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TMMOB 44. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin 26-29 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen 44. Olağan Genel 
Kurulu’nda alınan kararlar aşağıdadır.

1. TMMOB Ana Yönetmeliği’nin 26. maddesinde de-
ğişiklik yapılması ile ilgili önergenin kabulüne, 

Madde 26 — Yürütme Kurulu; Başkan, İkinci Başkan, Say-
man ile altı Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere dokuz kişi-
den oluşur.

2. TMMOB Ana Yönetmeliği’nin 34. maddesinde de-
ğişiklik yapılması ile ilgili önergenin kabulüne,

Yüksek Onur Kurulunun Kuruluşu

Madde 34 – Yüksek Onur  Kurulu, Odaların  gösterecek-
leri birer aday arasından, Birlik Genel Kurulunca seçilecek 
beş  asıl,  beş  yedek  üyeden  oluşur.  (Ek  ikinci  cümle:  RG-
1/7/2010-27628) Oda Genel Kurullarınca belirlenen adayın 
Birlik Genel Kurulu delegeleri arasında bulunması zorunlu-
dur. Yüksek Onur Kurulunun kuruluşu ve çalışma şekli Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği  ile 
belirlenir.

Yüksek Onur Kurulu’na aday olabilmek için daha önce Türk 
Mühendis  ve  Mimar  Odaları  Birliği  Yönetim,  Denetim, 
Yüksek Onur Kurullarından ya da Oda Yönetim, Denetim, 
Onur Kurullarından en az birinde asıl üye olarak görev yap-
mış olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zo-
runludur.

3. TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin 9. maddesinde 
değişiklik yapılması ile ilgili önergenin kabulüne,

Meslek Uygulamasının Yasaklanması Cezası

Madde 9 –

ç) (Ek:RG-28/6/2010-27625) Mühendislik mimarlık ve şehir 
planlama disiplinini  ilgilendiren plan, proje veya hizmetler-
de, bir mühendis mimar ya da şehir plancısı tarafından ya da 
sorumluluğunda yapılması gereken, ancak yetkisiz kişilerce 
üretilen plan, proje ve hizmetlerden birine imza atmak ya da 
attırmak, imzacılık yapmak.

4. TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin EK 1. Maddesinde 
değişiklik yapılması ile ilgili önergenin kabulüne,

EK MADDE 1 - (Ek:RG-01/07/2006-226215)

Odadan uyarı ve para cezaları beş yıl, Odadan ihraç dışında 
süreli meslekten men cezaları on yıllık zamanaşımına tabi-

dir. Zamanaşımı süreleri cezanın uygulanmasından itibaren 
başlar.  Zamanaşımı  süresi  dolan  meslek  mensubu,  Oda 
Onur  Kuruluna  başvurarak  hakkında  verilen  cezanın  silin-
mesini isteyebilir.

İlgilinin yukarıdaki fıkrada yazılı süre içerisinde disiplin cezası 
almamış olması halinde, disiplin cezasının silinmesine karar 
verilir ve sicil dosyasındaki disiplin bölümü çıkarılarak yenisi 
düzenlenir.

5. Üniversitelerin;

5.1. Geometrik Mühendisleri bölümlerinden mezun olanla-
rın, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’na;

5.2.  Polimer Mühendisliği  bölümlerinden mezun  olanların 
Kimya Mühendisleri Odası’na;

5.3. Biyoproses Mühendisliği bölümlerinden mezun olanla-
rın, Kimya Mühendisleri Odası’na;

5.4.  Endüstriyel  Tasarım Mühendisliği  bölümlerinden me-
zun olanların, Makina Mühendisleri Odası’na;

5.5.  Kent  Plancısı  olarak mezun  olanların,  Şehir  Plancıları 
Odası’na üye olmalarına.

6. 12 ayrı başlık altında çalışma grupları/ komisyonları 
kurulmasına,

Çalışma gruplarının oluşumunda konuyla ilgili odaların tem-
silcileri, odalarınca bir asıl bir yedek üye şeklinde belirlene-
cektir. Toplantılara katılamayan asıl üyelerin yerine, yedek 
üyelerin  katılımı  odalarınca  sağlanacaktır.  Odalarca  öneri-
lecek çalışma grubu üyelerinin daha önce TMMOB ve oda 
organlarında görev almış olmaları zorunludur. Ataması yapı-
lan çalışma grubunun üyeleri, yapacağı  ilk toplantıda kendi 
arasından  bir  başkan  seçerek  çalışmalarını  sürdürecektir. 
Çalışma gruplarına gözlemci olarak TMMOB Yönetim Ku-
rulu üyeleri katılacaktır. Her çalışma grubu öncelikle çalışma 
programını  TMMOB  Yönetim  Kurulu  onayına  sunacaktır. 
Çalışma  gruplarının  sekreterlik  hizmetleri  TMMOB Genel 
Sekreterliği tarafından yürütülecektir.

6.1. Çalışma İzinleri İzleme Komisyonu:

TMMOB  Yabancı Mühendis, Mimar  ve  Şehir  Plancılarının 
Çalışma İzni ve Geçici Üyelik Müracaatlarının Değerlendiril-

mesinde Yapılacak İş ve İşlemler ile Değerlendirmede Usul 
Esas ve Koşulları Hakkında Yönetmelik gereği yapılacak ça-
lışmaların yürütülmesi (Yönetmelik gereği ve yönetmelikte 
belirlenen şekli ile oluşturulacaktır.)

6.2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu:

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda TMMOB politikalarının 
belirlenmesi/geliştirilmesi,  bu  alanda  hazırlanan  kanun,  tü-
zük, yönetmeliklerin takip edilmesi, görüş ve öneri oluştu-
rulması, işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik eğitim program-
larının hazırlanması, uygulamaya konulması, Eğitim ve Risk 
Belirleme  Komisyonlarına  katılacak  TMMOB  temsilcisinin 
yönlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, iş güvenliği 
uzmanlarının gerek mevzuattan gerek çalışma yaşamındaki 
kuralsızlık, esneklik ve güvencesizlik kaynaklı hızla büyüyen 
sorunlarına  ilişkin  çalışma  yapılması  (Oda  temsilcilerinden 
oluşturulacaktır.)

6.3. Gıda Politikaları Çalışma Grubu:

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılacak yönetmelikler 
üzerine çalışma yapılması, gıda güvenliği anlayışının yerleşti-
rilmesi, bilimselliğin sağlanması, mevcut aksayan denetim ve 
üretim sisteminde konu ile ilgili eğitim almış mühendislerin 
katkılarının  artırılması,  konu  ile  ilgili  olarak odalar  arası  iş-
birliğinin geliştirilmesi (Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri 
Odalarının temsilcilerinden oluşturulacaktır.)

6.4. LPG Çalışma Grubu:

5307  sayılı  LPG  Piyasası  Kanunu’na  göre  LPG  piyasasında 
görev yapan personele verilecek ülke genelindeki eğitim ve 
uygulamalarda birlikteliğin  sağlanması  ve  yaşanacak  sorun-
ların  hızlıca  çözümlenebilmesi  (Çevre,  Kimya,  Makina  ve 
Petrol Mühendisleri Odalarının temsilcilerinden oluşturula-
caktır.)

6.5. Bilirkişilik Çalışma Grubu:

Üyelerimizce yapılan bilirkişiliklerin geliştirilmesi ve 5 Mayıs 
2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği’nin gerek-
leri üzerine çalışma yapılması (Oda temsilcilerinden oluştu-
rulacaktır.)

6.6. Kadın Çalışma Grubu:

Kadına  cinsiyetinden  kaynaklı  olarak  uygulanan  her  türlü 
olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele yöntemle-
rini tanımlama ve görüş oluşturma, Kadın Kurultayı ve Ka-
dın Sempozyumlarının düzenlenmesi (Oda temsilcilerinden 
oluşturulacaktır.)

6.7. Yapı Denetimi Çalışma Grubu:

Yapı Denetimi ile ilgili yasa ve yönetmelikler ile ilgili çalışma 
yapılması, konu ile ilgili TMMOB görüşlerinin oluşturulması/
geliştirilmesi (İlgili Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır.)

6.8. Kamuda Çalışan Müh. Mimar. Şehir Pl. Özlük 
Hakları Komisyonu:

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının öz-
lük hakları üzerine rapor hazırlamak, sorunları tespit etmek, 
hak  kayıplarının  giderilmesine  yönelik  mücadele  yöntem-
lerinin  oluşturulması  (Kamu  çalışanı  Oda  temsilcilerinden 
oluşturulacaktır.)

6.9. Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma 
Grubu:

Engelli  mühendis,  mimar,  şehir  plancılarının  sorunları  ve 
çözüm yollarına ilişkin TMMOB görüşü oluşturulması (Oda 
temsilcilerinden oluşturulacaktır.)

6.10. Mesleki Denetim Çalışma Grubu:

2013’te yayımlanan TMMOB Mesleki Denetim Raporunun 
geliştirilmesi, mesleki denetimin tüm odalarca ortaklaştırıl-
masına ve içselleştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülme-
si (Oda temsilcilerinden oluşturulacaktır.)

6.11. Mühendislik Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalış-
ma Grubu:

YÖK tarafından karmaşık hale getirilmiş bulunan mühendis-
lik unvanı, denklik ve yeterlilik konusunda TMMOB raporu 
hazırlanması (Mühendis odaları temsilcilerinden oluşturula-
caktır.)

6.12. Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu:

Türkiye coğrafyasında uygulamaya konulan madencilik faa-
liyetleri, kimya-metalürjik tesisler, HES, RES, nükleer enerji 
santralleri, baraj, termik santral, çimento tesisleri, atık yak-
ma  tesisleri,  enerji  tesisleri,  dere yataklarına,  kıyı  kenarla-
rına,  ormanlara  müdahale  gibi  projelerden  kaynaklı  olası 
çevre sorunlarının tespiti, toplumun konu ile bilgilendirilme-
sine yönelik raporların hazırlanması, olası dava süreçleri için 
teknik  dosyaların  hazırlanması  (Oda  temsilcilerinden oluş-
turulacaktır.)

7. 13 Ayrı başlık ile ilgili çalışmalar yapılmasına,

7.1. AKP’nin “Yeni Anayasa” ve “Başkanlık 
Sistemi”ne Hayır

AKP’nin  Yeni  Anayasası;  neoliberalizmin  kurumsallaşması, 
kamu üretimi, kamu girişimciliği,  kamusal denetim ve hiz-
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metin  tasfiyesi  yanı  sıra yasama ve yargının önemli ölçüde 
budanmış bağımsızlığını tümüyle ortadan kaldıracak ve her 
iki kurum ile yasama organı olan parlamentoyu, yürütme er-
kini tek kişi otoritesinin inisiyatifine tabi kılacak, diktatörlüğü 
kurumsallaştıracak, yeni tipte bir sermaye egemenliği, yeni 
tipte bir faşizm ve şeriat-hilafet anayasası olacaktır.

TMMOB; AKP’nin Yeni Anayasası’na ve Başkanlık Sistemi’ne 
karşı ikirciksiz olarak hayır diyerek, bu sürece karşı emek ve 
meslek örgütleri  ile ortak mücadele hattının oluşturulması 
için sorumluluk alır.

7.2. Laiklik İçin Gericiliğe Karşı Tavizsiz Mücadele

Laikliğe karşı gerici saldırılar ve bu yönde eğitsel, toplumsal 
düzenlemeler giderek hız kazanmıştır. Eğitim sistemi başta 
olmak üzere  toplumsal  yaşamın bütünü,  İslamcı-mezhepçi 
faşist kuşatma altında yeniden biçimlendirilmektedir. Cum-
huriyetin  en  önemli  kazanımlarından  biri  olan  laiklik  yok 
edilmek  istenmektedir.  Laikliğin  yok edilmesi  ile  insanlığın 
yüzyıllar  boyunca  sürdürdüğü  aydınlanma  mücadelesinin 
bize sunduğu kazanımlar kaybedilecek, toplum ve emekçi-
ler koyu bir karanlığa sürüklenecektir.

TMMOB,  aklın  ve  bilimin  ışığına  inanan mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının örgütü olarak gerici karanlık saldırılara 
teslim olmaz,  laikliğin yok edilmesine  izin vermez,  laikliğin 
yeniden kazanılması için mücadeleyi taviz vermeden sürdü-
rür ve büyütür.

7.3. 10 Ekim 2015 Ankara Katliamının Hesabının So-
rulması ve Sürecin Takip Edilmesi

10  Ekim  2015  tarihinde,  Ankara’da DİSK,  KESK,  TTB  ve 
Birliğimizin  çağrıcılığında  organize  edilen  Emek,  Barış  ve 
Demorkasi Mitingi’nin toplanma alanı olan Tren Garı önün-
de  saat  10.04’te  Türkiye  Cumhuriyeti  tarihinin  en  büyük 
katliamı gerçekleştirilmiştir.

TMMOB,  katliamı  gerçekleştiren  karanlık  şeriatçı-faşist 
zihniyet  ile  hesaplaşılması,  katliamın  sorumlularının  açığa 
çıkarılması  ve  hesap  sorulması  mücadelesini,  önümüzdeki 
dönem içerisinde önemli bir gündem olarak ele alır, bu sü-
reç ile ilgili olarak 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği ile 
dayanışma içerisinde olur.

7.4. Kürt Sorununda Demokratik Çözüm ve Barış

Kürt sorunu, demokratik çözümün sağlanamamış olmasının 
bir  sonucu  olarak Ortadoğu’daki  ve  ülkemizdeki  gelişme-
ler ile birlikte, 7 Haziran sonrası yeni bir boyut kazanmıştır. 
Savaş  ve  şiddet  politikalarının  yeniden  egemen  olması  ile 
kentlerimizin yakılıp yıkıldığı; yüz binlerce insanın göç etmek 

zorunda  kaldığı;  binlerce  asker,  polis  ve  sivil  yurttaşımızın 
hayatını kaybettiği bir trajedi yaşanmıştır, yaşanmaktadır. Bu 
süreç  içerisinde  ölümler  kutsanmış  ve milliyetçilik  körük-
lenerek ülkemiz bir  iç  savaşın eşiğine  sürüklenmiştir. Kürt 
halkına ölüm, sürgün ve katliamlar reva görülmüştür.

TMMOB;  Kürt  sorununda  savaş  ve  şiddet  politikalarının 
terk edilmesini ve demokratik çözümün mümkün olduğunu; 
kentlerimizde süren çatışmanın ve savaşın acilen sonlandırıl-
masını savunur, Türkiye halklarının eşit yurttaşlık temelinde, 
kardeşçe ve bir arada yaşaması için emek, barış, demokrasi 
mücadelesini bir bütünlük içinde sürdürür.

7.5. Emperyalizmin Ortadoğu’yu Kan Gölüne Çeviren 
Politikaları ve Bağımsızlık Mücadelesi

Emperyalist güçler  tarafından Ortadoğu bir  savaş ve ölüm 
coğrafyası haline getirilmiştir. Emperyalizmin Ortadoğu’daki 
sömürü, savaş ve işgal politikalarının bedeli dünya halkları-
na canları  ile ödetilirken, ülkemizi  yönetenler de bu ölüm 
ve  sömürü  hattının  içinde  yer  almıştır.  Üslerimiz  gizli  an-
laşmalarla  emperyalistlerin  hizmetine  sunulmuştur.  Birçok 
kentimiz cihatçı terör örgütlerinin karargâhı haline gelmiştir. 
Akdeniz ve Ege kıyılarımız  ise Suriye Ortadoğu’dan kaçan 
mültecilerin mezarlığına dönüşmüştür.

TMMOB,  emperyalizme  karşı  bağımsızlık  mücadelesinin 
önemli bir parçası olduğunu bilerek emperyalizme ve işbir-
likçiliğe karşı mücadeleyi önemsizleştiren  ve  anlamsızlaştı-
ran anlayışlarla mücadele eder; ülkemizin ve bölgedeki her 
devletin bağımsızlığı ile iç işlerine karışılmaması ilkesinin uy-
gulanmasını savunur, emperyalizme karşı mücadeleyi emek 
ve demokrasi mücadelesi ile bütünlük içerisinde büyüterek 
sürdürür.

7.6. Doğanın, Kentlerin ve Yaşam Alanlarının Yağma-
sına Karşı Mücadele

Bugün ülkemizde egemen olan sermaye birikim politikaları, 
yoğun emek sömürüsü yanı sıra, kentsel-kırsal ve kültürel-
doğal  varlıkların  el  değiştirmesi  üzerinden  arazi,  mülkiyet 
ve  imar  düzenlemelerine  dayanmaktadır.  Doğamız,  kent-
lerimiz, üretim ve yaşam alanlarımız geri dönüşü mümkün 
olmayan  ve  yaşamın  sürdürülmesini  riske  atacak  düzeyde 
sömürü-rant müdahaleleriyle tahrip edilmektedir.

TMMOB; sanayisizleşmeye, tarımsal üretimin tahribine; ta-
rihi-kültürel varlıkların, doğal kaynakların, orman arazileri-
nin, kamu ve halka ait arazi ve mülklerin yağmalanmasına, 
rant eksenli kentsel dönüşüme, ülkenin kamusal birikiminin 
özelleştirilmesine karşı gerek hukuksal gerek toplumsal dü-
zeyde mücadele eder; doğasına, kentine, üretim ve yaşam 

alanlarının yağma ve  talanına karşı mücadele eden halk  ile 
dayanışma içerisinde olur.

7.7. TMMOB Yasası’nı Değiştirmeyi Amaçlayan Giri-
şimlere Karşı Mücadele

TMMOB  Yasası’nda  yapılmak  istenen  değişiklikler;  mü-
hendislerin,  mimarların,  şehir  plancılarının  ve  örgütümüz 
TMMOB’nin  talebi  değildir.  Yapılmak  istenen  değişiklik, 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporu ve ön-
ceki iki taslakta görüldüğü üzere, neoliberal dönüşüm süre-
cinin programatik bir uzantısı olarak, devasa rantların önün-
de  oluşturduğu  engelin  bertaraf  edilmesive  TMMOB’nin 
demokratik bir kitle örgütü olma hüviyetinin, kamu kurumu 
niteliğindeki özerk meslek kuruluşu olma niteliğinin tasfiye 
edilmesi  amaçlarıyla  gündeme  gelmektedir.  AKP’nin  arka 
bahçesi haline gelmeyen örgütümüzün parçalanması, etkisiz 
ve yetkisiz bir kurum haline getirilmesini amaçlayan girişim-
ler, Cumhurbaşkanı’nın iki ayrı konuşmasından da anlaşıldığı 
üzere, önümüzdeki dönem de sürecektir.

TMMOB Yasası’nı değiştirmeyi amaçlayan girişimlere karşı 
mücadele önümüzdeki dönemde öncelikli temel görevleri-
miz arasında yer  alacaktır.  İktidarların  tasarruflarını  kamu-
sal-toplumsal-mesleki  yarar  süzgecinden  geçiren,  mesle-
ki-bilimsel  teknik  doğrulara  dayanarak  ülkenin  en  karanlık 
dönemlerinde  bile  gerçekleri  açıklamaktan  geri  durmayan 
TMMOB,  Anayasa,  hukuk  ve  örgütlü  üyelerinden  aldığı 
güçle ülke,  kamu, halk, meslek  yararlarını  bütünlük  içinde 
savunmaya  devam  ederek  yasa  değişikliğine,  Birliğimiz  ve 
Odalarımız  olarak  tam  bir  bütünlük  içerisinde  mücadele 
edecektir.

TMMOB, AKP iktidarının Birlik ve Odaları üzerinde vesayet 
kurmak üzere yaptığı tüm düzenlemelerin geri alınması, yeni 
girişimlerin  teşhiri; Odaların  özerk  ve  bağımsız  yapılarının 
güçlendirilmesi;  kamu-toplum  yararı,  kamusal  hizmet,  ka-
musal denetim için mücadelemize kararlılıkla devam eder.

7.8. İşçi Sağlığı-İş Güvenliği ve İş Cinayetlerine Karşı 
Mücadele

İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri, sermaye çıkarları ve aza-
mi kâr güdüsü uyarınca  ihmal edilmektedir. Uygulanmakta 
olan neoliberal ekonomi politikaları sonucunda, iş güvencesi 
yok  edilmekte,  esnek  çalışma  biçimleri  artmakta,  çalışma 
koşulları ağırlaşaktaı; özelleştirme, sendikasızlaştırma ve ta-
şeronlaşma yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle  iş kazaları ve  iş 
cinayetleri, yaşadığımız büyük felaketlere rağmen her geçen 
yıl artmaktadır.

TMMOB; işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin sağlanması 
ve iş cinayetlerine karşı aktif mücadele ve insanca bir çalış-
ma yaşamı  için mücadeleyi, diğer emek - meslek örgütleri 
ile birlikte daha etkili biçimlerde kamuoyu gündemine getir-
meye devam eder.

7.9. Kadınlara Yönelik Sömürü, Taciz, Tecavüz ve Ka-
dın Cinayetlerine Karşı Mücadele

Anayasa’da “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım göze-
tilmeksizin kanun önünde eşittir” denmesine karşın kadınlar 
üzerindeki  baskı  ve  sömürü,  düzenin  ve  gericiliğin  temel 
dayanakları  arasındadır. Aile,  eğitim,  çalışma  yaşamı,  istih-
dam,  kısaca  bütün  toplumsal  yaşamda  açıkça  görülebilen 
olumsuzluklar,  AKP  iktidarında  artmıştır.  Cinsel  saldırılar, 
kadınların  maruz  kaldıkları  aşağılanmalar,  günlük  yaşamda 
her  yerde  ve  mevzuatlarda  sürmektedir.  AKP  iktidarında 
kadın  cinayetlerinde  14  kat  artış  olması  tesadüfî  değildir. 
Zira bugün ülkemizi yöneten iktidar, laiklik karşıtıdır, dinsel 
bir  toplum kurgusuna  sahiptir, kadın-erkek eşitliğine  inan-
mamaktadır;  hemen  her  vesileyle  kadınların  bedenleri  ve 
varlıkları  üzerinde baskı  ve  “sahiplik” mekanizmaları  oluş-
turmaya  çalışmaktadır.  Önce  “3  çocuk”  sonra  “5  çocuk” 
söylemi, 4+4+4 gerici eğitim sistemi, “kürtajın vatana iha-
net olduğu” vb. söylem ve uygulamalar, sermaye çıkarları ile 
gericiliğin ideolojik-kültürel, siyasal dünyasının nasıl uyuştu-
ğunu göstermektedir.

TMMOB, kadın emeği, bedeni, maddi ve ruhsal yaşamı üze-
rindeki bütün sömürü ve baskı biçimlerine karşı mücadele-
ler  içinde  yer  alır,  destekler  ve kadın özgürleşmesinin  ya-
nında yer alır; meslektaşlarının uğradığı cinsiyetçi ayrımcılığa 
karşı mücadele eder.

7.10. Gerici Kuşatma Altında Çocuklarımızın İstisma-
rına Karşı Mücadele

Gerici kuşatmanın en büyük hedeflerinden biri de geleceği-
miz olan çocuklarımızdır. Dindar nesiller yetiştirme görünü-
mü altında, vakıflar,  illegal yurtlar ve tarikat evlerinde  ço-
cuklarımızın her geçen gün daha fazla istismar edilmesi söz 
konusudur.  Çocuklara  yönelik  taciz-tecavüz   ve  eğitimde 
gericileşme hem özgüllükleri içinde hem de bir bütün olarak 
mücadele edilmesi gereken önemli başlıklardır.

TMMOB 44. Dönem Yönetim Kurulu, eğitimde ve toplum-
sal yaşamda yayılan gericiliğin etkilerinin kırılması ve çocuk-
larımızın istismar edilmesine karşı yürütülen toplumsal mü-
cadeleler içinde aktif olarak yer alır.
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7.11. Mülteci Sorunu ve Bu Soruna Bağlı Gelişen So-
runlarla İlgili Çalışma

Emperyalist  sömürü  ve  işgal  savaşları,  milyonlarca  insanı 
yaşam alanlarından göçe zorlamıştır. Bu zorunlu göç, başta 
Türkiye olmak üzere tüm dünyaya etki etmektedir. Mülte-
ciler  göç  yollarında,  çağdışı  koşullarda  hayatlarını  kaybet-
mekte, ulaştıkları yerlerden sürülerek en temel insan hakla-
rından bile mahrum bırakılmakta, AKP ve Avrupa Birliği’nin 
kirli pazarlığına kurban edilmektedir.

Mülteci  nüfusun  yoğunluğu,  birçok  siyasal  sorun  yanı  sıra 
yerleşim ve kent sorunlarını da doğurmuştur.TMMOB 44. 
Dönem Yönetim Kurulu, mülteci sorunu ve bu soruna bağlı 
gelişen  sorunları  gündemine  alarak  bir  çalışma  başlatmayı 
önüne koyar.

7.12. Emek ve İnsan Odaklı Bir Çalışma Yaşamı Te-
melinde Esnek, Güvencesiz, Kuralsız Çalışma Biçim-
lerine Karşı Mücadele

Çalışma yaşamı her geçen gün acımasızlaşmakta ve sömürü 
yoğunlaşmaktadır. Emek ve insan odaklı, güvenceli bir çalış-
ma yaşamı; mühendis, mimar ve şehir plancıları dahil bütün 
emekçiler için elzemdir. Esnek, güvencesiz, kuralsız ve sen-
dikasız  çalışma  artık  devlet  eliyle  geliştirilmektedir.  “Özel 
istihdam büroları” da bu amaca, emek düşmanı düzene hiz-
met etmektedir.

TMMOB 44. Dönem Yönetim Kurulu; emek ve insan odak-
lı bir çalışma yaşamı temelinde esnek, güvencesiz, kuralsız 
çalışma biçimlerine karşı mücadeleyi gündemine özel olarak 
alır, özel istihdam büroları dahil emek düşmanı düzenleme-
lere karşı aktif mücadele eder.

7.13. Mühendislik, Mimarlık, Şehir Planlama Eğitimi-
nin Düzenlenmesi

Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama eğitiminde planla-
ma  anlayışından  uzak biçimde  açılan  bölümler,  bu bölüm-
lerdeki nitelik ve nicelik itibarı ile yetersiz öğretim kadrosu 
ve  yetersiz  fiziksel  altyapı,  devlet  üniversitelerinde  sürekli 
artırılan  öğrenci  kontenjanları  var  olan  sorunları  giderek 
büyütmüş; mezun sayısındaki aşırı artış  istihdam sorununu 
derinleştirmiş, mesleğin niteliksizleşmesine, mesleki kimlik-
lerin erozyona uğramasına neden olmuştur.

TMMOB; 44. Dönem  içerisinde mühendislik, mimarlık  ve 
şehir planlama eğitiminin mevcut durumunu analiz etmek, 
çözüm ve öneriler geliştirmek üzere çalışmalar yapar.

8. Her ortamda haykırdığımız, barışın, özgürlüğün, eşitliğin, 
demokrasinin, bir başka dünyanın mümkün olduğuna inancı-

mızla, tüm bu baskı, şiddet, ayrımcılık ve savaş politikalarına 
karşı, eşit ve özgür bir ülkede yaşayabilmek için; varlığını ka-
dın  ve  çocuk emeğini  sömürüsüne dayandıran,  emeğimiz-
den,  bedenimizden,  kimliğimizden  elini  çekmeyen;  kadını 
düzenli,  güvenceli  işler  yerine,  anneliğe  ve  ev  kadınlığına 
hapseden; kısmi zamanlı, sermayenin düşük ücretli çalışanı 
haline getiren AKP’nin kadın ve çocuk düşmanı sapkın poli-
tikalarının Genel Kurulumuzca kınanmasına,

9. TMMOB 4. Kadın Kurultayı’nda yerel kurultaylardan ge-
len ancak karara bağlanamayan önergelerin TMMOB 5. Ka-
dın Kurultayında görüşülmek üzere doğrudan aktarılmasına,

10. TMMOB 4. Kadın Kurultayı’ndan gelen bütün kararların 
TMMOB ve Odalarda uygulanmasına yönelik çalışma yapıl-
masına,

11. Kiralık işçilik uygulamasını getiren yeni İş Kanununa yö-
nelik çalışma yapılmasına,

12. Mezun olunduktan uzunca bir süre sonra Odasına üye 
olmak  isteyen ve üye olma talebini odaya bildirdiği  tarihte 
geçen son beş yılda çalışıyor olan üyelerden kayıt sırasında 
geriye dönük beş (5) yıllık aidat alınması konusunda çalışma 
yapılmasına,

13. TMMOB 2. Bilirkişilik Çalıştayı’nın düzenlenmesine,

14. Bilirkişilik  konusunda,  uzmanlık  alanları,   Bilirkişiliğin 
Bağımsızlığı, Eğitimleri, Odalar arasında aynı tipte eğitimler 
verilmesi, yasa ve yönetmelik süreçlerinde etkin çalışmala-
rın yapılmasına,

15. Ülkemizde  sıklıkla  değiştirilen  mevzuat  ve  bazı  yargı 
kararları,  TMMOB’nin  de  mevzuat  değişikliğinde  dinamik 
bir yapı kurmasını zorunlu kılmaktadır. Gerek ulusal mev-
zuatta yapılan sürekli değişiklikler ve yargı kararları, gerek-
se uygulamada yaşanan bazı sorunların çözümü konusunda 
02.12.2002 tarih ve 29954 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan TMMOB Ana Yönetmeliği’nde  bazı  değişikliklerin  ya-
pılmasını  zorunlu  kılmaktadır.  2002  yılında  yayımlanan  ve 
zaman  zaman  genel  kurulda  yapılan  bazı  düzenlemelerle 
değiştirilen ana yönetmelik konusunu bir bütün olarak de-
ğerlendirmek, varsa değiştirilmesi gereken hususların belir-
leyerek yeniden düzenlemek ve bir sonraki genel kurula ta-
şımak üzere TMMOB Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine,

16. Ülkedeki mevzuat sürekli değiştirilmektedir. Mevzuatta 
yapılan değişiklikler, TMMOB mevzuatının uyumlu hale ge-
tirilmesi ve güncellenmesi amacıyla “TMMOB Disiplin Yö-
netmeliği, Odalar Mali  İşler Yönetmeliği,  Bütçe Uygulama 
Esasları Yönetmeliği, TMMOB ve Odalar Denetim Yönet-

meliği”  üzerinde değişiklik  yapmak  için TMMOB Yönetim 
Kurulu’na yetki verilmesine,

17. Çatışmaların tahrip ettiği kentlerde yaşananları yerinde 
tespit  etmek  ve  çözüm üretme  konusunda  öneriler  geliş-
tirmek üzere TMMOB Yönetim Kurulu’nun bir heyet oluş-
turmasına,  sorunlarla  ilgili  bölgede  yapılan/yapılacak  tespit 
çalışmalarıyla ilgili olarak Diyarbakır ili merkezinde kamuo-
yuna dönük bir açıklama yapılmasına,

18. TMMOB’nin emekli  üyelerinin;  sorunlarını  araştırmak, 
hak ihlallerinin giderilmesi, yaşam standardının yükseltilmesi 
ve toplumsal yaşamın  ihtiyaçlarına uygun bir sosyal güven-
lik sisteminin tesisi için çalışmalar yapmak, çözüm üretmek 
amacıyla bir Çalışma Grubu’nun oluşturulmasına,

19. Savaşın yaşattığı yıkım toplumun sosyal-ekonomik tüm 
alanlarını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Şehirlerin yı-
kımından  sonra AKP  camiası  kendi müteahhitlerini  ve  ku-
rumlarını faaliyete geçirerek tanklarla yerle bir ettiği şehir-
leri  rant  alanına  dönüştürmeye  çalışmaktadır.  Kentlerimiz 
sadece tanklar  ile teslim alınmamaktadır; yasalara ve mev-
zuatlara  uydurulmuş  Acele  Kamulaştırma  ve  Kamu  Yararı 
Kararları kılıfı adı altında TOKİ ve benzeri şirketlere peşkeş 
çekilmektedir. Bu yapılanlarla, iktidar, Anayasanın güvencesi 
altında olan yerel yönetimleri baypas etmekte; yapılan dub-
le yollar, askeri alanlar, AVM’ler vb. uygulamalar ile yaptım 
oldu bitti mantığı  ile  kentlerimizin özgün  ve  tarihi  dokusu 
yok olmaktadır. Özellikle Kürt coğrafyası ve kentleri üzerin-
de bu ceberut politikaları daha da yoğunlaştıran bir zihniyet 
ile  karşı  karşıyayız.  Bunların  tümünün  raporlaştırılması  ve 
yasal-hukuksal  takibinin  yapılmasının  TMMOB  için  bir  gö-
rev haline getirilmesine, kent kimliklerinin yok olmaması ve 
doğal yaşam alanlarımızın ( köylerimiz, ormanlarımız, mera-
larımız  vb.) özgünlüklerinin korunması  için TMMOB çatısı 
altında birlikte mücadele edilmesine,

20. Savaş ve sonrası kentlerin  inşası konulu geniş kapsamlı 
bir sempozyum yapılmasına,

21. Savaşın  yaşandığı  kentlerde  ve  yerleşimlerde  hasar 
tespit  çalışmaları  sadece Diyarbakır  TMMOB  sekretaryası 
öncülüğünde  başlatılıp  bölge  il  koordinasyon  kurulları  ta-
rafından  gerçekleştirilmektedir.  Bundan  sonra  yapılacak 
hasar  tespit  çalışmalarının  TMMOB  genel  merkezi  kararı 
ve çağrısıyla Türkiye geneli TMMOB’ye bağlı odalarımız ve 
temsilciliklerinin katılımı ile yapılması daha kapsayıcı ve da-
yanışmacı olacaktır. Bundan sonraki çalışmaların bu şekilde 
yapılmasına,

22. Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının demok-
rasiye  ve  siyasete  bir  darbe  olduğundan  hareketle  kabul 
edilmemesine ve buna karşı mücadele edilmesine,

23. Aynı  ek  gösterge de olan, Mühendisler  ve diğer mes-
lek mensubu emeklilerimizin de göz önüne alınarak  (Avu-
kat, Öğretmen ve Astsubay) bu personel  ve emeklilerine; 
Ek Göstergesi 3600 olanlara 10.000 Gösterge Rakamı, Ek 
Göstergesi 3000 olanlara 7000 Gösterge Rakamının memur 
maaş kat sayısının çarpımı kadar Görev Tazminatı ödenme-
sinin  sağlanması  için  girişimlerde  bulunmak  üzere  çalışma 
yapılmasına,

24. TMMOB EKOLOJİ KONGRESİ düzenlenmesi konusu-
nun Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu’nda değerlen-
dirilmesine,

25. TMMOB’ye bağlı Odalara  ilk kez üyelik başvurusu ya-
panlardan, mezuniyet sonrası işsiz olduğu süreler için üyelik 
aidatı  alınmamasının, mevcut üyelerin  işsiz olduklarını bel-
geledikleri süreler için de üye aidatı alınmaması konusunun 
Oda Genel kurullarında tartışılmak üzere önerilmesine,

26. Ücretli ve işsiz mühendisler kurultayı konusunda isim ve 
çalışma yönteminin TMMOB Yönetim Kurulunca değerlen-
dirilerek bir çalışma yapılmasına,

27. 1.MMŞP  için Asgari Ücret Kurultayı düzenlenmesi ko-
nusunda çalışma yapılmasına,

28. TMMOB 44. Dönem Bütçe Uygulama Esasları 
Yönetmeliği’nin ekte sunulduğu şekliyle kabulüne, 

TMMOB 44. DÖNEM (1 Nisan 2016-31 Mart 2018) 
BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

Madde 1- 2016 yılına ait tahmini gelir - gider bütçesi, 2014 
ve 2015 yılları gerçekleşen Birlik gelirleri, 2014 – 2015 yılları 
gerçekleşen Oda gelir bütçeleri, 2016 – 2017 Oda tahmini 
bütçeleri ve önümüzdeki dönem öngörülen giderler dikkate 
alınarak denk kılınmış ve 4.200.000,00 TL olarak belirlen-
miştir. (Ek 1:  2016 yılı tahmini gelir - gider bütçesi)

Madde 2-       Odaların  Birlik  Hissesinin  2016  yılı  için 
2.545.150,00 TL olması kararlaştırılmıştır. Odalar 2016 yılı 
Birlik  Hissesi  ödentilerini,  2015  yılı  Birlik  Hissesi  ödeme 
miktarı üzerinden yapacaktır (Ek 2: 2016 yılı Odaların Birlik 
Hissesi).

Madde 3- 2017 yılı için tahmini gelir - gider bütçesi. 01 Ni-
san  2016  –  31 Mart  2017  tarihleri  arasını  içeren  (ÜFE + 
TÜFE)  /  2  oranına  kadar  arttırılması  için  Yönetim  Kurulu 
yetkilidir.
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Madde 4- Birlik hissesi  aylık eşit olarak  tahsil  edilecek ve 
ödemeler her ayın ilk hafta sonuna kadar yapılacaktır. Birlik 
Genel Sekreterliği Odalarca Birliğe yapılan ödemelerin ger-
çekleşme durumlarını gösteren tabloları her ay Denetleme 
Kurulu’na ve Odalara gönderecektir.

Madde 5- Birlik Yönetim Kurulu, TMMOB Denetleme Ku-
rulu Raporu’na bağlı olarak, Birliğe borçlu olan Odalardan 
bu borçlarının  tahsili  için ödeme planı  isteyecektir. Gerek 
görülürse, Yönetim Kurulu, Odaların borçlarının tahsili için 
her üç ayda bir icra işlemlerine başvuracaktır. Birliğe borçlu 
Odaların  borçları  bitinceye  kadar,  taşınmaz  alımlarına  izin 
verilmeyecektir. Odalar, Birliğe borçlu Odalar  ile  ilgili  ge-
lişmeleri  yakından  izlemek  ve  dayanışmayı  sağlamak  için, 
konu özelinde Birlik Yönetim Kuruluna başvurup bilgi alma 
hakkına sahiptir.

Madde 6- Odalar, TMMOB Ana Yönetmeliği’nin 46. Mad-
desi gereği 2016 Yılı gerçekleşmiş gelir ve gider bütçelerini 
ve üye sayılarını ayrıca  istenilmesine yol açmadan 01 Mart 
2017  tarihine  kadar,  2017 Yılı  gerçekleşmiş  gelir  ve  gider 
bütçelerini ve bütçe dönemi sonu itibarıyla üye sayılarını 01 
Mart 2018 tarihine kadar Birliğe bildireceklerdir.

Madde 7- TMMOB 44. Dönem Yönetim Kurulu, mülk ve 
taşınmaz alımına ve satımına yetkilidir.

Madde 8- Profesyonel  yöneticiler, Birlik Genel  Sekreteri, 
Birlik Genel Sekreter Yardımcıları, Danışmanlar ve Teknik 
Görevliler için Birlik Genel Kurulu’nu izleyen ilk aybaşından 
geçerli olmak, bir sonraki Birlik Genel Kurulu’nun yapıldığı 
ayın sonunda sona ermek üzere iki yıllık dönem için sözleş-
me yapılır. Bu sözleşmeli personelin aylıkları 01 Temmuz ve 
01 Ocak tarihlerinde 6 aylık sürelerle belirlenir. Sözleşmeli 
personele  aylık ücretinin dışında  yılda dört maaş  ikramiye 
ödenir. Sözleşmeli personelin aylık ücretlerinin belirlenme-
sinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 9- Çalışma  döneminde  yapılacak Toplu  İş  Sözleş-
mesinin Birlik gelir - gider bütçesi dikkate alınarak gerçek-
leştirilmesi konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 10-     Çalışma  dönemi  içerisinde Birlik  kasasında 
en fazla nakit olarak 5.000,00 TL bulunacaktır.

Madde 11-     Birlik Başkanı, İkinci Başkanı, Sayman üye ve 
Genel Sekreter Yönetim Kurulu Kararı olmaksızın 44. Dö-
nem içerisinde 5.000,00 TL’ye kadar harcama yapabilir. Bu 
harcamalar zorunlu durumlarda yapılacaktır. Her türlü de-
mirbaş alımında Yönetim Kurulu kararı bulunacaktır.

Madde 12-  Genel Kurul Kararları olmayan Odalara, yaban-
cı üye ödenti ve kayıt ücretleri en az miktar olarak, Birlik 
Genel Kurulu’nca aşağıdaki miktarlar öngörülmüştür.

2016 - 2017 Yılı

Yabancı Üye Ödentisi                             150,00 TL/Ay

Yabancı Üye İlk Kayıt Ödentisi                450,00 TL

Madde 13-      Bütçe  ve  Bütçe Uygulama  Esasları  01 Ni-
san  2016  tarihinden  geçerli  olmak  üzere, TMMOB Genel 
Kurulu’nun ardından yürürlüğe girer. Birlik Yönetim Kurulu 
tarafından uygulanır. Her TMMOB Genel Kurul Delegesi bu 
Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını, Odası 
aracılığıyla izleme hakkına sahiptir.

Madde 14- “TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi  ve 
Sosyal  Tesisi”nde  görevlendirilecek  kadroları  oluşturmak, 
bina ile ilgili bakım onarım işleri ve bina işletmesi ile ilgili her 
türlü iş-işlem ve sözleşme yapmak, işleyiş kurallarını ve kat-
kı paylarını belirlemek üzere TMMOB 44. Dönem Yönetim 
Kurulu görevli ve yetkilidir.

Madde 15-     Çalışma Dönemi için aşağıdaki kadrolar kabul 
edilmiştir. Dönem  içerisinde  olası  kadro  unvanı  değişikliği 
yapılmasında ve kadro sayısının arttırılmasında Yönetim Ku-
rulu yetkilidir.

a) Profesyonel Yönetici ve Süreli Sözleşmeli Personel
Başkan    1
Genel Sekreter   1
Genel Sekreter Yardımcısı       2
Teknik Danışman                      2
Hukuk Danışmanı                     2
Basın Danışmanı                      1
Teknik Görevli                          4
Öğr. Evi Sos. Tes. Sorumlu Müdür        1

b) Toplu Sözleşmeli Personel
Yayın Görevlisi                         2
Muhasebe Görevlisi                 1
Büro Görevlisi                          5
Öğr. Evi Sos. Tes. Görevlisi        4
Hizmetli  2 

c) Dışarıdan Alınan Hizmet

Mali Müşavir               1

Ek 1: 2016 yılı Tahmini Gelir Gider Bütçesi

Ek 2: 2016 yılı Odalar Birlik Hissesi

AZİZ SANCAR`IN NOBEL ÖDÜLÜ ALMASI YETMEZ, AKADEMİK VE MESLEKİ 
YETERLİLİĞİNİN ADALET BAKANLIĞI`NCA TANINMASI GEREKİR (!)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Türk Tabipleri Birliği (TTB), TBMM Adalet 
Komisyonu’nda kabul edilen “Bilirkişilik Kanun Tasarısı" üzerine 9 Haziran 2016 tarihinde bir basın açıklaması 
yaptı.

Bu  başlık,  kimilerine  abartı  gelebilir  ama  bu  yönde  bir 
yasa  tasarısı  TBMM Adalet Komisyonu`nda  kabul  edil-
miştir.  Tasarının  adı  "Bilirkişilik  Kanun  Tasarısı"dır.  Bu 
tasarı, Adalet Bakanlığı’nca hazırlanmış, Hükümet’çe de 
teklif olarak TBMM`ye sunulmuştur.

Anayasa`nın  138.  maddesinin  "Hakimler  görevlerinde 
bağımsızdırlar.  Anayasa`ya,  kanuna  ve  hukuka  uygun 
olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler" hükmü, 
hakime,  "Anayasa`ya,  kanuna  ve  hukuka  uygun  olarak, 
bu  sınırlar  içinde  nihai  takdir  hakkı  senindir"  demekte-
dir. Hüküm verme,  hukuku uygulama hakime  ait  olup, 
yargılama sürecine kimse karıştırılmaz ve bu hak da dev-
redilemez.

Hakimin  bağımsızlığı  Anayasal  düzeyde  teminat  altına 
alınmış  ise  hakim  bir  uyuşmazlıkta,  uyuşmazlık  konusu 
vakıanın  anlaşılması  noktasında  bilirkişiye  başvururken 
ve bilirkişiyi seçerken de bağımsız olmak durumundadır.

Gerek Ceza, gerekse Hukuk Muhakemeleri Kanunu bi-
lirkişide  aranacak  kriterleri  ortaya  koymuştur.  1- Özel 
teknik bilgiye sahip olacak, 2- Hakim ya da savcı tarafın-
dan görevlendirilecek, 3- Tarafsız olacak. Bilirkişinin ta-
rafsızlığını ortadan kaldıracak bir müdahale, adil yargılan-
ma hakkını ve maddi gerçeğe ulaşmayı da önleyecektir.

Bu  temel  ilkeleri  ortaya  koyduktan  sonra,  TBMM`de 
Adalet  Komisyonu  toplantılarında  ileri  sürülen  tüm  iti-
razlara karşın kabul edilen Bilirkişilik Kanun Tasarısı`na 
ilişkin tespitlerimiz şunlardır.

1)  Tasarıda  Bilirkişilik  Kurumu,  Adalet  Bakanlığı  bün-
yesinde,  Adalet  Bakanlığı  Müsteşarı’nın  Başkanlığı’nda 
Daire  Başkanlığı`na  teslim  edilmiştir.  Bilirkişilerin,  sicil, 
denetim, performans ölçümü Adalet Bakanlığı’nca yapı-
lacaktır.

2)  Bilirkişinin  uzman  ve  özel  teknik  bilgiye  sahip  olup 
olmadığını Adalet Bakanlığı  (Bilirkişilik Daire Başkanlığı) 
belirleyecektir.

3)  Bakanlık  temel  ve  alt  uzmanlık  alanlarını  belirleye-
cek,  bünyesinde Bilim Komisyonu dahi  kuracaktır. Da-

ire Başkanlığı, üniversite 
ve meslek kuruluşlarının 
görevlerini  üstlenmiş, 
yayın, bilimsel çalışmala-
rı teşvik, ulusal, uluslara-
rası kongre, sempozyum 
ve  panel  düzenlemek 
gibi  binlerce  uzmanlık 
alanında görev üstlenmiş 
ve  kendini  yetkilendir-
miştir.

4)  Bilirkişiler, bakanlığın 
usul  ve  esaslarını  belirlediği  temel  eğitim  ve  bu  eğitimi 
verecek kurumlarda eğitim almak zorundadırlar.

5)   Bilirkişilerin uzmanlıkları  ve mesleki  yeterlilikleri  ve 
etik ilkeleri Adalet Bakanlığı`nca belirlenecektir.   

6)  Özel hukuk tüzel kişileri istihdam ettikleri kişiler eliyle 
bilirkişilik yapabileceklerdir.

7)  Bilirkişiler, usul ve esasları Bakanlığın belirlediği biçim-
de Bölge Kurulları’nca denetlenecektir. Raporların içeriği 
denetlenmeyecek deniyor; ama denetim neye göre ola-
cak bir ölçüt getirilmemiştir.

8)   Performans değerlendirmesi getirilmekte ve bu de-
ğerlendirme  sonucu  Bölge  Kurulu’nca  yeterli  görülme-
yenler idari yaptırımla karşı karşıya kalmaktadır. Üstelik 
performans  değerlendirmesinin  de  bir  ölçütü  yasal  dü-
zeyde bulunmamaktadır.

9) Denetim ve performans değerlendirmesi sonucu Böl-
ge Kurulları, uyarma, bir yıla kadar listeden çıkarma gibi 
yaptırım uygularken, bu cezalara karşı  itiraz mercii yine 
cezayı veren Bölge Kurulları olarak düzenlenmiştir.

10) Bölge Kurulları’nca verilmiş cezalarda Adalet Bakan-
lığı taraf, cezayı veren Bölge Kurulu, işlemi dava edecek 
kişi ise bilirkişi.

11) İdare mahkemelerinin görevlendireceği bilirkişiler de 
resmi bilirkişiler olacağına göre tarafsız ve nesnel davra-
nacak bilirkişi bulmak mümkün olmayacaktır.
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12)  Yasa tasarısında sık kullanılan kavramlar "etkin, ve-
rimli  ve  hızlı".  Adil  yargılanma,  maddi  gerçeğe  ulaşma, 
hakimin takdir hakkı gibi kavramlar yasanın ruhunda yer 
bulamamışlardır.

Hukuk  fakültelerinde  öğrencilere  öğretilen  ilk  konular-
dan biri, soyut bir yasa normunun nasıl değerlendirilece-
ğidir. Önce lafzına bakacaksınız, kural lafzından anlaşıla-
mıyorsa ruhuna bakmak gerekecektir. Bu tasarının  lafzı 
ve ruhu, yargılama faaliyetine müdahaledir. Çünkü sonuç 
şudur:

1)  Bilirkişilik bir meslektir.

2)  Bilirkişilik listesi resmidir.

3)  Bilirkişilerin amiri Bakanlık’tır.

4) Hakimin liste dışından bilirkişi seçme şansı yoktur. Ta-
raflar uzlaşsalar dahi liste dışından bilirkişi önerme hakları 
bulunmamaktadır.

5)  Hakim kurallara uymazsa, HSYK tarafından cezalan-
dırılacaktır.

6)  Bilirkişilerin  uzman  ve  tüzel  ve  teknik  bilgiye  sahip 
olmadıkları ön kabuldür. Çünkü mutlaka eğitime katılıp, 
sertifika almak durumundadırlar.

7) Bir işveren az gelmiş olmalı ki, bilirkişiler şirket bün-
yesinde  ikinci  bir  işverene  bağlı  olarak  adalete  hizmet 
edeceklerdir.

Son söz, başlıkta zikrettiğimiz Aziz Sancar, alanında uz-
man olan kişiler ve öğretim üyeleri Adalet Bakanlığı`nın 
memuru olmayı  reddedip  listeye  yazılmak  istemedikle-
rinde  ve  alan  bilirkişilik  şirketlerine  kaldığında  kazanan 
ADALET mi olacaktır?

 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
 Türk Tabipleri Birliği

15-16 HAZİRAN 1970 DİRENİŞİNİN 46. YILINDA MÜCADELEYİ BÜYÜTMEK 
EN TEMEL GÖREVİMİZDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 15-16 Haziran direnişinin yıldönümü nedeniyle 14 Haziran 
2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Bugün, Türkiye emek mücadelesinin önemli günlerinden 
15-16 Haziran  direnişinin  46.  yıldönümü.  1970  yılında, 
çalışma yaşamı ve temel sendikalar mevzuatını düzenle-
yen yasalarda değişiklik yapılmaya ve bu arada DİSK yok 
edilmeye çalışılmış, buna yanıt ise 15–16 Haziran Büyük 
İşçi Direnişi ile verilmişti.

15-16 Haziran  1970  direnişinden  bu  yana,  Türkiye’de-
ki hak ve özgürlükler mücadelesinin üzerinden 12 Mart 
1971 ve 12 Eylül 1980 karanlığı geçti. 80 sonrası çalışma 
yaşamındaki emeğin ve emekçinin aleyhine düzenleme-
ler 14 yıllık AKP iktidarında daha da hız kazandı; esnek, 
güvencesiz  istihdamla,  taşeronlaşmayla emek sömürüsü 
yaygınlaştı.

Bugün  ülkemiz,  uygulanmakta  olan  neoliberal  ekonomi 
politikaları  sonucunda  iş  güvencesinin  azalması,  esnek 
çalışma  biçimleri,  çalışma  koşullarının  ağırlaşması;  özel-
leştirme,  sendikasızlaştırma  ve  taşeronlaştırmanın  yay-
gınlaşması;  sosyal  güvenlik  ve güvenceden yoksun kayıt 
dışı işçilik ve çocuk işçi çalıştırma ile karşı karşıyadır.

Emekten ve insandan yana olanların 15-16 Haziran ruhu 
ile  tüm bu açık saldırılara direnmekten başka yolu yok-

tur. Çalışma yaşamının emekçilerin lehine düzenlenmesi 
için şimdi daha güçlü ve kararlı yürümek zorunluluktur. 
Neoliberal  programın  uygulayıcılarına,  emperyalizme, 
gericiliğe ve darbecilere karşı yaşamın tüm alanında dire-
nişimizi büyütmek en önemli görevimizdir.

TMMOB,  Türkiye  mücadele  tarihinin  önemli  günlerin-
den 15-16 Haziran direnişini yaratanları ve bu mücadele-
yi sürdürenleri bir kez daha selamlamaktadır.

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ÖZGÜR BASIN SUSTURULAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Özgür Gündem gazetesiyle 
dayanışma için genel yayın yönetmenliği yapan Erol Önderoğlu, Ahmet Nesin 
ve Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanması üzerine 20 Haziran 2016 tarihin-
de bir basın açıklaması yaptı.

Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma nöbetine katıla-
rak,  yayın  yönetmenliği  yapan  gazeteci,  aydın,  sanatçı, 
siyasetçilere yönelik soruşturma dalgasında bugün savcı 
karşısına çıkan RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, 
Ahmet Nesin, TİHV Başkanı ve Evrensel Gazetesi yazarı 
Şebnem Korur Fincancı tutuklanma talebiyle mahkeme-
ye sevk edildiler, ardından da tutuklandılar. 

AKP iktidarının baskıcı, dikta yönetiminin basın özgürlü-

ğünü yok etmeye yönelik  tüm uygulamalarını  şiddetle 
kınıyor, tutuklanan gazetecilerin bir an önce serbest bı-
rakılması için çağrıda bulunuyoruz.

TMMOB,  halkın  haber  alma  özgürlüğü  için mücadele 
eden özgür basının yanındadır ve bu siyasi tutuklamala-
ra karşı özgür basınla dayanışma içindedir.

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleşti-

rilen toplantıda; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 

Koramaz, Genel Kurul’da alınan kararlar doğrultusunda 

belirlenen mücadele başlıkları ve yapılması planlanan et-

kinliklerle,  oluşturulacak  çalışma  grupları  hakkında  bilgi 

verdi. Daha  sonra  söz alan Oda yöneticileri de çalışma 

programına ilişkin görüş ve önerilerini aktardılar.

Toplantıya;  TMMOB  Yönetim  Kurulu  Başkanı  Emin 

Koramaz, Sayman Üye Bahattin Şahin, Yönetim Kurulu 

üyeleri  Ali  Rıza  Atasoy,  Cengiz  Göltaş, 

Ekrem Poyraz, Can Durgu, Kemal Zeki 

Taydaş, Mehmet  Besleme, Niyazi  Kara-

deniz, Cemalettin Küçük, A. Deniz Öz-

demir,  İsmet  Aslan,  Ümit  Özcan,  Tur-

han  Tuncer,  TMMOB  Genel  Sekreteri 

Dersim Gül,  teknik  görevliler Özgür C. 

Göktaş  Küçük  ve  Bülent  Akça,  Hukuk 

Müşaviri Nurten Çağlar Yakış, Basın Da-

nışmanı  Burcu  Ceyhan,  Oda  yöneticile-

ri; Hüseyin Yeşil  (EMO), Çetin Tekin  (FMO), Feramuz 
Aşkın (GEMİMO), Yusuf Songül (GıdaMO), Mustafa Er-
doğan (HKMO), Emrah Kaymak (İÇMO), Hüseyin Kaya 
(İMO), Mustafa Tankut Kılınç (JFMO), Faruk İlgün (JMO), 
Ali Uğurlu (KMO), Ayhan Yüksel (MadenMO), Ali Ekber 
Çakar  (MMO),  Nilgün  Kuşkonmaz  (Metalurji  MO),  F. 
Sema Kandır (Meteoroloji MO), Faruk Sanlı (Meteoroloji 
MO), Ali Küçükaydın (OMO), Ayşegül Oruçkaptan (Pey-
zaj  MO),  Orhan  Sarıaltun  (ŞPO),  Emre  Fidan  (TMO), 
Özden Güngör (ZMO) katıldı.

TMMOB YÖNETİM KURULU-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB 44. Çalışma Döneminin ilk Yönetim Kurulu-Oda Başkanları toplantısı “Çalışma Programı” gündemiy-
le 16 Haziran 2016 tarihinde yapıldı.
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FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ CEPHESİNDE ORTAK MÜCADELEYE ÇAĞRI
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 28 Haziran 2016 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek, toplumsal muhale-
fetin faşizme karşı direnecek unsurlarını bir Demokrasi Cephesinde ortak mücadeleye çağırdı.

İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen basın  toplantısına 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başka-

nı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 

Koramaz ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel’in 

yanı  sıra  çeşitli  demokratik  kitle  örgütlerinin  ve  siyasi 

partilerin temsilcileri katıldı.

TTB  Merkez  Konseyi  Başkanı  Raşit  Tükel’in  okuduğu 

açıklamada, Türkiye’nin her geçen gün uçurumun kıyısı-

na daha fazla yaklaştığı, demokrasinin en basit ilkelerinin 

dahi rafa kaldırıldığı belirtildi. Ülkenin  içinde bulunduğu 

karanlığa karşı  “işaret fişeği” olacak bir demokrasi cep-

hesinin  kurulmasının  acil  olduğu  belirtilen  açıklamada, 

“Biz emek ve meslek örgütleri olarak üzerimize düşen 

sorumluluğu üstleneceğimizi burada hep beraber beyan 

ediyoruz” denildi.

Varlığını  ülkeyi  kutuplaştırıp,  düşmanlaştırarak  sağlayan 

iktidar, bugün kendi  iktidarı karşısında gördüğü her ke-

sime  savaş  açmıştır. Ülkemiz her geçen gün daha  fazla 

uçuruma sürüklenmektedir.

İktidar fiili olarak uygulamaya soktuğu "Başkanlık” siste-

mini bir anayasa değişikliği  ile güvence altına almak  için 

her yolu kendisine mubah görmektedir.

Ülkemizin bir bölümünde her gün bombalar yağıyor, in-

sanlar ölüyor,  analar  ağlıyor,  doğa  talan  ediliyor,  asırlık 

kentler  harap  oluyor.  Yargıyı  kontrolüne  almış  iktidar 

ülkemizi cezaevine dönüştürmeye devam ediyor. Bunlar 

da yetmezmiş gibi halkın seçtiği Vekillerin dokunulmaz-

lıkları kaldırılırken askere dokunulmazlık getiriliyor. Hal-

kın iradesine ve dolayısıyla Meclis'e darbe yapılıyor.

Son yaşanan olaylar da göstermektedir ki demokrasinin 

en basit ilkeleri dahi rafa kaldırılmıştır.

Faşizmin paralı  sivil militanları  gece vakti mekan basar-

ken, ertesi gün resmi üniformalı güçler bütün bir sokağı 

gaza boğarak saldırıyı sürdürmektedir. Gökkuşağının tüm 

renkleri düşman ilan edilmekte, basın ve ifade özgürlüğü 

tamamen yok edilmekte, ülkemiz topyekun karanlığa bo-

ğulmak istenmektedir.

Bu gidişat başta emekçileri tehdit etmektedir. Irkçı-geri-
ci-ayrımcı politikalarla bölünen, baskıcı politikalarla sus-
turulan bir toplumda emeğin hakları her gün daha fazla 
tehdit altında olacaktır. Üstelik siyasi iktidar, bu toprakla-
rı daha güvencesiz, daha ucuz çalışacak kölelerin yaşadığı 
bir  emek  cehennemi  haline  getirdikçe,  çeşitli  sermaye 
kesimlerinden aldığı desteği de sürdürmektedir.

İktidar  tüm  gücüyle  yoksul  halka,  emekçilere,  işçilere 
saldırmayı sürdürmektedir. Demokrasi düşmanlığı emek 
saldırısıyla birlikte gelmektedir. Savaş koşullarının etkisiy-
le  derinleşen  ekonomik  kriz,  artan  emek  sömürüsü  ile 
aşılmaya çalışılmaktadır. Emekçilerin en demokratik hak 
arama talepleri ortadan kaldırılmak istenmektedir.

Emek ve meslek örgütlerinin büyük bir baskı altına alın-
dığı, örgütlenmenin, sendika üyesi olmanın suç sayıldığı, 
grev yapmanın ve meydanlara çıkmanın fiilen yasaklandığı 
bir ülkede emeğin haklarını savunabilmesi ve bu hakların 
kazanılabilmesi için demokrasinin kazanılması gerekmek-
tedir.

Kadınların ve çocukların bedenleri eril istismar ve şiddete 

maruz kalmakta,  hayatın her  alanında kadınlara  yönelik 

saldırılar iktidar tarafından körüklenmektedir. Kaç çocuk 

doğuracakları,  ne  giyecekleri,  nasıl  yaşayacakları  iktidar 

tarafından belirlenmeye çalışılan kadınlar, yeni yasal dü-

zenlemelerde  evden,  yarı-zamanlı  çalıştırılacak  ucuz  ve 

güvencesiz işgücü olarak görülmektedir.

İktidar, "tek din, tek inanç” politikalarıyla ortaya koyduğu 

tutumla  başta Alevi  yurttaşlar  olmak  üzere  toplumdaki 

farklı  inanç  gruplarını  ötekileştirmeye  ve  baskı  altında 

tutmaya devam etmektedir.

İktidar cephesinin attığı her adım,  laik yaşamın  tümden 

tasfiyesini hedeflemektedir.

Otoriter ve baskıcı iktidar ayakta kalabilmek için demok-

rasi  adına  ortaya  çıkan  bütün  evrensel  değerlerin  içini 

boşaltmakta,  ihtiyacı olan finansı da en kolay doğaya ve 

emeğe saldırarak yaratmaktadır. Bugün siyasi iktidar do-

ğanın ve kentlerin talanının önünü açarak yaşam alanları-

mıza saldırmaktadır. Yeraltı kaynakları kar hırsıyla  talan 

edilirken doğa,  ağacı,  kurdu  kuşu,  börtü  böceğiyle  yok 

edilmektedir.

Savaş çığırtkanlığı yapıp barış şansını bu toplumun elinden 

alanlar,  insanlığın,  işçinin,  doğanın,  kadının,  çocukların, 

hayvanların, kentlerin düşmanıdır.

Bu  koşullar  altında  toplumsal  muhalefetin  bütünlüğünü 

sağlayarak onu harekete geçirmeyi sağlayacak, karanlığa 

karşı "işaret fişeği” olacak bir demokrasi cephesi acil ola-

rak kurulmalıdır. Böylesi bir kuruluş sürecinde biz emek 

ve meslek örgütleri olarak üzerimize düşen sorumluluğu 

üstleneceğimizi burada hep beraber beyan ediyoruz.

Ülkemiz yurttaşlarını felaketin kıyısına sürükleyen bu va-

him ve karanlık gidişat karşısında emekten, demokrasi ve 

barıştan yana mücadele eden tüm kurumların, sendikala-

rın, meslek odalarının  içinde yer alabileceği bir demok-

rasi cephesi, bu iktidarın karşısına dikilecek cürete sahip 

olacaktır.

İktidarın  "düşman"  ilan  ettiklerini,  yani  kardeşlerimizi, 

dostlarımızı, yoldaşlarımızı, diline Nazım'ın şiirlerini do-

layanları,  barış  türkülerini  ezberleyenleri  omuz  omuza 

vermeye, Türkiye'nin giderek ağırlaşan koşulları altında, 

ülkenin kaderini değiştirmeye çağırıyoruz.

Demokrasi  için verilecek emeğimiz, uğruna direnilecek 

memleketimiz, faşizme ve diktatörlüğe teslim edilmeye-

cek düşlerimiz var!

 DİSK-KESK-TMMOB-TTB

“ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU TASARISI” TBMM SAĞLIK, AİLE, 
ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  tarafından hazır-
lanarak  TBMM’ye  sunulan  ‘Uluslararası  İşgücü  Kanunu’  28 
Haziran 2016 Salı günü TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu’nda görüşülerek Bakanlık’tan geldiği haliyle 
aynen kabul  edildi. Komisyon  toplantısına TMMOB’den de 
bir heyet katılarak itirazlarını ifade etti.

Şükrü  Güner  (EMO),  Bahattin  Sarı  (İMO),  Ali  Ekber  Ça-
kar  (MMO),  Bedri  Tekin  (MMO),  Hasan  Topal  (MO)  ve 
TMMOB Hukuk Danışmanı Nurten Çağlar Yakış’tan oluşan 
heyetin  itirazlarına  rağmen  tasarının  tüm maddeleri  geldiği 
haliyle kabul edildi.
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ATATÜRK HAVALİMANI’NDAKİ TERÖR SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ

28 Haziran  akşamı  Atatürk Havaalanı'nda  yaşanan  kat-
liamı  şiddetle kınıyor hayatını  kaybedenlerin yakınlarına 
başsağlığı, yaralı yurttaşlarımıza acil şifa diliyoruz.

Ortadoğu’nun bütün halkları olarak Katliamlara ve ölüm-
lere alıştırılmaya çalıştırıldığımız, savaşın tüm boyutlarıyla 
hayatlarımızın her alanına nüfuz ettiği günlerden geçmek-
teyiz. Güvende değiliz, AKP iktidarda olduğu sürece de 
güvende olmayacağımızı biliyoruz. Mevcut tablo içerisin-
de  uluslararası  sermayenin  ihtiyaçları  bağlamında  savaşı 
evlerimize  kadar  getirenler  için  yayın  yasağı,  güvenlik 
zafiyeti,  saldırıların  analizi  curcunasında  sıradanlaştırılan 
insan  hayatı  kimsenin  çıkar  hesaplarının  kurbanı  haline 
getirilmeyecek kadar değerlidir.

Uluslararası  sermayenin  Ortadoğu’yu  yeniden  şekillen-
dirme üzerinde yaptığı hesaplar, bölgede atılacak adım-
ların  ve  müttefiklerin  belirlenmesindeki  süreci  bugüne 
taşıyan olguları yarattı. Özgür Suriye Ordusu'yla başlayan 
ve bugün  IŞİD'e dönüşen süreç;  tüm bu kirli hesapların 
toplam sonuçlarından ve bölgedeki taşeronundan başka 
bir şey değildir.

Ülkemizde  ise  mevcut  siyasal  iktidar  eliyle  büyük  bir 
iştahla  okunan  savaş  ve  yıkım  politikaları  kan  ve  barut 
hesaplarının  bedelini  bir  kez  daha  halklarımıza  ödetti. 
Suruç'la  başlayan  katliamlar  Diyarbakır'da,  Ankara'da, 
Bursa'da ve en son dün yine İstanbul'da yaşananlarla bir-
likte yüzlerce insanımızın ölümüne ve yaralanmasına se-
bep oldu.

Bir yılda, 17 bombalı  saldırıda en az 294 kişi katledildi: 
Artık Yeter!

Her geçen gün yeni bir katliamın yaşandığı ülkemizde ik-
tidarın, bir kez dahi siyasi sorumluluk üstlenmemesi artık 
kabul edilemez bir noktaya ulaştı.

Yolsuzlukların,  hırsızlıkların,  cinayetlerin  gözler  önünde 
yaşandığı  günlerde gündemleri  Suriye olanlar, besledik-
leri katillerin dönüp halkımızı vurmasını engelleyemiyor-
lar.  Bedel  ödeyen  halkımızla,  yöneten  zümre  arasında 
yaşamın her alanında hiçbir ortaklaşmanın bulunmadığı, 
katliamlar  sonrası  yapılan  açıklamalardan  dahi  gözlem-
lenmektedir. Dün Kilis'te roket gölgesinde yaşamak iste-
mediğini söyleyenlere saldıranlar, bugün onlarca yurtta-
şımızın yaşamını yitirdiği bir katliamın "abartıldığını" ifade 
ederken hiçbir kaygı taşımamaktadırlar.

Ortadoğu’da  ısrarla sürdürülen yanlış politikalar sonucu 
bugün  bizim  topraklarımızda  da  can  güvenliği  ortadan 
kalkmıştır.  Mevcut  siyasal  iktidar,  ülkemizi  uluslararası 
hesapların  arenası  haline  dönüştürülmüş Ortadoğu  sat-
rancının  piyonluğundan  vazgeçmeyecek,  beslediği  çe-
telerin halklara yönelik katliamlarına sessiz kalacak, can 
güvenliği dahi kalmamış insanların tepkilerini  ise en sert 

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen terör saldırısı Türkiye’nin çeşitli kentlerinde düzenlenen eylemlerle pro-
testo edildi. 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 29 Haziran 2016 tarihinde İstanbul'da Kadıköy İskele Meydanı'nda gerçekleş-
tirilen eylemde, basın açıklamasını TMMOB İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik okudu.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından Ankara'da da Yüksel Caddesi’nde gerçekleştirilen eylemde, basın metnini 
Ankara Tabip Odası’ndan Mine Önal okudu. 

Ortak basın metni şu şekilde:

ALIŞMAYACAĞIZ! TESLİM OLMAYACAĞIZ! SUSMAYACAĞIZ!

müdahalelerle  yok  etmeye  çalışacaktır.  Tüm  bu  tablo 
içerisinde ise devletin kolluk kuvvetleri halkımızın güven-
liğini sağlamak yerine, Kıdem tazminatını savunan emek-
çilerin, Cerattepe'de  talana  karşı  direnenlerin, Maraş'ta 
köylülerin,  sokaklarda  kadınların  karşısında  durmaya 
devam  etmektedir.  Barış  diyen  akademisyenler,  basın 
özgürlüğü  diyen  insan  hakları  savunucuları,  gazeteciler, 
yazarlar  tutuklanmakta,  halkın  yan  yana  durması  dahi 
siyasal  iktidar  için  çok  açık  bir  tehdit  oluşturmaktadır. 
Ülkeyi  yönetemez duruma gelen AKP  iktidarının deva-
mı  için  içerde  dışarıda  savaşı  ateşleyerek,  cihatçı  terör 
örgütlerinin ellerini kollarına sallayarak sokaklarda, mey-
danlarda,  havalimanlarında  katliamlar  yapmalarına  göz 
yummaktadır.

Güvende değiliz ve bu koşullarda olmayacağımızı da bi-
liyoruz. Katliamları gerçekleştirenleri de, göz yumanları 
da, kucak açanları da tanıyoruz. Kendi çıkarlarından baş-
ka  dertleri  olmayan  bu  savaş  bezirganlarının  saltanatını 
başlarına  yıkana  kadar  güvende  olmayacağımızı  biliyor, 
ölümlere  alışmayı  reddediyoruz.  Sessiz  kalmayacağız, 
hesabını soracağız.

Yalnızca  hayatta  kalmak  için  değil,  insanca  ya-
şamak, kardeşçe yaşamak, yani demokratik bir 
ülkede yaşamak için bir araya gelecek; ülkemizin 
içinde bulunduğu karanlıktan çıkması için ihtiyacı 
olan "işaret fişeği"ni ateşleyeceğiz.

Henüz dün söylediğimizi, bugün yeniden, üstüne 
basa basa tekrar ediyoruz: “Demokrasi için veri-
lecek emeğimiz, uğruna direnilecek memleketi-
miz, faşizme ve diktatörlüğe teslim edilmeyecek 
düşlerimiz var!”

Emek ve Demokrasi güçleri olarak bu güne ka-
dar  olduğu  gibi  bundan  sonra  da,  halklarımızın 
sömürülmediği ve barış içinde yaşayabileceği bir 
ülkeyi  yeniden  kurabilmenin mücadelesi  içinde 
olacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz.

DİSK ANKARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU

TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU

TTB - ANKARA TABİP ODASI

ATATÜRK HAVALİMANI’NDAKİ TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 28 Haziran 2016 Salı günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 
gerçekleştirilen terör saldırısı üzerine 29 Haziran 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

28 Haziran 2016 Salı günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 
gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyor ve lanetliyoruz.

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

Artık yeter. Her gün yeni bir terör saldırısıyla uyanmak 
istemiyoruz.

Ülkemiz, dört bir yanında patlayan bombalarla, çatışma-
lar ve katliamlarla savaş alanına çevrilmiş durumda.

Terör saldırılarını gerçekleştirenler, zemin hazırlayanlar, 
işbirliği yapanlar ve teröre göz yumarak iktidarını pekişti-
renler aynı amaca hizmet etmektedirler.

Biz bu karanlığa teslim olmayacağız. Katliamlara, ölümle-
re alışmayacağız, normal karşılamayacağız.

Ya emeğin, barışın ve demokrasinin yolunda güzel gün-

lere doğru ilerleyeceğiz ya da karanlığın açtığı yolda yok 
olacağız.

Bir kez daha hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınla-
rına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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"Uluslararası  İşgücü  Kanunu  Tasarısı"  ve  "Atatürk 
Havalimanı'na  gerçekleştirilen  terör  saldırısı"  gündem-
leriyle düzenlenen toplantıda; TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı  Emin  Koramaz,  genel  değerlendirme  yaparak 
bilgi verdi. Daha sonra söz alan Oda yöneticileri de ey-
lem programına ilişkin görüş ve önerilerini aktardılar.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz, Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Sayman 
Üye Bahattin Şahin, Yönetim Kurulu üyeleri Cihan Dün-
dar, Kemal Zeki Taydaş, Mehmet Besleme, Niyazi Ka-
radeniz, Ferhat Yaşar, A. Deniz Özdemir, Ozan Yılmaz, 
Ümit  Özcan,  TMMOB  Genel  Sekreteri  Dersim  Gül, 

teknik  görevliler  Bülent  Akça  ve  Eren  Şahiner,  Hukuk 
Müşaviri Nurten Çağlar Yakış, Oda  yöneticileri; Birkan 
Sarıfakıoğlu (BMO), Zeyneti Bayri Ünal (ÇMO), Kübülay 
Özbek (EMO), Abdullah Zararsız  (FMO), Yusuf Songül 
(GıdaMO), Ertuğrul Candaş (HKMO), Yasin Coşar Yağcı 
(İÇMO), Hüseyin Kaya  (İMO),  İMO Teknik Danışmanı 
Bahattin Şahin, Şevket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan 
(JMO), Korman Obuz (KMO),  İsmail Fatih Özkan (Ma-
denMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Fırat Sapçı (Metalurji 
MO),    Fırat  Çukurçayır  (Meteoroloji MO),  Faruk  San-
lı  (Meteoroloji MO), Hasan  Topal  (MO),  İ. Hakkı  Barı 
(OMO), Ayşegül Oruçkaptan (PeyzajMO), Orhan Sarıal-
tun (ŞPO), Hamdi Arpa (ZMO) katıldı.

TMMOB YÖNETİM KURULU-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Yönetim Kurulu-Oda Başkanları ikinci toplantısı 30 Haziran 2016 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

TMMOB-ODA SEKRETER (YAZMAN) ÜYELER TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB-Oda Sekreter  (Yazman) üyeler  toplantısı  1 Temmuz 2016  tarihinde gerçekleştirildi. TMMOB’de yapılan 
toplantıda, "Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı"yla ilgili olarak yürütülecek eylem sürecine ilişkin görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Toplantıya;  TMMOB Genel Sekreteri Der-
sim Gül, OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener 
ve  Oda  temsilcileri;  Emre  Metin  (EMO), 
Yaşar  Üzümcü  (GIDAMO),  Timur  Bilinç 
Batur  (HKMO),  Halim  Karan  (İMO),  Fa-
ruk İlgün (JMO), Halil Kavak (KMO), İsmail 
Fatih  Özkan  (MADENMO),  Hasan  Topal 
(MO), Harun Kılıçoğlu (PMO), Hüseyin G. 
Çankaya (ŞPO) katıldı.

ÜLKEMİZİN SÖMÜRGE, MESLEK MENSUPLARININ MÜLTECİ HALİNE 
GETİRİLMESİNE RAZI OLMAYACAĞIZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda 
kabul edilen “ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUN TASARISI” üzerine 30 Haziran 2016 tarihinde bir basın açık-
laması yaptı.

28 Haziran 2016 tarihinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu’nda “ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KA-
NUN TASARISI”  görüşülmüş  ve Hükümet’çe  teklif  edilen 
tasarı aynen kabul edilmiştir.

Komisyonda kabul edilen yasa tasarısı, ülkemize büyük bir 
yük getirirken birçok akademik meslek disiplininin yanı sıra 
mühendis, mimar  ve  şehir  plancılarını  kendi  ülkesinde  ya-
bancı saymaktadır.

Yasa tasarısı, akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamayan 
yabancıyı nitelikli işgücü, kanıtlayan ülke vatandaşını ara ele-
man konumuna getirmektedir. Yabancıya bağımsız çalışma 
izni veren tasarı, ülke vatandaşının serbest çalışma hakkını 
ise elinden alarak yabancıların yanında düşük ücretli çalışan 
konumuna getirmektedir.

Siyasal iktidarın TMMOB Yasası’nda yapacağı değişiklikle ül-
kemiz kapıları akademik ve mesleki yeterliliği kanıtlanmamış 
yabancı mühendis, mimar ve şehir plancılarına sonuna kadar 
açılmaktadır! 

Oysa,  ülkemizde  mühendis,  mimar  ve  şehir  plancılarının 
büyük bir kısmı işsizdir ya da meslek dışı işte çalışmaktadır.

Egemen  devlet  olgusu,  uluslararası  hukukta  karşılılık  ilkesi 
üzerinden  ilişki kurar. Hiç bir ülke  tek  taraflı olarak kendi 
vatandaşı aleyhine taviz vermez. Ancak, siyasal  iktidar, tek 
bir ülke lehine değil, dünyadaki 191 ülkenin sermayesi lehi-
ne kendi vatandaşının aleyhine yasa hazırlamıştır.

Gelişmiş  ülkeler,  ülkemiz  insanına  turist  olarak  vize  dahi 
vermezken, tüm dünya ülke vatandaşları hiçbir denetim ve 
kontrole tabi olmaksızın ülkemize gelecekler ve beyana da-
yalı meslek icra edebileceklerdir.

Kimsenin  gitmek  istemediği  Suudi  Arabistan  bile,  ülkemiz 
mühendis, mimar ve şehir plancılarına ülkelerine girişte sı-
nav uygularken, Türkiye’de Suudi mühendis, mimar ve şehir 
plancıları diploma denkliğine ve mesleki yeterliliğe  tabi ol-
mayacaktır. Suudi Arabistan sadece bir örnektir.

Ülke vatandaşı olan mühendis, mimar ve  şehir plancılarını 
uluslararası sermayeye teslim etmeye çalışan siyasal iktidar 
anayasal suç işlemeye hazırlanmaktadır.

Bu yasa tasarısı,

1.  Hizmet  sunumunda  vatandaşa  değil  yabancıya  öncelik 
veren,

2.  Vatandaşı için aradığı koşulları yabancıdan istemeyen,
3.  Mühendislik, mimarlık, hekimlik vb. hizmetlerde yaban-
cılarda akademik ve mesleki yeterlilik aramayan,

4.  Ülkemizde işsizlik oranının yüksek olduğu üniversite me-
zunlarını  görmek  yerine,  yabancı  şirketlerin  ülkeye  ge-
tireceği -mühendis, mimar, şehir plancısı olduğunu dahi 
bilmediğimiz- kontrol edilmeyen beyana dayalı mühendis 
ve mimarların istihdamına olanak veren,

5.  Vergi ödemelerine gerek olmaksızın, yabancıların uzak-
tan (ülkeye gelmeden) hizmet sunmasını sağlayan,

6.  Yabancıların  serbest  meslek mensubu  olarak  kendi  ad 
ve namlarına kolayca hizmet sunmalarının önünü açarak 
kendi vatandaşı aleyhine haksız rekabet ortamı yaratan,

7.  Yabancılara,  nitelikleri  bir  yana,  çalışma  ve  ikamet  izni 
dahi almalarına gerek kalmaksızın muafiyet tanıyan,

8.  Kamu yararına dernek ve vergi muafiyeti olan vakıflarda 
yabancılara çalışma iznine tabi olmadan çalışma hakkı ve-
ren,

9.  AR-GE ve Serbest Bölgeler konusunda özel hüküm geti-
ren,

bir niteliğe sahiptir.

Hazırladıkları yasayla akademik ve mesleki yeterliliği olma-
yan mühendis, mimar ve şehir plancıları ülkemizde meslek 
icra edecekler ve denetimden muaf olacaklardır!

Yabancı  bir  üniversiteden  mezun  yurttaşımız  ülkemizde 
çalışacağı  zaman  her  türlü  denetimden  geçecekken,  aynı 
üniversiteden mezun yabancı ülke vatandaşı ülkemize hiçbir 
denetimden geçmeden girecektir.

Meclis’e  sunulan yasa  taslağı, denetimsiz bir  sermaye akışı 
ve denetimsiz bir hizmet sunumunu yasalaştırmak anlamına 
gelmektedir.

Biz, yabancıların çalışma izni konusunda değişiklik yapan bu 
tasarının Meclis gündeminden çekilmesini istiyoruz.

Kendi ülkesinde yabancı konumuna getirilen mühendis, mi-
mar ve şehir plancıları, yurttaşlık haklarını elinden almak is-
teyenlere “dur!” diyecektir.

Mühendisini, mimarını, şehir plancısını gözden çıkaranlar bil-
melidirler ki, bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları 
da kendilerini gözden çıkaracaktır. 

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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10 EKİM ANKARA KATLİAMI İDDİANAMESİNE İLİŞKİN ADLİYE ÖNÜNDE 
BASIN AÇIKLAMASI

KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, Ankara katliamının iddianamesine ilişkin 
1 Temmuz 2016 Cuma günü Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Değerli Basın Emekçileri,

Her gün yeni bir saldırı ve katliam haberi ile sarsılıyoruz. 
Dört  bir  yanımız  kan,  barut  kokuyor.  İstanbul  Atatürk 
Havaalanında yaşanan katliamda en az 44  insanımız ya-
şamını  yitirdi,  yüzlercesi  yaralandı.  Öncelikle  yaşamını 
yitirenlerin ailelerine başsağlığı ve metanet, yaralananlara 
acil şifalar diliyoruz.

Ne  yazık  ki  gerek  yandaş medya  ve  gerekse  de  hükü-
metin Cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamlarını kanık-
satmaya  çalışmaları  en  büyük  tehlike olarak  karşımızda 
duruyor. Bizler her katliamdan sonra yapılan açıklamala-
rın ve alınan tedbirlerin toplumu katliamlara alıştırmaya 
yönelik  olduğunu  düşünüyoruz.  Böylelikle  siyasi  iktidar 
kendi sorumluluğunu gizlemekte, mezhepçi, otoriter ve 
muhafazakâr politikalarını devam ettirmekte ve iktidarını 
tahkim etmektedir. Daha da önemlisi yeni katliamlar kar-
şısında toplumsal tepkiler en az düzeye inmekte, sorum-
lular hesap vermekten kurtulmakta, İŞİD ülkemizde cirit 
atmaya devam etmektedir.

Dikkat  çekici  bir  husus  da  siyasi  iktidarın  İŞİD  katliamı 
sonrasında  içine  girdiği  sessizlik,  geçiştirme  ve  adeta 
İŞİD’e  toz  kondurtmamaya  çalışmasıdır.  Açık  İŞİD  kat-
liamlarında bile  “kokteyl eylem”, “Çok uluslu plan” vb. 
açıklamalar  algı  operasyonlarıyla  dikkatleri  başka  yöne 
kaydırma girişimleridir.

Daha önce de defalarca dikkat çektiğimiz üzere, AKP ik-
tidarının yıllardır başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’da 
izlediği  politikalar  tüm  insanlığı  tehdit  eder  boyutlara 
ulaşmıştır. Ne bugünümüzün ne de yarınımızın en ufak 
bir  güvencesinin  kalmadığı  bir  girdaba  her  geçen  gün 
daha fazla sürükleniyoruz.

Ne  yazık  ki  içeride  ve  dışarıda  savaş  konseptinde  ısrar 
eden, toplumsal kaygı ve güvensizlik ortamını  iktidarına 
desteğe dönüştürmeye çalışan siyasi  iktidarın günahları-
nın bedelini hep birlikte ödemeye devam ediyoruz.

Karanlık ve  sadece  İŞİD’le  sınırlı olmayan katliamlardan 
en büyüğü  ve en  vahşisi  barış  ve demokrasi  talepli mi-
tingimizde, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara garı önünde 
gerçekleşti. Üzerinden yaklaşık 9 ay geçtikten sonra da 
Ankara  Cumhuriyet  Başsavcılığı  tarafından  iddianamesi 
hazırlanarak ilgili mahkemeye gönderildi.

İddianameye en kaba haliyle bakıldığında bile devletin ni-
çin katliamı açığa çıkarma yerine protesto eden, kınayan 
ve  katliama maruz  kalan  bizleri  hedef  aldığını  anlamak 
mümkündür.

Her katliam sonrasında “güvenlik zaafiyeti yoktur” deme 
sorumsuzluğunda  bulunanlardan  elbette  katliamı  aydın-
latmalarını beklemiyoruz.

Değerli Basın Emekçileri,

Bilindiği üzere 7 Haziran’dan hemen sonra birden ülke-
miz çatışma alanı haline geldi, ortalık kan gölüne çevrildi. 
“AKP tek başına iktidar olmazsa ne istikrar kalır ne de ça-
tışmasızlık ortamı” algısı hâkim hale getirildi. Çatışmalar 
ve patlayan bombalar ne hikmetse birilerinin oyunu artır-
dı ve yeniden tek başına iktidara gelmelerinin önünü açtı.

Ancak iddianameye bakıldığında, siyasi arka plana dair en 
ufak bir değerlendirmede bulunulmadığı, siyasal sorum-
luluğa dair bir  yargılama  sürecinin başlatılmadığı  ve dö-
nemin idari yöneticilerinin iddianameye dahil edilmediği 
görülmektedir.

Bizler 10 Ekim Emek Barış ve Demokrasi mitingini tertip 
eden DİSK-KESK-TTB-TMMOB olarak;  10  Ekim Katli-
amının  gerçekleştiği  andan  itibaren  her  aşamada  gerek 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı  ve Soruşturma Savcılığı 
ile yapmış olduğumuz yüz yüze görüşmede, gerek avu-
katlarımız aracılığı ile yapmış olduğumuz tüm hukuki baş-
vurularda  ve gerekse de barış  şehitlerinin  ve  yaralıların 
aileleriyle yapmış olduğumuz açıklamalarda çok açık bir 
şekilde bu olayın failleri ile birlikte icrai veya ihmali olarak 

katkı sunan, kolaylaştıran veya iştirak eden kamu görevli-
leri açığa çıkarılıp yargılanmadan gerçek anlamda adli bir 
soruşturma olarak kabul edilemeyeceğini ifade ettik.

Ancak,  Ankara  Cumhuriyet  Başsavcılığı  tarafından  ha-
zırlanmış olan  iddianamede kamu görevlilerinin  sorum-
luluğuna  ilişkin  herhangi  bir  araştırma  ve  soruşturma 
yapılmadığı  gibi  gerçekleşen eylemin;  “AKP hükümetini 
yıpratmaya  dönük  bir  eylem  olarak”  değerlendirilerek 
tüm  siyasi  ve  idari  işlemlerden birinci  derece  sorumlu-
luğu  olan  hükümeti  ve  ilgili  sorumlu  kamu  görevlilerini 
aklamaya dönük ifadelere yer verilmiştir.

Oysa,  örneğin daha önce basına  yansıyan Mülkiye Baş-
müfettişliği raporunda yer alan çok sınırlı bilgiler de gös-
termiştir  ki,    Mitinge  yönelik  olarak  birden  fazla  canlı 
bomba eylemi istihbaratı olduğu, bunun dikkate alınmak 
bir yana gizlenerek TEM Şube Müdürlüğü C Büro Amiri 
tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde mitingle ilgili 
güvenlik  tedbirlerini alan yetkililere ve dolayısıyla  tertip 
komitesine iletilmediği anlaşılmaktadır. Bu istihbaratı ilgili 
birimlere ve üstlerine iletmeyen TEM C Büro Amiri’nin 
savunması müfettişler  tarafından  “geçerli  bir  açıklaması 
yok” şeklinde değerlendirilmiştir.

Müfettişler,  “mitinglerde  birden  fazla  canlı  bomba  pat-
latma” şeklindeki eylem istihbaratının çok sayıda miting 
yapılan  Ankara  için  özel  bir  istihbarat  olduğunun  altını 
çizmişler  ve  çok  daha  önemsiz  bilgilerin  ilgili  birimlere 
gönderilmesine rağmen bu bilginin neden gönderilmedi-
ğine dikkat çekmişlerdir.

Yine  canlı  bombalardan  Yunus  Emre  Alagöz’ün  eylem 
yapacağı  ve  bunun  için  ailesiyle  helalleştiğine  ilişkin  is-
tihbarat bilgileri Ağustos ayının başından beri Emniyet’e 
gelmiş olmasına rağmen Alagöz, Suriye’den Gaziantep’e 
geçip oradan da 12 saatlik yolculukla Ankara Garı önüne 
gelirken yakalanmamıştır.

Değerli Basın Emekçileri,

İddianamede dikkat çeken bir başka önemli husus da çe-
şitli  şekillerde basın yayın aracılığı  ile kamuoyuna yansı-
yan İŞİD örgütlenmesinin Türkiye’deki etki ve ilişki ağını 
ortaya  koyan  ilgili  bilgi,  belge  ve  raporların  da  şaşırtıcı 
bir  şekilde  soruşturma  savcılığı  tarafından  dikkate  alın-
mayıp soruşturma konusu yapılmamış olmasıdır. Açıktır 
ki, ayrıntılar ve kullanılan maşalar sadece eylemin hayata 

geçirilme sürecini aydınlatır. İddianame bu gerçekliği gör-
mezden gelen bir noktadadır.

Açıkça ve altını çizerek söylemeliyiz ki, tıpkı Hrant Dink 
ve demokratik kişi ve kuruluşlara dönük gerçekleştirilen 
siyasi  cinayetlerde  olduğu  gibi  derin  bir  tertip  ile  karşı 
karşıyayız.

Değerli Basın Emekçileri,

Bu iddianamenin 10 Ekim Katliamının olay sırasında ölen 
failleri ve onlarla ilişkili olan birkaç kişinin durumunu or-
taya koyduğu bir  gerçekliktir. Ancak  iddianamenin  aynı 
zamanda olayın siyasi sorumlularını ve ilgili kamu görevli-
lerini açığa çıkartmadığı gibi nesnel olarak onları koruyan 
ve gözeten bir iddianame olduğu gerçeği de dağ gibi kar-
şımıza çıkmaktadır.

Bu yaklaşım Hükümetin politikasının yargı alanına taşın-
dığını bir kez daha kanıtlamıştır. Yargı İŞİD katliamlarına 
neden olan siyasi sorumluları açığa çıkarmak yerine İŞİD 
vahşet örgütlenmesi ile siyasi sorumluların ve kamu gö-
revlilerinin  ilişkisini  ortaya  koyan bilgi  ve  belgeleri  pay-
laşan  basın  emekçilerini  yargılamakta,  tutuklamaktadır. 
Dolayısıyla kimse bizden tarafsız ve gerçek bir yargılama-
nın olacağına dair beklenti içine girmemizi beklemesin!

Aksine baştan itibaren açık, tarafsız ve adil bir soruştur-
ma yürütülmesi noktasında kuşku ve endişelerimizin hak-
lılığı bu iddianame ile doğrulanmıştır.

Dolayısıyla,  katliamın  gerçekleşmesinde  başta  dönemin 
İçişleri  ve  Adalet  Bakanı  olmak  üzere  Başbakanın  da 
içerisinde  olduğu  tüm  hükümet  üyelerinin  ağır  sorum-
lulukları ortaya konmadan hazırlanan iddianame mahke-
me  tarafından  savcılığa  geri  iade edilmelidir.  İddianame 
yeniden hazırlanmalı, sadece tetikçiler değil azmettiren, 
zemin  hazırlayan,  kolaylaştıran  ya  da  görmezden  gelen 
siyasi merciler de açığa çıkarılarak yargılanmalıdır.

Bu vesileyle bir kez daha belirtmek isteriz ki, bedeli ne 
olursa olsun gerçek katillerden ve onlara zemin hazırla-
yanlardan,  görmezden  gelenlerden  er  ya  da  geç  hesap 
soracağız.  Şimdiden  vicdanlarda  mahkûm  olanların  ba-
ğımsız  yargı önünde de mahkûm olacaklarından kuşku-
muz yoktur!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB
10 EKİM BARIŞ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
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23 yıl önce 35 kişinin yakılarak öldürüldüğü Sivas 
katliamı  çeşitli  kentlerde  düzenlenen  etkinlik-
lerle  bir  kez  daha  lanetlendi.  Ankara’da Kurtuluş 
Parkı’nda  toplanan binlerce kişi Madımak Otel’de 
yakılarak  katledilenlerin  fotoğraflarını  taşıyarak 
Kolej Meydanı’na yürüdü. TMMOB yöneticileri ve 
üyeleri de mitinge geniş katılım sağladı. 

Türk  Mühendis  ve  Mimar  Odaları  Birliği`nin  1973-
1980 yılları arasında başkanlığını yapan, mühendis-mi-
mar hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip olmasında 
ön saflarda yer alan, TMMOB ile özdeşleşen Teoman 
Öztürk  11  Temmuz  2016  Pazartesi  günü  ölümünün 
22. yıldönümünde anıldı.

Teoman Öztürk için anma töreni Karşıyaka`daki Anıt 
Mezar  başında  gerçekleştirildi.  Teoman  Öztürk`ün 
ailesi, arkadaşları, TMMOB ve Oda yöneticilerin katıl-
dığı anmada, açılış konuşmasını TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emin Koramaz yaptı. Koramaz, Teoman 
Öztürk`e sahip çıkmak demek, eşitlikten, özgürlükten 
ödün vermemek demek, diyerek Teoman Öztürk`ün 
çizdiği yolda bugün de mücadelenin devam ettiğini be-
lirtti.

Arkasından sırasıyla Teoman Öztürk`ün kızı Elif Öz-
türk,  Teoman  Öztürk  ile  aynı  dönemde  mücadele 

SİVAS KATLİAMINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

TEOMAN ÖZTÜRK`Ü ANDIK

etmiş  arkadaşları  İsmet Çebi, Murat Gümrükçü,  Ali 
Açan, Haydar İlker de söz alarak onunla ilgili duygu-
larını aktardı. Mehmet Soğancı, konuşması öncesi her 
yıl  anmalara  fiili  olarak  katılan  Oğuz  Türkyılmaz`ın 
mesajını  okudu  ve  ardından  karanfiller  Anıt Mezara 
bırakıldı.

TMMOB 44. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI YAYINLANDI

 Çalışma Programına http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-44-donem-calisma-programi bağlantısından ulaşabilirsiniz...

tmmob
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU TASARISI, ÜLKEMİZİ SÖMÜRGE, 
YURTTAŞLARIMIZI İKİNCİ SINIF UCUZ İŞGÜCÜ OLARAK GÖREN BİR 

YAKLAŞIMLA HAZIRLANMIŞTIR, TBMM GÜNDEMİNDEN ÇIKARILMALIDIR!
TMMOB, 12 Temmuz 2016 tarihinde TBMM gündeminde görüşülecek olan "Uluslararası İşgücü Kanunu 
Tasarısı"na ilişkin görüşlerini 11 Temmuz 2016 tarihinde TMMOB`de düzenlenen bir basın toplantısı ile ka-
muoyuna açıkladı.

Bu tasarı yarın TBMM gündeminde görüşülecek.

Tasarı, Türkiye`de mühendislik ve mimarlık unvanlarının 
kullanılması  hakkındaki  uygulamaları  düzenleyen,  1938 
tarihli 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Ka-
nun ile 1954 tarihli 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanunu`nu ve Anayasa`nın 135. madde-
sini büyük ölçüde hükümsüz kılan bir içeriğe sahiptir. Bu 
yasa  taslağı  ile TMMOB yasasının üç maddesi değiştiril-
mektedir. Bu tasarı yalnızca yabancı sermayenin talepleri 
göz önüne alınarak hazırlanmış olup halkımız ve ülkemi-
zin çıkarları göz ardı edilmiştir.

Tasarı  hazırlık  aşamasında  birliğimizden  hiçbir  şekilde 
görüş  istenmediği  gibi;  yasa  taslağı  Sağlık  Aile  Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonu`nda görüşüleceği tarihten bir 
gün önce birliğimize  iletilmiştir. Aradan 24 saat geçme-
den ilgili komisyonda jet hızıyla kabul edilmiş, komisyon 
toplantısında birlik yöneticilerimizin ve oda başkanlarımı-
zın itirazları ve görüşlerinin hiçbiri değerlendirilmeye bile 
alınmamıştır.

Siyasi iktidar tarafından, AB`ye taahhüt edilen ve bu doğ-
rultuda  çıkartılan mevzuat  hazırlama  usul  ve  esaslarına 
dair düzenlemeler dahi yasasında değişiklik yapılacak bir 
kurumdan görüş alınmasını zorunlu  tutmaktadır. Birliği-
mizin kuruluş yasasını değiştiren bir kanunun hazırlanma 
aşamasında bile birliğimizden görüş istenmemesi oldukça 
manidardır.

Tasarı lisans eğitimine dayalı meslek alanlarının tamamını 
ilgilendirmekte ve TMMOB`nin meslek-uzmanlık alanla-
rında, yabancı mühendis ve mimarları bizlerden avantajlı 
konuma getirmektedir. Ülkemiz yurttaşı mühendis, mi-
marlar şehir planlamacılarının açıkça aleyhine olacak bir 
durum söz konusudur. Bu  tasarıyla birlikte yabancıların 
hizmet  sunması  veya ülkemizde çalışmasında hiçbir de-
netim veya kural olmayacak, beyana dayalı mantıkla ya-
bancılara  sınırsız  hak  ve  özgürlükler  teslim  edilecektir. 

Mühendislik, mimarlık hizmetlerinin kontrolsüz ve dene-
timsiz bir şekilde, yeterli eğitim ve mesleki deneyimden 
yoksun yabancılar eliyle yürütülmesinin yaratabileceği fa-
ciaların ve yıkımların bedelini yine halkımız ödeyecektir.

İlgili  Meclis  komisyonundan  hızla  geçirilen  Uluslararası 
İşgücü Kanun Tasarısı, birçok akademik meslek disiplini 
ile birlikte TMMOB Yasası`nda yapılacak değişiklik dola-
yısıyla yüz binlerce mühendis, mimar, şehir planlamacısı 
aleyhine birçok olumsuzluğu içermektedir.

Konu, yılda 51 bini mezun olan ve şu anda mühendislik, 
mimarlık öğrenimi gören 435 bin öğrencinin geleceğiyle 
de ilgilidir. Tasarının yasalaşması durumunda milyonlarca 
insanımız, mühendis, mimar, şehir planlamacısı arkadaşı-
mız, mevcut istihdam sorunları yanında yeni ve büyük bir 
sömürü,  işsizlik, mesleki  geleceksizlik  tehlikesi  ile  karşı 
karşıya kalacaktır.

Uluslararası hukuktaki "karşılıklılık ilkesi", uluslararası ser-
maye güçleri lehine yok hükmünde sayılacak ve yabancı 
çalışanlar lehine haksız rekabet ortamı hâkim olacaktır.

Ülkemizin nitelikli  işgücünü koruma ve geliştirmeyi ön-
görmeyen;  ülkemizi  sömürge;  yerli  mühendis,  mimar, 
şehir planlamacıları da kendi ülkelerinde mülteci ve ikinci 
sınıf ucuz  işgücü konumuna düşürecek bu uygulama  ile 
sömürü yoğunlaşacak, ülkemizin emperyalizme bağımlılı-
ğı artacaktır. Tasarı ile ülkenin her yeri serbest bölge hali-
ne getirecek, yabancı çalışanı kendi yurttaşından avantajlı 
kılacaktır.

Yabancıya bağımsız çalışma izni verilecek, yurttaşlarımı-
zın serbest çalışma hakkı ellerinden alınarak yabancıların 
yanında düşük ücretli çalışan konumuna getirilecektir.

Akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamayan, diploma 
denkliği aranmayan, beyana dayalı yabancı çalışanlar nite-
likli işgücü sayılacak, mesleki yeterliliğini kanıtlayan yurt-
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taşlarımız  ise  ikincilleştirilecek,  ara  eleman  konumuna 
itilecektir.

Başka ülkelerin teknik elemanları hiçbir denetim ve kont-
role tabi olmaksızın ülkemizde meslek icra edeceklerdir. 
Üstelik Türkiye`ye gelmeden, uzaktan ve vergi ödeme-
den çalışabilecek; ülkeye gelenler  ise çalışma ve  ikamet 
izni almaktan muaf tutulacaktır.

Bu tasarı ülkemiz vatandaşlarının hak, hukuk ve çalışma 
özgürlüklerini yok ederek bizleri kendi ülkemizde mülte-
ci konumuna düşürecektir.

Ekonominin  kapsadığı  bütün  sektörlere  yönelik  kamu-
sal  nitelikli meslek,  uzmanlık  alanları  bulunan  TMMOB 
ve  bağlı  odalarının  yetkilerini,  ülkemiz  ve  mühendislik, 
mimarlık ve şehir plancılığı birikimimiz aleyhine yeniden 
düzenlemeyi öngören tasarı Meclis gündeminden çekil-
melidir.

Uluslararası İşgücü Kanun Tasarı geri çekilmeli; ülkemiz 
mühendis mimar ve şehir plancılarında aranan koşulların, 

yabancı  mühendis,  mimarlardan  da  isteyecek  düzenle-
meler yapılmalıdır.

Yinelemek istiyoruz: Bilinmelidir ki, kendi ülkesinde ya-
bancı konumuna getirilen mühendis, mimar, şehir plan-
lamacıları,  yurttaşlık  ve meslek  haklarını  elinden  almak 
isteyenleri bir kenara not etmektedir. Mühendisini, mi-
marını, şehir plancısını gözden çıkaranlar bilmeliler ki, bu 
ülkenin mühendis, mimar, şehir planlamacıları da kendi-
lerini gözden çıkaracaktır.

TMMOB, 500.000`e yakın üyesi  ile mühendislik ve mi-
marlık fakültelerinde öğrenim gören 435.000 öğrencinin 
hakları ve geleceği için mücadele edecektir.

Üyelerimizi, halkımızı ve kamuoyunu bu konuda duyar-
lılığa  ve  dayanışmaya  davet  ediyor,  duyarlı  basın  yayın 
kuruluşları ve siz basın ekmekçilerine teşekkür ediyoruz.

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

“ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU TASARISI” FORUMU DÜZENLENDİ

Türk  Mühendis  ve  Mimar  Odaları  Birliği,  TBMM  gün-
deminde  görüşülecek  olan  "Uluslararası  İşgücü Kanunu 
Tasarısı"na ilişkin  görüşlerini Makina Mühendisleri Odası 
Suat Sezai Gürü Salonu’nda 11 Temmuz 2016 tarihinde 
düzenlenen forumla üye ve yöneticileriyle paylaştı.

TMMOB  Yönetim  Kurulu  Başkanı  Emin  Koramaz’ın 
açış  konuşması  ile  başlayan  forumun moderatörlüğünü 
TMMOB YK eski Başkanı Mehmet Soğancı yaptı.

Ekonominin  kapsadığı  bütün  sektörlere  yönelik  kamu-
sal  nitelikli meslek,  uzmanlık  alanları  bulunan  TMMOB 

ve  bağlı  odalarının  yetkilerini,  ülkemiz  ve  mühendislik, 
mimarlık ve şehir plancılığı birikimimiz aleyhine yeniden 
düzenlemeyi öngören tasarının Meclis gündeminden çe-
kilmesi  gerekliliğinin  vurgulandığı  forumda  sırasıyla,  Ali 
Ekber Çakar, Haydar  İlker,  İsmet Çebi,  Tevfik  Kızgın-
kaya,  Leman  Arman,  Özden  Güngör,  TMMOB  Genel 
Sekreteri Dersim Gül, Hatice Genç, Halil Salmanlı, Kadır 
Dağhan, Yaşar Üzümcü ve Ali Fahri Özten söz aldılar.

Teoman Öztürk’ün de anıldığı forum, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Koramaz’ın değerlendirmesiyle son buldu.
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