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TMMOB ODA SEKRETER/YAZMAN ÜYELERİ TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Oda Sekreter/Yazman Üyeler Toplantısı, 2 Kasım 2016 tarihinde "Odaların Denetlenme Girişimi ve 
TMMOB'ye Yönelik Saldırılar" gündemiyle TMMOB'de gerçekleştirildi. 

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ÜYELERİ VE ODA ONUR KURULU 
ÜYELERİ ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyeleri ve Oda Onur Kurulu Üyeleri Ortak Toplantısı, 5 Kasım 2016 tarihinde 
İMO Rüştü Özal Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 

genel gündem değerlendirmesi ve TMMOB’ye yönelik 

denetleme girişimleriyle ilgili bilgi verdiği açış konuşma-

sıyla başlayan toplantıya, Odaların Onur Kurulu Üyeleri, 

Hukuk Danışmanları, Yönetim Kurulu temsilcilerinden 

oluşan 90 kişi katıldı.

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Erkan Karakaya’nın 

kolaylaştırıcılığında düzenlenen birinci oturumda, 

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Ahmet Göksoy 

“Meslek cezaları hakkında Oda-üye ilişkisi”, TMMOB 

Yüksek Onur Kurulu Üyesi Ümit Nevzat Uğurel 

“TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na gelen dosyalar”, 

TMMOB Hukuk Müşaviri Nurten Çağlar Yakış “TMMOB 

Yüksek Onur Kurulu kararlarına karşı açılan davalarla il-

gili bilgilendirme ve karar analizleri” konularında sunum 

yaptı.

Verilen yemek arasının ardından “Genel Görüş ve Öneri-

ler” başlıklı forumla toplantı sona erdi.

Toplantıya; Dersim Gül (TMMOB Genel Sekreteri), 

Gülsüm Sönmez (TMMOB Genel Sekreter Yrd.), Öz-

gür Cemile Göktaş Küçük (TMMOB Teknik Görevli), 

Eren Şahiner (TMMOB Teknik Görevli), Sezgin Çalışkan 

(TMMOB Teknik Görevli), İ. Burak İmrek (BMO), Tülay 

Koç (ÇMO), Hüseyin Önder (EMO), Timur Bilinç Batur 

(HKMO), Ömer Sencar (İÇMO), Hüseyin Kaya (İMO), 

Bahaettin Sarı (İMO), Serdar Kart (JFMO), Faruk İlgün 

(JMO), Funda Altun (KMO), Necmi Ergin (MADENMO), 

Yunus Yener (MMO), Ahmet İrfan Türkkolu (MET-

MALZMO), Faruk Sanlı (METEOROLOJİMO), Hasan 

Topal (MİMARLAR OD.), İsmail Hakkı Barı (OMO), Ezgi 

Ceylan (PMO), Ercan Erzincan (PMİMO), Burak Sevim 

(PMİMO), Hüseyin G. Çankaya (ŞPO), Murat Aslan 

(ZMO) katıldı.



TMMOB’den TMMOB’den

23bülten 222
aralık 201622 bülten 222

aralık 2016

TMMOB YÖNETİM KURULU-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Yönetim Kurulu, "Odaların Denetlenme Girişimi" gündemiyle, ilgili 11 Odanın Başkanlarıyla 10 
Kasım 2016 tarihinde TMMOB'de biraraya geldi.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin, 
Yürütme Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, Ali Fahri Özten, Genel Sekreter Dersim Gül, Genel Sekreter Yardımcısı 
Gülsüm Sönmez, Teknik Görevliler Özgür C. Göktaş Küçük, Bülent Akça, Sezgin Çalışkan; Odalardan, Zeyneti 
Bayrı Ünal (ÇMO), Hüseyin Önder (EMO), Ertuğrul Candaş (HKMO), Ayhan Erdoğan (HKMO), Ekrah Kaymak 
(İÇMO), Ömer Sencar (İÇMO), İbrahim Ogir (İÇMO), Cemal Gökçe (İMO), Fikret Kemal Yıldırım (İMO), Şevket 
Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan (JMO), Faruk İlgün (JMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Yunus Yener (MMO), Hasan 
Topal (Mimarlar Od.), Sibel Kaya (PeyzajMO), Burak Sevim (PeyzajMO), Hüseyin G. Çankaya (ŞPO), Orhan Sarı-
altun (ŞPO) katıldı.

TMMOB VE ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB ve bağlı Odaların Yönetim Kurulu Başkanları, 8 Kasım 2016 tarihinde "Odaların Denetlenme Girişi-
mi" gündemiyle TMMOB`de biraraya geldiler.

Toplantıya; Dersim Gül (TMMOB Genel Sekreteri), Gül-
süm Sönmez (TMMOB Genel Sekreter Yrd.), Özgür C. 
Göktaş Küçük (TMMOB), Bülent Akça (TMMOB), Eren 
Şahiner (TMMOB), Sezgin Çalışkan (TMMOB), Tülay 
Koç (ÇMO), Hüseyin Önder (EMO), Timur Bilinç Batur 
(HKMO), Ömer Sencar (İÇMO), Fikret Kemal Yıldırım 
(İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Faruk İlgün (JMO), Ali 
Ekber Çakar (MMO), Yunus Yener (MMO), Beyza Birben 
Tuncer (Mimarlar Odası), Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj-
MO), Hüseyin G. Çankaya (ŞPO) katıldı.

TMMOB VE ODALAR DENETLEME KURULLARI V. ÇALIŞTAYI 
DÜZENLENDİ

TMMOB ve Odalar Denetleme Kurulları V. Çalıştayı 12 Kasım 2016 tarihinde İMO Rüştü Özal Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Oturum Başkanlığı’nı TMMOB Denetleme Kurulu Üye-
si Ülkü Karaalioğlu`nun yürüttüğü Çalıştay’ın açılışın-
da, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahattin Şahin 
ve TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi Abdullah Melik 
birer konuşma yaptılar.

Çalıştayda, TMMOB Hukuk Müşaviri Av. Nurten Çağ-
lar Yakış "Son yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikler, 

aleyhimize açılan davalar, açtığımız davalar ve sonuçla-
rı, bakanlıklar-maliye denetlemeleri" konulu bir sunum, 
TMMOB Mali Müşaviri Vehbi Turhan da "Yeni mali yasa 
ve yönetmeliklerin getirdiği yükümlülükler, bakanlık 
mali denetimleri" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Oda temsilcileri tarafından odalarında yaşanan gelişme-
lerle ilgili bilgilendirme sonrası, soru-cevap ve kapanış 
değerlendirmesiyle toplantı sona erdi.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB VE 10 EKİM-DER`DEN 10 EKİM DAVASINA ÇAĞRI
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-Der, 7 Kasım 2016 tarihinde görülmeye başlanan 10 Ekim Ankara 
Katliamı davasına ilişkin basın toplantısı düzenleyerek, herkesi davaya çağırdı.

Mülkiyeliler Birliği`nde 4 Kasım 2016 tarihinde düzenle-
nen basın toplantısında kurumlar adına açıklamayı okuyan 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, davanın 
ilk duruşmasının 7 Kasım Pazartesi günü Ankara 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi`nde görüleceğini belirterek, "Bizim dava-
mız faşizme karşı direne direne kazanacağımız demokrasi-
nin davasıdır. Tüm halkımızı bu davaya bulunduğu her yerde 
müdahil olmaya çağırıyoruz" dedi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN KANLI 
SALDIRISINDA

ADALET VE YÜZLEŞME SÜRECİ BAŞLIYOR!

Açıklamamıza başlamadan önce 10 Ekim`de DİSK-KESK-
TMMOB-TTB tarafından düzenlenen Emek-Barış-Demok-
rasi mitingine yönelik alçakça saldırıda yaşamını yitiren her 
bir barış güvercinimizi buradan bir kere daha selamlıyoruz.

Ankara`da o gün emeğin ekonomik-demokratik hakları 
için, savaşlarda akan kanın ve gözyaşının durdurulması için, 
demokrasi taleplerimizi haykırmak için Ankara`da buluş-
muştuk. Emek-barış ve demokrasi düşmanlarının gerçek-
leştirdiği katliamla ilgili açılan davanın ilk duruşması 7 Kasım 
Pazartesi günü Ankara 4`üncü Ağır Ceza Mahkemesi`nde 
(Duruşmalar Ankara 10 ve 11. Ağır ceza mahkemelerinin 
salonlarında yapılacaktır.) saat 10`da başlayacak.

10 Ekim`de emek için, barış için, demokrasi için buluşanlar 
olarak, 7 Kasım`da adalet için bir araya geleceğiz.

Ülkemizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her 
köşesine düşen acılarımızı paylaşarak, gözyaşlarımızı ve öf-
kemizi gizlemeden adalet için yeniden kucaklaşacağız.

Öfkeliyiz çünkü bizi hedef alan bombaların ardından yaralı-
larımıza ambülans değil üzerimize TOMA`lar gönderdiler.

Öfkeliyiz çünkü adı, sanı, eşgali belli olan bombacıları 
Ankara`nın göbeğinde kendilerini patlatana kadar yakala-
madılar.

Öfkeliyiz çünkü emek-barış-demokrasi için ölenlerin ardın-
dan, katliam sonrası oylarının yükseldiğini "müjde" diye du-
yurdular.

Öfkeliyiz çünkü ihmali olduğu müfettişlerce tespit edilen 
kamu görevlilerinin yargılanmasını idari kararlarla engelle-
diler.

Öfkeliyiz çünkü ölenlerin ardından düzenlediğimiz anmala-

ra, cenazelere saldırdılar, bu anmalara-cenazelere katılan-
lara davalar açtılar.

Öfkeliyiz çünkü IŞİD`li canilere "bey" diye hitap edenler, 
katilleri "öfkeli gençler" diye masumlaştıranlar, katliamın 
birinci yıldönümünde Ankara Garı önünde birbirimize sıkı 
sıkıya sarılarak acımızı paylaşma isteğimize gaz bombalarıyla 
yanıt verdiler.

Öfkeliyiz çünkü IŞİD terör örgütünün Türkiye`deki yapılan-
masında yer aldığı tespit edilmiş olan isimlerin elini kolunu 
sallayarak dolaştığını ve Antep`teki gibi yeni katliamlar plan-
ladığına tanıklık ettik. IŞİD elebaşları aylarca aramızda rahat-
ça dolaşmışken, sağ yakalanabilecek iken susturulduklarına 
tanıklık ettik. 

Öfkeliyiz çünkü 7 Haziran seçimlerinin ardından "Ya biz, ya 
kaos" diyenlerin yaktığı ateş ülkemizi, insanlarımızı yakmaya 
devam ediyor.

Tam da bu nedenle bizim davamız, "eylem yapmadan tu-
tuklanamayan", "kendini patlattıktan sonra hukuka teslim 
edilen" 3-5 IŞİD`cinin yargılanması değildir.

Bu dava kendine uygun bir rejim arayışı içinde ülkemizi yan-
gın yerine çevirmekten kaçınmayanların, 70 milyon insanı-
mızı ateşe atanların yargılanması gereken bir davadır.

Bizim davamız, bizim amacımız bu toprakları kanla ve göz-
yaşıyla yoğurarak siyasi amaçlarını gerçekleştirmeye çalışan-
lardan hesap sormaktır.

Toplumu kutuplaştırma ve düşmanlaştırma yöntemleriyle 
yöneterek tüm ülkeye korkunç bedeller ödetmekten ka-
çınmayan bir siyasi anlayışa karşı bizim davamız, hangi dilde 
yakılırsa yakılsın ağıtlarımızla birleşmektir, umutla kucaklaş-
maktır.

Bizim davamız bugün işsizliğe, güvencesizliğe, yoksulluk 
sınırı altında yaşamaya, köleliğe mahkum edilmek istenen 
emeğin davasıdır

Bizim davamız ülkede ve bölgede kışkırtılan savaşlarla biz-
lere unutturulmak istenen barışın ve kardeşliğin davasıdır.

Bizim davamız faşizme karşı direne direne kazanacağımız 
demokrasinin davasıdır.

Tüm halkımızı bu davaya bulunduğu her yerde müdahil ol-
maya çağırıyoruz.

 DİSK / KESK / TMMOB / TTB

  10 EKİM BARIŞ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
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DEMOKRASİ DÜŞMANLARINA CEVABIMIZDIR...

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, HDP milletvekillerinin gözaltına alınması ve tutuklanması ile 

ilgili yapmış olduğu açıklama üzerine yazılı ve sosyal medyada örgütümüze yönelik saldırılar üzerine 11 Kasım 

2016 tarihinde bir açıklama yayımladı.

Bir haftadır, HDP milletvekillerinin gözaltına alınması ve 

tutuklanması ile ilgili yapmış olduğumuz açıklama üzerin-

den malum çevreler yazılı ve sosyal medyada örgütümü-

zü terör ve PKK işbirlikçiliği ile suçlayan bir kampanya 

başlattılar. Amaçları TMMOB`yi iktidarın hedefi haline 

getirmek, Birliğimizin antiemperyalist, yurtsever, ilerici, 

demokrat, halkçı, toplumcu çizgisinin tasfiye edilmesini 

sağlamaktır. Belirtmek isteriz ki; TMMOB`nin terör sal-

dırıları konusundaki duruşu açıktır. Defalarca yaptığımız 

basın açıklamalarında da vurguladığımız üzere, TMMOB, 

PKK eylemleri dahil tüm terör saldırılarını lanetleyen, ül-

kenin geleceğinin eksiksiz bir demokrasiden, barış içeri-

sinde bir arada yaşamdan geçtiğini savunan bir örgüttür.

Basın açıklamamızda altını çizdik, bir kez daha yineliyo-

ruz; HDP milletvekillerinin hukuka aykırı olarak gözaltına 

alınması, tutuklanması kabul edilemez. Bu operasyon; se-

çimlere, temsili parlamenter sisteme ve barış içinde, bir 

arada yaşama umudumuza yapılmış bir darbedir. Seçilmiş 

milletvekillerini devre dışı bırakılarak barış yerine savaşa 

ve teröre davetiye çıkartılmaktadır. Bu gidiş, iyi bir gidiş 

değildir, ülkemizi kaosa sürükleyecek, geleceğimizi ka-

rartacaktır. Türkiye`nin geleceği dikta rejiminde değil, 

demokrasinin evrensel değerlerinde aranmalıdır.

Bizler her ortamda TMMOB`ye saldıran bu karanlık 

odakları yakından tanıyoruz. Onlar baskının, sömürünün, 

yağmanın, talanın, katliamların, savaşın, ırkçılığın, şeriatçı 

karanlığın sesidir.

Onlar da bizi iyi tanır. Biz eğilip bükülmeden doğruları 

söyleyenleriz. "Padişahım çok yaşa" demeyenleriz. Gü-

cümüzü iktidar erklerinden değil halkımızdan, örgütlü 

üyemizden, bilimden, teknikten, demokrasiden, insani 

değerlerden alırız.

Daha dün andığımız Mustafa Kemal Atatürk`ün hassasi-

yetle dile getirdiği barış ilkesini benimseyerek ülkemizde, 

bölgemizde ve dünyada barış isteriz. Bağımsız, demokra-

tik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devletini savunuruz.

Düşünce, ifade, haber alma, örgütlenme özgürlüğünden 

ve insan haklarından yanayız.

Emek, ülke, halk ve doğa düşmanı sömürü politikalarına 

karşıyız. Kamucuyuz, toplumcuyuz, eşitlikçiyiz, özgürlük-

çüyüz, barış ve demokrasi yanlısıyız.

İnsanca bir yaşam ve özgür bir gelecek için mücadele 

edenlerdeniz.

Korkmayacağız, yılmayacağız, sinmeyeceğiz, susmaya-

cağız.

Barış, kardeşlik ve özgürlük günlerini mutlaka kazana-

cağız.

Tarih her ne olursa olsun doğru bildiğini söylemekten 

çekinmeyen bizlerden değil, güce tapanlardan, rüzgar 

nereye eserse oraya eğilenlerden hesap soracaktır.

 Emin Koramaz

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

10 EKİM ANKARA GAR KATLİAMI DAVASI BAŞLADI
10 Ekim Ankara Tren Garı Katliamının davası 7 Kasım Pazartesi günü görülmeye başlandı. 5 gün süren du-
ruşmanın ilk gününde, katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri, katliam mağdurları, emek-meslek örgütleri 
ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüzlerce kişi Ankara Adliyesi 
önünde buluştu.

Dava öncesi Adliye önünde yapılan basın açıklaması haya-
tını kaybedenlerin anısına saygı duruşu ile başladı. DİSK, 
KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği adına açıklama yapan Dernek Başkanı Mehtap 
Sakinci Coşgun "Hepimiz cumhuriyet tarihinin en büyük 
yargılamasında müştekiler olarak, olayın tanıkları olarak, 
mağdurları olarak buradayız. Biz adalete sahip çıktığımız 
zaman, ancak o zaman bir şeyler değişecek. Biz bu işin 
peşini bırakmıyoruz dediğimiz zaman bir şeyleri değişti-
receğiz. Belki büyük bir adalet gelmeyecek ama bir şey-
lerin seyri değişecek" dedi.

Kurumlar adına konuşan KESK Eş Başkanı Lami Özgen 
de, "Bu yüzleşme sürecinin ortak bir ruh, ortak bir du-
ruş, ortak bir mücadeleyle yürümesi için disiplinle devam 
edeceğiz. İçeride de bizi zorlayacaklar, dışarıda da. Bizi 
korkutarak ve öldürerek susturmaya, sindirmeye çalış-
tılar. Susmadık, korkmadık, biat etmedik. 101 canımızı 
unutmadık, unutturmuyoruz. Sizinle hesaplaşma süreci-
mizi muhakkak kazanacağız" diye konuştu.

Lami Özgen`in konuşmasının ardından aileler, yaralılar 
ve kurum temsilcileri "Katil IŞİD, katil AKP" sloganlarıyla 
içeri girdi. Girişte ailelerin taşıdığı fotoğraflara polis izin 
vermedi. İçeri girişler tamamlanırken, dışarıda da yüzler-
ce kişi sloganlarla beklemeye devam etti.

HDP`Lİ MİLLETVEKİLLERİ DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, HDP milletvekillerinin gece yarısı operasyonuyla gözaltı-
na alınması üzerine 4 Kasım 2016 tarihinde bir açıklama yaptı.

4 Kasım 2016 günü, HDP Genel Merkezine ve mil-
letvekillerinin evlerine gece yarısı yapılan bir baskınla 
aralarında HDP Eş Genel Başkanlarının da bulunduğu 
11 milletvekili gözaltına alınmış; Selahattin Demirtaş 
gözaltının ardından savcının tutuklama talebi ile mahke-
meye sevk edilmiştir.

HDP milletvekillerinin gözaltına alınması kabul edi-
lemez. Bu operasyon; eşit yurttaşlık temelinde, barış 
içinde, bir arada yaşama umudumuza yapılmış bir dar-
bedir.

Gözaltına alınan HDP milletvekilleri derhal serbest bı-
rakılmalıdır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak; 
Türkiye`nin geleceğinin dikta rejiminden değil, demok-
rasinin evrensel değerlerinden geçtiğini bir kez daha 
vurguluyoruz.

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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BİLİRKİŞİLİK KANUNU TBMM’YE YENİDEN GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE İADE 
EDİLMELİDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Bilirkişilik Kanun Tasarısı’nn 2-3 Kasım 2016 tarihlerinde 

TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmesine ilişkin 22 Kasım 2016 tarihinde bir basın açıklaması 

yaptı.

Birliğimizin ve bağlı Odalarımızın gerek Adalet Komis-

yonuna bizzat katılıp sözlü olarak gerekse yazılı olarak 

sunduğu görüşleri dikkate alınmaksızın hazırlanarak 

TBMM’ne sunulan Bilirkişilik Kanun Tasarısı, 02-03 Ka-

sım 2016 tarihlerinde TBMM Genel Kurulunda görüşü-

lerek kabul edilmiştir. Halen Cumhurbaşkanının önünde 

duran, imzalanıp Resmi Gazete’de yayımlanması ile uy-

gulanmasına başlanacak olan Kanun, bir dizi olumsuzluk-

lar içermektedir. Şöyle ki;

Bilirkişilik Hizmetleri siyasi iradenin şemsiyesi altı-

na girecektir

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünye-

sinde oluşturulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı’na, Bilir-

kişilik alanında  uzmanlıkları tespit etmek, etik ilkeleri 

belirlemek, temel eğitimin usul ve esaslarını belirlemek, 

özel hukuk tüzel kişilerinin ve bu tüzel kişilik bünyesinde 

bilirkişi olarak çalışacak kişilerin taşıması gereken nite-

likleri belirlemek, gibi görevlerin yanı sıra bilirkişilerin 

denetimine ve performansına ilişkin usul ve esasları be-

lirlemek ve bilirkişilik listesi ve sicilini tutmakgörevleri 

de verilmiştir. Sicil ve performans denetimi gibi iki kritik 

konuda karar verici mevkiin Bakanlık olması, bilirkişilerin 

boynuna bir ilmek geçirmek ile eş anlamlıdır. Zira Ba-

kanlık elinde bulundurduğu bu güç ile istediği/istemediği 

bilirkişileri tasnifleyebilecektir.

Bilirkişi şirketleri kurulacak ve bilirkişiler şirket ça-

lışanı (işçi) olarak hizmet verecektir

Bilirkişi tanımında; “Çözümü uzmanlığı, özel veya tek-

nik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü veya 

yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya “özel 

hukuk tüzel kişisi’’ denilerek bilirkişilik alanının ileride bu 

amaçla kurulacak şirketlere teslim edilmesinin yolu açıl-

mıştır.

Her ne kadar tüzel kişilikte(şirkette) çalışan kişilere bi-

lirkişi olma ve listede yer alma şartı getirilmiş ise de, bu 

uygulama ile, özel ve teknik bilgiye dayalı aydınlatma 

ve bilgilendirme yükümlülüğünü bizzat yerine getirme 

mecburiyeti bulunan ve bu yüzden başkasına devredi-

lemeyecek bir kamu görevi yapmakta olan bilirkişilerin, 

görevlerini bağımsız olarak yerine getirmeleri mümkün 

olmayacak, bilirkişilik hizmeti ticarileşecektir.

Halen bilirkişilik yapmakta olan üyelerimiz yok 

sayılmaktadır

Yasaya göre, yıllardır bilirkişilik yapan mühendis, mimar 

şehir plancıları, bundan önce aldıkları eğitimler ve dene-

yimler yok sayılarak Bakanlık veya yönlendirdiği kurum/

kuruluşlardan  temel eğitim almak şartı ile listelere gire-

bilecektir. Daha düne kadar alanında uzman olduğu kabul 

edilen mühendis, mimar şehir plancıları, tasarının kanun-

laşması ile zorunlu eğitime tabi tutulacaktır. Her yasaya 

eklenen, müktesep hakları düzenleyen geçici maddeler 

bile Bilirkişilik Kanunu’nda yoktur.

TMMOB olarak bilirkişilerin tarafsızlığını ve bağımsızlığını 

ortadan kaldıracak; yargı kararlarına gölge düşürecek Bi-

lirkişilik Kanunu’nun tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye 

iade edilmesini talep ediyor, başta bilirkişilik veren üye-

lerimiz olmak üzere tüm üyelerimizi bu Yasa’nın geri çe-

kilmesi için vereceğimiz mücadelede yanımızda olmaya 

çağırıyoruz.

 Emin Koramaz

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DİNSEL BAĞNAZLIKLA KADINLARI HİÇE SAYAN AKP’NİN SON HAMLESİ: 
“TECAVÜZ ET, EVLEN, SERBEST KAL”

TMMOB Yürütme Kurulu, AKP milletvekillerince TBMM Genel Kurulu'na verilen "tecavüzcü ile mağdurun 
evlenmesi durumunda tecavüzcünün cezasının ertelenmesini" öngören düzenleme üzerine 18 Kasım 2016 ta-
rihinde bir açıklama yaptı.

Hedeflediği İslami rejim için laikliği tasfiye etmeye uğ-
raşan, kadın ve çocuk istismarını sistemli olarak propa-
ganda eden, şeriatçı düzenlemeler yapan AKP’nin millet-
vekillerince dün TBMM Genel Kurulu’nda tecavüzcü ile 
mağdurun evlenmesi durumunda tecavüzcünün cezası-
nın ertelenmesini öngören bir önerge verildi.

Önergenin kabul edilmesi durumunda; “Cebir, tehdit, 
hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın iş-
lenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi 
durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hü-
küm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine” karar 
verilebilecektir.

AKP’nin çocuk yaşta evliliklerin önünü açmak, evlilik 
yaş sınırının altında kalan, yani yasalarca “çocuk” olarak 
tanımlanan kız çocuklarının tecavüzcülerini serbest bı-
rakmak için getirdiği bu önergeyle; çocuk istismarı suç 
olmaktan çıkarılacak, zorla erken evlendirmelerin önü 
açılacaktır.

AKP’nin 14 yıllık iktidarında kadınların toplum içindeki 
ekonomik, kültürel ve sosyal etkinliği siyasi iktidarın bi-

linçli politikaları ile sürekli azaltılmıştır. AKP, toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğine, kadınların cinayete kurban gitme-
sine; işyerinde, sokakta, evde taciz, tecavüz ve saldırıya 
maruz kalmasına, bedeninin, emeğinin ve kimliğinin sö-
mürülmesine yol açan politikalarını gün geçtikçe derin-
leştirmiştir.

4+4+4 sistemiyle hedeflenen, kız çocuklarının eğitim 
hayatından uzaklaştırılması ve AKP’nin gerici zihniyetiyle 
şekillenen “sosyal hayattan uzaklaştırılmış, üretimin dı-
şında bırakılmış, hayatı üç çocuk doğurmakla sınırlandırıl-
mış” kadınlar olması için çizilen tabloda gelinen son nokta 
tecavüzcüsüyle evlendirilmek olmuştur.

Evrensel hukukta asla yer bulamayacak bu önerge derhal 
geri çekilmelidir.

Kadını hiçleştiren politikalara, kader haline getirilen da-
yatmalara karşı durmak için mücadelemiz hiç durmadan 
devam edecektir.

 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
 Yürütme Kurulu
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ADANA`DAKİ TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Adana`daki terör saldırısı üzerine 24 Kasım 2016 tarihin-
de bir basın açıklaması yaptı.

Adana Valiliğine yönelik olarak bu sabah bombalı araçla 
gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyoruz.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınla-
rına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bombalar ve katliamlar ülkesi haline Türkiye`de her 
gün yeni bir acıya uyanmaktan yorulduk. 

TMMOB olarak, kimden gelirse gelsin terörün her tür-
lüsünü lanetliyoruz.

Üst üste patlayan bombalar ve terör saldırılarıyla ülke-
mizin içine sokulmak istendiği karanlık sürece karşı ba-
rışın sesinin hâkim kılınması şarttır.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB HEYETİ ŞİRVAN’DA
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB başkanlarından oluşan heyet, Siirt Şirvan Maden köyünde bakır maden oca-
ğında meydana gelen facia sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

 DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, TMMOB Maden 
Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, MMO Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Tekin, TMMOB Bölge İKK’ları tem-
silcileri ve diğer örgüt temsilcilerinden oluşan heyet, facianın olduğu maden ocağında incelemelerde ve temaslarda 
bulundu.

TMMOB, bölgemizde ve ülkemizde yaratılmak istenen 
kaos ortamına, savaş dayatmalarına, yeni dünya düzeni 
teorilerine karşı daima barıştan, demokrasiden, özgür-
lüklerden yanadır.

TMMOB bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu 
konudaki duyarlılığını ve çabasını sürdürecektir. 

"Savaşa hayır, barış hemen şimdi" diyoruz ve "Ülkede, 
bölgede, dünyada barış" istiyoruz.

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB İKİNCİ BAŞKANLARINDAN NAİL GÜLER GÖREVİNE DERHAL 
İADE EDİLMELİDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB İkinci Başkanlarından Nail Güler`in 677 sayılı 
KHK ile kamu görevinden ihraç edilmesi üzerine 24 Kasım 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Birliğimizde Yönetim Kurulu Üyeliği ve 40. Dönem Yö-
netim Kurulu II. Başkanlığı görevlerinde bulunmuş Ha-
rita ve Kadastro Mühendisi Nail Güler, 22 Kasım 2016 
tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan 677 sayılı KHK ile 
hiçbir gerekçe gösterilmeden kamu görevinden çıkarıl-
mıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlı-
ğı Ulaşım Planlama Müdürlüğü`nde çalışmakta iken 15 
Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan cadı avında 
1 Ağustos 2016 tarihinde açığa alınan Nail Güler`in 
açığa alınma sürecinde 657 Sayılı Devlet Memurları 

Yasası`nda öngörülen soruşturma aşamalarının hiçbirisi 
uygulanmamış ve 677 sayılı KHK ile kamu görevinden 
ihraç edilmiştir.

Darbelere ve dikta rejimlerine her dönem karşı duran 
TMMOB`nin ikinci başkanlığını yapmış Nail Güler`in 
hiçbir gerekçe gösterilmeden kamu görevinden çıkar-
tılmasının takipçisi olacağımızın ve görevine iadesi için 
mücadelemizi sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB ANKARA İKK: HUKUKSUZ İHRAÇLAR SON BULSUN ÖZDEN KAYA 
DERHAL GÖREVİNE İADE EDİLSİN

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, 675 Sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilen Makina Mühendis-
leri Odası üyesi Özden Kaya’yla dayanışma için 22 Kasım 2016 tarihinde Makina Mühendisleri Odası’nda bir 
basın toplantısı düzenledi.

İktidar 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülke-
de OHAL adı altında yeni bir darbe yapmıştır. İlan ettiği 
OHAL ile İktidar hukuk tanımaz diktacı zihniyetiyle ülkeyi 
cehenneme götüren taşları Kanun Hükmünde Kararna-
melerle örüyor. Darbe girişimini fırsatçılığa çeviren AKP 
iktidarının aylardır sürdürdüğü cadı avında hedefin AKP 
ve Saray`a muhalefet eden tüm muhalefet katmanları ve 
ilerici halk kesimleri olduğunu yaşayarak görüyoruz. Bugün 
yayınlanan 677-678 sayılı kanun hükmünde kararnameler 
ile yaklaşık 16 bin kamu görevlisinin işine son verilmiş, yine 
birçok yayın organı kapatılmış, KHK içindeki düzenlemeler 
ile kamusal alan bir adım daha daraltılmıştır.

AKP, sayısı on binleri aşan kamu çalışanını görevlerinden 
ihraç edip, binlercesini uzaklaştırmış, yine binlercesini gö-
zaltına almıştır. Meclis işlevini kaybetmiş, seçilmiş belediye 
başkanları, OHAL darbesine sığınarak gözaltına alınmış, 
tutuklanmış, hukuk tüm temel hukuk normlarını ezip ge-
çerek ayaklar altına alınmıştır. Yani OHAL olağanlaşırken 
hukuksuzluklar kanun hükmüne bağlanmıştır.

Çocukların maruz kaldığı istismarın, tacizin, tecavüzün 
meşrulaştırılmak istendiği, temel eğitim haklarının kısıt-
landığı; akademik, mesleki çalışmaların önünün kapatıldığı 
günler yaşıyoruz. Halklarımız günden güne özgürlüklerini 
kaybediyor, temel insan hakları ayaklar altına alınıyor.

Peş peşe yayınlanan KHK`ler ile kamu çalışanlarının işle-
rinden edildiği, rektör seçimlerinin kaldırıldığı, akademis-
yenlerin üniversitelerden atıldığı; muhalif TV kanallarının 
kapatılarak seslerinin kısılmaya çalışıldığı, gazetecilerin tu-
tuklandığı; gazetelerin, edebiyat dergilerinin, çocuklar için 
daha iyi bir dünya yaratmak için çalışan derneklerin bile ka-
patıldığı ama çocuk istismarcısı gerici vakıfların desteklen-
diği bu dönemde Olağanüstü Hal bahane edilerek tüm bu 
yapılanlar meşruymuş gibi gösterilmek isteniyor.

29 Ekimde yayınlanan 675 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname`de yine binlerce kamu görevlisi sorgusuz, su-
alsiz olarak işlerinden çıkarıldı. 675 sayılı KHK ile  kamu 
işyerlerinde mesleklerini icra ederken aynı zamanda iş yeri 
sendika temsilcisi olan ve demokratik  sendikal mücadele  
yürütmesi nedeniyle TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

üyesi Özden Kaya  binlerce kamu çalışanı ile birlikte  göre-
vinden ihraç edilmiştir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği ve bağlı 24 Odamız, Anayasa`nın 135. Maddesi ve 
6235 sayılı TMMOB yasası kapsamında faaliyet yürüten, 
kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları tüzel kişiliğine 
sahiptir. Yasa tarafından tanımlanan amaç ve görevlerini; 
meslektaşlarımızın ve mesleğin haklarının korunması, geliş-
tirilmesi, üyelerinin hak ve çıkarlarının korunması, çalışma 
alanlarının disipline edilmesi, geliştirilmesi yönünde uygula-
yan üye ve yöneticilerimiz, bu kapsamda mesleki-toplum-
sal sorumluluklar üstlenmektedir. Özden Kaya`da, Makina 
Mühendisleri Odası`nda Kurul ve Komisyonlarda görev 
alan ve üyelerimizden biridir. Sivil darbeyi sürdüren AKP 
Hükümeti açısından meslektaşımızın temel suçu demokra-
siyi savunması özgürlükten, eşitlikten,  adaletten, barıştan 
yana, yani evrensel insan haklarından yana tavır almasıdır

Darbelere ve dikta rejimlerine karşı duran Odalarımızın 
ve TMMOB`nin üyelerini de içine alan bu cadı avına biran 
önce son verilmelidir. İşten ihraç edilen Özden Kaya, vakit 
kaybetmeden görevine iade edilmelidir.

TMMOB Ankara İl Koordinasyonu olarak Makine Mühen-
disi Özden Kaya ile dayanışma içinde olduğumuz bildirir, 
ülkenin içinde bulunduğu bu karanlığa karşı tüm toplum-
sal muhalefet güçleriyle ve ilerici halk kesimleriyle birlikte 
omuz omuza mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi ka-
muoyunun bilgisine sunarız.

 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
 Ankara İl Koordinasyon Kurulu
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Darbe girişimi ile beraber bireysel silahlanmanın önünün 

açılmaya çalışılması, halkı provoke ederek "hadım yasası", 

"idam"  gibi evrensel hukuka, insan haklarına aykırı dü-

zenlemelerin tartışmaya açılması şiddeti körüklemekte, 

kadın cinayetleri vahşetinin önünü açarak ilerlemesi için 

uygun ortamın yaratılmasına neden olmaktadır.

 2016 yılının ilk 9 ayında işlenen kadın cinayetlerinin sayısı 

331 oldu. Öldürülenler arasında 4 yaşında cinsel istismar 

sonucu öldürülen Irmak ve 15 yaşında doğum yaptığı için 

öldürülen Derya gibi kız çocukları da yer alıyordu.

Ölüm gerekçeleri olarak ne gösterilirse gösterilsin, bu 

kadınların hepsi, kadın oldukları için ve kendilerine tanı-

nan cinsiyet rollerinin dışına çıktıkları için öldürüldüler.

Cezalandırılan faillerin hemen tamamı ise ‘‘haksız tahrik‘‘ 

ve "iyi hal"  indiriminden yararlanarak hafif cezalar aldılar.

Kadın cinayetlerinde en önemli faktör olan "namus algı-

sının"  kadınların bedenlerini ve emeklerini denetlemeye 

yönelik olduğunu; görenek ve geleneklerle olduğu kadar, 

eğitim sisteminin cinsiyetçi yapısıyla ve "aile değerleri" adı 

altında tüm topluma ideolojik olarak benimsetildiğini bil-

mekteyiz.

"Şiddet" sadece cinayet, fiziki şiddet,  taciz ve tecavüz de 

değildir.

KAMER Vakfının 2011 yılında, 23 ildeki merkezleri aracılı-

ğıyla 58.575 kadınla yüz yüze yapmış olduğu araştırma so-

nuçlarına göre kadınların %49`unun fiziksel, %93,1`inin 

psikolojik, %91,2`sinin ekonomik, %78,5`inin sözel, 

%28,5`inin cinsel şiddet yaşadıklarını beyan etmişlerdir.

Dini gericiliğin her geçen gün arttığı ülkemizde 2011 ta-

rihli KAMER Vakfı araştırması o tarihte bile kadınların  

%20`sinin 15 ve daha küçük yaşta evlendirildiklerini, 

%29`unun 16-17 yaşında evlendirildiklerini, bir diğer ifa-

deyle 2011 yılı itibariyle ülkemiz kadınlarının %59`unun 

18 yaşın altında yaygın deyişle "çocuk gelin" bilimsel ifa-

deyle "pedofili" kurbanı olduğu gerçeğini gözler önüne 

sermektedir.

"Kadınla erkek eşit olamaz" diyebilen bir zihniyetin hü-

küm sürdüğü ülkemizde; evrensel değerlere göre cinsel 

istismarın insanlık suçu olarak tanımlanmasına karşın, 

çocukların tecavüzcüleri ile evlendirilerek cinsel istismar 

suçunun süreklilik kazanmasına olanak sağlanmaya çalı-

şılması, hatta "İslam‘ın caiz diye nitelendirdiği bir şeyin 

pedofili diye nitelendirilmesi doğru değil"  denilerek bu 

insanlık suçunun savunulması, durumun vahametini orta-

ya koymaktadır.

Kadınlar cinayetlerle, tacizlerle, tecavüzlerle, baskı altın-

da tutularak, yıldırılarak eve hapsedilmek istenmektedir. 

Her gün öldürülen, şiddete, cinsel istismara uğrayan ka-

dınlar, bir yandan hayatta kalma mücadelesi verirken, bir 

yandan da tüm baskıcı, gerici politikalara rağmen emek-

leri ile hayatlarını kazanma mücadelesini vermektedirler. 

Çalışan kadınlar kendi ayakları üzerinde durabilmek, 

üretmek için çabalarken, patronlar kadınları ucuz iş gücü 

olarak görmekte, güvencesiz, esnek, geçici işlerde çalış-

tırmaktadır. Yaptıkları aynı iş için erkeklerden daha dü-

şük ücret alan da kadınlardır, kriz dönemlerinde ilk işten 

atılanlar da…

Son yasal düzenlemelerle işgücünü kiralık hale getiren 

kölelik düzeni sayesinde kadınların ev içinde harcadığı 

emek arttırılıp, emeklilik neredeyse imkânsız hale geti-

rilirken, sağlık hizmetleri ve sosyal güvence için kadınlar 

kocalara mahkum edilmekte; esnek çalışma, daha uzun 

annelik izni gibi düzenlemelerle daha da ucuz işgücü ha-

line getirirken, öte yandan da giderek çalışma hayatının 

dışına itilmektedir.

Yargı bağımsızlığından söz edilemeyen, özgürlüklerin kı-

sıtlandığı, herkese işini, ekmeğini ve hürriyetini kaybetme 

korkusunun salınmaya çalışıldığı bir ortamda, Kadına Yö-

nelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele 

Gününde kadın duyarlılığı ve gelecek kuşaklara karşı so-

rumluluğumuzun bilinciyle haykırıyoruz "KORKMUYO-

RUZ, SUSMUYORUZ, İTAAT ETMİYORUZ!

Yaşasın Kadın Dayanışması!

Yaşasın TMMOB Kadın Örgütlülüğü

TMMOB Kadın Çalışma Grubu

TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU: DARBELERE, SAVAŞA, GÜVENCESİZLİĞE 
VE ŞİDDETE KARŞI BİZ KAZANACAĞIZ

TMMOB Kadın Çalışma Grubu, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü” dola-
yısıyla 24 Kasım 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

25 Kasım 1960; Dominik Cumhuriyetinde, Trojillo 

Diktatörlüğü`ne karşı direnen Mirabel kardeşlerin, ce-

zaevinde bulunan eşlerini ziyaret ettikten sonra tecavüz 

edilerek katledilmelerinin tarihidir. Bu olayın ardından 

tüm dünyada kadına yönelik şiddete karşı kampanyalar 

düzenlenmiş, 1981 yılında da Kolombiya`nın başkenti 

Bogota`da toplanan 1. Latin Amerika ve Karayip Ka-

dınlar Kongresi`nde Mirabel kardeşlerin katledildiği gün 

olan 25 Kasım, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 

Dayanışma Günü" olarak ilan edilmiştir. Bu kararı benim-

seyen Birleşmiş Milletler`in 1999`daki kararı ile her yıl 

25 Kasım tarihi "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarara-

sı Dayanışma Günü" olarak anılmaktadır.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Da-

yanışma ve Mücadele Günü; "kadına karşı şiddette hayır" 

algısını, sadece kadına karşı değil, çocukların istismarına, 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, ataerkil top-

lumsal şiddete, aile içi şiddete, savaşa ve ırkçılığa karşı ka-

dın dayanışması olarak tüm dünyada yükseltmektedir. 25 

Kasım aynı zamanda Mirabel kardeşleri vahşi bir biçimde 

öldüren zihniyete;  faşizme ve diktatörlüklere karşı ulus-

lararası kadın dayanışması anlamıyla da öne çıkmaktadır. 

Çünkü kadına yönelik şiddetin, hayatın diğer alanlarında 

yaşanan şiddetten bağımsız ele alınamayacağı ve çözüle-

meyeceği, şiddeti onaylayan, meşrulaştıran zihniyet de-

ğişmedikçe kadına yönelik şiddetin bitmeyeceği açıktır.

Bir kişinin, topluluğun, halkın doğuştan sahip olduğu hak-

ları kullanmasını engellemek ve bu amaçla şiddet uygu-

lamak da bu hakları şiddet içeren yollarla elde etmeye 

çalışmak da evrensel kabullere göre insanlık suçudur. 

Şiddet nerede, nasıl, kim tarafından uygulanıyor olursa 

olsun beslendiği kaynak aynıdır; özgürlükler ve demok-

rasi düşmanlığı. İşte bu nedenledir ki özgürlüklerin ve 

demokratik ortamın baskılandığı, haber alma hürriyetinin 

kısıtlandığı, eğitim seviyesi düşürülerek dinsel baskılar 

ve gericiliğin arttırıldığı, nefret söylemlerinin yükseldiği 

ortamlar; her tür şiddetin, özellikle toplumsal olarak en 

fazla tehdit altında olan çocuklara, kadınlara ve LGBTİ 

bireylere karşı şiddettin, büyük bir hızla artmasının ne-

denlerini oluşturmaktadır.

Nitekim, "darbe girişimi" sonrası ülkemizde yükselen 

ekonomik istikrarsızlığa karşı başkaldırının engellenmesi 

amacıyla hukukun, demokrasinin ve insan haklarının tü-

müyle askıya alınması için uygun ortamı yakalayan oto-

riter rejim, başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm 

kesimlerine uyguladığı kuşatmanın dozunu giderek ar-

tırmaktadır. OHAL bahane edilerek çıkarılan, KHK`ler 

ile ülkede insan hakları ihlallerine varan düzenlemelerle 

kapatılan basın yayın organları, hapse atılan gazeteciler,  

kapatılan dernekler, el konulan iş yerleri nedeniyle işsiz 

kalan,  işten el çektirilen yüzbinler, sadece kamuda de-

ğil akademik çevrede de muhaliflerin ayıklanması, idari 

özerklik kırıntılarının da tamamen ortadan kaldırılma-

sı gibi hukuk dışı kararlar alınıp uygulanırken, 25 Kasım 

"Uluslararası Kadına Karşı Şiddete Hayır Günü"ne çeyrek 

kala, TBMM`ne çocuk tecavüzcülerini affetmeye, cinsel 

istismara uğrayan çocukları tecavüzcüleri ile evlendirme-

ye yönelik kanun teklifinin sunulması kanımızca tesadüf 

değildir.   
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TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ’NDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA 
GELİNDİ

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 

Tesisi'nde 28 Kasım 2016 tarihinde Yenimahalle Belediye 

Başkanı Fethi Yaşar, CHP il/ilçe Başkanları ve TMMOB 

Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ile Yönetim Ku-

rulu üyelerinin de katılımıyla, öğrencilere yönelik bir et-

kinlik gerçekleştirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Yü-

rütme Kurulu üyeleri Ekrem Poyraz, Kemal Zeki Taydaş, 

Ali Fahri Özten, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik ve 

Genel Sekreter Yrd. Gülsüm Sönmez’in hazır bulundu-

ğu etkinlikte açış konuşmasını TMMOB Yönetim Kurulu 

Başkanı Emin Koramaz gerçekleştirdi.

Koramaz; “Cumhurbaşkanının bir konuşmasındaki 'Gö-

rünüşte demokratik olan rektörlük seçimleri üniversite-

lerde gruplaşmaları, hizipleşmeleri, kırgınlıkları artıran bir 

işleve bürünmüştür…' değerlendirmesi ile bilimin ve de-

mokratik eğitimin beşiği olması gereken üniversitelerde-

ki rektörlük seçimleri kaldırılıyor. Artık rektörleri de 'tek 

adam' tek başına atıyor. Bir gecede binlerce akademisyen 

sorgusuz, sualsiz görevden alınıyor.

İşte arkadaşlar böylesi bir ortamda bizim dayanışmamız 

daha da önem kazanıyor. 'Gençlik geleceğimizdir' şiarıyla 

hareket eden TMMOB kadroları için, dayanışmanın ve 

aydınlık bir geleceği yaratmanın adımıdır öğrenci evimiz. 

Türkiye’de yaşanan gericileşmeye inat bir 'meydan oku-

ma' projesidir. Başka bir Türkiye, başka bir Dünya müca-

delemizin en güzel hamlesidir. ” diye konuştu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise konuşma-

sında, Aydınlık yarınlarımız için gençlerin en iyi şartlarda 

eğitilmesi gerektiğini vurguladı. “Geleceğimiz olan genç-

lerimize demokratik ve laik devletimizi devredebilmek 

için; sağlıklı bir eğitim ve yaşam alanı sunmak hususunda 

hiçbir çabadan geri durmayacağız.” diye konuştu.

Ardından söz alan öğrenciler yurt yaşamı üzerine görüş-

lerini bildirdiler. Etkinlik Teoman Öztürk Öğrenci Evi sa-

lonunda yenen yemeğin ardından son buldu.

SİVİL DARBE UYGULAMALARINDAN VAZGEÇİN! KHK'LER İLE İŞTEN 
ATILMALARA SON VERİN!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, OHAL kapsamında çıkartılan KHK'ler ile 2054'ü mühendis, 
mimar olmak üzere 150 binin üzerinde kamu görevlisinin işten çıkarılması ya da açığa alınmasıyla ilgili olarak 
28 Kasım 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

15 Temmuz’un ardından ilan edilen OHAL ve peş peşe 
yayımlanan 12 Kanun Hükmünde Kararname ile ülkemi-
zin sokulduğu kargaşa, içinden çıkılamaz bir hale geliyor. 
Toplumsal muhalefetin bastırıldığı, sivil darbenin ihtiyaç-
larının art arda yasalaştığı ve bunlara karşı ses çıkaran 
herkesin sesinin kesilmeye çalışıldığı OHAL süresince 
2054'ü mühendis, mimar olmak üzere 150 binin üzerin-
de kamu görevlisi işten çıkarıldı ya da açığa alındı.

AFAD'dan 16, TRT'den 16, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 
33, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 23, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’ndan 91, TSE'den 11, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’ndan 249, Maliye Bakanlığı’ndan 2, 
Devlet Malzeme Ofisi’nden 2, Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı’ndan 453, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 6, 
SGK'dan 6, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 20, 
TÜİK'ten 6, Sağlık Bakanlığı’ndan 27, Sivil Havacılıktan 
14, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan 
33, İçişleri Bakanlığı’ndan 30, Mahalli İdarelerden 
239, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan 197, Devlet 
Demiryolları'ndan 50, DHMİ'den 13, KGM'den 48, 
EGM'den 5, YÖK'ten 433, MEB'den 8, PTT'den 5, Ada-
let Bakanlığı’ndan 11 ve çeşitli müdürlüklerden 10 olmak 
üzere toplam 2054 mühendis, mimar ve şehir plancısı 
unvanlı meslektaşımız kamudan ihraç edildi.

İşten çıkarmaların tamamı, soruşturmasız, sorgusuz, su-
alsiz gerçekleştirildi. İhbarlarla ve bireysel inisiyatiflerle 
hazırlanan listelerle on binlerce insan açığa alındı veya 
işlerinden ihraç edildi. Neredeyse okullarda, üniversite-
lerde ders verecek öğretmen ve öğretim görevlisi; ba-
kanlıklarda çalışma yürütecek mühendis, belediyelerde 
hizmet üretecek memur kalmadı.

İnsanların temel hukuk normlarının dışında, temel insan 
haklarına aykırı olarak işlerinden atılması; hiçbir sorgu ya-
pılmadan, savunma hakkının elinden alınması kabul edi-

lemez. Kamu görevlilerine uygulanacak tüm yaptırımlar 
adaletli ve eşit olmalıdır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, insan haklarının 
ayaklar altına alınmasına karşıdır.

Özellikle son yayımlanan KHK’ler ile toplumsal muha-
lefet unsurları olan, demokratik sendikal mücadele yü-
rüten, mesleklerini kamu yararını gözeterek icra edilen 
kişilerin işlerinden atılmasının arkasında toplumsal mu-
halefetin etkisizleştirilmesi amacının olduğunu biliyoruz..

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, yüzünü emek-
ten, demokrasiden, barıştan yana dönmüş tüm üyeleri ve 
tüm kamu görevlilerinin yanında olacaktır.

Bu akıl almaz uygulamalara, KHK’ler ile açığa alınmalara 
ve işten çıkarılmalara son verilsin! Hukuk dışı uygulama-
larla işlerine son verilenler, açığa alınanlar görevlerine 
derhal iade edilsin!

Hukuksuz uygulamalara, OHAL düzenine karşı mücade-
le etmeye, demokrasinin evrensel değerlerini savunmaya 
devam edeceğiz. İnsanca bir yaşam, onurlu bir gelecek 
için verdiğimiz mücadeleyi asla bırakmayacağız!

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ADANA ALADAĞ’DA KIZ ÖĞRENCİ YURDU YANGINI KAZA DEĞİL, 
SORUMLUSU SİYASİ İKTİDAR OLAN BİR CİNAYETTİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Adana Aladağ'da kız öğrenci yurdunda meydana gelen yan-
gın üzerine 30 Kasım 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan Aladağ Tahsil Çağın-
daki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğ-
renci Yurdu’nda dün gece çıkan yangında çocuklarımızı 
kaybettik.

Öncelikle çocuklarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralı 
çocuklarımıza da acil şifa diliyoruz.

Bu facia bir kaza ya da kader değildir. Bu, denetimsizli-
ğin yol açtığı, sorumlusunun da siyasi iktidar olduğu bir 
cinayettir.

Yasa dışı tarikat-cemaat yurtlarının önünü açan, eğitim 
sistemini paralı hale getiren, yoksul ailelerin çocuklarını 
tarikatların, cemaatlerin kucağına iten AKP iktidarı, bu 
yurtları hiçbir koşulda denetlemeyerek bu katliamın ha-
zırlayıcısı olmuştur.

Siyasi İktidar, faciadan sonra gerçeklerin ortaya çıkartıl-
masını engellemek için de çareyi her zaman olduğu gibi 
yayın yasağı ilan etmekte bulmuştur.

Olay yerine ulaşan TMMOB heyetinin ilk gözlemlerine 
göre yangın elektrik kontağından çıkmıştır.

Zemin + 2 kattan oluşan betonarme binanın zemin kap-
lamaları PVC malzemedendir ve bu da yangının büyüme-
sine, çabuk yayılmasına ve zehirlenmelere yol açmıştır.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangın merdiveni ka-
pısının kilitli olması nedeniyle çocukların kaçış imkânı ol-
mamış, ölenlerin çoğu duman zehirlenmesi nedeniyle ha-
yatını kaybetmiştir. Yaralanmaların büyük bir çoğunluğu 
ise kaçış amacıyla binadan atlamalardan kaynaklanmıştır.

Öncelikle ifade etmek isteriz ki; Okullar, sağlık tesisle-
ri, yurtlar gibi insanların yoğun olarak bulunduğu binalar 
yangın algılama, uyarma, yangın söndürme vb. insan sağ-
lığını ve can güvenliğini garanti altına alacak teçhizatlarla 
donatılmak zorundadır. Bu sistemlerin ulusal, uluslarara-
sı tekniğe uygun yapılmasının yanı sıra, yine uluslararası 

kabul görmüş teknik şartnameler ve yönetmelikler çer-
çevesinde sürekli olarak bakım ve periyodik kontrolleri 
gerçekleştirilmelidir.

Öte yandan, yangın çıktığında binadan hızla uzaklaşmayı 
sağlayacak kaçış yollarının ve sistemlerin açık, kullanılabi-
lir durumda olması önemlidir. Yangın felaketlerinde sık-
lıkla yaşanan yangın merdiveninin kapalı tutulması, yangın 
tüplerinin boş olması veya yangın dolaplarının kilitli tutul-
ması gibi ihmalkârlıklar can kayıplarının artmasına neden 
olmaktadır.

Çocuklarımızın, gençlerimizin kaldıkları yurtların büyük 
bir kısmı, Aladağ örneğinde olduğu gibi projelendirme 
ve imalat sırasında yurt olarak tasarlanmamış ve kullanım 
izni alırken de uygunluk kriterleri aranmamıştır. Aladağ 
bir ilk değildir ve bu zihniyetle devam edilirse son da ol-
mayacaktır.

Adana’da yaşanan felaket denetimsizliğin, vurdumduy-
mazlığın bir sonucudur. Özel ve kamuya ait tüm yurtlar 
acilen uygunluk kriterleri açısından denetlenmeli, amaca 
uygun olmayanlar işletme dışı bırakılmalı, eksiklikleri tes-
pit edilen yurtların iyileştirme çalışmaları planlı bir şekilde 
ve süratle yerine getirilmelidir.

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı


