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DİYARBAKIR, VAN, ELAZIĞ… SALDIRILARI LANETLİYORUZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Diyarbakır, Van, Elazığ'daki patlamalar üzerine 18 Ağus-
tos 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Diyarbakır, Van, Elazığ…

Ardı ardına patlayan bombalar… Onlarca ölü, yüzlerce 
yaralı…

Ülkemiz uzun süredir Suriye’nin bir benzeri haline geti-
rilmek ve iç savaşa sürüklenmek isteniyor.

İçerisine sokulduğumuz karanlık süreçte saldırıları ger-
çekleştirenleri ve bu karanlık zemini hazırlayanları şid-

detle kınıyoruz.

Patlayan bombalar ve katliamlar bu ülkenin kaderi de-
ğildir.

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

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

GAZİANTEP SALDIRISI ANKARA'DA PROTESTO EDİLDİ
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Gaziantep'teki canlı bomba saldırısını protesto etmek için 21 Ağustos 2016 
tarihinde Ankara Yüksel Caddesi'nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve 
TTB Ankara Tabip Odası'nın ortak açıklaması şöyle:

KATLİAMLARI DURDURALIM. SORUMLULARI UNUTMAYALIM. BİR DÜĞÜNÜ KATLİAMA 
ÇEVİRMENİN DİNİ, SİYASİ VEYA İDEOLOJİK HİÇBİR AMACI ve AÇIKLAMASI OLAMAZ

Dün gece yeni bir katliamla sarsıldık. Gaziantep’in Şahin-
bey ilçesine bağlı Akdere Mahallesi’ndeki bir düğünde 
gerçekleşen canlı bomba saldırısı, çoğu çocuk 50 kişinin 
yaşamını yitirmesine, yüze yakın kişinin de yaralanmasına 
neden oldu. Hükümetin içeride ve dışarıda savaş politika-
ları ülkeyi bir katliamlar ülkesi haline getirmiş durumda-
dır. Bugün hükümet yetkililerinin de itiraf etmekten çe-
kinmedikleri yanlış Ortadoğu politikaları ülkemizi IŞİD’in 
ve cihatist çetelerin üssü haline getirmiştir. Son günlerde 
yaşanan bombalı saldırılarda birçok kişi yaşamını yitirir-
ken onlarca kişi de yaralanmıştır. Bu saldırıların tamamını 
kınıyor, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yara-
lananlara acil şifalar diliyoruz.

Bir süredir şiddet adeta ülkemizin günlük rutini haline 
gelmiştir. Ülkede şiddet olaylarının bu kadar yükselme-
sinin nedenleri elbette ki hükümetin politikalarından ayrı 
ele alınamaz. Siyasal hak ve özgürlükler tesis edilmediği, 
demokratik haklar güvenceye alınmadığı sürece bu tür 
bombalı saldırıların ve intihar eylemlerinin son bulması 

mümkün değildir. Hükümetin içerde anti demokratik, 
baskıcı politikaları, dışarıda ise bölgenin yeniden payla-
şımından pay kapma hedefleri sürdükçe ülkenin her ye-
rinde yeni katliamlar yaşanması kuvvetle muhtemeldir. 
Bilinmelidir ki yıllarca Gaziantep’te cirit atan bu canilere 
dokunmayanlar, demokratik çevrelerin uyarılarını gör-
mezden gelenler, dolayısıyla insanlıktan nasibini almamış 
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çetelerin palazlanmasını sağlayanlar ve savaş politikaların-
da ısrarcı olanlar da bu katliamdan sorumludur.

Son bir yılda yaşanan katliamların tamamı göz göre göre 
gelmiştir. IŞİD ve diğer çeteler bir yandan bizzat hükü-
met tarafından desteklenirken, diğer yandan yaptıkları 
katilamlara ilişkin alınabilecek önlemler alınmamış, adeta 
katliamların gerçekleşmesi için her türlü zemin hazırlan-
mıştır. Suruç, 10 Ekim Ankara ve Gaziantep katliamla-
rı böyle gerçekleşmiştir. 10 Ekim katliamı dosyasında 
IŞİD’in Gaziantep’te Kürt yurttaşların yaşadığı bölge-
lerdeki düğünlere ilişkin planlamalar yaptığı yer alırken, 
buna ilişkin neden bir önlem alınmadığı sorusu ortada 
durmaktadır. Şimdiye kadar uygulanan politikalarla, sı-
kıyönetime dönüştürülen OHAL ile ülkemizin sürüklen-
diği uçurumdan döndürmesinin şansı kalmamıştır. AKP, 
Türkiye’yi iç savaşa sürüklemektedir.

Şiddetin durdurulması için en büyük sorumluluk hükü-
mettedir. Bugüne kadar ki uygulamalarıyla 15 Temmuz 
darbe girişiminden doğru sonuçlar çıkarmadığı görülen 
hükümet yıkıcı politikalarında ısrar etmektedir. Bu politi-
kalarla ülke yıkıma sürüklenmektedir. Hükümeti bir kez 
daha içerde ve dışarıda sürdürdüğü gerici, anti demokra-
tik politikalara son vermeye çağırıyoruz.

Unutulmamalıdır ki gerçek bir demokrasi, farklılıkları-
mızla birlikte, eşit ve özgürce yaşayabilmemizi garanti 
altına aldığı oranda gerçekleşecektir. Gerçek bir demok-
rasi, savaşı değil barışı kendisine kılavuz edinmelidir. Ger-
çek bir demokrasi, çoğunlukçu değil çoğulcu olmalıdır! 
Gerçek bir demokraside hükümet kandırılamamalı ve 
siyasi sorumluluğunun bilincinde olmalıdır!

Bizler bu katliamı ve ardındaki güçleri lanetliyoruz. Yaşa-
mını yitirenlerin ailelerine ve dostlarına başsağlığı, yaralı-
lara acil şifalar diliyoruz. Her gün savaş tohumları saçılan 
bu topraklarda yaşam hakkımızı koruyabilmek ve IŞİD 
çeteleri ile ardındaki güçlerin amacına ulaşmasını engel-
lemek için emekten, barıştan, eşitlikten, özgürlükten ve 
gerçek bir demokrasiden yana olan herkesi yan yana gel-
meye çağırıyoruz.

Gözlerimizin önünde insanlığın, ülkemizin katledilmesine 
seyirci kalmayacağız.

Katliamları lanetliyoruz.

KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU
TMMOB ANKARA İKK

DİSK BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
ANKARA TABİP ODASI

KHK’LER İLE BAŞLATILAN CADI AVINA ACİLEN SON VERİLMELİDİR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, KHK’ler ile haklarında hukuksuzca işlem yapılan kamu çalı-
şanlarına ilişkin 5 Eylül 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin bastırılmasının ardın-
dan ülkemiz AKP eli ile yeni bir baskı dönemi içerisine 
sokuldu.

Siyasi iktidarın belirgin özelliği olan muhalefeti sindirmek 
ve yok etmeye çalışmak darbe girişimi ardından hız kes-
meden devam ediyor.

Yıllardır iktidar ortaklığı yapan AKP ve Cemaate karşı 
muhalif olan kesimler OHAL kapsamında ardı ardına çı-
karılan KHK’ler ile hedef tahtasına oturtuldu. Son olarak 
672 sayılı KHK ile emeği, barışı, demokrasiyi ve laikliği 
savunan kamu çalışanları görevlerinden alındı.

Bilimi ve demokrasiyi savunan akademisyenlerin üniver-
sitelerden tasfiye edilmesi AKP zihniyetinin demokrasi ile 
arasındaki çelişkiyi ortaya koymaya yetmektedir.

Hiçbir gerekçe göstermeksizin hukuksuzca gerçekleşen 

görevden almalar ve diğer işlemlerin ne anlama geldiğini 
bizler çok iyi biliyoruz. Diktatörlüğe asla teslim olmaya-
cağız.

Darbeye karşı mücadele adı altında demokrasiye darbe 
vuran ve muhalif avına çıkan siyasi iktidar hukuksuzlukla-
ra bir an önce son vermelidir.

Aralarında üyelerimizin de bulunduğu kamu çalışanlarının 
görevlerinden alınmasını şiddetle kınıyor ve kabul etmi-
yoruz.

KHK’ler ile haklarında hukuksuzca işlem yapılan kamu 
çalışanları derhal görevlerine iade edilmeli ve bu yanlıştan 
bir an önce geri dönülmelidir.

KHK’ler ile başlatılan cadı avına acilen son verilmelidir.

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI ALANLARA ÇIKTI
“TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü”nde 30’un üzerinde kentte yüzlerce 
mühendis, mimar ve şehir plancısı alanlara çıkarak ülke ve meslek sorunlarına dikkat çekti.

TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 iş 
bırakma eyleminin yıldönümünde, 2011 yılından bu yana 
kutlanan "19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Da-
yanışma Günü"nde TMMOB üyeleri bir kez daha alan-
lardaydı. İKK‘lerin örgütlü olduğu kent merkezlerinde 
düzenlenen kitlesel basın açıklamalarında "Örgütümüze, 
Mesleğimize, Halkımıza ve Ülkemize Sahip Çıkıyoruz" 
denildi.

TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan basın açıklaması şöyle:

ÖRGÜTÜMÜZE, MESLEĞİMİZE, HALKIMIZA 
VE ÜLKEMİZE  SAHİP ÇIKIYORUZ

Mühendis, mimar, şehir plancıları, 19 Eylül 1979`da 
TMMOB`nin çağrısıyla ekonomik, demokratik talepleri 
için ülke çapında uyarı mahiyetinde bir günlük iş bırakma 
eylemi gerçekleştirmişti. Bu eyleme, 54 ilde 736 işyerin-
de mühendis, mimar, şehir plancıları yanı sıra işçi, teknik 
eleman ve sağlık görevlileri dahil 100 bini aşkın kamu ça-
lışanı katılmış, teknik eğitim gören öğrenciler de eylemi 
desteklemişlerdi. TMMOB tarihinde önemli bir yeri bu-
lunan 19 Eylül tarihi, altı yıldan beri "TMMOB Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" olarak kut-
lanmakta ve mücadele geleneğimiz sürdürülmektedir.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü`ne, ülke tarihimizin en karanlık dönemlerinden bi-
risi yaşanırken girmekteyiz.

15 Temmuz kanlı Cemaat darbesinin yaşattığı olum-
suzlukların ağır etkisi altındayken, OHAL ilanı, Meclisin 
devre dışı bırakılması ve ardı ardına çıkarılan KHK`ler 
ile ülkemiz daha baskıcı bir döneme sokuldu. Bir yanı-
mız emperyalistlerin yarattığı kanlı Ortadoğu bataklığı, 
bir yanımız darbe girişimi, patlayan bombalar, savaş ve 
katliamlar ile sarıldı. Yıllardır iktidarların yanlış uygulama-
larına ve Cemaate karşı mücadele eden muhalif kesimler 
darbe girişimi bahanesiyle görevlerinden alındı, baskıla-
ra maruz kaldı. Kürt sorunundaki savaş ve şiddet odaklı 
çözümsüzlük politikaları ülkemizi iç savaşın eşiğine ge-



TMMOB’den

38 bülten 219
eylül 2016

tirdi. Toplumsal hayatı kuşatan gericilik iktidar yapısın-
daki gücü ile laikliği ortadan kaldıracak bir düzeye ulaştı. 
Doğamız, kentlerimiz ve yaşam alanlarımız yağmacılığın 
artık kurumsal hale gelen saldırıları ile geri dönüşü müm-
kün olmayacak düzeyde zarara uğratıldı. Ülkemiz artık 
mesleğimizi kamu ve toplum yararı doğrultusunda onur-
luca icra edebileceğimiz koşullardan uzaklaştı.

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı meslek disiplinleri 
ve meslek örgütlerimiz, kapitalizmin neoliberal dönemi-
nin yeni sermaye birikimi ve rant sürecine tabi kılınmaya 
çalışıldı. Mühendis, mimar, şehir plancılarının bazı alan-
lardaki yetkileri uluslararası sermaye kuruluşlarına dev-
redildi, bazı alan ve yetkiler kısıtlandı, bazıları ortadan 
kaldırıldı.

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana 
sektörleri kamusal fayda anlayışından çıkarılıp serbestleş-
tirme, özelleştirme, ticarileştirmenin unsurları haline ge-
tirildi; fason üretime bağlı olarak mühendislik geriletildi. 
Esnek ve güvencesiz çalışma koşulları yaygınlaştırıldı. İşçi 
sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma hakkı ve deprem 
gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi, kent politikaları, 
enerji, tarım, orman, su kaynakları gibi alanlarda mü-
hendislik, mimarlık, şehir plancılığının mesleki denetim 
ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakıldı, kanun 
hükmünde kararnamelerle yargı kararlarını gözetmeyen 
mevzuat düzenlemeleri, evrensel bilimsel mesleki gerek-
lilikleri büyük oranda tasfiye etti.

Neoliberal dönüşüm programının rant eksenli yeni ku-
rumsallaşması uyarınca, örgütümüz TMMOB de he-
def tahtasına oturtuldu. Kamusal hizmet ve kamusal 
denetim ortadan kaldırılmaya çalışıldı. İktidar, bu kap-
samda TMMOB Yasası`nı değiştirmeye, odaların ve 

TMMOB`nin önemli bazı yetkilerini elinden almaya ça-
lıştı. Fakat belirtmek isteriz, yaptığımız hizmetlerin ka-
musal niteliğinin sermaye-rant güçleri lehine tasfiyesine, 
mesleğimize ve örgütümüze yönelik etkisizleştirme ça-
balarına karşı duruşumuz, 1970`lerin TMMOB`sinin ve 
1979 direnişimizin devamı niteliğindedir. TMMOB ve 
bağlı odaları boyun eğmeyecektir.

Dayanışmanın anlamının ülkemizin içinde bulunduğu kötü 
günlerde, umudumuzu kaybetmeden emek, demokrasi 
ve barış mücadelesini yükseltmek olduğunu biliyoruz. Bu 
ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının omuzla-
rındaki yükün yalnızca umutla ve dayanışmayla paylaşıla-
bileceğine inanıyoruz.

TMMOB; 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü`nde doğamızın, kentlerimizin ve ya-
şam alanlarımızın yağmasına karşı Artvin halkı ve Cerat-
tepe ile dayanışma içerisinde olacaktır.

TMMOB; içerisine sürüklendiğimiz savaş ve baskı atmos-
ferine karşı; emperyalizme, savaşlara, faşizme ve gericili-
ğe karşı toplumsal muhalefet güçlerinin birliği için çalışa-
cak; eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi, laiklik için 
gericiliğin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlattığı başka 
bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

TMMOB; kamu yararını gözeterek toplumcu, demokrat, 
eşitlikçi, özgürlükçü, laiklik ve bağımsızlıktan yana gele-
neklerine bağlı kalacaktır.

TMMOB; 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü`nde ülkemize ve geleceğimize sahip 
çıkma sorumluluğu ile yoluna devam edecektir.

Dayanışma Günümüz, ülkemizin aydınlık geleceğine duy-
duğumuz inançla kutlu olsun.


