlığı’nın memu-
ru konumuna getirilmektedir. Bu kanun tasarısı, bilirkişileri 
Adalet Bakanlığı’na bağlarken, bilirkişi seçen hâkimin takdir 
hakkı elinden alınmakta ve bilirkişilik hizmeti ticari sektör 
olarak örgütlenmektedir.  

Anayasa’nın 138. maddesinin “Hâkimler görevlerinde ba-
ğımsızdırlar. Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak 
vicdani kanaatlerine göre karar verirler” hükmü hâkime, 
anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak, bu sınırlar için-
de nihai takdir hakkı senindir demektedir. Hüküm verme, 
hukuku uygulama hâkime ait olup, yargılama sürecine kimse 
karıştırılmaz ve bu hak devredilemez.

Bakanlık, bilirkişilik kurumunu niçin zapturapt altına almak 
istemektedir? Asıl soru budur. Kamu kaynaklarını (orman 
alanları, tarım arazileri, zeytinlikler, meralar, HES’ler, kent-
sel dönüşüm alanları vb.) ranta dönüştüren talana karşı açı-
lan davalarda mahkemeler bağımsız Bilirkişi raporlarını gör-
mezden gelememektedir. Tasarının, bu talanın önüne geçen 
mahkeme kararlarını bertaraf etmeye yönelik olduğundan 
kuşku duymaktayız. Yerli ve yabancı sermaye kuruluşları-
nın oluşturduğu Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon 
Kurulu’nun (YOİKK) Eylem Planının öncelikleri arasında bu 
tasarının yer alması da kuşkumuzu kanıtlar niteliktedir. Yine 
bu nedenledir ki, yasa teklifi ile gerçek kişi bilirkişiler tasfiye 
edilecek ve bilirkişilik alanı sermaye şirketleri olan tüzel kişi-
lere teslim edilecektir.

Bağımsızlığı Anayasal düzeyde teminat altına alınmış olan 

hâkimlerin bir uyuşmazlıkta, bilirkişiye başvururken ve bi-
lirkişiyi seçerken de bağımsız olmaları gerekmektedir. Oysa 
bu kanun tasarısı, hâkim ve savcıları Bakanlığın seçtiği kişileri 
seçmeye mecbur bırakmaktadır.

Gerek Ceza gerekse Hukuk Muhakemeleri Kanunu bilirkişi-
de aranacak kriterleri ortaya koymuştur.

1- Özel teknik bilgiye sahip olmak,
2- Hakim ya da savcı tarafından görevlendirilmek,
3- Tarafsız olmak.

Bilirkişinin tarafsızlığını ortadan kaldıracak bir müdahale, adil 
yargılanma hakkını ve maddi gerçeğe ulaşmayı da önleye-
cektir.

Hukuk fakültelerinde öğrencilere öğretilen ilk konulardan 
biri, soyut bir yasa normunun nasıl değerlendirileceğidir. 
“Önce lafza bakılır, kural lafızdan anlaşılamıyorsa ruhuna 
bakılır.” Bu tasarının sözü ve ruhu, yargılama faaliyetine mü-
dahaledir. Çünkü;

• Bilirkişilik bir meslek olarak düzenlenmiştir.
• Bilirkişilik listesi resmidir.
• Bilirkişilerin amiri Bakanlık’tır.
• Hâkimin liste dışından bilirkişi seçme şansı yoktur. Ta-

raflar uzlaşsalar dahi liste dışından bilirkişi önerme hak-
ları bulunmamaktadır.

• Bilirkişilerin uzman ve tüzel ve teknik bilgiye sahip olma-
dıkları ön kabuldür. Zira, mutlaka eğitime katılıp, sertifi-
ka almak durumundadırlar.

• Bilirkişiler bağımsız değildir.
• Bilirkişi şirketleri kurulacak ve bilirkişiler şirket çalışanı 

(işçi) olarak adalete hizmet edeceklerdir.

Yasa teklifinde, “uzman” olması gereken bilirkişiler Adalet 
Bakanlığı eliyle eğitilecek, sertifika verilecek ve bunlar Bilir-
kişi Listesi’ne yazılacaktır. Sicilleri Bakanlık’ça tutulacak ve 
uygulanacak yaptırımlar yine Bakanlık’ça belirlenecektir.

Alanında uzman olan kişiler ve öğretim üyeleri Adalet 
Bakanlığı’nın memuru olmayı reddedip listeye yazılmazlar 
ise bu alan bilirkişilik şirketlerine kalacak ve kazanan asla 
adalet olmayacaktır.

Bu sistemden bağımsız bilirkişilik hizmeti çıkmayacaktır.

TMMOB, TBMM gündeminde bulunan Bilirkişilik Kanun Ta-
sarısını kabul etmemektedir.

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı



TMMOB’den TMMOB’den

29bülten 221
kasım 201628 bülten 221

kasım 2016

AKP, ÜLKEYİ CEHENNEME GÖTÜREN TAŞLARI KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERLE ÖRÜYOR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, çıkarılan son KHK'ler ve ülkedeki gelişmeler üzerine 31 Ekim 
2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

AKP, hukuk tanımaz diktacı zihniyetiyle ülkeyi cehenne-
me götüren taşları Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
örüyor.

Son yayımlanan KHK’lar ile;

Aralarında üyelerimizin de bulunduğu 10 binin üzerinde 
kamu emekçisi görevden ihraç edildi.

Bilimin ve demokratik eğitimin beşiği olması gereken üni-
versitelerde rektörlük seçimleri kaldırılarak, rektörlerin 
YÖK tarafından önerilecek üç isim arasından Cumhur-
başkanı tarafından atanması getirildi.

“Darbe” veya “terör” gibi suçlardan gözaltına alınan şüp-
helinin avukatıyla görüşmesinin kısıtlanabilmesi; devletin 
güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, 
milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk 
ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan 
mahkûm olanların avukatlarıyla yaptıkları görüşmelerin, 
3 ay süreyle teknik cihazlarla kaydedilebilmesi; “terör” 
suçlarından yargılanan veya soruşturulan şüpheli ve sa-
nığın avukatı hakkında, aynı suçlardan soruşturma veya 
dava açılırsa avukatlık görevinin yasaklanabilmesi hüküm-
leriyle adil yargılama süreçleri tamamen ortadan kaldırıl-
dı.

İki haber ajansı, on gazete ve üç dergi kapatıldı.

Bu toz duman içinde, bugün de Cumhuriyet gazetesi Ge-
nel Yayın Yönetmeni ve yazarları evlerine baskın yapıla-
rak gözaltına alındı.

AKP’nin muhalefeti hedef alan saldırılarında son halka 
olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları 
Gültan Kışanak ve Fırat Anlı tutuklandı.

Ülkenin içine sürüklendiği kaos ortamında Ana Muhale-
fet Partisi’nin Genel Başkan Yardım Bülent Tezcan silahlı 
saldırıya uğradı.

Ülkemizde Hak ve Hukuk Güvenliği Kalmamıştır

Unutulmamalı ki; demokrasi, hak, hukuk ve adalet gibi 
kavramlar insanlığın asırlar boyu süren mücadelesinin 
ürünleridir. Bu mücadelenin içinde vücut bulmuş, meş-
ruiyet kazanmış ve bugüne taşınmışlardır.

Bugün, bütün bu kavramların ağırlığını taşımakla yüküm-
lü, ya da kendilerinden bunu beklediğimiz kurumlar yok 
artık. Kavramlar bağlamlarından koparılmış, tarihsizleşti-
rilmiş, içleri boşaltılmıştır.

Bu durum, geniş halk kitlelerinin neyin doğru, haklı, meş-
ru ve hukuka uygun olduğu konusunda gerçeğe ulaşması-
nı da olanaksız hale getirmiştir.

Yaratılan bu kaos ortamında tüm insanları ve zamanları 
kapsayan evrensel haklar ve talepler yerlerini iktidarın 
amaç ve istemine bırakarak sahneden çekilir hale gelmiş-
tir.

İktidarın “çoğunlukçu anlayışı”; çoğunluğun desteğini ar-
kasına alanın, bunu bir kez sağladıktan sonra hak ve ta-
leplerin sınırını da kendisinin çizmeye başladığı baskıcı bir 
rejime gelip dayanmıştır.

Parlamento görevde iken, OHAL ve sonu gelmeyen 
KHK’lerle toplum ve ülkenin kaderi üzerinde etkide 
bulunabilecek önemli kararlar yasa gücünde yayımlan-
maktadır. Bütün bunları yasama meclisi üyeleri izlemekle 
yetinmektedir.

Kanun-i Esasi dahi kanun kuvvetinde kararnameyi, zo-
runluluk belirlediği durumlara hasretmiş iken, parlamen-
to görevdeyken, temel yasalardaki hakları ortadan kaldı-
ran ve toplu cezalandırmaya dönüşen ihraç kararlarının 
uygulanması manidardır. Ortada zorunlu bir durum yok-
ken, parlamento dışlanarak kararname ile temel hakların, 
kurumların ve toplu insan tasfiyesinin demokratik usul ve 
yöntemlerle bağdaşmadığı açıktır.

Askeri darbeleri eleştirerek, “ileri demokrasiyi” savunan 
bir iktidarın, 12 Mart darbesi ve 12 Eylül hukukundan da 
geriye düşmesi ortalama bir değerlendirme ile izah edile-
bilecek bir durum değildir.

Bakanlar Kurulu, derhal ama derhal Anayasal sınırlar içine 
çekilmeli, temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunmayı 
bırakmalı ve yayınladığı KHK’leri geri almalıdır.

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz, Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, 
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus 
Yener ve TMMOB’ye bağlı diğer Oda Yöne-
ticileri; Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik ope-
rasyon üzerine, 31 Ekim 2016 tarihinde gaze-
tenin Ankara bürosunu ziyaret ederek, Ankara 
Temsilcisi Erdem Gül ile görüştü.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz, Cumhuriyet Gazetesi’nin yaratılmak iste-
nen “Yeni Türkiye” önündeki engellerden biri 
olduğu için baskı altında olduğunu söyleyerek, 
“Biz TMMOB olarak Cumhuriyet Gazetesi’nin 
yayındayız. Demokrasi mücadelesinde daya-
nışma içindeyiz” diye konuştu.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül de 
“Bizim basın olarak sizin dertlerinizle uğraşmamız gere-
kirken siz bizim dertlerimizle uğraşıyorsunuz. Ne yazık ki 

TMMOB’DEN CUMHURİYET’E DESTEK ZİYARETİ

Türkiye’de durum tirajikomik. Cumhuriyet Gazetesi’nin 
başında bir dert olduğu doğrudur. Ama dert yalnızca bi-
zim başımızda değil tüm Türkiye’nin başında. Bizim yap-
mamız gerekense Cumhuriyet Gazetesi’ni çıkartmaya 
devam etmektir” dedi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’DEN CUMHURİYET'E DESTEK
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Ankara birimleri Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyon üzerine 31 Ekim 
2016 tarihinde gazetenin Ankara bürosu önünde bir basın açıklaması yaptı.

Burada örgütler adına konuşan TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, KHK’lerle yapılan düzenlemeler 
ve basına yönelik baskılara dikkat çekerek, “Suskun bir 

ülke istiyorlar. Cumhuriyet gazetesini hepimiz biliyoruz. 
Darbeyle, cemaatlerle ne ilgisi olabilir. Mühendis, mimar, 
şehir plancılarını, hekimleri de susturmak istiyorlar. On-

ların örgütlerine de operasyon düzenliyorlar. 
Örgütlerimize yönelik bu baskıları halkımız-
dan aldığımız destekle mutlaka geri püskür-
teceğiz” şeklinde konuştu.

“Onlar gericilikle beslendiler. Laik yaşamı 
yok ettiler. Korkuyorlar onun için baskıyı ar-
tırıyorlar. Ama bilsinler ki zifiri karanlıkların 
içinden mutlaka bir güneş çıkar” diyen Ko-
ramaz, mühendis, mimar, şehir plancılarının, 
hekimlerin, işçilerin ve kamu emekçilerinin 
örgütleri olarak basının susturulmasına sessiz 
kalmayacaklarını söyledi, herkesi mücadeleyi 
büyütmeye davet etti.


