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TMMOB’ye Bağlı Odaların Ortak Açıklaması:

İktidarın Mevzuatımızı Değiştirme Girişimleri 
ve Yeni Akit Gazetesinin Yalanları, Bizleri 
Ülkemizden, Halkımızdan Yana, Rant Karşıtı 
Mücadelemizden Alıkoyamayacak

Hiç Kimse Odalarımızı Mesleki Kamusal, 
Toplumsal, Mesleki Yararları Savunmaktan 
Alıkoyamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Nisan Avukat-
lar Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, “barolar başta 
olmak üzere, meslek kuruluşlarının seçim yöntemleri-
nin değiştirilmesine ihtiyaç olduğuna inandığını ve bunu 
zaman zaman ilgili kişilerle değerlendirdiklerinde bu ko-
nuya ilişkin bir mutabakatın da sağlandığını” belirtmişti. 
Erdoğan, “Barolarda ve diğer meslek kuruluşlarında, tüm 
farklı görüşlerin, düşüncelerin ifade edilebilmesine, farklı 
seslerin kendilerini duyurabilmelerine imkân sağlayacak 
çoğulcu bir yapıyı tesis etmeliyiz” demiş ve “Hükûmetin 
ve Meclis’in de üzerine düşenleri süratle yerine getirme-
siyle, bu meselenin, içinde bulunduğumuz yıl bitmeden 
çözüme kavuşturulması mümkündür” şeklinde görüş 
açıklamıştır. Bu açıklama, Cumhurbaşkanlığı Devlet De-
netleme Kurulu’nun 2007 yılında başlayıp 2009 yılında 
tamamladığı, meslek kuruluşları üzerine raporun devamı 
niteliğindedir. Söz konusu rapora göre, Anayasa’nın 135. 
maddesi uyarınca kamu hizmeti veren kamu kurumu ni-
teliğindeki meslek kuruluşlarının kamusal hizmet, dene-
tim vb. fonksiyonları ortadan kaldırılmalı; seçim sistemle-
ri, idari ve mali, bütün yapıları değiştirilmeli ve piyasaya 
açılmalıdır. Kısaca, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının dönüştürülmesiyle neoliberal dönüşümün 
kurumsallaşmasının tamamlanması öngörülmüştür. Söz 
konusu rapor 2009 yılında gereği yapılmak üzere Başba-
kanlığa gönderilmiş, öncelikle üst Birliğimiz Türk Mühen-
dis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Türk Tabipleri 
Birliği (TTB) mevzuatında değişiklik girişimleri gündeme 
gelmiştir.

Siyasal iktidar, özel olarak TMMOB ve bağlı Odalarını et-

TMMOB’YE BAĞLI ODALARDAN ORTAK AÇIKLAMA
TMMOB’ye bağlı odalar, Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları, iktidarın TMMOB Yasası’nı değiştirme girişimleri 
ve Yeni Akit gazetesinin yalanları üzerine 16 Nisan 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

kisizleştirmeye; kamusal hizmet, kamusal denetim, yani 
kamusal-toplumsal yarar fonksiyonlarından arındırmaya 
ve rant yağmasının önünde oluşturduğumuz engelleri 
yıkmaya yönelik mevzuat değişikliği girişimlerini sürekli 
olarak gündemde tutmaktadır. Bu kapsamda TMMOB 
Yasası’nın değiştirilmesine yönelik iki kez girişimde bulu-
nulmuş, ilkinde direnişimiz üzerine geri adım atılmış, ikin-
ci girişim ise 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri dolayısıyla 
Meclis’te ele alınamamıştır.

Erdoğan’ın 5 Nisan’da yaptığı konuşma, Türkiye Barolar 
Birliği (TBB), TMMOB, TTB ve diğer meslek kuruluşla-
rının mevzuatını değiştirme çalışmalarının bu yıl içinde 
gündeme geleceğini göstermektedir. İktidarın militan 
gazetesi Yeni Akit de Erdoğan’ın 5 Nisan’daki sözlerin-
den hareketle yandaş camialarında kamuoyu oluşturmak 
amacıyla 9 Nisan’dan itibaren akla hayale sığmayacak 
karalamaları içeren bir yazı dizisi başlattı. “Darbe ürünü 
ihanet odaları”, “Odalar adeta Ali kıran, baş kesen”, “He-
defleri millî irade”, “Odalarda çözüm nisbî temsilde” vb. 
manşetler atıldı. 1954 yılında, Demokrat Parti dönemin-
de kurulan TMMOB’yi, “27 Mayıs darbesinin ürünü” ola-
rak gösterebilecek denli tarih bilgisi yoksunu ya da okur-
larını kasıtlı yanlış bilgilerle cehalete ve kör düşmanlığa 
sürükleyen bu tür yandaş yayınlar, ülkemizdeki egemen 
siyasetin ve yandaşlarının zavallı düzeyini göstermekte-
dir.

TMMOB ve bağlı 24 Meslek Odası’na yalan, iftira, haka-
ret ve suçlamalarda bulunulmasının nedeni, TMMOB ve 
bağlı Odalar olarak tarih, kültür, doğa, kent, kır, ener-
ji, maden, tarım, gıda rantları önünde engel oluşturma-
mızdır. Sanayisizleştirme sürecine, serbestleştirmelere, 
özelleştirmelere, yeraltı-yerüstü zenginliklerinin talanına 
dur dememizdir.

Kurulduğu günden bu yana iktidarların tasarruflarını ka-
musal-toplumsal-mesleki yarar süzgecinden geçiren, 
mesleki-bilimsel teknik doğrulara dayanarak ülkenin en 
karanlık dönemlerinde bile gerçekleri açıklamaktan geri 
durmayan TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, yıllardan 
beri mevcut siyasal iktidarın ve yandaş medyasının önde 
gelen hedeflerinden biridir.

Yeni Akit’in bu yayını ilk değildir, öncesi de vardır. Yal-
nızca imzalar değişmekte, yalan, iftira, hakaret ve hedef 
göstermelerse süreklidir. Ancak bilinmesini isteriz ki, 
rant politikalarına karşı çıkan TMMOB ve bağlı Odaları, 
Anayasa, hukuk ve örgütlü üyelerinden aldığı güçle ka-
musal-toplumsal yarar ilkesinden asla taviz vermemiş, 
her zaman özgücüne dayanmış ve bilimsel-mesleki ka-
bullerin taşıyıcısı olmuştur.

TMMOB ve bağlı Odaları olarak, 12 Mart ve 12 Eylül 
gibi baskı dönemlerine direnmeyi bildik; şimdi de yıllar-
dır yaptığımız gibi, siyasal iktidarın baskılarına onurlu bir 

şekilde direniyoruz, direneceğiz.

AKP iktidarının TMMOB ve Odaları üzerinde vesayet 
kurmak üzere yaptığı tüm düzenlemelerin geri alınma-
sı, yeni girişimlerin teşhiri; Odaların özerk ve bağımsız 
yapılarının güçlendirilmesi; kamu-toplum yararı, kamusal 
hizmet, kamusal denetim için mücadelemize kararlılık-
la devam edeceğiz. Ne iktidarın baskıları ne de yandaş 
medyasının yalan ve tehditleri bizleri kamusal, toplum-
sal, mesleki yararları savunmaktan ve gerçekleri teşhir 
etmekten alıkoyamayacaktır. Meslek Odaları susmadı, 
susmaz; güneş balçıkla sıvanamaz.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
TMMOB’nin 43. Dönem çalışmaları hakkında bilgi ver-
diği konuşmasıyla başlayan toplantıda söz alan üyeler 
Türkiye’nin genel durumu, TMMOB’ye yönelik saldırılar 
gibi konularda değerlendirmelerde bulundular.

Toplantıda sırasıyla; önceki dönem başkanları Yavuz 
Önen, Kaya Güvenç’in ardından, Hüseyin Yeşil (EMO), 
Ali Ekber Çakar (MMO), Cem Nuri Aldak (BMO), Meh-
met Orak (Diyarbakır İKK), Cemal Gökçe (İMO), Reha 
Keskinoğlu (GIDAMO), Ali Uğurlu (KMO), Mehmet Mak 
(EMO), Yaşar Üzümcü (GIDAMO), Mustafa Erdoğan 
(HKMO), Güniz Gacaner (MMO), Melih Yalçın (İzmir 
İKK), Hasan Emir Kavi (MMO), Hamdi Arpa (EMO), 

TMMOB 43. DÖNEM 4. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 
YAPILDI

TMMOB 43. Dönem 4. Danışma Kurulu toplantısı 16 Nisan 2016 Cumartesi günü İMO Teoman Öztürk 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Leman Ardoğan (MO), Nihat Çolak (Edirne İKK) ve 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Gölay Şakiroğulları, Ali 
Fahri Özten konuştular.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Orman Mühendisleri Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası
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CUMHURBAŞKANI KONUŞTU, KARANLIĞIN SESİ DURUMDAN 
VAZİFE ÇIKARDI

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yeni Akit gazetesinde yayımlanan haberler üzerine             
13 Nisan 2016 tarihinde bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Nisan’da yap-
tığı konuşmada “Meslek kuruluşlarının, belirli menfaat 
grupları ile belirli ideolojilere mensup kesimlerin tasal-
lutundan kurtarılması gerektiği; meslek kuruluşlarının 
seçim yöntemlerinin değiştirilmesine ihtiyaç olduğu; Hü-
kümetin ve Meclis’in de üzerine düşenleri süratle yeri-
ne getirmesiyle, bu meselenin, içinde bulunduğumuz yıl 
bitmeden çözüme kavuşturulmasının mümkün olduğu” 
yönünde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla durumdan vazife çıkaran-
lar da günlerdir yaptıkları yayınlarla TMMOB’yi ve mes-
lek odalarını hedef almaktalar.

Karanlığın sesi Yeni Akit, 9, 10, 11 ve 12 Nisan 2016 ta-
rihli baskılarında “Darbe Ürünü İhanet Odaları”, “Odalar 
Adeta Ali Kıran, Baş Kesen”, “İdeolojilerine Hizmet Et-
meyeni Tehdit Ediyorlar”, “Hedefleri Milli İrade”, “Dik-
tatörlük ve Saltanat Onlarda”, “Cumhurbaşkanı’na Şan-
taj” gibi başlıkları taşıyan yalanlarla TMMOB’yi karalama 
kampanyası başlatmıştır.

AKP’nin ve liderinin, ülke kaynaklarını yok eden rant 
politikalarının önünde en büyük engel olarak gördükleri 
TMMOB’ye düşmanlıkları herkesin malumudur. Akılları-
na düştükçe TMMOB’ye düşmanlıklarını ilan etmektedir-
ler.

Biz bunları çok ciddiye almıyoruz. TMMOB’yi bilen bi-
liyor.

Deresine sahip çıkan Hatice Teyze,

Cerattepe’de topraklarını vermeyen Artvinli,

Emperyal güçlerin dayattığı nükleer santrallere karşı di-
renen Mersinli, Sinoplu,

Kazdağlarında maden işletmeciliğine karşı toprağına sa-
hip çıkan Çanakkaleli,

Depremden sonra yardımına koştuğu Vanlı,

Soma’da, Kozlu’da, Ermenek’te ekmeği için mücadele 
eden maden emekçisi,

Yüreği emekten, insandan, haktan, hukuktan, adaletten 
ve barıştan yana atanlar,

Taksim’de, Gezi’de, Anadolu’da, kentte, kırda aydınlık 
bir Türkiye için mücadele edenler,

Bu ülke insanı TMMOB’yi çok iyi biliyor.

Karanlığın sesi ve tetikçileri de bilsinler ki;

Bu tehditler, TMMOB’yi ve bağlı odalarını AKP iktida-
rının yarattığı rant düzenini teşhir etmekten,  ülkemizi 
aydınlık geleceğe taşımak için var gücüyle çalışmaktan 
döndüremez.

Biz, bilimin ve tekniğin ışığında, tüm birikimlerimizi halkın 
yararına kullanmak için var gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz.

Çabalarınız ve tehditleriniz boşuna:

TMMOB, bağlı odaları ve kadroları asla karanlığınıza tes-
lim olmayacak.

  Mehmet Soğancı

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DİSK-KESK-TMMOB-TTB'DEN 1 MAYIS AÇIKLAMASI
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, DİSK Genel Merkezi’nde 15 Nisan 2016 Cuma günü düzenledikleri basın 
toplantısıyla 1 Mayıs programlarını açıkladılar.

Basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 
KESK Eş Genel Başkanları Şaziye Köse ve Lami Özgen, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TTB İkinci Başkanı Raşit Tükel, DİSK Genel Sekreteri 
Arzu Çerkezoğlu katıldı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun okuduğu açıklama-
da, yıllardır olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs Birlik-Mücadele 
ve Dayanışma Gününün omuz omuza örgütleneceği ak-
tarıldı.

Kutlamaların başta İstanbul Taksim olmak üzere, 
Türkiye’nin dört bir yanında alanlarda düzenleneceğinin 
ilan edildiği açıklamada, konu ile ilgili girişimlerin önü-
müzdeki günlerde yapılacağı vurgulandı.

EMEK İÇİN, BARIŞ İÇİN, DEMOKRASİ İÇİN 
SÖMÜRÜYE, YOKSULLUĞA ve FAŞİZME 

KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE VE DAYANIŞMA 
ZAMANI!

Biz işçiler ve emekçiler, mimar-mühendisler, hekimler, 
kadınlar, gençler, yoksullar, ötekiler ve tüm ezilen halk-
lar,

Biz bu ülkenin onurlu insanları, 1 Mayıs Birlik-Mücadele 
ve Dayanışma Gününe hazırlanıyoruz.

10 Ekim Ankara katliamı ile tırmanan baskı, sindirme ve 
susturma hamlelerine,

Savaş örtüsü altında köleleştirmeye, işçi haklarının bir bir 
yok edilmesine,

Güvencesizleştirmeye,

Doğanın ve yaşamın sermayeye teslim edilmesine,

Eğitimin ticarileştirilmesine ve dinselleştirilmesine, yeni 
kuşakların “köleliğe biat eden işgücü” olarak yoğrulma-
sına,

Adım adım kurumsallaştırılmakta olan faşizme karşı,

Yok sayılan, susturulmak ve güvencesiz-geleceksiz bir 

hayata mahkum edilmek istenen milyonlar olarak 1 
Mayıs’ta söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz 
var!

EMEK İÇİN 1 MAYIS ALANLARINA!

Ülke tarihinin emeğe dönük en ağır saldırılarını yaşıyo-
ruz.

Tarihin en büyük insanlık suçlarından olan köle ticareti, 
2016 Türkiye’sinde Özel İstihdam Büroları aracılığı ile 
yasal hale getirilmek isteniyor.

Bir yandan “kiralık çalışma” adı altında kölelik düzeni 
getirilirken, diğer yanda 657 sayılı kanundaki mevcut iş 
güvenceleri ortadan kaldırılmak isteniyor.

Seçimlerden önce “taşerona kadro” sözü verenler, söz-
lerinde durmuyor. İşçilerin mahkemelerde ve fiili müca-
delelerde kazandıkları haklarını tanımıyor. İşçilere taşe-
rondan da güvencesiz “sözleşmeli” statü dayatılıyor.

İş cinayetleri artık katliam boyutuna varmış durumda. 
Her yıl 1500’ün üzerinde işçi, iş cinayetlerinde katledi-
liyor. Katliamlara “kader” deyip geçen siyasi sorumlular 
ve bürokratları hesap vermiyor.

Evi yakılmış, ocağı sönmüş milyonlarca mülteci, ucuz iş 
gücü olarak sermayenin hizmetine sunuluyor.

Evden çalışma, tele çalışma ve esnek çalışma gibi adlar 
altında kadın emeği daha da değersiz hale getiriliyor. 
Kadınlar toplumsal yaşamdan uzaklaştırılıyor, eve hapis 
edilerek çalıştırılmak isteniyor.

“Türkiye büyüyor”, “ekonomi gelişiyor” masallarının 
büyüsü, açlık-yoksulluk sınırının altında ücretlerle, gü-
vencesiz, sendikasız, ölesiye çalıştırılan emekçilerin ger-
çeğiyle bozuluyor.

Emeğe böyle bir hayat dayatılırken, biz hayatı üreten-
ler, işçiler, emekçiler, mimarlar, mühendisler, hekimler, 
kadınlar, gençler, yoksullar insanca yaşama ve insanca 
çalışma koşulları için 1 Mayıs’ta alanlarda buluşuyoruz!
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BARIŞ ve KARDEŞLİK İÇİN 1 MAYIS 
ALANLARINA!

“Türk tipi başkanlık sistemi” adı verilen totaliter ve oto-
riter yeni bir rejimin inşası yolunda ülkemiz giderek daha 
büyük bir kaosa doğru sürüklenirken baskı ve şiddet her 
geçen gün daha fazla artıyor.

İşçilerin, emekçilerin ve tüm halkın yararına kullanılması 
gereken kaynaklar, savaşlara harcanıyor.

Ortadoğu’da halklar arası düşmanlıkları kışkırtan çetele-
re silah yardımından tıbbi desteğe kadar pek çok kalem-
de gayet cömert olan iktidar, mesele işçiler, emekçiler 
olunca “mali disiplin” edebiyatına başvuruyor.

Savaşlarda işçiler, emekçiler ölüyor. İktidarın kendine 
güç devşirmek için kullanmak istediği tabutlar yalnızca 
yoksulların evine geliyor.

Yasadışı sokağa çıkma yasakları ile kuşatılmış, yakılmış yı-
kılmış kentlerde, açlığa, susuzluğa, mahkum edilmiş, eği-
tim ve sağlık hizmetlerinden yoksun yüz binlerce insan, 
evlerini ve topraklarını terk etmeye zorlanıyor.

İçte ve dışta yürütülen savaş politikalarına itiraz edenler, 
barış isteyenler her tarafta patlatılan canlı bombalarla sa-
vaşa biat etmeye zorlanıyor.

Ülkemizi ateşe atanlar, iktidarlarını kan ve gözyaşı ile inşa 
etmeye devam ediyor.

Ülkemizde ve bölgemizde, savaşın bedeli işçilere, emek-
çilere, yoksullara ödetiliyor. Savaşlara hayır demek için, 
barış için, kardeşlik için 1 Mayıs’ta alanlarda buluşuyoruz.

DEMOKRASİ İÇİN 1 MAYIS ALANLARINA!

Bir ülke düşünün ki, iktidardaki küçük bir elit dışında her-

kes “düşman” veya “potansiyel düşman” ilan edilsin.

Bir ülke düşünün ki iş güvencesi isteyen işçiler, “güvence-
me dokunma” diyen kamu emekçileri “düşman”! Halkın 
sağlık hakkı için mücadele veren sağlık emekçileri, bilimin 
ve tekniğin imkanlarını halk yararına kullanan mühendis-
ler “düşman”!

Bir ülke düşünün ki barış istediğini söyleyen bir metne 
imza atan akademisyenler, emeğine ve yaşamına sahip 
çıkan kadınlar “düşman”! Demokratik üniversite isteyen 
öğrenciler,  savunma hakkına sahip çıkan avukatlar, ik-
tidar talimatı dışında haber yapmaya kalkan gazeteciler 
“düşman”!

Bir ülke düşünün ki, sosyal medyada iktidarı eleştiren 
genç, “kral çıplak” diyen çocuk “düşman”, doğanın ta-
lanına hayır diyen halk “düşman”! Dili farklı, inancı farklı, 
kimliği farklı her bir yurttaş “düşman”!

Bir ülke düşünün ki tacize, tecavüze, çocuk istismarına 
“hayır” diyenler “düşman”!

Bir ülke düşünün ki iktidar gibi düşünmeyen, iktidara biat 
etmeyen tüm emek ve meslek örgütleri “düşman”!

Nüfusunun büyük bir çoğunluğu “düşman” veya “potan-
siyel düşman” ilan edilen, adalet sarayları büyürken huku-
kun ayaklar altına alındığı, ekmeğimiz küçülürken hapis-
hanelerin büyüdüğü bir ülkede demokrasi için 1 Mayıs’ta 
alanlardayız!

1 MAYIS BİRLİK DEMEKTİR, DAYANIŞMA 
DEMEKTİR, MÜCADELE DEMEKTİR!

1 Mayıs bizim için “Birlik” demektir. Biz dört emek ve 
meslek örgütü olarak, geçmişte olduğu gibi bu sene de 1 
Mayıs’ta kol kola omuz omuza olmamız gerektiğini ifade 
ediyoruz.

1 Mayıs bizim için “Dayanışma” demektir. Emeğin ortak 
sorunları ve talepleri etrafında 1 Mayıs meydanlarında 
buluşacağımızı ilan ediyor, tüm emek ve demokrasi güç-
lerini de bu dayanışmaya güç vermeye çağırıyoruz.

1 Mayıs bizim için “Mücadele” demektir. 1 Mayıs’ın tarihi 
dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde işçi sınıfının ek-
mek ve hürriyet kavgasıyla yazılmıştır. 19’uncu yüzyılda 
ayağa kalkan Amerikalı işçilerden, 1977’de Taksim’de 

yitirdiğimiz kardeşlerimize kadar 1 Mayıs’ın tarihi bir mü-
cadele tarihidir. Biz dört örgüt olarak bu tarihi alanlarda 
yaşattık ve yaşatmaya da devam edeceğiz.

Bugün burada 1 Mayıs 2016 kutlamaları kapsamında baş-
ta İstanbul Taksim olmak üzere, Türkiye’nin dört bir ya-
nında alanlarda olacağımızı ilan ediyoruz.

Hepinizin bildiği gibi Taksim 1 Mayıs alanı konusun-
da uluslararası mahkemelerin kararlarını hükümet 
Anayasa’yı ihlal ederek tanımıyor ve 3 yıldır işçilere ve 
İstanbul halkına 1 Mayıs gününü zehir ediyor.

Ancak hükümetin ulusal ve uluslararası mahkeme karar-
larını tanımadığı 2013-2014 ve 2015 1 Mayısları için de 
Taksim meydanında 1 Mayıs kutlamanın ve çağrı yapma-
nın suç olmadığına karar verildi.

Yasaklama için hiçbir hukuki gerekçesi olmayan hükü-
metten ve idareden beklentimiz, 1 Mayıs’ın coşkuyla 
kutlanabilmesi için Taksim meydanını hazırlamasıdır.

Bu konuda girişimler önümüzdeki günlerde yapılacaktır. 
Yine önümüzdeki günlerde 1 Mayıs’ın Birlik-Mücadele ve 
Dayanışma ruhuna inanan dost kurumlarla ve siyasi par-
tilerle bir araya gelinecek bu süreç beraber ortak akılla, 
ortak emekle örgütlenecektir.

Bizim amacımız 2016 1 Mayıs’ını başta İstanbul Taksim 
meydanı olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında öz-
gürce ve kardeşçe kutlamaktır.

Türkiye’nin ihtiyacı 1 Mayıs’ın Birlik-Mücadele ve Daya-
nışma ruhudur!

Herkesi bu birliğe, mücadeleye ve dayanışmaya güç ver-
meye çağırıyoruz.

Yaşasın İşçilerin Birliği!

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

Yaşasın Birlik-Mücadele Dayanışma!

Yaşasın 1 Mayıs!

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 
KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen ve TTB 
Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen 
hakkında açılan 1 Mayıs 2015 davası İstanbul 
21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 17 Mart 
2016 tarihinde görüldü. TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın da ka-
tıldığı duruşmada beraat kararı verildi.

Karar sonrası, 18 Mart 2016 Cuma günü 
DİSK Genel Merkezi’nde düzenlenen basın 
toplantısına DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 
KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen,  TTB 
Merkez Konseyi üyesi Hüseyin Demirdi-
zen, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz katıldı. Basın toplantısında örgütler adına 
açıklamayı DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu yaptı.

1 Mayıs 2015 davasının sonucunda konuya dair hukuki tartışmanın bittiğinin vurgulandığı açıklamada, beraat kararını 
“yüklenen fiillerin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle” verildiğinin altı çizilerek “1 Mayıs’ı Taksim’de 
kutlamak suç değildir” denildi.

1 MAYIS DAVASI KARARINA SAYGI DUYUN! EMEĞE SAYGI DUYUN!
1 Mayıs 2015 ile ilgili davanın ilk duruşmasında verilen beraat kararının ardından DİSK, KESK, TMMOB, 
TTB bir basın toplantısı düzenledi.
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TMMOB-TTB SOMA MADEN FACİASI İNCELEME RAPORU AÇIKLANDI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), Soma Eynez maden oca-
ğında yaptıkları inceleme sonrası değerlendirmelerini rapor haline getirdi. Soma Maden Faciası İnceleme Ra-
poru, 12 Nisan 2016 tarihinde TMMOB’de düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı.

Basın toplantısına, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Bayazıt 
İlhan ile inceleme heyetinde yer alan komisyon üyeleri 
katıldı.

TMMOB’den Maden Mühendisi Mehmet Torun, Ma-
den Mühendisi Serdar Ömer Kaynak, Jeoloji Mühen-
disi Ayhan Kösebalaban, Elektrik Mühendisi M. Kemal 
Sarı, Makina Mühendisi Bedri Tekin ile Türk Tabipleri 
Birliği’nden İşyeri Hekimi Doktor Atınç Kayınova’dan 
oluşan komisyonun hazırladığı rapora ilişkin basın açıkla-
ması TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
tarafından okundu.

BASINA VE KAMUOYUNA

Öncelikle, bugüne kadar iş kazası ve meslek hastalığı se-
bebi ile yaşamını yitiren tüm emekçileri saygıyla anıyoruz.

Manisa-Soma’da, 13 Mayıs 2014 tarihinde yüzyılın en bü-
yük iş faciasında 301 canımızı yitirdik.

Ülkemizin işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yılların bi-
rikimine sahip meslek örgütleri olan Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Bir-
liği (TTB) olarak toplumsal ve mesleki sorumluluğumuz 
gereği, deliller karartılmadan inceleme yapmak ve rapor 
hazırlamak için hızla bir heyet oluşturduk. Yaşanan faci-
adan hemen 10 gün sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na başvurarak inceleme izni istedik.

Ne yazık ki isteğimize Bakanlığın yanıtı olumsuz oldu. 
Siyasi iktidarın daha en başından yurttaşlarımızdan ger-
çeklerin kaçırılması yönündeki bu çabasını kabullenme-
dik. Bakanlığın hukuk dışı, kamu yararı gütmeyen, meslek 
odaları olarak yetkilerimizi yok sayan bu kararına Ankara 
12. İdare Mahkemesinde itiraz ettik.

Mahkemenin “Meslek odalarının incelemelerde bulun-
maya, belge ve bilgilere ulaşmaya, rapor hazırlama konu-
sunda yetkili olduğuna karar verilmiştir” kararı ile tarihin 

en büyük iş cinayeti ile Soma Eynez’de öldürülen maden 
emekçilerimiz için ve bu gözü dönmüşlük içerisinde daha 
nicelerinin de ölmemesi adına yola koyulduk.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan sözlü ve 
yazılı görüşmeler sonrası 07 Ekim 2015 tarihinde heye-
timiz Soma-Eynez ocağına gitmiştir. Ancak, ocak yetki-
lilerinin konudan haberdar olmadıkları gerekçesi ile bu 
tarihte de inceleme yapmamız engellenmiştir. Bakanlıkla 
tekrar yapılan yazılı görüşme sonrası heyetimiz tüm baskı 
ve engellemelere rağmen kazadan 19 ay sonra, 15 Aralık 
2015 tarihinde Soma-Eynez yeraltı kömür ocağına gide-
rek hem yeraltında hem de yerüstünde incelemelerde 
bulunabilmiştir.

Diğer yandan mahkemece ve Bakanlık birimlerince işlet-
meden alınarak el konulan ve denetimlerde bizim ulaş-
mamız mümkün olmayan bilgi ve belgelerin tarafımıza 
iletilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
yazı ile başvurduk. Bir kısım belgeler DVD’ler şeklinde 
tarafımıza verilmiş ancak eksikliklerin giderilmesini is-
teyen yazımıza Bakanlıkça halen bir olumsuz yanıt dahi 
verilmeyerek siyasi iktidarın yurttaşlarımızdan gerçekleri 
saklama çabası sürmüştür.

Tüm bu yaşanan olumsuzluklara karşın, mevcut belgeler 
üzerinden ve heyetlerin olay yeri incelemeleri sonucu 
yaptığı çalışmalarla inceleme raporu ancak çıkarılabilmiş-
tir.

Olayın kaynağı olarak bilinen bölgenin barajla kapatıldığı 
ve kül basılarak doldurulduğu yetkililer tarafından beyan 
edilmiştir. Üretim yapılan yerlere ulaşmak için kullanı-
lan ana galerinin su ile dolu olduğu için üretim panola-
rına girişin olanaksız olduğu heyete aktarılmıştır. Üretim 
yapılan yerlerin (panoların ve ayakların) malzemelerinin 
sökülerek kapatıldığı ocak yetkililerince bildirilmiş ve bu 
alanlara ulaşılamamıştır. Kısaca, yeraltı ocağında ana gi-
riş galerisinin belli bir noktasına kadar gidilebilmiş ancak 
ocakta detaylı bir inceleme yapmak mümkün olmamıştır. 

Ocak imalat haritaları ve belgelerin incelenmesi ile birlik-
te galeri içerisindeki teknik inceleme sonucu raporumuz 
hazırlanmıştır.

Heyetin tespitlerine göre, facianın nedeni yeraltı maden 
ocağındaki kömür yangınıdır. Olayın meydana geldiği 
Soma havzasında yaklaşık 100 yıldır üretim yapılmakta-
dır. Havzadaki linyitlerin bu bölümünde kendiliğinden 
ısınmaya ve yanmaya müsait olduğu onlarca bilimsel ma-
kale ile tespit edilmiş ve çözüm önerileri paylaşılmıştır. 
Ayrıca havzada defalarca bu tür yangın olayları meydana 
gelmiş ve üretim sekteye uğramıştır. Ocak yangınının; 
eski imalat panolarında bırakılan kömürlerin oksijenle 
temas etmesi sonucu içten içe yandığı, yarım yanma so-
nucu karbonmonoksit gazının biriktiği, bu yanma olayının 
zamana bağlı olarak artarak devam ettiği düşünülmek-
tedir. Kömürün bünyesinde bulunan metan gazının da 
yanmasıyla eski imalat içindeki yangının daha hızlandığı, 
yüksek sıcaklık ve basınç altında biriken zehirli ve zararlı 
gazların, zayıflatılmış olan zondan, açık alevle ve basınçlı 
bir şekilde ana galeriye aniden boşaldığı düşünülmekte-
dir. Boşalan kızgın malzeme; galerideki lastik bantı, demir 
tahkimat aralarındaki ahşap elemanları (fırça, kama), sert 
plastik olan basınçlı hava borularını tutuşturmuştur. Eski 
imalattan boşalan gaz ile galeride meydana gelen yangın 
sonucu oluşan duman ve zehirli gaz birleşerek belli bir 
basınçla ve hızla kısa bir sürede tüm çalışma alanlarına 

yayılmış, ocağın değişik kısımlarında çalışan işçileri etkile-
yerek ölümlere, yaralanmalara neden olmuştur.

Bu özellikteki kömür damarlarında çok özel önlemler 
alınarak üretim yapılması gerekirken pek çok ciddi hata 
yapılmış ve gerekli önlemler alınmamıştır.  Bu ocakta ya-
şanan facianın önceden öngörülebileceği, önlenebileceği 
ve gerekli önlemlerin alınabileceği anlaşılmaktadır.  An-
cak sistemsel hatalar ve uygulamalar ile facia yaşanmıştır. 
Ocağın planlanmasından üretim yöntemine, havalandır-
masından acil eylem planına, denetimden eğitime kadar 
tüm alanlarda ciddi noksanlıklar görülmektedir.

Ayrıca üretim zorlamasının da faciada ciddi etkisi bulun-
maktadır. TKİ ile yüklenici firma arasında yapılan söz-
leşmede; ocaktan yapılacak tuvönan üretimin, projesine 
uygun şekilde 1,5 milyon ton olacağı, ancak yüklenicinin 
isterse bundan daha büyük miktarlarda üretim yapabile-
ceği belirtilmiştir. Ancak, devir işleminden sonra yükleni-
ci Soma Kömür AŞ. üretimi hızla arttırmış ve 2009 yılında 
230 bin ton olan üretim 10 kattan fazla arttırılarak 2010 
yılında 2,6 milyon tona yükseltilmiştir. Üretimdeki hızlı 
artış, daha sonraki yıllarda da devam etmiş ve 2012 yı-
lında 3,8 milyon ton düzeyine kadar ulaşmıştır. Son dört 
yılda yaşanan hızlı üretim artışları son derece çarpıcıdır. 
Söz konusu üretim düzeyine bu kadar kısa süre içerisinde 
aynı altyapı ile sadece işçi sayısının artırılması ile çıkılma-
sının sahanın fiziksel dengelerini ve ocağın geometrisini 
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olumsuz yönde etkilemiş olabileceği hususu da ciddiyetle 
ele alınmalıdır.

Gerekli emniyet yatırımları yapılmaksızın eski havalandır-
ma, nakliyat ve galeri alt yapısıyla sırf kâr amacı güdülerek 
çok yüksek üretim seviyesine çıkılmış ve çalışanların ha-
yati emniyet tedbirleri ihmal edilmiştir.

Facia sonrası kurtarma organizasyonu sırasındaki başı-
boşluk ve kargaşa, olası bir iş kazasında yapılması gere-
kenlerin planlanmadığını ve buna yönelik önlemlerin alın-
madığını göstermektedir.

Yine, Soma A.Ş Eynez kömür madeninde işyeri sağlık bi-
riminin çalışmaları incelenmişse de kaza sonrası işletme 
içindeki yapılanma, görev ve görevli değişiklikleri yapıl-
mış olması, mahkeme süreci ile ilgili olarak dosya ve ka-
yıtların işletmeden alınmış olması nedeniyle, incelemenin 
eksiksiz gerçekleştirildiğini söylemek olanaklı değildir.

Bununla birlikte işyeri sağlık biriminde bizzat yerinde ya-
pılan inceleme ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından gönderilen kayıt, bilgi ve belge örneklerinden 
edindiğimiz bilgiler verilen hizmetlerin temel özelliklerini 
değerlendirmeyi olanaklı kılmıştır.

Kazadan hemen sonra yapılan ve geçtiğimiz günlerde ya-
yımlanan bilimsel iki çalışma ile Soma Eynez Linyit Ma-
deni Ocağında çalışan işçilerde neredeyse her 4 işçiden 
birinde doktor tanılı solunumsal hastalıkların olduğu, her 
3 işçiden birinde de pnömokonyoz (akciğerin mesleki 
toz hastalığı) vakasının olduğu kanıtlanmıştır. Ne var ki 
bu vakaların hiçbirinin işletmede kaydı oluşturulmamış, 
niteliksiz sağlık gözetimi ve tetkikler yapılması yolu ile 
işçiden ve kamudan bilgi saklanmış, kamusal denetim 
süreçlerinde de işçi sağlığı yönünden yetersiz nitelikteki 
denetimlerle yaşamın gerçeklerine uymayan bu durum 
göz ardı edilmiştir.

CO zehirlenmesi yönünden bulguların işlendiği yazılı bil-
gi/belgelere işyeri sağlık birimi kayıtlarında rastlanmamış 
olmakla birlikte günde 100-150 adet ağrı kesici tabletin 
CO etkilenimi bulgularından olan baş ağrısı sebebi ile 
yaygın ve sürekli kullanımı dikkat çekici bulunmuştur.

İncelememizin en önemli sonuçlarından birisi şudur: 
Meslek hastalıklarını belirleme ve önleme yönünden sis-

tematik ve sürdürülebilir hiçbir faaliyeti olmayan Soma 
Eynez madeninde 900 dolayında gizli tutulmuş pnömo-
konyoz vakası olabileceğidir. Bir anda 301 işçinin öldü-
rüldüğü Soma Eynez ocağında bunun 3 katı kadar emekçi 
madenci sessizce ve bilinçsizce ölüme yürümektedir. 
Topluca bir anda ölmeyecekleri için kimse isimlerini duy-
mayacak, öldüklerini belki yakınları bile bilmeyecektir. 

İncelememiz sonucunda SOMA EYNEZ maden ocağında 
işyeri sağlık birimi ve personelinin kömür madenciliğine 
yönelik özel, programlı, süreklilik arz eden, gerek ulusal-
uluslararası mevzuat ve gerekse de bilimsel gerçekleri 
kullanarak yapılandırmış olduğu bir sağlık gözetim prog-
ramının olmadığı gözlenmiştir. Daha kötüsü bunun bilinç-
li olarak organize edildiği ve sürdürüldüğü izlenimi edinil-
miştir. Bu hali ile bırakın kömür madenciliği ve EYNEZ 
ocağına yönelik ağır riskleri kapsayan bir sağlık gözetimi 
çalışmasından bahsetmek, olağan bir orta seviye riskteki 
herhangi bir işletmeye / iş koluna / işe / işçiye yönelik ola-
rak bile iyi ve yeterli bir sağlık gözetiminden bahsetmek 
mümkün değildir.

Bu tespitler ışığında; facianın asıl sorumluları ve asli ku-
surluları; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bu Bakanlıkların bağlı ve ilgili 
kuruluşları ve Soma Kömürleri A.Ş’dir.

Soma’da 13 Mayıs 2014 günü yaşanan facianın ana ne-
denleri; uygulamaya konulan özelleştirme, rödevans, ta-
şeronlaştırma, örgütsüzleştirme, köleci çalışma sistemi; 
kamu madenciliğinin yok edilmesi ve kamu kurumlarında 
uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan madencilik bilgi ve 
birikiminin dağıtılması gibi neoliberal politikalardır. Aşı-
rı kâr hırsı nedeniyle; insanı, çalışanı dışlayan, yok sayan 
vahşi kapitalist sistemdir.

Bunca çabanın, emeğin bir tek amacı vardır:

Bu faciaların bir kez daha yaşanmaması için gerekli ön-
lemler alınsın, dersler çıkarılsın.

Yeni acılar yaşanmasın, yeni ölümler olmasın, yeni cina-
yetler işlenmesin!

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ                                           

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

TMMOB YÖNETİM KURULU VE ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Yönetim Kurulu ve Odaların yeni oluşan yönetim kurulu temsilcileri 13 Nisan 2016 Çarşamba günü 
düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Makina Mühendisleri Odası toplantı salonunda gerçek-
leştirilen toplantıya; oda yöneticileri Birkan Sarıfakıoğ-
lu (BMO), Zeyneti Bayrı Ünal (ÇMO), Hüseyin Yeşil 
(EMO), Abdullah Zararsız (FMO), Nuri Uygur (GMO), 
Feramuz Aşkın (GEMİMO), Yusuf Songül (GIDAMO), 
Ertuğrul Candaş (HKMO), Emrah Kaymak (İÇMO), 
Cemal Gökçe (İMO), Serdar Kart (JFMO), Ali Uğurlu 
(KMO), Emre Demir (MADENMO), Ali Ekber Çakar 
(MMO), Hasan Topal (MO), Ali Küçükaydın (OMO), Ay-
şegül Oruçkaptan (PEYZAJMO), Orhan Sarıaltun (ŞPO), 
Özden Güngör (ZMO) ile TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, II. Başkan Züber Akgöl, Say-
man Üye Bahattin Şahin, TMMOB YK üyeleri Gölay Şa-
kiroğulları, Neriman Usta, Ekrem Poyraz, Hakan Günay, 

Kemal Zeki Taydaş, Mehmet Besleme, Mehmet Torun, 
Esra Oğuz, Tevfik Kızgınkaya, TMMOB Genel Sekreteri 
Dersim Gül, Teknik Görevli Özgür Göktaş Küçük katıldı.

10 EKİM KATLİAMININ 6. AYINDA GAR ÖNÜNDE BULUŞULDU
10 Ekim katliamının 6. ayında, katliamda yaşamını kaybedenlerin yakınları “10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği”nin çağrısıyla Tren Garı önünde buluştu.

Katliamın gerçekleştiği 10.04’te yaşamını kaybedenler anısına saygı duruşu ile başlayan anmada, emek meslek örgütleri 
ve demokratik kitle örgütleri üyelerinin yanı sıra katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar söz aldı. 
Yapılan konuşmaların ardından Barış, Emek ve Demokrasi Anıtı’na karanfiller bırakılarak anma sonlandırıldı.


