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SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB, Soma’da yaşamını yitiren maden emekçilerini anmak ve iş cinayetlerine dikkat 
çekmek için 13 Mayıs`ta Soma’da ve kent merkezlerinde kitlesel basın açıklamaları düzenledi.

Soma’da TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı 
Lami Özgen ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Bayazıt 
İlhan’ın katılımıyla saat 12.30’da Madenci Anıtı önün-
de bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklaması 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ta-
rafından okundu.

Basın açıklamasının ardından örgüt temsilcileri Soma 
maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin mezarlarını 
ziyaret etti.

Soma faciasının yıldönümü olan 13 Mayıs’ta Ankara, İs-
tanbul, İzmir, Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, 
Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Es-
kişehir, Gaziantep, Hakkari, Karadeniz Ereğli, Kırklareli, 
Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Rize, 
Samsun, Tekirdağ ve Zonguldak’ta da kitlesel basın açık-
lamaları yapıldı.

Değerli Basın Mensupları

Bugün, Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 
301’i canımızı yitirdiğimiz yüzyılın en büyük iş faciasının 
ikinci yıldönümü. 301 canımızın acısı hâlâ yüreğimizde.

13 Mayıs’ta Soma’da yaşamını yitiren tüm maden emek-
çilerini saygıyla anıyor, yakınlarına ve tüm maden emek-
çilerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

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

Ülkemizde Soma gibi bir facia yaşandıktan sonra dahi her 
ay onlarca emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmeye 
devam etmektedir. Hükümet ve ilgili kamu kurumları ta-
rafından faciadan sonra alınan ders nedir diye bakıldığın-
da, sermayenin ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni katliam-
lara zemin hazırlamak dışında bir şey görülmemektedir. 
Bu acı gerçek, ülkemizde emeği ile geçinen milyonlarca 
işçiye ölümden, sakatlanmaktan ve sömürülmekten baş-
ka bir şeyin reva görülmediğini ortaya koymaktadır.

İş cinayetlerinin başlıca nedeni; ülkemizde uygulanmakta 
olan neoliberal ekonomi politikaları sonucunda iş güven-

cesinin azalması, esnek çalışma biçimlerinin artması, ça-
lışma koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, sendikasızlaş-
tırma ve taşeronlaşmanın yaygınlaşmasıdır.

Son olarak AKP tarafından TBMM’den geçirilen, Köle-
lik Yasası olarak adlandırdığımız Özel İstihdam Büroları 
Yasası ile emekçilere bir darbe daha vurulmuştur. Bu 
düzenleme ile; güvencesiz, kuralsız ve esnek çalışma 
yaygınlaşacak, iş güvencesi tamamen ortadan kalkacak, 
emekçiler açlık sınırının altında ücretlerle çalışmaya mah-
kum edilecek, örgütsüz çalışma yaygınlaşacaktır. İşçi sağ-
lığı ve iş güvenliği açısından en riskli işçiler yine kiralık işçi 
statüsünde çalışan emekçiler olacaktır. Ayrıca bu yasadan 
en olumsuz etkilenecek olanlar kadın işçiler olacak ve ka-
dın işçiler üzerindeki sömürü derinleşecektir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında, işçiyi her türlü ko-
rumadan uzak bırakan, mühendis ve hekimi iş kazaları 
tazminatlarından sorumlu tutan, işvereni ve iş yaşamını 
denetlemekten sorumlu olan devleti ise her türlü so-
rumluluktan arındıran bir politika ile karşı karşıyayız. 
En son Cumhurbaşkanının 8. İş Sağlığı ve Güvenliği 
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DOKUNULMAZLIK TARTIŞMALARI VE YENİ ANAYASA…
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, milletvekili dokunulmazlıkları ve yeni anayasa tartışmaları 
üzerine 16 Mayıs 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

2015 Temmuzunda aniden alevlenen ve artık Türkiye Cum-
huriyeti Devletiyle PKK arasında bir savaş boyutunda de-
rinleşen çatışmaların önemli sonuçlarından biri de TBMM 
içindeki dengeleri, siyasi partiler arasındaki ilişkileri derin-
den sarsması ve milletvekili dokunulmazlığını tartışılır hale 
getirmesi oldu.

Tartışma, kimi parlamenterlerin terör örgütüne destek ver-
diği gerekçesiyle dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle 
başladı ve buradan parlamenter dokunulmazlığının tümden 
kaldırılmasına kadar uzandı. Çok geçmeden de kendimizi 
yeni bir anayasa tartışmasının içinde bulduk.

Burada öncelikle söylenmesi gereken, iktidar partisinin ve 
bu partiyle artık özdeşleşmiş Cumhurbaşkanının yeni ana-
yasaya dönük niyetleri doğru biçimde kavranmaksızın doku-
nulmazlık meselesini tartışmanın hiçbir anlam taşımadığıdır.

Bu ikisi birbirinden koparılamaz. Herkes şunu bilmeli ki, 
iktidarın öngördüğü yeni anayasa yasama ve yargının zaten 
önemli ölçüde budanmış bağımsızlığını tümüyle ortadan kal-
dıracak ve her iki kurumu yürütmenin, daha doğrusu yürüt-
me erkini kendi şahsında toplamış tek kişilik bir otoritenin 
(Başkan!) inisiyatifine tabi kılacak bir anayasa olacaktır.

Böyle bir sistemde parlamenterlerin dokunulmazlık hak-
kından yoksun kılınması, onları ‘Başkan’ın gücü ve iradesi 
karşısında, hatta keyfiyeti karşısında tümüyle savunmasız 
bırakacaktır. Bu durum “Teröre destek verenler cezasız mı 
kalsın?” ya da “Hırsızlar, yolsuzluklar soruşturulmasın mı?” 
gibi gerekçelerle meşrulaştırılamaz.

Aslında yürütmenin, yasama ve yargı karşısında daha da ini-
siyatifli kılınması, 12 Eylül darbe rejiminin de amaçlarından 
biriydi ve darbe rejimi bunu kısa sürede sağlamıştır. O gün-
den bugüne, özellikle AKP iktidarı döneminde bu çarpıklığın 
daha da pekişmesine tanık olduk. Üstelik bu dönüşüm, “12 
Eylül Anayasasını Değiştiriyoruz” sloganıyla ve yetmez ama 
evetçilerin de desteğini alarak gerçekleşti.

Yürütmenin, yargı ve yasama karşısında daha ağırlıklı hale 
gelmesi; Anayasa’da gerçekleşen bu yöndeki daralma yal-
nızca ülkemize özgü bir durum değildir. Ortadoğu’dan 
Afrika’ya, Asya’ya hatta Avrupa’ya dek uzanan son derece 
yaygın bir uygulama halini almıştır. Bunun da başlıca nedeni, 
bu yöndeki değişikliğin emperyalizmin bir talebi olmasıdır.

Küresel sermayenin başlıca amacı, ülkelerin doğal kaynak-
larının talanına, insan emeğinin sömürülmesine sınırlama 
getiren bütün engellerin ortadan kaldırılmasıdır. 80’li yıllar-
dan itibaren neo-liberalizmin ideolojik-politik boyutta bütün 
dünyada hâkimiyetini kurmasıyla beraber küresel sermaye-

nin bu yöndeki taleplerinin hızla hayata geçtiğini görüyoruz. 
Elbette ülkeden ülkeye değişen yöntem ve uygulamalarla; 
kiminde askeri darbeler yoluyla, kimilerinde ise olağan bur-
juva demokratik prosedürler uygulanarak…

Bu süreçte Türkiye’nin payına düşen de 12 Eylül askeri dar-
besi olmuştur. Darbe, diğer birçok gereksinimin yanı sıra 
esas olarak, ‘24 Ocak kararları’ adıyla bilinen neo-liberal ta-
leplerin hayata geçmesi için gerçekleşmiştir.

Bugün karşı karşıya kaldığımız gerçek, küresel sermayenin 
talepleriyle uyumlu biçimde iktidara gelen, güç ve inisiyatif 
kazanan bir parti ve genel başkanının, artık bu gücünü kendi 
kişisel çıkarı ve ideolojik saplantıları için daha fazla kullan-
mak istemesidir. Çelişki burada ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’nin adım adım otoriterleşmesine küresel sermaye-
nin çıkarları hatırına bugüne dek göz yumanların, hatta se-
çimlerde ve kritik referandumlarda destek verenlerin “yet-
mez ama evet”çilerin bugün birden muhalif kesilmelerinin 
nedeni de budur.

Sonuç olarak;

Mevcut Anayasa’nın 83. maddesi yasama dokunulmazlığının 
mutlak olmadığını, suç işleyen milletvekili hakkında Meclis 
kararıyla soruşturma ve kovuşturma yapılacağını hükme 
bağlamıştır. Milletvekilinin yargılanması yönünde anayasal 
bir engel yokken, “geçici madde” teklifinin arkasındaki ger-
çeği anlamak, kavramak zorunludur.   

Oy çokluğunu sınırsız iktidar sanan, kendi görüşleri dışındaki 
görüşleri suç sayan, yargıya ve kolluk gücüne istediği emri 
veren ve gereği gecikmeksizin yerine getirilen bir yönetimle 
karşı karşıya olduğumuz gerçeği karşısında, teklife evet oyu 
verilirken;

İktidarın tanımadığı Anayasa’nın, TBMM eliyle de tanınma-
dığı ilan edilecektir. Milletvekilleri hakkında soruşturma ve 
kovuşturma yapılması bağımsız olmayan savcılara bırakıla-
caktır. Milletvekillerinin rahatlıkla yargılandığı bir ortamda, 
bireysel hak ve özgürlüklerin güvencesi de kendiliğinden 
ortadan kalkacaktır. Milletvekillerinin, vekili oldukları vatan-
daşın hakkını savunmaları suçlamaya dönüşecek ve yargılan-
maları için yeterli görülecektir. Daha önemlisi AKP’nin yeni 
anayasasının yolu açılacaktır.

Burada AKP’nin teklifine amasız, fakatsız “hayır” demekten 
başka seçenek bulunmamaktadır.

 Mehmet Soğancı

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Konferansı’nda “İşçilerin ‘bana bir şey olmaz’ anlayışıyla 
hareket ettikleri için iş güvenliği ihlalleri yaptığı ve canın-
dan olduğu” söylemi bunun en net yansımasıdır.

Türkiye’de özellikle AKP iktidarı döneminde üretim; tek-
nik bilgi ve alt yapı olarak yetersiz, deneyimi ve dene-
yimli uzmanı bulunmayan kişi ve şirketlere bırakılmıştır. 
Kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapı-
lamaması iş cinayetlerinin Soma’da olduğu gibi katliama 
dönüşmesine neden olmuştur. AKP’nin iktidara geldiği 
Kasım 2002’den beri iş cinayetlerinde 17 binin üzerinde 
emekçi yaşamını yitirmiştir.

Ne yazık ki Soma gibi büyük bir facianın ardından yürü-
tülen, gerçek sorumluların yargılanmadığı, sorumluların 
görünen bir kısmının yargı önüne çıkartıldığı dava kamu-
oyunu tatmin etmekten uzaktır.

Soma’da yaşanan acı gerçeğin nedenleri ortadadır. Bu 
nedenler ile hesaplaşılmadığı sürece fabrikalarda, ma-
denlerde, inşaatlarda ve tüm çalışma alanlarında bizleri 
bekleyen yeni Soma’ların yaşanması kaçınılmazdır.

Soma katliamı göz göre göre gelmiştir. Çünkü; ocakta 
kömürün içten içe yandığının bariz göstergesi olan kar-
bon monoksit gazının aylardır limit değerlerin üzerinde 
seyretmesi ve gaz sensörlerinde bu değerlerin belli ol-
masına rağmen önlem alınmaması, ocak sıcaklığının bir 
aydan beri normalden yüksek olması, işçilerin baş ağrısı 
şikayetlerinde bulunması ve bu işçilerde ağrı kesici ilaçla-
rın yoğun olarak kullanımı net bir şekilde kömür yangınını 
göstermesine karşın üretim zorlamasının devam ettiril-
mesi katliamın meydana gelmesinin ana nedeni olmuştur.

Bizler,

Göz göre göre ölümle karşılaşmanın ne kader ne de fıtrat 
olmadığını çok iyi biliyoruz.

Her anı ölüm, sakatlanma ve meslek hastalıklarına yaka-
lanma riski taşıyan çalışma koşullarının ortadan kaldırıl-
masının zor olmadığını çok iyi biliyoruz.

Biz yaşamını alın teriyle kuran emekçiler, güvenceli ko-
şullarda çalışmak ve emeğimizin karşılığını almak istiyo-
ruz.

Güvencesiz, sendikasız ve kayıt dışı çalıştırılmak istemi-
yoruz.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramlarıyla temelden çelişen 
ve özellikle kamuya ekonomik anlamda da yük olan, iş-
çileri köleleştiren taşeron ve rödovans sistemlerine son 
verilmesini istiyoruz.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları piyasacı yaklaşımlarla 
çözülemez. Sendikaların, meslek odalarının, üniversitele-
rin karar süreçlerinde ve yönetiminde yer aldığı, idari ve 
mali yönden bağımsız, demokratik bir işleyişe sahip Ulu-
sal İşçi Sağlığı Güvenliği Kurumu bir önce oluşturulması 
gerektiğini bir kez daha yineliyoruz.

Soma’da yaşanan iş cinayetini doğuran nedenler ve bu ci-
nayetin sorumluları ile hesaplaşmadan sağlıklı ve güvenli 
çalışmanın mümkün olmadığının altını bir kez daha çizi-
yoruz.

SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ…

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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TMMOB 44. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu, 26-29 Mayıs 2016 ta-
rihlerinde gerçekleştirildi. Kocatepe Kültür Merkezi’nde 
üç gün süren Genel Kurul, 29 Mayıs Pazar günü TMMOB 
Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi'nde yapılan 
seçimle sona erdi. Genel Kurulda, 10 Ekim katliamının 
burukluğu yansıyan açılış konuşmalarında, ülkenin için-
den geçtiği karanlık dönemde gerçekleştirilen TMMOB 
Genel Kurulu’nun daha da önemli hale geldiği ifade edilir-
ken, gerici-faşist yönetim anlayışına karşı ortak mücade-
lenin önemine vurgu yapıldı.

Genel Kurul, çalışmalarına Divan’ın oluşturulmasıyla baş-
ladı. Divan Başkanlığı’na Şehir Plancıları Odası’ndan Ü. 
Nevzat Uğurel seçilirken, Divan Başkan Yardımcılığı’na 
Peyzaj Mimarlar Odası’ndan Necla Yörüklü ve Makina 
Mühendisleri Odası’ndan Nusret Doğan Albayrak; yaz-
man üyeliklere ise Elektrik Mühendisleri Odası’ndan 
Murat Kocaman, İç Mimarlar Odası’ndan Hanze Gürkaş, 
Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Ümit Uzunhasanoğlu ve 
Mimarlar Odası’ndan Elif Güven getirildi.

Genel Kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardın-
dan Anıkabir Çelenk Komisyonu oluşturuldu. Günde-

min oylanarak kabul edilmesi sonrası 10 Ekim Ankara 
Katliamı’nda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarından oluşan 
sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Genel Kurula katı-
lan delegeler ve konuklar, gösteriminin sonunda Emek, 
Barış ve Demokrasi Mitingi’nde yaşamını yitirenleri ayak-
ta alkışladılar.

Soğancı: “Parlamenter Demokrasi Fiilen 
Feshedildi”

TMMOB 43. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı Genel Kurul açılış konuşmasına, 10 Ekim 
Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anarak, “Unutursak, 
unutturursak yüreğimiz kurusun” sözleriyle başladı. So-
ğancı, TMMOB’nin bugünlere gelmesinde büyük emeği 
olanları, TMMOB eski Başkanı Teoman Öztürk’ü, 2013 
Gezi-Haziran Direnişi ve sonrasında yiten canları; Suruç, 
Diyarbakır, İstanbul, Ankara ve Güneydoğu’daki katliam-
larda hayatını kaybedenleri; Soma’da, Ermenek’te ve iş 
cinayetlerinde yaşamını yitirenleri saygıyla andı. Soğancı, 
azami kâr güdüsü ile esnek, taşeron çalışma sistemini 
sürdürenleri; düşünce, toplanma, örgütlenme, basın öz-
gürlükleri ve barajsız siyaset yapma hakkını engelleyen 

TMMOB ODA YAZMAN-SEKRETER ÜYELERİ TOPLANTISI YAPILDI 
TMMOB Oda Yazman (Sekreter) Üyeleri, TMMOB Genel Kurul hazırlıklarını görüşmek üzere 16 Mayıs 2016 Pazar-
tesi günü TMMOB’de bir araya geldi.

Toplantıya; TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Tülay Koç (ÇMO), Hüseyin Önder (EMO), Nurhak Tatar (FMO), 
Ali İpek (HKMO), Bahattin Sarı (İMO), Hüseyin Kaya (İMO), Faruk İlgün (JMO), Necmi Ergin (MADENMO), Yunus 
Yener (MMO), Ezgi Özkılıç (PMO), Çiğdem Camkıran (PEYZAJMİMO) ve Hüseyin G. Çankaya (ŞPO) katıldı.

MİMARLAR ODASINA YÖNELİK BASKILARA PROTESTO…
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin kullanımında bulunan Yıldız Sarayı Dış Karakol Binasının boşalttırılması 
ve Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yöneticileri ve 
beraberindekilerin gözaltına alınmasını protesto etmek için 31 Mayıs 2016 Salı günü Ankara’da da eylem düzenlendi.

Akşam saatlerinde TMMOB önünde buluşan yüzlerce TMMOB üyesi Sakarya Caddesi’ne yürüdü ve burada bir basın 
açıklaması yapıldı.
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TMMOB’nin bu ihtiyacın gereklerini yerine getireceğine 
olan inancım tamdır.”

Soğancı, eşitlik ve özgürlük, bir arada kardeşçe yaşamak, 
gericiliğe ve karanlığa karşı aydınlığın yaratılması, emper-
yalizme ve neoliberal politikalara karşı insanca bir yaşam, 
demokratik, bağımsız, eşit ve gerçekten laik bir Türkiye 
için, bilim ve teknolojinin halkın hizmetine sunulması için 
TMMOB’ye sahip çıkma ve güçlendirme çağrısı yaptı.

10 Ekim Dayanışma Derneği’nden Destek Çağrısı

Soğancı’dan sonra kürsüye ilk olarak 10 Ekim Dayanışma 
Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun çağrıldı. Sakinci 
Coşgun, derneğin 3 ay önce kurulduğunu, en önemli mü-
cadelelerinin “adalet” mücadelesi olduğunu vurgularken, 
şunları ifade etti:

“Hâlâ dosyanın üzerinden gizlilik kararının kaldırılmadı-
ğı; hayatını kaybedenlerin eşyalarının teslim edilmediği; 
ölümlerin bile bile gelmesine, skandal belgelere rağmen 
hiçbir yetkilinin izahat vermediğini biliyoruz. Katliamın 
hesabının sorulması adına bir araya geldik. Örgütlü öldü-

rüldüğümüzü, örgütlü olarak yolumuza devam etmemiz 
gerektiğini biliyoruz. En somut, en temel haklarımızı bile 
dile getirme noktasında baskı, zulme uğruyoruz. Bu bir 
heves derneği değildir, gerçek anlamda mücadelenin 
sesi, katliamda hayatını kaybeden ailelerin, 500’e yakın 
yaralının sesi olmak için bir araya geldik. Hayatları yok 
olan insanların istedikleri şeyi yapmak istiyoruz. Barışın 
gelmesini, emeğin ve demokrasinin değerinin yerini bul-
masını istiyoruz. Her ayın 10’unda saat 10.04’te anmalar 
gerçekleştiriyoruz. Duruşmalarda da tek vücut olacağız. 
Sizleri davet ediyor, dayanışmamıza destek vermenizi 
rica ediyorum.”

Beko: “AKP Eliyle Yeni Bir Rejim Kuruluyor”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise TMMOB ile on yıllar-
dır emek, barış ve demokrasi için omuz omuza mücade-
le verdiklerini belirterek, bu tarihsel birlikteliğin daha da 
güçlendirilmesi, ülkenin karanlık bir uçuruma sürüklen-
mek istendiği günlerde omuz omuza olmanın bir görev 
olduğunu söyledi.

bütün anti-demokratik uygulamaları yaratanları, mez-
hepçi faşizmi, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik düşmanlı-
ğını, savaş kışkırtıcılığını, provokasyonları ve yapılan kat-
liamları ise kınadı.

TMMOB Genel Kurulu’nun fiili başkanlık sisteminin ilan 
edildiği, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırıldığı, par-
lamenter temsili demokrasinin fiilen feshedildiği, anayasa 
ihlallerinin doruğa vardığı, Kürt halkına yıkım ve katliam-
ların reva görüldüğü, ölümlerin kutsandığı, milliyetçiliğin 
körüklendiği bir Türkiye koşullarında toplandığına dikkat 
çeken Soğancı, AKP’nin hedeflediği İslami rejim egemen-
liği için laikliğin tasfiye edildiği, kadın ve çocuk istisma-
rının sistemli olarak propaganda edildiği, şeriatçı düzen-
lemelerin yapıldığı, emekçilerin hak ve kazanımlarının 
yoğun saldırı altında olduğuna vurgu yaptı.

Soğancı, “Siyasal iktidarın ‘ustalık’ döneminde devreye 
soktuğu otoriter düzenlemeler, gerici eğitim sistemi, 
insanların yaşam biçimlerine ve tercihlerine ait düzen-
lemeler, hayatın her alanını şekillendirme isteğinde so-
mutlanan sayısız dayatmalar, halkın kaygılarını ve tepkile-
rini artırırken aynı dönemde AKP, iktidarını pekiştirmiş, 
‘Yeni Türkiye’si doğrultusunda önemli adımlar atmıştır. 
Parlamenter sistemi dışlayan otoriter-faşist yönelimi 
daha fazla açığa çıkmış, laiklik karşıtı gerici uygulamaları 
yoğunlaşmıştır. Son iki yılda ülkemiz, halkımız, TMMOB 
ve bütün ilerici güçler, sömürü, yolsuzluk ve baskı-zulüm 
iktidarının düşmanca icraatlarına maruz kalmıştır” diye 
konuştu.

7 Haziran seçimlerinden bu yana ülkeyi kan gölüne çevi-
ren bir sürecin, dozu giderek artan bir şekilde yaşandığını 
ifade eden Soğancı, “Ölümler ve siyasal çatışma sürek-
li olarak körüklenmektedir. Diyarbakır, Suruç, Ankara 
katliamları ile Güneydoğu’da yüzlerce insanımızın öldü-
rülmesi, halkın göçe zorlanması ve en son gerçekleşen 
Sultanahmet ve Ankara katliamları, iktidarın izlediği yanlış 
iç ve dış siyasetle doğrudan bağlantılıdır. Yakılıp-yıkılmış 
kentleri ile iktidar bütün Türkiye’yi terör alanı haline ge-
tirmiştir. Ülkeyi altından kalkamayacağı bölgesel ve ulus-
lararası sorunlar yumağı içine sokmuştur. Bugün ülkenin 
içinde bulunduğu ekonomik durumu, sömürüyü, gelir da-
ğılımındaki eşitsizlikleri, tek lidere biatı ve tek parti dev-
letini konuşmak yerine savaşı konuşur durumdayız” dedi.

AKP’nin “Yeni Türkiye”si…

AKP’nin ‘Yeni Türkiye’sinin, Cumhuriyetin tarihsel kaza-
nımlarını, laikliği, bilimi, aydınlanmayı ve modern toplum-
sal yaşamı karşısına aldığını belirten Soğancı, emekçilere, 
kadınlara, gençlere, sanata, tarihsel değerlere düşman-
lığın gündelik yaşamın öğeleri haline geldiğini ifade etti. 
Gerici, sermayeci, emek düşmanı rejim değişikliği ile 
kamu yönetiminin partizanca yeniden yapılandırıldığını 
kaydeden Soğancı, “Güvencesiz çalışma biçimleri yay-
gınlaştırılmış, iş cinayetleri kader ve fıtrata bağlanmıştır. 
Eğitimde ve bütün toplumsal yaşamda dinselleştirmeyi, 
mezhepçiliği, gericiliği yaygınlaştırmıştır. Öyle ki, cinsel 
sapıklıkla iç içe, şeriatçı ideoloji ve kültüre uygun fetvalar, 
açıklamalar, uygulamalar birbirini izlemektedir. AKP’nin 
‘Yeni Türkiye’si, böyle bir Türkiye’dir” diye konuştu.

İktidarın ülkeyi kaosa sürüklediğini kaydeden Soğancı, 
“AKP rejimi tarafından kutuplaştırıcı, yıkıcı, boyutlara 
vardırılan Kürt sorununda gerçek çözüm, bir arada kar-
deşçe yaşam yönünde demokratik hassasiyetlerin ege-
men olmasındadır” dedi.

“TMMOB’ye Her Zamankinden Çok İhtiyaç Var”

Soğancı, TMMOB’nin iktidarın baskı ve zulüm politika-
larına karşı sinmediğini, mücadeleyi büyüttüğünü belir-
tirken, TMMOB’nin yeri geldiğinde karanlığın karşısında 
aydınlığı temsil etmekten asla geri durmadığını vurguladı.

Soğancı şöyle konuştu:

“Baskının, zulmün arttığı; ülkenin yangın yerine çevrildiği 
bu karanlık günlerde, korkmadan, yılmadan gerçekleri 
haykırabilen bir TMMOB’ye gerçekten ihtiyaç var. Dev-
rimci, demokrat, ilerici, yurtsever, çağdaş mühendis, mi-
mar ve şehir plancılarının omuzları arasındaki mesafenin 
azaltılması ve ortak aklımızın, kolektif yapımızın kendi-
sini yeniden üretmesi çok önemli. TMMOB’yi TMMOB 
yapan, şimdiye kadar ayakta tutan, savrulmasına ve diz 
çökmesine asla izin vermeyen arkadaşlarımızın çalışma 
tarzına, inançlarına ve kararlılıklarına bu dönemde her 
zamankinden daha çok ihtiyaç var. Emeğin, eşitliğin, 
özgürlüğün, barışın, adaletin yani insandan yana olan 
her fikrin ve fiilin içinde ve özünde olan bir TMMOB; 
bu ülkenin vicdanıdır. Vicdanların yok edildiği böylesine 
bir dönemde TMMOB’ye her zamankinden çok ihtiyaç 
var. Her dönem olduğu gibi önümüzdeki dönemde de 
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“Gün Memleket İçin Sorumluluk Alma Günüdür”

Birleşik Haziran Hareketi’nden Gamze Yücesan Özde-
mir, “Memleket yangın yerine dönmüşken bir aradayız. 
Bu memleketi zalimlere, zorbalara teslim etmeyeceği-
mizi bir kez daha ifade etmek için bugün burada olmak 
çok değerli, çok önemli” derken, büyük bir yıkım siyaseti 
uygulandığına, en büyük yıkım alanının ise düşünsel yıkım 
olduğuna vurgu yaptı.  Gamze Yücesan Özdemir, “Siya-
set değişmez görüneni değiştirebilme gücüdür. Yıkılmaz 
sanılanı yıkalım ve kurulmaz denileni kuralım. Bunu yapa-
bilmenin tek yolu, bugün memleket için sorumluluk al-
maktır. İleri, devrimci, demokrat güçler, mimar mühen-
disler; gün memleket için sorumluluk alma günüdür. Bu 
ortak bir yaşam düşüne sahip olmaktır. Emekten yana, 
laik, antiemperyalist bir memleket kurma gücüne inan-
maktır. Ortaklıklara sahip çıkmaktır. Herkes farklılıkların 
altını çiziyor. Biz ortak olanı görmek gerektiğini düşünü-
yoruz” diye konuştu.

“Eşit Bölüşüm, Fakirlikte Eşitlik Değil, Zenginlikte 
Eşitliktir”

CHP adına kürsüye gelen İstanbul Milletvekili Aykut Er-
doğdu, “Bizi bilim ve teknoloji ile buluşturan, oturduğu-
muz kentlerden, yediğimizden, yollara, köprülere, bun-
ların hepsine alın terini koyan, bunları bize armağan eden 
mühendis, mimar ve şehir plancılarına partim, seçmenim 
adına teşekkür ediyorum” diyerek başladı. Dünyanın bü-
tün halklarının neoliberal vahşi kapitalizmin açık saldırısı 
altında olduğunu söyleyen Erdoğdu, küresel şirketlerin 
dünyanın her tarafından kural tanımadan hareket ettik-
lerini, özelleştirme ve tekelleştirme ile bu düzenin sür-
düğünü anlattı.

Aykut Erdoğdu, ülkemizde yaşanan süreci aktarırken 
şunları söyledi:

“Madenlerimizin hepsi elimizden gitti. Kömür, alümin-
yum... Bor madenlerimiz gitmek üzere. Doğalgazda 
korkunç yolsuzluklar yapılıyor. Bunların sonucunda 
halkımız ödemesi gereken faturaların iki katını ödüyor. 
Kentlerimizde büyük bir yağma başladı. Arsa karşılığı ge-
lir ortaklığı adı altında yağma miktarı 100 milyar doları 
buldu. İnsanların gecekondularına, mülkiyet haklarına te-
cavüz başladı. Karayolları, demiryollarında aynı projeler 
3-4 katı fiyata yapılıyor. Mega projelere verilen Hazine 
garantilerinin toplam tutarı 125 milyar dolara ulaştı. Ge-

lecek nesilleri borçlandıran bu projeler İstanbul’un son 
temiz hava ve su kaynakları olan Kuzey ormanlarını yok 
ediyor. Kamu okulları, imam hatipler haricinde eğitim 
verebilir durumda değil. Orta ve üst gelir özel okullara 
gönderirken, alt gelir grubundaki yurttaşlar niteliksiz, 
kalitesiz kamu eğitimine tabi tutuluyor. Gericileştirilen 
eğitimden geleceği kurtaran nesillerin çıkması mümkün 
değil. Kutuplaşma ve çatışma Türkiye’yi kanlı bir süre-
cin içine soktu. Temel kamu hizmeti veren en stratejik 
sektörlerimiz yabancıların eline geçmiştir. Havalimanla-
rı, madenler, sigara şirketleri, tarım şirketleri, bankalar 
yabancıların elinde. Cep telefonu şirketleri, zincir mağa-
zalar, borsalar küresel yabancı şirketlerin eline geçmiş 
durumda. Bunlara karşı birlikte mücadele etmemiz ge-
rekiyor. Sendikalar, birlikler ve kooperatifler bunun en 
pratik yoludur.”

Erdoğdu, özelleştirmelerle vaat edilenlerin hiçbirinin 
gerçekleşmediğini, fiyatların arttığını, istihdamın azaldığı-
nı belirtirken, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sınıf teorisinin önümüze koyduğu tek tek ortaya çıkıyor. 
Bugün en büyük problem servet dağılımıdır. Mülkiyet 
sorununa doğrudan müdahale etmek zorundayız. Bu ül-
kenin zenginliğini, bu ülkenin halklarına eşit bölüştürebil-
mektir yapmamız gereken. Eşit bölüşüm, fakirlikte eşitlik 
değil, zenginlikte eşitliktir. Bunun da ön koşulu demokra-
si ve barıştır. Bunun adı bir anlamda devrimdir ve biz zor 
bir Ortadoğu ülkesinde yaşıyoruz. Suruç’ta, Ankara‘da, 
katliamlarda can veren insanlara bu borcumuz var. Bunu 
yapabilirsek dünyanın tüm mazlum halkları ‘Bizim için 
umut var’ diyebilirler.”

“Cumhuriyetin Özde Yurttaşı, Sözde Yurttaş 
Olmaz”

HDP adına kürsüye gelen Ankara Milletvekili Sırrı Sü-
reyya Önder, 10 Ekim Katliamı’na ilişkin TMMOB Ge-
nel Kurul açılışında yapılan gösterime atıfta bulunarak, 
“İnsan mecalsiz kalıyor. Sözün hükmünün bittiği anlar 
var. TMMOB ne güzel söyledi, unutursak yüreğimiz ku-
rusun” dedi. Meslek örgütlerinin emekten, halktan yana 
sözlerini söylerken her birinin uzmanlık alanıyla ilgili ta-
leplere et ve kemik kazandırdıkları için toplum nezdinde 
daha anlaşılır olduklarını anlatan Önder, “TMMOB’nin 
hayatımızdaki yeri bu nedenle çok daha anlamlı” dedi. 
TMMOB’nin bir müşterek payda üzerinde farklı düşünen 

AKP eliyle yeni bir rejim kurulduğunu ifade eden Beko, 
“Bunun nasıl bir rejim olduğuna geçtiğimiz hafta beraber-
ce tanık olduk. TBMM kendisine yönelik bir darbe giri-
şimini onayladı. TBMM iktidarın denetimindeki mahke-
melere teslim edilmiş oldu. Gidilen yer açıkça ortadadır. 
Kimse niyetini gizlememektedir. Amaç başkanlık sistemi-
ne geçiş adı altında tek adam rejimi kurmaktır. Bu yolda 
tüm engelleri ortadan kaldırmaktır. Güçler ayrılığı ilkesi, 
seçme seçilme hakkı, laikliğin son kırıntıları da ortadan 
kaldırılmak istenmektedir” dedi.

Kani Beko, işçileri çağdışı bir şekilde köle alır satar gibi 
pazarlamak için yasa çıkarıldığını, tarihin en büyük suçu 
olan köle ticaretinin 21. Yüzyıl’da serbest bırakıldığını 
belirtirken, “Utanç Yasası” olarak nitelendirdiği bu dü-
zenlemeyi iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesi’ne 
başvuracaklarını söyledi. Uluslararası hukukta ve Türki-
ye’deki hukukta insan ticaretinin yasak olduğu bilindiği 
halde böyle bir yasaya oy verenlerin suç işlediklerini ifade 
eden Beko, 2 yıl içinde 12 Soma katliamı kadar işçinin 
çalıştıkları yerlerde can verdiğine dikkat çekti.

Kâr uğruna insanların öldürüldüğü, doğa ve kentlerin yok 
edildiğini, bu yağma ve talana itiraz eden mühendis, mi-
mar ve şehir plancılarının ise düşman ilan edildiğini söy-
leyen Beko, “TMMOB ve odalarını kuşatıp, baskı altına 
alarak teslim almaya çalışıyorlar. Ranttan önce halkı, ser-
mayeden önce işçi ve emekçileri düşünen mimar, mü-
hendis, şehir plancıları bu ülkeyi ve halkını en çok seven 
insanlardır” dedi.

Özgen: “Faşizmin Topyekün Saldırıları 
Kurumsallaşıyor”

Kamu Emekçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Lami 
Özgen de, 10 Ekim Katliamı’nda yaşamını yitirenleri ana-
rak sözlerine başladı. Özgen, “Biz bu ülkenin muhalif 
emek meslek örgütleri uzun bir süredir bütün eksikle-
rimize rağmen bütün sıkıntılarımıza rağmen bir arada, 
emek, demokrasi barış eşitlik, özgürlük mücadelesini ve-
riyoruz, vermek zorundayız, bundan sonra da vermeye 
devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasında TMMOB’ye yönelik baskılara değinen 
Özgen,

“TMMOB’nin sadece kuruluş yasası gibi düzenlemeler-
le elini kolunu bağlamak değil, aslında hükümetin birçok 

alanda yürüttüğü politikalara karşı açtığı mahkemelerde 
AKP iktidarının ve sarayın ne kadar hışmına uğradığını 
biliyoruz. Bizim yaşam alanlarımız, kentlerimiz, ovaları-
mız, dağlarımız, suyumuz peşkeş çekiliyor. Kapitalizme, 
yandaşlara peşkeş çekiliyor. Sömürü ve zulmün alanla-
rına dönüştürülmek isteniyor. Soruşturma, sürgün, işten 
atma ve faili meçhul cinayetlerle karşı karşıyayız. Temel 
hak ve özgürlüklerimiz, elde ettiğimiz değerlerimizi, ida-
ri işlemlerle yönetmeliklerle yok sayma hukuksuzluğunu 
kurumsallaştırmak istiyorlar. Baskı ve zulüm uygulama-
larına karşı durmak zordur, ama karşı durmaya devam 
edeceğiz. Biat da etmiyoruz, boyun da eğmiyoruz” dedi.

Faşizmin topyekun saldırılarının kurumsallaştığını, dikta-
tör rejimin kurulmak istendiği belirten Özgen, Meclis’te-
ki son uygulamayı da 3. Saray darbesi olarak nitelendirdi. 
Topyekun saldırılara karşın topyekun mücadele vurgusu 
yapan Özgen, “8 Mayıs’tan beri bölgesel mitingler yap-
maktayız. Eşit, özgür, demokratik bir toplum çerçevesin-
de bu ülkede bir arada yaşam için ortak duruşlara ihtiyaç 
vardır” diye konuştu.

İlhan: “Daha Fazla Katledilmemek İçin El Ele 
Vermeliyiz”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Ba-
yazıt İlhan, TMMOB’nin bilimi ve teknolojiyi emperya-
lizm ve sömürgenlerin lehine değil, bu ülkenin halklarının, 
emekçilerinin yararına gördüğünü ifade ederek başladığı 
konuşmasına, “Biz de sağlığı bir hak olarak görüyoruz, 
toplum yararına geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. 
Herkesin yaşam ve sağlık hakkı olduğunu düşünüyoruz. 
Bunu yapabilmemiz için emeğin, demokrasinin hakim ol-
ması, barışın gelmesi gerektiğini biliyoruz. Onun için yo-
lumuz sıklıkla kesişiyor. TMMOB ile birlikte ortak yaşam 
mücadelesi, doğayı, kentleri koruma, sağlığı koruma mü-
cadelesi, savaşa karşı barışı savunma, emeğin değerlerini 
savunma, demokrasi mücadelesi vermekten memnunuz” 
diyerek devam etti.

Bu mücadeleye bugüne kadar emek veren, bundan 
sonra emek vermeyi taahhüt eden mühendis, mimar 
ve şehir plancılarına şükranlarını ve dayanışma duygu-
larını ileten İlhan, “Bu mücadele içinde bizi katlediyor-
lar. Maraş, Sivas’ta, 10 Ekim’de, Ankara’da, İstanbul’da, 
Diyarbakır’da, Roboski’de katletmeye devam ediyorlar. 
Daha fazla katledilmemek için el ele vermek zorundayız” 
diye konuştu.
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“Açık ve Net Şeriat İstiyorlar”

ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Pelin Bektaş ise, iktidarın 
en belirgin karakteristik özelliğinin “yalan söylemek” ol-
duğunu ifade ederek, “Bugün de eşitliğin, özgürlüğün, 
kardeşliğin, bir arada yaşamın düşmanı kendine ‘adalet 
ve kalkınma’ diyebiliyor. Ama şimdi değişen bir çerçeve 
olduğunu düşünüyorum. Artık yalana ihtiyaçları yok, bir 
o kadar cüretkar konuşabiliyorlar. Meclis Başkanı ‘artık 
laikliği istemiyorum anayasada’ diyebiliyor. Ensar Vakfı ile 
kol kola girip çocuklarımızın hayatlarını çalabiliyorlar. Ba-
kan önüne geçiyor, utanmadan sıkılmadan sahipleniliyor. 
Komisyon kurdular, bir çocuk 15 yaşında nasıl evlendi-
rilir, tecavüzcüsüyle bir kadın nasıl evlendirilebilir diye 
bunları yasa olarak sunuyorlar” diye konuştu.

AKP’nin hiçbir adımına ortak olmamak, yan yana gelme-
mek, alkış tutmamak gerektiğinin altını çizen Bektaş, söz-
lerini şöyle tamamladı:

“Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayacağım diyen, 
Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlık ilkesini tamamen fesheden, 
Meclis‘i fesheden bir Saray oturanının kolaylaştırıcılığında 
yürütülen gerici, faşist bir diktatörlükle karşı karşıyayız. 
Açık ve net şeriat istiyorlar. Gericiliği, faşizmi, savaşı de-

rinleştirenlere karşı ortak mücadelemizi oluşturmak zo-
rundayız. Bu memleketin umudu yeşertmeye ihtiyacı var. 
Emek, barış, demokrasi diyen bir TMMOB’ye bu mem-
leketin ihtiyacı var.”

“İnadına Şarkılar Söyleyeceğiz”

Sanat topluluklarını temsilen kürsüye gelen Ferahnur 
Barut, Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yar-
dımlaşma Vakfı, Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği, Dil 
Derneği, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği, 
Sevda Cenap And Vakfı, Öykü Günleri Derneği, Opera 
Solistleri Derneği adına konuşma yaptı. “Obur bir cana-
var gibi elimizdeki bütün değerleri, sığındığımız doğayı, 
yaşadığımız alanı, çalıştığımız yerleri yok ettiler” diyen 
Barut, “Şimdi gerçekle yalan arasındaki dönemeçteyiz. 
Aklı yok eden koca karanlığa karşı direnmeye çalışanlarız. 
Onca acıyı sırtımızda taşımamıza rağmen hala ayak dire-
yenleriz. Adalet ve hafızanın devlet tarafından buruşturu-
lup atıldığı yerlerde Brecht’in dediği gibi inadına şarkılar 
söyleyeceğiz” diye konuştu.

43. Dönem Çalışmaları Genel Kurula Aktarıldı

Açılış konuşmalarından sonra verilen öğlen arasının ar-
dından Genel Kurul çalışmalarına Yönetmelikler Komis-

ama aynı duyguyu paylaşan birçok insanla birlikte çalışma, 
mücadele hukuku oluşturabildiğine dikkat çeken Önder, 
“Bizim en çok borçlu olduğumuz pratikler bu pratikler-
dir” diye konuştu.  

Sırrı Süreyya Önder, Türklerin Anadolu’ya geldiklerinde 
“Biz 72 millete bir nazarla bakarız” anlayışıyla o dönem-
de yağma ve talanın olduğu Anadolu’ya iyi geldiklerini ve 
Anadolu’yu yurt ettiklerini anlatırken, Cumhuriyet ile 
birlikte bu ülkenin kendisini inşa etmek için 100 yıllık bir 
avans aldığını, başta biz ruhuyla başlayan hareketin gide-
rek tekleştirildiğini söyledi. “Cumhuriyet’in özde yurtta-
şı sözde yurttaş olmaz” diyen Önder, kimlik siyasetinin 
önce muktedirler eliyle yapılmaya başlandığını, kentlerin 
boşaltılıp, ucuz işçi stokuna dahil edildiğini, işçi sınıfının 
Kürtleştirildiğini belirtti. “Emperyalist devletler kendi iç 
çelişki ve çatışmalarını başkalarına ihraç edebildikleri için 
kendi ülkelerinde misli bir refahı sağlayabiliyorlar” diyen 
Önder, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu ülkede yıllarca egemenlerin kendi iç çelişki ve ça-
tışmalarının ihraç edileceği yer, Aleviler, Kürtler, kadın-
lar oldu. Kürt siyasal hareketi, kimlik hareketinden çok 
zulme karşı meydan okuma, özgürleşme ve demokra-
tikleşmenin yılmaz, yıldırılamaz savunucuları olarak çıktı 
ortaya. Bugün buna tahammül edilemiyor. Dizi toprağa 
değmemiş halkın temsilcilerine, görünür bütün siyasal 
alanlardan tehcir etme politikası uygulanıyor. Ne acı ki, 
türlü gerekçelerle kendisini sol içinde tarif eden arka-
daşlarımız, ‘Bunlar meseleyi referanduma götürmek isti-
yorlar’ diye… Sanki bunu yapmak isteseler, kendi millet-
vekillerinden 20’sine ‘Siz hele bir hayır oyu verin’ deyip 
yapamazmış gibi. Bu arkadaşların katkısıyla Kürtlere bu 
alan dar edilmek isteniyor. İnsanın canını yakan bu.”

Cerattepe Direnişi’nde kendisini sol içinde tanımlayan 
bir kişinin “Burası Cizre değil ulan” dediğini belirten Ön-
der, “Uğraşmak zorunda olduğumuz düşünce budur. Sı-
kıntılar ayyuka çıktığında herkesin vurun Kürt’e dediği bu 
anlayışı bizim paramparça etmemiz lazım” sözleri, salon-
dan “Faşizme karşı omuz omuza” sloganlarıyla karşılandı.

“Artık Söz Bitti. Söz Değil, Eylem Zamanı”

EMEP Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, halkından yana 
mimar, mühendis ve şehir plancısı olmanın gerçekten zor 
olduğunu, TMMOB’nin de bu bedeli ödediğini, siyasi ik-
tidarın yandaş basını üzerinden karalanmaya çalışıldığını, 

ama bu karalanmanın aslında bir taltif olduğunu söyledi. 
“Bu doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Aksi böylesi bir 
ceberut iktidarla, sermaye ile bütünleşmiş olmak demek-
tir ki bu da kimseye yakışmayan bir tutumdur” diyen 
Doğan,  10 Ekim Katliamı’nda ölenlerin isimlerinin sıra-
landığı gösterime, 14 yıldır iş cinayetleri, kadın cinayet-
lerinde ölenlerin, Kürt halkının mücadelesinde ölenlerin, 
doğa katliamlarında ölenlerin, çarpık yapılaşma, trafik 
kazasından dolayı ölenlerin isimleri de eklenseydi “kan 
gölüne dönmüş ülkenin resminin” ortaya çıkmış olacağını 
söyledi.

“Bu ülkeyi yönetenlerin hamurunda tek din, tek millet, 
tek mezhep, tek cinsiyet tavrı var ya, Meclis’in halka karşı 
sorumluluğunu ortadan kaldırmak, 6 milyon dişi tırnağı, 
canıyla oy vermiş ya da almış olanların emeklerini yok 
saymak da yetmiyor. Her şey tek olsun. Öylesi bir yere 
doğru gidiyoruz” diye konuşan Doğan, topyekun müca-
dele vurgusu yaparken, bundan daha geriye gitmenin tes-
lim bayrağını çekmek anlamına geleceğini kaydetti. Şük-
ran Doğan, “Asgari müştereklerde birleşmenin zamanı 
geldi geçiyor. Artık söz bitti. Söz değil, eylem zamanıysa 
adımlarımızı, sivri yanlarımızı törpüleyerek ve birbirimizi 
anlamaya çalışarak, bundan başka gidecek yol yok” diye-
rek sözlerini tamamladı.

“Yenemedik, Yeneceğiz!”

HTKP adına konuşan Metin Uçak ise, Haziran Direnişi’ni 
anımsatarak, “Haziran’da AKP’yi yenemedik, ama sadece 
yenemedik. Bilindiğinin aksine tarihte biz az yeneriz, ama 
yeneriz. Yeneceğiz. Bir daha gelmemek üzere göndere-
ceğiz. Bu konuda kararlıyız” diye konuştu. Türkiye’de, 
ve dünyada sol hareketin her zaman toplumla hareket 
etmesi için çeşitli bağlar oluştuğuna dikkat çeken Uçak, 
bunun ücretler ya da emeğin sorunu olmayabileceğini 
belirtirken, Rusya’da Ekim Devrimi’nin toplumsal bağlan-
masının barış olduğunu ifade etti. Türkiye’de solun an-
tifaşizmle dönemsel olarak buluştuğunu, bugün gördüğü 
toplumsal bağlanma noktasının ise “laiklik” olduğunu vur-
gulayan Uçak, AKP’nin en önemli yeteneğinin muhalifleri 
bölmek olduğuna dikkat çekerken, “AKP’den herhangi 
bir hayır gelmez. AKP’nin iyi görünen hiçbir şeyine her-
hangi bir şey yapmamak gerekir. Bunu referandumlarda, 
seçimlerde falan göremedik. Türkiye sol hareketinin la-
ikliğe sahip çıkması, bu yönde toplumsallaşma adımları 
atması, mutlak şunu bilince çıkarması gerekir: Biz yene-
medik ama yeneceğiz” dedi.
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TMMOB 44. DÖNEM KURULLARI BELLİ OLDU
TMMOB'nin 26-29 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen 44. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan se-
çimlerle 44. Dönem Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri belirlendi.

TMMOB 44. Dönem Yönetim Kurulu
Bilgisayar Mühendisleri Odası Ali Rıza Atasoy
Çevre Mühendisleri Odası Cihan Dündar
Elektrik Mühendisleri Odası Cengiz Göltaş
Fizik Mühendisleri Odası Ekrem Poyraz
Gemi Mühendisleri Odası Can Durgu
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Alper Dinç
Gıda Mühendisleri Odası Kemal Zeki Taydaş
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ali Fahri Özten
İçmimarlar Odası Ömer Sencar
İnşaat Mühendisleri Odası Züber Akgöl
Jeofizik Mühendisleri Odası Murat Fırat
Jeoloji Mühendisleri Odası Ersin Gırbalar
Kimya Mühendisleri Odası Mehmet Besleme
Maden Mühendisleri Odası Niyazi Karadeniz
Makina Mühendisleri Odası Emin Koramaz
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Cemalettin Küçük
Meteoroloji Mühendisleri Odası A. Deniz Özdemir
Mimarlar Odası Bahattin Şahin
Orman Mühendisleri Odası İsmet Aslan
Petrol Mühendisleri Odası Mehmet Çelik
Peyzaj Mimarları Odası Ozan Yılmaz
Şehir Plancıları Odası Ümit Özcan
Tekstil Mühendisleri Odası M. Murat İlhan
Ziraat Mühendisleri Odası Turhan Tuncer
 
TMMOB Yüksek Onur Kurulu
Ü. Nevzat Uğurel  (Şehir Plancıları Odası)
Zeki Arslan  (Makina Mühendisleri Odası)
Ahmet Göksoy  (İnşaat Mühendisleri Odası)
Erkan Karakaya  (Mimarlar Odası)
Yusuf Bozkurt  (Elektrik Mühendisleri Odası)

TMMOB Denetleme Kurulu
Asiye Ülkü Karaalioğlu  (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası)
Taylan Kalender (İnşaat Mühendisleri Odası)
Mustafa Asım Rasan  (Elektrik Mühendisleri Odası)
Abdullah Melik  (Ziraat Mühendisleri Odası)
Ramazan Tümen  (Kimya Mühendisleri Odası)

yonu, Kararlar Komisyonu, Mali İşler Komisyonu ve Büt-
çe Komisyonu ile Sonuç Bildirisi Komisyonu seçimleriyle 
devam etti.

Daha sonra TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül çalış-
ma raporunu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahattin 
Şahin mali raporu, Denetleme Kurulu Üyesi Kirami Kılınç 
Denetleme Kurulu raporunu, Yüksek Onur Kurulu Üyesi 
Erkan Karakaya da Yüksek Onur Kurulu raporunu sundu.

Genel Kurul ilk gün çalışmalarını çalışma raporu üzerine 
görüşmelerle tamamladı.

Genel Kurul, ikinci gün de çalışmalarına çalışma raporu 
üzerine görüşmelerle devam etti. Delegelerin TMMOB 
çalışmaları üzerine değerlendirmeleri sonrası, TMMOB 
Yönetim Kurulu üyeleri de söz alarak görüşlerini aktar-
dılar.

TMMOB Genel Kurulu'ndan Açlık Grevindeki 
Madencilere Destek…

Genel Kurul divana verilen bir önergeyle üçüncü gün ça-
lışmalarına başlamadan önce, başta açlık grevindeki ma-
den emekçilerinin haklı direnişi olmak üzere; iş, ekmek, 
özgürlük mücadelesi veren tüm emekçilerin yanında 
olduğunu ve mücadelelerini desteklediğini kamuoyu-
na duyurmak amacıyla Madenci Anıtı önünde bir basın 
açıklaması düzenledi. Divan Başkanvekili Necla Yörüklü 
tarafından okunan basın açıklamasında, Devletin öncelikli 
görevinin açlık grevindeki işçilerin yaşamlarını güvence 
altına almak ve iş yasasıyla belirlenmiş olan haklarının ve-
rilmesini sağlamak olduğu vurgulandı.

6 Dönemlik Başkandan Veda Konuşması

Basın açıklaması sonrası Kocatepe Kültür Merkezi’nde 
üçüncü gün çalışmalarına başlayan Genel Kurulun sabah 
oturumunda 43. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı söz alarak Çalışma Raporu üzerine değer-
lendirmeleri yanıtladı. TMMOB’de 6 dönem süresince 
Yönetim Kurulu başkanlığı görevini üstlenen Soğancı, ko-
nuşmasında tüm örgüte, birlikte çalıştığı yönetim kurulu 
üyelerine, oda yönetim kurullarına, İKK sekreterlerine, 
TMMOB çalışmalarında yer alanlara ve TMMOB çalışan-
larına teşekkür etti.

TMMOB’nin 1970’lerde Teoman Öztürk dönemiyle baş-
layan çalışma anlayışının, o dönemde atılan mayanın iyi 

tuttuğunu ve örgütün bugünlere geldiğini ifade eden So-
ğancı, TMMOB’nin 98 Demokrasi Kurultayı ve 70’lerde 
biriken fikriyat çerçevesinde kendini tanımladığını anlattı.

AKP’nin yarattığı gerici, faşist dönemde TMMOB’nin 
dik duruşuna vurgu yapan Soğancı, “Yüreğinde insan 
sevgisi olan mühendis, mimar, şehir plancılarının mes-
leki birikimleriyle ülke gerçekleri üzerine sözünü söyler 
TMMOB” diye konuştu.

Gelecek yönetimin çalışmalarına ışık tutması için verilen 
13 önergeyi sıralayan Soğancı, TMMOB 44.  Dönem Yö-
netim Kurulu’nun 43. Dönemin ayak izlerinden giderek 
ama onun üzerine çıkarak mücadeleyi yükselteceğine 
inancının tam olduğunu dile getirdi.

Mehmet Soğancı’nın konuşması sonrası “son söz üyenin” 
kuralı gereği Gıda Mühendisleri Odası delegesi Sezgin 
Çalışkan’ın konuşmasıyla çalışma raporu üzerine görüş-
meler tamamlandı ve yapılan oylamayla 43. Dönem Yö-
netim Kurulu aklandı.

Daha sonra Makina Mühendisleri Odası, Bursa İl Ko-
ordinasyon Kurulu ve TMMOB 43. Dönem Yönetim 
Kurulu’nca 6 dönemdir Yönetim Kurulu başkanlığı göre-
vini üstlenen Soğancı’ya birer plaket takdim edildi.

Komisyonların Çalışmaları

Genel Kurul çalışmalarına, Makina Mühendisleri Odası 
delegesi İbrahim Tataroğlu'nun Yönetmelikler Komis-
yonu, Makina Mühendisleri Odası delegesi Süleyman 
Solmaz'ın Kararlar Komisyonu, Elektrik Mühendisleri 
Odası delegesi Hüseyin Önder'in Mali İşler ve Bütçe Ko-
misyonu raporlarını salona aktarması ve raporların oylan-
ması ile devam etti. Sonuç Bildirgesi Komisyonu tarafın-
dan hazırlanan Genel Kurul Sonuç Bildirisi de komisyon 
üyesi İnşaat Mühendisleri Odası delegesi Özer Akkuş 
tarafından okundu. Sonuç Bildirisi delegelerin söz alarak 
belirttiği görüşler sonrası oylanarak kabul edildi.

Genel Kurul, adayların salona okunmasının ardından “di-
lek ve öneriler” maddesi kapsamında yapılan konuşma-
larla çalışmalarını tamamladı.

TMMOB 44. Dönem kurullarının belirleneceği seçimler 
ise 29 Mayıs 2016 Pazar günü TMMOB Teoman Öztürk 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde yapıldı.



TMMOB’den TMMOB’den

33bülten 216
haziran 201632 bülten 216

haziran 2016

43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu’nun “AKP Gerici-
liği, Piyasacılığı ve Diktasına Teslim Olmayacağız” başlık-
lı sonuç bildirisindeki mücadeleci kararlılığı teyit etmiş, 
Birliğimizin mücadeleci geleneğinin sürdürülmesini karar 
altına almıştır.

Genel Kurulumuz, emek, ülke, halk, doğa düşmanı sö-
mürü ve rant politikaları ile cumhuriyet, laiklik, demok-
rasi düşmanı dinci-mezhepçi, totaliter faşizme karşı 
TMMOB’nin anti-emperyalist, kamucu, toplumcu, dev-
rimci, demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü belirlenim ve gele-
neklerine kararlılıkla sahip çıkmaktadır.

Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün olarak 
gören TMMOB, önümüzdeki çalışma döneminde de, ül-
kemizi, halkımızı, Birliğimizi, neoliberal ve siyasal İslamcı 
bir tarzda, kökten bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan 
“yeni anayasa” ve “başkanlık sistemi”nin karşısında ola-
cak; cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, 
eşitliği, özgürlüğü, adaleti bir bütün olarak kazanmak için 
mücadele edecektir.

Genel Kulumuz; bu ülkede “Emek, Demokrasi ve Barış” 
talebiyle 10 Ekim'de Ankara Garı’nda katledilen canla-
rımızın önünde saygı ile eğilerek bize miras bıraktıkları 
birlik, beraberlik ve eşit yurttaşlık temelinde barışa olan 
inanç ile beraber faşizme, iş cinayetleri ile dolu kölelik 
düzenine, emek sömürüsüne ve diktatörlüğe karşı müca-
deleyi büyüterek devam etmek azim ve kararlılığındadır.

TMMOB’mizin etkisizleştirilmesine, birimlerimizin pi-
yasaya tabi olacak bir işleyişe doğru yönlendirilmesine; 
mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerinin rant 
politikalarına hizmet edecek şekilde taşeronlaştırılmasına 
karşı sessiz kalmadığımız ve bundan sonra da kalmayaca-
ğımız, Genel Kurulumuzda tam bir görüş ve oy birliği ile 
karar altına alınmıştır.

Genel Kurulumuz, mühendislik, mimarlık ve şehir plancı-
lık eğitiminin kaynağı olan ilköğretim ve orta öğretimde; 
demokratik, laik, bilimsel ve anadilde bir eğitim sistemini 
savunur.

Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere toplumsal ha-
yatın her noktasında cinsiyet ayrımcılığının önlenmesini, 
politik, ekonomik ve kültürel alanda pozitif ayrımcılığın 
desteklenmesini, TMMOB örgütlülüğü içinde kadın ör-
gütlenmesinin geliştirilmesini, kadın emeğine yönelik es-
nek ve güvencesiz çalışma biçimleri gibi eşitsizliğin önü-

nü açmayı hedefleyen saldırılara karşı emek örgütleri ile 
birlikte mücadele edilmesini savunur ve AKP’nin dayat-
tığı gerici kadın politikalarına karşı toplumsal muhalefeti 
güçlendirebilmek için üyelerini bu konuda bilgilendirerek 
eylem ve etkinlikler düzenler.

Genel Kurulumuz, Cumhurbaşkanının, neoliberal dönü-
şüm sürecinin kurumsallaşmasını tamamlamak ve rant 
talanının önündeki en önemli engeli kaldırmak için, ana-
yasal dayanağı bulunan, kamu kurumu niteliğindeki özerk 
bir meslek kuruluşu/birliği olan TMMOB’nin mevzuatı-
nın değiştirilmesine yönelik talimatlarını değerlendirmiş 
ve AKP faşizminin rant imparatorluğuna karşı mücadele 
kararlılığını oybirliğiyle teyit etmiştir.

Genel Kurulumuz, AKP faşizmine karşı ülkemizi, halkı-
mızı, mesleğimiz ve örgütlerimizi koruma ve çağdaşlaş-
tırma mücadelemizin süreceğini kamuoyuna ilan eder. 
1970’lerden bugünlere dek oluşturduğumuz demokratik 
mevzileri koruyup geliştirerek; faşizm ve gericiliğe karşı 
toplumsal muhalefet güçlerinin birliği için kendi özünden 
gelen bilimsel birikimiyle güçlendirerek çalışacak; eşit, 
özgür, bağımsız, demokratik, halkların refah, kardeşlik, 
barış içinde yaşadığı, yargının tüm bu hakların güvence-
si olduğu, meslekteki geleceğimizin rant aracı olmaktan 
çıkararak müdahil olma görevimizi tüm paydaşlarımızla 
birlikte, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve 
tekniğin aydınlatıcılığındaki başka ve yeni bir Türkiye mü-
cadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
44. OLAĞAN GENEL KURULU

TMMOB 44. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
(26–29 Mayıs 2016)

AKP Faşizmine Karşı Ülkemiz, Halkımız, Mesleğimiz ve Örgütümüz için Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek

24 bağlı Odası ve yarım milyona yakın mimar, mühen-
dis, şehir plancısı üyesi bulunan Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği-TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu, 26–29 
Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da toplanmıştır.

Genel Kurulumuz, fiili başkanlık sisteminin ilan edildiği, 
milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırıldığı, parlamenter 
temsili demokrasinin fiilen feshedildiği, anayasa ihlalleri-
nin doruğa vardığı, Kürt halkına yıkım ve katliamların reva 
görüldüğü, halka karşı katliamların yapıldığı, ölümlerin 
kutsandığı, milliyetçiliğin körüklendiği olağanüstü koşul-
larda toplanmıştır. Genel Kurulumuz, AKP’nin hedefle-
diği İslami rejim egemenliği için laikliğin tasfiye edildiği, 
kadın ve çocuk istismarının sistemli olarak propaganda 
edildiği, şeriatçı düzenlemelerin yapıldığı, emekçilerin 
hak ve kazanımlarının yoğun saldırı altında olduğu, iş cina-
yetlerinin giderek arttığı, meslek hastalıklarının yok sayıl-
dığı, siyasal İslamcı-mezhepçi faşizmin kurumsallaşmasına 
yönelik önemli adımların atıldığı koşullarda toplanmıştır.

Genel Kurulumuz, Suriye’ye emperyalist müdahalenin 
taşeronu olarak desteklenen AKP iktidarının emperya-
list güçlerle birlikte beslediği şeriatçı terör örgütlerinin, 
iktidarın bir yan gücü olarak ülkemizde gerçekleştirdiği 
katliamların ve sayısı milyonları bulan mültecilerin içinde 
bulunduğu insanlık dışı koşulların sorumluluğunun em-
peryalizmde ve AKP rejiminde olduğunu saptamıştır.

Genel Kurulumuz, Kürt sorununda oyalamacı, aldatmacı 
katliamcı, tasfiyeci ve faşizan savaş politikalarını reddet-
mekte ve halk olmaktan kaynaklı doğal hakları için dire-
nen Kürt halkının yanında yer almaktadır.

Bugün ülkemizde egemen olan sermaye birikim politi-
kaları, yoğun emek sömürüsü yanı sıra kentsel-kırsal ve 
kültürel-doğal varlıkların el değiştirmesi üzerinden arazi, 
mülkiyet ve imar düzenlemelerine dayanmaktadır. Sana-
yisizleşmeye, tarımsal üretimin tahribine; tarihi-kültürel 
varlıkların, doğal kaynakların, orman arazilerinin, kamu 
ve halka ait arazi ve mülklerin yağmalanmasına, rant ek-
senli kentsel dönüşüme, ekolojik dengenin bozulmasına, 
ülkenin kamusal birikiminin özelleştirilmesine karşı çıkan 
mücadeleci meslek örgütlerinin etkisizleştirilmek isten-
mesi söz konusudur.

Bugün Türkiye, kalkınma, planlama, sanayi, tarım, enerji, 
maden, gıda, su, kent, imar, çevre politikalarının dinamik 
gücü olması gereken mühendislik, mimarlık, şehir planla-
ma disiplinlerinin tasfiye edilmek istendiği; bilim ve tek-
niğin önermelerinin yerini gericiliğin ideolojik ve mimari 
çirkinliğinin aldığı bir ülke haline gelmiştir.

44. Olağan Genel Kurulumuz, 2014 yılı sonu-2015 yılı 
başında Birlik ve Odalarımızın mevzuatının bir torba yasa 
ile değiştirilmek istenmesine karşı yaptığımız TMMOB 
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TMMOB GENEL KURULU'NDAN AÇLIK GREVİNDEKİ MADENCİLERE DESTEK AÇIKLAMASI
Kocatepe Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda 26-29 Mayıs 2016 tarihlerinde toplanan TMMOB 44. Olağan 
Genel Kurulu, başta açlık grevindeki maden emekçilerinin haklı direnişi olmak üzere; iş, ekmek, özgürlük mü-
cadelesi veren tüm emekçilerin yanında olduğunu ve mücadelelerini desteklediğini kamuoyuna duyurmak ama-
cıyla 28 Mayıs 2016 Cumartesi saat 10.00'da Madenci Anıtı önünde bir basın açıklaması düzenledi.

MADEN EMEKÇİLERİNİN HAKLI MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ

Ülkemizde; 1980'li yıllardan itibaren "ekonomi yöneti-
minde kamusal mekanizmaların yerine piyasa mekaniz-
malarının konulması gerektiği, verimlilik ve refahın bu 
yolla sağlanacağı" şeklindeki politikaların uygulanması ha-
yata geçirilmiştir. Bu politikalar sonucu tüm sektörlerde 
istihdamda ciddi daralmalar yaşanmış, çalışanlar işsiz kal-
mış, çalışabilen emekçilerin haklarında ise ciddi kayıplar 
meydana gelmiştir.

Madencilik sektöründe de bu olumsuzluklar kendini gös-
termiş, özelleştirilen maden ocaklarında çalışan maden 
emekçileri iyice yoksullaşmıştır. Sektörde iş cinayetleri 
artmış, katliamlara dönüşmüştür.

Bugünlerde Zonguldak’ta 75 maden emekçisi, maaşla-
rını alamadıkları için yeraltında açlık grevine başlamıştır. 
Ruhsat hukuku Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) 
uhdesinde bulunan ve rödevans sözleşmesi ile Zonguldak 
ili Kilimli ilçesinde üretim faaliyeti yürüten iki özel şirkete 
13 Nisan 2016 tarihinde kayyum atanmıştır. Söz konusu 
şirkette çalışan işçiler, 2016 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait 
maaşlarını alamadıkları için 4 Nisan 2016 tarihinden itiba-
ren işe gitmeme kararı almışlar, 18 Nisan 2016 tarihinde 
önce kayyum heyetiyle daha sonra da kent yöneticileri 
ile görüşmeler yaparak haklarının ödenmesini istemişler 
ancak bu girişimlerden de bir sonuç alınamamıştır. Bu ne-
denle seslerini duyurabilmek ve haklarını alabilmek için 
kendilerini ocağa kapatarak açlık grevine başlamışlardır. 
Açlık grevi bugün itibariyle 8. gününü doldurmuştur. 

Devletin öncelikli görevi bu işçilerin yaşamlarını güven-
ce altına almak ve iş yasasıyla belirlenmiş olan haklarının 
verilmesini sağlamaktır. Çünkü, bulundukları ortam uzun 
süreli kalmaya uygun değildir ve pek çok hayati risk ba-
rındırmaktadır. Bu nedenle uzman bir heyet tarafından 

ocak içerisinde başta havalandırma olmak üzere gerek-
li işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve 
bu önlemlerin acilen yaşama geçirilmesi gerekmektedir. 
Aksi takdirde yaşanabilecek her sonuçtan bu kararı alan-
lar sorumlu olacaktır. Devlet adına kayyum vasıtasıyla 
şirketlere el koyan iktidar, hükümet olma vasfını yerine 
getirmeli ve öncelikle yeraltında açlık grevinde bulunan 
işçilerin yaşamları güvence altına alınmalıdır. Maden 
emekçilerinin başta çalışma hakkı olmak üzere diğer tüm 
haklarının verilmesi için gerekenler acilen yapılmalıdır.

Bununla birlikte, 23 Mayıs 2016 tarihinde işçi aileleri tara-
fından, ocak içerisinde açlık grevinde bulunanların yanın-
da olmak ve seslerini duyurabilmek amacıyla Kilimli’de 
gerçekleştirilen eyleme destek vermek için TMMOB İKK 
yetkilileri ve üyelerimiz ile Zonguldak Demokrasi Güçle-
rine karşı planlı ve örgütlü bir saldırı gerçekleştirilmiştir. 
Bu saldırı sonucunda 2 kişi ciddi şekilde yaralanmıştır. Bu 
saldırı tesadüf değildir. Ülkemizde yerleştirilen dışlayıcı, 
ötekileştirici ve kutuplaştırıcı ortamın bir sonucudur. Ül-
keyi yönetenlerin sorumsuz beyanatları ve uygulamaları 
sonucu, hak aramak ve hak arayanları desteklemek suç 
sayılmakta ve hedef gösterilmektedir. Yapılan saldırıyı 
gerçekleştirenleri, destek verenleri ve bu ortamı yara-
tanları şiddetle kınıyor, bu olayın takipçisi olacağımızı bil-
diriyoruz.

TMMOB  44. Olağan Genel Kurul delegeleri olarak, baş-
ta açlık grevindeki maden emekçilerinin haklı direnişi 
olmak üzere, iş ekmek özgürlük mücadelesi veren tüm 
emekçilerin yanında olduğumuzu, mücadelelerini des-
teklediğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

TMMOB 44. GENEL KURUL DELEGELERİ

İktidar Eliyle Haneye Tecavüz

MİMARLAR ODAMIZIN YILDIZ SARAYINDAKİ BİNASINI BASARAK 
GÖZALTINA ALDIĞINIZ ARKADAŞLARIMIZI DERHAL SERBEST BIRAKIN

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi`nin kullanımında bulunan 
Yıldız Sarayı Dış Karakol Binasının boşalttırılması ve Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu, 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yöneticileri ve beraberindekilerin gözaltına alınması üzerine bir 
basın açıklaması yaptı.

Mimarlar Odası`nın kullanımında bulunan Yıldız Sarayı 
Dış Karakol Binasının boşaltılması için dün akşam saat-
lerinde Kaymakamlıkça tebligat gönderilmiş ve bu sabah 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi kolluk güçle-
rince abluka altına alınarak yönetici arkadaşlarımız gözal-
tına alınmıştır.

Kaymakamlıkça boşaltılması ve teslim edilmesi istenen 
bina, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi`nin Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı ile 22.10.2002 yılında, 49 yıl için 
yapılan tahsis protokolü uyarınca hizmet binası olarak 
kullanmaktadır.

2002 yılında imzalanan protokol süresi bitmeden, hu-
kuk tanımaz bir şekilde kullanmakta olduğumuz binanın 
boşaltılması girişimi alışık olduğumuz bir şekilde darbe 
usullerine göre gerçekleştirilmiştir. Yıldız Sarayı Dış Ka-
rakol Binası bugün sabah saatlerinde emniyet güçlerince 
ablukaya alınmış, yöneticilerimizin binaya girmesine izin 
verilmemiş, sokağa girmek isteyen arkadaşlarımız gözal-
tına alınmak istenmiştir.

Bugün öğle saatlerinde binamız basılarak Mimarlar Odası 

Yönetim Kurulu Başkanımız Eyüp Muhçu, Mimarlar Oda-

sı İstanbul Büyükkent Şubesi yöneticileri ve beraberinde-

kiler gözaltına alınmıştır.

AKP iktidarının Gezi direnişinin yıldönümünde halkın ta-

leplerine, bilime ve aydınlığa karşı tutumu bugün kullan-

makta olduğumuz bina basılarak TMMOB`den intikam 

almaya çalışılarak devam etmiştir.

TMMOB, doğamızın, kentlerimizin ve kamusal varlıkla-

rımızın yağmasına, talanına karşı mücadelesini sürdüre-

cektir; faşizme, diktatörlüğe ve baskılara asla teslim ol-

mayacaktır.

Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılma-

lıdır.

 Dersim Gül

 TMMOB Genel Sekreteri
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sız olan boşaltma işlemleri için, yeterli süre verilmesine 
yönelik, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubemizce 
yapılan başvurulara ve İstanbul Valiliği ile kurulan temasa 
karşın Oda ve Şubelerimizin yöneticileri ile avukatlarımız 
gözaltına alınmışlardır. Hukuk dışı bu uygulamaları kını-
yor, yetkilileri hukuka ve yargı kararlarına uymaya davet 
ediyoruz.

Bu olayın, TMMOB ile Odalarımızın onurla paylaştığı, 
2013 Taksim-Gezi Parkı direnişinin başlangıç günlerin-
den olan 30-31 Mayıs‘ta gerçekleşmesi oldukça anlamlı-
dır. Ancak 26-29 Mayıs tarihlerinde yaptığımız TMMOB 
44. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirisi‘nde belirttiğimiz 
üzere, "Genel Kurulumuz, emek, ülke, halk, doğa düş-
manı sömürü ve rant politikaları ile cumhuriyet, laiklik, 
demokrasi düşmanı dinci-mezhepçi, totaliter faşizme 
karşı TMMOB‘nin anti-emperyalist, kamucu, toplumcu, 

devrimci, demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü belirlenim ve 
geleneklerine kararlılıkla sahip çıkmaktadır.

Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün olarak 
gören TMMOB, önümüzdeki çalışma döneminde de, ül-
kemizi, halkımızı, Birliğimizi, neoliberal ve siyasal İslamcı 
bir tarzda, kökten bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan 
"yeni anayasa" ve "başkanlık sistemi"nin karşısında olacak; 
cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, eşitliği, 
özgürlüğü, adaleti bir bütün olarak kazanmak için müca-
dele edecektir."

Kamuoyu bilmelidir ki, 12 Mart ve 12 Eylül gibi baskı 
dönemlerine direnmeyi bilen TMMOB ve bağlı Odala-
rı olarak, bu iktidarın baskılarına da onurlu bir şekilde 
direnecektir, direnmektedir. Meslek Odaları susmadı, 
susmayacak, gerçekleri teşhire, kamu ve halk çıkarlarına 
yönelik kamusal hizmete kararlılıkla devam edecektir.

İSTANBUL BEYAZIT’TAKİ SALDIRIYI KINIYORUZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İstanbul Beyazıt'taki bombalı saldırı üzerine 7 Haziran 2016 
tarihinde yazılı bir açıklama yaptı.

7 Haziran 2016 Salı günü İstanbul Beyazıt’ta gerçekleştiri-
len bombalı saldırıyı kınıyor ve lanetliyoruz.

Saldırıda hayatını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine ve 
yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Ülkemizin dört bir yanı patlayan bombalar, çatışmalar ve 
katliamlar ile savaş alanına çevrilmiş durumda.

Patlayan bombalar ve katliamlar bu ülkenin kaderi değildir.

İçerisine sürüklendiğimiz karanlık süreçte saldırıları ger-
çekleştiren, zemin hazırlayan, işbirliği yapan ve iktidarını 

pekiştirenler aynı amaca hizmet etmektedir.

Ardı ardına patlayan bombalar da göstermektedir ki ya 
emeğin, barışın ve demokrasinin yolunda güzel günlere 
doğru ilerleyeceğiz ya da karanlığın açtığı yolda yok ola-
cağız.

Bir kez daha hayatını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine 
ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ODALAR, MİMARLAR ODASI`NA DÖNÜK SALDIRIYA KARŞI ORTAK TAVIR ALDI

TMMOB’ye bağlı odalar, Mimarlar Odası`na tahsis edilmiş olan İstanbul`daki Yıldız Sarayı Dış Karakol 
Binası’nın basılarak Oda yöneticileri ve avukatlarının gözaltına alınması üzerine 1 Haziran 2016 tarihinde Mi-
marlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde bir basın toplantısı düzenlediler.

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Geçmiş 

Dönem Başkanı Mehmet Soğancı, Mimarlar Odası Baş-

kanı Eyüp Muhcu ve TMMOB`ye bağlı odaların başkan 

ve yöneticileri ile TMMOB‘nin yeni seçilen 44. Dönem 

Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı basın toplantısına, 

TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen, İs-

tanbul Dişhekimleri Odası Başkanvekili A. Hikmet Arı-

sal, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Arslan, 

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yö-

neticileri, İstanbul Eczacılar Odası yöneticileri, Sarıyer 

Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Sanatçılar 

Girişimi Temsilcisi Orhan Aydın, Özerk Sanatçılar Kon-

seyi, Türkiye Yazarlar Sendikası, Homur Mizah Grubu, 

Red Fotoğraf da katılarak destek verdiler. Ortak basın 

açıklaması Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber 

Çakar tarafından okundu.

MİMARLAR ODASI`NA YAPILAN YASA DIŞI BASKINI KINIYORUZ YARGI KARARLARINA UYULMALIDIR

2051 yılına kadar Mimarlar Odası‘na tahsis edilmiş olan 
İstanbul‘daki Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası, bugün önce 
polis ablukasına alınmış, ardından basılmış ve Mimarlar 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu ile Odala-
rımızın yöneticileri ve avukatlarımız zorbaca gözaltına 
alınmıştır.

Oysa söz konusu mekânın kullanımı, Kültür Bakanlığı ile 
1995 yılında yapılan protokol ile 10 yıllığına, 2002 yılın-
da yenilenen protokol ile de 49 yıllığına yani 2051 yılı-
na kadar Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi‘ne 
verilmiştir. Bu protokol, Yıldız Sarayı Kompleksinin 
Cumhurbaşkanlığı‘na tahsis edilmesinin ardından, 2015 
yılı Aralık ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
tek taraflı olarak iptal edilmiştir. Bunun üzerine Mimar-
lar Odamız idari işlemin öncelikle yürütmesinin durdu-
rulması ve iptali için dava açmış ve İstanbul 12. İdare 

Mahkemesi‘nde görülen 2015/1568 Esas No‘lu davada, 
"hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygu-
lanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden... 
yürütülmesinin durdurulmasına, ... 08/03/2016 tarihinde 
oybirliğiyle karar verilmiş"tir. Bu karara karşın, Beşiktaş 
Kaymakamlığı tarafından (30.05.2016 Pazartesi günü) 
saat 17.50‘de, söz konusu binanın dün (31.05.2016) sa-
bah saat 10.00‘a kadar boşaltılması için tebligat yapılmış-
tır. Kaymakamlık tarafından Emniyete iletilen bir yazı ile 
de, "tahliye işleminin söz konusu saatte yapılıp yapılma-
dığının her türlü güvenlik önlemi alınarak izlenmesi, tah-
liyenin yapılmaması durumunda zorla tahliye için çilingir, 
depo, yediemin vs. temin edilmesi, yer teslimi almak için 
görevlendirilen personelin tahliye gününde hazır bulun-
durulması" istenmiştir.

Ancak tanınan sürenin yetersizliği nedeniyle fiilen olanak-

Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
Gemi Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası
İç Mimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Orman Mühendisleri Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası
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TMMOB 44. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPTI 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 26-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 44. 
Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu, 4 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk toplantısında 
görev dağılımı yaparak Yürütme Kurulunu belirledi.  

Yürütme Kurulu şöyle oluştu:

Başkan .........................................................Emin Koramaz (Makina Mühendisleri Odası)
II. Başkan .....................................................Züber Akgöl (İnşaat Mühendisleri Odası)
Sayman ........................................................Bahattin Şahin (Mimarlar Odası)
Üye ..............................................................Cengiz Göltaş (Elektrik Mühendisleri Odası)
Üye ..............................................................Ekrem Poyraz (Fizik Mühendisleri Odası)
Üye ..............................................................Kemal Zeki Taydaş (Gıda Mühendisleri Odası)
Üye ..............................................................Ali Fahri Özten (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası)
Üye ..............................................................Mehmet Besleme (Kimya Mühendisleri Odası)
Üye ..............................................................Turhan Tuncer (Ziraat Mühendisleri Odası)

TMMOB ONURLU YÜRÜYÜŞÜNE, DİK DURUŞUNA DEVAM EDECEKTİR
TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB'nin yeni çalışma dönemindeki mücadele çizgisi üzerine 4 Haziran 2016 
tarihinde bir açıklama yaptı.

Ankara’da 26-29 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen 

44. Olağan Genel Kurul sonrası yeni bir çalışma dönemi-

ne başlayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bu-

güne kadar olduğu gibi bundan sonra da bilimi ve tekniği 

emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkın hizmetine 

sunmak için mücadelesini sürdürecektir.

Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün olarak 

gören TMMOB, çalışmalarını bundan sonra da, emper-

yalizmin günümüzdeki uygulamalarına karşı, kapitaliz-

min dünyasına karşı, “Başka bir dünyanın ve başka bir 

Türkiye’nin mümkün olduğunu” savunarak yürütecektir.

TMMOB, bu çalışma döneminde de mesleğimize, örgü-

tümüze, ülkemize, halkımıza sahip çıkacak ve alanlarda, 

kürsülerde meslekten, yaşamdan, insandan yana sözünü 

korkmadan söyleyecektir.

TMMOB, hiçbir zaman AKP’nin baskıcı, gerici, faşist, 

mezhepçi yönetim anlayışına karşı “Padişahım çok yaşa” 

diyenlerle saf tutmayacak, “Kral çıplak” diyenlerle omuz 

omuza mücadelesini sürdürecektir.

TMMOB, birlik, beraberlik ve eşit yurttaşlık temelinde 

barışa olan inanç ile beraber faşizme, iş cinayetleri ile 

dolu kölelik düzenine, emek sömürüsüne ve diktatörlüğe 

karşı mücadeleyi büyüterek devam etmek azim ve karar-

lılığındadır.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

44. DÖNEM YÖNETİM KURULU


