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Değerli Meslektaşlarımız,

Şubemiz haber bülteninin Haziran-Temmuz-Ağustos 
2013 sayısı, bu ay da yine zengin içeriği ve güncel dos-
yalarıyla siz değerli okurlarının beğenisine sunulmaktadır. 

Ülkemiz için önemli günlerden geçiyoruz.  Gezi Parkı ile 
başlayan süreç, bir milat olduğu kadar devamlılığı da içe-
risinde barındırıyor. Bültenimiz içerisinde emek ve meslek 
örgütlerinin bu süreçteki grev haberlerini ve gezi sürecine 
dair meslek odalarının ve TMMOB Ankara İKK’nın açıkla-
malarını bulabilirsiniz. 

Gezi Parkı sürecinde en önde yer alan kurumlardan biri-
si olarak TMMOB ve bağlı meslek odalarına yönelik bir ge-
ceyarısı operasyonuyla, TMMOB’nin ve bağlı meslek oda-
larının vize yetkisi kaldırılmıştır. Bu değişikliğe ilişkin ger-
çekleştirilen eylemlerin haberlerini, İMO Ankara Perspektif 
yazımız bültenimiz içerisinde yer almaktadır.

Şubemiz bu ayda, Ankara’da gerçekleşen olaylara dair 
kamuoyunu aydınlatmak üzere basın açıklamaları gerçek-
leştirdi.5 Temmuz 2013 tarihinde Sincan’da 10 katlı binada 
meydana gelen göçük, 15 Ağustos 2013 tarihinde Mimarlar 
Odası’nda bulunana böcek ve 28 Ağustos 2013 tarihinde 
ODTÜ ormanından geçirilecek olan yol ile ilgili yaptığımız 
basın açıklarımızı bültenimizin içerisinde bulabilirsiniz. 

TMMOB Ankara İKK, bu ayda etkinliklerine devam etti. 
Teknik öğretmenlere mühendislik unvanı verilmesiyle ilgili 
olarak gerçekleştirilen eylem ve forum haberlerinin, TMMOB 
yasa değişikliği, içerisinde meslek odaları yöneticileri ve 
İKK sekreterlerinin de bulunduğu Taksim Dayanışması göz-
latılarının, Şentepe’de teleferik yapımı için sökülen ağaçlar 
hakkında yapılan basın açıklamasının ayrıntılarını bülteni-
mize bulabilirsiniz. Ayrıca bültenimizde TMMOB Ankara 
İKK’nın Gezi direnişi esnasında polis kurşunu tarafından 
vurulan Ethem Sarısülük için gerçekleştirdiği ortak basın 
açıklamaları ve eylemlerinin haberlerini bulabilirsiniz. 

İMO, inşaat mühendisliği meslek alanına ve toplum-
sal sorunlara dair yaptığı çalışmalarını sürdürmektedir. 
Bültenimizde İMO’nun içki yasağı, Gezi Parkı, zemin etüd 
hazırlama süreçleri, planlı alanlar tip imar yönetmeliği de-
ğişikliği, iş sağlığı ve güvenliği uygulaması, Sivas anması, 
Lice’de gerçekleşen kalekol protestosuna ilişkin, TMMOB 
değişikliği yasası, Taksim Dayanışması Gözaltıları, afet ya-
sası, Suriye’de gerçekleştirilmek istenen emperyalist mü-
dahaleye ilişkin basın açıklamalarını bulabilirsiniz. 

Güncel konulara ilişkin hazırladığımız dosyalarımızın 
bu ayki konusu “Gezi Haziran’ı”. Dosyamız içerisinde 
İstanbul, Ankara ve diğer illerde gerçekleşen direnişin ve 
TMMOB’nin direnişteki rolü üzerine kısa bir özet; TMMOB 
Başkanı Mehmet Soğancı, İMO Başkanı Taner Yüzgeç, 
İMO Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş ve TMMOB 
Ankara İKK sekreteri Bülent Tatlı’dan gezi direnişi üzerine 
röportajları bültenimizin içerisinde yer almaktadır. Ayrıca 
dosyamızda hükümetin Gezi direnişi süresince ağzından 
çıkanı kulaklarının duymadıklarını yaratıcı, esprili duvar ya-
zılarını bulabilirsiniz.Şubemizce gerçekleştirilen meslek içi 
eğitimlerimiz devam ediyor. Gerçekleştirilen kurs ve semi-
nerlerimizin bilgileri bültenimizde yer almaktadır. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…
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Ülkemizde de dünyada da barış istiyoruz…
Emperyalist bir kuşatma altında uzunca bir süredir iç savaşın 

yaşandığı Suriye’de ABD ve işbirlikçileri savaş tamtamları çalıyor. 
Suriye’yi yeniden dizayn etmek adına kanlı bir iç savaşı körük-
leyen ABD ve işbirlikçileri bu sefer de kimyasal silah kullanımı-
nı gerekçe göstererek Suriye’ye askeri bir müdahale hazırlığını 
gündeme getiriyor. Bu gerekçelere Irak, Afganistan ve Libya’dan 
da tanığız. Yaşanan savaşlar daha fazla acı, daha fazla vahşet ve 
can kaybı dışında hiçbir şey getirmemiştir. Dünyanın gözü önün-
de bu ülkelerde yaşayan insanlar savaştan dolayı büyük acılar 
yaşamışlardır. Sonuç emperyalist ülkelerin çıkarına olmuştur, böl-
ge halkları ise büyük bir kaos, karmaşa ve kayıp ile baş başa 
bırakılmışlardır.

Bugün Suriye’de de benzer bir senaryo hayata geçirilmek iste-
niyor. Suriye’yi iki yıldır harap eden müdahaleler, emperyalistlerin 
daha fazla güç hırsı sonucunda emperyalist bir savaşa dönüştü-
rülmeye çalışılıyor. “Özgürlük ve demokrasi” sözcüklerinin arkası-
na gizlenilerek Irak’ta, Afganistan’da ve Libya’da yaşanan vahşe-
tin aynısı Suriye’de de gerçekleştirmek isteniyor. Oysaki Suriye’de 
sadece 2 yıldır yaşanan iç savaş bile birçok insanın hayatını 
kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. Bu durum Suriye halkını her gün 
ölümle yüz yüze bir hayatı sürdürmeye mecbur bırakmaktadır. 

Ülkemizde ise Suriye’de sürdürülen iç savaşı destekleyi-
ci açıklamalar yapılıyor. Halkların kendi kaderlerini tayin hakları 
ellerinden alınarak ülkemizde yürütülen dış politika, komşumuz 
Suriye’de kardeş halkların savaşını ve düşmanlığını daha da kö-
rüklüyor. İnsani ve tıbbi yardımlar için dahi sınırlar kapatılıyor ve 
adeta savaşı destekleyen bir tutum ortaya konuluyor. Dış politika-
larda alınan bu tutum ile ülkemizde emperyalist bir savaşın parça-
sı haline getirilmek isteniyor. Mısır’da demokrasi havarisi kesilen 
Hükümet, dış politikada yürüttüğü savaş yanlısı politikalar yanın-
da ülke içerisinde de gerçekleştirilen katliamlara sessiz kalıyor, 
Rojova’da, Reyhanlı’da, Roboski’de ve Gezi direnişinde hayatını 
kaybeden insanlar için adeta kılını bile kıpırdatmıyor, sorumluları 
yargılamıyor. 

Ülkemizde ve bölgede AKP iktidarı desteğiyle yürütülen savaş 
politikalarının ne ülkemiz ne de Ortadoğu halkları için olumlu so-
nuçlar yaratmayacağı ortadadır. Açıktır ki, savaşa çağrı yapmak, 
savaşı desteklemek önlenemez vahim sonuçlara yol açacaktır.

Şimdi, savaş çığlıkları atanlara karşı, halkların geleceğine ken-
dilerinin karar vermesi için, halkların kardeşliği için barışı yeniden 
hatırlatmanın zamanıdır. Bugün gerçek bir barış ifadesi, nefret 
yerine kardeşlik duygularını pekiştirmekten geçmektedir. Bu an-
lamda şimdi emperyalistlerin, emperyalizmin taşeronlarının ve 
işbirlikçilerin yürüttüğü savaş çığırtkanlığına karşı daimi bir barışı 
savunmanın zamanıdır. 

Savaş hiçbir şekilde meşru olamayacağı gibi halkların kader-
lerini de tayin edemez. Yaşasın halkların kardeşliği, barış hemen 
şimdi…

TMMOB’nin ve bağlı odalarının gücü torbalara sığmaz…
9 Temmuz’u 10 Temmuz’a bağlayan gece yarısında Meclis 

Ülkemizde ise Suriye’de 
sürdürülen iç savaşı des-
tekleyici açıklamalar yapılı-
yor. Halkların kendi kader-
lerini tayin hakları ellerinden 
alınarak ülkemizde yürütü-
len dış politika, komşumuz 
Suriye’de kardeş halkların 
savaşını ve düşmanlığını 
daha da körüklüyor. İnsani 
ve tıbbi yardımlar için dahi 
sınırlar kapatılıyor ve adeta 
savaşı destekleyen bir tu-
tum ortaya konuluyor. Dış 
politikalarda alınan bu tutum 
ile ülkemizde emperyalist bir 
savaşın parçası haline geti-
rilmek isteniyor. 
Mısır’da demokrasi havarisi 

kesilen Hükümet, dış politi-
kada yürüttüğü savaş yan-
lısı politikalar yanında ülke 
içerisinde de gerçekleştiri-
len katliamlara sessiz kalı-
yor, Rojova’da, Reyhanlı’da, 
Roboski’de ve Gezi dire-
nişinde hayatını kaybeden 
insanlar için adeta kılını bile 
kıpırdatmıyor, sorumluları 
yargılamıyor. 
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Genel Kurulu’nda yeni bir “torba yasa” daha kabul edildi. Torba 
yasa, 2 Ağustos 2013 tarihinde “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” başlığıyla 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 6495 sayısını alarak yasalaştı. 
Acele yasa yapma telaşıyla birden çok düzenlemeyi bir yasa içe-
risinde torbalaştıran AKP Hükümeti’nin yeni torbasında düzen-
lemelerden birisi de TMMOB’yi ve bağlı odalarını ilgilendiriyor. 
Torba Yasayla 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesine eklenen 
bir bentle TMMOB ve bağlı odalarına yönelik bir değişiklik ha-
yata geçirildi. Yapılan değişikliğe göre; TMMOB ve bağlı meslek 
odalarının kamu adına gerçekleştirdikleri mesleki denetim yetkisi, 
Anayasa’nın 123, 124 ve 135. Maddelerine, 6235 sayılı TMMOB 
Yasası’na ve diğer mevzuata aykırı biçimde ortadan kaldırılıyor. 

 
Değişiklik ayrıca, meslek odalarının gelirlerinde kayda değer 

azalmaya yol açacak, mimarların projelerini eser olmaktan çı-
karacak, oda-üye ilişkisini zayıflatacak, Meslek odalarının varlık 
nedenini yok sayacaktır. 

 
TMMOB ve bağlı Odaları torba yasaya da konulan değişiklikte 

de belirtildiği gibi “harita, plan, etüt ve projeleri”, mühendislik, mi-
marlık, şehir plancılığı disiplinlerinin bilimsel-teknik gerekleri ve ka-
mu-toplum yararını gözeterek denetlemektedir. Yapılan değişiklikle 
TMMOB ve bağlı odalarının kamu adına sürdürdüğü mesleki de-
netim yetkisi elinden alınarak, sınırsız bir talanın önünü açılacaktır.

 
Meclis Genel Kurulu’nda torbaya sığdırılan bu değişiklik sade-

ce TMMOB ve bağlı odalarını değil aynı zamanda bütün bir top-
lumsal hayatı etkileyecek, meslek odaları idarenin tasarruflarını 
denetleyemeyeceği için çevreye, doğaya, insana zarar vermesi 
olası projeler hiçbir engelle karşılaşmadan hayata geçebilecektir. 
Mesleki ve bilimsel gereklilikten yoksun, bilim ve akıl dışı, kar hır-
sını önceleyen projeler rahatlıkla uygulanabilecektir.

  
TMMOB kurulduğu günden bu yana siyasi iktidarların top-

lum yararını gözetmeyen uygulamalarına hukuki yollardan mü-
cadele etmiş, meşruiyetini ise Anayasa’da tanımlanan toplum-
sal yarar ilkesinden almıştır. AKP iktidarı, Kanun Hükmünde 
Kararnameler, Kanun ve Yönetmelik değişiklikleri ile TMMOB’un 
direncini kırmak istemiş, kamuoyundaki meslek odası algısı-
nı değiştirmek amacıyla yandaş medya üzerinden karalama 
kampanyaları açmış, manipülasyon yaratmaya çalışmış, hatta 
TMMOB’nin büyük projelere karşı çıkarak ülkenin kalkınmasına 
engel teşkil ettiğini bile iddia etmiştir. 

 
Gezi Parkı direnişinin destekleyicisi, Taksim Dayanışması’nın 

katılımcısı olan TMMOB’nin bir gece yarısı operasyonuyla yetkile-
rinin alınması tesadüf olmadığı gibi, muhalif kurumları cezalandır-
ma yönteminin de bir başka tezahürüdür. 

 
Her ne olursa olsun dün olduğu gibi bugün de TMMOB, mes-

leki bilgi birikimini toplum yararına kullanmaya devam edecek, 
bilimi rehber almayı sürdürecek, siyasi iktidarın vesayet ilişkisini 
reddedecektir. 

İMO Ankara Şubesi
20. Dönem Yönetim Kurulu

TMMOB ve bağlı Odaları 
torba yasaya da konulan 
değişiklikte de belirtildiği gibi 
“harita, plan, etüt ve proje-
leri”, mühendislik, mimarlık, 
şehir plancılığı disiplinlerinin 
bilimsel-teknik gerekleri ve 
kamu-toplum yararını gözete-
rek denetlemektedir. Yapılan 
değişiklikle TMMOB ve bağlı 
odalarının kamu adına sürdür-
düğü mesleki denetim yetkisi 
elinden alınarak, sınırsız bir ta-
lanın önünü açılacaktır. 
Meclis Genel Kurulu’nda 

torbaya sığdırılan bu değişik-
lik sadece TMMOB ve bağlı 
odalarını değil aynı zamanda 
bütün bir toplumsal hayatı 
etkileyecek, meslek odaları 
idarenin tasarruflarını denet-
leyemeyeceği için çevreye, 
doğaya, insana zarar verme-
si olası projeler hiçbir engelle 
karşılaşmadan hayata geçe-
bilecektir. Mesleki ve bilimsel 
gereklilikten yoksun, bilim ve 
akıl dışı, kar hırsını önceleyen 
projeler rahatlıkla uygulana-
bilecektir.
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi, 17 Ağustos Depremini 
anmak, ülkemizdeki deprem gerçe-
ğini anlatmak, halkımızda depreme 
ilişkin farkındalık yaratmak ve siyasal 
iktidara depremlerde yaşanacak can 
kayıplarında sorumluluklarını hatırlat-
mak amacıyla 16 Ağustos 2013 Cuma 
günü Güvenpark’ta basın açıklaması 
yaptı. Basın açıklamasının ardından 
bilgilendirici poster ve fotoğraf sergi-
sinin açılışını gerçekleştirildi ve bilgi-
lendirici broşür dağıtıldı. İMO Ankara 
Şubesi’ne bağlı temsilcilikler de 16-18 
Ağustos 2013 tarihlerinde bulunduk-
ları illerde basın açıklaması yapıp, fo-
toğrafları sergilediler.

Saat 12.30’da gerçekleştirilen ba-
sın açıklamasını İMO Ankara Şube 
Başkanı Selim Tulumtaş yaptı. 
Açıklamaya başlamadan önce bu 
açıklamayı Güvenpark’ta yapacak-
larını Emniyet Müdürlüğüne yazı ile 
bildirdiklerini söyleyen Tulumtaş, 
bunda amaçlarının izin almak olmadı-
ğını, böylesi bir etkinliği yapmanın tüm 
halkın olduğu gibi anayasal hakları ol-
duğunu belirtti. Ancak valiliğin bir izin 
yazısı ile cevap verdiğini kaydeden 

Tulumtaş, bu yazının halkın deprem 
konusunda bilgilendirilmesi amacıyla 
yapılacak etkinliklerde dahi rutinin dı-
şında düşünülmediğini ortaya koydu-
ğunu söyledi ve sözlerine “Yazıda fo-
toğraf sergimiz için yer gösterilmekte 
ve belirtilen yer ve zaman dışında bu 
etkinliğin yapılmaması ve ses yüksel-
ten cihazlar ve araçların kullanılma-
ması aksi takdirde Oda Başkanlığımız 
hakkında yasal işlemlerin yapılacağı 
belirtilmektedir. Yani İdare bize “ülke-
miz bir deprem ülkesidir, buna ilişkin 

önlemleri almayan iktidarlar, olacak 
tüm kayıpların sorumlusudur” deme-
mizi fısıltıyla söylememizi ve bunu da 
uluorta her yerde söylemememizi is-
tedi. Ama bilinmelidir ki, fısıltıyla söy-
lense dahi tüm gizler er ya da geç or-
taya çıkacaktır. Midas’ın kulakları eşek 
kulaklarıdır. Ve bu giz ortaya çıktığında 
başta Midas olmak üzere bunu giz-
lemeye çalışanlar insan içine çıkacak 
yüz bulamayacaklardır” diye devam 
etti ve ardından basın açıklamasını 
yaptı.
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17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMi
1 4 .  Y I L I N D A  A N K A R A ’ D A  A N I L D I
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Basın açıklamasının tam metni:

“ÖLÜMÜN ve UNUTUŞUN KOLAY 
ÜLKESİ” OLMAYA DEVAM EDECEK 
MİYİZ?

Değerli Basın Çalışanları,
Değerli Konuklar,
Değerli Meslektaşlarımız,
17 Ağustos depreminin yıldönümü 

dolayısıyla düzenlediğimiz basın top-
lantısına hoş geldiniz. 

17 Ağustos 1999 Marmara dep-
reminin üzerinden 14 yıl geçti. 14 yıl 
önce başta Gölcük olmak üzere nere-
deyse tüm Marmara bölgesi depremin 
yıkıcı etkisini yaşadı; binlerce insan 
hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı, 
ülke ekonomisi ağır darbe aldı. 

Öncesinde de yıkıcı pek çok dep-
rem yaşanmasına rağmen, 1999 dep-
remleri devlet için bir milat olarak 
kabul edildi, nitelikli ve güvenli yapı 
üretimi, yapı denetimi ve ilgili mevzu-
at tartışma gündeminin ilk sırasında 
kendisine yer açtı, yapı üretim süreci 
bileşenlerinin görev sorumlulukla-
rı,  deprem esnasında ve sonrasında 

nelerin yapılması gerektiğine dair pek 
çok bilinmez, sorun olarak varlığını 
hissettirdi. 

Bugünün kritik sorusu, depremler-
den gerekli dersin alınıp alınmadığıdır. 
1999 depremlerinden ders çıkartılıp 
çıkartılmadığının turnusolü Van dep-
remi olmuştur, Van depreminin siyasi 
erk nezdindeki etkisini öğrenmek için 
yeni bir deprem meydana gelmesi mi 
beklenecektir? Ülke kamuoyu merak 
ve kaygıyla bu sorunun yanıtını ara-
maktadır.   

Türkiye bir deprem ülkesidir. 
Topraklarının ve nüfusunun büyük 
bir bölümü deprem tehlikesi altında-
dır. Anadolu coğrafyasında 1900’lü 
yılların başından günümüze otuza 
yakın büyük ölçekli deprem mey-
dana gelmiş ve resmi kayıtlara göre 
100 bin civarında insan hayatını kay-
betmiştir.

Türkiye, dünyanın önemli deprem 
kuşakları üzerindedir. Ülke toprakları-
nın yüzde 66’sı 1. ve 2. derecede dep-
rem bölgesinde yer almakta, nüfusu 
bir milyonun üzerindeki 11 büyük kent, 

ülke nüfusunun ise yüzde 70’i ve bü-
yük sanayi tesislerinin yüzde 75’i dep-
rem tehlikesi altında bulunmaktadır. 

İnşaat Mühendisleri Odası, bilimsel-
mesleki bilgi ve gerekliliklere dayana-
rak, depremin yıkıcı etkisinin ancak 
yapı üretiminin ve yapı denetiminin 
nitelikli hale getirilmesi ile azaltılabile-
ceğini savunmaktadır; bundan sonra 
da savunmaya devam edecektir. 

Yapı denetimi güvenli, sağlıklı, ya-
şanabilir yapı üretimin olmazsa olma-
zıdır. Yapı denetiminin sahip olduğu 
önem, ülkemiz topraklarının değişik 
düzeylerde depremselliği ile görünür 
olmaktadır ki,  denetim eksikliğinin 
veya sistemdeki zafiyetin doğurduğu 
sonuçlar kamuoyunun malumudur.

TMMOB ve bağlı Odaları, yapı de-
netimin önemine işaret etmekle kal-
mamış, meslektaşlar tarafından ger-
çekleştirilen mesleki faaliyetlerin de 
denetlenmesi konusu üzerinde has-
sasiyetle durmuş, mesleğin gelişmesi, 
mesleki niteliğin artırılması, meslek-
taşların belgelendirilmesi doğrultu-
sunda girişimlerde bulunmuştur.  
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Değerli Basın Çalışanları,
Meslek Odaları; toplumsal sorum-

luluğu gereği mesleki uygulamaların 
niteliğini yükseltmek amacıyla üyeleri-
nin sicilini tutmakta, üyeler tarafından 
gerçekleştirilen mesleki faaliyetleri 
kayıt altında bulundurmakta, bir mü-
hendisin iş yapabilme kapasitesini 
gözetmekte yapı üretim sürecinin ka-
nayan yarası olarak kabul edilen “im-
zacılığın” önüne geçmeye, üyelerinin 
ayıplı, kusurlu iş yapmasını önlemeye, 
sahte mühendisliğin önünü almaya 
çalışmaktadır.

Hal böyleyken, Hükümet, yapı de-
netim mevzuatı ve meslek odalarının 
çalışma esaslarını belirleyen kanun 
ve yönetmeliklerde pek çok değişiklik 
gerçekleştirmiştir. Bu değişikliklerin, 
üye-Meslek Odası bağının kopması 
dışında, yapı denetiminde ve nitelikli 
yapı üretiminde telafi edilemez olum-
suz sonuçlara sebebiyet vereceği 
açıktır. Nitekim, mevzuat değişiklikleri 
neticesinde denetim sisteminde zafi-
yete yol açıldı, sahte mühendisler ile 
değişik nedenlerle mesleki faaliyette 
bulunmaya haiz olmayan mühendisler 
çoğaldı.

Örneğin 2011 ile 2013 yılları arasında 
Odamıza ulaşan yapı ruhsatı bilgileri 
ile Oda kayıtlarının karşılaştırmalı ince-
lenmesinde şu sonuç açığa çıkmıştır: 
1226 yapı ruhsatından, 352’sinin ince-
lenmesi tamamlanmış, 265’inin pro-
je müellifinin hiç İşyeri Tescil Belgesi 

(İTB) sahibi olmadan ya da İşyeri Tescil 
Belgesi geçersizken proje ve ruhsata 
imza attığı anlaşılmıştır. 

Bu veriler, İdarelerin Mühendis ve 
mimarların yaptıkları işlemlere ilişkin 
bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili 
Meslek Odasına bildirme uygulaması-
na bile son verilmesinin, proje müellif-
lerinin ve fenni mesullerin büro tescil-
lerini her yıl yenileme zorunluluğunun 
ortadan kaldırılmasının, meslek oda-
ları ile mühendisler arasındaki bağın 
kesilmesinin kaçınılmaz sonucudur. 
Yapı üretim süreci başıboşluğa, dene-
timsizliğe sürüklenmekte, mal sahiple-
rinin güvenli yapı beklentisi karşılıksız 
kalmakta, hak sahibi vatandaşlar ise 
mağdur edilmektedir.  

Yapı denetimini yeterince önemse-
meyen, imar mevzuatında değişiklikle-
re giderek meslek odalarının yetkilerini 
kısıtlayan, üye-meslek odası ilişkisinin 
zayıflamasına yol açan, meslek odala-
rının üyelerini denetlemesini engelle-
yen anlayış, yapı üretimini nitelikli ve 
sağlıklı olmaktan daha da uzaklaş-
tırmış, yapı denetiminde zafiyete yol 
açacak şekilde keşmekeşe sebebiyet 
vermiştir. 

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, 
yapı denetiminin gerekliliğine, mes-
leki denetimin kaçınılmazlığına ina-
nıyor, mesleki çalışma esaslarının, 
Türkiye’nin bir deprem ülkesi olması 
gerçeğinden hareketle tanzim edil-

mesi gerektiğini düşünüyor, bütün bu 
değişikliklerin, güvenli ve sağlıklı yapı 
üretimini sağlayamayan bir ülke için 
ne anlama geldiğini kamuoyunun tak-
dirine bırakıyoruz. 

Basınımızın Değerli Çalışanları,
Ülkemizde sağlıklı bir yapı stoğu en-

vanteri bulunmamaktadır. Bu eksiklik 
ortadayken deprem gerçeği bir kor-
kutma aracına dönüştürülerek kentsel 
dönüşüm projelerinin kamuoyu nez-
dinde meşruluğu ve kabul edilebilirliği 
sağlamış ve uygulamalar başlatılmıştır. 
Uzun yıllar deprem gerçeği karşısında 
herhangi bir girişimde bulunmayan, 
adeta insanları kaderleriyle baş başa 
bırakan siyasi iktidar, kentsel dönüşüm 
projelerini sorunun tek çözüm yolu 
olarak halkın önüne koymuştur.

Depreme karşı kentlerimizi, bina-
larımızı hazır hale getirmek iddiasıyla 
başlatılan kentsel dönüşüm projeleri-
nin bu amaca ne kadar hizmet edece-
ği tam bir muammaya işaret etmekte, 
kamu binalarının akıbeti ise belirsiz-
liğini korumaktadır. Kamu kurumları 
arasındaki iletişimsizlik, bilgi karma-
şası bizleri kaygılandırmaktadır. 

İnşaat Mühendisleri Odası, 17 
Ağustos 1999 depreminin yıldönü-
münde, “unutuşun ve ölümün kolay 
ülkesi” olmaktan hızla uzaklaşıp, ya-
şamın ve insan hayatının savunulduğu 
bir ülke yaratılması çağrısında bulun-
maktadır.

Değerli Basın Çalışanları,
İnşaat Mühendisleri Odası, 17 

Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 
yıldönümünde çeşitli eylem ve etkin-
likler düzenleyerek, bir yandan siyasi 
erkin sorumluluğunu hatırlatacak di-
ğer yandan deprem sırasında ve son-
rasında neler yapabileceğiyle ilgili va-
tandaşlarımızı bilgilendirecektir. Tüm 
Şube ve Temsilciliklerimizde fotoğraf 
sergisi açılacak, Odamız tarafından 
bilgilendirici broşürler dağıtılacaktır.

Siz değerli basın mensuplarının 
sergimize ve diğer etkinliklerimize 
gereken ilgiyi göstereceğine inanıyor, 
basın toplantımıza katıldığınız için te-
şekkür ediyoruz.
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Depremin yarattığı toplumsal so-
nuçlar konusunda kamuoyu duyarlılı-
ğını arttırmak, hükümetin ve yerel yö-
netimlerin sorumluluklarını hatırlatmak 
amacıyla geleneksel olarak düzen-
lenen “TMMOB Depreme Duyarlılık 
Yürüyüşü” 17 Ağustos depreminin 14. 
yılında Kocaeli’nde gerçekleştirildi. 

  
Yürütücülüğünü TMMOB İnşaat 

Mühendisleri Odası’nın üstlendi-
ği etkinlik çerçevesinde “Marmara 
Depremi’nin 14. Yılında Depremle 
Yaşamaya Alışmak” konulu bir panel 
ve 17 Ağustos’ta depremin gerçek-
leştiği saat 03.02’de meşaleli yürüyüş, 
ardından anma etkinliği yapıldı.

Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu’nun 
16 Ağustos Cuma günü düzenlediği 
basın açıklamasının ardından Kocaeli 
Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi 
Mimarlık Fakültesi Konferans 
Salonu’nda “Marmara Depremi’nin 
14. Yılında Depremle Yaşamaya 
Alışmak” başlıklı bir panel gerçekleş-
tirildi. Kocaeli İKK Sekreteri Nedim 
Kara ve TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı’nın açı-
lış konuşmalarını, moderatörlüğünü 
İMO Kocaeli Şube Başkanı Aykut 
Bozkurt’un yaptığı panelde Doç. Dr. 
Kemal Beyen (KÜ İnşaat Müh. Böl.) 
ve Yrd. Doç. Dr. Özkan Coruk (KÜ 
Jeoloji Müh. Böl.) konuşmacı olarak 
yer aldılar.

Konuşmacılardan Doç. Dr. Kemal 
Beyen, alışmak değil depremi bilerek 
yaşamak gerektiğine dikkat çekerek 
başladığı konuşmasında, depreme 
hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. 
Marmara Depremi ile ilgili gözlemlerini 
aktaran, yaşadıklarından kesitler sunan 
Beyen, depremde yapı davranışlarının 
mühendislerin neyi doğru neyi yanlış 
yaptığını açığa çıkardığını kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Özkan Coruk ise 
afetlerin hafızası zayıf toplumlarda 
afetlerin unutulduğunu dile getirerek 
başladığı konuşmasında, orta hasar-
lı binaların varlığını koruduğu ve bu 
yapıların hâlâ kullanıldığını hatırlattı. 
Coruk, doğa olayı olan depremin yan-
lış yapılaşmayla afete dönüştüğünü 

belirterek, her kesimin daha duyarlı 
olmasını istedi.

17 Ağustos’ta depremin gerçek-
leştiği saatlerde ise meşaleli yürü-
yüşle depremde hayatını kaybe-
denler anıldı. Saat 02.00’da Merkez 
Bankası önünde toplanan yüzlerce 
kişi ellerinde meşalelerle “Unutmadık, 
Unutturmayacağız” yazılı pankartın 
arkasında Deprem Anıtı’na yürüdü-
ler. Deprem Anıtı önünde Kocaeli 
İKK Sekreteri Nedim Kara, Kocaelili 
Depremzedeler Derneği Başkanı 
Nurcan Taşpınar, İMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç ve 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı birer konuşma 
yaptılar.

DEPREME DUYARLILIK YÜRÜYÜŞÜ



Gezi Parkı’yla başlayan ve tüm 
Türkiye’ye yayılan gösterilere karşı 
AKP iktidarının her geçen gün artan 
şiddet ve baskısını protesto etmek 
için DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 
TDB 17 Haziran’da Türkiye genelinde 
iş bırakma eylemi yaptı.

Ankara’da öğle saatlerinde Kolej 
kavşağında toplanan binlerce emek-
çi Ziya Gökalp Caddesi üzerinden 
Kızılay’a doğru yürüyüşe geçti. Kitle 
polis engeli nedeni ile Mithatpaşa 
Köprüsü altına kadar yürüyebildi. 

Yürüyüş sırasında “Genel grev ge-
nel direniş!”, “Devlet terörüne son!”, 
“Hükümet istifa!”, “Her yer Taksim her 
yer direniş!” sloganları atıldı. 

Basın açıklaması polis engeli ne-
deni ile Mithatpaşa Köprüsü altında 
polis barikatı önünde yapıldı. Örgütler 
adına ortak açıklamayı KESK Ankara 
Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü 
Mevlüt Çakmak okudu. Daha sonra 
TTB Genel Sekreteri Beyazıt İlhan, 
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 
KESK Genel Başkanı Lami Özgen 

ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı birer konuşma 
yaptılar. 

Ortak açıklamada; Taksim’de ve 
ülkenin dört bir yanında uygulanan 
devlet terörüne tepki olarak üretim-
den gelen gücü kullandıklarını belirten 
Çakmak AKP’nin iç savaş kışkırtıcı-
lığı yaptığını söyledi. “Ankara halkına 
çağrımız Taksim Direnişi’ne sahip çık-
mak ve direnişi sürdürmektir” diyen 
Çakmak sendikalar olarak üzerlerine 
düşen görevi yapacaklarını sözlerine 
ekledi.

DiSK, KESK, TMMOB , TTB ve TDB
T Ü R K i Y E  G E N E L i N D E  i Ş  B I R A K M A  E Y L E M i  YA P T I

Sivas Katliamı 20. yılında Ankara’da 
Kolej Meydanı’nda düzenlenen miting 
ile anıldı. Miting için saat 16.00’da 
Toros Sokak’ta toplanıldı ve yürüyüşe 
geçildi. 

Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş-
te Sivas’ta yakanların halkı gaza bo-
ğanlar, Ethem Sarısülük’ü katledenler, 
Ethem’in katilini aklayanlar ve AKP’yi 
kuranlar olduğuna dikkat çekildi, 
Madımak’ın müze olması, 4+4+4 ve 
zorunlu din derslerinin kaldırılması 
gibi talepler de dillendirildi.

 
Kolej Meydanı’ndaki anma etkinliği 

ve miting, Sivas’ta yaşamını yitirenle-

rin adlarının okunması ve saygı duru-
şuyla başladı. Pir Sultan Abdal Kültür 
Derneği Genel Sekreteri Hasan Cem 
Yılmaz, katliamı gerçekleştiren ve ak-
layan zihniyetin Haziran Direnişi’ndeki 
polis saldırılarında bir kez daha kar-

şılarında olduğunu söyledi. 4+4+4 ve 
zorunlu din derslerinden cemevleri-
nin ibadethane sayılmamasına kadar 
birçok gerici uygulamadan söz eden 
Yılmaz, bu yapılanları unutmayacak-
larını belirtti.

SiVAS KATLiAMI 20. YILINDA ANILDI
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AKP’nin bir gece yarısı operasyo-
nuyla TMMOB’nin yetkilerini kısıtla-
maya yönelik yasa değişikliğini pro-
testo eden binlerce TMMOB üyesi 10 
Temmuz 2013 tarihinde Ankara’da 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bir yü-
rüyüş düzenledi. Yürüyüşe emek-mes-
lek örgütleri, demokratik kitle örgütleri 
ve siyasi partiler de destek verdi. 

Ankara’da 10 Temmuz Çarşamba 
günü saat 18.30’da TMMOB önün-
de toplanarak buradan Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na yürüyen bin-
lerce mühendis, mimar ve şehir plan-
cısı taşıdıkları dövizlerle, sloganlarla 
yasa değişikliğini, TMMOB’ye bağlı 
Odaların İstanbul şubelerinin yöneti-
cilerinin gözaltına alınmasını protesto 
etti. “Bu daha başlangıç mücadeleye 
devam”, “Örgüt arama örgüt burada” 
“TMMOB yürüyor mücadele sürü-
yor” sloganlarıyla yürüyen aralarında 
TMMOB Ankara İKK sekreteri Bülent 
Tatlı’nın da yer aldığı TMMOB üyeleri 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önüne si-
yah çelenk bıraktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
önünde bir açıklama yapan TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, AKP’nin TMMOB’ye karşı 
bir darbe yaptığını söyleyerek, “AKP, 

bu ülkenin mühendis, mimar, şehir 
plancılarına darbe yapmıştır. TMMOB 
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreterimiz ve Makine Mühendisleri 
Odamızın İstanbul Şube 2. Başkanı 
Sevgili Arkadaşım Süleyman Solmaz, 
Elektrik Mühendisleri Odamızın 
İstanbul Şube Başkanı Sevgili 
Kardeşim Beyza Metin, Mimarlar 
Odası İstanbul Şubemizin 2. Başkanı 
Sevgili Ağabeyim Sabri Orcan, Şehir 
Plancıları Odamızın İstanbul Şube 
Sekreteri Sevgili Akif Burak Atlar 
kardeşim, Şube Sekreter Yardımcımız 
Sevgili Sezi Toprakçı kardeşim, 
Taksim Dayanışma Platformunun söz-
cüsü Sevgili Mücella (Yapıcı) ablam 
ve sevgili kızı mimar Canan Yapıcı 
kardeşim bir toplantıdan çıkıp Gezi 
Parkı’na giderken İstiklal Caddesi’nde 
gözaltına alındılar. Arkadaşlarımızın 
evleri arandı. Şimdi onlardan bir örgüt 
yaratılmaya çalışılıyor. Savcı bu işten 
bir örgüt çıkaracak. Örgüt arıyorsan 
TMMOB’ye bak, işte örgüt burada. 
Bu insanların yüreğinde sadece insan 
sevgisi var, halkına karşı sorumluluk 
var. Bu örgütün adı TMMOB Sayın 
Bakan, Sayın Başbakan; sizin çapınız 
bu örgüte yetmez” diye konuştu.

TMMOB üyeleri daha sonra bura-
dan Güvenpark’a yürüyerek bir forum 

düzenledi, tepkilerini dile getirdi. 

AKP’nin gece yarısı operasyonuyla 
TMMOB’nin yetkilerini kısıtlamaya yö-
nelik değişikliğiyle ilgili olarak TMMOB 
Ankara İKK sekreteri Bülent Tatlı da 
yazılı bir basın açıklaması yaptı. Basın 
açıklaması metni şöyle: 

TMMOB Meslektaşlarının ve 
Halkın Yanında Olmaya Devam 
Edecektir

Gezi Parkı’nda başlayan ve tüm ül-
keye yayılan Haziran Direnişi ile büyük 
bir sarsıntı yaşayan AKP Hükümeti, 
sokağa çıkan milyonları görmemek 
konusunda ısrarını sürdürmektedir. 
Halka rağmen “ben yaptım oldu” an-
layışıyla tahakkümünü pekiştirmek 
isteyen AKP, Mısır’da gerçekleşen 
“darbe” üzerinden demokrasi havarisi 
kesilmektedir. Oysaki yanı başında da 
bir halk ayaktadır. 

AKP halka rağmen kendi yasaları, 
adaleti üzerinden yeni bir hukuksuz-
luğu inşa etmektedir. Korkarız ki; bu 
zihniyet bugün toplumun genel de-
ğeriymiş gibi lanse edilmektedir. Ve 
bu zihniyet Türkiye toplumunu AKP’ye 
biat edenler ve etmeyenler olarak ay-
rıştırmaya çalışmaktadır. Sadece öfke 

Ç E V R E  v e  Ş E H i R C i L i K  B A K A N L I Ğ I ’ N A 

SiYAH ÇELENK BIRAKILDI
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üzerinden sürdürülen bu inatlaşma, 
temeline dayanışmayı koyan halkı ve 
onun kararlarını hiçe saymaktadır. 

Oysaki halkın istediği açık ve nettir. 
Halk bugün yaşam alanlarının birileri-
nin değil herkesin ortak kullanımında 
olmasını, AKP’nin yok saymacı anla-
yışını, gerici ve faşizan politikalarını is-
tememektedir. Bu yüzden de sokaklar 
en çok “hükümet istifa” sloganlarıyla 
yankılanmaktadır. 

Böylesi bir hava içerisinde TMMOB 
da tabiî ki tüm bu yaşananlara sessiz 
kalamazdı. Bugüne kadar bilimi ve 
tekniği halkın hizmetine sunmayı ken-
disine amaç edinmiş bir kurum olarak, 
en başından beri tüm yağma ve talan 
politikalarına karşı durduk. Parklar hal-
kındır, halkı kamusal alanlardan çıka-
ramazsınız düşüncesiyle bilgimizi ve 
gücümüzü kamu yararına kullandık. Ve 
adalet, bugünlerde nasıl uygulandığı 
hepimizce görüldüğü üzere, bize tüm 
oklarını doğrulttu. Ve bu adalet, polisin 
şiddeti sonucunda ölen ve yaralanan 
onlarca insanın katillerini bulmak ya 
da orantısızca uygulanan şiddetin so-
rumlularını bulmak için harekete geç-
medi. Önce kendi “suçlularını” yarattı. 
Sonra vicdanıyla hareket eden insan-
ları dört duvar arasına hapsetti, bazı-
larını gözaltında yıldırmaya çalıştı ve 
onların yanında yer alan kurumları da 
yasalarıyla etkisizleştirmek için büyük 
bir oyuna girişti. Bu yolla yaşananların 
gerçek sorumluları örtbas edilerek, ya-
şananların faturası demokratik hakkını 
kullananlara ve halkın yanında olanlara 
kesilerek, korkutma yoluyla cezalandı-
rılmaya çalışıldı. 

9 Temmuz günü gece yarısı Meclis 
Genel Kurulu’nda görüşülen Torba 
Yasaya TMMOB ve bağlı odalarının 
asli görevi olan mesleki denetimi or-
tadan kaldırmaya yönelik bir madde 
eklendi. Meclis iç tüzüğü yok sayı-
larak, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 
8. maddesine bir bent eklenerek, 
TMMOB’ye bağlı meslek odalarının 
meslektaşları üzerindeki denetimini 
tamamen ortadan kaldırmaya yöne-
lik bir düzenleme yapıldı. Yol açacağı 
olumsuzlukları gözetmeden ve ancak 
mühendislik eğitimiyle ile hak edile-

bilecek olan mühendislik unvanı için 
80 bin civarında mühendislik eğitimi 
almamış olan teknik öğretmene sınav 
açan AKP, tabii ki mesleki denetimi 
mühendislerin örgütlü olduğu meslek 
odalarının yapmasını istemeyecektir. 
Bu anlamıyla da bu düzenleme bizleri 
şaşırtmamıştır. 

AKP tıpkı yakın bir zamanda yaptığı 
gibi bu sefer de bir gece yarısı operas-
yonuyla TMMOB’yi, TMMOB’nin üye-
lerini ve halkın iradesini kendi torbası-
na sığdırma çabasına girişti. Bu yolla 
AKP, bir yasa ile yağmaya ve talana 
karşı olan TMMOB’yi anayasaya rağ-
men etkisizleştirmeye, mühendis ve 
mimarların emeğini değersizleştirme-
ye ve kendi talanını merkezileştirerek 
meşruiyetini ve gücünü sağlamlaştır-
ma gayretine girdi. 

Oysaki bizler, AKP’nin bu yasa yap-
ma tarzını çok iyi biliyoruz. Bu, sürekli 
olarak kendisini dayatan “Ben yaptım 
oldu”, “en iyisini ben bilirim” anlayışı-
nın bir sonucudur. Bu zihniyete karşı 
dün de mücadele ettik, bugün de mü-
cadele etmeye devam edeceğiz. 

Biliyoruz ki; siz kendi dünyanızda 
ürettiğiniz rant odaklı politikalarını-
zı hayata geçirme hevesinde bizleri 
kendinize büyük bir engel, ayağınıza 
takılan bir taş olarak görüyorsunuz. 
Ve bu yüzden de bizleri yasama gücü-
nüzle etkisizleştirmeye çalışıyorsunuz. 
Fakat göremediğiniz ve bilmediğiniz, 
TMMOB gücünü sizin yasalarınızdan 
değil, bilimi ve tekniği halkının hizmeti-
ne sunmasından, insandan, doğadan, 
sudan ve yaşama dair her varlıktan ve 
onlarla bir bütün olarak içerisinde yü-
rüttüğü mücadelesinden almaktadır. 

Ve buradan bir kez daha dile ge-
tirmek istiyoruz: Ülkeyi “dikensiz gül 
bahçesi” haline getirmeye çalışanlara 
karşı bilimi ve tekniği AKP’nin karan-
lığını aydınlatmak üzere kullanma ça-
bamızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 

Dün de haksızlıkların, talanın, yağ-
manın, rant projelerinin karşısında 
halkın yanındaydık, bugünde Gezi 
Parkı’nda, Güvenpark’ta olmaya de-
vam edeceğiz. Haklılığımızı ve gücü-
müzü sadece yasa ile sınırlı görenlere 
karşı, gerçek adalet yerini bulana ka-
dar meslektaşlarımızla, halkla sokak-
larda kamu yararını savunmaya de-
vam edeceğiz. 

Gücünü örgütlülüğünden alan bir 
TMMOB’yi AKP’nin torba yasaları yıl-
dıramaz. Gelecek bizim için umuttur 
ve AKP’nin karanlığına karşı mücade-
le daha yeni başlıyor. 

Son olarak bugün aldığımız üzücü 
bir haberi de sizlere iletmek istiyo-
ruz. Eskişehir’de önce dövülen ar-
dından da gittiği hastanelerde tedavi 
edilmeyen Ali İsmail Korkmaz ya-
şam mücadelesini kaybetti. Ailesine 
ve yakınlarına başsağlığı diliyor, acı-
larını paylaşıyoruz. Bu son ölümle, 
Haziran direnişinde polis şiddeti so-
nucunda 5 arkadaşımızı kaybetmiş 
olduk. Abdullah Cömert, Mehmet 
Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük ve 
Medeni Yıldırım’ın ölümüne sebep 
olan sorumlular hala cezalandırılmadı 
ve aramızda dolaşıyorlar. Emir veren 
ve emir alan tüm sorumluların adalet 
önünde hesap vermesi en büyük te-
mennimiz ve bunun sonuna kadar ta-
kipçisi olacağımızı kamuoyuna bir kez 
daha duyuruyoruz. 
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AKP’nin bir gece yarısı operasyo-
nuyla TMMOB’nin yetkilerini kısıtladığı 
yasaya karşı binlerce mühendis, mi-
mar ve şehir plancısı 13 Temmuz 2013 
tarihinde Ankara’da buluştu.

AKP hükümetinin baskıcı politika-
larına ses çıkarmak ve TMMOB’nin 
yetkilerini kısıtlayan torba yasayı pro-
testo etmek için, TMMOB ve bağlı 
Odaların yöneticileri, İKK Sekreterleri 

ve üyeleri, 13 Temmuz 2013 tarihin-
de bir araya gelerek TMMOB binası 
önünden Kızılay-Güvenpark’a yürü-
yerek kitlesel bir basın açıklaması 
yaptı.

Selanik Caddesi’nde TMMOB bi-
nası önünde toplanan mühendis, 
mimar ve şehir plancıları, Meşrutiyet 
Caddesi üzerinden, “AKP elini mes-
leğimden çek”, “Gün gelecek, dev-

ran dönecek, AKP halka hesap vere-
cek”, “Diktatör istifa”, “Örgüt Arama, 
TMMOB Burada”, “TMMOB Yürüyor, 
Mücadele Sürüyor” sloganları eşliğin-
de Güvenpark’a yürüdü. 

Güvenpark’ta TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
yaptığı konuşmada, AKP hükümetinin 
kendilerini, kentler üzerinde oynanan 
rant oyunlarına engel olarak gördüğü 
için bertaraf etmeye çalıştığını söyle-
di. Soğancı, “Bu örgüt torbaya sığ-
maz, AKP hükümeti istediği dikensiz 
gül bahçesini yaratamayacaktır. Biz 
mühendisler, mimarlar ve şehir plan-
cıları olarak AKP’nin rantsal dönüşü-
müne, AKP’nin toprağımızı, suyumu-
zu, ormanımızı yağmalamasına karşı 
çıkacağız. Odalarımız bilimden ve 
teknikten beslenmektedir, TMMOB 
asla ‘padişahım çok yaşa’ diyenlerle 
aynı saflarda bulunmayacaktır.” dedi. 
Güvenpark’taki basın açıklaması “Kral 
Çıplak” sloganlarıyla son buldu.

ANKARA’DA BiNLERCE TMMOB’Li
BİRLİĞİN YETKİLERİNİ KISITLAYAN YASAYA KARŞI YÜRÜDÜ
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İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu, 13 Temmuz 2013 tarihinde ola-
ğanüstü bir toplantı gerçekleştirmiş, 
toplantıda TMMOB’nin yetkilerini kı-
sıtlayan yasa değişikliği ve Gezi Parkı 
olayları değerlendirilmiştir. Oda Yönetim 
Kurulumuz, Gezi Parkı olayları ve 3194 
sayılı İmar Kanunu’ndaki değişiklerle 
TMMOB’nin bir gece yarısı operasyo-
nuyla cezalandırılmak istenmesi nede-
niyle Odamız üyesi Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında so-
ruşturma açılmasına karar vermiştir. 

9 Temmuz 2013 tarihinde TBMM Genel 
Kurulu’nda görüşülen 478 sıra sayılı 
“Torba Kanun” teklifinin içerisine; iktidar 
partisine mensup altı milletvekili tarafın-
dan verilen bir önergeyle 3194 sayılı İmar 
Kanunu’nun 8. maddesinde değişiklikler 
öngören maddeler ilave edilmiş ve bu 
teklifin iktidar partisi milletvekillerinin oy-
larıyla kabul edildiği görülmüştür. 

Kabul edilen Kanuna göre; 3194 sayılı 
İmar Kanunu’nun 8. maddesinin birinci 
fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek 
üzere 10 bent eklenmiş; bunlardan (ı) 
bendi, “Harita, Plan, etüt ve projeler; ida-
re ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen 
yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları 
dahil, başka bir kurum ve kuruluşun vize 
ve onayına tabi tutulamaz, tutulması is-
tenemez. Vize ve onay yaptırılmaması ve 
benzeri nedenlerle müellifler veya bun-
lara ait kuruluşların büro tescilleri iptal 
edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde 
geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü 
ortadan kaldıracak şekilde taahhütname 
talep edilemez.” hükmünü içermektedir.

Eklenen bu hüküm, dayanağını Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nın 135. madde-
sinden alan ve 6235 sayılı Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’na göre 
kurulan “Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği” ve bağlı Meslek Odalarının varlık 
nedenini tamamen ortadan kaldırmaktadır. 

Çünkü Anayasa’nın 135. maddesi ve 
6235 sayılı Kanunun 2. maddesinin (b) 
bendinde TMMOB ve bağlı Odalarının 
görev ve yetkileri açıkça belirtilmiştir. 
Buna göre TMMOB ve bağlı Odaları, 
“Mühendislik ve mimarlık mesleği men-
suplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşı-
lamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştır-
mak, mesleğin genel menfaatlere uygun 

olarak gelişmesini sağlamak, meslek 
mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim 
kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlâ-
kını korumak için gerekli gördüğü bütün 
teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak”la 
yükümlüdür. 

Yapılan bu değişiklikle, Anayasa’nın ve 
6235 sayılı Yasanın açık hükmü ile Meslek 
Odalarına verilen yetkiler, 3194 sayılı İmar 
Kanunu’nun 8. maddesine sıkıştırılmış bir 
bentle yok sayılmaktadır.

TMMOB ve bağlı Odaları ilgili değişiklik 
nedeniyle, üyeleri nezdinde mesleki de-
netim yapamayacak, idarenin faaliyetle-
rini kamu adına denetleyemeyecek, yine 
idarenin toplumsal yarar ilkesiyle çelişen 
uygulamalarını denetime tabi tutamaya-
cak, üye-Oda ilişkilerini zayıflatacaktır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan son birkaç yılda çıkarılan yönetmelik 
ve genelgelerle, meslek odalarının mes-
leki denetim işlevini zayıflatmak için her 
türlü girişimde bulunulduğu, Odaların 
üyelerini ve üyelerinin mesleki faaliyet-
lerini denetleme kanallarının kapatıldığı, 
meslek odalarının faaliyet alanlarıyla ilgili 
konularda kamu adına yapmakla yüküm-
lü olduğu denetimin ortadan kaldırıldığı 
bilinmektedir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu 
müdahaleleri sonrası zaten sorunlu olan 
yapı üretim ve denetim süreçleri daha 
çok zafiyete uğramış, yetkilendirilen ku-
rumların denetimi gereği gibi yapamadığı 
açığa çıkmış, neticesinde sahte mühen-
disler ile mesleki faaliyette bulunmaya 
haiz olmayan mühendisler çoğalmıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu ko-
nuda çeşitli kereler uyarılmış olmasına 
rağmen, sürdüre geldiği uygulamala-
rını düzeltmek yerine, kanun değişikli-
ği ile pekiştirme yolunu tercih etmiştir. 
Görülmektedir ki, Bakanlığın, yapı üre-
tim sürecinin unsurlarının mağduriyetini 
ortadan kaldırmak gibi bir niyeti yoktur. 
Aksine, bütün olanaklarını zorlayarak ni-
telikli yapı üretimi gerçekleştirmek iste-
yen üye ve meslek odalarını cezalandır-
maktadır. 

Projelerin mesleki denetimden geçiril-
mesi işlemlerinin yeterli teknik elemana 
sahip olmayan ilgili belediye, yapı sahi-
bi veya proje müelliflerinin talebi halinde 

Meslek Odalarınca yapılabilmekteyken, 
yasa değişikliği ile meslek odaları hiçbir 
biçimde projeleri mesleki denetime tabi 
tutamayacak, yapı üretim sürecinin yu-
karıda belirtilen unsurları meslek odaları-
nın bilgi ve birikiminden yoksun kalacak-
tır. Bu durumun, ülkemizin depremselliği 
düşünüldüğünde, telafisi mümkün olma-
yan sonuçlara yol açması kaçınılmazdır. 

Mesleki denetim gerçekleştirilmesinin, 
Meslek Odalarının meslektaşlarının faa-
liyetlerini denetlemesinin, kamu güven-
liği ve güvenli yapı üretimi bağlamında 
olumlu sonuçlar doğurduğu bilinmekte-
dir. Türkiye bir deprem ülkesidir; depreme 
dayanıklı, nitelikli yapı üretilmesi vatan-
daşların talebi olduğu gibi meslektaşla-
rımızın da görevidir. 

Mesleki denetimin kaldırılması; nitelik-
li yapı üretmekle sorumlu proje müellifi 
meslektaşlarımız ile nitelikli yapı talebin-
de bulunan vatandaş arasındaki ilişkiyle 
anlamına kavuşan yapı üretim süreci, her 
iki muhatabın da mağduriyetine yol aça-
caktır. Haksız rekabet derinleşecek, im-
zacı veya sahte mühendisler çoğalacak, 
etüd ve proje hizmetlerini maliyet artışı 
olarak değerlendiren ve kar hırsıyla her 
türlü denetimden imtina eden vasıfsız 
müteahhitlerin önü açılacaktır. 

Meclis tutanakları incelendiğinde, ka-
nunun gerekçesinde ve yapılan konuş-
malarda, “vize” olarak adlandırılan mes-
leki denetim uygulamasının, “müelliflerin 
meslek uygulamasının kısıtlanması” şek-
linde lanse edilerek,  uygulamanın ya-
nıltıcı ve gerçek dışı beyanlarla mühen-
dislerin lehine olacağının ifade edildiği 
görülmektedir.

Oysa ki, 9 Temmuz 2013 gecesi başta 
İnşaat Mühendisleri Odası ve TMMOB 
olmak üzere hiçbir kurumdan görüş al-
maksızın, baskın yapar gibi kamuoyunun 
bilgisinden kaçırarak mühendislik alanı-
na müdahale eden bu yasanın çıkarılma-
sı, çağdaş siyaset anlayışına sığmayaca-
ğı gibi, bu yasayı çıkaranların da savuna-
mayacakları bir iş yaptıklarının bilinciyle 
hareket ettiklerini göstermektedir.

Bu nedenle Oda Yönetim Kurulumuz, 
Odamız üyesi Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar hakkında TMMOB 
Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca 
soruşturma açılmasına karar vermiştir. 

ÇEVRE ve ŞEHiRCiLiK BAKANI 
E R D O Ğ A N  B A Y R A K T A R  H A K K I N D A  S O R U Ş T U R M A
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KESK, DİSK, TMMOB ve TTB 10 Ha-
ziran 2013 Pazartesi günü Mülkiyeliler 
Birliği’nde halk direnişi, talepleri ve bu 
direnişe uygulanan polis şiddeti ile il-
gili basın açıklaması yaptı. Açıklamaya 
Ankara’da polisin uyguladığı şiddet 
sonucu başından yaralanan Ethem 
Sarısülük’ün ailesi, avukatı, BTS 
Ankara Şubesi, TÜMTİS, BDP, ÖDP 
üyeleri ve yöneticileri katıldı. 

TMMOB Ankara İKK (İl Koordinas-
yon Kurulu) Sekreteri Bülent Tatlı ve 
İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Özer Akkuş’un da katıldığı ba-
sın açıklamasında, ortak açıklamayı 
kurumlar adına KESK Ankara Şubeler 
Platformu Dönem Sözcüsü Dengiz 
Sönmez yaptı. 

Açıklamanın ardından söz alan 
abisi Mustafa Sarısülük, Ethem 
Sarısülük’ün sağlık durumu hakkında 
bilgilendirme yaptı. Organların artık 
iflas ettiğini ve doktorların artık daha 
fazla yaşatamayacaklarını belirttiği-
ni söyleyen Sarısülük, beyin ölümü 
gerçekleştiğinde Ethem’in organlarını 
bağışlamak için gerekli başvuruları 
yaptıklarını belirtti. 

Mustafa Sarısülük’ün ardından 
söz alan avukat Kazım Bayraktar, 
Ethem’in vurulduğu günden bu yana 
şikâyetlerini vermelerine, tanıkların ve 
görüntü kayıtlarının çakışmasına rağ-
men hala failin açıklanmadığını, em-
niyet müdürü ve valinin polisi savcılı-
ğa bildirmediğini söyledi. Bayraktar 
Emniyet Müdürü ve valiyi bu suça or-

tak olmamaları için geri adım atmaya 
ve polisi teslim etmeye çağırdı.

Basın Açıklamasının Tam Metni:
Başkent Ankara, Taksim’de ve Tür-

kiye’nin pek çok kentinde 27 Mayıs ta-
rihinde başlayan Taksim Gezi Parkı’nın 
yıkımına karşı gelişen fiili halk dire-
nişinin 14. gününde. 14 gündür Gezi 
Parkı’nda başlayan halk direnişi polis 
şiddetiyle bastırılmaya çalışılmakta. 
Polis şiddetine karşı tüm Türkiye ayak-
ta. Türkiye ile birlikte dünya da, uygu-
lanan polis şiddetine ve hükümetin 
“vurdumduymaz” politikalarına karşı 
tepkilerini dile getiriyor.  

Halk ise günlerdir genciyle, yaşlı-
sıyla, kadınıyla, erkeğiyle, işçisiyle, 
mühendisiyle, mimarıyla, doktoruyla, 
memuruyla, sanatçısıyla toplumun her 
kesiminden binler olarak barikatlarda, 
AKP Hükümeti’nin politikalarına, tek 
adam diktatöryasına ve yalanlarına 
karşı direniyor, yanıtını sokakta veriyor. 
Hükümet ise “benim yaptığım olur” 
mantığından vazgeçmediği gibi halka 
“çapulcu” diyor, “alçaklar” diyor, %50 
benim yanımda diyerek halkın taleple-
rine kulaklarını tıkayarak, “kendi kitle-
sini” meydanlara doldurma gayretine 
giriyor. Oysaki manzara ortadadır: 
Halk en temel haklarını aramakta, se-
sini duyuramadığı hükümeti sokakta 
protesto etmektedir. 

Hepimiz için açıktır ki; mesele tek 
başına Gezi Parkı’ndaki ağaçlarımız 
değildir. Gezi Parkı’ndaki anıt ağaç-
larımızla birlikte derelerimiz, orman-

larımız, meralarımız, emeğimiz, be-
denimiz, eğitim sistemimiz, sağlık 
sistemimiz ve en temel yaşamsal hak-
larımızdır.

Tepkimiz tüm demokratik haklarımı-
zın gaspına karşıdır. 

Tepkimiz, meydanların halka kapa-
tılmasına, 1 Mayıs’ta Taksim meyda-
nında “çukuru işçilerden koruyan” ve 
Taksim’de her türlü eylemi yasaklayan 
zihniyete karşıdır.

Tepkimiz, ülkemizin savaş çığırtkanlığı 
ile emperyalist bir savaşın eşiğine getiril-
mesine, Reyhanlı’da halkın yaşadığı kat-
liamın görmezden gelinmesinedir. 

Tepkimiz, sağlığın ticarileştirilmesi-
ne, halkın en temel sağlık hizmetlerine 
ulaşımını engelleyen zihniyete karşıdır.

Tepkimiz, hükümetin politikalarının 
kadınların emeğine ve bedenine uzan-
masına, kaç çocuk doğuracağından, 
ne zaman doğuracağına kadar karar 
vermek isteyen zihniyete karşıdır. 

Tepkimiz, tüm doğal varlıklarımızı 
satan, sularımızı, ormanlarımızı, me-
ralarımızı halkın değil sermayenin kul-
lanımına açan zihniyete karşıdır. Emek 
Sineması’nın yıkımına, AOÇ’nin talan 
edilmesine karşıdır. 

Tepkimiz, üniversitelerimizde en 
demokratik protesto hakkını kullanan 
öğrencilere yapılan, orantısız hatta 
aşırı müdahaleye karşıdır. 

BAŞKENT ANKARA GÜNLERDiR DiRENiYOR

H
aberler

13 an
ka

ra bülten

 haz-tem-ağu 201
3



Tepkimiz, bu ülkede emeğini savu-
nan insanlara karşı kullanılan orantısız 
hatta aşırı polis müdahalesine karşıdır. 

Tepkimiz üniversitelerde, meydan-
larda, kentlerde uygulanan, en yakın 
ODTÜ’de, Reyhanlı’da, Taksim’de, 
Kızılay’da AKP Hükümeti’nin uygula-
dığı faşizme karşıdır. 

Tepkimiz 31 Mayıs’tan bugüne tüm 
Türkiye’de ve başkent sokaklarında 
“her yer Taksim her yer direniş” diye 
haykırarak sokağa dökülen binlerce 
insanın canına tomalarla, akreplerle, 
helikopterlerle sıkılan tazyikli sular ve 
biber gazları, plastik mermiler ve hatta 
ateşli silahlarla doğrudan kast ederek 
yapılan polis müdahalesine ve onlara 
bu emirleri verenlere karşıdır. 

Yaşananlar sonucunda tüm Türki-
ye’de bilanço ortadadır. Bir kısmı hala 
ciddiyetini korumakta olan onlarca 
yaralı, onlarca gözaltı ve üç ölüm. 
Buradan hayatını kaybeden Ankara’da 
temizlik görevlisi olarak çalışan 
İrfan Kaya’nın, İstanbul’da Mehmet 
Ayvalıtaş’ın ve Antakya’da Abdullah 
Cömert’in ailesine, yakınlarına ve tüm 
Türkiye’ye başsağlığı dileklerimizi ilet-
mek istiyoruz.   

Ankara’da polisin müdahalesi hala 
devam etmektedir. En son 9 Haziran 
günü Ankara sokaklarında dolaşan 
Tomalar halka yine şiddetli bir müda-

halede bulunmuştur. Durum ciddiye-
tini hala korumaktadır. Gözaltı sayısı 
1000’e yaklaşırken, yaralıların sayısı 
da giderek artmaktadır. Ankara’da ya-
ralılara ve ölümlere ilişkin Türk Tabipler 
Birliği’nin 7 Haziran 2013 tarihinde 
rapora göre; 1155 yaralı başvurusu ol-
muş, bunlardan 19’u ağır yaralı iken, 6 
kafa travması, 3 görme kaybı bulunur-
ken, 2 kişinin durumu da ciddiyetini 
korumaktadır. 

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan-
lardan birisi de Ankara’da polisin uy-
guladığı şiddet sonucu başından yara-
lanan Ethem Sarısülük’tür. Hem hava-
dan hem de karadan en aşırı biçimde 
halka müdahale eden polis, adeta 
insanların canına kast ederek Ethem 
Sarısülük’ün kafatasından ölümcül bir 
şekilde yara almasına neden olmuştur. 
Yaşam mücadelesi devam eden Ethem 
Sarısülük’ün failleri bulunamadığı gibi, 
sorumlular hakkında hiçbir işlem yapıl-
mamaktadır. Bu konuda sorumluların 
bulunması ve haklarında gerekli işlem-
lerin yapılması en acil talebimizdir. 

Bizler emek ve meslek örgütleri 
olarak Taksim Gezi Parkı ile başla-
yıp tüm Türkiye’ye yayılan halk dire-
nişinin yanında olduğumuzu bir kez 
daha yineliyoruz. Taksim Dayanışma 
Platformu’nun talepleri bizlerin de ta-
lepleridir, buradan Gezi Parkı ve tüm 
Türkiye’de direnen halka, dostlarımıza 
selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz.

Hükümeti de ağzından çıkanı kula-
ğının artık duymasını, ben yaptım oldu 
zihniyetinden vazgeçmesini, vurdum-
duymaz politikalar ve söylemler yerine 
halkın taleplerine kulak vermeye çağı-
rıyoruz. 

Ayrıca başta Ethem Sarısülük’ün 
hayatını tehlikeye atanlar olmak üze-
re tüm Türkiye’de sokağa çıkan halkın 
direnişini şiddetle bastırma emrini ve-
ren, bu emri uygulayan ve uygulatan, 
binlerce insanın yaralanmasına, üç 
kişinin ölümüne neden olan polis şid-
detinin tüm sorumluları görevden alın-
malı ve hala devam eden polis şiddeti 
acilen son bulmalıdır. 

Gaz bombası ve benzeri materyal-
lerin kullanımı da acilen yasaklanmalı, 
ülkenin dört bir yanında direnişe ka-
tıldığı için gözaltına alınanlar derhal 
serbest bırakılmalı, haklarında hiçbir 
soruşturma yapılmayacağı konusun-
da açıklama yapılmalıdır. 

1 Mayıs alanı olan Taksim ve Kızılay 
başta olmak üzere Türkiye’deki tüm 
meydanlarımızda, kamusal alanları-
mızda, toplantı, gösteri, eylem yasak-
larına ve fiili engellemelere son veril-
meli; ifade özgürlüğünün önündeki 
tüm engeller kaldırılmalıdır. 

“Her yer Taksim, Her Yer Direniş”

“Faşizme Karşı Omuz Omuza”

KESK Ankara Şubeler Platformu, DİSK İç Anadolu Bölge 
Temsilciliği, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Anka-
ra Tabipler Odası, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk-İş Sendikal 
Güç Birliği 25 Haziran 2013 tarihinde, Ethem Sarısülük’ü 
vuran polis Ahmet Şahbaz’ın “meşru müdafaa olasılığı” 
gerekçesiyle mahkeme tarafından serbest bırakılmasıyla il-
gili ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Ethem Sarı-
sülük’ün ailesi ve avukatı da katıldı.

Mülkiyeliler Birliği’nde düzenlenen toplantıda Ethem 
Sarısülük’ün, Abdullah Cömert’in ve Mehmet Ay-
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Ethem Sarısülük’ün ağabeyi Mus-
tafa Sarısülük ve avukatı Kazım 
Bayraktar, Ethem’in polis kurşunu 
ile katledilmesi ile ilgili görüntüler için 
hazırlanan bağımsız bilirkişi raporunu 
18 Temmuz 2013 tarihinde Mülkiyeliler 
Birliği’nde gerçekleştirdiği basın top-
lantısıyla açıkladı.

Ethem Sarısülük’ün ailesinin tale-
bi ile Ankara Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Sevilay Çelenk Özen ile Öğretim 
Görevlisi Enver Özüstün imzalı bir bi-
lirkişi raporunda Ethem Sarısülük’ü ba-
şından vuran ve “meşru müdafaa” ge-
rekçesi ile tutuksuz yargılanan polisin, 
henüz eylem yapanların yanına gitme-
den silahını çektiği, ateş sırasında vü-
cuduna taş isabet etmediği açıklandı. 

Ethem’in katili polis memuru Ahmet 
Şahbaz’ın, geri çekilen çevik kuvvet 
ekibinin arasındayken silahını çektiği 
ve eylem yapanlara silahı elindeyken 
saldırdığı, silahını çektiği sanılan anda 
ise namluya mermi sürdüğü raporda 
belirtildi. Görüntülerin karelere ay-
rılması yöntemiyle yapılan inceleme 
sonucunda hazırlanan raporla, polisin 
eylemcilerinden arasında korkarak 
silahını çektiği iddiaları bir kez daha 
yalanlandı.

 
Ethem’i vuran polisi korumak için 

AKP sözcüleri seferber olmuş Bülent 
Arınç “polisin eline taş geldiği için 
böyle bir olayın yaşanmış olabileceği-
ni” söylemişti.

Rapora göre, Ethem’in vurulma-
sından önce polis Ahmet Şahbaz’ın 
eylemcilerin yakınında ve yalnız ol-
madığı, yanında 6 polisin bulunduğu 
görülüyor. Polis Ahmet Şahbaz’ın te-
lefon kulübelerinin önünde ve bir ağa-
cın arkasında elinde silah bulunduğu, 
yavaşlatılmış görüntülerin fotoğraf-
lanmasıyla ortaya çıkıyor. Sanık po-
lis, yere düşen bir eylemcinin üzerine 
koştuğu sırada ise elindeki silah açık 
bir şekilde seçiliyor. Bu görüntü daha 
önce iddia edilen “Saldırı sırasında si-
lahını çekti” iddiasıyla çelişiyor.

 
Polis, yerdeki eylemciye tekme atıyor 

ve sonrasında silahının namlusuna mer-
mi sürüyor. Silaha mermi sürülmesinin 
iddia edildiği gibi “panikle” bir ilgisi yok.

 
Silahı gören diğer kişilerle birlikte, 

Ethem de arkasını dönerek kaçıyor. 
Sanık polis Ahmet Şahbaz, silahına 
mermi sürdükten sonra havaya kaldı-
rarak iki el ateş ediyor. Üçüncüsünde 
ise kolunu aşağıya indirmeden bileğini 
bükerek eylemcilere doğru ateş edi-
yor. Polisin ateş etmesinin ardından 
kaçmaya çalışan Ethem’in önce saç-

ları havalanıyor, ardından da kafası 
geriye doğru savruluyor. Ethem’in 
yere düşmesiyle birlikte, Ethem’i vu-
ran sanık Polis A.Ş. de kaçarak olay 
yerinden uzaklaşıyor.

 
Başbakan Yardımcısı Bülent 

Arınç’ın “Polise eline taş geldiği” ve 
mahkemenin belirlediği bilirkişi heye-
tinin “Polise 37 adet taş atılıyor” iddia-
ları da bu bilirkişi raporunda yalanlan-
dı. Raporda kare kare hazırlanan gö-
rüntülerde eylemcilerin ellerinde taş 
olduğu fakat taşı polise atamadıkları, 
Ahmet Şahbaz’ın ateş etmesinden 
sonra sadece bir eylemcinin taş attığı, 
o taşın da Şahbaz’ın ayağının dibine 
düştüğü belirtildi.

Sarısülük ailesinin avukatı Kazım 
Bayraktar, mahkemenin hazırlattığı 
bilirkişi incelemelerinde teknik ve tek-
noloji kullanılmadığının altını çizdi ve 
değerlendirmenin kaba incelemeler-
den olduğunu belirtti. İsmini açıklaya-
mayacakları bir polisle görüştüklerini 
söyleyen Bayraktar, “Polisin verdiği 
bilgiye göre, polis memurlarına yazılı 
metinlerde yer almayan bir eğitim ve-
riliyor. Bu eğitimde meşru müdafaa 
durumunun yaratılması için polislerin 
silahlarını havaya kaldırması ve sade-
ce bileğini bükerek ateş etmesi öğre-
tiliyor” dedi.

ETHEM’i VURAN POLiS ÖLDÜRMEYE HAZIRLANMIŞ

valıtaş’ın ailelerinin yanında oldukları ve sorumlular yargıla-
nana dek sürecin takipçisi olacakları ifade edildi. 

 Basın toplantısında ilk olarak dört kurum adına ba-
sın açıklamasını KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem 
Sözcüsü Mevlüt Çakmak okudu. “Demokratik hakla-
rını kullanan insanlara şiddet uygulayan polisin aksine, 
Ethem’in ne kaskı ne yeleği ne de silahı vardı. Ethem orada 
bizlerle yeni arkadaşlarıyla, barışçıl bir hak arayışındaydı” 
diyen Çakmak, akıl almaz şiddetin serbest bırakılma ile so-
nuçlanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

 
Ethem Sarısülük’ün avukatı Kazım Bayraktar da mahke-

menin kararıyla Ethem Sarısülük’ün ikinci defa öldürüldü-
ğünü belirtti. Görüntü kaydı, keşif sırasındaki tanık ifadeleri, 

bilirkişi raporu, otopsi ön raporu gibi kesin maddi kanıtların 
hiçbirinin dikkate alınmadığını ifade eden Bayraktar, yargı-
cın deliller yerine başbakanın “Polisi yedirmeyiz” ifadesini 
ciddiye aldığını kaydetti.

 
Polisin önce kimliğinin saklandığını, kamuoyunun baskısı 

üzerine adı açıklandığını fakat bu defa da savcılık ifadesinin 
geciktirildiğini, en sonunda kamuoyundan habersiz yakala-
nıp serbest bırakıldığını aktaran Bayraktar, AİHM’e başvu-
racaklarını da açıkladı.

 
Ethem Sarısülük’ün ağabeyi İkrar Sarısülük de hukuk 

ve adaletin ayaklar altına alındığını söylediği konuşmasında 
Ahmet Şahbaz’ı serbest bırakan zihniyetin de katil olduğu-
nu dile getirdi.
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24 Temmuz 2013 tarihinde Mül-
kiyeliler Birliği’nde ortak basın a-
çıklaması yapıldı. Ankara Emek ve 
Demokrasi Güçleri adına açıkla-
mayı İMO Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Özer Akkuş yaptı:

Bugün Ethem Sarısülük yoldaşımı-
zın polis kurşunuyla öldürülüşünün 
38. günü. Gezi Parkı direnişçisi Ethem 
Sarısülük, Taksim Gezi Parkı direnişi-
nin birinci haftasında, 1 Haziran’da, 
Başkentin orta yerinde, Kızılay 
Meydanı’nda polis tarafından başın-
dan kurşunla vurularak öldürüldü. 

38 gün oldu, Ethem’in nasıl vu-
rulduğuna şahidiz, Ethem’in katilini 
biliyoruz. Katili kimin ve neden koru-
duğunun farkındayız. Katili siyasi ikti-
darın azmettirdiği ve sonrasında koru-
maya aldığını görüyoruz.

Kızılay’ın orta yerinde düpedüz bir 
suç işlenmiştir; bir insan öldürülmüş-
tür. Ancak yargı susmakta, görevini 
yapmamaktadır. Adeta hukuk yeniden 
yazılmakta, güvenlik görevlilerinin si-
lah kullanması, insanın canına kıyması 
meşrulaştırılmaktadır. Yargı, tıpkı siyasi 
iktidar gibi, katili savunma telaşındadır; 
ne yazık ki yargı polis şiddetini, polisin 

cana kıymasını vaka-i adiye saymakta, 
katili rahatlatmakla kalmamakta, yeni 
cinayetler için cesaretlendirici tutum 
almaktadır. Yargı siyasallaşmıştır ancak 
daha da önemlisi bu olay açığa çıkart-
mıştır ki, yargı vicdanını kaybetmiştir.

Üstelik sadece Ethem’in katledil-
mesinde değil, Gezi direnişi boyun-
ca hayatını kaybeden beş canımız;  
Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, 
Medeni Yıldırım, Ali İsmail Korkmaz 
cinayetlerinde de yargı ne kadar kör 
olduğunu göstermiştir. Bu cinayetlere 
faili meçhul muamelesi yapmak, si-
yasi iktidarın cinayetlerdeki rolünü ve 
sorumluluğunu görmezden gelmek, 
bırakalım hukukun çiğnenmesini, yok 
sayılmasını başlı başına toplumsal vic-
danın yok edildiğini işaret etmektedir. 
Vicdanını yitiren yargının adaletin sim-
gesi olması mümkün müdür? 

Soruyoruz: Polis tarafından ya da 
polisin himayesindeki eli sopalı, eli 
palalı katiller tarafından katledilen 
arkadaşlarımızın katillerini arıyoruz; 
sorumluları ve katilleri nerededir? 
Ethem’in katili daha ne kadar elini ko-
lunu sallayarak aramızda gezecektir?

Gezi Parkı direnişi sürecinde görül-

dü ki, polis ve yargı istediği zaman 
suç ve suçlu yaratmakta, istediği gibi 
örgüt kurgusu yapmakta, twitter, face-
book yazılarını, deniz gözlüklerini, gaz 
maskelerini delil olarak kabul etmekte, 
evler, işyerleri talan edilmekte, hekim-
lerden, mühendislerden, mimarlardan, 
avukatlardan suç örgütü oluşturmak-
tadır. Türkiye, dayanaksız yargılamalar 
ülkesi olmuş, binlerce insan gözaltına 
alınmış, tutuklanmıştır.

Yargı bu defa dayanak mı istiyor? 
Ethem polis kurşunuyla öldürüldü, Ali 
İsmail copla, sopalarla dövülerek öl-
dürüldü, Mehmet bir aracın çarpma-
sı sonucu katledildi, Medeni’yi asker 
kurşunu aramızdan aldı, Abdullah’ın 
ateşli silahla öldürüldüğü anlaşıldı. 

Bu dayanaklar yargıya neden yet-
mez, yargı neden harekete geçmez? 
Soruyor ve yanıtını istiyoruz.

Açıktır ki bu bir adaletsizlik hikâ-
yesidir. Bu hikâye, emri veren ve 
alan gerçek sorumluların asla ortaya 
çıkmadığı, yargılanmadığı bir düzen-
sizliği anlatıyor. Bu düzenin sağlayı-
cısı ve yürütücüsü Başbakan, “polise 
saldıran üç-beş kişi öldüğünde kıya-
met kopuyor” diyerek, adaletin hiçbir 

28 TEMMUZ’DA GÜVENPARK’DAYIZ...
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zaman tecelli etmeyeceğini, sorum-
luların yargılanmayacağını, katillerin 
korunmaya devam edeceğini açıktan 
ilan etti. Bu adaletsiz hikâyenin yazı-
cısı ve uygulayıcısı Başbakan’ın bizzat 
kendisidir; Başbakan bir adaletsizlik 
destanı yazmıştır; destanını savunma-
ya devam etmektedir.

Başbakanın yazdığı destanın ayrıntı-
ları, Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) rapo-
runda açıkça görülmektedir. TTB’nin 
Gezi direnişiyle ilgili hazırladığı Sağlık 
Raporu’nda, 31 Mayıs - 15 Temmuz 
2013 tarihleri arasında 13 ilde polisin 
uyguladığı şiddet nedeniyle birçok 
insanın yaralandığı, birçok insanda 
ağır kırıklı kafa travması görüldüğü, 
başta göz kaybı olmak üzere pek çok 
uzvun işlevini yitirdiği anlaşılmaktadır. 
Raporda yaralanma nedenleri de yer 
almaktadır. Buna göre, biber gazı-

na bağlı ataklar, TOMA’lardan sıkılan 
kimyasal sulara bağlı doku travmaları, 
plastik mermi ve biber gazı kapsülleri-
ne bağlı kafa travmaları yaralanmalara 
neden olmuştur. Aynı raporda, ölüm 
nedeni olarak, polis tarafından ateş 
açılması, baş bölgesine alınan darbe 
ve darp gösterilmiştir. Ankara özelinde 
ise tablo şu durumdadır: 1549 toplam 
yaralı, 22 ağır yaralanma, 4 kişide göz 
kaybı, gaz fişeğine bağlı 8 ağır kırıklı 
kafa travması ve 1 ölüm. Ankara’da 
Dikmen’de kafasına isabet eden gaz 
kapsülüyle yaralanan Aydın Ay’ın sağ-
lık durumu ise hala ciddiyetini koru-
maktadır. 

Tüm bu ağır bilançonun sorumluları 
ise hala ortada yok. 

Bugün Ethem’in öldürülüşünün 
38’inci günü. 26 Temmuz Cuma günü 

Ethem’in öldürülüşünün 40. günü do-
lacak. O gün Ethem’i hep birlikte ana-
cağız. Ethem ile birlikte hayatını kay-
beden dört canımızı daha Mehmet’i, 
Abdullah’ı, Ali İsmail’i ve Medeni’yi de 
anacağız. Yaralanan, hastanede olan 
arkadaşlarımıza geçmiş olsun dilek-
lerimizi iletecek, tutuklananların ser-
best bırakılmasını ve cadı avına dönen 
operasyonların durdurulmasını talep 
edeceğiz. 

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri 
olarak öldürülenlerin ailelerinin ve ya-
ralananların yanındayız, adalet yerini 
bulana, sorumlular yargılanana kadar 
da bu işin peşini bırakmayacağız. 

Hepimiz Ethem’iz, Hepimiz Abdul-
lah’ız, Hepimiz Mehmet’iz, Hepimiz 
Ali İsmail’iz, Hepimiz Medeni’yiz ve 
öldürmekle bitmeyiz. 

Gezi Parkı eylemlerinde polis ta-
rafından başından vurularak hayatını 
kaybeden Ethem Sarısülük’ün ölü-
münün 40. gününde direnişte haya-
tını kaybeden Ali İsmail Korkmaz, 
Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş 
ve Lice’de karakol inşaatı protestosu 
sırasında askerin açtığı ateşle kat-
ledilen Medeni Yıldırım’ın aileleri 
26 Temmuz 2013 tarihinde Elektrik 
Mühendisleri Odası Lokali’nde bir 
araya geldi. İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi adına Yönetim Kurulu 

Sayman Üyesi Lezgin Aras ailelerin 
yanına giderek taziyelerini bildirdi.

Taziyelerin ardından Ankara Emek 
ve Demokrasi Güçleri üyeleri aileler-
le beraber Güvenpark’ta toplandı ve 
basın açıklaması yapıldı. Basın açık-
lamasına İMO Ankara Şubesi yöne-
tim Kurulu üyelerinden Özer Akkuş, 
Lezgin Aras, Ali İhsan Aktürk de 
katıldı.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri 

adına basın açıklamasını KESK 
Ankara Şubeler Platformu Dönem 
Sözcüsü İsmail Kaygusuz okudu. 
Demokratik haklarını kullandıkları için 
şiddete, baskıya ve tutuklamaya ma-
ruz kaldıklarını belirten Kaygusuz,  
Başbakan’ın kendilerini “kemirgen” 
ilan ettiğini ifade etti.  Kaygusuz, “Biz 
hangi bankanın içini boşalttık? Biz 
işçisi, memuru, gençliği, köylüsü ve 
esnafı ile emeğimizle geçinen emekçi 
halkız. Bizim geleceğimiz bu ülkede 
çocuklarımızın geleceği bu ülkede. 
Biz elbette geleceğimiz olan bu ülke-
nin talan edilmesine yok edilmesine 
karşı duracağız. Biz elbette komşu 
halklarla savaşa karşı duracağız” diye 
konuştu.

Bu sürecin AKP’nin 11 yıldır emek, 
demokrasi ve özgürlük karşıtı uy-
gulamalarına karşı uyanış olduğunu 
söyleyen Kaygusuz, “Mücadelemizi 
Ethem’in, Abdullah’ın, İsmail’in ve 
Mehmet’in katilleri yargı önüne çıkar-
tılıp, hak ettikleri cezaları alana kadar 
devam edeceğiz” dedi.

Açıklamanın ardından olaylarda ha-
yatını kaybedenlerin aileleri de konuş-
ma yaptı.

ETHEM SARISÜLÜK GÜVENPARK’DA ANILDI
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB “Su-
riye’ye Emperyalist Saldırıya Hayır” 
demek için 30 Ağustos Cuma günü 
başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak 
üzere birçok kentte alanlara çıktı. 

Ankara’da KESK, DİSK, TMMOB 
ve TTB’nin çağrısı ile bir araya ge-
len emek demokrasi güçleri Yüksel 
Caddesi’nde toplanarak “Katil AKP 
elini Suriye’den çek”, “Katil ABD iş-
birlikçi AKP” sloganları eşliğinde ABD 
Büyükelçiliği’ne doğru yürüyüşe geç-
ti. Ancak, ABD Büyükelçiliği’ne yapıl-
mak istenen yürüyüş polis tarafından 
engellenerek kitle Çağdaş Sanatlar 
Merkezi önünde durduruldu. Bunun 
üzerine açıklama Çağdaş Sanatlar 
Merkezi önünde yapıldı. Emek ve de-
mokrasi güçleri adına basın açıklama-
sını yapan KESK Yönetim Kurulu üyesi 
Baki Çınar, Suriye’yi yeniden dizayn 
etmek adına iki yıldır kanlı bir iç sa-
vaşın ABD tarafından körüklendiğini 
ifade ederek, “Kimyasal silah kullanı-
mını bahane ederek bu ülkeye yönelik 
doğrudan askeri müdahalenin planları 
yapılmaktadır” dedi. 

Basın açıklamasının tam metni:
Ortadoğu’daki emperyalist kuşat-

ma devam ederken Amerika Birleşik 
Devletleri, kendi müttefikleri ve böl-
gedeki işbirlikçi devletler üzerinden 
Suriye’ye yeni bir askeri müdahale 
hazırlığını gündeme getiriyor. 

Suriye’yi yeniden dizayn etmek adı-

na iki yıldır kanlı bir iç savaşı körükle-
yen ABD emperyalizmi, şimdi de kim-
yasal silah kullanımını gerekçe göste-
rerek bu ülkeye yönelik doğrudan as-
keri müdahalenin planlarını yapmakta.

Kim tarafından ve ne amaçla olursa 
olsun kullanımı bir insanlık suçu olan 
kimyasal silahlar, emperyalist güçler 
tarafından yine kanlı bir savaşın ge-
rekçesi olarak kullanılmaya çalışılıyor. 
Kimyasal silahların kim tarafından kul-
lanıldığının objektif bir araştırmayla ka-
muoyunun bilgisine sunulması ve so-
rumlularının bir an önce yargılanması 
gerekirken bu silahlar, daha önce Irak 
ve Libya’da olduğu gibi yine daha faz-
la kan dökmenin, daha fazla vahşetin 
gerekçesi haline getirilmeye çalışıyor. 

Suriye’yi iki yıldır harap eden müda-
halenin bugün emperyalist bir savaşa 
dönüştürülmek istenmesinin ardında 
tek bir gerekçe vardır; o da emperya-
lizmin daha fazla güç hırsıdır. 

Daha önce Irak’ta, Afganistan’da, 
Libya’da bugünkü gibi yine “özgür-
lük ve demokrasi” sözcüklerinin ar-
dına gizlenerek benzer bir vahşetin 
altına imza atanlar, artlarında milyon-
larca ölüm bıraktılar. Sadece 2 yıldır 
Suriye’de sürdürülen iç savaş nedeniy-
le yüz binlerce insan hayatını kaybetti. 

Yalnızca ülkemize mülteci olarak sı-
ğınan Suriyeli vatandaşların sayısı üç 
yüz bini geçti.  Emperyalist ülkeler ve 

işbirlikçilerince desteklenen silahlı çe-
telerin kan deryasına çevirdikleri ülke-
lerinden kaçarak, insanlık dışı şartlar-
da yaşama mahkum edilen yüzlerce 
Suriye vatandaşı, hastalık ve açlık gibi 
nedenlerle ölümle yüz yüze yaşamaya 
devam etmektedir. Dünyanın neresin-
de olursa olsun yaşanan savaşlarda 
en ağır bedeli ödeyen kadınlar ise 
Suriye’de de iki yıldır devam eden bu 
vahşette şiddetin en ağır biçimlerine 
maruz kalmaya devam ediyor.  

AKP iktidarı ise başından itibaren 
Suriye’de sürdürülen iç savaşın des-
tekleyicisi ve tarafı olmuştur. AKP 
iktidarı Suriye’nin kaderinin Suriye 
halklarının elinden alınmaya çalışıldı-
ğı bu iki yıl içinde Suriye’de etnik ve 
mezhepsel çatışmaları sürdüren si-
lahlı çeteleri desteklemekten, kardeş 
halklarla savaşı ve düşmanlığı körük-
lemekten geri durmamıştır. İnsani ve 
tıbbi yardımlara dahi sınırları kapata-
rak katliamları destekleyen AKP ikti-
darı, bugüne dek ülkemizi NATO’nun 
askeri yığınağına çevirmiştir. 

Memleketimizin dört bir yanı üsler-
le, NATO askerleriyle, ölüm füzeleriyle 
doldurmuş, savaşın kanlı bombala-
rının ülkemize yağmasına neden ol-
muştur. Ülkemiz savaşın parçası hali-
ne gelmiştir. 

Yanı başımızda, komşumuz Suri-
ye’de süren savaş ortamı kuşkusuz 
en başta Türkiye’yi etkilemektedir. 

SURiYE’YE EMPERYALiST SALDIRIYA HAYIR!
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Suriye’de halkların etnik ve mezhepsel 
farklılıkları körüklenerek karşı karşıya 
getirilmesi doğrudan Türkiye’yi etkile-
mekte, ırkçı şoven politikalarla halklar 
arasındaki mesafe açılmaktadır. 

Dahası, iç savaş gücü çetelere para 
ve silah yardımında bulunarak sava-
şı kışkırtan AKP iktidarı, bu çetelerin 
Hatay ve Urfa gibi birçok sınır ilinde el-
lerini kollarını sallayarak çevreye terör 
saçmasına izin vermektedir.  Ülkemizin 
günden güne biraz daha savaş batağı-
na çekildiği bu sürecin en büyük be-
delini ise hiç kuşku yok ki bu ülkenin 
emekçileri, ezilenleri ödeyecektir. 

Bölgede “bölgesel güç olma hayal-
lerinin” çöküşünü, çığırtanlığını yaptığı 
savaşla durdurmaya çalışan AKP ikti-
darının dilinden şimdi daha fazla kan 
damlıyor. 

Irak’ta iki milyona yakın insanın kat-
ledilmesine sesini çıkartmayan; ülke-
sindeki katliamların sorumlusu olarak 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nce 

hakkında yakalama kararı çıkarılan 
Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir’i 
Türkiye’de ağırlayan; destekledikleri 
çetelerin başta Rojava ve diğer böl-
gelerdeki insanlık dışı katliamlarını 
görmezden gelen Başbakan, bugün 
“insanlık suçu” kelimesini ağzına dahi 
almasın!  Gezi direnişinde polis terö-
rüyle katlettiği gençlerin, Roboski’de 
katledilenlerin hesabı sorulmadı daha! 
Önce kendi işlediği insanlık suçların-
dan bahsetsin!

Bugün gerçek bir barış iradesi, nef-
ret tohumları yerine kardeşlik duygu-
larını pekiştirerek, ırkçı-şoven kışkırt-
malara karşı anti-emperyalist dayanış-
mayı ve bir arada yaşam zeminlerini 
güçlendirerek sağlanabilecektir. 

Bizler bugüne kadar emperyalist 
savaşlara karşı barışı haykıran emek 
ve meslek örgütleri olarak; ülkemizde 
ve bölgede alanları “barış” çığlıklarıyla 
doldurmaya devam edeceğiz. 

Hiçbir ülkeler koalisyonunun müda-

hale kararı, meşru değildir. Birleşmiş 
Milletler dahil, hiçbir örgütün işaret 
ettiği gerekçe emperyalist savaşları 
meşru kılamaz!

Şimdi, savaş çığlıkları atanlara 
karşı, halkların geleceğine kendileri-
nin karar vermesi için, halkların kar-
deşliğinin bu topraklardan sökülüp 
atılmaması için sorumluluk alma za-
manıdır!

Sesimizi hep birlikte büyütelim.

Emperyalizmin taşeronlarına, işbir-
likçilere, bu ülke topraklarını NATO 
toprakları sananlara; emperyalizmin 
kalkanı olmaya ant içmişlere karşı mü-
cadeleyi hep birlikte yükseltelim. 

Suriye halklarının geleceğini el-
lerinden alan ve yaşadığımız top-
rakları ABD emperyalizminin kirli 
üssü haline getirenlere yanıtımız 
her zaman eşit, özgür, demokratik 
ve bağımsız bir ülke mücadelemizi 
yükseltmek olacaktır. 

“GEZİ ve SONRASI - KENT SORUNLARI.. .  NE YAPMALI?”

ODTÜ MEZUNLAR DERNEĞi PANELi

ODTÜ Mezunlar Derneği 17 Ağustos 
2013 Cumartesi günü “Gezi ve Sonrası” 
başlıklı panel ve forumlarından dör-
düncüsünü “Kent Sorunları… Ne yap-
malı?” başlığı ile yaptı. ODTÜ Vişnelik 
tesislerinde düzenlenen panele ko-
nuşmacı olarak İnşaat Mühendisleri 
Odası Ankara Şube Başkanı Selim 
Tulumtaş, Mimarlar Odası Ankara 
Şube Başkanı Ali Hakkan ve Şehir 
Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı 

Orhan Sarıaltun katıldı.

Panelde Orhan Sarıaltun Cumhu-
riyetten bu yana kent planlaması üze-
rine konuştu ve 2023 hedefli Ankara 
Nazım Planı’nı anlattı. Ali Hakkan da 
Ankara’nın sorunlarına Atatürk Orman 
Çiftliği, Kızılay cepheleri, Şentepe Te-
leferik Hattı, Saraçoğlu Mahallesi ve 
Dikmen Vadisi olmak üzere beş eksen-
de değindi. 

Selim Tulumtaş ise bir karar orga-
nı olarak Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisinin yapısı ve işleyişi ile ilgili 
konuşmasında,  Meclis üyelerinin 
cinsiyet, yaş ve mesleklerinin nispi 
dağılımına bakıldığında nüfusun ni-
telikli dağılımına denk düşmediğini, 
alınan kararların Kentin ihtiyaçlarını 
yansıtmadığını, meclis kararlarının 
%57’sinin imarla ilgili kararlar oldu-
ğunu belirtti ve bu karar yapısının 
dahi Ankara’nın plansızlığının bir 
kanıtı olduğunu vurguladı. Kent so-
runlarına duyarlı olmak ve bu sorun-
lara karşı mücadele etmekte kent-
lilik bilincinin önemine işaret eden 
Tulumtaş, Ankaralıların kimler oldu-
ğunu sordu ve kenti sahiplenmenin 
insanların kendilerini yaşadıklara yere 
ait hissetmeleri ile olanaklı olacağını 
söyledi.

Konuşmacıların ardından etkinlik 
forum ile devam etti.

H
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TMMOB Şehir Plancıları Odası An-
kara Şubesi, Gezi parkı ile başlaya-
rak diğer kentlere yayılan hareketin 
“Ankara Perspektifi”ni anlayabilmek- 
yorumlayabilmek için 24 Haziran 
2013 Pazartesi günü Ankara Çağdaş 
Sanatlar Merkezi’nde “Gezi`den Gü-
venpark’a Talana Karşı Mücadele” et-
kinliği düzenledi.

Saat 13.30’da başlayan etkinlik iki 
oturum olarak yapıldı. İlk oturum-
da TMMOB Şehir Plancıları Odası 
Genel Başkanı Necati Uyar, Taksim 

Dayanışması’ndan TMMOB Şehir 
Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı 
Tayfun Kahraman, ODTÜ Öğretim 
Görevlisi Doç. Dr. Çağatay Kesinok, 
Taksim Dayanışması’ndan Av. Can 
Atalay, Taksim Dayanışması’ndan 
Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube 
Sekreteri Başak Özer konuştu. 

İkinci oturumda ise TMMOB 
Şehir Plancıları Odası Ankara Şube 
Başkanı Orhan Sarıaltun, Radikal 
Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz 
Zeyrek, Avukat Sedat Vural, TMMOB 

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şube Başkanı SelimTulumtaş, 
ODTÜ Araştırma Görevlisi İbrahim 
Gündoğdu, Solfasol Gazetesi Yazarı 
Mehmet Onur Yılmaz ve Birlik Parkı 
Platformu Ahmet Nedim Kaya ko-
nuştu.

Gezi halk direnişinde ölenleri ve 
yaralananları anarak sözüne başla-
yan İMO Ankara Şube Başkanı Selim 
Tulumtaş, temelinde özgürlük talebi 
bulunan bu halk hareketinin yüzlerce 
fasiküllük bir ansiklopedi oluşturduğu-
nu söyledi. Doğa ve yaşam alanlarına 
karşı hoyratça yürütülen saldırılara 
karşı oda olarak tepkilerini verdikleri-
ni ve mücadelenin yanında ve içinde 
olduklarını söyleyen Tulumtaş, bu sü-
recin önyargısız birliktelikleri artırmayı 
gerekli kıldığını belirtti. Özgürlük talebi 
ile başlayan bu direnişin eşitlik ve de-
mokrasi taleplerinin de önünü açaca-
ğını söyleyen Tulumtaş, Oda olarak 
bu ansiklopediye yeni sayfalar ekleme 
uğraşı vereceklerini, temel olarak var 
olanın analizinin, kaydedilmesinin, 
anlaşılmasının ve paylaşılmasının ön-
celikleri arasında yer alacağını belirtti. 

Diyarbakır’da 5-6 Ekim 2013 tarihle-
rinde yapılacak olan “3.Yapı Denetimi 
Sempozyumu” Düzenleme Kurulu 
Toplantısı 4 Temmuz 2013 Perşembe 
günü İMO Ankara Şubesi Toplantı 
Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya Ankara Şubesi’nden 
Erhan Karaesmen, Baki Öztürk, 
Selim Tulumtaş, Hüseyin Kaya, 
Erdoğan Balcıoğlu, Nazan Tekel, 
Remzi Kıvrak, Seray Kaya, Murat 
Karacaoğlu, Diyarbakır Şubesi’nden 
İdris Bedirhanoğlu, Tansel Önal, 
Turan Kapan, Ahmet Kaşan, Sultan 
Erdemli, Barış Çetinkaya katıldı.

Toplantıda bugüne kadar yapılan ça-
lışmalar hakkında bilgi verildi, tam bildiri 
metinlerini değerlendirecek Bilim Kurulu 
üyeleri tespit edildi, sponsorluk ve rek-
lam gelir giderleri görüşüldü, sempoz-

yum program akışı gözden geçirildi, 
sempozyum gelir ve gider karşılaştırma-
sı yapıldı, çağrılı bildiriler konusu görü-
şüldü, davet edilecek kurum ve kuruluş-
lar üzerinde değerlendirme yapıldı.

3. YAPI DENETiM SEMPOZYUMU
D Ü Z E N L E M E  K U R U L U  T O P L A N T I S I

GEZi’DEN GÜVENPARK’A 
T A L A N A  K A R Ş I  M Ü C A D E L E  E T K i N L i Ğ i
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TEOMAN ÖZTÜRK ANILDI

TMMOB’nin bugünkü toplumcu 
çizgisinin yaratıcılarından, 1973-1980 
dönemi TMMOB Başkanı Teoman 
Öztürk ölümünün 19. yılında (11 
Temmuz 2013) çeşitli etkinliklerle anıl-
dı. Anmaya İMO Ankara Şubesi’nden 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Bülent 
Tatlı ve Yönetim Kurulu Üyesi Özer 
Akkuş da katıldı.

 
Teoman Öztürk için ilk anma töre-

ni Karşıya’daki Anıt Mezarı başında 
gerçekleştirildi. Burada bir konuşma 
yapan TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi 
Ayşe Işık Ezer, Taksim Dayanışma 
Platformu üyesi TMMOB’ye bağlı 
odaların İstanbul şubelerinin yönetici-
lerinin gözaltına alınmalarını hatırlata-
rak, olağanüstü günlerden geçildiğini 
söyledi. Daha aydınlık, özgür ve de-
mokratik bir Türkiye için mücadelesini 
sürdüren TMMOB’nin darbe dönem-

lerinde bile görülmemiş bir baskı ve 
saldırıyla karşı karşıya olduğunu ifade 
eden Ezer, “Gezi Parkı ile başlayan ve 
tüm Türkiye’ye yayılan bir buçuk ayı 
aşkın süredir devam eden, ‘AKP’nin 
ben yaptım oldu’ anlayışını sarsan di-
renişin faturası örgütümüze, AKP’nin 
kent yağmasının, orman, mera, doğa 
yağmasının önünde duran örgütümü-
ze çıkarılmak isteniyor. Gözaltılarla, 
tutuklamalarla, gece yarısı operas-
yonuyla Meclis’ten geçirilen düzen-
lemelerle örgütümüz sindirilmek, yok 
edilmek isteniyor. Bilinmelidir ki; tüm 
bunlar TMMOB’nin kamu yararı mü-
cadelesini asla durduramayacaktır. 
Mesleğimize, örgütümüze, ülkemizin 
kamusal zenginliklerine sahip çıkmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

Teoman Öztürk’ün sözleriyle ko-
nuşmasına devam eden Ayşe Işık 
Ezer, “TMMOB, yüreğindeki insan 
sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve 
zulüm yöntemlerinin söküp atamaya-
cağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği 
emperyalizmin ve sömürgenlerin de-
ğil, emekçi halkımızın hizmetine sun-
mak için, her çabayı güçlendirerek 
sürdürme yolunda inançlı ve kararlıdır. 

Hiçbir baskı TMMOB’yi mücadelesin-
den alıkoyamaz” dedi.

Törende, daha sonra Teoman Öz-
türk’ün kızı Elif Öztürk, arkadaşları 
Oğuz Türkyılmaz, Haydar İlker ve 
Tayfun Görgün birer konuşma yaptılar.

Anıt mezar başında gerçekleştirilen 
anma sonrası Teoman Öztürk anısına 
TMMOB Öğrenci Evi önünde “Her yer 
Taksim, her yer direniş” başlıklı bir forum 
düzenlendi. TMMOB Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Ayşegül Oruçkaptan’ın 
yönettiği forum Taksim Dayanışma 
Platformu’ndan Peyzaj Mimarları Odası 
İstanbul Şube Yazman Üyesi Başak 
Özer’in platformun oluşturulmasından 
bugüne kadar olan süreç hakkında bil-
gilendirmesi ve Gezi Parkı direnişiyle 
ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştığı 
konuşmasıyla başladı.

Başak Özer’in konuşmasından 
sonra katılımcılar arasından söz alan-
lar Gezi Parkı direnişi, kentsel dönü-
şüm adı altında kentlerde uygulanan 
talan politikaları, TMMOB’nin süreçte-
ki önemi ve yeri üzerine düşüncelerini 
aktardılar.
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27 Mayıs 2013 Pazartesi günü İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Yakla-
şık Maliyet - Hakediş” kursu başladı. 

Toplam 24 saat devam eden ve 18 
kişinin katıldığı kursu İnş. Müh. Zafer 
Keskin verdi. 

Keskin kurs süresince; Genel Ta-
nımlar, Projenin Çözümlenmesi ve İş 
Gruplarının Oluşturulması, İmalatların 
Gruplandırılması, Saha İşleri - Beton 
İşleri - Duvar İşleri - Metal İşleri - Isı ve 
Su Yalıtımı - Kapı, Pencere ve Cam İş-
leri - Ahşap ve Plastik İşleri - Kaplama 
İşleri - Aksesuarlar ve Özel İşler – Mü-
teferrik İşler vb, İmalat Miktarlarının 
Hesaplanması (Metraj), Birim Fiyat-
ların Tespiti (Fiyat Analizleri), Maliyet 
Tablolarının Oluşturulması (Yaklaşık 
maliyet – Hakediş), Aşırı Düşük Teklif 
Sorgulamaları, Teknik Şartname Ha-
zırlanması başlıklarında bilgiler verdi. 

11 Haziran 2013 Salı günü İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi Güney 
Özcebe Salonu’nda “Sismik izolasyon 

Sistemleri ve Tasarım Esas-ları” kursu 
başladı. Toplam 10 saat devam eden 
ve 18 kişinin katıldığı kursu Dr. Cenan 

Özkaya verdi. 

Özkaya kurs süresince “Sismik 
İzolasyon Sistemleri, Sismik İzolasyon 
Sistemlerinin Tasarım Esasları, Sismik 
İzolasyon Sistemleri Kullanılarak Bir 
Yapının Depreme ve Servis Yüklerine 
Dayanıklı Tasarımı, Sismik İzolasyon 
Sistemlerinin Testleri, Yakın Saha 
Yapılarının Sismik İzolasyonlu Tasarımı, 
Sıvılaşan Zeminler Üzerindeki Yapıların 
Tasarımı” konularında bilgiler verdi. 

SiSMiK iZOLASYON SiSTEMLERi
T A S A R I M  E S A S L A R I  K U R S U

YAKLAŞIK MALiYET-HAKEDiŞ KURSU

1 Haziran 2013 Cumartesi günü 
İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
“Water CAD ile İçmesuyu Sistemleri 
Tasarımı ve Modellemesi” kursu baş-
ladı. Toplam 12 saat devam eden ve 18 
kişinin katıldığı kursu Çevre Mühendi-
si Bahtıgül Varol verdi. 

Varol kurs süresince; “Hidroliğe 
Genel Bakış Model Uygulaması, Şe-
beke Modelinin Tanımlanması, Water 
CAD Temel Özelliklerinin İncelenme-
si, Diğer Şebeke Elemanları, Model-
Builder, Loadbuilder, TRex, Zamana 
Bağlı Simülasyonlar, Uygulamalar 

(Şebeke Oluşturma, Pompalı Sistem-
ler, Modelbuilder Kullanarak Otomatik 
Model Oluşturma, Loadbuilder Kulla-
narak Otomatik Debi Hesaplamaları, 
TRex Kullanarak Arazi Modelinden 

Kot Değerlerinin Okunması, Sistem 
İyileştirme ve Maliyet Hesapları, EPS 
Zamana Bağlı Analizler, Kritik Bölge-
lerin Belirlenmesi” başlıklarında bilgi-
ler verdi. 

W A T E R  C A D  i l e  i Ç M E S U Y U  S i S T E M L E R i

TASARIMI ve MODELLEMESi KURSU

ve
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Şubemizde 15-16 Haziran 2013 ta-
rihlerinde “İhale Mevzuatı” eğitiminin 
ikincisi verildi. Yine İnş. Müh. Hüse-
yin Yavuz’un verdiği eğitimde “İhale 

Mevzuatı” tüm yönleri ile tartışıldı. 12 
saat devam eden ve 30 kişinin katıldığı 
eğitim İMO KKM Güney Özcebe Salo-
nu’nda yapıldı.

Hüseyin Yavuz eğitim boyunca Tür-
kiye’de kamu alımlarının büyüklüğü, 
ihale usulleri, ihale komisyonu oluşu-
mu, ihale işlem dosyası içeriği, eşik 
değerler ve yaklaşık maliyet,  ihalelere 
katılımında gerekli bilgi ve belgeler, 
ihalelere katılamayacaklar, tekliflerin 
idareye sunumu, tekliflerin ve aşı-
rı düşük tekliflerin değerlendirmesi, 
ihalelere yönelik başvurular ve anlaş-
mazlıkların çözümü, ihale yetkililerinin 
ve isteklerin yükümlülüklerini anlattı. 

Eğitime katılanların İhale Mevzua-
tı’ndaki son düzenlemelere dair soru-
larına cevap bulabildikleri eğitime önü-
müzdeki dönemde devam edilecek.

i H A L E  M E V Z U A T I  E Ğ i T i M i

H
aberler

“ D H I - M I K E  1 1 ”  K U R S U
21-22 Haziran 2013 tarihlerinde 

İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 
bir boyutlu taşkın modelleme ve ba-
raj yıkılma analizlerini (hidrolik analiz-
ler) içeren “DHI – MIKE 11; 1D FLOW 
MODEL DAM BREAK ANALYSIS” 
kursu düzenlendi. Toplam 14 saat de-
vam eden ve 30 kişinin katıldığı kursu 
Çek Cumhuriyeti’nden Jan Spatka 
verdi. 

Spatka kurs süresince; DHI 1D’ye 
genel bakış, matematiksel modelleme, 
muhtemel taşkın simülasyonları hidro-
dinamiğine dair 1D uygulamaları, taşkın 

modülü, taşkın yapılarına dair erozyon 
oluşumu ve sonuç analizi konularında 

bilgi verdi. Kurs programı soru-cevap ve 
tartışmalar bölümü ile son buldu.

M I K E  b y  D H I  M O D E L L E M E
K E N T S E L  v e  K I R S A L  U Y G U L A M A L A R  S E M i N E R i

20 Haziran 2013 Perşembe günü 
“Mike by DHI Modelleme- Kentsel 
ve Kırsal Uygulamalar” semineri dü-

zenlendi. İMO KKM Rüştü Özal Sa-
lonu’nda gerçekleştirilen semineri 
Jørgen Bo Nielsen (DHI Denmark) 

ve Evzen Zeman (DHI Hydroinform, 
Czech Republic) dili İngilizce olarak 
verdi. 

Nielsen ve Zeman seminer-
de “DHI-Su Sektörüne dair Genel 
Bilgi, İklim Değişimi-Uyum-Etkilenen 
Sistem Elemanları-Kentsel Sektör 
için Uyum Planlamasına dair Adımlar, 
AB’de Sel Yönetimi-AB Ülkelerinden 
Örnekler” başlıklarında bilgiler verdi.



24 an
ka

ra bülten

 haz-tem-ağu-201
3

İMO Ankara Şubesi Sincan’da 
çöken 10 katlı bina ile ilgili olarak 
5 Temmuz 2013 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı:

 
Sincan Törekent Mahallesi’nde 1999 

yılında inşa edilmiş olan 10 katlı 12 
bloktan oluşan 200 daireli Güneşevler 
Sitesi, beton dayanımının düşük oldu-
ğu gerekçesiyle ‘riskli alan’ olarak ilan 
edilmiş, Afet Yasası kapsamına alınan 
sitenin yıkılarak yeniden inşa edilmesi 
kararlaştırılmış, bu doğrultuda blok-
lardaki daireler boşaltılmış ve yıkım 
işlemlerine başlanmıştı.

Yıkım işlemi tamamlanan bir blo-
ğun hemen yanında bulunan ve he-
nüz yıkım sırası gelmeyen bir blok 26 
Temmuz 2013 tarihinde ‘kendiliğinden’ 
çökmüştür. Binanın ‘riskli’ ilan edile-
rek daha önce boşaltılmış olması, yı-
kım işçilerinin mola saatinde ve olay 
bölgesinden uzakta olmaları herhangi 
bir can kaybının yaşanmamasını sağ-
lamıştır. Can kaybı yaşanmamasını 
sağlayan ‘tesadüf’ hepimiz için se-
vindiricidir. Ancak, bu tesadüf, Afet 
Yasası kapsamında gerçekleştirilecek 
olan yıkımların insan hayatı açısından 
istenmeyen birçok olaya gebe oldu-
ğunu ve bu durumun da kaygı verici 
olduğu gerçeğini görmezden gelme-
mize yol açmamalıdır. 

Afet Yasası Çelişkilerle Dolu
Afet Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle 

birlikte ülkemizde kentsel dönüşüm 
‘deprem riski’ ile özdeşleştirilip bu 
yolla büyük rant projeleri meşrulaş-
tırılmış, dolayısıyla vatandaşlarımız 
büyük mağduriyetlerle karşı karşıya 
bırakılmıştır.

Bir yandan düzenlemeye ilişkin 
mevzuat ile uygulama arasında ciddi 
çelişkiler bulunmakta, diğer yandan 
da kuralsızlığa neden olan boşluklar-
la uygulamalara devam edilmektedir. 
Yapının onarılmasını ya da güçlendi-
rilmesini tamamıyla yok sayan yasa, 
sürece sadece yıkmak üzerinden 

yaklaşmaktadır. Ortaya çıkan yeni 
kentsel düzen ise bir yandan kentte 
yaşayanlar açısından çeşitli mağduri-
yetler yaratırken diğer yandan da kenti 
“otel ve rezidans” odaklı yeni bir rant 
alanına çevirmektedir. Bu süreç, başta 
yoksullar olmak üzere bütün kentlileri 
mağdur etmektedir. 

Afet Yasası kapsamında binaların 
riskli olarak belirlenmesinden binala-
rın yıkımına kadar ilgili her aşamada 
bir dizi sorun baş göstermektedir. Bir 
yapının riskli olarak belirlenmesinin 
kriterleri henüz tam olarak açık de-
ğilken, riskli olarak belirlenen binanın 
yıkımı ve yıkımı gerçekleştirildikten 
sonra binada yaşayan kullanıcıların 
nerede ve hangi koşullarda ev sahibi 
olacağı da ayrı bir muammadır. Ayrıca 
riskli binaların yıkımının gerçekleştiril-
mesinin maliyeti de bina kullanıcılarına 
devredilirken oluşabilecek herhangi 
bir mağduriyette tüm itiraz yolları ka-
patılmakta ve bina kullanıcılarına da 
yeni evler belirli bir bedel karşılığında 
‘borçlandırma’ yoluyla tahsis edilmek-
tedir. Yıkımlar konusunda sorumluluk 
muğlâklaştırıldığı gibi yıkımın faturası 
da vatandaşa kesilmektedir.

Toplumsal sorumluluğumuz gere-
ği uyarıyoruz

Sincan’daki 10 katlı binanın çökme-

siyle birlikte bölgede yaptığımız ince-
lemeler, Afet Yasası’na dayalı olarak 
yapılan/yapılacak yıkım işlemlerinde 
bir plansızlık, yol ve yöntem eksikli-
ği olduğunu, riskli yapıların yıkımına 
ilişkin olarak alınması gereken ilave 
tedbirlerin düşünülmediğini göstermiş 
ve bu yönüyle yıkım işlemlerindeki za-
fiyeti gözler önüne sermiştir.  

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), 
Afet Yasası ilk çıktığı günden bugüne 
gerek vatandaşlar gerekse de kent açı-
sından ortaya çıkacak olumsuzluklar 
hakkında yetkililere uyarılar yapmıştır. 
Ancak görmekteyiz ki; hızlı ve aceleci 
bir şekilde adeta telaşla çıkarılan ya-
saya ilişkin uyarılarımız dikkate alın-
mamaktadır. Ancak, kentin dokusu 
bozulurken ve insanların mağduriyeti 
artarken, bilim ve tekniğe uygun yol ve 
yöntemler ve buna bağlı kural ve şart-
lar oluşturulup, görev, yetki sorumlu-
luklar belirlenmeden yıkım işlemlerine 
başlanması da can kayıplarının yaşabi-
leceği olaylara davetiye çıkarmaktadır.

Bu nedenle İMO Ankara Şubesi ola-
rak toplumsal sorumluluk bilincimizle 
yetkili idarelere bir kere daha sorum-
luluklarını yerine getirme çağrısı yapı-
yoruz. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.  

RiSKLi iLAN EDiLEN BiNALARIN
Y I K I M  i Ş L E R i N D E N  D E  K A Y G I  D U Y U Y O R U Z !

B
as
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A N A D O L U  B U LV A R I - KO N YA  YO L U  B A Ğ L A N T I  YO L U 

“ N E D E N ”  v e  “ N A S I L” ?
İMO Ankara Şubesi Yönetim 

Kurulu Anadolu Bulvarı- Konya Yolu 
arasında yapılmakta olan bağlantı 
yoluyla ilgili olarak 28 Ağustos 2013 
tarihinde basın açıklaması yaptı:

 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 100. 

Yıl ve Çiğdem Mahalleleri ile ODTÜ 
Ormanı’ndan geçirmeyi düşündüğü 
Anadolu Bulvarı ve Konya Yolu arasın-
daki bağlantı yolu için harekete geçti. 
Bir taraftan yolun inşaatı devam eder-
ken, yolun özellikle ODTÜ Ormanı’nda 
bulunan anıt ağaçlara doğru ilerleme-
si mahalle sakinleri ve ODTÜ’lülerin 
tepkisine neden oldu. Ankara’nın 
batı şeridinin trafiğini rahatlatma id-
diasındaki yolun yapımına karşı daha 
önce şerit kesme, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı önünde basın açıklaması 
gibi eylemler gerçekleştirilmiş ve yol 
için ağaçların kesilecek olmasına itiraz 
edilmişti. Son birkaç gündür ise ODTÜ 
öğrencileri, 100. Yıl İnisiyatifi, Çayyolu 
Üç Fidan Parkı Forumu ve Anıtpark 
Forumu ODTÜ A4 kapısı yakınına ça-
dır kurarak yol nöbetine başladı. 

Ankara’da bugün kentin bütününü 
ve ihtiyaçlarını göz önüne almayan ve 
sorunların proje bazlı olarak çözümün-
den yana olan bir yönetim anlayışı hâ-
kimdir. Bu durum rant öncelikli prog-
ram ve projelerin hayata geçirilmesinin 

en önemli destekçisi ve bu anlamda 
kaynakların akılcı kullanımının önün-
de de en büyük engeldir. Ankara’nın 
Ulaşım Ana Planı yoktur; projeler günü 
kurtarmaya, tespit edilen güzergâhtaki 
trafik sorununu çözmeye dönük geliş-
tirilmektedir. Dolayısıyla da geçicidir; 
sorunu geçiştirmek, sorunlu trafiği bir 
başka noktaya taşımakla sınırlıdır. 

Ankara’da kent içi ulaşım, mühen-
disliğin gereklerini yok sayan projeler-
le anılmaktadır. Kent içi ulaşıma dair 
bütünlüklü yaklaşım sergilenmemek-
te, kent içi ulaşımın temel ilkeleri göz 
ardı edilmekte, bölge halkının, meslek 
odalarının ve üniversitelerin görüş ve 
önerileri umursanmamakta, kent “ben 
yaptım oldu” anlayışıyla yönetilmek-
tedir. Kent politikalarının belirleyicisi, 
kentin, kentlilerin, ulaşımın ihtiyaçları 
değil, kentsel değerlerden rant yarat-
mak beklentisi olmaktadır.

Ankara Ana Ulaşım Planı’nın hazır-
landığına dair haberler kamuoyuna 
yansımış ancak planın genel yaklaşımı-
nın ne olduğu, nasıl bir kent içi ulaşım 
planı önerildiği, gelecek kurgusunun 
hangi temelde şekillendiği paylaşılma-
mıştı. Bu sebeple “trafiği rahatlatma” 
iddiası taşıyan yolun hazırlandığı belir-
tilen ulaşım planında yer alıp almadığı-
nı ve yapılması halinde kente olumlu-

olumsuz etkilerinin ne olacağını sor-
mak Ankaralıların en doğal hakkıdır. 

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) 
Ankara Şubesi toplum yararını esas 
alan bir kurum olarak, Ankara’nın bu-
gününü ve geleceğini göz önüne alan 
bir Ana Ulaşım Planı hazırlanmadan, 
kentin ulaşım ihtiyaçları tam olarak 
belirlenmeden gerçekleştirilen ve 
gerçekleştirilecek olan projeleri, tüm 
Ankaralılara ait olan kaynakların kötü 
kullanımı olarak görmektedir.  

Bu nedenle yol inşaatı bir an önce 
durdurulmalı, inatlaşma yerini, katı-
lımcılık esasıyla oluşacak bir ilişkiye 
bırakmalı, parçacı proje uygulama 
anlayışından vazgeçilmeli ve kentin 
araçlar için değil insanlar için planlan-
ması anlayışı hâkim kılınmalıdır.  Melih 
Gökçek, saldırgan, suçlayıcı, rencide 
edici dili terk etmelidir. 

İMO Ankara Şubesi Yönetimi ola-
rak bütünlüklü ve şeffaf bir planlama 
olmaksızın yürütülen program ve pro-
jelerin karşısında olduğumuzu üyele-
rimiz ve kamuoyu ile paylaşır, bu yön-
de uygulamalar devam ettiği sürece 
“neden” ve “nasıl” sorularını da sor-
maya devam edeceğimizi duyururuz. 
Direnişi sürdüren halkın da ifade ettiği 
gibi “Yol bize doğru geldikçe biz bura-
dan yola doğru büyüyeceğiz.”

KASTAMONU TEMSiLCiLiĞi 
Y A P I L A R D A  G Ü Ç L E N D i R M E  S E M i N E R i

01 Haziran 2013 Cumartesi günü 
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası 
Toplantı Salonu’nda Yük. İnş. Müh. 

Hüseyin Tekel tarafından “Yapılarda 
Güçlendirme” konulu seminer verildi.
Yaklaşık 30 üyemizin katıldığı semi-

nerde güçlendirme tanımı, yöntemleri, 
özellikleri ve uygulama esasları konu-
larında bilgiler ve örnekler verildi. Soru 
ve cevaplarla güçlendirme konusu ay-
rıntılı olarak tartışıldı.

Seminer bitiminde kapanış konuş-
ması yapan Kastamonu Temsilcimiz 
Müjgan Alagöz,  Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu’na, seminerin düzen-
lenmesinde emeği geçenlere ve katı-
lımcılara teşekkür etti.

B
asınım
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TMMOB’ye bağlı Oda Başkanları, 
aralarında TMMOB’ye bağlı Oda-
ların yöneticilerinin de bulunduğu 
çok sayıda kişinin haksız yere gö-
zaltına alınmasına ilişkin 9 Temmuz 
2013 tarihinde ortak bir basın açık-
laması yaptı:

 
Bilindiği üzere AKP iktidarı bir ayı 

aşan bir süreden beri hukuku ihlal 
eden uygulamalar eşliğinde  terör uy-
gulamaktadır. 

İktidarın Taksim’de yapmak istediği 
düzenleme mahkeme kararıyla dur-
durulmuş ve içinde Odalarımızın da 
bulunduğu Taksim Dayanışması’nın 
toplumsal direnişinin meşruiyeti yargı 
kararıyla da teyit edilmiştir. İstanbul 
Valisi, Emniyet Müdürü ve Belediye 
Başkanı tarafından açılan park, akşa-
müstü halka yine kapatılmıştır. 

Mahkeme kararını açıklamak üzere 
Gezi Parkı’na gitmek isteyen Taksim 
Dayanışması bileşenleri İstiklal 
Caddesi’nde engellenmiş, polis yine 
halka saldırmış ve dayanışmayı oluş-
turan emek, meslek, demokratik kitle 
örgütleri, siyasi parti temsilci ve yö-
neticilerinden çok sayıda kişiyi gö-
zaltına almıştır. Gözaltına alınanların 
işlemleri dün akşam ve gece yapıl-

mamış, keyfi bir şekilde bugüne bıra-
kılmıştır. 

Gözaltına alınanlar arasında 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri ve TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube 2. 
Başkanı Süleyman Solmaz, TMMOB 
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Başkanı Beyza Metin, TMMOB 
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi 
2. Başkanı Sabri Orcan, TMMOB 
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube 
Sekreteri Akif Burak Atlar, Şube 
Sekreter Yardımcısı Sezi Toprakçı ve 
Mimar Mücella Yapıcı arkadaşlarımız 
da bulunmaktadır. 

İktidar bilmelidir ki, hiç bir baskı, 
TMMOB ve Odalarımızın, mühendis-
lik, mimarlık, şehir plancılığının bilim-
sel-teknik gerekliliklerini savunmamızı 
ve bu doğrultuda davranmamızı en-
gelleyemeyecektir. 

Biz TMMOB’ye bağlı Odaların 
Yönetim Kurullarının Başkanları olarak 
iktidarı uyarıyoruz. Anayasa’ya aykırı-
lık oluşturan hukuksuz uygulamaları, 
göz altıları ve polis terörünü durdurun, 
yönetici arkadaşlarımızı ve bütün gö-
zaltına alınanları serbest bırakın, hu-
kuka uygun davranın! 

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Gölay Şakiroğulları 
Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Baran Bozoğlu 
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Cengiz Göltaş 
Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdullah Zararsız 
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın 
Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Petek Ataman 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Candaş 
İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Levent Tümer
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner Yüzgeç
Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Şevket Demirbaş
Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Dündar Çağlan
Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Besleme
Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Torun
Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar
Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Tunçay Şulan
Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sıtkı Erduran
Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Eyüp Muhcu
Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Kul
Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Gaye Çulcuoğlu
Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Necati Uyar
Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Melike Anıl Bingöl
Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Turhan Tuncer

iKTiDARA SESLENiYORUZ
ARKADAŞLARIMIZI SERBERST BIRAKIN, POLİS ZULMÜNÜ DURDURUN,HUKUKA  UYUN!

İnşaat Mühendisleri Odası Anka-
ra Şubesi, Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi’nde dinleme cihazı bulun-
masıyla ilgili 15 Ağustos 2013 tari-
hinde basın açıklaması yaptı:

TMMOB Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi’nin bulunduğu binanın toplantı 
salonunda sandalye altına monte edil-
miş dinleme cihazı dün (14 Ağustos 
2013) bulunmuştur. TMMOB’ye bağlı 
Mimarlar Odası kâr amacı olmayan, 
bilimsellikle toplum ve kamu yararı 
için çalışan, yönetimi seçimle gelen 

bir meslek odasıdır. Mimarlar Odası’nı 
gizlice dinleyerek bir şeyler arayan 
zihniyet, asıl kendisi gizli hesaplar pe-
şinde olan, kapılı kapılar ardında he-
saplar yapan bir zihniyettir. Toplum ve 
kamu yararı için çalışmak nedir bilme-
yen zihniyetin bunun için çalışan bir 
meslek odasını böylesi terör eylemleri 
ile dinleyerek ardında bir şey araması 
da olağandır. 

Mimarlar Odası dinlenecek bir örgüt 
değildir. Şeffaf, açık ve her şeyi orta-
dadır. Şimdiye kadar ne gizli kapaklı 

bir karar almış ne de gizli bir eylem 
yapmıştır. Mimarlar Odası’nı illaki 
dinlemek istiyorlarsa yaptıkları açık-
lamalara ve çalışmalara, hazırladıkları 
raporlara, açtıkları davalara kulak ver-
meleri yeterlidir. Mimarlar Odası zaten 
bu zeminlerde bütün gerçekliği ve 
şeffaflığı ile kamu ve toplum yararı için 
mücadelesini yürütmektedir. 

Yaşatılan bu terör hadisesinde Mi-
marlar Odası’nın yanında olduğumu-
zu ve karşısında durduğumuz bu olayı 
kınadığımızı kamuoyuyla paylaşırız.

BÖCEK TERÖRÜNÜ KINIYORUZ
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TMMOB’ye bağlı 22 Oda, 4 Hazi-
ran 2013 tarihinde ortak bir açıkla-
ma yaptılar:

 
Taksim’de Gezi Parkı’nı korumak 

için yapılan gösterilerin şiddet ile 
bastırılması nedeni ile ülke genelinde 
düzenlenen protestolarda polisin ser-
gilediği acımasız tutum tüm yurttaşları 
kaygılandıracak boyutlara ulaştı.

Polisin uyguladığı vahşet ve zorba-
lık, kent meydanlarına, revir hizmeti 
sunan meslek odalarımıza, kahvelere, 
işyerlerine, evlerin içine dek uzanmış 
durumda. TMMOB genel merkezinin 
bulunduğu binanın önüne de onlar-
ca gaz bombası atıldı ve bir TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi ayağına isa-
bet eden gaz bombası ile yaralandı. 
Durum öylesi bir noktaya ulaştı ki, 
halkın insani yardım ve dayanışma 
duygularının karşılığı gaz bombaları 
oluyor. Restoran ve kafeler basılarak, 
içeride oturanlar dövülüyor, coplanı-
yor. En demokratik hakkı olan gösteri 
yapma hakkını kullanan insanlara suç-
lu muamelesi yapılıyor. Ülkemiz adeta 
bir gaz cumhuriyetine dönüştürüldü.

Yaşlılar, küçük çocuklar, hamileler 
dâhil herkes gaz bombalarını soluyor. 
Görülüyor ki “orantılı güç kullanımı” 
sözü bir saçmalığı ifade ediyor, ikti-
darın gözü dönmüş zorba zihniyetini 
perdelemek için kullanılıyor. Devlet 
terörünün şimdilik görünen sonucu, 
İstanbul ve Hatay’da iki yurttaşımızın 
ölümü, Ankara’da bir yurttaşımızın be-
yin ölümü, binlerce gözaltı ve binlerce 
yaralı olmuştur. AKP’nin son dönem-

de 4+4+4 formülü ile eğitim sistemini 
bir gecede gericileştirme girişimleri, 
insanların yaşam biçimlerine ve ter-
cihlerine ait düzenlemeler yapılmaya 
çalışılması, kaç çocuk yapılacağından 
1 Mayıs’ın nasıl kutlanacağına varana 
kadar hayatın her alanını tek başına şe-
killendirme isteği halkımızın kaygılarını 
ve tepkilerini artırmıştır. AKP iktidarının 
Cumhuriyet değerleri ve laikliğe yöne-
lik sürekli saldırıları ve hakaretler halkın 
“artık durun” demesine yol açmıştır. 
AKP iktidarının eğitim, sağlık, ulaşım, 
enerji, gıda, kent, imar/yapı politikaları 
bir bütün olarak halka “artık yeter” de-
dirtmiştir. Halkın itirazının artık sadece 
“Gezi Parkı” kapsamında olmadığı, ya-
şamın her alanında var olan dayatma-
lara karşı olduğu görülmelidir.

Emekten yana bağımsız ve de-
mokratik bir Türkiye mücadelesi, 12 
Eylül’den sonra en büyük liberal ve 
gerici saldırıyı bu dönemde yaşamış-
tır. Bu dönemde yasama organı adeta 
AKP’nin bir komisyonuna dönüştürül-
müş, başkanlık sistemi tartışmaları ve 
yeni anayasa girişimleri, bir diktatörlük 
inşaa etme noktasına kadar vardırıl-
mıştır. AKP ve lideri yaşadığımız çağın 
benzer diktatörlüklerinin tüm özellikle-
rini politikalarında bire bir barındırmak-
tadır. Meclis’te gece yarıları toplumsal 
denetim ve tartışma mekanizmala-
rından kaçırılarak yasal düzenleme 
yapmayı alışkanlık haline getiren AKP, 
mevcut sayısal gücünü toplumu kural-
sızca yeniden şekillendirmek için kul-
lanmaktadır. AKP iktidarı meslek alan-
larımızı ilgilendiren birçok düzenlemeyi 
mühendis, mimar ve şehir plancılarını 

yok sayarak hayata geçirmiştir. Bugün 
kendisine biat etmeyen tüm demokra-
tik kitle örgütleri gibi TMMOB örgütlü-
lüğü de ağır saldırı altındadır.

En ufak itiraza karşı siyasal güç kul-
lanmayı alışkanlık haline getiren AKP, 
kendisinin yandaşı haline getirdiği 
kolluk gücü ile günlerdir yaşam alan-
larımıza gaz bombaları yağdırmakta-
dır. Yaşamına yitiren ve yaralananların 
tam sayısının bile belirlenemediği bu 
vahşeti toplum vicdanı ve tarihin bel-
leği unutmayacaktır. Yurttaşların can 
güvenliği bizzat kendilerini korumak-
la görevlendirilenler tarafından tehdit 
edilmektedir. AKP lideri kendisine oy 
verenleri sokağa dökme tehdidi ile ge-
lişen toplumsal muhalefeti bastırmak 
istemektedir.

Ne yazık ki sergilenen bu açık hu-
kuksuzluğa karşı ne savcılar harekete 
geçmiş, ne de “milyonlarca yandaşını” 
sokağa dökmekle tehdit eden AKP li-
derinin üslubunda en ufak bir değişiklik 
olmamıştır. AKP’nin, toplumun birçok 
kesimi tarafından geliştirilen eylemler-
de sağduyusunu yitirdiği ve polise ver-
diği talimatlarla ülkemizi kaosa sürük-
lediği ortadadır. Ülkesini Ortadoğu’da 
savaşın eşiğine getiren ve kendi halkını 
acımasızca gaz bombasına boğan 
AKP sözcülerinin tahripkâr üslubuna 
karşı tüm halkımızı sağduyulu davran-
maya ve yaşam alanlarımızı korumak 
için direnmeye çağırıyoruz.

İktidar olanaklarına tutunan AKP’nin 
gücü, halkı biber gazı ile sindirmeye 
yetmeyecektir. Biz TMMOB’ye bağlı 
bütün Odalar olarak iktidarın bu terör 
ve zorbalığını kınıyor, protesto ediyor 
ve halkımızla birlikte artık durun, bu 
zorbalığı durdurun diyoruz. İktidarı 
ve emniyet yetkilerini, halkımıza karşı 
geliştirilen acımasızca saldırılara son 
vermeye çağırıyoruz.

Unutulmamalıdır ki “Hiçbir iktidar 
halkına düşman olamaz. İktidar halka 
düşman olursa, halk iktidara direnir.”

GÜCÜNÜZ HALKI SiNDiRMEYE YETMEYECEK
D E V L E T  T E R Ö R Ü N Ü  D U R D U R U N ,  Z O R B A L I Ğ A  S O N  V E R İ N !
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TMMOB’ye bağlı odaların yönetim 
kurulu başkanları 30 Temmuz 2013 Salı 
günü saat 11.00’de Taksim Hill Otel’de 
bir basın toplantısı ile TMMOB’nin 
meslek alanlarına hükümetin mü-
dahalesini ve Cumhurbaşkanı onay 
sürecinde olan yasa değişikliği ko-
nusunu değerlendirerek, kamuoyunu 
bilgilendirdiler.

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner 
Yüzgeç’in de katıldığı basın toplantı-
sında odalar adına ortak metni Makina 
Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı 
Ali Ekber Çakar okudu.

Oda başkanları basın toplantısından 
sonra odaların İstanbul Şube Başkan 
ve yöneticileri ile birlikte toplu olarak 
Gezi Parkı’nı ziyaret ederek parkta-
ki son durumu denetlediler. Parkta 
Gezi direnişinde hayatlarını kaybe-
den gençlerin isimlerinin yazılı olduğu 
temsili taşların önünde MMO Başkanı 
Ali Ekber Çakar ve Mimarlar Odası 
Başkanı Eyüp Muhçu kısa birer açık-
lama yaptılar. Ali Ekber Çakar, Gezi 
Parkı’na AVM ve rezidans yapımını en-
gelleyen toplumsal muhalefetin ön saf-
larında yer alan TMMOB’nin mücade-
lesinin devam edeceğini, Gezi direnişi 
sırasında hayatını kaybeden gençlerin 
anıları önünde saygıyla eğildiklerini 
ifade etti. Cumhurbaşkanına bir çağ-
rıda bulunan Eyüp Muhçu ise yasayı 

Meclisteki muhalefet partileri aracılığı 
ile Anayasa Mahkemesi’ne götürecek-
lerini ve Anayasa Mahkemesi’nin yasa-
yı iptal edeceğine inandıklarını söyledi. 

Cumhurbaşkanı, TMMOB ve 
Odalarının Anayasal Yetkilerini 
Ortadan Kaldıran Düzenlemeyi 
Onaylamamalıdır!

Değerli Basın Mensupları,
Bilindiği üzere 09.07.2013 tarihinde 

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 
“torba yasa” içindeki 3194 sayılı İmar 
Yasası’nın 8. maddesine eklenen (ı), (i) 
ve (j) bendleri ile, TMMOB ve biz bağlı 
Odalarına yönelik kapsamlı bir ope-
rasyon daha yapılmıştır.

Yine AKP iktidarı tarafından üç yıl 
önce ve yine bir gece yarısı operasyo-
nuyla ve yine bir “torba yasa” içinde ya-
pılan değişiklikle, yabancı mühendisler 
ülkemiz mühendislerinden ayrıcalıklı 
kılınmıştır. İktidar, iki yıl önce de Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle TMMOB’yi 
otoriter bir tarzda vesayet altına alma 
yönünde adımlar atmış, bütün ülkeyi 
ranta dayalı bir şekilde imara açma po-
litikaları kapsamında yeni yasa ve yö-
netmelik değişiklikleri yapmıştır.

6235 sayılı TMMOB Yasası’nın bütü-
nünü değiştirme girişimi ise TMMOB ve 
Odalarımızın yürüttüğü kampanya üze-

rine bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından ertelenir gibi gösterilmiş an-
cak çok önemli bir düzenleme, Gezi 
Parkı direnişinin ardından intikamcı bir 
tarzda, İmar Yasası içinde yapılan bir 
değişiklikle gündeme gelmiştir.

İmar Yasası’nın 8. maddesine ekle-
nen (ı) bendi, biz Odaların çok önemli 
bazı yasal yetkilerini ortadan kaldır-
makta; (i) bendinde, ilim ve edebiyat 
eseri sayılan imar planlarının değiş-
tirilmesinde plan müellifinin izninin 
alınmaması getirilmekte; (j) bendi ise 
Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’nda bilim 
eseri olarak tanımlanan mimari pro-
jelerin eser olup olmadığını Bakanlık 
bünyesindeki bir Estetik Kurul’un 
keyfiyetine bırakmaktadır. Bu kurulun 
kimlerden oluşacağı, hangi kriterlere 
bağlı olarak çalışmalarını yürüteceği-
nin belirlenmemiş olması ise hukuk 
devleti ilkesine aykırıdır. Belirlilik ve 
öngörülebilirlik özellikleri taşımayan, 
hukuki güvenlik sağlamayan bu gibi 
kurallar Anayasa’nın 2. maddesi ile 
bağdaşmamaktadır.

Söz konusu (i) ve (j) bendlerindeki dü-
zenlemelerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Yasası, 4117 sayılı Edebiyat 
ve Sanat Eserlerinin Korunmasına 
Dair Bern Sözleşmesi’nin Kabulüne 
Dair Yasa ile Anayasa’ya aykırı ola-
rak; mimarların İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesinden de kaynaklanan en 
doğal ve evrensel bir hak olan eser 
sahipliği hakkını, İmar Yasası yoluyla 
ortadan kaldırmaya yönelik olduğu 
görülmektedir.

İmar Yasası’nın 8. maddesine ekle-
nen (ı) bendi ise tam olarak şöyledir: 
“Harita, plan, etüt ve projeler; idare 
ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen 
yetkili kuruluşlar dışında meslek oda-
ları dahil başka bir kurum veya kurulu-
şun vize veya onayına tabi tutulamaz, 
tutulması istenemez. Vize veya onay 
yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle 
müelliflikler veya bunlara ait kuruluş-
ların büro tescilleri iptal edilemez veya 
yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirile-
mez. Müelliflerden bu hükmü ortadan 

iSTANBUL’DA ORTAK BASIN TOPLATISI
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kaldıracak şekilde taahhütname talep 
edilemez.”

Bu bend, öncelikle, Anayasa’da ta-
nımlanan kamu kurum ve kuruluşu ni-
teliğindeki, kamu tüzelkişiliği bulunan, 
yerinden yönetim özerk kuruluşları 
olarak tanımlanan ve bu nitelikleriyle 
Türkiye’nin kamu idari yapısı içinde 
yeri bulunan, kamu adına üyelerinin 
ve kamunun yetki devri ile verdiği hiz-
metlerin mesleki denetimini yapan biz 
Odaların ve üst Birliğimiz TMMOB’nin 
Anayasal-yasal dayanaklarının hukuk 
dışı bir şekilde ihlali anlamına gelmek-
tedir.

İmar Yasası’nın 8. maddesine ek-
lenen bendlerle yapılan değişiklikler, 
özetle;

•Ülke kaynaklarının talanına 
karşı çıkan Meslek Odalarını ve 
TMMOB’yi işlevsizleştirmeyi,

•Odaların üyeleriyle ilişkisini zayıf-
latmayı, giderek ortadan kaldırmayı,

•Odaların gelirlerine el koymayı, 
•Kamusal-toplumsal yeraltı-ye-

rüstü kaynak ve varlıkların talanını 
iktidarın elinde merkezileştirerek pi-
yasaya açmayı, metalaştırmayı,

•Kentsel dönüşüm, kentsel rant 
programlarının önündeki bilimsel, 
teknik mesleki denetimi ve toplum-
cu engelleri ortadan kaldırmayı,

•Birbirinden farklı özerk yerin-
den yönetim kuruşları olan Meslek 
Odaları ve Belediyelerin Anayasal 
hak, yetki ve görevlerini ellerinden 
almayı,

•Mimarların Fikir ve Sanat Eserleri 
Yasası kapsamındaki mimari proje-
lerini eser olmaktan çıkarmayı, telif 
haklarına el koymayı,

amaçlamakta ve ele geçirileme-
yen, rant politikalarına karşı duran 
TMMOB’yi etkisizleştirmeyi amaçla-
maktadır.

Bilindiği gibi bugünkü iktidar, serma-
ye birikim ve rant sürecini, büyük oran-
da, kentsel-kırsal alanlar ve koruma 
altındaki alanların dönüşüm program-
larına bağlamıştır. AKP iktidarı her şeyi 
metalaştırma, piyasalaştırma peşinde-
dir. TMMOB ve bağlı Odaları ise söz 

konusu yasa bendinde anılan “harita, 
plan, etüt ve projeleri”, mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığı disiplinlerinin 
bilimsel-teknik gerekleri ve kamu-top-
lum yararını gözeterek denetlemekte-
dir. Ancak bu son operasyonla Odalar 
ve TMMOB’nin Anayasal ve yasal mes-
leki denetim yetkileri elinden alınmak-
ta, sınırsız bir talanın önü açılmaktadır.

Kentsel, kırsal, yeraltı ve yerüstü 
doğal kaynakların talanına karşı çıkan 
meslek odalarını işlevsizleştirmenin, 
Odalar ile üyelerini, üyelerin projelerini 
mesleki denetim ilişkisi dışına çıkar-
manın sonucu, bilim dışı piyasa key-
fiyeti ve serbestisini egemen kılmak 
olacaktır.

Ayrıca Odalarımızca gerçekleştirilen 
mesleki denetim uygulamaları sonu-
cunda, sahte lisans diplomaları ve/
veya sahte diploma denklik belgele-
riyle kayıt olan, kayıt olmak üzere baş-
vuran birçok sahte mimar-mühendis 
olduğu tespit edilmiştir. Bugüne kadar 
tespit edilen bu kişiler hakkında sahte 
resmi belge düzenlemek ve kullanmak 
ile 3458 sayılı Yasaya muhalefetten do-
layı suç duyurusunda bulunulmuş, ya-
pılan yargılamalar sonucunda 21 kişi 
hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş 
olup, diğerleri ile ilgili takibat devam 
etmektedir.

İmar Yasası’nda yapılan değişiklikle 
Meslek Odalarının denetim yetkileri-
nin budanması, böylesi sahteciliklerin 
tespit edilmesini de engelleyerek, ka-
musal denetimin önünü tıkayacak ve 
halkımızı sahte mimar ve mühendis-
lerle karşı karşıya bırakacaktır.

Bu değişiklik, iki yıl önceki, TMM-
OB’yi ve yerinden yönetim özerk kuru-
luşları olan meslek kuruluşlarını otoriter 
bir tarzda vesayet altına almaya yöne-
lik Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
yapılan düzenlemelerin devamı nite-
liğindedir ve Anayasa’nın başta 135. 
maddesi olmak üzere 2, 5, 123, 124, 
138. maddelerine açık bir şekilde aykı-
rılık oluşturmaktadır.

Söz konusu değişiklik önergesinin 
TBMM Genel Kuruluna sunuluş biçimi 
de yanlıştır. Zira 6235 sayılı TMMOB 

Yasası, İmar Yasası’nda değişiklik 
kapsamında ele alınamaz. Bu husus 
Meclis İçtüzüğü’nün 87. maddesine 
açıkça aykırılık oluşturmuştur. Ayrıca 
6235 sayılı TMMOB Yasası’nı ilgilen-
diren bir konuda TMMOB ve bağlı 
Odaların görüşlerinin alınmamış ol-
ması da mevzuat hazırlama usul ve 
esaslarına aykırıdır.

Değerli Basın Mensupları,
Biz Odalar ve TMMOB, tam bir birlik 

içinde, ülke, kamu, halk çıkarları, mü-
hendislik, mimarlık, şehir plancılığının 
bilimsel teknik gerekleri doğrultusun-
daki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Bunu hiçbir antidemokratik güç ve 
düzenleme engelleyemeyecek, dur-
duramayacaktır.

Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle 
Anayasal tabanı bulunmayan bu dü-
zenlemenin Cumhurbaşkanınca onay-
lanmaması, reddedilmesi gerektiği 
açıktır.

Kuvvetler ayrılığı ile özerk kamu-
sal, mesleki ve toplumsal yapıları 
ortadan kaldıran antidemokratik dü-
zenlemelerin devamı olan bu konu-
nun Cumhurbaşkanınca ele alınışı, 
AKP’nin uyguladığı neoliberal politika-
ların ulaştığı nokta açısından, duyarlı 
herkese yeni bir değerlendirme olana-
ğı da sunacaktır.

Demokrasi, kuvvetler ayrılığı, ye-
rinden yönetim özerk kuruluşlarının 
görev ve yetkileri, Türkiye’nin imarında 
mühendislik, mimarlık, şehir plancılı-
ğının yeri ve rant politikaları gibi, ka-
muoyunun önem verdiği son derece 
önemli konular, Cumhurbaşkanını bu 
konu özgülünde önemli bir karar ver-
menin eşiğine getirmiştir.

Cumhurbaşkanı’nı, TBMM’nin 
09.07.2013 tarihli 135. birleşiminde 
görüşülen “Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” içindeki 
3194 sayılı İmar Yasası’nda değişik-
lik yapılmasına dair düzenlemeyi, 
Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri 
kapsamında onaylamaması yönünde 
kamuoyu önünde duyarlılığa davet 
ediyoruz.
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TMMOB’ye bağlı Odalar, TMM-
OB’nin yetkilerini kısıtlayan Torba 
Yasa ile geçirilen 3194 Sayılı yasa 
değişikliğine ilişkin olarak 11 Tem-
muz 2013 tarihinde ortak bir basın 
açıklaması yaptı:

İktidar TMMOB’yi Geriletemeye-
cek, Mücadelesini Asla Durdurama-
yacaktır

Mesleğimize, Örgütümüze, Ülke-
mizin Kamusal Zenginliklerine Sa-
hip Çıkmaya Devam Edeceğiz

AKP iktidarı, önceki gece yine bir 
“torba yasa” içinde, TMMOB ve bağlı 
Odalarını hukuk dışı bir şekilde sınırla-
maya yönelik bir yasa değişikliği yap-
mıştır. Aynı iktidar üç yıl önce yine bir 
gece yarısı operasyonuyla, yabancı 
mühendisleri ülkemiz mühendislerin-
den ayrıcalıklı kılacak bir yasa deği-
şikliği yapmış, daha sonra, iki yıl önce 
Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
TMMOB’yi otoriter bir tarzda vesayet 
altına alma yönünde adımlar atmış, 
bütün ülkeyi rant eksenli bir şekilde 
imara açma politikaları doğrultusun-
da yeni yasa ve yönetmelik değişik-
likleri yapmıştır. TMMOB Yasasının 
bütününü değiştirme girişimi ise 
TMMOB ve Odalarımızın yürüttüğü 
kampanya üzerine bizzat Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından erte-
lenmek zorunda kalınmış, daha doğ-
rusu Anayasa değişiklikleri dönemine 
ertelenmiş gibi gösterilmiştir. Fakat 
Taksim’de yapılmak istenen, bilime, 
tekniğe, mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığına aykırı düzenlemeler kar-
şısında yargıya başvuran ve haklılığı 
yargı tarafından teyit edilen Odalarımız 
ve TMMOB’ye iktidarın duyduğu rant 
eksenli kin, önceki gece yapılan ani 
değişikliklerle ve TMMOB’ye bağlı 
Odalarımızın İstanbul Şube yönetici-
lerinin gözaltına alınmalarıyla yansı-
mıştır. İktidarın yaptığı bütün mevzuat 
değişiklikleri, birazdan değineceğimiz 
üzere Anayasa’nın kamu kurum ve 
kuruluşu niteliğindeki meslek odala-
rıyla ilgili gayet sarih olan hükümleri-

ne aykırıdır, hukuk dışıdır ve tarihsel 
meşruiyeti yoktur. Yapılan değişiklikle 
Odaların yeni talanları önleme gücü 
hukuken olanaksız hale gelmektedir

Önceki gece yapılan değişiklikler, 
özet olarak;  

•	Ülke kaynaklarının talanına karşı 
çıkan meslek odalarını işlevsizleş-
tirme,
•	Odaların üyeleriyle ilişkisini za-

yıflatmak ve giderek ortadan kal-
dırmak,
•	Odaların gelirlerine el koymak,   
•	Kamusal-toplumsal kaynak ve 

varlıkların talanını iktidarın elinde 
merkezileştirerek piyasaya açmak, 
metalaştırmak,
•	Kentsel dönüşüm, kentsel rant 

programlarının önündeki bilimsel, 
teknik mesleki denetimi ve toplum-
cu engelleri ortadan kaldırmak,
•	Özerk yerinden yönetim ku-

ruşları olan Belediyeler ve Meslek 
Odalarının Anayasal hak, yetki ve 
görevlerini ellerinden almak,
•	Mimarların Fikir ve Sanat Eserleri 

Yasası kapsamındaki mimari proje-
lerini eser olmaktan çıkarmak, telif 
haklarına el koymak,

ve sonuçta teslim alamadığı TMM-
OB’yi etkisizleştirmek istemektedir.

Oysa 1954 yılında 6235 Sayılı Yasa 
ile kurulan ve 24 Odanın üst birliği 
olan TMMOB, kökleri 1900’lü yılla-
rın başına dayanan bir örgütlenme 
ve mücadele geleneğinin ürünüdür. 
TMMOB ve bağlı Odaları, bir yandan 
meslek-meslektaş haklarını koruyup 
geliştirirken, diğer yandan bilimsel-
teknik mesleki bilgi birikimini ve örgüt-
sel gücünü kamu ve toplum yararına 
sunmak için faaliyet yürütür, yasal da-
yanağını Anayasa’nın 123, 124, 135. 
maddelerinden alan kamu kurumu 
niteliğinde, kamu tüzel kişiliğine sahip 
meslek kuruluşlarıdır ve yerinden yö-
netim esasına dayanırlar.

Mühendislik, mimarlık, şehir plan-

cılığı hizmetleri; çevre ve kentleşme 
politikalarının dinamik güçlerinin ba-
şında yer alırlar. Ciddi bilim-teknik po-
litikaları, olağan koşullar ve toplumsal 
bir kalkınma perspektifi içinde mü-
hendislik, mimarlık, şehir plancılığı-
nın yeri, konumu v.b. böyledir. Ancak 
Türkiye’nin kalkınma dönemlerinde 
belirli bir yeri olan meslek disiplinle-
rimiz bugün bilimsel gereklerden hız-
la uzaklaşan bir tarzda ve çok yönlü 
olarak etkisizleştirilmeye çalışılmakta, 
mesleki deformasyon, işsizlik ve yok-
sullukla yüz yüze getirilmektedir.

Meslek disiplinlerimiz neoliberal 
dönemin doruğa ulaşan ekonomi po-
litikalarına bağlı olarak siyasi iktidar-
lar tarafından ikinci plana itilmiş, bazı 
alanlardaki yetkiler uluslararası ser-
maye kuruluşlarına devredilmiş, bazı 
alanlar neredeyse ortadan kaldırılmış; 
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
hizmetlerinin ana sektörleri kamusal 
fayda anlayışından çıkarılıp serbest-
leştirme, özelleştirme, ticarileştirme-
nin arpalıkları haline getirilmiştir.

Kentler rantlara göre şekillendiril-
mekte, plansızlık egemen kılınmakta-
dır. Çalışma yaşamı, mühendislik bilim-
lerinin uygulanması gereken işçi sağlığı 
ve iş güvenliği önlemlerinin dışında 
tutulmaktadır. İnsanca barınma hakkı-
nın ve deprem gerçeğinin gerektirdiği, 
yapı denetimi, enerji, tarım, orman, su 
kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi 
alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığının mesleki denetim, periyo-
dik kontrol, ölçüm v.b. bilimsel-teknik 
kriterleri devre dışı bırakılmaktadır.

Son yıllarda yapılan mevzuat deği-
şiklikleri ile meslek disiplinlerimizin uy-
gulama alanları adım adım daraltılmış-
tır. Kanun Hükmünde Kararnameler 
bu saldırılara yeni halkalar eklenmiş; 
kamu yönetiminin tekelci/otoriter ni-
telikte yeniden düzenlenmesinin yanı 
sıra, mühendislik, mimarlık, şehir plan-
cılığı ve TMMOB mevzuatı, Anayasa ve 
yasalara açıkça aykırılık oluşturacak 

MESLEĞiMiZE, ÖRGÜTÜMÜZE, ÜLKEMiZiN KAMUSAL ZENGiNLiKLERiNE 

SAHiP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞiZ
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bir şekilde iktidar bürokrasisi tarafın-
dan düzenlenir hale gelmiştir.

Bu düzenlemeler, Anayasa ve İdare 
Hukuku çerçevesinde merkezi idare 
ile özerk yerinden yönetim kuruluşları 
arasında olması gereken “vesayet” 
denetimini aşan, tekelci, otoriter bir 
yönetim anlayışının ürünü olarak bazı 
özerk kamu tüzelkişiliklerinin özerk-
liğini ortadan kaldırmakta, bazıları-
nı da doğrudan bakanlık bünyesine 
almaktadır. Ana amaç, mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığı meslek ör-
gütlerinin yürüttüğü kamusal hiz-
metleri, kamu otoritesi yoluyla ser-
bestleştirip, piyasaya sunmak ve rant 

alanlarına dönüştürmektir.

Yürütme erkinin tahakkümünü her 
alana yayanlar, meslek ve kitle örgüt-
lerinin “apolitik” ve bilim-teknik dışı 
olmasını, bu örgütlenmelerin siyasal 
iktidarın güdümünde çalışmalar yü-
rütmesini, kamu yararını, halk sağlığı-
nı ve can güvenliğini gözetmemesini, 
her şeyin sermaye birikim süreçlerine 
tabi olmasını istemektedirler. Ancak 
bu kapsamlı ve bilime, insana, ülke, 
kamu, halk çıkarlarına düşman olan 
bu politikalara karşı direnmek, bilin-
meli ki bizler için bir onurdur.

Bugünkü TMMOB’yi bizlere miras 

bırakan, 1974-1980 dönemi TMM-
OB’sinin Başkanı sevgili Teoman Öz-
türk’ün 19. ölüm yıldönümünde özel 
olarak belirtmek isteriz ki, hiçbir güç 
TMMOB ve bağlı Odalarını halkçı, 
toplumcu, kamucu değerlerinden u-
zaklaştıramayacaktır.

İktidar TMMOB’yi geriletemeyecek, 
mücadelesini asla durduramayacaktır.

Mesleğimize, örgütümüze, ülkemi-
zin kamusal zenginliklerine sahip çık-
maya devam edeceğiz.

Yaşasın Taksim Gezi Parkı Direni-
şimiz! Yaşasın TMMOB!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Meclis’te gece yarısı Torba Yasa içinde geçirilen 3194 
Sayılı yasa değişikliğine ilişkin olarak 10 Temmuz 2013 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı:

 
Taksim Gezi Parkı direnişinin iktidar üzerinde yarattığı 

sarsıntının faturasını TMMOB’ye çıkartmak isteyen AKP, bir 
taraftan Odalarımızın İstanbul şubelerinin yöneticilerini gö-
zaltına almakta diğer yandan da Meclis Genel Kurulu’nda 
görüşmeleri devam eden Torba Yasaya bir gece yarısı ope-
rasyonu ile eklediği bir madde ile TMMOB’nin ve odalarının 
asli görevi olan mesleki denetimi ortadan kaldırmaktadır.

Meclis içtüzüğüne aykırı olarak önergenin tamamı 
okunmadan Genel Kurul’da kabul edilen 3194 Sayılı İmar 
Kanunu’nun 8. maddesine eklenen bir bentle “Harita, plan, 
etüt ve projeler; ilgili idare kanunlarında açıkça belirtilen yet-

kili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum 
veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması 
istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri ne-
denlerle müellifler ve bunlara ait kuruluşların büro tescilleri 
iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktiri-
lemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekil-
de taahhütname talep edilemez” düzenlemesi yapılarak, 
TMMOB’ye bağlı meslek odalarının meslektaşları üzerinde-
ki denetimi tamamen kaldırılmaktadır.

Kentlerin üzerindeki kirli emellerine, rant oyunlarına engel 
olarak gördüğü TMMOB’yi bertaraf ederek kendine “diken-
siz bir gül bahçesi” yaratmak isteyen AKP İktidarı, dün gece 
yarısı yaptığı operasyonla;

-Ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan TMMOB’yi ve 
bağlı odalarını işlevsizleştirmektedir,

-Kamu kaynaklarının talanını merkezileştirmektedir,

-Yerinden yönetim kuruşları olan belediyeler ve meslek 
odalarının Anayasa’ya rağmen hak, yetki ve görevlerini elle-
rinden almaktadır,

- Mimari projeleri Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamın-
dan ve eser olmaktan çıkarmaktadır.

Bir kere daha söylüyoruz;

TMMOB yüreğindeki insan sevgisini ve yurtseverliği, 
baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilin-
ci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin 
değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı 
güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıdır.

TMMOB asla “Padişahım çok yaşa” diyenlerle saf tutma-
yacaktır, “Kral çıplak” demeyi ısrarla sürdürecektir.

TORBACI AKP TMMOB’DEN MESLEĞiMiZDEN ELiNi ÇEK
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TMMOB, TMMOB’nin ve bağlı oda-
larının asli görevi olan mesleki deneti-
mi ortadan kaldırmaya yönelik olarak 
torba yasa içerisinde 3194 Sayılı İmar 
Yasası’nda yapılan değişikliğin veto 
edilmesi istemiyle Cumhurbaşkanlığı 
makamına 24 Temmuz 2013 tarihinde 
bir yazı gönderdi.

 
TC. CUMHURBAŞKANLIĞI MA- 

KAMI’NA
Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
9 Temmuz 2013 tarihli 135. birle-
şiminde görüşülen ve kamuoyun-
ca “Torba Yasa” olarak adlandırılan 
478 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’da 3194 sayılı 
İmar Yasası’nda değişiklik yapılmasına 
dair düzenleme de bulunmaktaydı. 
Söz konusu torba yasa görüşmeleri 
sırasında iktidar milletvekillerince saat 
21.00 sularında 3194 sayılı Yasa’nın 8. 
Maddesinde değişiklik içeren düzen-
lemeye eklenmek üzere (ı) bendi ola-
rak “Harita, plan, etüt ve projeler; 
idare ve ilgili kanunlarında açıkça 
belirtilen yetkili kuruluşlar dışın-
da meslek odaları dahil başka bir 
kurum veya kuruluşun vize veya 
onayına tabi tutulamaz, tutulması 
istenemez. Vize veya onay yaptı-
rılmaması ve benzeri nedenlerle 
müelliflikler veya bunlara ait kuru-
luşların büro tescilleri iptal edile-
mez veya yenilenmesi hiçbir şekil-
de geciktirilemez. Müelliflerden bu 
hükmü ortadan kaldıracak şekilde 
taahhütname talep edilemez” biçi-
mindeki önerge verilmiş ve bu önerge 
iktidar partisi milletvekillerince kabul 
edilerek makamınıza sunulmuştur.

Onay için makamınıza sunulmuş 
olan 6495 sayılı Yasa’nın TBMM’ye 
iade edilmesi gerekmektedir. Çünkü;

1- Bu düzenleme, 6235 sayılı 
TMMOB Yasası’nı ilgilendirdiğinden 
İmar Yasası’nda değişiklik yapılmasına 

dair tasarı kapsamında ele alınamaz. 
Bu nedenle ve önergenin sunuluş bi-
çimiyle de Meclis İçtüzüğü’nün 87. 
maddesine açıkça aykırıdır.

2- 6235 sayılı TMMOB Yasası’nı il-
gilendiren bir konuda gerek TMMOB 
gerekse bağlı odaların görüşü alınma-
mıştır. Bu yönüyle de mevzuat hazır-
lama usul ve esaslarına, demokratik 
katılımcılık ilkesine aykırıdır.

3- Malumunuz olduğu üzere, 
Devlet Denetleme Kurulu (DDK)’nca, 
14 Şubat 2008 tarihli talimatınızla 
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 
Kuruluşlarının, “teşkilat yapıları, faa-
liyetleri, denetimleri ve organlarının 
seçimlerine dair esasların değer-
lendirilmesi ile bunların etkin ve ve-
rimli şekilde hizmet yürütmelerinin 
ve geliştirilmesinin sağlanmasını” 
hedeflediği ileri sürülen bir “araştırma 
ve inceleme” yapılmış ve buna ilişkin 
rapor yayınlanmıştır. Bu rapor başka 
bir tartışmanın konusu olmakla birlik-
te, raporda ülkemizdeki meslek kuru-
luşları incelenirken dünya örnekleri ile 
de karşılaştırmalar yapılmış ve Avrupa 
Birliği’ne katılım sürecinde bu alanda 
düzenleme yapma talebi gelmediği 
notu düşülmüştür. Yani meslek kuru-
luşlarına ilişkin “Avrupa Birliği Katılım 
Ortaklığı”nda bir sorun olmadığı, mev-
zuat düzenleme boyutunda bir talep 
gelmediği açık olduğuna göre, bu dü-
zenleme AB mevzuatına da aykırıdır. 

4- Maddenin görüşülmesi sırasın-
da iktidar milletvekilleri ve oturumu 
yöneten TBMM Başkan Vekili tarafın-
dan, “Verilen önergenin 6235 sayılı 
Yasayı ilgilendirmediği” ifade edilmiş 
olmakla birlikte, daha sonra İktidar 
Partisi Sözcüsü Hüseyin Çelik tara-
fından kamuoyuna yapılan açıklama-
da, Birliğimiz ve Birliğimize bağlı oda 
yöneticileri hakkında yakışık almayan 
bir takım sözler de kullanılarak yapılan 
düzenlemenin Birliğimizin yetkilerinin 
kısıtlanmasına yönelik olduğu açıkça 
ifade edilmiştir. 

5-  TMMOB ve bağlı odaları kamu 
kaynakları dahil olmak üzere hiçbir dış 
kaynaktan yardım almaksızın faaliyet-
lerini yürüten, bu sayede bağımsızlı-
ğını ve tarafsızlığını koruma amacın-
da olan, hiçbir iktidar, siyasi parti ya 
da kurum ayrımı yapmaksızın doğru 
bildiği görüşleri kamuoyuyla payla-
şan demokratik bir örgüttür. Yapılan 
düzenleme ile TMMOB’nin üyeleri ile 
bağlarının kopartılarak etkisiz kılın-
ması hedeflenmekte olup, böyle bir 
amacın demokratik düzenle bağdaş-
mayacağı açıktır. Demokratik toplu-
mun talep ve önerilerinin hiçbir şekil-
de göz önüne alınmadığı bir süreçte, 
daha da ileri gidilerek belirli bir toplum 
kesiminin demokratik katılım süreçle-
rinin ortadan kaldırılmak istenmesi ya 
da en azından siyasi iktidar tarafından 
teslim alınmak istenmesi, Anayasa’nın 
5. Maddesinde yer alan “demokrasi-
nin korunması” göreviyle bağdaşma-
yacak bir tutumdur.

6- Anayasa’nın 135. Maddesinde 
kamu kurumu niteliğinde meslek ku-
ruluşlarının yetki, görev ve sorum-
luluklarıyla ilgili yer alan düzenleme, 
meslek odalarına, üyeleri üzerinde de-
netleme görevi vermiştir. TMMOB’ye 
bağlı odalar da 1960’lı yıllardan bu 
yana mesleki denetim uygulamasını 
hayata geçirmektedir. Bu uygulama-
nın kaldırılmasına yönelik düzenleme 
yapılması, TMMOB’yi Anayasa’dan 
aldığı yetkiyi kullanamaz hale ge-
tirecektir. Bu nedenle TMMOB’nin 
üyeleri üzerindeki denetim yetkisini 
ortadan kaldıracak bir değişiklik açık-
ça Anayasa’ya aykırılık taşıyacaktır. 
Buradan da anlaşılacağı üzere, “vize 
ya da onay” ibareleri ile örtülmeye 
çalışılan mesleki denetim, bir meslek 
kuruluşunun varlık nedenidir. Meslek 
mensubunu denetleyemeyecek olan 
bir örgütün adının meslek kurulu-
şu olamayacağı Anayasa’nın 135. 
Maddesinin amir hükmü gereğidir.

7-  TMMOB ve bağlı odaların TMM-
OB Yasası’na dayanarak yayımlamış 

CUMHURBAŞKANINA TMMOB’NiN YETKiLERiNi KISITLAYAN

YASA DEĞiŞiKLiĞiNi VETO ÇAĞRISI
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oldukları mesleki denetim yönetmelik-
leri yargı denetiminden geçmiş olup, 
TMMOB Yasası ve Anayasa’ya aykırılık 
olmadığı yargı kararlarıyla ortaya kon-
muştur. Yargı denetiminden geçmiş 
olan düzenlemeleri bertaraf etmek için 
yasal düzenleme yapmak Anayasa’nın 
138. Maddesine açıkça aykırıdır. Bu 
konuyla ilgili olarak gerek bazı iktidar 
milletvekilleri ve gerekse iktidar partisi 
sözcüsü tarafından, “Odaların mesleki 
denetim uygulamasının hukuka aykırı-
lığı yönünde yargı kararı bulunduğu” 
şeklinde açıklamalarda bulunulduğu 
görülmüştür. Bu açıklamalar tamamen 
asılsız olup, TMMOB ve bağlı odaların 
tüm karar, işlem ve uygulamaları yargı 
kararları çerçevesinde yapılmaktadır. 
Verilen kararlar da mesleki denetimin 
hukuka aykırı olmadığı yönündedir. 
Siyasal iktidar adına yapılan bu asıl-
sız açıklamaların da devlet adamı 
ciddiyetiyle uyuşmadığını, Birliğimizin 
kamuoyu önünde haksız konuma dü-
şürülmek istendiğini belirtmek isteriz.

8- Konuyla ilgili bir diğer husus da 
meslek kuruluşlarının yöneticilerinin 
yargı gözetimi altında seçimle göre-
ve gelmeleri ve yürürlüğe konulan 
mevzuatın da yine üyelerin onay 
ve katılımıyla düzenlenmiş olması-
dır. Mesleki denetim uygulaması, bir 
yandan kamusal denetimi içerirken 
diğer yandan serbest çalışan mimar, 
mühendis ve şehir plancıların mesle-
ki faaliyetlerini yürütmelerinin güven-

cesini oluşturmaktadır. Bu nedenle 
üyeler tarafından kabul görmektedir. 
Bu konuda da Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile İktidar Partisi adına ya-
pılan açıklamalarda dile getirilen hu-
suslar gerçeği yansıtmamaktadır. Bazı 
kamu idarelerine yapılan şikayetler 
çok küçük bir azınlığa ait olup, çeşitli 
nedenlerle yapılan uygulamaya kar-
şı olanların var olması da olağan bir 
durumdur. Mesleki denetim uygula-
ması ile meslektaşlar arasında haksız 
rekabetin önlenmesi de sağlanmaya 
çalışılmakta olup, mesleğin uygulan-
masına yönelik bu kuralların ortadan 
kaldırılması, meslek mensuplarının 
çoğunluğunun mağduriyetine neden 
olacaktır.

9- Mesleki denetimin kaldırılma-
sıyla; nitelikli yapı üretmekle sorumlu 
proje müellifi meslektaşlarımız ile nite-
likli yapı talebinde bulunan vatandaş 
arasındaki ilişkiyle anlamına kavuşan 
yapı üretim süreci, her iki muhata-
bın da mağduriyetine yol açacaktır. 
Haksız rekabet derinleşecek, imzacı 
veya sahte mühendis, mimar ve şe-
hir plancılar çoğalacak, etüt ve proje 
hizmetlerini maliyet artışı olarak de-
ğerlendiren ve kar hırsıyla her türlü 
denetimden imtina eden vasıfsız mü-
teahhitlerin önü açılacaktır. 

10- Ayrıca, İmar Yasası’nın 8. mad-
desinin (i ve j) bendindeki düzenle-
meler de hukuka aykırıdır. Fikir ve 

Sanat Eserleri Yasası’nda bilim eseri 
olarak tanımlanan mimari projelerin 
İmar Yasası’ndaki değişiklikle orta-
dan kaldırılması, eser olup olmadığı-
nın Bakanlık bünyesindeki bir Estetik 
Kurul’un keyfiyetine bırakılmasını ka-
bul edilemez bulmaktayız. Fikri haklar 
mutlak haklardan olup, bu hakkın ko-
rumasız bırakılması gerek Anayasa’ya 
gerekse uluslararası sözleşmelere ay-
kırıdır. Mimari projeler hem yurt içinde 
hem de uluslararası arenada koruma-
sız bırakılmaktadır. Oysa fikri mülkiyet, 
ayni hak olan mülkiyet hakkını kısıt-
layan yegane haklardan biridir. Kişiye 
sıkı sıkı bağlı olan bu hakkın kısıtlan-
ması İnsan Hakları Sözleşmesi’ne de 
aykırılık taşımaktadır.

Mesleki denetimin kaldırılmasıyla 
mesleğin, meslektaşın ve bu yolla ka-
munun denetiminin ortadan kalkacak 
olması, kamu düzenini de bozucu so-
nuçlar doğuracaktır. Meslek alanımı-
zın bir kaosa sürüklenmesi anlamını 
taşıyan bu düzenlemenin yasalaşma-
ması gerektiğini düşünüyor, Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak 
tüm toplum kesimlerinin taleplerini 
dikkate alarak, konumunuz itibariyle 
Yasayı TBMM’ye iade etmenizi bekli-
yoruz. 

Saygılarımızla, 

Mehmet SOĞANCI
Yönetim Kurulu Başkanı

AFYONKARAHiSAR TEMSiLCiLiĞi 
E N E R J İ  K İ M L İ K  B E L G E S İ  ( E K B )  K U R S U

Afyonkarahisar Temsilciliğimizde 
19-20-21 Ağustos 2013 tarihlerin-
de Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kursu 
düzenlendi. Afyonkarahisar Ticaret 
Odası Salonu’nda 27 üyemizin katılımı 
ile gerçekleşen kursu İnş. Müh. Murat 
Karacaoğlu verdi. 

Karacaoğlu kursta 5627 Sayı-lı 
Enerji Verimliliği kanunu ve Yönetme-
likleri hakkında bilgi verirken uygula-
maya ilişkin örnekler anlattı. Kurs so-
nunda sınav yapıldı.

H
aberler
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, yaşanan gözal-
tılar ve TMMOB’nin yetkilerini kıs-
maya yönelik yasa değişikliği üze-
rine 12 Temmuz 2013 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı:

Kendinden yana olmayan hiç-
bir sese tahammül edemeyen AKP 
İktidarı TMMOB’yi hedef seçti. TM-
MOB darbe dönemlerinde dahi karşı-
laşmadığı, giderek artan bir baskıya, 
saldırıya maruz kaldı AKP İktidarı dö-
neminde.

Taksim Dayanışma Platformu için-
de yer alan arkadaşlarımız TMMOB 
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri ve TMMOB Makina Mü-
hendisleri Odası İstanbul Şube 2. 
Başkanı Süleyman Solmaz, TMMOB 
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Başkanı Beyza Metin, TMMOB 
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi 2. 
Başkanı Sabri Orcan, TMMOB Şehir 
Plancıları Odası İstanbul Şube Sek-
reteri Akif Burak Atlar, Şube Sekreter 
Yardımcısı Sezi Toprakçı, Mimar Mü-
cella Yapıcı, Mimar Canan Yapıcı 8 

Temmuz 2013 Pazartesi günü bir top-
lantı çıkışında Gezi Parkı’na giderken 
gözaltına alındılar. Arkadaşlarımız dün 
yapılan duruşma sonrası tutuksuz yar-
gılanmak üzere serbest bırakıldılar.

AKP, 9 Temmuz 2013 Salı gece-
si Meclis Genel Kurulu’na getirdiği 
korsan bir önerge ve içtüzüğe aykırı 
bir görüşme yöntemiyle TMMOB’nin 
yetkilerini kısıtlayan yasa değişikliğini 
Torba Yasa içinde geçirdi. 

Evet AKP, TMMOB’yi hedef seçti...

Çünkü TMMOB ve Odaları; 
AKP’nin kentler üzerindeki oyununa 

karşı durdu, “Kentsel dönüşüm” adı 
altında “rantsal dönüşüme” karşı çıktı, 

Çünkü TMMOB ve Odaları; 
Yayınladıkları raporlar, basın açıkla-

maları, açtıkları davalarla AKP’nin or-
manları, kıyıları, meraları; suyumuzu, 
toprağımızı yağmalamasının önünde 
durdular,

Çünkü TMMOB ve Odaları; 
Neoliberal politikalarla bu ülkenin 

yağmalanmasına karşı, kamu yararı 
için mücadele ettiler.

Çünkü TMMOB ve Odaları; 
Yağma ve talana karşı mücadelenin 

sembolü olan Gezi Parkı direnişinde 
bir meslek odası sorumluluğu ve bilin-
ciyle hareket ettiler.

TMMOB bundan sonra da mücade-
lesini aynı kararlılıkla, gücünü örgütlü-
lüğünden ve halktan alarak, bilimin ve 
tekniğin ışığında kamu yararına sürdü-
recektir.

AKP’nin ne gözaltıları, ne gece ya-
rısı baskınlarıyla geçirdiği yasal dü-
zenlemeler TMMOB’nin mücadelesini 
durduramayacaktır.

TMMOB, yüreğindeki insan sevgisi-
ni ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yön-
temlerinin söküp atamayacağının bi-
linci içinde, bilimi ve tekniği emperya-
lizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi 
halkımızın hizmetine sunmak için, her 
çabayı güçlendirerek sürdürme yolun-
da inançlı ve kararlıdır. Mücadelesini 
aynı kararlılıkla sürdürecektir.

N E  G Ö Z A L T I L A R  N E  T O R B A  Y A S A L A R

TMMOB’Yi YILDIRAMAYACAK
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK), 7 Temmuz 2013 tarihin-
de taksim’de yaşanan polis şiddeti ve 
gözaltılarla ilgili 8 Temmuz 2013 tari-
hinde basın açıklaması yaptı:

Basına ve Kamuoyuna,
Bilindiği üzere günlerden beri polis 

ablukası altında halka kapalı tutulan 
ve bugün “mutlu valinin” teftişini ta-
kiben(!) “her yer taksim her yer dire-
niş” protestolarının altında resmen 
açıldığı ifade edilen Gezi Parkı, Sayın 
Vali’nin ayrılmasıyla da tekrar halka 
kapatılmıştır. Akşam saat 19:00 için 
İstanbul’daki tüm Park Forumlarının 
ve Taksim Dayanışması’nın gezi par-
kına forum çağrısı üzerine parka 
ulaşmak için harekete geçen halka 
polis Taksim’e çıkan tüm noktalarda 

saldırmıştır. Haftalardır devam eden 
polis şiddeti ve siyasi iktidarın dire-
nişle ilgili sorumsuz ve yok saymacı 
anlayışı bu akşam doruk noktasına 
ulaşmıştır. Ellerinde satırlar ve sopa-
larla halka saldıranları serbest bırakan 
anlayış, içerisinde TMMOB İstanbul 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Süleyman Solmaz, Şehir Plancıları 
Odası’ndan Akif Burak Atlar, 
Mimarlar Odası’ndan Mücella Yapıcı 
ve kızı Cansu Yapıcı, EMO İstanbul 
Şube Başkanı Beyza Metin, İstanbul 
Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali 
Çerkezoğlu’nun da bulunduğu otuzu 
aşkın kişiyi “parka gitmeye çalışmak 
suçundan” gözaltına almıştır.

Taksim Dayanışması ve Park Forumları 
aktivistlerinin yanı sıra TMMOB, İstanbul 

Tabip Odası, DİSK, KESK, Siyasi Parti 
gibi kurum üye ve temsilcilerine uygula-
nan polis şiddeti bir an önce sonlandırıl-
malı ve bütün gözaltına alınanlar derhal 
serbest bırakılmalıdır.

PARKA GiTMEYE ÇALIŞMAK SUÇU
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KESK, DİSK, TMMOB 9 Temmuz 
2013 Salı günü Taksim Dayanışması 
üyeleri ve yöneticilerinin gözaltına 
alınmasını protesto etmek için saat 
18.00’de Yüksel Caddesi’nde buluşa-
rak AKP İl Binasına yürüdü. Ardından 
TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK), Makine Mühendisleri 
Odası önünden Güvenpark’a bir yü-
rüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardın-
dan Güvenpark’ta teknik öğretmen-
lere mühendislik unvanı verilmesiyle 
ilgili forum yapıldı. 

8 Temmuz 2013 tarihinde “açıldı-
ğı” söylenen Gezi Parkı’na girmek 
isteyen Taksim Dayanışması bileşen-
lerinden birçok kişi İstiklal Caddesi 
girişinde engellenmiş, polisin şiddeti-
ne maruz kalmış ve TMMOB İstanbul 

İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Süleyman Solmaz, Şehir Plancıları 
Odası İstanbul Şube Sekreteri Akif 
Burak Atlar, Şehir Plancıları Odası 
Sekreter Yardımcısı Sezi Zaman, 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi II. Başkanı Sabri Orcan, Mimar 
Mücella Yapıcı, Mimar Cansu Yapıcı, 
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Başkanı Beyza Metin, Ziraat 
Mühendisleri Odası üyesi Hakan 
Dilmeç ve birçok TMMOB temsilcisi 
hiçbir gerekçe gösterilmeksizin gö-
zaltına alınmışlardır. Hukuksuz bir bi-
çimde yapılan gözaltılarla ilgili olarak 
Ankara Emek ve Demokrasi güçleri 
olarak KESK, DİSK ve TMMOB AKP 
İl Binası’na bir yürüyüş gerçekleştir-
di. AKP İl Binası önünde yapılan ba-
sın açıklamasını TMMOB Ankara İKK 

adına İMO Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu üyesi Özer Akkuş okudu.

AKP İl Binası’na yapılan yürüyü-
şün ardından saat 19.00’da Makine 
Mühendisleri önünde buluşan 
TMMOB Ankara İKK bileşenleri tek-
nik öğretmenlere mühendislik unvanı 
verilmesiyle ile ilgili Güvenpark’a yü-
rüdü. Yürüyüş boyunca hem Taksim 
Dayanışma Platformu üyelerinin 
gözaltına alınması hem de teknik 
öğretmenlere mühendislik unvanı 
verilmesi alkışlarla protesto edildi. 
“Mühendisler şantiyeye, öğretmen-
ler okula” pankartı taşıyan TMMOB 
Ankara bileşenleri Güvenpark’ta bir 
forum gerçekleştirdi. Forumda teknik 
öğretmenlere mühendislik unvanı ve-
rilmesi tartışıldı. 

TEKNiK ÖĞRETMENLERE MÜHENDiSLiK UNVANI
V E R İ L M E S İ Y L E  İ L G İ L İ  F O R U M  Y A P I L D I

TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK) KESK’e yapılan saldı-
rıyla ilgili 20 Ağustos 2013 tarihinde 
basın açıklaması yaptı:

Bilindiği üzere KESK, kamu emek-
çilerine karşı AKP-Memur Sen 
Mutabakatı ile gerçekleştirilen satış 
sözleşmesine itirazını dile getirmek 
üzere; “İnsanca Yaşam, Güvenceli 
Gelecek, Eşit, Özgür ve Demokratik 
Bir Türkiye İçin Yürüyoruz!” şiarıyla 4 
koldan Ankara 16 Ağustos’ta yürüyüş 
başlatmıştı.

Bugün Bakanlık önünden Güven-
park’a yürüyen kamu emekçilerinin 
önü yaklaşık 300 metre sonra polis 
tarafından kesilmiş tazyikli su ve gaz 

bombaları ile saldırılmıştır. Saldırıda 
çok sayıda KESK’li gaz bombasın-
dan etkilenerek hastaneye kaldırılmış 
ve Eğitim Sen Ankara 4 No’lu Şube 
Yöneticisi Bülent Koç’un kolu kırıl-
mıştır.

Emek ve Demokrasi Mücadelesinde 
her zaman yan yana yürüdüğümüz 
KESK’e yapılan bu saldırıyı kınıyor, 
her fırsatta halka ve kendisine muha-
lif olan örgütlere saldırmayı kendisine 
görev edinmiş devlet şiddetinin artık 
bir son bulmasını istiyoruz.

KESK’E YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ

Ankara İK
K
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TMMOB üyesi mühendis, mimar 
ve şehir plancıları 4 temmuz 2013 
Perşembe günü Yükseköğretim 
Kurulu’nun (YÖK) teknik öğretmenle-
re mühendis unvanı verilmesini sağ-
layacak “Mühendislik Tamamlama 
Programı”na karşı dilekçe verdiler ve 
YÖK önünde kitlesel bir basın açıkla-
ması yaptılar.

Çok sayıda üye, genç-İMO üyesi ve 
TMMOB ve bağlı odalarının Yönetim 
Kurulu Üyelerinin katıldığı eyleme İMO 
Ankara Şubesi’nden Yönetim Kurulu 
Başkanı Selim Tulumtaş, Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Bülent Tatlı, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Lezgin 
Aras, Yönetim Kurulu Üyesi Özer 
Akkuş katıldı.

Mühendis, mimar ve şehir plancıları 
“Mühendislik YÖK oluyor Mühendis; 
Haklarına Sahip Çık!”, “Mühendis 
Şantiyeye Öğretmen Okula”, ve “Diren 
Mühendis” pankartları taşıyarak 
“Diplomalı işsiz olmayacağız”, “Diren 
mühendis mesleğine sahip çık”, 
“Diplomayı yaktık geri dönüş yok”, “Bu 
daha başlangıç mücadeleye devam” 
sloganları ile YÖK önüne yürüdüler.  

TMMOB üyeleri adına “mühendislik 
tamamlama programı” uygulaması-
nın iptal edilmesi istemiyle hazırlanan 
dilekçeyi YÖK Başkanlığına TMMOB 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber 
Akgöl, Yürütme Kurulu Üyesi H. Can 
Doğan, TMMOB Ankara İKK Sekreteri 

Bülent Tatlı, TMMOB Genel Sekreteri 
N. Hakan Genç, ve TMMOB Hukuk 
Danışmanı Av. Nurten Çağlar Yakış 
iletti.

Daha sonra, hazırlanan basın açıkla-
ması Ankara İKK Sekreteri Bülent Tatlı 
tarafından okundu. Basın açıklaması 
ve YÖK’e iletilen dilekçe metni şöyle:

Basına ve Kamuoyuna

Kritik Bir Sınavın Eşiğindeyiz!
Son günlerde meslek alanlarımıza ve 

hepimizin örgütlü olduğu meslek oda-
larımıza yönelik birçok yeni düzenleme 
yapılmakta ve hayata geçirilmektedir. 
Yeni yasalar, yönetmelikler, genelgeler 
olarak hayatımıza giren bu düzenle-
melerin neredeyse tamamında, mes-
lek alanlarımızın itibarsızlaştırılması, 
niteliksizleştirilmesi ve meslek oda-
larımızın yasal konumlarının zayıflatıl-
ması ortak paydayı oluşturmaktadır.  
Güvence sağlama, işsizliğin azaltılması 
gerekçeleriyle kamuoyuna sunulan bu 
düzenlemeler, kavramların anlamlarını 
değiştirerek meslek alanımızın ülkemiz 
ve halkımız için bulunması gereken ko-
numunu bugünkünden dahi daha geri 
noktalara taşımaktadır.

“Eskinin makbul mesleklerinden” 
birisi olan meslek alanlarımız sürekli 
olarak yeniden tanımlanmakta, teknik 
emeğimizin önemi görmezden geline-
rek yeni kaide ve kurallar oluşturulmak-
tadır. Anahtar teknik personel, şantiye 

şefliği, iş güvenliği uzmanlığı, Teknoloji 
Fakülteleri, uzaktan eğitim konusunda 
yapılan düzenlemeler meslek alanla-
rımıza dair yapılan düzenlemelerden 
sadece birkaçını oluşturmaktadır.

Ülkemizde Haziran ayında siyasi 
iktidarın politikalarına karşı sokakta 
özgürlük talepli büyük bir direniş ya-
şanırken, sessiz sedasız düzenleme 
yapma hevesinde olan siyasi iktidar 
yaşamın her alanında tahribat yara-
tacak düzenlemeleri hayata geçirdi. 
Bunlardan birisi de meslek alanımız-
da yeni olumsuzluklara yol açacak 
olan teknik öğretmenlere ancak mü-
hendislik eğitimi ile hak edilecek olan 
mühendislik unvanı verilmesi için açı-
lan sınav oldu. Haziran ayı içerisinde 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 80 bin 
civarında teknik öğretmenin mühen-
dis unvanı almasına olanak sağlaya-
cak olan bir sınav açtığını duyurdu. 
“Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik 
Tamamlama Programları Giriş Sınavı” 
adı verilen sınavın 10-17 Haziran’da 
başvurularının olacağı, 21 Temmuz 
tarihinde de Ankara’da yapılacağı 
duyuruldu. Bu uygulama, aldatmacı 
bir yaklaşımla yürütülen eğitim politi-
kalarının bir devamıdır. Planlamadan 
yoksun, altyapıyı sağlamadan sadece 
daha fazla açmayı ilke edinen, olası 
sonuçları değerlendirmeden yapılan 
düzenlemeler büyük kayıplara yol aç-
maktadır. 4+4+4 eğitim sistemi bunun 
en iyi örneğidir. Sistem daha uygulan-
dığı ilk yılda çökmüş, istenilen başarı-

MÜHENDiSLiK TAMAMLAMA
MÜHENDiSLiK TAMAMLAMA PROGRAMI YÖK ÖNÜNDE PROTESTO EDiLDi



yı elde edemediği gibi çocuklarımızda 
geri dönülmez sonuçlara yol açmıştır.

Benzer sonuçlar, YÖK tarafından ya-
pılacak teknik öğretmenlere mühendis 
unvanı verilmesi sınavında da açığa 
çıkacaktır. Yaklaşık 80 bin teknik öğ-
retmenin işsizlik sorununun çözülmesi 
gerekçesiyle YÖK tarafından yapılacak 
olan bu sınav, gerek teknik öğretmen-
lerin gerekse de mühendislerin, mi-
marların, şehir plancılarının içerisinde 
bulunduğu güvencesizlik, işsizlik, ni-
teliksizleşme ve itibarsızlaşma sorun-
larını çözmeye yetmeyeceği gibi so-
runu daha da fazla arttıracaktır. Aynı 
zamanda teknik eğitimin değerini yok 
sayan bu sınav, mühendis, mimar ve 
şehir plancısı olmak için üniversitelerin 
lisans bölümlerinde en az 4 sene emek 
veren öğrencilerimizin, meslektaşları-
mızın emeklerini de yok saymaktadır. 
Teknik öğretmenlerin de eğitim koşul-
larının iyileştirilmesi yerine kolaycı bir 
düzenlemeyle onlara sadece yeni bir 
iş alanı gösterilmektedir.  Ancak bilin-
melidir ki; teknik öğretmenlik ve mü-
hendislik üretim sürecinin bütününde 
birlikte iş yapabilir ancak birbirinin ye-
rine geçebilecek meslek alanları olma-
dığı gibi her iki meslek alanı da farklı 
formasyonlara sahiptir. Mühendislik 
eğitimi, tasarım, plan ve program gibi 
temel unsurlar aracılığıyla üretim ile 
hizmet sürecinin bütününe yöneliktir. 
Teknik öğretmenlik ise üretim veya hiz-
met sürecinin belirli an veya parçaları 
üzerinde yoğunlaşır. Dolayısıyla her iki 
meslek alanı gerek eğitim gerekse de 
uygulama alanları açısından farklıdır.

Böylesi bir zihniyette ortaya koyu-
lan eğitim politikalarının sonu yoktur. 
Hiç birimiz deneme yanılma tahtası 
değiliz. Ayrıca sorunlar, onları daha da 
arttıracak düzenlemelerle çözülemez. 
Unutulmamalıdır ki; işsizlik, nitelik-
sizleşme, itibarsızlaşma ve güvence-
sizlik birçok meslek alanı için ortak 
sorunlardır. Ve bu sorunlar ancak her 
bir meslek dalında yapılacak iyileştir-
melerle çözülebilir. Bu sorunları yaşa-
yan kitleyi daha da büyüterek sorunlar 
giderilemez. Bu durum hepimizi kritik 
bir sınavın eşiğine getirmiştir.

Bu sebeplerle Plansız bir şekilde 

çok sayıda donanımsız üniversite, fa-
külte açılmasına, çok sayıda niteliksiz 
mühendis yetiştirilmesine ve teknik 
öğretmenlere mühendis unvanı ve-
rilmesine yönelik uygulama, karar ve 
hazırlıklarından vazgeçilmeli, mühen-
dislik, mimarlık, şehir plancılığı öğreti-
minin planlamasında TMMOB ve bağlı 
Odaları mutlaka yer almalıdır.

80 bin civarında olduğu belirtilen 
teknik öğretmenin mühendis unvanı 
almasına olanak sağlayacak olan ve 21 
Temmuz’da Ankara’da yapılacak olan 
“Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik 
Tamamlama Programları Giriş Sınavı” 
iptal edilmelidir. Biz mühendis ve mi-
marların, mühendislik ve mimarlık 
öğrencilerinin ve meslek örgütlerinin 
uyarılarına iktidar, Üniversitelerarası 
Kurul ve YÖK tarafından kulak veril-
mesini istiyor, YÖK’ün duyurusunu 
yaptığı ve ÖSYM tarafından yapıla-
cak olan “Teknik Öğretmenler İçin 
Mühendislik Tamamlama Programları 
Giriş Sınavı”nın ivedilikle iptal edilme-
sini istiyoruz.

Bunun için bugün burada TMMOB 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu olarak 
sınavın iptali için hazırlamış olduğu-
muz dilekçeyi YÖK’e vermek üzere 
geldik. Bizlerin yanında olan ve hak-
larına sahip çıkan herkese teşekkür 
ediyoruz.

Bu daha başlangıç mücadeleye de-
vam. 

YÖK’e verilen dilekçe
Yükseköğretim Kurulu Başkan-

lığına /Ankara

Günümüzde uygulanan neolibe-
ral politikalar, tüm üretim ve hizmet 
süreçlerinde temel bir yeri bulunan 
mühendislik, mimarlık eğitimi ve uy-
gulamalarını sistemli bir şekilde etki-
lemektedir. Bilim, teknoloji, araştırma-
geliştirme, yenilik, sanayi, tarım, ener-
ji, maden, çevre, imar-yapı,  kent ve 
bağlantılı alanların temel dinamik gücü 
olması gereken mühendislikte bu ne-
denle açık bir gerileme söz konusudur.

Eğitim-öğretim alanındaki genel yö-
nelim, üniversite sayıları yanı sıra mü-

hendislik fakülte ve bölüm sayılarında 
da olağan dışı bir artışa yol açmış, 
nitelikli işgücü olan mühendislik bir 
“maliyet” unsuru olarak görülüp daha 
fazla ucuz emek sömürüsüne tabi kı-
lınmıştır. İşsiz mühendis sayısı böyle-
ce artmakta, meslektaşlarımız esnek, 
güvencesiz, düşük ücretle çalışma ile 
meslek dışı alanlarda çalışmaya zor-
lanmaktadır.

Bu gelişmelere bağlı olarak, meslek 
alanlarımızı ve mühendislik öğretimini 
doğrudan etkileyen birçok düzenle-
me de gündeme gelmektedir. “Teknik 
öğretmen” yetiştiren programlara tabi 
olanlara ek bir eğitimin ardından mü-
hendislikle eş düzeyde “iş güvenliği 
uzmanlığı” unvanı verilmesi söz ko-
nusudur. Yapı Denetimi Yasasında ya-
pılmak istenen son değişikliklerle, bir-
çok olumsuzluk yanı sıra şantiye şefi 
mimar ya da mühendislerin yardımcısı 
olarak görev yapması gereken tekni-
ker, teknisyen ve teknik öğretmenlere 
“şantiye şefi” olma ve teknik eleman-
ların mimarlık, mühendislik projeleri 
hazırlamalarına olanak sağlanması da 
gündeme gelecektir.

Teknoloji Fakülteleri ve “uzaktan 
eğitim” gibi mühendislik öğretimi ve 
uygulamalarının temelini aşındıran 
düzenlemelerin ardından şimdi de 
teknik öğretmenlere “mühendis” un-
vanı verilmesi söz konusudur. İktidar, 
bir yandan tüm eğitim sistemini özel-
leştirmeye dönük politika kapsamında 
teknik eğitimin değerini yok sayarak 
işverenlere bırakmaya hazırlanırken 
teknik öğretmenlerin işsizlik sorunu-
nu, onlara da mühendis unvanı ve-
rerek, mühendislik mesleğine tahvil 
etmekte, günübirlik, geçici ve aldatıcı 
bir yönteme başvurmaktadır.

Bu konunun geçmişi şöyledir: 
29.04.1992 tarihinde kabul edi-
len 3795 sayılı “Bazı Lise, Okul ve 
Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi 
Hakkında Kanun”un 3. madde, 1. 
fıkra, e bendinde, “Teknik öğretmen 
unvanını kazananlar için ilgili teknik 
eğitim fakültelerince düzenlenecek 
en fazla iki yarı yıl süreli tamamlama 
programlarını başarıyla bitirenlere 
dallarında ‘mühendis’ unvanı veri-
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lir” denilerek, Teknik Eğitim Fakültesi 
mezunlarına mühendislik yolu açıl-
mıştı. 07.08.2003 tarihinde de “Teknik 
Öğretmenler İçin Düzenlenecek 
Mühendislik Programlarının Uygulama 
Esas ve Usulleri Yönetmeliği” yayımla-
narak mevzuat tamamlanmış, ancak 
bugüne kadar geçen zaman zarfında 
uygulamaya alınmayan yasa hüküm-
lerinin bugün uygulanmasını manidar 
bulduğumuzu belirtmek isteriz.

TMMOB ve Odalarımız, 1992 yılın-
da 3795 sayılı Yasa’nın kabul edilme-
siyle başlayan, 2010 yılında Teknoloji 
Fakülteleri’nin açılmasıyla devam eden 
ve bugün “Teknik Eğitim Fakültesi me-
zunlarına mühendislik unvanı verilme-
si” uygulamasıyla görünür hale gelen 
sürecin bir bütün olarak mühendislik, 
mimarlık mesleklerinin itibarsızlaştırıl-
ması, öneminin azaltılması, niteliğinin 
tartışılır hale getirilmesinin bir başka 
tezahürü olduğunu düşünmektedir.

Asıl olarak teknik öğretmen yetiş-
tirmek amacıyla kurulan ve müfredatı 
buna uygun düzenlenen Teknik Eğitim 
Fakülteleri’nin, mühendislik eğitimi 
veren fakültelerle bir ve aynıymış gibi 
değerlendirilmesi, meslek eğitimi fel-
sefesine aykırıdır. Eğitim fakülteleri ile 
mühendislik fakültelerinin nitelik ve 
amaçlarının birbirinden çok farklı ol-
duğu gözetilmemektedir.

Bilinmelidir ki, mühendislik formas-
yonu öğretilen formüllerden ibaret de-
ğildir. Mühendislik muhakemesi için 4 
yıllık eğitim süreci bile yetersiz görü-
lürken, ilave ders alınarak mühendislik 
unvanı dağıtılması bilimsel gerçekliğe 
sığmaz ve toplumu kandırmaktan öte-
ye geçemez.

Aldatmacı bir yaklaşımla her ile bir 
üniversite açıldığı ve hemen her üni-
versitede mühendislik eğitimi verildiği 
bilinmektedir. Okullarda fiziki ve teknik 
altyapı eksikliği bulunmaktadır, birkaç 
fakülte hariç eğitim liseden bozma 
binalarda verilmektedir. Bir öğretim 
üyesine düşen öğrenci sayısı eğitimin 
niteliğini düşürecek oranda çoktur. 
Mühendislik, mimarlık öğretimi verilen 
pek çok okulda laboratuar ya yoktur 
ya da yetersizdir. Uygulamalı eğitim ve 

araştırmalar için yeterince kaynak ay-
rılmamaktadır. Mevcut eğitim müfredatı 
ve uygulaması mühendislik biliminin 
gerekleriyle, farklı mesleki disiplinler-
le etkileşiminin teorik çerçevesiyle, 
gelişmiş teknolojiyle uyumlu değildir. 
Ülkemizin gerçek ihtiyaçlarını karşıla-
maktan uzaktır. Bu şartlarda mezun 
olan genç mühendislerin mesleki ye-
terlilikleri ve gelişmişliklerinin tartışmalı 
olacağı açıktır ki, meslek içi eğitim ağır-
lıkla ancak Meslek Odalarının olanak-
ları çerçevesinde uygulanabilmektedir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi’nin (ÖSYM) 07.06.2013 tarihli 
“Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik 
Tamamlama Programları Giriş Sınavı  
(2013-Mühendislik Tamamlama): 
Başvuru İşlemleri ve Örnek Sorular”ı 
incelendiğinde mühendislik, mimarlık 
ve üniversite sınavları bir yana, ortao-
kul öğrencilerine bile haksızlık edecek 
kadar basit, seviye belirleme sınavları-
nın da altında kalacak kolaylıkta soru-
larla “mühendislik unvanı” dağıtılacağı 
görülmektedir.

Farklı mühendislik disiplinlerine yö-
nelik ayrı sınavlar yapılmaması, tüm 
mühendisliklerin aynı “torba sınav” 
içinde değerlendirilmeye kalkılması da 
bilimsel açıdan itirazımızı haklı kılan 
diğer bir nedendir.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ün bu 
konudaki duyurusu, iktidara yakın ga-
zeteler aracılığıyla konjonktürel olarak 
ideolojik-siyasi bir çarpıtma içerisinde 
“28 Şubat’ın rövanşı” olarak da su-
nulmaktadır. Meslek liselerine yönelik 
üniversite sınavlarına giriş konusun-
daki kısıtlama ayrı bir konu olmakla 
birlikte; şimdi “28 Şubat mağduriyeti-
nin giderilmesi” olarak sunulan sınava 
olanak sağlayan düzenlemenin 1992 
yılından beri zaten yürürlükte olduğu-
nu hatırlatmak isteriz.

Mevcut koşullarda 1992 yılından beri 
yürürlükte olan “Teknik Öğretmenler 
İçin Düzenlenecek Mühendislik 
Programlarının Uygulama Esas ve 
Usulleri Yönetmeliği” kapsamında 
Üniversitelerarası Kurul tarafından ilgi-
li mühendislik fakültelerine hazırlatılan 
yeterlilik sınavından 100 üzerinden en 

az 50 alanların puanlarına göre konten-
jan dahilinde 2 yarı dönemlik tamamla-
ma mühendislik programına girmeleri 
öngörülmektedir. Ancak bu sınavları 
bugüne kadar kazanabilen aday yüzler 
basamağıyla sınırlıdır ve bugün ortao-
kul seviyesinde sorularla 72 bin teknik 
öğretmene unvan dağıtılmaya kalkıl-
maktadır. Bu uygulama açıkça eğitim-
de eşitsizlik ve adaletsizliktir.

Bu unvan dağıtımı uygulaması, bı-
rakalım bilimi, mühendisleri, mimar-
ları, bırakalım üniversiteye hazırlanan 
öğrencileri, SBS’ye girmiş ortaokul 
öğrencilerine de büyük bir haksızlıktır. 

Bu haksızlığı teknik öğretmenlerin 
içine itildikleri işsizlik sorunuyla ka-
bul edilebilir hale getirmek de müm-
kün değildir. Bilindiği üzere ülkemiz-
de işsizlik ve eğitimli işgücü işsizliği 
çok ciddi bir sorundur. Teknik Eğitim 
Fakültelerini kapatarak teknik öğret-
menlerin istihdam alanlarını yok eden 
siyasal iktidar, teknik öğretmenler 
nezdinde yarattığı mağduriyeti yeni 
mağduriyetler yaratarak güya “çöz-
meye” kalkmaktadır. Bunu mühendis 
ve mimarların kabul etmesini bek-
lemek, bilimsel ve teknik olarak da, 
kamu yararı ve çalışanların hakları açı-
sından da akıl dışıdır.

Yine mevcut yönetmeliğe göre 2 yarı 
dönemi kapsayacak olan tamamlama 
eğitiminin Teknik Eğitim Fakültelerinde 
verilmesi gerekmektedir. Ama iktidar 
ve YÖK bu fakülteleri kapattıklarını 
sanırız unutmuştur. Ortada bu eğitimi 
verecek kurum dahi bulunmamaktadır.

Bugüne kadar üniversite mezun-
larının “sınıf öğretmeni” olmasına ya 
da belli bir temel bilim alanında eği-
tim görmüş olanların kendi dallarında 
branş öğretmeni olmasına; tamamla-
yıcı olarak “pedagojik eğitim” görme-
leri koşuluyla olanak tanınmıştır. Bu tür 
uygulamalar bile eleştirilmekle birlikte 
“öğretmen açığı” nedeniyle kamu nez-
dinde kabul görmüştür. Ancak ülke-
mizde mühendislik, mimarlık meslek-
lerinde herhangi bir açık söz konusu 
değildir, hatta gereksinim fazlası fakül-
te ve bölüm bulunduğu halde böylesi 
bir uygulamaya başvurulmaktadır.
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Mesleki eğitimin öneminden çokça 
söz edilen bir ortamda mesleki eğiti-
mi yok etmekle kalmayıp, mühendislik 
mesleğinin de içini boşaltmaya dönük 
bir uygulama yürürlüğe konulmak is-
tenmektedir. En son 2009 yılında öğ-
renci alan Teknik Eğitim Fakültelerinin 
taban puanları ile Mühendislik 
Fakültelerinin taban puanları karşı-
laştırılırsa yapılan haksızlığın boyutu 
açıkça ortaya çıkmaktadır.

İstihdam olanakları ile mühendis-
lik fakültelerinin kapasitesi arasında 
inanılmaz bir uçurum bulunmaktadır. 
Bunun ne anlama geldiği ise açıktır: 
Mühendisler arasında işsizlik oranı, 
dallar arasında farklılıklar arz etse de, 
ortalama yüzde 25 civarındadır. İşsizlik, 
düşük ücretler, sağlıksız çalışma ko-
şulları ve güvencesizlik mühendisliğin 
adeta “kaderi” olmuştur. Mesleki etik 
ve yetkinlik temel sorunlar arasındadır.

Mühendislik eğitimi ve istihdam ola-
nakları bağlamında gerçek bu iken, bir 
de Teknik Eğitim Fakültelerinden me-
zun olanları, iki yarı yıl gibi “hızlandı-
rılmış” eğitime tabi tutarak mühendis 
ilan etmek teknik hizmetlerin niteliğinin 
daha da düşmesine neden olacaktır.

Bütün bilimsel ve teknik veriler Teknik 
Eğitim Fakültelerinde uygulanan prog-
ramın mühendislik için yeterli olmadı-
ğını ortaya koymaktadır. Mühendislik 
eğitiminin ve mühendislik mesleği-
nin sorunlarının, teknik öğretmenleri 
“mühendisleştirerek”, mühendislerin 
sayısını artırarak çözülmesi mümkün 
değildir. Bu yolla sorun çözülmeyecek, 
yeni sorunlar açığa çıkacaktır. Bu du-

rum, yatırım ve nitelikli işgücü istihdamı 
zaten zayıf olan mühendislik sanayile-
rinde kaos oluşturacak, mühendis, mi-
mar işsizliğini ve mühendislik-mimarlık 
uygulamalarındaki niteliksel düşüşü ar-
tıracak, toplumsal yaşamda birçok acı 
sonuca da yol açacaktır.

Bilimsel, teknik, akademik gös-
tergeler, mesleki ve teknik eğitim fa-
kültelerinde uygulanan programın, 
mühendislik unvanı elde etmek için 
yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. 
Teknik öğretmenlerin unvanlarının de-
ğiştirilmesiyle mühendis olunamaya-
cağı bilimsel bir gerçektir. Mühendislik 
özel bir eğitimi gerektirir ve yama ni-
teliğindeki programlarla yapılamaz. 
Mühendislik, tasarım, plan ve program 
gibi temel unsurlar aracılığıyla üretim 
ile hizmet sürecinin bütününe yöne-
liktir. Teknik öğretmenlik ise tasarım, 
plan ve program boyutlarını içermez 
ve üretim veya hizmet sürecinin belirli 
an veya parçaları üzerinde yoğunlaşır. 
Kısaca mühendislik ile teknik öğret-
menlik, üretim sürecinin bütününde 
birlikte iş yapmakla birlikte farklı for-
masyonlara sahiptir.

Ayrıca şu noktaya özellikle vurgu 
yapmak isteriz: Her meslek değerlidir; 
her mesleğin kendi dinamiği, dengesi 
ve gelişme seyri bulunmaktadır. Her 
mesleğin üretim sürecindeki önemi 
tartışılmazdır. Bu bağlamda, teknik 
eğitim veren fakültelerin müfredatının 
kendi mesleki alanının ihtiyacını kar-
şılayacak özellikler içeriyor olması ne 
kadar doğalsa, mühendislik fakültele-
rinin müfredatının mühendislik mesle-
ğinin gereklerini gözeterek hazırlandı-

ğı da o oranda gerçektir.

Teknik Eğitim Fakültesi mezunla-
rının sorunları olduğu bilinmektedir. 
Ancak bu sorunlar, onları mühendis 
ilan ederek değil, üretim sürecini ye-
niden düzenleyerek, ara eleman ya da 
teknik elemanları hukuki statüye ka-
vuşturarak, üretim sürecindeki önem-
lerini görünür kılarak aşılabilir.

Plansız bir şekilde çok sayıda dona-
nımsız üniversite, fakülte açmak, çok 
sayıda niteliksiz mühendis yetiştirmek 
ve teknik öğretmenlere mühendis un-
vanı verilmesine yönelik uygulama, 
karar ve hazırlıklardan vazgeçilmeli, 
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
öğretiminin planlamasında TMMOB 
ve bağlı Odaları mutlaka yer almalıdır.

Yukarıda açıkladığımız nedenler-
le, 80 bin civarında olduğu belirtilen 
teknik öğretmenin mühendis unva-
nı almasına olanak sağlayacak olan 
“Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik 
Tamamlama Programları Giriş 
Sınavı” başvuruları ve 21 Temmuz’da 
Ankara’da yapılacak olan sınav iptal 
edilmelidir.Biz mühendis ve mimar-
ların, mühendislik ve mimarlık öğ-
rencilerinin ve meslek örgütlerinin 
uyarılarınaiktidar, Üniversitelerarası 
Kurul ve YÖK tarafından kulak veril-
mesini istiyor, YÖK’ün duyurusunu 
yaptığı ve ÖSYM tarafından yapıla-
cak olan “Teknik Öğretmenler İçin 
Mühendislik Tamamlama Programları 
Giriş Sınavı”nın ivedilikle iptal edilme-
sini istiyoruz.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK) Torba Yasa kapsamında-
ki İmar Kanununda TMMOB’yi hedef 
alan değişikliğin Cumhurbaşkanı ta-
rafından Meclis’e iade edilmesi ge-
rektiğine ilişkin 18 Temmuz 2013 tari-
hinde basın açıklaması yaptı: 

Bilindiği üzere geçen hafta 9 Tem-
muz’u 10 Temmuz’a bağlayan gece 
yarısında Meclis Genel Kurulu’nda ye-
ni bir “torba yasa” daha kabul edildi.  
Alelacele yasa yapma telaşıyla birden 
çok düzenlemeyi bir torbaya sığdıran 
AKP’nin yeni “torbası” içinde yine yok 
yok.

Torba içerisindeki düzenlemelerden 
biri de TMMOB’u ilgilendiriyor. 3194 
sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesine 
eklenen bir bentle TMMOB ve bağlı 
odalarına yönelik bir düzenleme de 
torba içerisinde yerini buldu. Yapılan 
değişikliğe göre; TMMOB ve bağlı 
meslek odalarının kamu adına ger-
çekleştirdikleri mesleki denetim yet-
kisi, Anayasa’nın 123, 124 ve 135. 
Maddelerine, 6235 sayılı TMMOB 
Yasası’na ve diğer mevzuata aykırı bi-
çimde ortadan kaldırılıyor. 

Değişiklik ayrıca, meslek odalarının 
gelirlerinde kayda değer azalmaya yol 
açacak, mimarların projelerini eser ol-
maktan çıkaracak, oda-üye ilişkisini 
zayıflatacak, Meslek Odalarının varlık 
nedenini yok sayacaktır. 

TMMOB ve bağlı Odaları torba ya-
saya da konulan değişiklikte de be-
lirtildiği gibi “harita, plan, etüt ve pro-
jeleri”, mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığı disiplinlerinin bilimsel-teknik 
gerekleri ve kamu-toplum yararını gö-
zeterek denetlemektedir. Yapılan de-
ğişiklikle TMMOB ve bağlı odalarının 
kamu adına sürdürdüğü mesleki de-
netim yetkisi elinden alınarak, sınırsız 
bir talanın önünü açılacaktır.

Meclis Genel Kurulu’nda torba-
ya sığdırılan bu değişiklik sadece 
TMMOB ve bağlı odalarını değil aynı 
zamanda bütün bir toplumsal hayatı 
etkileyecek, meslek odaları idarenin 
tasarruflarını denetleyemeyeceği için 

çevreye, doğaya, insana zarar verme-
si olası projeler hiçbir engelle karşılaş-
madan hayata geçebilecektir. Mesleki 
ve bilimsel gereklilikten yoksun, bilim 
ve akıl dışı, kar hırsını önceleyen pro-
jeler rahatlıkla uygulanabilecektir.

Bugün AKP iktidarı, sermaye birikim 
ve rant sürecini, büyük oranda, kent-
sel-kırsal ve koruma altındaki alanların 
dönüşüm programlarına bağlamıştır; 
halka rağmen projeleri hayata geçir-
meye çalışmaktadır. “Gölgesini sata-
madığı ağacı kesen” bir anlayışa sahip 
olan AKP iktidarı, kentsel değerleri, 
kentlilerin ortak kullanım alanlarını, ye-
şili ve su havzalarını, akarsuları sınır-
sızca ve aymazca metalaştırmaktadır.

Gezi Parkı olayları ile başlayan süreç, 
AKP iktidarının neoliberal dönüşüm 
programına karşı direnişin mümkün ol-
duğunu açığa çıkartmış, aynı zamanda 
da iktidarın bu dönüşümü hayata ge-
çirmek için ne kadar otoriter, baskıcı 
olabileceğini göstermiştir. İktidar Gezi 
Parkı’na sahip çıkan geniş kitlelere şid-
det uygulamaktan çekinmemiş, polisin 
uyguladığı şiddet insanların ölmesine, 
yaralanmasına yol açmış, binlerce in-
san gözaltına alınmış, onlarca insan 
tutuklanmış, muhalif kurumlar baskı 
altına alınmaya çalışılmış, medya sus-
turulmuş, gerçekleri yazamamış, ya-
zanlar cezalandırılmıştır.

TMMOB kurulduğu günden bu yana 
siyasi iktidarların toplum yararını gö-
zetmeyen uygulamalarına hukuki yol-
lardan mücadele etmiş, meşruiyetini 
ise Anayasa’da tanımlanan toplum-

sal yarar ilkesinden almıştır. Özellikle 
son birkaç yıldır AKP eliyle hızlanan 
ve daha da görünür hale geçen ne-
oliberal dönüşüme karşı TMMOB ve 
bağlı Odalarının direnci de artmış-
tır. AKP iktidarı, Kanun Hükmünde 
Kararnameler, Kanun ve Yönetmelik 
değişiklikleri ile TMMOB’un direncini 
kırmak istemiş, kamuoyundaki mes-
lek odası algısını değiştirmek amacıy-
la yandaş medya üzerinden karalama 
kampanyaları açmış, manipülasyon 
yaratmaya çalışmış, hatta TMMOB’nin 
büyük projelere karşı çıkarak ülkenin 
kalkınmasına engel teşkil ettiğini bile 
iddia etmiştir. 

Gezi Parkı direnişinin destekleyici-
si, Taksim Dayanışması’nın katılımcısı 
olan TMMOB’nin bir gece yarısı ope-
rasyonuyla yetkilerinin alınması tesa-
düf olmadığı gibi, muhalif kurumları 
cezalandırma yönteminin de bir başka 
tezahürüdür. 

Cumhurbaşkanına sesleniyoruz: 
Hiçbir anayasal dayanağı bulunmayan 
bu düzenlemeyi onaylamayın, Meclise 
iade edin. Aksi takdirde ortaya çıkabi-
lecek olumsuz sonuçların sorumlulu-
ğundan kurtulamayacaksınız. 

Her ne olursa olsun dün olduğu 
gibi bugün de TMMOB, mesleki bilgi 
birikimini toplum yararına kullanmaya 
devam edecek, bilimi rehber almayı 
sürdürecek, siyasi iktidarın vesayet 
ilişkisini reddedecektir. 

YAŞASIN MÜCADELEMİZ
YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ

CUMHURBAŞKANI’NA ÇAĞRIMIZDIR
A N AYA S A’ YA  AY K I R I  D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ  O N AY L A M AY I N !
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu Yunus Emre kavşağında sökülen 
ağaçlarla ilgili 26 Temmuz 2013 tarihinde 
basın açıklaması yaptı: 

23 Temmuz’da Ankara, Yenimahalle, 

Yunus Emre Kavşağı’nda tüm ağaç-

lar yine bir gece yarısı operasyonuyla 

yerlerinden söküldü!... Bu gece yarısı 

operasyonunun gerekçesi; Ağacını ve 

yaşam alanını koruyan halkına düşman, 

iktidarın ve iktidarın uzantısı Ankara 

Büyükşehir Belediyesinin iddialarına 

göre; Ankara’nın ulaşım problemine çö-

züm olacak teleferik projesinin bir parça-

sı olan istasyonun yapımı. 

TMMOB’ye bağlı Mühendis, Mimar ve 

Şehir Plancıları olarak, Ankara’nın kötü 

yönetilmesi sonucu oluşan kent içi ula-

şım problemlerinin, kentin bütününü gö-

zeten bakış açısı olmaksızın, Büyükşehir 

Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek’in çok 

sevdiği, akşamdan sabaha aklına geli-

veren projeler yoluyla çözülemeyeceğini, 

bilimin ve aklın gereklerine uygun öneri-

lerle her platformda dile getirdik.  Savun-

duğumuz değerlerin başında gelen kamu 

yararı ilkesine aykırı, sorunları çözmek ye-

rine, yeni sorunlar yaratan projelere karşı, 

yürüttüğümüz hukuki mücadeleyi, dava 

konusu işlemlerin yürütmesinin durdu-

rulmaması nedeniyle oluşan geri dönüşü 

zor durumlara rağmen kazandık, kazan-

maya devam ediyoruz. 

Yenimahalle Halkı’nın, Gezi Parkı dire-

nişinin verdiği güç ve bilinçle de besle-

nen, ağaç katliamına karşı haklı tepkisine 

katlanamayan zihniyet, kent içi ulaşım 

argümanı olmaktan yoksun, “Teleferik 

Proje-si’ni” gerçekleştirmek için savaş 

pozisyonu almıştır. Milyon dolarlık sahte 

projelerini “oldubitti” ye getirmek ama-

cıyla, Polis TOMA’larının korumasında, 

gece yarısı operasyonuyla ağaç katliamı 

gerçek-leştirilmiştir. Uygulanacak pro-

jede kamu yararı olmadığını söyleyen, 

Anayasa ile görevli Meslek Oda-larına 

rağmen, yerel seçim öncesi yandaşlara 

peşkeş çekilecek bir ihalenin hayata ge-

çirilmesi için, yerel ve genel idare, kolluk 

kuvvetlerini de yanına alarak elbirliğiyle 

çalışmıştır.

Bilindiği gibi; Ankara’nın gelişimini 

yönlendiren 2023 Başkent Ankara Nazım 

İmar Planı içerisinde, “Tüm ulaşım türleri 

ve ulaşıma dair sorunların kent bütünü 

planlaması ile eşgüdümlü olarak irdele-

ne-ceği ulaşım ana planının ivedilikle ya-

pılmasını sağlamak” açık hükmüne kar-

şın, Büyükşehir Belediye-si’nce bugüne 

kadar bu konuda ciddiye alınacak hiçbir 

çalışma yapılmamıştır. Parçacı, günlük ni-

telikli, bilimsel altlık ve gerekçelerden yok-

sun projelerle ulaşım problemine yönelik 

müdahaleler, ulaşım problemini çözmek 

bir yana, kent içi ulaşımını çözümsüzlük 

noktasına getirmiştir. Yıllardır yönetimde 

olmasına karşın, üç metro hattı inşaatının 

herhangi birisinin dahi inşaatını tamam-

layamayan, olmayan metro inşaatı için 

kullanılan yurt dışı kredilerinin hesabını 

veremeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, 

metro yapımı konusundaki sorumluluğu-

nu Bakanlığa devredince, geçmişte kent 

merkezinde katlı kavşaklarda yaptığı gibi, 

şimdi de teleferik projesiyle Ankara’yı yeni 

bir ulaşım çıkmazına ve yeni bir borç ba-

tağına sürüklemektedir. 

Mahkeme kararlarına da altlık teşkil 

eden, İmar Kanunu’nda üst ölçekli plan-

larla alt ölçekli plan ve projelerin uyumu 

birincil gereklilik olarak ortaya konmuş-

ken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce 

başlatılan “teleferik projeleri” üst ölçekli 

plan kararlarında yer almamasına rağ-

men hukuksuz bir şekilde uygulanmak-

tadır. Ayrıca taşıma kapasitesi incelen-

diğinde basit ve ucuz bir kent içi ulaşım 

aracı ile karşılanabilecek düzeydeki te-

leferik hatlarının yolcu taşıma kapasite-

sizliği yanında, yoğun konut alanlarının 

üzerinden geçişi sırasında ortaya çıka-

cak güvenlik, gürültü, araç ve yaya trafiği 

içinde yaratılan yeni ulaşım kaosu vb. bir-

çok sakınca ile birlikte, bu hatların inşası 

için ödenecek yüksek maliyetlerin varlığı, 

hiç bir somut çözüme hizmet etmeyecek, 

bilimsel dayanaktan yoksun bu projenin 

kamu yararına aykırılığını açıkça ortaya 

koymaktadır. 

Oldu bittilerle Ankara halkına dayatıl-

maya çalışılan, yüksek ihale bedelleri ne-

deniyle yapanın ihya edilmesi dışında ya-

rar içermeyen, Ankara’nın zaten son de-

rece yetersiz kamusal ve yeşil alanlarının 

gaspı, kamu yararının, planlama ilkeleri ile 

bilimin gereklerinin açık ihlali anlamındaki 

bu projeye karşı, örgütümüzün bileşen-

leri olan, TMMOB Şehir Plancıları Odası 

Ankara Şubesi ve Mimarlar Odası Ankara 

Şubesi olarak yürütmenin durdurulması-

nı da talep eden dava dilekçesi, Ankara 

İdare Mahkemesi’ne sunulmuş ve dava 

halen devam etmektedir. Kısa süre önce 

bilirkişi keşfi gerçekleştirilen dava için 

mahkeme, Bilirkişi Raporu sonrasında 

yürütmeyi durdurma talebinin değerlen-

dirileceğini Davacı Odalarımıza bildirmiş-

tir. Tüm itirazlara karşın projeyi biran önce 

hayata geçirmeye çalışan belediyenin ilk 

hamlesi olan ağaç katliamı,  25 Temmuz 

Perşembe günü ilgili Odalarımızca mah-

kemeye taşınarak, küçük bir umut da 

olsa durdurulmaya çalışılmıştır.

23 Temmuzdan bu yana, Yunus Emre 

Kavşağı’nda emniyet kuvvetleri tarafın-

dan ağacını, yeşilini ko-rumaya çalışan 

mahalle sakinlerine orantısız güç kullanıl-

maktadır. Biber gazı ve kimyasal destekli 

tazyikli su sıkarak müdahalelerde bulu-

nan polis, şiddet kullanarak Yenimahalle 

Halkı’nın yağmaya karşı yükselen sesini 

bastırmaya çalışmaktadır. 

Bilime, tekniğe aykırılığın yanı sıra, 

halkın talepleri ve hukukun gerekleri 

hiçe sayılarak dava süreci devam eder-

ken, İktidarın uzantısı Ankara Büyükşehir 

Belediyesi’nce yürütülen, Yenimahalle 

halkı tarafından on yıllardır kullanılan ve 

aidiyet duygusu kurdukları Yunus Emre 

Kavşağındaki ağaçları yok eden teleferik 

projesi ve kentteki diğer yağma projeleri 

biran önce durdurulmalıdır. 

Kamuoyuna duyuruyoruz ki!

Yurdun her köşesinde, Kamu yararına 

ve halkın demokratik taleplerine aykırı, 

yandaşlarına rant sağlama amaçlı bu 

uygulamalar, kamusal malların ve değer-

lerin tümüne düşman bir zihniyetin ürü-

nüdür ve bu tür her uygulaması karşısın-

da İktidar ve uzantıları, halkın yükselen 

sesini ve örgütlülüğünden aldığı güçle 

TMMOB ve bağlı odalarını karşısında 

bulacaktır. 

Saygılarımızla 

AĞACA DÜŞMAN, HALKA DÜŞMAN,
V A R  O L A N  S A D E C E  Y A L A N  V E  T A L A N …
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK), 6 Eylül 2013 tarihinde 
ODTÜ’de yaşanan gözaltılarla ilgili 
basın açıklaması yaptı:

 
Ankara’da polisin hukuk dışı olarak 

çalışmaları yürütülen ve ODTÜ’den 
geçecek otoyola karşı bir süredir nö-
bet tutan öğrencilere ve mahallelilere 
“şafak baskını” gerçekleştirdiğini, 14 
direnişçinin yaka-paça gözaltına alın-
dığı öğrenmiş bulunuyoruz. Basına 
yansıyan haberlere göre, polis 6 Eylül 
2013 Cuma günü sabah saatlerinde 
çok sayıda polis, bir TOMA, bir akrep 
ve iki gözaltı aracı ile ODTÜ Ormanı’na 
sahip çıkan az sayıdaki insana saldır-
dı, polis müdahalesi belli aralıklarla 
devam etmektedir. 

Ne yazık ki ülkemizde yeşile, orma-
na, kente, mahalleye sahip çıkmanın 
bedeli yaka-paça gözaltına alınmak-
tır. Demokratik hakkını kullanmak 
şiddete uğramak sonucunu doğur-
maktadır. Şafak baskını ile ODTÜ 
öğrencileri ve 100. Yıl ile Çiğdem 
Mahallesi sakinleri şiddete ve anti-
demokratik bir uygulamaya maruz 
bırakılmıştır. Türkiye’nin hukuk değil, 
polis devleti olduğu şafak baskınıyla 
bir kez daha kanıtlanmıştır. 

Ankara polisi ve Büyükşehir Bele-
diyesi suç işlemekte, hukuka aykırı 
davranmaktadır. 

ODTÜ arazisinden geçirilecek yolla 
ilgili kamuoyunda yoğun bir tartışma 
sürmekte, hukuki süreçlerin dahi ta-
mamlanmadığı ve yol güzergâhın-
da bulunan mahallerde yaşayanların 
yoğun itirazları olduğu bilinmekte-
dir. Bütün bunlara rağmen Ankara 
Büyükşehir Belediyesi,  farklı görüş 
ve önerileri, itirazları görmezden gel-
mekte, kamuoyunu ikna etmek gibi 
bir niyet taşımadığını belli etmekte ve 
projeyi polis zoruyla hayata geçirmek 
istemektedir. 

Büyükşehir Belediyesi tam da, “ben 
yaptım oldu” anlayışıyla hareket et-
mektedir ki, bu antidemokratik tutu-
munu, “halka rağmen, halk için” tuhaf-
lığı ile pekiştirmektedir. İlginç ki, poli-
siye tedbirlerden başka dayanakları 
yoktur; katılımcılık ve meşruluk Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nin dünyasına 
dâhil değildir. Dünyanın hiçbir ülkesin-
de, mahalle halkını döverek, mahalle-
den yol geçirilmesi vaki değildir. 

İstanbul’da halka şiddet uygulaya-
rak, Taksim Gezi Parkı’nı düzenlemek 

isteyen anlayış, bugün Ankara’da orta-
ya çıkmıştır. Ne yapılmaya çalışılmak-
tadır? Tartışmalı projelerle ilgili bu ıs-
rarın nedeni ne olabilir? Halka zulmet-
mek için gerekçe mi yaratılmaktadır? 

Yol tartışması başladığından bu 
yana TMMOB Ankara İKK olarak gö-
rüşlerimizi açık ve net bir biçimde ka-
muoyu ile paylaştık. Kentin insanlar 
için olduğunu, ulaştırmada da araç-
ların değil insanların ulaştırılmasının 
amaç olması gerektiğini, kent içi ulaşı-
mın planlama yoksunu projelerle için-
den çıkılamaz bir hale sokulduğunu 
vurguladık. Kent içi ulaşıma dair mes-
leki-bilimsel içerikli her türlü tartışma-
ya hazır olduğumuzu ifade ettik. 

Ancak bu sabah yaşanan polis şid-
deti, sorunun “yol tartışması” olma-
dığını göstermiştir. AKP, “döve döve” 
bir toplum yaratmak istemektedir. 
TMMOB Ankara İKK olarak, bilim ve 
tekniği yok sayan projelerin ve polis 
şiddeti marifetiyle yaratılmak istenen 
toplum modelinin karşısında olduğu-
muzu kamuoyu ile paylaşıyor, bilimin 
ve tekniğin yol göstericiliğinde ülke-
miz ve halkımız yararı doğrultusunda 
mücadeleye devam edeceğimizi du-
yuruyoruz.  

TARiH TEKERRÜR EDiYOR;
Y İ N E  B A S K I N ,  Y İ N E  G Ö Z A L T I

TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK), 9 Eylül tarihinde ba-
şına gaz kapsülü isabet etmesi 
sonucu hayatını kaybeden Ahmet 
Atakan’la ilgili açıklama yaptı:

Antakya’da, ODTÜ ve Tuzluçayır’da 
yaşananları protesto etmek ve ‘Gezi 
Parkı’ eylemlerinde hayatını kaybeden 
Abdullah Cömert’in faillerinin bulun-
ması için düzenlenen yürüyüşte polis 
bir kişiyi daha katletti. Yakın mesafeden 
başına gaz kapsülü gelen 22 yaşındaki 

Ahmet Atakan hayatını kaybetti.

Gözünü kırpmadan halkı hedef 
alan, yaralı kaldırıldığı hastanede bile 
Ahmet’in yakınlarını gaza boğan poli-
sin tüm bu saldırıları, söylenenin aksi-
ne kanunsuz yürüyüşe orantılı müda-
hale değil, meşru protesto hakkını kul-
lanan halka doğrudan öldürme amaçlı 
bir saldırıdır. 

Ahmet Atakan kaybettiğimiz ilk ca-
nımız değil! Biz Ethem Sarısülük’ü, 

Ali İsmail Korkmaz’ı, Abdullah 
Cömert’i, Mehmet Ayvalıtaş’ı, 
Medeni Yıldırım’ı unutmadık. Yok sa-
yılmaya, baskıya, şiddete ve gericiliğe 
karşı sokağa çıkan demokrasi, eşitlik 
ve barış talebini yükselten halkımıza 
uygulanan şiddet, toplumsal hafıza-
mızda derin yaralar oluşturmuştur. Bu 
ölümlere kimse bizi alıştıramaz, alış-
mayacağız. Halk üzerinde uygulanan 
polis terörü derhal son bulmalı, bu sal-
dırıları besleyen siyasi iktidar toplumun 
haklı taleplerine karşılık vermelidir. 

A H M E T A T A K A N
P O L i S  C A N  A L M A Y A  D E V A M  E D i Y O R
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P L A N L I  A L A N L A R  T İ P  İ M A R  Y Ö N E T M E L İ Ğ İ ’ N D E 

B iR  DEĞiŞ iKL iK  DAHA
İnşaat Mühendisleri Odası Yö-

netim Kurulu, Planlı Tip İmar Yö-
netmeliği’nde yapılan değişiklikler-
le ilgili 21 Haziran 2013 tarihinde 
açıklama yaptı: 

Son bir yılda yapı üretim süreciyle 
ilgili mevzuatta gerçekleştirilen köklü 
değişiklikler nedeniyle mesleki dene-
tim sistemi neredeyse tamamen çök-
tü. Bu değişiklikler, sahte mühendis 
sayısında adeta bir patlama yarattı; 
yapı üretim süreci denetimsizliğe, kar-
maşaya, keşmekeşe mahkûm edildi.

Yapılan bir dizi değişiklik nedeniyle 
sahte, yasaklı ya da mesleki faaliyette 
bulunmaya haiz olmayan mühendisler 
proje hazırlamaya, şantiye sorumlulu-
ğu üstlenmeye, yapı üretmeye, süre-
cin bir parçası olmaya devam ediyor. 
Zaten sorunlu bir konu olan güvenli ve 
nitelikli yapı üretimi, denetim sisteminin 
kilitlenmesi nedeniyle, içinden çıkılmaz 
bir noktaya doğru sürükleniyor. Türkiye 
nitelikli mesleki faaliyet ve nitelikli yapı 
üretiminden, her mevzuat değişikliğin-
den sonra biraz daha uzaklaşıyor.

Bu uzaklaşmanın son örneğini, 1 
Haziran 2013 tarihinde Planlı Alanlar 
Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan yeni 
bir değişiklikler oluşturmuştur. Bu de-
ğişikliklerle, mesleki denetimde yeni 
sorunlar açığa çıkacaktır.

Örneğin, Yönetmeliğin 57. madde-
si’nin 14. fıkrası ve 58. maddesi’nin 7. 
fıkrasında yapılan değişikliklerle, ida-
relerin mühendis ve mimarların yap-
tıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın 
ilk haftası içinde ilgili Meslek Odasına 
bildirme uygulamasına son verilmiş-
tir. Böylelikle yapı üretim sürecinde 
denetimsizlik, başıboşluk ve hukuka 
aykırılık belirleyici hale gelmiş ve bu 
olumsuzlukların kamuoyundan gizlen-
mesinin önü açılmıştır.

Yine aynı Yönetmeliğin 57. madde-
si 14. fıkrası’nda yapılan değişiklikle, 
proje müelliflerinin ve fenni mesulle-
rin büro tescillerini her yıl yenileme 
zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Bu 
değişikliğin hedefi şudur: Proje müel-
lifi ve fenni mesul Meslek Odasına bir 

kez başvuracak, gerekli ve yeterli şart-
lara sahip olduğunu bir kez için kanıt-
layacak, sonrasında denetim dışına 
çıkacaktır. Zaman içerisinde gerekli ve 
yeterli şartları kaybetse bile mesleğini 
yapmaya devam edecektir.

Yönetmeliğin 58. Maddesi’nin 8. 
Fıkrası değiştirilerek, bir fenni mesulün 
(Teknik Uygulama Sorumlusu), fenni 
mesuliyete ilişkin yapı inşaat alanı sınır-
lamasının denetimi İnşaat Mühendisleri 
Odası’ndan alınarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı İl Müdürlüklerine verilmiştir ki 
bu değişiklik, bir mühendisin mesleki 
gerekliliği aşan bir sorumluluk altına 
girmesinin yolunu açacaktır. Planlı Tip 
İmar Yönetmeliği’nde yapılan yeni dü-
zenlemeler, mesleki esaslara, mesleki-
bilimsel gerekliliklere aykırıdır; sonucu 
ancak depremle görünür hale gelecek 
zararlara yol açacaktır.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu 
gerçeği unutulmaktadır 

Son dönemlerde yapı üretim mev-
zuatıyla ilgili değişikliklerin açığa çı-
kardığı olumsuzluğun gizlenemeyecek 
derecede açık ve net olduğunu vurgu-
lamak ve son bir yılda gerçekleştirilen 
değişiklikleri kısaca hatırlatmak isteriz.

Hükümet, 636 ve 644 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Meslek 
Odalarının görev ve sorumluluğu al-
tında bulunan işlerin tamamını Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde 
kurulan Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü’ne devretti.

Aynı şekilde, 3 Nisan 2012 ve 14 
Nisan 2012 tarihlerinde, Planlı Tip İmar 
Yönetmeliği ile Yapı Denetimi Uygu-
lama Yönetmeliği’nde gerçekleştiri-
len değişikliklerle, Meslek Odalarının 
mesleki denetim yapması engellendi; 
meslektaşların Meslek Odalarından 
Sicil Durum Belgesi alma zorunluluğu 
ortadan kaldırıldı.

Bu değişikliklerin, üye-Meslek Oda-
sı bağının kopması dışında, kamu 
hayatında telafi edilemez olumsuz so-
nuçlara yol açacaktır. Çünkü Meslek 
Odaları; toplumsal sorumluluğu ge-
reği mesleki uygulamaların niteliğini 

yükseltmek amacıyla üyelerinin sicilini 
tutmakta, üyeler tarafından gerçekleş-
tirilen mesleki faaliyetleri kayıt altında 
bulundurmakta, bir mühendisin iş 
yapabilme kapasitesinden çok daha 
fazla iş almasına izin vermemekte, 
yapı üretim sürecinin kanayan yarası 
olarak kabul edilen “imzacılığın” önü-
ne geçmekte, üyelerinin ayıplı, kusur-
lu iş yapmasını önlemekte, bu üyeleri 
soruşturmakta, yaptırım uygulamakta, 
yargı kararı ile meslekten men cezası 
alan üyelerin mesleki faaliyette bu-
lunmasını engellemekte, sahte mü-
hendisliğin önüne geçmek amacıyla 
üniversiteler ve YÖK ile kurumsal ilişki 
kurmakta, elinde bulundurduğu bilgi-
leri kamu idaresi ve talep durumunda 
iş sahipleri ile paylaşmaktadır.

Peş peşe çıkartılan Kanun Hük-
münde Kararnameler ve Yönetmelik 
değişiklikleri ile mesleki denetim süre-
cinden Meslek Odaları uzaklaştırılmış, 
denetim sürecinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile İl Müdürlükleri yetkilendi-
rilmiştir. Ancak ne yazık ki bu zaman 
zarfında yetkilendirilen kurumlar de-
netimi layıkıyla sağlayamamış, Meslek 
Odalarıyla bilgi alışverişi zamanında 
ve sağlıklı yapılamamış, denetim sis-
temi bir bütün olarak zafiyete düşmüş, 
neticesinde de sahte mühendisler, 
değişik nedenlerle mesleki faaliyette 
bulunmaya haiz olmayan mühendisler 
çoğalmıştır.

Örneğin; 1 Ocak 2011 ile 1 Nisan 
2013 tarihleri arasında Odamız tara-
fından yapılan araştırma ve inceleme-
lerde; İşyeri Tescil Belgesi olmadan/
yıllık onaylarını yaptırmadan, yani 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde 
var olan yükümlülüğü yerine getirme-
den, yeni yapı ruhsatına statik proje 
müellifi olarak imza atan üye sayımız 
1873’tür. Bu durum nitelikli yapı üretim 
sürecinde ciddi bir zafiyet olduğunu 
göstermektedir.

Bir başka çarpıcı örnek şudur: 3 
Nisan 2012 ve 14 Nisan 2012 tarih-
lerinde, Planlı Tip İmar Yönetmeliği 
ile Yapı Denetimi Uygulama Yö-
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netmeliği’nde gerçekleştirilen deği-
şikliklerle, yapım sürecinde yer alan 
inşaat mühendislerinin Odamızdan 
Sicil Durum Belgesi alma zorunlulu-
ğu kaldırılarak, yerine idareye yasaklı 
olmadığına dair taahhütte bulunma 
zorunluluğu getirilmiştir.

Türkiye’de 3232 Belediye, 81 İl 
Özel İdaresi ve 255 Organize Sanayi 
Bölgesi’nden oluşan toplam 3568 idare 
bulunmaktadır. Yönetmelik değişiklik-
lerine göre bu idareler, takip eden ayın 
ilk haftası içerisinde yapı sürecinde 
yer alan ve yasaklı olmadığını taahhüt 
eden inşaat mühendislerinin yaptıkları 
işlere ilişkin bilgileri İnşaat Mühendisler 
Odası’na bildirmekle yükümlüdür.

Hal böyleyken, 2012 yılının Mayıs, 
Haziran, Temmuz ve Ağustos ayların-
da 3568 idareden ancak yüzde 9’u 
Odamıza bildirimde bulunmuştur.

İşin ilginç tarafı, bu yüzde 9’u oluş-
turan 10545 “yeni” yapı ruhsatında; 
Oda kaydı olmayan proje müellifi sa-
yısının 4, Oda kaydı olmayan fenni 
mesul sayısının 3, Oda kaydı olmayan 

şantiye şefi sayısının 34, İşyeri Tescil 
Belgesi olmayan ya da belgesini ye-
nilemeyen proje müellifi sayısının 125, 
İşyeri Tescil Belgesi olmayan proje 
müellifleri tarafından üretilen proje sa-
yısının 218, İşyeri Tescil Belgesi olmak-
sızın fenni mesuliyet üstenilen ruhsat 
sayısının 82, Yapı Denetim Kuruluşu 
çalışanı ya da ortağı olan proje müelli-
fi sayısının 21, Yapı Denetim Kuruluşu 
çalışanı ya da ortağı olan proje müel-
lifleri tarafından üretilen proje sayısının 
57, Yapı Denetim Kuruluşu çalışanı ya 
da ortağı olan fenni mesul sayısının 
12, Yapı Denetim Kuruluşu çalışanı ya 
da ortağı olan şantiye şefi sayısının 14 
olduğu tespit edilmiştir.

Bu veriler, meslek odaları ile mühen-
disler arasındaki bağın kesilmesinin 
kaçınılmaz sonuçlarıdır.

Hükümetin meslek odalarıyla ilgili 
yaklaşımı kamuoyunun malumudur; 
meslek odalarından duyulan rahat-
sızlık yeni değildir. Ancak, meslek 
odalarının güçsüzleştirilmesi pahasına 
“güçsüz” yapıların ortaya çıkmasına 

neden olmanın da anlaşılabilir, kabul 
edilebilir bir tarafını bulmak mümkün 
değil. Meslek odalarını sürecin dışına 
itmenin, mesleki faaliyetlerin ve yapı 
üretim sürecinin denetiminde zafiye-
te yol açacak yanlış kararlara imza 
atmanın bedelini ne yazık ki ülkemiz, 
toplumumuz ödeyecek. Anlaşılan o 
ki siyasi erk, Türkiye’nin bir deprem 
ülkesi olduğunu unutmakta, deprem 
önlemlerinin başında da işlevsel, uy-
gulanabilir bir denetim mekanizması 
geldiği gerçeğini yok saymaktadır.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, 
yapı denetiminin gerekliliğine, mes-
leki denetimin kaçınılmazlığına ina-
nıyor, mesleki çalışma esaslarının, 
Türkiye’nin bir deprem ülkesi olması 
gerçeğinden hareketle tanzim edil-
mesi gerektiğini düşünüyoruz. Meslek 
Odalarını etkisizleştirmek, Meslek 
Odalarının üyeleriyle bağını kesmek 
toplumumuza hiçbir şey kazandırma-
yacak, aksine mühendislik mesleğine, 
mesleğin evrensel kabullerine, top-
lumsal yaşama zarar verecektir.

KENTSEL DEĞiL, RANTSAL DÖNÜŞÜM TESCiLLENDi
İnşaat Mühendisleri Odası Yöne-

tim Kurulu, Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanunun Uygulama Yönetmeliği ile 
ilgili 16 Haziran 2013 tarihinde bir 
açıklama yaptı: 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afet 
Riski Altındaki Alanların Dönüştürül-
mesi Hakkında Kanunun Uygulama 
Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Yapı-
lan değişiklik 2 Temmuz 2013 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe girdi. 

Hatırlatmak isteriz ki, Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun 16 Mayıs 2012’de 
yürürlüğe girdi. Kanunun uygulama 
Yönetmeliği ise Ağustos 2012’de ya-
yımlandı. 15 Aralık 2012 tarihinde ise 
bu Yönetmelik tamamen yok sayıla-
rak, yeni bir Yönetmelik hazırlandı. 
Aradan sadece dört ay geçmişti an-
cak Bakanlık uygulama esaslarını top-
yekûn değiştirdi.  Şimdi, yani aradan 
yedi ay geçtikten sonra yeni bir deği-
şiklik gündeme geldi. 

Kentsel dönüşüm projeleri, “Afet 

Riski Altındaki Alanların Dönüş-
türülmesi Hakkında Kanun” kapsa-
mında gerçekleştirilmektedir. Kanun 
genel yaklaşım sergilediğinden, ka-
muoyu dikkatini  “Kentsel Dönüşüm 
Kanunu” olarak bilinen düzenlemenin 
nasıl uygulanacağı üzerine yoğunlaş-
mıştır. Çünkü kentsel dönüşüm proje-
leri bağlamında ortaya çıkan haksız-
lıklar, mağduriyetler Kanunu dayanak 
alan Yönetmeliğin uygulanmasıyla gö-
rünür olmaktadır. 

Bakanlık, Yönetmeliğin 4. maddesi-
ne bir fıkra ekleyerek, “Riskli alanlarda 
ve bu alanlar dışındaki riskli yapılarda 
ikamet etmeyen kişilere satışı yapıla-
bilecek her türlü yapı ile gelir ve hasılat 
getirecek her türlü uygulama, yapıla-
bilir ve bu alanlar yeni yerleşim alanı 
olarak kullanılabilir.” hükmü getirmiştir. 

Bu değişikliğin izahı şudur: Riskli 
alan ve yapılarda yaşayanlar, rezerv 
alanlarda inşa edilecek yapılara taşı-
nacak ancak riskli alan ve yapılarda 
ikamet etmeyenlere rezerv alanlarda 
satış yapılabilecek, boşatılan “mahal-
le” dışındaki kişiler rezerv alanlarda 
gelir elde edecek uygulamalarda bu-

lunabilecektir. Yönetmeliğin işaret etti-
ği “kişilerin” sermaye sahipleri olduğu 
tartışılmayacak derecede açıktır. Bu 
değişiklik, yeni oluşturulacak “mahal-
lelere” sermaye sahiplerinin rahatça 
girmesi için gerçekleştirilmiştir. 

Bu değişiklik, “kentsel dönüşüm 
kanununun” temel gerekçesine taban 
tabana zıttır. Asıl amacın, kentsel yeni-
lenmeyi sağlama, mevcut yapı stoku-
nu iyileştirme, riskli yapı ve alanlarda 
yaşayanları sağlıklı ve güvenli konut-
lara nakletme olmadığı tescillenmiştir. 
Siyasi iktidar kentsel dönüşüm pro-
jeleri ile oluşacak kamusal değerleri 
sermaye gruplarına peşkeş çekmek 
istemektedir. Anlaşılan o ki, kentsel 
dönüşüm projeleri, ulusal/uluslara-
rası sermaye gruplarına cazip hale 
getirilecek şekilde tasarlanacaktır. 
Yönetmelik değişikliği, kentsel dönü-
şüm projelerine dair temel itirazın da-
yanaksız olmadığını göstermiştir.

İnşaat Mühendisleri Odası, kentsel 
dönüşüm uygulamalarına ilişkin kaygı 
taşımaktadır. Kaygı, rezerv alanlarının 
sermaye sahibi “kişilere” açılmasıyla 
pekişmiştir. 
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Odamızın 2007 yılında hazırlanan 
“Öğrenci Üye Yönetmeliği” doğrultu-
sunda kurulan genç-İMO örgütlülü-
ğü bugün birçok üniversitede varlık 
göstermektedir. genç-İMO örgütlü-
lüğünün inşaat mühendisi adayları 
arasındaki dayanışmaya katkı sunan 
çalışmaları, toplumcu mühendislik 
anlayışının yaygınlaştırılması, meslek 
adaylarının niteliklerinin yükseltilmesi 
yönündeki faaliyetler aracılığıyla haya-
ta geçirilmektedir. Bu bağlamda dü-
zenlenen en önemli faaliyetlerden biri 
de Yaz Eğitim Kamplarıdır.

Bu yıl 5.si düzenlenen genç-İMO 
Yaz Eğitim Kampı yine ülkenin dört bir 
yanından gelen inşaat mühendisleri 
adaylarına ev sahipliği yaptı ve genç-
lerin Oda yöneticileri ile bir araya gel-
mesine ve meslek odalarını yakından 
tanımasına imkân sağladı.

İnşaat mühendisliği bölümü öğren-
cilerinin mesleki gelişimlerine katkı 
sunan seminerlerden film gösterim-
lerine, kişisel gelişimlerine katkı su-
nan atölye çalışmalarından ve güncel 
konulara ilişkin söyleşilere kadar bir-
çok konunun ele alındığı ve yaklaşık 
yüz genç-İMO üyesinin katıldığı 5. 
Yaz Eğitim Kampı 21 Ağustos 2013 
tarihinde başladı ve 29 Ağustos’ta 
son buldu. Kampa İMO Ankara 
Şubesi’nden Yönetim Kurulu Başkanı 

Selim Tulumtaş, Sekreter Üyesi 
Bülent Tatlı ve üyeler Özer Akkuş ile 
Umut Yılmaz Deveci de katıldı

Kampın ilk günü kayıtların alın-
ması, çadırların kurulması, tanışma 
toplantısı ve atölye tanıtımlarının ya-
pılmasının ardından minik bir açılış 
konseri gerçekleştirildi. İkinci gün ise 
“Mühendislik Eğitiminin Felsefesi” 
başlığı altıda gerçekleştirilen sabah 
semineri ile başladı. Prof. Dr. Beno 
Kuryel’in konuşmacı olarak katıldığı 
oturumda, mühendislik, matematik ve 
felsefe disiplinlerinin işleyişi arasında-
ki farklara dikkat çekildi, söz konusu 
disiplinlerin temel kabullerine ve so-
runlarına vurgu yapıldı. İnşaat mühen-
disi adaylarının sorularına ve Kuryel’in 
yanıtlarına da yer verilen oturum öğle 
saatlerine kadar sürdü. Aynı gü-
nün akşam söyleşisi ise CHP Hatay 
Milletvekili Hasan Akgöl’ün katılımıy-
la gerçekleştirildi. “Suriye Politikaları” 
başlıklı oturumda AKP hükümetinin 
Suriye politikaları ve söz konusu po-
litikaların yol açtığı tahribata değinil-
di. Moderatörlüğünü İMO Yönetim 
Kurulu üyesi Cihat Mazmanoğlu’nun 
gerçekleştirdiği söyleşiye, CHP İzmir 
Milletvekili Hülya Güven de katıldı. 
Söyleşi inşaat mühendisliği öğrencile-
rinin soruları ve katkılarıyla son buldu.

23 Ağustos’ta “Ulaşım Politikaları” 

başlığı altında gerçekleştirilen semi-
nerde konuşmacı olarak Mimar ve 
Şehir Plancısı Erhan Öncü yer aldı. 
Ülkemizde uygulanan ulaşım politi-
kalarına değinen Öncü kentsel ulaşım 
planlarında dikkate alınması gereken 
hususlara ve karar alma süreçlerine 
de vurgu yaptı. Soru ve cevapların 
ardından son bulan seminerin akşa-
mında ise “Gezi Direnişi ve Taksim 
Dayanışması” konulu bir söyleşi ger-
çekleştirildi. Direniş boyunca hayatı-
nı kaybedenlerin anılması ile başla-
yan söyleşide aynı zamanda Taksim 
Dayanışması üyesi olan Avukat Can 
Atalay konuşmacı olarak yer aldı. 
Gezi Parkı direnişindeki deneyimlerini 
gençlerle paylaşan Atalay yaşanan 
hak ihlallerinin altını çizdi. Öğrencilerin 
soru ve cevapları ile devam eden söy-
leşi geç saatlere kadar sürdü. 

genç-İMO 5. Yaz Eğitim Kampı’nın 
dördüncü günü “İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği” konulu sabah semineri ile 
başladı. İş Güvenliği Uzmanı Beste 
Ardıç ve İş cinayetlerinde hayatları-
nı kaybedenlerin yakınlarının avukatı 
Erbay Yucak’ın konuşmacı olarak 
katıldığı oturumda, mühendislerin so-
rumluluklarına ve çalışma koşullarının 
vahametine vurgu yapıldı. Mühendis 
adaylarının soru ve cevapları ile son 
bulan oturumun ardından atölye çalış-
malarına geçildi.

genç-iMO 5. YAZ EĞiTiM KAMPI

genç-İM
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25 Ağustos’taki sabah seminerinde 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Şehir 
Plancısı Ayşe Işık Ezer ve Hacettepe 
Üniversitesi İletişim Fakültesi öğre-
tim üyesi Gülsüm Depeli’nin konuş-
macı olarak katıldığı “Mühendislikte 
Kadın” başlıklı oturum gerçekleştirildi. 
Gülsüm Depeli’nin kadının medyada-
ki sunuluş biçimine ilişkin sunumuyla 
başlayan oturumda ikinci olarak söz 
alan Ayşe Işık ve toplumsal cinsi-
yet bakımından kadın mühendislerin 
sorunlarına ve TMMOB örgütlülüğü 
içerisindeki kadın örgütlenmesine 
değindi. Genç-İMO üyelerinin yoğun 
ilgisiyle karşılanan oturum soru cevap 
bölümüyle son buldu. Aynı günün ak-
şamı “Persepolis” filminin gösterildiği 
kamp programı 26 Ağustos sabahı 
“TMMOB ve Oda Politikaları” başlıklı 
oturum ile devam etti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve İMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç’in ko-
nuşmacı olarak katıldığı oturumda 
meslek odalarının tarihinden, toplum-
cu mühendisliğin öneminden ve son 
dönemde gittikçe artan ve meslek 
odalarını etkisizleştirmeyi amaçlayan 
politikalardan söz edildi. genç-İMO 
üyelerinin soruları ile devam eden otu-
rum öğle saatlerine kadar sürdü. Aynı 
günün akşamı “Redhack Belgeseli” 
gösteriminin ardından “Alternatif 
Bilişim Derneği Başkanı” Ali Rıza 
Keleş’in katıldığı ve sosyal medyadan 
hacker’lığa kadar birçok konunun ele 

alındığı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Kampın yedinci günü sabah otu-
rumunda inşaat mühendisliği mesle-
ğini ve tüm toplumumuzu yakından 
ilgilendiren kentsel dönüşüm konu-
sunun da masaya yatırıldığı “Kent 
Dönüşürken Muhalefet” başlıklı se-
miner gerçekleştirildi. Prof. Dr. Tarık 
Şengül’ün ve aktivist ve yazar Metin 
Yeğin’in konuşmacı olarak katıldığı 
seminerde kentsel dönüşüm adı al-
tında gerçekleştirilen politikalardan 
söz konusu politikaların amaçlarına,  
muhalefet imkânlarının geliştirilme-
sinden ve bu yöndeki dünya dene-
yimlerine kadar birçok konu ele alın-
dı. Moderatörlüğünü İMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç’in 
gerçekleştirdiği oturum mühendis 
adaylarının sorularına verilen yanıt-
ların ardından son buldu.

Aynı günün akşamı yine yakıcı so-
runlardan biri olan “Toplumsal Barış”, 
Prof. Dr. Aziz Konukman’ın ve Emek 
Demokrasi ve Özgürlük Bloku Mersin 
Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün ko-
nuşmacı olarak katıldığı bir söyleşi 
ile masaya yatırıldı. Barış süreci, gezi 
direnişi ve toplumsal barışı tahsis et-
menin yolları ve yöntemleri konularının 
yanı sıra Suriye ve Ortadoğu’da yaşa-
nanların da ele alındığı söyleşi gece 
geç saatlere kadar sürdü.

28 Ağustos Çarşamba günü ise 
“Su Yapılarında Çevresel Duyarlılık” 

başlıklı sabah semineri ile başladı. 
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Profesör Şahnaz 
Tiğrek ve yine aynı bölümden Doç 
Dr. Elçin Kentel’in katıldığı oturum-
da çeşitli örnekler ışığında su yapı-
larının inşasında dikkat edilmesi ge-
reken çevresel faktörlere değinildi. 
Öğrencilerin soru ve cevaplarına da 
yer verilen seminerin ardından kam-
pa katılan öğrenciler, atölye çalışma-
larını sunacakları Kapanış Gecesi için 
hazırlıklarını tamamladılar.

Kampın son akşamı Fotoğraf, 
Sinema, Tiyatro, Ritim, Felsefe, Kamp 
Gazetesi ve Örgütlenme gibi atölye fa-
aliyetlerinin sunumlarının gerçekleşti-
rildiği,  merkez ve şube yöneticilerinin 
atölye yürütücülerine plaketlerini tak-
dim ettiği ve tüm öğrencilere katılım 
belgelerinin verildiği kapanış gecesi 
gerçekleştirildi.

Gecede söz alan İMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç İnşaat 
Mühendisleri Odası’nın geleceğini 
inşa eden genç-İMO örgütlülüğünün 
en önemli faaliyetlerinden biri olan Yaz 
Eğitim Kampı’nda emeği geçen her-
kese teşekkür etti. 

Odamızın savunduğu değerlerin 
yaygınlaştırılmasında ve genç kuşakla-
ra aktarılarak geliştirilmesinde önemli 
bir yere sahip olan genç-İMO örgütlü-
lüğünün gücüne güç katan Yaz Eğitim 
Kampı 29 Ağustos’ta son buldu.
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GeziHaziran’ı 27 Mayıs’ta İstanbul Taksim Gezi Parkı’nda “ağaçların savunulmasıyla” başla-
yan direniş, 31 Mayıs’tan bugüne bütün ülkeye yayıldı. İçişleri Bakanlığı’nın 23 Haziran 2013 tarihinde 
yayımladığı veriler direnişin büyüklüğünü ortaya koymaktadır. 79 ilde 2,5 milyon insanın katıldığı ey-
lemlerde Türkiye’de sadece iki ilde eylemler gerçekleşmedi. Ülkenin dört bir yanında halk temel hak ve 
özgürlüklerin gasp edilmesine, yok sayılmaya karşı hak arayışı ve uygulanan polis şiddetinin aşırılığına 
karşı sokaklara dökülmüş, sokağa çıkamayanlar ise tencere, tavalarıyla direnişin sesini yaratmışlardır. 

Gezi direnişi, yaratıcılığıyla, toplumun birçok kesimini de içerisine alan bir hareket olarak Mayıs ayının 
son günlerinden bugüne kadar devam ediyor. Forumlarla, mahalle meclisleriyle direniş büyütülüyor, 
yeni biçimlerle her geçen gün daha çok kesimi içerisine alıyor. Bir yandan da baskıcı ve otoriter 
tutumundan vazgeçmeyen hükümetin politikalarına karşı sokağı terk etmemektedir. Bugün ODTÜ 
Ormanı’ndan “halka rağmen, halk için” geçirilmek istenen yola, Mamak Tuzluçayır’da cami-cemevinin 
aynı binaya yapılmak istenmesine, Berkin’in günlerdir uyanmamasıyla birlikte, Gezi Direnişi’nde ha-
yatını yitirenlerin sorumluları hakkında hiçbir işlem yapılmaması ve Gezi Direnişçisi Ahmet Atakan’ın 
hayatını kaybetmesine karşı insanlar sokağı bırakmamaktadır. Çünkü halkın sözünü üretebildiği tek 
yer sokaktır ve Mısır’da demokrasi havarisi kesilen hükümet Gezi Parkı’nda gerçekleşen polis şidde-
tine, ölümlere karşı adeta sağır ve dilsiz gibi davranmaktadır. 

Gezi direnişi Türkiye tarihi için bir milat olmuş ve birçok insan bu süreçten yeni şeyler öğren-
miştir. Gezi direnişi dayanışmanın, umudun habercisi olmuş, Türkiye’de zülme, faşizme, “ben 
yaptım oldu” anlayışına karşı değiştirebilmenin nüvelerini yaratmıştır. Bu sebeple bizler de 
tarihe kalacak ve Gezi direnişinin ölümsüzleştirilmesine bültenimizde hazırladığımız dosya ile 
katkıda bulunmak istedik. Gezi Haziran’ı başlıklı dosyamızda İstanbul, Ankara ve diğer illerde 
gerçekleşen direnişin ve TMMOB’nin direnişteki rolü üzerine kısa bir özet hazırladık. TMMOB 
Başkanı Mehmet Soğancı, İMO Başkanı Taner Yüzgeç, İMO Ankara Şube Başkanı Selim Tulum-
taş ve TMMOB Ankara İKK sekreteri Bülent Tatlı’dan gezi direnişi üzerine düşüncelerini aldık. 
Hükümetin Gezi direnişi süresince ağzından çıkanı kulaklarının duymadıklarını derledik ve ya-
ratıcı, esprili duvar yazılarına yer verdik. Dosyamızın sizlere yararlı olmasını umuyoruz. Henüz 
devam eden bir süreç olarak Gezi’den öğreneceğimiz daha çok şey var:

Bu daha başlangıç mücadeleye devam!..

Gezi
Direniş

Haziran
TemmuzDayanışma
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Taksim Gezi Parkı’nda ağaçların 
sökülmesiyle başlayan süreçte içeri-
sinde meslek odalarının, sivil toplum 
kuruluşlarının da yer aldığı Taksim 
Dayanışması’nın çağrısıyla 27 Mayıs 
2013 tarihinde Gezi Parkı’nda çadırlı 
nöbet başladı. 28 Mayıs 2013 tarihinde 
polisin ve zabıtanın Gezi Parkı’nda nö-
bet tutanlara saldırması büyük bir dire-
nişin ön süreci oldu. 31 Mayıs tarihine 
kadar polis sabah saatlerinde Gezi 
Parkı’na sistematik saldırılarda bulun-
du, yeniden bir araya gelen insanları 
aşırı güç kullanarak dağıttı, hatta Gezi 
Parkı’na kurulan çadırları yaktı. Kırmızı 
Kadın olarak tarihe geçen kadın poli-
sin biber gazını nasıl kontrolsüzce kul-
landığının bir simgesi haline dönüştü. 

31 Mayıs 2013 tarihinde polisin Gezi 
Parkı’ndan nöbet tutan insanları çı-
karması, ardından parkı bariyerle çe-
virmesi direnişin boyutlarını daha da 
genişletti. Gün boyunca devam eden 
polisin saldırıları sonucunda polisin 
şiddetine karşı insanlar sokağa dökül-
dü. İstiklal Caddesi’nde gece boyun-
ca devam eden çatışmaların yanında 
İstanbul’un dört bir yanında, mahal-
lelerde insanlar tencere, tavalarıyla 
polisin şiddetini protesto etmek için 
sokağa döküldü. Kadıköy’den yola 
çıkan bir grup, Boğaziçi Köprüsü’nü 
geçerek Taksim’e yürüdü. 

1 Haziran 2013 tarihinde öğlen sa-
atlerine kadar Taksim ve civarında de-
vam eden çatışmalar sonucunda Polis 
Gezi Parkı’ndan çekildi, ancak bu kez 
çatışmalar Beşiktaş’a sıçradı. Akşam 
saatlerinde İstanbul’un dört bir yanın-
da insanlar tekrar sokağa çıktı, çıka-
mayanlar tencere ve tavalarıyla eyle-
me destek verdi. Gezi Parkı’ndan po-
lisin çekilmesiyle birlikte Gezi Parkı’na 
çadırlar tekrar kuruldu. 

2 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı 
direnişçiler tarafından temizlenerek, 
Gezi Parkı’nda yeni bir yaşamın adımları 
atıldı. Taksim Dayanışması şemsiyesi al-
tında talepler açıklandı. Buna göre;

•	Gezi Parkı, Park olarak kalacak-

tır. Ne Taksim’de Topçu Kışlası’na ne 
de tüm doğa ve yaşam alanlarımızın 
talanına izin vermeyeceğiz.
•	Gezi Parkı’ndaki direnişten baş-

layarak halkın demokratik hak kul-
lanımını engelleyen, şiddetle bastır-
ma emrini veren, bu emri uygulatan, 
yüzlerce insanın yaralanmasına ne-
den olan sorumlular, başta İçişleri 
Bakanı, İstanbul Valisi, Emniyet 
Genel Müdürü olmak üzere derhal 
istifa etmelidir. Gaz bombası kulla-
nılması yasaklanmalıdır.
•	Ülkenin dört bir yanında direnişe 

katıldığı için gözaltına alınan arka-
daşlarımız derhal serbest bırakıl-
malı, haklarında hiçbir soruşturma 
açılmamalıdır.
•	Taksim başta olmak üzere 

Türkiye’deki tüm meydanlarda, ka-

musal alanlarda toplantı ve eylem 
yasaklarına son verilmelidir. 

Beşiktaş’ta çatışmalar ise gün boyu 
devam etti. İstanbul halkı akşam sa-
atlerinde yine sokaklara çıkarak po-
lis şiddetini protesto etti. Yaşananları 
göstermeyerek, “penguen belgeseli” 
gösteren, başbakanı konuk alan med-
ya protesto edildi. 

3 Haziran 2013 tarihinde Gezi Par-
kı’nda kurulan komün hayatı devam 
ederken, Beşiktaş’ta ve İstanbul’un 
bazı bölgelerinde çatışmalar devam 
etti. Tencere tavalı eylemler devam 
ederken, halk bazı yerlerde otoyo-
lu trafiği kapattı. Gazi Mahallesi ve 
Sarıgazi’de sokağa çıkanlara polis 
saldırdı. Tem bağlantı yolunu trafiğe 

# i s t a n b u l

Gezi Parkı’nda Başlayan Direniş

Gezi Parkı’nda başlayan ve kısa sürede tüm ülkeye yayılan direniş ilk 
olarak İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde bulunan ve sadece umumi hiz-
mette kullanılmak koşulu ile tapuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
(İBB) tahsis edilmiş olan Taksim Gezi Parkı’na İstanbul 6’ncı İdare 
Mahkemesi ve 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ka-
rarı olduğu halde Topçu Kışlası’nı Taksim Yayalaştırma Projesi çerçe-
vesinde imar izni olmadan yeniden inşa etmesini engelleme eylemi 
olarak başlamıştır. Polisin orantısız müdahaleleri ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ve hükümetin inşaatın yapımı konusundaki ısrarcı 
açıklamaları sonucunda eylemler “hükümet istifa” sloganlarıyla hü-
kümet karşıtı bir hale dönüşmüş ve başta Ankara, İzmir olmak üzere 
Türkiye’nin diğer illerine de yayılmıştır. Bu arada Taksim Yayalaştırma 
projesinin dayanağı olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar İstanbul 1. 
İdare Mahkemesi tarafından 6 Haziran 2013 tarihinde iptal edilmiştir.

15 günde 150.000 adet gaz bombası atıldığı, 3.000 ton su sıkıldığı, OC 
Gas, CS Gas ve CR Gas olmak üzere 3 çeşit gaz sıkıldığı, göz gibi hassas 
organlarda kalıcı hasarlar verebilen FN-303 adlı silahtan göstericileri boya-
mak için ‘bizmut’ içeren kapsüller atıldığı medyada yer almıştır. Başbakan 
Erdoğan’ın göstericilere “çapulcu” demesi sonrasında bu kelimenin kul-
lanılmasından dolayı 2003 yılında 10 milyar TL tazminat ödendiğine dair 
emsal kararı ortaya çıkınca protestocular kendilerini “çapulcu” kelimesi 
ile ifade etmeye başladı. CNN kanalının Türkiye’de ki isim hakkını kullanan 
CNN Türk haber kanalının gösterilerin yoğun olduğu sırada penguenlerle 
ilgili belgesel yayınlaması karikatürler ve çeşitli şekillerde tepkilere neden 
oldu ve penguen de gösterilerde kullanılan sembollerden biri haline geldi.

İçişleri Bakanlığı’nın 23 Haziran’da yaptığı açıklamaya göre Bayburt 
ve Bingöl hariç 79 ilde düzenlenen eylemlere toplam 2.5 milyon kişi 
katıldı, bundan daha fazla kişi de sosyal ağlar üstünden destek verdi. 
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kesen Gazi Mahallesi halkı içerisinde 
yer alan Mehmet Ayvalıtaş, bir aracın 
üstlerine doğru sürmesi sonucu haya-
tını kaybetti.

4 Haziran 2013 tarihinde kadınlar 
Taksim civarındaki cinsiyetçi yazıla-
maları kapattı, kadınlar “küfürle değil, 
inatla diren” sloganıyla eylem yaptı-
lar. Liseliler twitter üzerinden örgüt-
lenerek, siyah tişörtler giyerek Gezi 
Parkı’na gittiler. Mahallelerde yapılan 
eylemler akşam saatlerinde gelenek-
selleştirilerek devam etti. Beylikdüzü, 
Sarıgazi ve Gazi Mahallesi’nde soka-
ğa çıkanlara polis saldırdı ve çatışma-
lar gece boyunca sürdü. 

5 Haziran 2013 tarihinde KESK, 
DİSK, TMMOB ve TTB genel grev ilan 
ederek, meydanlara çıktı. On binlerce 
emekçi 1 Mayıs’ta giremediği Taksim 
Meydanı’na girdi. Liseliler siyah kıya-
fetler giyerek dersleri boykot etti, avu-
katlar adliye önünde eylem yaptı ve 
mahallelerde tencereli tavalı eylemler 
yapıldı. Gazi Mahallesi’nde sokağa 
çıkanlara polis saldırdı ve çatışma-
lar gece boyunca devam etti. Taksim 
Dayanışmasından bir heyet Başbakan 
Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bü-
lent Arınç ile görüşerek, halkın talep-
lerini ilettiler. 

6 Haziran 2013 tarihinde Gezi Par-
kı’nda ortak bir yaşam kurulması için 
ortak alanlar yaratıldı. Mahalle eylem-
leri devam etti. Gazi Mahallesi’nde 
sokağa çıkan halka bir kez daha polis 
saldırdı ve çatışmalar gece boyun-

ca sürdü. Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan Kuzey Afrika ziyareti için ül-
keden ayrıldı. 

7 Haziran 2013 tarihinde mahalle-
lerde eylemler devam ederken Gazi 
Mahallesi’nde de çatışmalar gece bo-
yunca devam etti.

8 Haziran 2013 tarihinde kadınlar 
“Tacizsiz ve Tayyipsiz bir yaşam isti-
yoruz” diyerek İstiklal Caddesi’nde 
eylem yaptı. Taraftarlar Taksim’e yü-
rüdü. Akşam saatlerinde mahalleler-
deki eylemler devam ederken Gazi 
Mahallesi’ne polis yine saldırdı ve ça-
tışmalar gece boyunca sürdü. 

9 Haziran 2013 tarihinde toplum-
sal muhalefetin bileşenleri tarafından 
Taksim Meydanı’nda büyük bir miting 
düzenlendi. Mitingde halkın taleple-
ri bir kez daha kamuoyu ile paylaşıl-
dı, direnişte ölen Mehmet Ayvalıtaş, 
Abdullah Cömert ve polis memuru 
Mustafa Sarı anıldı. 

10 Haziran 2013 tarihinde Taksim’de 
gerçekleştirilen eylemlerle birlikte ma-
halle eylemleri de devam etti. 

11 Haziran 2013 tarihinde sabah 
saatlerinde Taksim meydanındaki 
pankartların temizlenmesi gerekçe-
siyle polis meydana girdi. Polisin sal-
dırısı sonucunda eylemler Taksim’in 
etrafına yayıldı. Akşam saatlerinde 
Gezi Parkı’na da gaz bombaları geldi. 
Çağlayan adliyesinde 44 avukat öğ-
len saatlerinde yaka paça gözaltına 
alındı. Avukatlar akşam saatlerinde 
serbest bırakıldılar. Polis SDP İstanbul 
İl Binası’na baskın düzenledi ve 74 ki-
şiyi gözaltına aldı. Mahallelerde halk 
sokağa çıktı, Okmeydanı’nda sokağa 
çıkanlara polis saldırdı. Eğitim-sen 6 
nolu şube üyeleri polis saldırısına kar-
şı 12 Haziran’da iş bırakma kararı aldı. 

12 Haziran 2013 tarihinde Taksim’de 
çatışmalar öğlen saatlerine kadar sür-
dü. Polis geri çekildi. Akşam saatlerin-
de mahalle eylemleri devam etti, Gazi 
Mahallesi’ne polis yine saldırdı. 

13 Haziran 2013 tarihinde Taksim 
Dayanışması Gezi Parkı’nda kalma-
ya devam edeceklerine dair açıkla-

ma yaptı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, annelere “Gezi Parkı’ndaki 
çocuklarınızı gelin alın” çağrısı yap-
tı. Ancak anneler Taksim Meydanı’na 
gelerek, çocukları için zincir oluş-
turdular. Başbakan sanatçıların ve 
Taksim Dayanışmasından temsilcilerin 
oluşturduğu bir ekiple, Mutlu ise gece 
00.00’da gençlerle görüşeceğini du-
yurdu. Mahalle eylemleri devam etti.

14 Haziran 2013 tarihinde Taksim 
dayanışması ve sanatçılardan olu-
şan heyetin Başbakan ile görüştü. 
Görüşmede yargı kararının bekle-
neceğini ve yargıdan olumsuz karar 
çıkarsa halk oylamasına gidilebile-

ceği Başbakan tarafından önerildi. 
Ancak Taksim Dayanışması heyeti 
kararı halkın vereceğini belirtti. Taksim 
Dayanışması görüşmenin ayrıntıları-
nı direnişçilere anlattı, ardından gün 
boyu forumlar yapıldı. Gözaltına alı-
nan 74 SDP’liden 58’i mahkemeye 
sevk edildi, 4’ü tutuklandı. Yapılan fo-
rumlar sonucunda “Bu daha başlan-
gıç, mücadeleye devam” sloganıyla 
mücadeleye devam edilmesi kararlaş-
tırıldı. Mahalle eylemleri sürdü. 

15 Haziran 2013 tarihinde AKP’nin 
Ankara Sincan’daki mitinginde konu-
şan başbakan “boşaltmazlarsa gü-
venlik güçleri gereğini yapacak” dedi 
ve akşam saatlerinde Gezi Parkı’na 

“Tencere tava” eylemleri

Türkiye genelindeki protes-
to ve yürüyüşler sırasında, 
evlerinden destek vermek 
isteyen insanlar ışıklarını 
yakıp söndürerek ve tence-
re, tava gibi eşyalara vura-
rak, arabalarındaki insanlar 
kornalara basarak eyle-
me katılmıştır. Başbakan 
Erdoğan bu konuyla ilgili 
olarak “Tencere tava hep 
aynı hava. Bunlar geçmişte 
de oldu.” dedi.

“DuranAdam” eylemleri

Taksim’de 17 Haziran günü 
Erdem Gündüz’ün, polisin Gezi 
Parkı’na müdahalesini protes-
to etmek için başlattığı eylem. 
Taksim Meydanı’nın ortasında 
yüzünü AKM’ye dönerek “duran” 
Gündüz’ün bu protestosu kısa 
sürede sosyal medyada duyuldu 
ve destek buldu. Gecenin ilerle-
yen saatlerinde Erdem Gündüz 
ayrıldı. İlerleyen saatlerde polis 
bazı duran adamları yaya trafiğini 
engellediği gerekçesiyle gözaltı-
na aldı. İlerleyen günlerde değişik 
yerlerde yeni duran adamlar da 
ortaya çıktı.
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TOMA’larla ve biber gazıyla polis 
saldırdı. Polis Gezi Parkı’nı boşalt-
tı. Çatışmalar dört bir yana dağıldı. 
Polisin müdahalesi daha da sert oldu. 
Sıkılan sulara kimyasal ilaç katıldığı 
iddia edildi. Çatışmalar bütün gece 
boyunca sürdü. Mahallelerde halk so-
kağa çıkmaya devam etti. 

16 Haziran 2013 tarihinde çatışma-
lar gün boyu sürdü. Çarşı üyesi 12 
kişi evleri basılarak gözaltına alındı. 
Taksim Dayanışması polis saldırıları 
karşısında dört acil talep yayımladı:

1- Emniyet güçlerinin bu vahşi 
saldırısı durdurulmalıdır. Bu gece ve 
yarın olacak olaylardan bütünüyle 
siyasi iktidar sorumludur.

2- Basın kuruluşları açıklamala-
rımızın halkımıza duyurulması ko-
nusunda yardımcı olmalı, halkına 
savaş açan bir siyasi iktidarın de-
zenformasyonundan halkımızı ko-
rumalıdır.

3- Bu sert polis müdahalesi so-
nucunda yaralanan yurttaşlarımızın 
sağlığından endişeliyiz. Gönüllü he-
kimlerin engellemesi durdurulmalı, 
112 ambulans başta olmak üzere 
mevcut kamu sağlık kurumları aci-
len güçlendirilmelidir.

4- İstanbul’un her yerinden on 
binlerce kişi Taksim’e yürümektedir. 
Halkımızın bu yürüyüşünün engel-
lenmesi mümkün değildir.

AKP’nin Kazlıçeşme’de mitingi ya-
pıldı. Mitingden çıkanlar halka saldırdı. 

17 Haziran 2013 tarihinde DİSK, 
KESK, TMMOB, TTB ve TDB genel 
grev ilan etti ve bulundukları illerde 
meydanlara çıktı. Mahallelerde eylem-
ler devam etti. 

18 Haziran 2013tarihinde bir kişi 
Taksim Meydanı’nda durma eylemi 
yaptı, bu eylem tüm Türkiye’ye yayıldı. 
Polis sabah operasyonlarıyla İstanbul 
ve Ankara’da ev baskınları düzen-
ledi. Daha önce gözaltına alınanlar-
dan 171’i serbest bırakıldı. Taksim 
Dayanışması yeni kararlarla yeni ta-
leplerini açıkladı: 

•	Hastanelerde yatan direnişçiler 
ziyaret edilecek.

•	Talepler sürekli ve yeniden dil-
lendirilecek.
•	21.00 ses çıkar eylemleri sür-

dürülecek, mahallelerde afet kaçış 
alanlarında yapılacak olan forumlar 
ile biçimlenecek.
•	Büyük ve kapsamlı bir forum or-

ganize edilecek.
•	Cumartesi günleri Taksim Gezi 

Parkı Nöbeti sürdürülecek ve kitle-
sel katılım çağrısı yapılacak.
•	Duran adam gibi eylemler des-

teklenecek ve yaygınlaştırılacak.

“Her yer Taksim her yer direniş” fik-
riyatıyla direnişçiler İstanbul’da ma-
hallerinde bulunan parklarda forumlar 
düzenlemeye başladılar. 

19 Haziran 2013 tarihinde Gezi 
Parkı’nın halka kapatılması üzerine 
halk eylemlerine her mahallede kuru-
lan forumlarla devam etti. 

8 Temmuz 2013 tarihinde halka ka-
patılan Gezi Parkı’nın açılacağının du-
yurulması üzerine Taksim Dayanışması 
ve halk Gezi Parkı’na girmek üzere 
Taksim’e gitti. Tarihe en kısa süre-
de açılıp kapanan park olarak geçen 

Gezi Parkı, açılacağının duyurulduğu 
gün polis müdahalesiyle tekrar halka 
kapatıldı, Taksim Dayanışması üyele-
ri yaka paça gözaltına alındı. Taksim 
Dayanışması gözaltına alınanlar için 
bir basın açıklaması yaparak taleple-
rini dile getirdi. Buna göre;

1- Bu mücadele sürecinde gözal-
tına alınan ve tutuklu bulunan tüm 
yurttaşlarımızın serbest bırakılma-
larını talep ediyoruz.

2- Gözaltında olan Dayanışma 
temsilcilerimizden ve TMMOB Mi-
marlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesinden Mimar Mücella Yapı-
cı’nın ev araması; savcı olmadan, 
atılı suçlama ve ne arandığına dair 
hiçbir bilgi olmadan yapılmak-
tadır. Hukuksuzluğa itiraz eden 
avukatlar ise çevik kuvvet çağrı-
lacağı tehditlerine maruz kalmış-
lardır. Dayanışma bileşenlerimiz-
den İstanbul Tabipler Odası Genel 
Sekreteri Ali Çerkezoğlu, Elektrik 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube 
Başkanı Beyza Metin, HDK Yürütme 
Kurulu Üyesi Ender İmrek ve Haluk 
Ağabeyoğlu’nun evlerinde de bu 
hukuksuz aramaların devam ettiği 

Taksim Gezi Parkı protestolarında Türk basınının uyguladığı san-
sür

Olayların gelişmeye başladığı 31 Mayıs 2013 günü CNN Türk, NTV ve 
Haber Türk haber kanalları normal yayın akışlarına devam etti. CNN’nin 
uluslararası kanalı protesto gösterilerini canlı yayınlarken CNN Türk’de 
bir belgesel yayınlanması eleştiri konusu oldu. Yerel medyanın protes-
toları ilk günlerde kapsamlı şekilde yayınlamamasının, medya patron-
larının hükümet unsurları ile olan iş ilişkileri sebebi ve hükümetin bas-
kısıyla olduğu yorumları yapıldı.

2 Haziran’da Habertürk televizyon kanalı binasının önünde medya-
ya yönelik tepki nedeniyle toplanan gösterici grupları ertesi gün’de 
NTV’nin Maslak’taki binası önünde protesto amaçlı toplandı. NTV tele-
vizyonu binanın önündeki göstericileri ve tepkilerini canlı yayınla ekra-
nına yansıttı. Olaydan bir gün sonra NTV adına Doğuş Grubu yönetimi, 
dengesizlikler içinde den-ge sağlamaya çalışırken hata yaptıkları için 
özür diledi. Twitter üzerinden açıklama yapan Mehmet Turgut, NTV’de 
yayınlanan ‘Falan Filan’ isimli programına, medyanın eylemlere karşı 
tepkisini protesto etmek için son verdi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Gezi protestolarının başladığı 27 
Mayıs‘tan 22 Temmuza kadar geçen süre de, protestolara doğrudan 
veya dolaylı destek veren en az 22 gazetecinin işten atıldığını, 14 ga-
zetecinin zorunlu izne gönderildiğini, 37 gazetecinin istifa etmek duru-
munda bırakıldığını açıkladı.
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bilgilerini almaktayız. Basın emek-
çilerini bu hukuksuzluğu teşhir et-
meye ve halkımızı bilgilendirmeye 
davet ediyoruz.

3- Taksim Dayanışması yalnız 
değildir. 09 Temmuz 2013 Salı ak-
şamı yurdun ve İstanbul’un dört bir 
yanında gerçekleşecek forum ve 
etkinliklerde Dayanışmaya yapılan 
hukuksuz müdahale halkımızdan 
hak ettiği cevabı bulacaktır.

4- Saat ve günü daha sonra be-
lirtilmek üzere, Dayanışma temsilci-
lerimiz adliyeye sevk edildiklerinde 
halkımızı birlikte durmaya ve tüm 
gözaltına alınan ve tutuklananlara 
sahip çıkmaya çağırıyoruz.

5- Dayanışmamızın hem bileşen-
leri hem de etkinlikleri bütünüyle 
yasal, meşru, Anayasa dâhilinde ve 
barışçı niteliktedir. Bu süre içinde 
haklarımızı kullanmamızı hukuksuz 

ve zorla engelleyen, kamuoyunu 
yanıltan, halka şiddet uygulayan 
bütün kamu görevlileri hakkında 
suç duyurusunda bulunacağız.

6- Bu süreç içinde yaptığımız bü-
tün etkinlikleri halkımızla birlikte mil-
yonlar olarak sahipleniyoruz. Eğer 
parkların, meydanların, kamusal 
alanların halka açılmasını istemek 
suç ise kendimizi ihbar ediyoruz. 
Halka uygulanan şiddetin durdu-
rulmasını istemek suç ise kendimi-
zi ihbar ediyoruz. Başta toplantı ve 
gösteri yürüyüşü hakkı olmak üzere, 
Anayasal haklarımızı kullanmak suç 
ise kendimizi ihbar ediyoruz.

7- Öte yandan, önce masa/san-
dalye terörü, arkasından inşaat 
ve kepçelerle ve arkasından polis 
saldırıları sonucu oluşan Taksim 
Esnafı’nın mağduriyetinden doğru-
dan ve açık olarak siyasi iktidar ve 

onun kamu görevlilerinin suçlu ve 
sorumlu olduklarını ilan ediyoruz.

8- Beş yurttaşımızın hayatını kay-
betmesinden, binlerce insanın yara-
lanmasından, onlarcasının kalıcı sa-
katlıklarla karşı karşıya kalmasından 
doğrudan ve açık olarak siyasi iktidar 
ve onun kamu görevlilerinin suçlu ve 
sorumlu olduklarını ilan ediyoruz. 

12 Temmuz 2013 tarihinde Taksim 
Dayanışması üyeleri serbest bırakıldı. 

Direniş bugün kurulan platformlar ve 
mahalle meclisleri üzerinden devam 
etmektedir.  Halk forumlarda çoğala-
rak yaşam alanlarına dair sorunlarını 
tartışmakta ve ortak talepler üretme-
nin yollarını tartışmaktadır. Mücadele 
“bu daha başlangıç, mücadeleye de-
vam” sloganıyla yaşamın her alanına 
yayılarak devam etmektedir. 

# a n k a r a
Emek ve Demokrasi güçleriyle 

birlikte 10 binden fazla Ankaralı Ge-
zi Parkı’na yönelik operasyonu ve 
polis şiddetini protesto etmek için 
Kuğulupark’a yürüdü. Bir grup ABD 
Büyükelçiliği’ne yöneldi. Bu gruba po-
lis müdahale etti, müdahaleyle birlikte 
çatışmalar Kızılay’a yayıldı. Çevik kuv-
vet ekipleri insan avına çıkarak, rastge-
le kafelere ve barlara gaz bombası attı. 
Mahallelerde halk tencere ve tavala-
rıyla sokağa çıktı. ODTÜ’lüler de gece 
yarısı Kızılay’a doğru yürüyüşe geçti. 

1 Haziran 2013 tarihinde toplum-
sal muhalefet güçleri polis şiddeti-
ni protesto etmek için Güvenpark’a 
ulaşmaya çalışırken polis müdahale 
etti. Çatışmalar Kızılay ve çevresine 
yayıldı. Çatışmalarla zorlanan Kızılay 
meydanına girildi, polisin plastik 
mermi, biber gazı yanında kullandığı 
gerçek mermiyle Ostim işçisi Ethem 
Sarısülük başından vuruldu. 

2 Haziran 2013 tarihinde toplum-
sal muhalefet bileşenlerinin çağrısıyla 
binlerce Ankaralı Kızılay’da buluştu. İki 
saat boyunca meydanda şenlik ya-pıl-
dı, öğleden sonra polis müdahale etti. 

Kızılay’ın tüm arka sokaklarında çatış-
malar devam etti. TKP Genel Merkezi, 
Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve CHP 
Ankara İl Binasına çok sayıda gaz bom-
bası atıldı. Mahalle eylemleri devam etti, 
çok sayıda kişi gözaltına alındı.

3 Haziran 2013 tarihinde sosyal 
medya üzerinden örgütlenerek siyah 
tişörtleriyle Kızılay’ı bu kez liseliler ve 
üniversiteliler zorladı. Akademisyenler 
eylem yaptı. Çatışmalar gün boyu 
devam etti. Kuğulupark tarafında bu-
lunan direnişçilere polis müdahale 
etti. Çatışmalar gece boyunca sürdü. 
Mahallelerde eylemler devam etti.

4 Haziran 2013 tarihinde siyah ti-
şörtleriyle liseliler tekrar Kızılay’ı zor-
ladılar, polis saldırdı. Mahallelerde ey-
lemler devam etti.

5 Haziran 2013 tarihinde KESK ge-
nel grev kararı aldı, DİSK, TMMOB 
ve TTB’de genel greve destek verdi. 
Kızılay meydanında buluşan halka po-
lis müdahale etti. Çatışmalar Kızılay 
çevresine yayıldı. Akşam saatlerinde 
Tunalı Hilmi’ye de müdahale oldu. 
Mahalle eylemleri devam etti.

6 Haziran 2013 tarihinde avukatlar, 
demokratik hak kullanımının engel-
lenmesini protesto etmek için yürüyüş 
gerçekleştirdi. Mahalle eylemleri de-
vam etti.

7 Haziran 2013 tarihinde Kuğu-
lupark’ta kurulan çadırlara polis sa-
bah saatlerinde müdahale etti. Polis 
çadırları söktü, halk çadırları yeniden 
kurdu. Mahalle eylemleri devam etti.

8 Haziran 2013 tarihinde polis şid-
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Gezi Direnişi Sürecinde 6 
Kişi Hayatını Kaybetti

Medeni Yıldırım (18)
Ali İsmail Korkmaz (19)
Mehmet Ayvalıtaş (20)
Abdullah Cömert (22)
Ethem Sarısülük (26)
Ahmet Atakan (23)
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detine karşı sokakları bırakmayan halk 
Güvenpark’ta buluştu. Güvenpark’tan 
ayrılan bir grup Sakarya’da çadır 
kurmaya çalıştı, polis izin vermedi. 
Akşam saatlerinde Kuğulupark’tan 
yürüyen 20 bin kişiye polis müdaha-
le etti. Gece Kennedy Caddesi’nde 
de barikatlar kuruldu, polis müdahale 
etti. Mahallelerde eylemler devam etti. 

9 Haziran 2013 tarihinde Baş-
bakan’ın Ankara’ya gelişini protesto 
etmek üzere binlerce Ankaralı Güven-
park’ta eylem yaptı. Polis meydanda 
bulunan halka saldırdı. Mahallelerde 
eylemler devam etti. Kennedy Cad-
desi’ne gece yarısı polis saldırdı.

10 Haziran 2013 tarihinde Güven-
park’ta halk yine buluştu. Ardından bir 
grup Kuğulupark’a yürüdü. Kennedy 
Caddesi’nde halk toplanmaya başla-
dı. Polis müdahale etti. Mahalle ey-
lemleri devam etti.

11 Haziran 2013 tarihinde polis sa-
bah saatlerinde Kuğulupark’ta bulu-
nan çadırları söktü. Gezi Parkı’na ya-
pılan müdahale Güvenpark’ta protesto 
edildi. Mahallelerde eylemler devam 
etti. Kennedy Caddesi’nde toplanan 
halka polis gece yarısı müdahale etti.

12 Haziran 2013 tarihinde avukatlar, 
İstanbul’da gözaltına alınan meslek-
taşları için yürüyüş yaptı. Polis kur-
şunuyla vurulan Ethem Sarısülük’ün 

beyin ölümünün gerçekleştiği açıklan-
dı. Üniversiteliler Kızılay meydanında 
buluşarak kitap okuma eylemi yaptı. 
Mahallelerde eylemler devam etti, ma-
hallelerin bir kısmı Kuğulupark’a gitti. 
Kuğulupark’tan gece yarısı Kennedy’e 
geçen halka polis saldırdı. 

13 Haziran 2013 tarihinde Güven-
park’ta üniversitelilerin kitap okuma 
eylemleri devam etti. Akademisyenler 
Tunalı’ya yürüdüler. Mahallelerde 
eylemler devam etti. Kennedy Cad-
desi’nde toplanan halka yine gece ya-
rısı polis müdahale etti.

14 Haziran 2013 tarihinde polis kur-
şunuyla vurulan Ethem Sarısülük’ün 
fiziki ölümü gerçekleşti. Saısülük’ün 
cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürül-
dü. Güvenpark’ta Ethem Sarısülük için 
okuma ve oturma eylemi yapıldı. Ba-
tıkent’te halk Sarısülük’ün evine yürü-
dü. Kennedy Caddesi’nde akşam sa-
atlerinde toplanan halka polis saldırdı. 

15 Haziran 2013 tarihinde AKP’nin 
“Milli İradeye Saygı” mitingine karşılık 
“Halka Saygı Mitingi” Güvenpark’ta 
yapıldı. Ethem Sarısülük’ün yaşamı-
nı yitirdiği noktaya karanfiller bırakıl-
dı. Sarısülük’ün cenazesi Batıkent 
Cemevi’ne getirildi. Mahalleler Sa-
rısülük’ün yaşamını yitirmesi ve 
Başbakanın sözleri üzerine bir kez 
daha sokağa çıktı. Mamak’tan Kızılay’a 
yürüyen gruba polis müdahale etti. 
Kennedy Caddesi’nde de on binlerce 
insan toplandı. Polis dağılın anonsları-
nı yaptı ancak müdahale etmedi.

16 Haziran 2013 tarihinde Ethem 
Sarısülük için öğlen saatlerinde Kızılay 
Meydanı’nda yapılacak olan cena-
ze töreni için polis Batıkent’te ce-
naze aracının önünü kesti ve törene 
izin vermeyeceklerini açıkladı. Kızılay 
Meydanı’nda buluşan binlerce kişiye 
polis müdahale etti. Çatışmalar Kızılay 
ve çevresine yayıldı. Kızılay’da başına 
gaz kapsülü isabet eden üniversite 
öğrencisi Dilan Dursun’un kafatası ke-
miği kırıldı ve beyin kanaması geçirdi. 
Sarısülük’ün cenazesi Batıkent Cemevi 
önünde yapıldı, oradan cenaze mem-
leketi Çorum’a uğurlandı. Mahallelerde 
eylemler devam etti. Kennedy’de bulu-
şan halka polis yine saldırdı.

17 Haziran 2013 tarihinde DİSK, 
KESK, TMMOB, TTB ve TDB genel 
grev ilan etti. Kızılay Meydanı’na yü-
rümek isteyen kurumlara polis izin 
vermedi, Ziya Gökalp Caddesi’nde 
yapılan basın açıklamasının ve otur-
ma eylemini ardından eylem sonlan-
dırıldı.  Mahalle eylemleri devam etti. 
Kennedy Caddesi’nde toplanan halka 
polis yine saldırdı. 

18 Haziran 2013 tarihinde sabah 
saatlerinde yapılan operasyonlar-
la 26 kişi gözaltına alındı. Kızılay 
Direniş Platformu gözaltıları protes-
to etmek için AKP İl Binasına yürü-
mek istedi, ancak polis izin vermedi. 
Güvenpark’ta okuma, oturma, dur-
ma ve çay içme eylemleri yapıldı. 
Kennedy Caddesi’nde buluşan halka 
polis yine saldırdı. 

19 Haziran 2013 tarihinde Güven-
park’ta Ethem Sarısülük’ün öldürüldü-
ğü yerde oturma ve durma eylemleri 
yapıldı. Güvenpark’ta kitap okuma ey-
lemi yapıldı. Mahallelerde de eylemler 
ve durma eylemleri yapıldı. 

Ankara’da gerçekleştirilen eylem-
ler uzun süre Kennedy Caddesi ve 

Abdullah Cömert (22): 

3 Haziran 2013 tarihinde Hatay’da 
katıldığı Gezi protestosunda 
başından yaralandı ve kaldırıldı-
ğı hastanede hayatını kaybetti. 
Cömert’in otopsisinde ölüm ne-
deni konusunda kesin bir dü-
şünce sahibi olunamadığı, ateşli 
silah girişinin deri altında kaldığı, 
çıkış bölümünde kırıklara yol aç-
madığı belirtildi ve ölüm nedeni-
nin ateşli silah olup olmadığının 
netleştirilmesi için detaylı analiz 
yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp 
Kurumu’na gönderildi.
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Medeni Yıldırım (18): 

Lise öğrencisi olan Yıl-dırım, 
28 Haziran 2013 tarihinde 
Lice’de kalekol ya-pımına 
karşı yapılan gösteriler es-
nasında jandarmanın açtığı 
ateş sonucunda hayatını 
kaybetti. Yıldırım’ın otopsi-
sinde sağ kolundan giren 
kurşunun akciğerden gire-
rek sol kolundan çıktığı tes-
pit edildi. 

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan Yıldırım’ın haya-
tını kaybettiği ve 9 kişinin 
yaralandığı olaylarla ilgili 
olarak “Lice olayı sıradan 
bir olay değil, dayandığı yer 
esrar, hintkeneviri olayıdır. 
Kalekol, karakıl, bunların 
hepsi hikâye” açıklamasın-
da bulundu. 
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Dikmen Caddesi’nde yoğunlaşmış, 
bu bölgelerde direnen halk polisin 
yoğun müdahaleleriyle karşılaşmıştır. 
Ankara’da aynı zamanda mahallelerde 
de forumlar kurulmuş, bugün direniş 
mahalle meclisleri ve forumlar üzerin-
den sürmektedir. 

#diğer iller
Muğla, Eskişehir, İzmir, Edirne, 

Adana, Antakya, Bolu, Mersin, Konya, 
Hopa, Samsun, Kocaeli, Zonguldak, 
Bursa, Rize, Kayseri olmak üzere di-
reniş birçok ile yayıldı. Antakya’da 
Abdullah Cömert, Eskişehir’de Ali 
İsmail Korkmaz hayatını kaybetti. 
Birçok ilde kurulan forumlarla direniş 
devam etmektedir. 

#tmmob
Taksim Dayanışması Platformu i-

çerisinde aktif olarak yer alan, Gezi 
Direnişi sürecinde yer aldığı ve destek-
lediği gerekçeleriyle üyeleri, yönetici-
leri sürgün edilmiş, işten çıkarılmış ve 
gözaltına alınmıştır. Ayrıca bu süreçte 
TMMOB ve bağlı meslek odalarının 
mesleki denetim yetkilerinin değiştiril-
mesi yönünde yasal düzenlemeler ha-
yata geçirilmiştir. Bilim ve tekniği halkın 
ve toplumun yararına kullanmayı amaç 
edinmiş TMMOB ve bağlı meslek oda-
ları İstanbul ve Ankara başta olmak 
üzere birçok ilde rant projelerine karşı 
davalar açmış, yürütmeyi durdurma ve 
iptal kararları aldırmıştır. 

TMMOB halktan yana bir mühendislik 
anlayışını benimseyen bir kurum olarak 
İstanbul’da ve Ankara’da da birçok rant 
projesine karşı davalar açmış, yürütmeyi 
durdurma kararları aldırmıştır. 

2 Haziran 2013 tarihinde TMMOB, 
Taksim Meydanı’nın bir parçası 
olan Gezi Parkı’nın yağmalanması-
na karşı gelişen direnişi büyütece-
ğini belirten “AKP Elini Taksim’den, 
Gezi Parkı’ndan, Doğamızdan ve 
Yaşam Alanlarımızdan Çek” başlıklı 
bir yazılı basın açıklaması yapmış-
tır. Açıklamanın linki: http://www.
tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=9086&tipi=3 

Mimarlar Odası Ankara’daki binasını 
revir olarak kullandırmıştır. 

3 Haziran 2013 tarihinde TMMOB, 
kadrolarıyla birlikte sokakları ve mey-
danları özgürleştiren bu ülkenin onurlu 
insanlarıyla omuz omuza, yan yana 
olduğunu belirten “Yaşatılanlara Karşı 
İtirazım Var” başlıklı bir yazılı basın 
açıklaması yapmıştır. Açıklamanın 
linki: http://www.tmmob.org.tr/genel/
bizden_detay.php?kod=9090&tipi=3

TMMOB’a bağlı Çevre Mühendisleri 
Odası, Elektrik Mühendisleri Oda-
sı, Gıda Mühendisleri Odası, Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası, 
İçmimarlar Mühendisleri Odası, İn-
şaat Mühendisleri Odası, Jeofizik 
Mühendisleri Odası, Jeoloji Mü-
hendisleri Odası, Kimya Mü-hendisleri 
Odası, Maden Mühen-disleri Odası, 
Makine Mühendisleri Odası, Metalurji 
Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, 
Tekstil Mühendisleri Odası ve Ziraat 
Mühendisleri Odası da Taksim Gezi 
Parkı direnişiyle başlayan ve tüm 
kentlere yayılan protesto gösterileri-
ne yönelik polis şiddetine karşı birer 
basın açıklaması yaptı. Açıklamaların 
linki: http://www.tmmob.org.tr/genel/
bizden_detay.php?kod=9093&tipi=9

Ayrıca aynı gün TMMOB, yaşanan 
polis şiddeti ve gaz bombardımanı 
üzerine Cumhuriyet Savcılarını göreve 
çağırdı. TMMOB “İktidarı anladık an-
cak, bu vahşeti cumhuriyet savcıları ni-
çin seyretmedir?” diyerek Cumhuriyet 
Savcılarına seslendi. Açıklamanın lin-
ki: http://www.tmmob.org.tr/genel/
bizden_detay.php?kod=9092&tipi=3

TMMOB, günlerdir devam eden gaz 
bombardımanının TMMOB binasını da 
hedef aldığını belirterek, TMMOB’a 
atılan gaz bombalarının resimlerini in-
ternet siteleri üzerinden kamuoyu ile 
paylaştı. Aynı gün atılan gaz bomba-
ları TMMOB Yönetim Kurulu Ayşegül 
Oruçkaptan’a da denk geldi. 

4 Haziran 2013 tarihinde TMMOB, 
KESK’in 4-5 Haziran 2013 tarihlerin-
de ülke genelinde gerçekleştireceği 
genel grevi destekleme kararı aldı ve 
TMMOB verilen destekle ilgili olarak 
bir basın açıklaması yaptı. Açıklamanın 
linki: http://www.tmmob.org.tr/genel/
bizden_detay.php?kod=9095&tipi=3

TMMOB, DİSK’in ihtar eylemleri-
ni de destekleme kararı alarak ko-
nuyla ilgili bir basın açıklaması yap-
tı. Açıklamanın linki: http://www.
tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=9096&tipi=3

TMMOB, günlerdir süren polisin 
gaz bombalı saldırılarında TMMOB 
binası önüne atılan gaz bombaları-
nın kapsüllerini “kamu malı” oldu-
ğu gerekçesiyle incelenmek üze-
re Cumhurbaşkanlığına gönderdi. 
Cumhurbaşkanlığı tarafından 2008 
yılında meslek örgütlerinin incelen-
mesi için Devlet Denetleme Kurulu’na 
görev verildiği ve rapor hazırlatıldığı 
hatırlatılarak, “Makamınıza yazımız 
ekinde ilettiğimiz bu kamu malı gaz 
bombası kapsüllerinin kamu hizmeti, 
kamu güvenliği ve kamu sağlığı yö-
nünden etkilerinin incelenmesi için 
Devlet Denetleme Kurulu’na tarafınız-
ca talimat verilmesini ve hazırlanacak 

D
osya

Ali İsmail Korkmaz (19): 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğ-
renci olan 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran 2013’de eli sopalı 
beş kişi tarafından dövülmüş, aldığı darbeler sonucunda beyin kana-
ması geçirmiş, uzun sürede komada kalmış ve 10 Temmuz 2013 günü 
öğle saatlerinde hayatını kaybetmiştir. Korkmaz’ın otopsisinde ölüm 
nedeni “kafa travmasına bağlı beyin kanaması ve buna bağlı kompli-
kasyonlar” olarak açıklanmıştır. 

Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Korkmaz’ın ölümüne neden olan darp 
olayını polisin yapmadığını söyleyerek “Kendi arkadaşlarına bile zarar verip 
‘polis yaptı’ süsüne büründürmeye çalışıyorlar” yorumunda bulundu. 
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raporun kamuoyu ile paylaşılmasını 
arz ederiz” denildi. Açıklamanın linki: 
http://www.tmmob.org.tr/genel/biz-
den_detay.php?kod=9097&tipi=2

5 Haziran 2013 tarihinde DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB, “Doğaya, 
yaşama, emeğe ve Taksim’e sahip 
çıkmak için, AKP faşizmine tes-
lim olmadığını göstermek için” slo-
ganıyla 5 Haziran’da alanlara çıktı.  
Kurumlar İstanbul’da Taksim Meydanı, 
Ankara’da Kızılay, İzmir’de Gündoğdu 
Meydanı ve Türkiye’nin birçok ken-
tinde bir araya gelen on binler ola-
rak AKP Hükümeti’nin politikalarını 
protesto ettiler. Konuyla ilgili olarak 
4 Haziran’da bir basın açıklaması 
yaptı. Açıklamanın linki: http://www.
tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=9099&tipi=3

TMMOB’a bağlı 22 oda, “Gücünüz 
halkı sindiremeye yetmeyecek, devlet 
terörünü durdurun, zorbalığa son ve-
rin” başlıklı ortak bir basın açıklaması 
yaptı. Açıklamanın linki: http://www.
tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=9098&tipi=3

9 Haziran 2013 tarihinde TMMOB 
Eskişehir İKK toplantısı 6 Haziran 
2013 tarihinde Mimarlar Odası 
Eskişehir Şubesi toplantı salonun-
da, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı’nın ve TMMOB`ye 
bağlı odaların Eskişehir temsilcileri-
nin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı 
sonrası Mehmet Soğancı ve katılımcı-
lar, günlerdir Espark önünden ayrılma-
yan Taksim Gezi Park direnişçilerine 
destek ziyaretinde bulundular.

10 Haziran 2013 tarihinde TMMOB 
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 8 
Haziran 2013 Cumartesi günü saat 
17.00’de “Taksim hepimizindir” slo-
ganıyla Galatasaray’dan Taksim 
Meydanı’na yürüyerek burada Taksim 
direnişindeki halkı selamladı ve bir 
basın açıklaması yaptı. Yürüyüşe 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve TMMOB Yönetim 
Kurulu üyeleri de katıldı. Yürüyüşe 
binlerce mühendis, mimar, şehir plan-
cısı katıldı. Açıklamanın linki: http://
www.tmmob.org.tr/genel/bizden_de-
tay.php?kod=9115&tipi=2

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
10 Haziran 2013 Pazartesi günü 
Mülkiyeliler Birliği`nde halk direnişi, 
talepleri ve bu direnişe uygulanan 
polis şiddeti ile ilgili basın açıklaması 
yaptı. Açıklamaya Ankara`da polisin 
uyguladığı şiddet sonucu başından 
yaralanan Ethem Sarısülük`ün ailesi ve 
avukatı da katıldı. Açıklamanın linki: 
http://www.tmmob.org.tr/genel/biz-
den_detay.php?kod=9118&tipi=2

11 Haziran 2013 tarihinde TMMOB 
Kimya Mühendisleri Odası, biber gazı 
kullanımıyla ilgili “Biber gazı kimya-
sal silahlar sınıfındadır kullanımı der-
hal durdurulmalı ve yasaklanmalıdır!” 
başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

16 Haziran 2013 tarihinde KESK, 
DİSK, TMMOB, TTB ve Gezi Parkı 
Ankara Direnişi`nde hayatını kaybeden 
Ethem Sarısülük`ün ailesi 15 Haziran 
2013 tarihinde Mükiyeliler Birliği`nde 
ortak bir basın toplantısı düzenledi. 
Yapılan açıklama da Ankara’da polisin 
kurşunuyla vurulan Ethem Sarısülük’ün 
beyin ölümünün ardından fiziki ölümü-
nün de gerçekleştirildiği kamuoyuna 
duyuruldu. Ethem Sarısülük’ün vu-
rulduğu günden bu yana sağlık duru-
munu yakından takip eden kurumlar, 
Ethem Sarısülük’ün cenaze programını 
basın toplantısında açıkladılar. 

Açıklanan bilgiye göre Ethem 
Sarısülük‘ün cenaze programı şöyle 
açıklandı.

Tarih: 16 Haziran 2013 Pazar

Saat: 12.30 Ethem Sarısülük‘ün vu-
ruldugu YKM önunde anma programı 
saygı duruşu ve karanfil bırakma

13.30 YKM önünden Sıhhıye mey-
danına yürüyüş

14.00 Sıhhıye köprüsü üzerinden 
otobüslere biniş

14.30 Batıkent Cemevinde tören ve 
konuşmalar

16.00 Ethem yoldaşımızın cenazesi-
nin Çorum Sungurlu‘ya uğurlanması. 

Açıklamanın linki: http://www.
tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=9124&tipi=3

17 Haziran 2013 tarihinde DİSK, 
KESK, TMMOB, TTB ve TDB temsilci-
leri 16 Haziran Pazar günü TTB bina-
sında yaptıkları basın toplantısıyla 17 
Haziran 2013 tarihinde, yaşananlara 
karşı Türkiye genelinde iş bırakacak-
larını açıkladılar. Konuyla ilgili olarak 
kurumlar “Baskı ve Şiddete Karşı 

D
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Mehmet Ayvalıtaş (20): 

İşçi olarak çalışan Ayva-
lıtaş, 3 Haziran 2013 tari-
hinde İstanbul Ümraniye 1 
Mayıs Mahallesi’nde ger-
çekleşen yürüyüşte otobanı 
kesen kalabalığın içerisinde 
dalan bir araba tarafından 
ezilerek hayatını kaybetti. 
Ayvalıtaş’ın ölümü kayıtlara 
“trafik kazası” olarak geçi-
rildi.

Ethem Sarısülük (26): 

Ostim’de işçi olarak çalışan Sarısülük, 2 Haziran 2013 tarihinde An-
kara’da Gezi Parkı protestolarında polisin açtığı ateş sonucunda vurul-
du. Uzun süre yoğun bakımda kalan Sarısülük’ün 12 Haziran 2013 ta-
rihinde beyin ölümü gerçekleşmiş, 14 Haziran 2013 tarihinde hayatını 
kaybetmiştir. Sarısülük’ün otopsisinde ölümünün ateşli silahtan çıkan 
kurşunun başa saplanması sonucu gerçekleştiği, kurşunun 9 milimet-
relik bir silahtan çıktığı belirtildi. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ethem 
Sarısülük’ün vuruluş anına dair video görüntüleri olmasına karşın 
arkadaşlarının attığı taş sonucunda öldüğünü söyledi. Gökçek ayrı-
ca göstericilerin kitap okuyarak polisi tahrik ettiklerini ifade ederken, 
Güvenpark’ta Ethem Sarısülük’ün vurulduğu yere “Değerli Türk Polisi 
Ankara Sizinle Gurur Duyuyor” pankartı astı. 
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Direnenlerle Birlikte alanlardayız” 
başlıklı bir basın açıklaması yaparak, 
üyelerini greve çağırdı. Açıklamanın 
linki: http://www.tmmob.org.tr/genel/
bizden_detay.php?kod=9126&tipi=3

Grev için Ankara’da öğle saatlerin-
de Kolej kavşağında toplanan bin-
lerce emekçi Ziya Gökalp Caddesi 
üzerinden Mithatpaşa Köprüsü altı-

na kadar yürüdü. Ankara‘da örgütler 
adına ortak açıklamayı KESK Ankara 
Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü 
Mevlüt Çakmak okudu. Daha sonra 
TTB Genel Sekreteri Beyazıt İlhan, 
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 
KESK Genel Başkanı Lami Özgen 
ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı birer konuşma yap-
tılar.

Ethem Sarısülük’ün cenaze töreni-
ne katılım sağlandı. Linki: http://www.
tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=9127&tipi=2

19 Haziran 2013 tarihinde 
TMMOB İstanbul İKK, 16 Haziran 
tarihinde polis tarafından darp 
edilerek gözaltına alınan TMMOB 
Fizik Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Alper 
MERDOĞLU, TMMOB Bilgisayar 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi ve İstanbul Temsilcisi Bahtiyar 
EROL ve TMMOB Bilgisayar 
Mühendisleri Odası Merkez Yönetim 
Kurulu Üyesi Oya TEZEL ile ilgili 
olarak bir basın açıklaması yaparak, 
son durum hakkında bilgilendirme 
yaptı. Açıklamanın linki: http://www.
tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=9133&tipi=17

D
osya

Ahmet Atakan (23): 

Üniversite öğrencisi Atakan, Hatay’ın Antakya ilçesinde, “ODTÜ’ye des-
tek”, “Abdullah Cömert’in katillerinin cezalandırılması” ve “ Suriye ‘de 
bir müdahaleye karşı” 9 Eylül 2013 tarihinde düzenlenen eylemlerde ba-
şına isabet eden gaz fişeği sonucunda hayatını kaybetti. Hatay Valiliği 
ölümünün çatıdan düşme sonucunda gerçekleştiği iddiasında bulunur-
ken, Atakan’ın ölümüyle ilgili ön otopsi raporu üzerinden tartışmalar sü-
rüyor. Ölüm nedeninin netleşmesi için otopsi raporu bekleniyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Taksim 
Gezi Parkı eylemleri ve sonrasında 
ülke geneline yayılan eylemlerde uy-
gulanan polis şiddetine dair bir bilan-
ço yayımladı. TTB tarafından açıkla-
nan, 31 Mayıs 15 Temmuz tarih aralık-
larını kapsayan rapora göre; 

13 ilde yaralılar bulunmakta; kamu 
hastanelerine, özel hastane ve tıp 
merkezlerine ve çatışmaların yaşan-
dığı alanlarda kurulan revirlere toplam 
8163 kişinin başvurduğu tespit edildi. 
Raporda yaralanmaların biber gazına 
bağlı yüzeyel yangı, yanık,  solunum 
sıkıntıları, astım krizi, epilepsi atakları, 
TOMA’lardan sıkılan gaz içerikli sulara 
bağlı yanıklar, tazyike bağlı yumuşak 
doku travmaları, yakın mesafeden atı-
lan biber gazı kapsülleri, plastik mer-
miler ve darpa bağlı kafa travmaları, 
kas-iskelet sistemi yaralanmaları (yu-
muşak doku zedelenmeleri, kesiler, ya-
nıklar, basit kırıklardan sekel bırakacak 
ciddiyete sahip açık/kapalı kırıklar), 
yine gaz kapsülü ve plastik mermiler-
den kaynaklı görme kayıplarına varan 
göz problemleri ve  karın içi organ ya-
ralanmaları olduğu belirtildi. Meydana 
gelen olayla esnasında 5 kişinin haya-
tını kaybettiği kayıtlara geçildi:

21 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş, 2 
Haziran 2013 tarihinde İstanbul’un 
Ümraniye İlçesi’nde eylemcilerin ara-
sından geçmeye çalışan bir aracın al-
tında kalarak yaşamını yitirdi.

3 Haziran 2013 tarihinde Hatay’ın 
merkez ilçesi Antakya’da Taksim Gezi 
Parkı protestoları sırasında 22 ya-
şındaki Abdullah Cömert hayatını 
kaybetti. Yapılan otopside ölümün 
başa alınan iki darbe ile gerçekleş-
tiği belirtildi.Adana’da ise 5 Haziran 
2013’te alt geçit köprüsünden düşen 
Komiser Mustafa Sarı ağır yaralı ola-
rak kaldırıldığı hastanede yaşamını 
yitirdi.

1 Haziran’da Ankara’daki eylemler-
de ortaya çıkan kamera kayıtları so-
nucu bir polis memurunun silahından 
çıktığı ileri sürülen kurşunla ağır yara-
lanan Mehmet Ethem Sarısülük (26) 
hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonu-
cu Ethem Sarısülük’ün doğrudan bir 
polis memuru tarafından açılan ateş 
sonucu öldüğü ortaya çıktı.

2 Haziran’da Eskişehir’de kimliği 
belirsiz kişilerce ağır darpa uğrayan, 
30 gündür yoğun bakımda yaşam mü-

cadelesi veren 19 yaşındaki Ali İsmail 
Korkmaz 10 temmuzda  yaşamını yi-
tirdi.

Ayrıca raporda 106 kişinin kafa 
travması, 63 kişinin ağır yaralandığı, 
3 ağır yaralının da hayati tehlikesinin 
olduğu, 11 kişinin gözünü kaybettiği 
ve 1 kişinin ise dalağının alındığı belir-
tildi. İstanbul’da 16 Haziran’da ekmek 
almak için sokağa çıkan ve atılan gaz 
bombası kapsülünün  başına isabet 
etmesi sonucu ağır yaralanan 16 ya-
şındaki Berkin Elvan ile  8 Haziran’da 
Taksim’deki eylemlerde yine gaz kap-
sülü ile başından ağır yaralanan 16 ya-
şındaki Mustafa Ali Tombul’un hayati 
tehlikesinin de devam ettiği raporda 
ifade edildi. 

Raporda tüm bunlara ek olarak 
Ankara’da Kızılay Meydanı’na ya-
kın bir dershanede temizlik görevlisi 
olarak çalışan İrfan Tuna (47)’nın 5 
Haziran 2013’te çalıştığı sırada polisin 
eylemcilere yönelik yoğun gaz bom-
balı saldırısının ardından rahatsızlan-
dığı ve kaldırıldığı hastanede geçirdiği 
kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği 
belirtildi. 

#ülke genelinde ortaya çıkan tablo
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İSTANBUL

TOPLAM YARALI BAŞVURU 4755 (KAMU-ÖZEL HASTANE VE REVİR TOPLAMI)

AĞIR YARALANMA 23

ÖLÜM 1

AÇIKLAMA

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR.

8 KİŞİ AĞIR-KIRIKLI KAFA TRAVMASINA UĞRADI.

6 KİŞİ GÖZÜNÜ KAYBETTİ.

7-8 TEMMUZ 2013 VERİLERİ

GAZ KAPSÜLÜ NEDENİYLE BİR KİŞİ AĞIR KAFAT RAVMASINA UĞRADI, 
HAYATİ TEHLİKESİ MEVCUT

BİR KİŞİ DE KAPSÜL ÇARPMASI NEDENİYLE TESTİS TORSİYONU GELİŞTİ.

GAZDAN ETKİLENME VE GAZ KAPSÜLÜNÜN YOL AÇTIĞI YUMUŞAK DOKU 
TRAVMALARI NEDENİYLE ÇOK SAYIDA YARALI BİLDİRİLDİ (ULAŞILABİLEN 
SAYI 80).

TMMOB REVİRİ SALDIRIYA UĞRADI

ANKARA

TOPLAM YARALI BAŞVURU 1549 (1005 HASTANE + 544 REVİRLER )

AĞIR YARALANMA  22

ÖLÜM  1

AÇIKLAMA

8 AĞIR-KIRIKLI KAFA TRAVMASI

4 KİŞİ GÖZÜNÜ KAYBETTİ

14 TEMMUZ GECESİ POLİSİN FIRLATTIĞI GAZ FİŞEĞİ NEDENİYLE 
KAFASINDAN YARALANAN AYDIN AY’IN  NUMUNE HASTANESİ BEYİN 
CERRAHİSİ  YOĞUN BAKIMDA TAKİBİ SÜRÜYOR.

TABİP ODALARI ve HEKİMLERDEN DERLENEN VERİLER
(31 MAYIS - 15 TEMMUZ)
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İZMİR

TOPLAM YARALI BAŞVURU 800

AĞIR YARALANMA 2

ÖLÜM - 

AÇIKLAMA -

ANTAKYA

TOPLAM YARALI BAŞVURU 201

AĞIR YARALANMA 4

ÖLÜM 1

AÇIKLAMA

1 SPLENEKTOMİ, 2 EPİDURAL KANAMA

12 TEMMUZ 2013’TE MEYDANA GELEN OLAYLARDA POLİSİN GÖSTERİCİLERE 
FIRLATTIĞI GAZ KAPSÜLÜ NEDENİYLE 1 KİŞİ KIRIKLI KAFA TRAVMASINA 
UĞRADI, YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILAN HASTA HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI.

ADANA

TOPLAM YARALI BAŞVURU 162

AĞIR YARALANMA 6

ÖLÜM 1

AÇIKLAMA

5 KAFA TRAVMASI 
10 YAŞINDA BİR ÇOCUKTA KALÇA KIRIĞI VAR. 
1 POLİS MEMURU KÖPRÜDEN DÜŞME SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

ESKİŞEHİR

TOPLAM YARALI BAŞVURU 304

AĞIR YARALANMA 3

ÖLÜM 1 

AÇIKLAMA
2 HAZİRAN’DAN BERİ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDEN AĞIR YARALI 
ALİ İSMAİL KORKMAZ 10 TEMMUZDA YAŞAMINI YİTİRDİ.  

MUĞLA

TOPLAM YARALI BAŞVURU 50

AĞIR YARALANMA 1

ÖLÜM - 

AÇIKLAMA  
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MERSİN

TOPLAM YARALI BAŞVURU 17

AĞIR YARALANMA 1

ÖLÜM  -

AÇIKLAMA 1 KAFA TRAVMASI

 BURSA

TOPLAM YARALI BAŞVURU 2

AĞIR YARALANMA -

ÖLÜM  -

AÇIKLAMA 1 KAFA TRAVMASI

BALIKESİR

TOPLAM YARALI BAŞVURU 155

AĞIR YARALANMA -

ÖLÜM - 

AÇIKLAMA  

KOCAELİ

TOPLAM YARALI BAŞVURU 10

AĞIR YARALANMA -

ÖLÜM - 

AÇIKLAMA  

ANTALYA

TOPLAM YARALI BAŞVURU 150

AĞIR YARALANMA 1

ÖLÜM - 

AÇIKLAMA 1 KİŞİ GÖZÜNÜ KAYBETTİ

RİZE

TOPLAM YARALI BAŞVURU 8

AĞIR YARALANMA -

ÖLÜM -

AÇIKLAMA  
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•		Recep	Mağlup	Erdoğan	

•		Leş	gibi	özgürlük	kokuyor	

•		Polis	simit	sat	onurlu	yaşa	

•		31.5.2013	ohh	miss	

•		Everyday	I’m	çapuling	

•		Antartika	direniyor!	Pengu-

enler:	Mesele	eriyen	buzullar	

değil!	

•		Devrim	televizyonlardan	

yayımlanmayacak	

•		3	gündür	yıkanmıyoruz.	Acil	

TOMA	gönderin	

•		TOMAyla	8	gündür	berabe-

riz	Ciddi	düşünüyoruz	

•		Bu	gaz	bir	harika	dostum!	

•		Biz	normal	insanlardık!	Ba-

ret	takmayı,	gaz	maskesi	

takmayı,	gaz	bombasından	

sonra	süte	Talcid	karıştırıp	

yüzümüze	sıkmayı	sizden	

öğrendik!	Biz	bunları	değil,	

özgürlük	istiyoruz!	

•		Ay	resmen	devrim	

•		Yasak	ne	ayol!	

•		Biber	gazı	Alex	değil	ama	

portakal	gazı	bir	Hagi	res-

men	

•		Sinirlenince	çok	güzel	olu-

yorsun	Türkiye!	

•		Belki	şurada	küçük	bir	AVM	

vardır	

•		Biz	burada	devrim	yapıyo-

ruz	sinyorita	

•		Alkolü	yasakladın	halk	ayıldı	

•		Demokrasi	yüklenemiyor.	

Lütfen	sistemi	değiştirin.	

•		Polis	dün	çok	çeviktin!	

•		Biberleri	bal	eyledik,	mey-

danları	dar	eyledik	

•		Yeter	artık	ya	polis	çağrı-

cam	

•		Ekmek	yoksa	biber	gazı	ye-

sinler	Recep	Tayyip	Antoinette	

•		Slogan	bulamadım	

•		Boş	duvar	bırakaydınız	iyiydi	

•		Biber	gazı	cildi	güzelleştirir	

•		Haberim	yokmuş	gibi	sık	

kanka	

•		Sıkma	demiyorum,	hobi	ola-

rak	yine	sık	

•		Buralara	yaz	günü	gaz	yağı-

yordu	

•		Polis	kardeş	gerçekten	

gözlerimizi	yaşartıyorsunuz	

KAHROLSUN	BAĞZI	ŞEYLER!

Zemindeki resim Burhan Doğançay  “Mavi Senfoni”
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“Adeta yeniçerinin o isyancı grupla-
rı gibi şunu görevden alacaksın, bunu 
görevden alacaksın. Sen hangi iktidarla 
konuşuyorsun. AK Parti iktidarı ile bunlar 
konuşulur mu? Önce haddini bileceksin. 
Ne platformu olursan ol. Ayaklar ne za-
mandan beri baş olmaya başladı?”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan- 
26 Haziran 2013

“Taksim Gezi Parkı’nda, tamamen 
yanlış bilgilendirme neticesinde, samimi 
olarak ağaç ve çevre eylemi yapan va-
tandaşlarımı tenzih ediyorum. Ancak bu 
samimi vatandaşlarımızın dışında kalan 
eylemciler, Türkiye’nin en parlak ayını 
yaşadığı bir dönemde, maalesef çok 
büyük bir tertibin, çok büyük bir senar-
yonun parçası oldular ve kendi ülkelerini 
hedef alan saldırıda, bilerek ya da bilme-
yerek aktör olarak kullanıldılar.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan- 
28 Haziran 2013

“Gezi Parkı olaylarını kışkırtan, Alevi 
vatandaşları sokağa dökmek isteyen, 
televizyon ve gazetelerin sahipleri 
CHP’li. Küfür edenlere para veren de, 
Aleviler’i kışkırtacak tweetleri atan da 
CHP’nin milletvekilleridir.”

“‘Divan Oteli’ne polis saldırdı’ diyor-
lar. Durup dururken polis otele saldır-
madı. Meydanlarda polisle çatışanlar, 
oraya kaçtılar, oraya sığındılar. Oranın 
sahipleri de onlara güzel bir ev sahip-
liği yaptı. Onun peşinden polis oraya 
girdi. Biliyorsunuz, yasalarda yataklık 
etmek de suçtur. Bu bir yataklık etme 
suçudur aynı zamanda.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan- 
28 Haziran 2013

Polisimiz, hukukun içinde kalarak 
görevini başarıyla yerine getirmiştir. 
Çok önemli demokrasi testinden ba-
şarıyla geçmiştir. Adeta bir kahraman-
lık destanı yazmıştır”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan- 
24 Haziran 2013

“Yani bu polis kimin polisi? Bu polis 
Türk polisi, bu polis bu milletin polisi. Bir 
başkomiserimizi şehit ettiler. Ama ahlaki 
değerlerden nasibi almamış olanlar, on-

ların mensupları twit atıyorlar. Hatay’da 
ölen gençle ilgili olarak intikamın alındı 
diyorlar. Bunlar artık bu denli haddini aş-
mış olan bir siyasi parti. Kardeşlerim biz 
bunlara aldırmayacağız ama polisimizi 
de bunlara yedirmeyeceğiz.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan- 
9 Haziran 2013

“Biz birkaç çapulcunun o meydana 
gelip insanımızı yanlış bilgilendirmek 
suretiyle tahrik etmesine pabuç bırak-
mayız.”

“Evet cami de yapacağız. Herhalde 
ben bunun iznini gidip CHP genel baş-
kanından alacak değilim. Bu birkaç ça-
pulcundan alacak da değilim. Bunun 
iznini bize oy verenler verdi zaten. Birileri 
çıkıyor ‘sayın Başbakan bunlar çok 
tahrik edici oluyor’ diyor. Benim tahrik 
etmek gibi bir derdim yok. İki çarpı iki 
dört eder. Yazın da dört, kışın da dört. 
Bunun adı hakikattir. Hakikatleri ters yüz 
etmeye kimsenin gücü yetmez. Biz o 
hakikatleri kurbanıyız. Bu neyi gerektiri-
yorsa onu yapacağız. Bazı şeyler vardır 
ki o birilerine illa da sorulmaz O olmazsa 
olmazdır. Bu tarihtir bu kültürdür.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan- 
2 Haziran 2013

“Bu olaylar en başından itibaren 
çok büyük bir ilkesizlik, çok büyük bir 
art niyet üzerinden yürütüldü. Sürekli 
yalan söylediler, sürekli manüpilasyon 
yaptılar, sürekli yalan haber yayınladı-
lar, hakaret ettiler, sövdüler, hakkı çiğ-
nediler, hukuku ayaklar altına aldılar.”

“Taksim Meydanı’na bikinili çılgınlar 
çıkarıyorlar. Bu toplum bu mu? Tahrik 
etmek için, bu toplumun sabrını ta-
şırmak için, bu toplumun değerleriyle 
oynamak için bunu yapıyorlar.”

“Üç haftadır süren bu gösteriler-
den kim kazandı? Faiz lobisi kazandı, 
Türkiye’nin hasımları kazandı, rant lo-
bisi kazandı. Az da olsa Türkiye eko-
nomisi kaybetti, turist kaybetti. Hiçbir 
dönemde olmadığı kadar özgürlük var. 
Kimin kıyafetine karışılıyor?”

“Farkına varamadığınız bir oyun-
da maalesef hepiniz birer gönülle 
nefer olarak kullanıldınız, ey gençler. 
Maalesef aldatıldınız, böyle bir oyuna 

kurban edildiniz. Dikkat edin, ‘Mustafa 
Kemal’in askerleriyiz’ diye yola çıktı-
lar, faiz lobisine parasız neferlik yap-
tılar. Öyle miydi, yoksa Gazi Mustafa 
Kemal’de faiz lobisinin neferi miydi, eri 
miydi İşte bunlar bu, tutarsız bunlar. 
Ulusalcıyız diye yola çıktılar, Türk bay-
rağının yakılmasına seyirci kaldılar.”

“Brezilya’da da aynı oyun oynanıyor. 
Semboller aynı, afişler aynı, Twitter, 
Facebook aynı, uluslararası medya 
aynı. Aynı merkezden idare ediliyor-
lar. Türkiye’de başaramadıklarını şimdi 
Brezilya’da başarmak için ellerinden 
geleni yapıyorlar. Oyun aynı oyun, tu-
zak aynı tuzak, maksat aynı maksat.”

“Ne yapacaktı polis? Buralar işgal 
altında mı kalacaktı? Polisimiz görevini 
yaptı, polisimizin üzerine zulüm ettiler.”

“Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyo-
ruz, Türkiye’nin yararına olacak şekil-
de yapıyoruz. Ne yapıyorsak hukuk 
içinde yapıyor, meşruiyet içinde yapı-
yor ve değerlerimiz içerisinde yapıyo-
ruz. Allah’ın izniyle bir tek şehidimizin 
dahi ruhunu muazzep etmeyeceğiz”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan- 
23 Haziran 2013

“Tencere, tava hep aynı hava. 
Geçmişte de oldu.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan- 
3 Haziran 2013

“Tencere tava kullanmak, mutfakta 
değil haaa, komşuyu rahatsız etmek 
suçtur. Bunları sizler yargıya taşıyacak-
sınız. Her şeyi devletten beklemeyin.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan- 
19 Temmuz 2013

“Şu anda evlerinde bizim zorla tut-
tuğumuz bu ülkenin en az yüzde 50’si 
var. Biz onlara ‘aman sabırlı olun sakın 
bu oyunlara gelmeyin’ diyoruz.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan- 
3 Haziran 2013

“Gezici vatan hainlerinin Arjantin’de 
yaptığı protesto oradaki oy kullanan 
üyeleri etkilemiş. Ülkenize yaptığınız 
kötülükle gurur duyun hainler”

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Melih Gökçek,  8 Eylül 2013

AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞIN DUYSUN
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı

AKP Hükümeti son dönemde bildi-
ğiniz üzere neredeyse yaşamın birçok 
alanında gericileştirme ve piyasalaş-
tırma çabalarına girişmiştir. 4+4+4 
Eğitim yasasından sınırsız sömürüyü 
içeren torba yasalara, kaç çocuk ya-
pılacağından 1 Mayıs’ın nasıl kutla-
nacağına kadar insanların yaşam bi-
çimlerine, tercihlerine ve demokratik 
hak kullanımlarına ait fiili yasaklarla 
birlikte düzenlemeler yapılması bu 
toplum içerisinde yaşayan herkesin 
kaygılarını ve tepkilerini daha da art-
tırmıştır. Gezi Parkı’yla başlayan dire-
niş böylesi bir süreç üzerine gelmesi 
açısından önemli bir anlam taşımak-
tadır.

Bu sebeplerle 27 Mayıs 2013 tari-
hinde iş makineleriyle Gezi Parkı’na 
girilerek fiili yıkım ve ağaç sökme iş-
lemlerinin başlatılması ve ardından 
Gezi Parkı’na sahip çıkmak üzere 
orada bulunan insanlara uygulanan 
vahşice polis müdahalesi milyonlarca 
insanı sokağa dökmüştür. AKP hü-
kümeti eğitim, sağlık, ulaşım, enerji, 
gıda, kent, imar/yapı politikaları ile 
bütün bir halka “artık yeter” dedirt-
miştir. İnsanlar bedenlerini dahi ortaya 
koyarak direnmişlerdir. Bu anlamda 

Gezi Parkı ile başlayan direnişte halkın 
isyanı ve öfkesi sadece “Gezi Parkı” 
ile sınırlı değildir, yaşamın her alanında 
var olan dayatmalara karşıdır. 

Bu baskı ve dayatmalar Gezi Parkı 
süreci ile daha da görünür hale gel-
miştir. AKP hükümeti adeta çırılçıp-
lak kalmıştır. Bu anlamda Mısır’da 
demokrasi havarisi kesilenler Gezi 
Parkı’nda yitirdiğimiz 5 canımızın ölü-
müne duyarsız kalmış, hatta vahşice 
saldıran polisini savunmuş ve hiçbir 
sorumlu hakkında yasal işlem başla-
tılmadığı gibi Gezi Direnişine katılan-
lara karşı da geniş bir cadı avına baş-
latılmıştır. Gözaltılarla, tutuklamalarla 
ve baskıyla direnişi bertaraf etmek 
için de yasakların kapsamı derinleş-
tirilerek kapsamı daha genişletilmiştir. 
Kendisine muhalefet eden her tür-
lü insanı ve kurumu hedef almaktan 
ve tehdit etmekten çekinmemiştir. 
TMMOB olarak bizler de hedef tahta-
sında yerleştirildik, üyelerimiz gözaltı-
na alındı, kurumumuza yönelik çeşitli 
yasal düzenlemeler gerçekleştirildi. 
Ancak tüm bu düzenlemeler bizleri 
inandığımız doğru yoldan döndür-
meye yetmez. Bizler bugüne kadar 
her zaman “kral çıplak” dedik, bun-
dan sonra da bunu söylemeye devam 
edeceğiz. Bilimi ve tekniği halkın ve 
toplumun yararına kullanmayı her za-
man önceleyeceğiz. 

Gezi direnişi bizlere birçok şey 
öğretmiştir. En önemlisi başka bir 
hayatın hep birlikte yeniden inşa edi-
lebileceğine dair umut etmeyi yeni-
den hatırlatmıştır. Bu anlamda sevgili 
Teoman Öztürk’ün sözlerini yeniden 
hatırlatmak isterim: “Yüreğimizdeki 
insan sevgisi ve yurtseverliği; baskı 
ve zulüm yöntemlerinin atamayacağı-
nın bilinci içinde, bilimi ve tekniği, em-
peryalizmin ve sömürgenlerin değil, 
emekçi halkımızın hizmetine sunmak 
için her çabayı güçlendirerek sür-
dürme yolunda inançlı ve kararlıyız.” 
Dolayısıyla bu daha başlangıç müca-
deleye devam. 

İMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Taner Yüzgeç

Gezi Parkı direnişini parkına, kenti-
ne, hayatına sahip çıkanların başkal-
dırısı olarak yazacak tarih kitapları. 
Gezi direnişinin özgünlüğü tam da bu 
hassasiyetleri aynı potada eritilmesiyle 
görünür hale geçti ve özgünlük, Taksim 
Gezi Parkı’nda yapılacak düzenlemeye 
karşı başlayan direnişin bir halk hare-
ketine dönüşmesi, İstanbul’da baş-
layan olayların dalga dalga bütün bir 
ülkeye yayılması, ülke tarihinde görül-
medik oranda kitleselliğe kavuşması-
na vesile oldu; asıl etkisi özgünlükle 
bağlantılı olarak açığa çıktı. 

Bir başka sonuç da mümkün değildi 
zaten. Eğer bir siyasi iktidar bütün ha-
yatı kendi ideolojik-politik yaklaşımına 
uygun olarak düzenlemeye kalkışırsa, 
farklı görüş ve yaklaşımları yok sayar-
sa, hatta muhaliflerini derdest etmek 
için akla gelmedik yöntemlere baş-
vurursa, iktidarın tasarruflarını onay-
lamayan ve bunlara karşı hukuki mü-
cadele yürüten kurumları etkisizleştir-
mek amacıyla mevzuat değişiklikleri 
gerçekleştirirse toplumsal tepkinin 
sokaklara yansıması kaçınılmaz olur.

Taksim Gezi Parkı odağında baş-
layan ve Haziran ayı boyunca süren 

G E Z i  D i R E N i Ş i  i L E  B A Ş L A Y A N  S O N  S Ü R E C i

NASIL DEĞERLENDiRiYORSUNUZ?
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olayları bu çerçevede değerlendir-
mek gerekir. Kaldı ki, demokratik ve 
barışçıl kitle gösterilerine karşı polisin 
takındığı sert tutumun, olayları çığı-
rından çıkardığını da tarihe not olarak 
düşmek gerekmektedir. Dile kolay; 
Gezi direnişi sırasında beş genç polis 
şiddeti neticesinde yaşamını yitirmiş, 
onlarca insan gözünü kaybetmiş, yüz-
lerce insan yaralanmış, binlerce insan 
gözaltına alınmış, işkence görmüştür. 
Gezi direnişi nedeniyle onlarca gencin 
tutukluluk hali hâlâ devam etmektedir.

Gezi direnişinin özgünlüğü hiçbir 
gruba, hiçbir partiye, hiçbir ideolojik-
politik yönelime doğrudan bağlı olma-
masıyla anlam bulmaktadır. Bir başka 
ifadeyle; Gezi direnişi farklı toplumsal 
ve siyasal kesimlerin otoriter yönetime 
karşı ortaklaştığı bir zemin olmuştur. 
Direnişin “tek harfli bir alfabeymiş” 
gibi değerlendirilmesi en başta da 
“gezi ruhu”olarak kabul edilen özgür-
lükçü yaklaşımla tezat oluşturacaktır. 
Farklı politik kümelenmeler Gezi’nin 
yaratıcısı, motor gücü değil, sadece 
unsurudur.

Türkiye Mühendislik Haberleri’nİn 
son sayısında Gezi olayları bağlamın-
da hazırlanan yazıda bir yontucudan 
söz ediliyordu. İngiliz yontucu soka-
ğına dikilen elektrik direklerine itiraz 
ediyor ve tepkisini kendisini direğe 
bağlayarak gösteriyordu. Gezi Parkı 
olayları göstermiştir ki, İngiliz yontucu-
da gelişmiş olan kentlilik bilinci, bizim 
insanlarımızda da vardır. Kentine, par-
kına sahip çıkmak için insanlar polis 
şiddetine rağmen sokağa çıkmaktan 
geri durmamıştır. Gezi Parkı direnişi 
vesilesiyle, kentlerin neoliberal politi-
kalar doğrultusunda yeniden düzen-
lendiği zaman diliminde, yontucuda 
simgeleşen kentlilik bilincinin harekete 
geçmesine tanık olduk ki, bu, gelecek 
adına umutların yeşermesine sebebi-
yet verdi. Türkiye toplumunun hak ve 
özgürlükler konusunda edilgen olma-
dığını gösterdi. Bundan sonra, her-
hangi bir karar alınırken ve herhangi bir 
uygulama başlatılırken, “ben yaptım 
oldu” kolaycılığı geçerli olmayacaktır. 

Tam da bu noktada Gezi direnişinin 
işaret ettiği geçmiş-gelecek ilişkisiyle 

ilgili öğretisini yüksek sesle dile geti-
rebiliriz. Gezi direnişi geçmişte yapılan 
hataları, bir başka ifadeyle toplumsal 
muhalefetin başaramadıklarını ortaya 
çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda 
birleştirici unsur olarak geleceğin nasıl 
şekillenmesi gerektiğini göstermiştir. 
Parçalı, birbirlerinin sorunlarına duyar-
sız, yer yer birbirlerine karşı hasmane 
tutum içerisinde olan, ancak içinde 
bulunduğu kuyunun elverdiği ölçüde 
gökyüzünü görebilen toplumsal mu-
halefet, ortak paydada buluşabilme-
nin sonuç değiştirici özelliğini kavra-
mış, temel hak ve özgürlükler, seküler 
yaşam ve barışın birleştiriciliğine vakıf 
olmuş, kuyunun dışına çıkarak geniş 
bir gökyüzü olduğunu fark etmiştir. Bu 
fark edişin önümüzdeki dönem top-
lumsal muhalefetin ayırt edici özelliği 
olacağından kuşku yoktur. Gezi olay-
ları göstermiştir ki ancak birleştirici, 
bütünleştirici, hoşgörülü, demokratik 
teamüllerle hareket eden bir toplum-
sal muhalefete ihtiyaç bulunmaktadır. 
TMMOB ve bağlı Odaları, tüm emek 
ve demokrasi güçleriyle ittifak halinde 
böyle bir toplumsal muhalefetin oluş-
masına katkı sağlamak için elinden 
geleni yapacaktır. 

İMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Selim Tulumtaş

Geziyle başlayan süreci Gezi öncesi 
ve sonrası diye ikiye ayırmak anlamlı 
olacaktır. Gezi öncesinde halk, yaşa-

dığı ve her geçen gün artan sorunla-
ra karşı tepkisini nasıl dile getireceği 
konusunda bir çaresizlik, yılgınlık ve 
umutsuzluk içerisindeydi. Gündemin 
hızlı akışı sorunların kaynağını anlama 
ve analiz etme çabalarını yetersiz kılı-
yor ve ortaya çıkan birçok şikayet de 
buna bağlı olarak ortak bir talep hali-
ne getirilemiyordu. Gezi kanımca, tam 
da bu ortaklaşmanın adıdır. Halk ül-
kenin ve kentlerin talanına, temel hak 
ve özgürlüklere konulan kısıtlara, kaç 
çocuk doğurulacağına, hangi okula 
gidileceğine ve hatta ne düşünülece-
ğini bile dikte etmeye çalışan hükümet 
etme ve yönetme anlayışına karşıtlığı-
nı “özgürlük” talebi ile ortaklaştırdı. 

Kente dair bir sorun olarak ortaya 
çıkan Gezi Parkı bu anlamda sadece 
“üç beş ağaç”tan ibaret değildi. Halk 
uygulanan polis şiddetine ve en te-
melde “halka rağmen, halk için” söy-
lemleriyle yürütülen “ben yaptım oldu” 
zihniyetine karşıydı. Bu zihniyet öyle-
sine bir hal almıştı ki; artık insanların 
özel hayatlarından kamusal varoluşla-
rına kadar hayatlarının her alanını be-
lirleyen bir biçime dönüşmüştü. Gezi 
Parkı bu belirlenim ilişkisine de verilen 
ortak bir refleks olarak ortaya çıktı ve 
sonrasında forumlarla yürüyen süreç-
lerle de anlama, farkına varma ve mü-
dahale olanaklarını tartışmaya doğru 
yol almaya başladı. 

Halkın özgürlük talebine karşı hü-
kümetçe geliştirilen yöntem zor araç-
larının en gerici ve baskıcı kullanımını 
gözler önüne sererken bu yönü giz-
lemeye yönelik tüm araçları da görü-
nür kıldı. Gezi süreci bu anlamıyla da 
önemli bir milat oldu. Farkındalığın 
oluşması açısından son derece önem-
li olan bu süreç, sistemin tüm aksak-
lıklarını da en açık haliyle ortaya saçtı. 

Bu süreçte, Türkiye’nin her bölge-
sinde var olan sorunlar üzerinden 
kurulan aidiyetler, görünmeyenleri 
görünür kılarken, bu sürecin Türkiye 
çapında halk tarafından sahiplenilme-
si, ülkemiz ve gelecek yarınlarımız için 
önyargısız birlikteliklerin oluşturulması 
yönünde ortaklaşma dilinin yaratılma-
sını da asli bir görev olarak önümüze 
koydu. 
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK) Sekreteri 
Bülent Tatlı

27 Mayıs tarihinde İstanbul’da Gezi 
Parkı’nın AVM ve kışla yapılmasına 
karşı başlayan direniş, polisin uygula-
dığı aşırı şiddet sonucunda Türkiye’de 
neredeyse bütün illere yayıldı. Halkın 
öfkesinin açığa çıktığı direniş de, in-
sanlar hak ve özgürlüklerini kısıtlayı-
cı, yasakçı ve baskıcı zihniyete karşı 
taleplerini haykırmak için sokağa dö-
küldü. Sesini duymayan hükümete ve 
onun politikalarına karşı sokağa çıkan 
halk, uygulanan polis şiddeti ve şidde-
tin her türlü biçimini de arkasına alan 
bu faşizme karşı haklarını ve özgürlü-

ğünü talep etmek için meydanları dol-
durdu. Polis şiddeti sebebiyle 6 kişinin 
hayatını kaybetmesi, onlarca yaralının 
olması, sorumluların değil eylemcilerin 
dört duvar arasına hapsedilmesi hükü-
metin halkın talepleri konusunda de-
vam eden vurdumduymazlığını açıkça 
ortaya koydu. Yargı adaletten yoksun, 
medya kör, sağır, dilsiz ve hükümet 
“duyarsız”. İşte Gezi Parkı ile başlayan 
olaylarda böylesi bir süreçten geçtik.

Mayıs ayının son günlerinde baş-
layarak bugüne kadar gelen direniş 
bir yandan forumlarla, meclislerle 
yolunu bulmaya çalışırken bir yandan 
da halk devam eden polis şiddetine 
karşı sokakları bırakmamaktadır. En 
son ODTÜ ormanından geçirilmesi 
planlanan yol, Mamak Tuzluçayır’da 
temeli atılan cami-cemevi inşaatı ve 
Antakya’da hayatını kaybeden Ahmet 
Atakan halkın öfkesini daha da taşır-
mış, ölümlerin sorumluları ceza alma-
mışken, hükümet hiçbir olumlu adım 
atmamışken ortaya çıkan son tablo 
kaçınılmazdı. Gezi Parkı ile başlayan 
süreçte artık insanlar yıllarca uygula-
nan yoksullaştırma, yoksunlaştırma, 
itibarsızlaştırma politikalarına karşı 
haykırmayı öğrendi. Bundan sonra yo-
lunu bulmaya çalışacaktır.

Bu süreçte hükümetin politikalarının 
ikiyüzlülüğü yanında halkı yok sayan 
uygulamaları halka rağmen hayata 

geçirmek istediklerini açıkça gördük. 
Bununla birlikte bilgisini ve birikimini 
halk için kullanan kurumların da hedef 
alındığını ve hatta etkisizleştirme ve 
tasfiye politikalarına kadar ileri gidildi-
ğine şahit olduk. 

Gezi Parkı sürecinde TMMOB 
Ankara İKK olarak ana ilkemiz olan 
bilimin ve tekniğin halkın yararına kul-
lanılmasından asla taviz vermedik. Bu 
sebeple her zaman halkın yanında yer 
aldık. Gezi Direnişinde hayatını kay-
beden arkadaşlarımızın ölümlerinden 
sorumlu olanların yargılanması ko-
nusunda takipçi olduk, polis şidde-
tinin amansız bir hal aldığı durumda 
mühendis, mimar ve şehir plancıları 
olarak greve çıktık. Sokakta taleple-
rini haykıran halkın yanında yer aldık. 
Yaşadığımız bu süreç, birçok açıdan 
hepimiz için öğretici olduğu kadar biz-
lere umudu yeniden inşa edebilmenin 
olanaklarını sundu. 

TMMOB olarak kurulduğumuz gün-
den bugüne bilimi ve tekniği emperya-
listlerin ve sömürgenlerin değil halkın 
yararına kullanmayı temel amacımız 
olarak belirlemiştik. Bugün de bilime 
ve tekniğe aykırı, halka rağmen ger-
çekleştirilmek istenen her türlü proje-
nin karşısında bilimin ve tekniğin gücü 
ile duracağız, örgütlülüğümüzden ge-
len gücümüzle de kurumumuza sahip 
çıkmaya devam edeceğiz. 

Bu daha
Direniş
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TMMOB ve Bağlı Meslek Odaları 
Mücadeleyi Kararlılıkla Sürdürecektir

Hayatımızın her alanının yeniden 
biçimlendirildiği bir süreçle karşı kar-
şıyayız. Toplumsal hayatın tüm bo-
yutları metalaştırılırken, emek, doğal 
varlıklar, üretim biçimleri, kurumlar, 
tüketim, zaman kullanma biçimlerinin 
nasıl olacağı belirlenerek piyasanın 
zorunluluklarına tabi kılınmakta ve bu 
süreç Türkiye’de neoliberal politikalar 
doğrultusunda hareket eden AKP eliy-
le şekillenmektedir. Toplumsal ilişkiler 
ve devlet hızla değişirken egemen 
olanın düşüncesini yayacak ve toplu-
ma kabul ettirecek araçlar da değişim 
göstermektedir. AKP iktidarı nezdinde 
zor ve baskılar üzerinden şekillenen 
bu süreç, kendisinden olmayan her 
türlü özneyi kendisine karşı bir hedef 
olarak almakta, doğrudan kendisine 
ait olmayanı yok etme, zayıflatma, yıl-
dırma eğilimleri içerisine girmektedir. 

Açıktır ki; yaşadığımız bugünlerde 
temelleri 12 Eylül 1980 darbesiyle atı-
lan, adına neoliberalizm denilen yeni 
bir süreç inşa edilmektedir. Bu inşa 
hali kendisini kurmak için de gerekirse 
faşizme, milliyetçiliğe, muhafazakar-
lığa başvurmaktan çekinmemektedir. 
Öylesi bütünsel bir inşa sürecidir ki 
bu, söz konusu olan devletin tüm ku-
rumlarının “amaca hizmet yolunda” 

yeniden şekillendirildiği, hukukun hu-
kuksuzlukları “normalleştirmek” adına 
hamleler yaptığı, eğitimin bilimsel ve 
nitelikli bir üretim yerine tamamıyla 
egemen ideolojinin yayılması aracı ve 
sermayenin ucuz işgücü deposu hali-
ne geldiği ve medyanın gerçekte olan-
ları göstermeyip, yazmayıp kör, sağır, 
dilsiz tutumlarını da içerisinde barın-
dırmakta ve büyük bir hızla hayatın 
tüm alanlarına yayılmaktadır. 

Bütün olarak yeniden şekillenen 
bu yapı içerisinde TMMOB ve bağlı 
meslek odaları da bu değişimin “çel-
diricisi” rolüyle iktidarın hedef tah-
tasında yer almaktadır. Kimi zaman 
“kalkınmanın engeli”, kimi zaman 
“projelerin engelleyicisi”, kimi zaman 
da sadece “siyaset yapan ideolojik 
kurumlar” yaftalarıyla TMMOB ve bağ-
lı meslek odalarının anayasanın 135. 
Maddesinde tanımlanan “kamu kuru-
mu niteliğindeki meslek kuruluşu” iba-
resi görmezden gelinmektedir. Devlet 
ve kamunun işlevlerinde meydana ge-
len dönüşüm genel olarak toplumsal 
kuralları yeniden belirlerken, TMMOB 
ve bağlı meslek odalarının işlevlerini 
de yeniden tanımlama gayreti içerisine 
girmektedir. TMMOB hakkında Devlet 
Denetleme Kurulu Raporuyla başla-
yan Kanun hükmünde Kararnameler, 
yönetmelikler ve Torba yasa ile devam 

eden TMMOB ve bağlı meslek odala-
rının işlevlerinin, yetkilerinin, konumla-
rının sürekli olarak yeniden tanımlan-
ması çabalarının nedeni temel olarak 
bu dönüşümün gizini anlayabilmekte 
yatmaktadır. 

TMMOB ve bağlı Meslek odala-
rıyla ilgili düzenlemeler yeni değil

AKP iktidarının TMMOB ve bağlı 
meslek odalarına yönelik düzenleme 
yapma gayretleri de bu anlamıyla yeni 
değil. AKP iktidarı TMMOB ve bağlı 
odalarıyla ilgili birçok değişiklik gün-
deme getirdi. Devlet Denetleme Kurulu 
Raporuyla başlayan bu süreç, bir dizi 
çıkarılan ve kamu kurumlarında önem-
li değişiklikler yoluna giden Kanun 
Hükmünde Kararnameler, yönetmelik-
ler ve torba yasalarla devam etti. 

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) 
Raporu

28 Eylül 2009 tarihinde Cumhur-
başkanlığı Devlet Denetleme Kuru-
lu (DDK) eliyle) “Kamu Kurumu Ni-
teliğindeki Meslek Kuruluşlarının 
Teşkilat ve Mali Yapıları, Denetimleri, 
Organlarının Seçimlerine Dair Esasların 
Değerlendirilmesi ile Bunların Etkin ve 
Verimli Şekilde Hizmet Yürütmelerinin 
ve Geliştirilmesinin Sağlanması Ama-
cıyla Alınması Gereken Tedbirler” baş-
lıklı bir araştırma ve inceleme raporu 
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yayımlanmıştır. 771 ve 5 bölümden 
oluşan raporda, dünyada ve Türkiye’de 
mesleki örgütlenme uygulamaları ele 
alınmış ve bu konuda değerlendirme 
ve önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca 
raporun ekinde tek tek meslek örgüt-
leriyle ilgili belge ve bilgilere yer veril-
miştir. 

Raporun ilk üç bölümde çeşitli gö-
rüşler çerçevesinde konu ele alınmış 
ve raporu hazırlayan Kurul’un görüş-
lerine yer verilmemiştir. Dördüncü bö-
lümde ise, DDK tarafından meslek ör-
gütlerinden toplanan belge ve bilgiler 
özetlenmiştir. Asıl değerlendirme ise 
raporun beşinci bölümü ile sonuç kıs-
mında yer almaktadır. Beşinci bölüm-
de yapılan değerlendirmeler çerçeve-
sinde meslek örgütleriyle ilgili olarak 
43 ayrı öneride bulunulmuştur.

Raporun son paragrafında ise 
“Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ile ilgili sorunların en aza 
indirilmesi ve söz konusu kurumların 
etkin ve verimli bir şekilde hizmet üret-
melerinin sağlanması amacıyla ayrın-
tıları raporun önceki bölümlerinde yer 
alan tespit, değerlendirme ve çözüm 
önerilerinin, Başbakanlık tarafından 
-ilgili bakanlık ve kurum ve kuruluşlar 
arasında işbirliği sağlanarak- değer-
lendirilmesi gerektiği sonuç ve ka-
naatine varılmıştır” denilmektedir. Bu 
sonuca göre, raporun Başbakanlığa 
gönderilerek, ilgili bakanlık, kurum ve 

kuruluşlar tarafından değerlendirilme-
sinin istenildiği anlaşılmaktadır.

DDK raporunda “Kamu Kurumu 
Niteliğinde Meslek Kuruluşları” başlı-
ğı altında 18 ayrı meslek örgütü irde-
lenmiş ve bu kuruluşlarla ilgili olarak 
ortak değerlendirme ve önermelerde 
bulunulmuştur. Raporun ele aldığı 
meslek örgütleri incelendiğinde, mes-
leki faaliyet, üyeliğe ilişkin nitelikler, 
meslek mensubu sayısı, meslek men-
suplarının ülke düzeyinde dağılımı ve 
yoğunluğu gibi pek çok bakımdan ni-
tel ve nicel olarak farklı meslek grup-
larını bünyesinde barındıran kuru-
luşlar olduğu görülmektedir. Hemen 
pek çok bakımdan farklılık arz eden 
bu meslek gruplarının faaliyet ve ör-
gütlenmelerini her boyutuyla ele alıp 
ortak çözüm önerilebilmesi olanağı 
bulunmamaktadır. DDK raporunun 
etkinlik ve verimlilik açısından yaptı-
ğı değerlendirmelerin de, her kuruluş 
için ayrı ayrı yapılması zorunluluğu 
bulunmaktadır. Raporda meslek ör-
gütlerinde var olduğu ileri sürülen 
kimi olumsuzlukların hangi meslek 
odalarının işleyişi için geçerli olduğu 
anlaşılamamaktadır ve pek çok oda-
nın yapısı ve faaliyetleri incelendiğin-
de, ileri sürülen olumsuzlukların bu-
lunmadığı görülebilmektedir. Bir ya da 
birkaç meslek örgütü için ileri sürülen 
olumsuzluklar tüm meslek örgütlerine 
yöneltilerek toptancı bir yaklaşım ser-
gilenmektedir. 

Aynı şekilde meslek kuruluşlarıy-
la ilgili tek bir çerçeve yasa öneri-
sinde olduğu gibi, birbirinden çok 
farklı meslek grupları için toptancı 
bir yaklaşımda bulunularak, pek çok 
meslek grubunun yapısına uyma-
yan değerlendirmeler yapılmaktadır. 
Örneğin 58’i sigorta şirketi ve 2’si 
reasürans şirketi olmak üzere toplam 
60 üyesi bulunan Türkiye Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri Birliği; 41’i ban-
ka, 104’ü aracı kurum olmak üzere 
145 üyesi bulunan Türkiye Sermaye 
Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği; 4 
faizsiz bankacılık yapan üyeye sahip 
Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile 4 
milyon 800 bini aşkın kayıtlı çiftçiyi 
bünyesinde barındıran Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği’ni; kayıtlı üyesi 2 mil-
yonu bulmuş olan Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederasyonu’nu yine 
1 milyonun üzerinde üyesi bulunan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni 
aynı kefeye koymak suretiyle etkinlik 
ve verimlilik değerlendirmesi yapmak 
ve ortak çözüm önerileri getirmeye 
çalışmak bilimsellikten uzak bir yakla-
şım olarak karşımıza çıkmaktadır.

“DDK Raporu”nun hazırlamış oldu-
ğu zemin üzerine, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı tarafından çeşitli yazışmalar 
ve soruşturma adı altında yürütülen 
çalışmalarla TMMOB ve bağlı meslek 
odalarının,  özellikle mesleki denetim-
le ilgili mevzuat ve uygulamalarına yö-
nelik müdahale çabaları olmuştur.
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DDK’nın meslek örgütleriyle ilgili 
hazırlamış olduğu rapor bir denetle-
me ya da soruşturmaya yönelik de-
ğil, araştırma ve inceleme nitelikli bir 
rapordur. Sonuç bölümünde de, ra-
porda yer alan değerlendirme ve öne-
rilerin ilgili kurum ve kuruluşlarınca 
değerlendirilmesi gerektiği vurgulan-
maktadır. Raporda yer alan önerilerin 
büyük bir çoğunluğu meslek örgütle-
rinin yapısı, görevleri ve işleyişiyle ilgili 
olup Anayasa ve yasalarda değişiklik 
öngörmektedir.1

Kanun Hükmünde Kararnameler: 
636, 644 ve 648 

Türkiye’de neoliberal politikaların 
uygulanmasında hızlandırıcı etki gö-
ren Kanun Hükmünde Kararnameler 
ile yasama organının işlevi olan ‘yasa 
yapma’ yürütmenin işlevi olarak ta-
nımlanmaktadır. Kanun Hükmünde 
Kararnameler, olağanüstü dönemler-
le eşleştirilecek bir kavramsal anlamı 
barındırıyor olsa da, Türkiye siyasi tari-
hinde tersi bir anlam ifade etmektedir. 
Türkiye’de 1980 sonrasında neoliberal 
politikaların hayata geçirilmesinde 
Özal Hükümeti tarafından peşi sıra 
kullanılan KHK’ler AKP Hükümeti’nin 
üçüncü döneminde de sayıca çok faz-
la görünmeyen ama içerik olarak çok 

1  Ayrıntılı bilgi için bkz: Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Denetleme Kurulu Meslek Örgütleri 
Raporu Üzerine TMMOB Görüşü, Ağustos, 
2011,http://www.tmmob.org.tr/resimler/
ekler/189547c5d65d3fe_ek.pdf

daha derinleştirilmiş bir şekilde kulla-
nılmıştır. 

Türkiye’de KHK’ler eliyle neolibe-
ral iktidar kurumsallaşmaktadır. Bu 
zihniyet altında çıkarılan KHK’ler ile 
meslek odaları da yeniden tanımlan-
maktadır. Esas olarak üç tane KHK 
ile meslek odalarına yönelik düzenle-
meler yapılmıştır. Öncelikle 636 sayılı 
KHK ile Çevre, Orman ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın görev ve yetkilerine dair 
KHK ile meslek odalarının mevzua-
tını düzenleme ve değiştirme yetkisi 
yanında odaların yaptığı gelir getirici 
faaliyetler bakanlık içerisinde Mesleki 
Hizmetler Genel Müdürlüğü içerisinde 
tanımlanarak mimar ve mühendislerin 
yeterliliklerini yetkisine dair düzenle-
meler yapılmıştı. 

Yapı Denetimi Uygulama Yönet-
meliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yö-
netmelikleri 

3 Nisan 2012 tarihinde Resmi Ga-
zete’de “Bürokrasinin Azaltılması ve 
İşlemlerin Basitleştirilmesi” amacıyla 
düzenlendiği belirtilen 84 adet yönet-
melik kapsamında “Planlı Alanlar Tip 
İmar Yönetmeliği” ile “Yapı denetim 
Uygulama Yönetmeliği”nde değişiklik 
yapılmıştır. 14 Nisan 2012 tarihinde 
her iki yönetmelikte tekrar düzen-
lenerek Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır. Her iki yönetmelikte yapılan 
değişikliklerle, belediyeler ve meslek 
odalarının yapmış oldukları kamusal 

denetim kaldırılmış ve meslek odala-
rının üyeleri için sicil durum belgesi 
düzenlemesi, kısaca mesleki dene-
tim kuralı kaldırılmıştır. Yapı Denetim 
Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan 
son değişikliklerle söz konusu yö-
netmeliğin özellikle 5, 6, 7, 12 ve 17. 
Maddelerinde yapılan değişiklikle 
meslek odalarının proje denetimi yet-
kisi ortadan kaldırılmıştır. Öncesinde 
yaptıkları projeler için sicil durum bel-
gesi alma zorunluluğu bulunan mimar 
ve mühendisler, sicil durum belgesini 
alabilmek için projeyi kayıtlı oldukları 
meslek odasına bildirmek zorunday-
dılar. Yönetmelik odaların sicil durum 
belgesi vermesi hususunu kaldırmış-
tır. Yani proje müellifi mühendis ve 
mimarların odalardan sicil surum bel-
gesi alma zorunluluğu kaldırılmış oldu. 
Bunun yerine, mühendis ve mimarlar 
ilgili odaya üyeliğinin devam ettiğine 
ve mesleki kısıtlılığının olmadığına dair 
beyan ve taahhütname verecekler ve 
ilgili idare de mimar ve mühendislerin 
yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her 
ayın ilk haftasında ilgili meslek odası-
na bildirmekle yükümlü olacak. 

Bu düzenlemeler ile meslek odaları-
nın proje denetimi yapmaları ortadan 
kaldırıldığı gibi meslek odalarının de-
mokratik ve mesleki haklarını kullan-
ması engellenmekte, meslek odaları-
nın “kamusal ve özerk” kimlikleri yok 
sayılmaktadır. AKP iktidarı yaptığı dü-
zenlemelerle, TMMOB ve bağlı odala-
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rını yetkisizleştirmeyi, işlevsizleştirme-
yi ve yok etmeyi amaçladığını bir kez 
daha ortaya koymuştur. 

Yapı Denetimi Yasa Taslağı
19 Nisan 2013 tarihinde Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki 
Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafın-
dan TMMOB’a iletilerek görüş iste-
nen “Yapı Denetimi Hakkında Kanun 
Tasarısı” ile “3194 Sayılı İmar Kanunu 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı Taslağı” ile mimar-
lık ve mühendislik hizmet alanlarına 
dair yeni düzenlemeler öngörülmüştür. 
İçerisinde başka bir çok düzenlemeyi 
de içermesi sebebiyle torba yasa ni-
teliği taşıyan yasa tasarıları içerisinde 
Yapı Denetimiyle ilgili olan tasarının 53. 
ve 61. maddelerinde TMMOB ile ilgili 
değişiklikleri de içermektedir. Tasarı 
TMMOB ve bağlı meslek odalarıyla 
ilgili olarak ayrı tüzel kişilikleri olan il 
odalarının kurulması, uluslar arası ve 
bölgesel meslek kuruluşlarına üyeli-
ğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
iznine tabi olması, il odalarının merkez 
ve birlikle olan ilişkilerinin belirsizleşti-
rilmesi, odaların üyelerine yönelik ku-
ral koymasına sınırlamalar getirilme-
si, denetim ve gözetim ancak Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı protokolü ile 
gerçekleştirilebilecek bir hale getiril-
mesi, aidat ödemeyen üyelere seçim 
yasağı getirilmesi, kamuda çalışan 
üyelere aidat ödeme zorunluluğunun 
olmadığının tekrar vurgulanması, oda 
yönetmeliklerinin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın görüşüne sunulması ve 
mevcut yönetmeliklerin altı ay içeri-
sinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
gönderilmesi gibi düzenlemeleri içer-
mektedir. 

Tasarıda öngörülen yapıya göre 
TMMOB ve bağlı meslek odaları, bü-
tünsel bir yapıdan çok parçalı bir ya-
pıya sahip olacak, özerkliği sınırlandı-
rılacak, müdahale ve denetime daha 
açık bir konuma gelecek, üyeleriyle 
rekabet eden kuruluşlar olacak, de-
netim ve gözetimi bakanlık güdümlü 
kuruluşlar haline gelecektir. Ancak söz 
konusu tasarı TMMOB ve bağlı mes-
lek odaları tarafından yürütülen imza 
kampanyası ve sokak eylemlilikleri so-

nucunda geri çekildi. 

6495 Sayılı Torba Yasa
9 Temmuz’u 10 Temmuz’a bağlayan 

gece yarısı Meclis Genel Kurulu’nda 
yeni bir torba yasa daha kabul edil-
di. Yeni torba içerisinde yine yok yok. 
Torba içerisindeki düzenlemelerden 
birisi de TMMOB’nin mesleki dene-
tim yapmasına ilişkin düzenleme-
yi içeriyor. Yapılan değişikliğe göre 
TMMOB ve bağlı odalarının kamu 
adına gerçekleştirdikleri mesleki de-
netim yetkisi, anaysa’nın 123, 124 
ve 135. Maddelerine ve 6235 sayılı 
TMMOB Yasası’na ve diğer mevzu-
atlara aykırı biçimde ortadan kaldır-
maktadır. 2 Ağustos 2013 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren 6495 sayılı “Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
başlığını taşıyan yasa, 3194 sayılı İmar 
Kanunu’nun 8. maddesinde değişik-
lik yaparak meslek odalarının harita, 
plan ve etüd projelerinde vize yetki-
sini ortadan kaldırmaktadır. Değişiklik 
ayrıca, meslek odalarının gelirlerinde 
azalmaya yol açacak, mimarların pro-
jelerini eser olmaktan çıkaracak, oda-
üye ilişkisini zayıflatacak ve sözün özü 
olarak meslek odalarının varlık nedeni 
yok saymaktadır. Bu aynı zamanda 
sınırsız bir talanın da önünü almakta, 
mühendislik, mimarlık ve şehir plancı-
lığı disiplinlerinin bilimsel ve teknik ge-
reklerini yok saymaktadır. Bu değişik-
likle aynı zamanda mesleki ve bilimsel 
gereklilikten yoksun, bilim ve akıl dışı, 
kâr hırsını önceleyen projelerin uygu-
lanmasına da zemin hazırlamaktadır. 

Sonuç Yerine
AKP iktidarı için TMMOB ve bağlı 

meslek odalarının bilim ve teknikten, 
mesleki örgütlülüğünden aldığı gücüy-
le savunduğu toplum yararı ilkesi her 
zaman rahatsız edici olmuştur. AKP 
iktidarı yürüttüğü neoliberal dönüşüm 
sürecinde TMMOB ve bağlı meslek 
odalarını “ayağına takılan taş” olarak 
görmüş, bu doğrultuda TMMOB ve 
bağlı meslek odalarının özerk ve mes-
leğinin, meslektaşlarının üzerindeki 
denetleme yetkisini kısıtlama yoluna 
giderek sistematik bir yıldırma çabası 
içerisine girişmiştir. Oysaki TMMOB 

ve bağlı meslek odaları bu zamana 
kadar yaptıkları çalışmaları, yayımla-
dıkları araştırmaları, raporları, mesleki 
etkinlikleri ve uyarıları her zaman mes-
leğinin, meslektaşlarının ve toplumun 
çıkarını önceleyerek gerçekleştirmiştir. 
Kurulduğu günden bu yana da siyasi 
iktidarın toplum yararını gözetmeyen 
uygulamalarına karşı hukuki yollar-
dan mücadele etmiş, meşruiyetini ise 
Anayasa’da tanımlanan toplumsal ya-
rar ilkesinden almıştır. AKP iktidarı ise 
neoliberal programın hayata geçiril-
mesine karşı ortaya çıkan direnç me-
kanizmalarını otoriter, baskıcı eğilim-
lerle sindirmeye çalışmıştır. Özellikle 
son dönemde Gezi Parkı sürecinde de 
yaşadığımız gibi iktidar Gezi Parkı’na 
sahip çıkan geniş kitlelere şiddet uy-
gulamaktan çekinmemiş, polisin uy-
guladığı şiddet insanların ölmesine, 
yaralanmasına yol açmış, binlerce 
insan gözaltına alınmış, onlarca insan 
tutuklanmış, muhalif kurumlar baskı 
altına alınmaya çalışılmış, medya sus-
turulmuş, gerçekleri yazamamış, ya-
zanlar cezalandırılmıştır. 

AKP iktidarı, Kanun Hükmünde 
Kararnameler, Kanun ve Yönetmelik 
değişiklikleri ile TMMOB’un direncini 
kırmak istemiş, kamuoyundaki mes-
lek odası algısını değiştirmek amacıy-
la yandaş medya üzerinden karalama 
kampanyaları açmış, manipülasyon 
yaratmaya çalışmış, hatta TMMOB’nin 
büyük projelere karşı çıkarak ülke-
nin kalkınmasına engel teşkil ettiğini 
bile iddia etmiştir.  Bu anlamda Gezi 
Parkı direnişinin destekleyicisi, Taksim 
Dayanışması’nın katılımcısı olan 
TMMOB’nin ve bağlı meslek odala-
rının son torba yasa ile bir gece ya-
rısı mesleki denetim konusunda vize 
yetkilerinin alınması tesadüf değildir, 
AKP iktidarının kendisine muhalif ku-
rumları cezalandırma yönteminin baş-
ka bir tezahürüdür. 

Ancak gücünü örgütlülüğünden 
ve toplumdan alan bir örgüt olarak 
TMMOB ve bağlı meslek odaları kuru-
luş amacı doğrultusunda bilimi ve tek-
niği halkın hizmetine sunmak için her 
çabayı güçlendirerek sürdürme yolun-
da inançlı ve kararlıdır. Mücadelesini 
aynı kararlılıkla sürdürecektir. 
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Gerçek Gündem

Kuzey Ankara Projesi: Mağduriyet içinde mağ-
duriyet
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2005 yılında “İki yılda biti-
receğiz” vaatleriyle güzellediği fakat sözleşme imzalayanların 
hak gaspları, kot daire, sürgün gibi uygulamalarla karşılaştığı 
Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yeni bir mağdu-
riyet sözleşmesine imza atıldı. 2012 içindeki kuralarda kendi-
sine kot daire çıkan hak sahipleri, kendilerine dayatılan yeni 
bir sözleşme ile Altındağ ilçesi Solfasol Mahallesi’ne sürgün 
edilecek. 2 Ağustos 2013 – Cumhuriyet

Bilirkişi raporu: İşveren kusurlu, 30 işçi ölmeye-
bilirdi
Zonguldak’ta 17 Mayıs 2010 tarihinde 30 madencinin öldü-
ğü grizu patlamasıyla ilgili 28 tutuksuz sanığın yargılandığı 
davada mahkemenin istediği 5’inci bilirkişi raporu tamam-
landı. Raporda, kazanın bir iş kazası olduğu ve taksirli ey-
lemle meydana gelen “öngörülebilir-önlenebilir” olduğu, bu 
nedenlerle kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı açıklandı. 
4 Ağustos 2013 – Cumhuriyet

YÖK’ten şeriat üniversitesine denklik!
YÖK, Türkiye’deki üniversitelere denk olarak kabul ettiği 
yabancı üniversitelerin listesini açıkladı. Açıklanan listede, 
Mısır ulemalarının eğitim verdiği şeriat üniversitesi El Ezher 
de bulunuyor. 7 Ağustos 2013 – Cumhuriyet

Ali İsmail’in katledilmesi polis organizasyonu
19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın 
Eskişehir’deki Gezi Direnişi sırasında sopalarla dövülerek 
öldürülmesinin bir polis organizasyonu olduğu ortaya çık-
tı. Jandarmanın silinen kamera görüntülerini kurtarmasının 
ardından cinayetle ilgili olarak biri polis 4 kişi tutuklandı. 
Tutuklanan fırıncı, polisin talimatıyla hareket ettiğini söyledi. 
Eskişehir valisi, Ali’nin suçu polisin üstüne atmak için arka-
daşları tarafından öldürülmüş olabileceğini söylemişti. 
8 Ağustos 2013 – Cumhuriyet

Kemik kıran polis dayağına 15 yıl
İstiklal Caddesi ve Taksim Polis Merkezi’nde üç gencin dö-
vülmesi ve birinin beyin kanaması geçirmesiyle ilgili ancak 
13 ay sonra dava açılabildi. ‘Kafasını yere vurup kendisine 
zarar verdi’ şeklinde tutanak tutarak mağdur gençlere dava 
açılmasını sağlayan üç polisin suçlu olduğu belirlendi. Üç 
polisin ‘kasten yaralama’ suçundan 15’er yıla kadar hapsi 
isteniyor. 9 Ağustos 2013 – Radikal

Tarihi Süzgeç binası bir gecede yıkıldı
Ankara’nın modern mimarlık eserlerinden olan ve Çubuk 
Barajı’ndan gelen suyu Ankara’ya pompalayan Süzgeç bi-
nası, Koruma Kurulu’na yapılan başvurunun yanıtı beklen-
meden Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bir gecede 
yıkıldı. 
10 Ağustos 2013 – Cumhuriyet

TOMA’ya gizli ihale
‘Gezi’ sürecinde tartışılan TOMA’lar için 16 Mayıs’ta yapılan 
ihale gizlilik kapsamında. İhaleyi eski AKP milletvekilinin şir-
keti kazandı. 10 Ağustos 2013 – Radikal

CHP’li vekillere Gezi direnişi soruşturması
Ankara’da Gezi direnişçilerine destek olan CHP’li vekiller 
hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruş-
turma başlatıldı. 10 Ağustos 2013 – sendika.org

MEB’den skandal Alevilik sorgusu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişlerinin, Mamak Yunus 
Büyükkuşoğlu Anadolu Lisesi’nde skandal bir sorgulama-
ya imza attıkları ortaya çıktı. Okul müdür yardımcısı Tuncer 
Küllücek hakkındaki soruşturma sürerken, Küllücek kendi-
sini şikâyet eden felsefe öğretmeni Suat Özcan ile soruştur-
mayı yürüten il müfettişi Cengiz Karahan’ı “Şikâyetçi öğret-
men de, soruşturmayı yapan müfettiş de Alevi” diyerek ba-
kanlığa şikâyet etti. Küllücek’in şikâyeti üzerine okula gelen 
2 bakanlık müfettişi ise öğretmen ve müfettişin “Alevi olup 
olmadıklarını” sorguladı. 11 Ağustos 2013 – Cumhuriyet

Direnişçi kadınlara yönelik cinsel saldırılar hapis-
hanede de sürüyor
Gezi direnişine aktif, kitlesek, militan biçimlerde katılan ka-
dınlar AKP iktidarının direnişi bastırma stratejisinde öncelik-
lei hedef haline gelmiştir. Direniş boyunca gözaltına alınan 
kadınlara yönelik  taciz, ince arama zorlaması, tecavüz teh-
didi sistematik hale getirilmişti.  Gezi tutuklusu Elif Kaya’nın 
anlattıkları bu saldırganlığın hapishanede de sürdüğünü gös-
teriyor. Gezi tutuklusu Elif Kaya, Şakran Kadın Cezaevi’nde 
uğradığı çıplak arama zorlaması, taciz ve darp hakkında  suç 
duyurusunda bulundu. 11 Ağustos 2013 – Vatan

Melike doktorun ölümüne soruşturma yok!
Yoğun çalışma koşullarına ve baskıya dayanamayarak intihar 
eden 30 yaşındaki genç doktor Melike Erdem’i ölüme götü-
ren süreç soruşturulmayacak. 
14 Ağustos 2013 – Cumhuriyet

Bakanlar Kurulu’nda 2013’ün ilk altı ay bilanço-
su: “İnşaat ya resulullah”
Son yıllarda hükümetin başlattığı alt yapı projeleri ve kentsel 
dönüşüm Bakanlar Kurulu’nun gündemine damgasını vurdu. 
Bakanlar Kurulu’nun 2013′ün 6 ayında aldığı kararların yüzde 
60′ı imara ilişkin oldu. 
15 Ağustos 2013 – Wall Street Journal

4+4+4’te bir geri adım daha: 66 ay zorunluluğu 
tercihe bırakıldı
AKP, 4+4+4 eğitim sisteminde kılık-kıyafet düzenlemesinden 
sonra bir geri adım daha attı. MEB tarafından çıkarılan yö-
netmelik ile 66-72 aylık çocukların okula başlaması velilerin 
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tercihine bırakıldı. 15 Ağustos 2013 – sendika.org

Kürtaj hakkı, Anayasa’ya madde gerekçesin-
den girdi
TBMM Uzlaşma Komisyonu’nun dün (15 Ağustos) yapılan 
toplantısında Tayyip Erdoğan’ın “üç çocuk” ve “kürtaj cinayet-
tir” sözlerini hatırlatan CHP’li ve BDP’li vekiller, doğurma hak-
kının yanı sıra doğurmama hakkının da Anayasa ile güvence 
altına alınmasını istediler. AKP’li ve MHP’lilerin itirazları üzerine 
kürtaj ve doğurmama hakkı maddede yazılmadı, Anayasa’ya 
‘gerekçe’den girebildi.  16 Ağustos 2013 – Radikal

Kıyı şeritlerine Bodrum ayarı
Tayyip Erdoğan tarafından dillendirilen kıyı şeridi yapılaş-
masıyla ilgili olarak konuşan Erdoğan Bayraktar, “vatandaş 
menfaatleri doğrultusunda” çalışma yapacaklarını söyle-
di ama bunu turizm ile gerekçelendirdi. Bir geçiş dönemi 
başlattıklarını belirten Bayraktar, kaçak, salaş, iskansız ve 
imarsız yapıları tek tek gözden geçireceklerini dile getirdi. 
Söz konusu gözden geçirmenin rant odaklı olacağı ise yine 
Bayraktar’ın sözlerinde yer aldı: “Türkiye bir turizm ülkesi, 
buna dikkat etmeliyiz. Kanunun emrettiği hükümler çerçeve-
sinde gerekli düzenlemeler yapılacak.” 
17 Ağustos 2013 – sendika.org

Gezi’de ‘gizli tanık’ baskısı
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrenciler ve öğretmenler 
üzerinde yürüttüğü Gezi Parkı soruşturmasında her gün bir 
skandal patlak veriyor. Öğretmenlerden “Gezi Parkı protes-
tolarına katılan öğrencilerin” isimlerini isteyen MEB bu kez 
öğrencilerden “eylemci öğretmenlerinin” isimlerini jurnalle-
mesini istedi. 19 Ağustos 2013 – Cumhuriyet

MEB’den ailelere: ‘Oğlanı değil, kızı kontrol edin’
Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilerin e-okul sistemindeki 
devamsızlık ve ders notu gibi bilgilerini ulaştırmayı amaçla-
yan Mobil Bilgi Servisi öğrenci ailelerine attığı mesajda ço-
cuklara verilecek tepkilerin cinsiyete göre farklı sonuçlara yol 
açabileceğini öne sürdü, kadın düşmanlığını ilkokul sıraların-
da körükledi. 20 Ağustos 2013 – Cumhuriyet

Feriköy’de Ermeni bir kadın saldırıya uğradı
Geçen aylarda Samatya’da yaşlı Ermeni kadınlarına yönelik 
gerçekleşen saldırıların bir benzeri Feriköy’de yaşandı. 80 
yaşında yalnız yaşayan bir kadın evinde saldırıya uğradı. 
20 Ağustos 2013 - AGOS

Son tekmeyi polis atmış
Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüyle ilgili olarak tutuklanan son 
kişi polisi suçladı. Soruşturmada tutuklanan dördüncü si-
vil kişi olan Harlar, tutuklu sanık polis Mevlüt Saldoğan’ın 
“Yakalayın” diye bağırması üzerine Korkmaz’ı çelmeyle dü-
şürdüklerini, üç fırıncının tekmeyle vurduğunu, en son polisin 
gelip çocuğun kafasını tekmelediğini söyledi. Harlar, tutuk-

lanan diğer üç sivil gibi “Biz devletin polisine yardım etmek 
istemiştik” diye savunma yaptı. 21 Ağustos 2013 - Radikal

Boş oylara not: Bu polis oyudur
Gezi Parkı Direnişi’nde sergiledikleri şiddeti “ara vermeden 
saatlerce görev yaptıkları” ifadeleri ile savunan polisler, öz-
lük hakları konusunda çalışma yapılmadığı gerekçesiyle 
2014’teki yerel seçimlerde oy kullanmayarak seçim boykotu 
yapmaya hazırlanıyor. İnternet üzerinden yoğun bir örgütlen-
me çalışmasına giren polisler, seçimlerde boş oy kullanacak. 
Oy pusulalarının üzerine “Bu bir polis oyudur” diye yazacak-
lar. 21 Ağustos 2013 - Cumhuriyet

Ege’ye haremlik - selamlık yurt
KYK’nin yeni haremlik - selamlık yurt uygulaması Türkiye’nin 
aydınlık kenti İzmir’de başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 
bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), 
ülke genelindeki karma öğrenci yurtlarının kız ve erkek yur-
duna dönüştürülmesi için düğmeye bastı. Dönüşüm Ege 
Üniversitesi yerleşkesinde bulunan yurtlardan başladı. 
21 Ağustos 2013 – Yurt

Çocuğunuz “otomatik olarak” imam hatibe 
kaydedildi!
4+4+4 kapsamında okul dönüşümleri devam ederken, 
Konya’da geçen yıl normal ortaokul olarak eğitim veren 20’ye 
yakın okulun imam hatip ortaokulu olduğu, geçen yıl bu okul-
lara giden öğrencilerin kayıtlarının da otomatik olarak imam 
hatiplere alındığı ortaya çıktı. 22 Ağustos 2013 – Hürriyet 

Türk Toraks Derneği: Gaza maruz kalanlar önemli 
sağlık sorunları yaşadı
Gezi Parkı direnişi sırasında polis tarafından kullanılan gazlara 
maruz kalanlar üzerinde araştırma yapan Türk Toraks Derneği, 
kapalı alanlarda ve yakın mesafede gaza maruz kalanların 
önemli sağlık sorunları yaşadığını tesbit etti. Araştırmayı yü-
rüten ekipten Prof. Dr. Elif Dağlı, kullanılan gazın uzun vadede 
yarattığı sağlık sorunları konusunda ellerinde henüz bir veri 
olmadığını belirtti. 25 Ağustos 2013 – Cumhuriyet

Polis devletine bir adım daha
‘Çözüm süreci’ kapsamında, “demokratikleşme” adımlarının 
atılacağı pakete ilişkin beklentilere karşın belirsizlik sürerken, 
hükümetten polisi, Türkiye’de bugüne kadar görülmeyen öl-
çüde yetkilendirecek bir adım geldi. Polise savcı izni olmak-
sızın gözaltına alma yetkisi verecek düzenleme üzerinde ça-
lışma başlatıldı. 26 Ağustos 2013 – Cumhuriyet

13 yaşında çocuğa facebook üzerinden Başbaka-
na hakaretten gözaltı
Adana’da 13 yaşında bir çocuk facebook üzerinden Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına 
alındı. Savcılık, çocuğu “kovuşturmaya yer yoktur” diyerek ser-
best bıraktı. 27 Ağustos 2013 – sendika.org

Gerçek Gündem
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YÖK TEKNİK ÖĞRETMENLERE MÜHENDİSLİK 
UNVANI VERME PEŞİNDE… 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, teknik 
öğretmenlere mühendislik unvanı verilmesini sağlayacak 
YÖK’ün “mühendislik tamamlama programı” uygulaması 
üzerine 12 Haziran 2013 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 
Açıklamada “20 yıldır yürürlükte olan bir mevzuat üzerinden 
bugün on binlerce teknik elemanın mühendis yapılmak is-
tenmesi, hukukun kötüye kullanılması anlamına gelmektedir. 
Bu tamamlama sınavı tümüyle göstermeliktir. YÖK bu kararı-
nı ivedilikle geri almalıdır” diye belirtildi. 

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ’Nİ DE İÇİNE 
ALAN MERSİN-KARAMAN ÇEVRE PLANININ 
İPTALİNE İLİŞKİN DAVANIN KARAR DURUŞ-
MASI YAPILDI 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 10.3.2011 tarihinde onanan 
Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çev-
re düzeni planı değişikliğinin (p31 nolu plan pafta, lejande 
pafta, plan hükümleri 3-4-5 nolu paftaları ve plan açıklama 
raporunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılan deği-
şiklikler) iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açı-
lan davada Danıştay 6. Daire ara kararında yürütmeyi dur-
durmuştu. Davanın 19 Haziran 2013 tarihinde yapılan karar 
duruşmasında savcı TMMOB lehine planın iptali yönünde 
mütalaa verdi.

ÖZGÜRLÜĞÜN VE DEMOKRASİNİN SESİNİ 
HİÇBİR ZORBALIK KESEMEZ! GÖZALTINA ALI-
NANLAR DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!  
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, gözaltılar üzerine 19 Haziran 
2013 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada 
“Tepeden tırnağa adaletsiz, haksız, hukuksuz, baskıcı sö-
mürü düzeninde diktatörlük hevesiyle kendi halkına karşı 
insanlık suçu işlemekten çekinmeyen AKP’nin, Anayasa 
ve hukuku hiçe sayarak toplumsal muhalefeti sindirmeye, 
‘terörize’ etmeye dönük bu saldırılara karşı asla sessiz kal-
mayacağız! Artık tüm dünya kamuoyunun da kınadığı bu 
zorbalığınıza son verin, operasyonları ve polis saldırılarını 
derhal durdurun; Hukuku ve insan haklarını ayaklar altına 
alarak gözaltına aldığınız tüm yurttaşlarımızı serbest bıra-
kın!” diye belirtildi.

TMMOB, AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDE-
RASYONU’NUN KÖLN MİTİNGİNE KATILDI  
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Avrupa 
Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun 22 Haziran 2013 tarihin-
de Almanya’nın Köln kentinde düzenlediği Taksim direnişine 
yönelik polis saldırısı, siyasi parti ve demokratik kitle örgütle-
rine yönelik operasyonların protesto edildiği mitinge davetli 
konuşmacı olarak katıldı.

TMMOB ÖĞRENCİ EVİ VE SOSYAL TESİSLERİ İŞ-
LETİLMESİ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ  
TMMOB Yönetim Kurulu’nun 1 Haziran 2013 tarihli toplan-
tısında kabul edilen TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri 
İşletilmesi Usul ve Esasları Yönergesi yayımlandı.

TEKNİK ÖĞRETMENLERE MÜHENDİSLİK TA-
MAMLAMA PROGRAMI İLE İLGİLİ MÜHENDİS-
LİK FAKÜLTESİ DEKANLARINA MEKTUP GÖN-
DERİLDİ 
“Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama 
Programlarına Giriş Sınavı” ile ilgili olarak TMMOB`ye bağlı 
sekiz oda imzasıyla mühendislik fakültesi dekanları ile İTÜ 
ve Sakarya Üniversitesi rektörlerine mektup gönderildi. 
Mektupta “mühendisler, mühendislik öğrencileri ve meslek 
örgütlerinin seslerine kulak verilmesini istiyor, YÖK’ün du-
yurusunu yaptığı, ÖSYM tarafından yapılacak olan “Teknik 
Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş 
Sınavı”nın iptal edilmesi için sizlerin de bulunduğunuz yer-
den itiraz etmenizi, yetiştirdiğiniz mühendisler adına talep 
ediyoruz” diye belirtildi.

20 YIL ÖNCE SİVAS KATLİAMINI YAPAN GERİ-
Cİ VE FAŞİST ZİHNİYET BUGÜN DE İŞBAŞINDA 
“SİVAS`I UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ”  
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Sivas 
katliamının yıldönümü dolayısıyla 1 Temmuz 2013 tarihin-
de bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Sivas katliamını 
unutturmak isteyenlere inat; o gün yanan o aydınlık yüzlerin 
ışığını söndürmeye, emekçi sınıfların yeni bir dünya kurma 
yolundaki umutlarını yok etmeye çalışanlara inat TMMOB 
her 2 Temmuz’da olduğu gibi bu yıl da dost örgütlerle birlikte 
omuz omuza duracak, alanlardan “Başka Bir Yaşam, Başka 
Bir Türkiye, Başka Bir Dünya” özlemini dile getirecektir” diye 
belirtildi.

TMMOB ÖĞRENCİ EVİ ve SOSYAL TESİSİ KO-
MİSYONU İLK TOPLANTISINI YAPTI  
TMMOB Öğrenci Evi’nin işletilmesine ilişkin usul ve esaslara 
ilişkin görüş ve öneri oluşturmak amacıyla oda yönetim ku-
rullarından birer temsilcinin katılımıyla oluşturulan TMMOB 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Komisyonu ilk toplantısını 3 
Temmuz 2013 tarihinde yaptı.

HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE GÖZALTINA ALDIĞI-
NIZ İSTANBUL ŞUBE YÖNETİCİLERİMİZİ DER-
HAL SERBEST BIRAKIN 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TMMOB’ye bağlı odaların İstanbul şubelerinin yöneticilerinin 
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gözaltına alınması ile ilgili olarak 8 Temmuz 2013 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı. Açıklamada “İstanbul’da, Taksim’de, 
Gezi Parkı’nda ve tüm Türkiye’de yürüttüğünüz demokrasiye 
ve insan haklarına aykırı uygulamalarınızdan derhal vazge-
çin. TMMOB bu hukuksuzluğunuzu sonuna kadar takip ede-
cektir” diye belirtildi.

TAKSİM DAYANIŞMA’DAN AÇIKLAMA: AKLIN, 
VİCDANIN, HUKUKUN VE DEMOKRASİNİN BİT-
TİĞİ YERDEYİZ  
Taksim Dayanışma Platformu, yaşanan olaylar ve gözaltılar 
üzerine 9 Temmuz 2013 tarihinde Taksim Hill Otel’de bir basın 
toplantısı düzenleyerek, polisin saldırısını ve gözaltıları şiddet-
le kınadı, keyfi ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınanların 
hiçbir hukuki işlem yapılmadan serbest bırakılmasını istedi. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın oku-
duğu basın açıklamasına TTB Başkanı Özdemir Aktan, DİSK 
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK İstanbul Şubeler 
Platformu Sözcüsü Mustafa Turgut, TMMOB Mimarlar Odası 
Başkanı Eyüp Muhçu, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri 
Hüseyin Demirdizen ve Taksim Dayanışma Platformu temsil-
cileri katıldı. Basın açıklaması sonrası Gezi Parkı’na gidilerek 
sloganlarla gözaltındakilerin serbest bırakılması istendi.

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NDAN 
TOBB BAŞKANI’NA MEKTUP 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Ankara 
Ticaret Odası Başkanı Bezci’nin enerjiport.com sitesinde ya-
yımlanan demeci ile ilgili TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na 
15 Temmuz 2013 tarihinde bir mektup gönderdi. Mektupta 
“Bu ülkenin mühendislerine, mimarlarına, şehir plancılarına 
ve onların meslek örgütü TMMOB’ye düşmanlıkta sınır ta-
nımayan Ankara Ticaret Odası Başkanınız “Harçlar haraca 
dönüşmesin” başlığı altında TMMOB’ye bağlı meslek odala-
rının mesleki denetimini “haraç” olarak değerlendirmektedir. 
Bu açıklamayı, aynı Anayasa maddesinden dayanak alan bir 
meslek örgütü başkanının ağzından duymak kabul edilebi-
lecek bir durum değildir” diye belirtildi ve “Ankara Ticaret 
Odası Başkanınızın Birliğimize bağlı odalarımızdan ivedilikle 
özür dilemesini sağlamanızı dileriz” denildi. 

KURUMLARDAN TMMOB’YE DESTEK MESAJLARI 
Birleşik Metal-İş Sendikası, Eczacı Odaları, Kamu Emekçileri 
Sendikaları Konfederasyonu, Kıbrıs Türk Mühendis Mimar 
Odaları Birliği, ODTÜ Mezun Dernekleri Konseyi, Sosyal-İş 
Sendikası, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği, 
Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türk Müşavir 
Mühendisler ve Mimarlar Birliği ve Türk Tabipleri Birliği; 3194 
Sayılı İmar Yasası’nın değiştirilmesi ve TMMOB’nin yetkisiz-
leştirilmesi ile ilgili TMMOB’ye destek vermek amacıyla birer 
basın açıklaması yaptılar.

SENDİKA ve MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN İZMİR’DE-
Kİ TUTUKLAMALARA KARŞI BASIN AÇIKLAMASI  
TMMOB, KESK, DİSK, Türk-İş ve İzmir Barosu tarafından, 

Gezi Parkı direnişine destek eylemleri sonrasında İzmir’de 
tutuklanan 48 kişinin durumuna dikkat çekmek amacıyla 23 
Temmuz Salı günü bir basın toplantısı düzenlendi.

CUMHURBAŞKANINA TMMOB’NİN YETKİLE-
RİNİ KISITLAYAN YASA DEĞİŞİKLİĞİNİ VETO 
ÇAĞRISI...  
TMMOB, TMMOB’nin ve bağlı odalarının asli görevi olan 
mesleki denetimi ortadan kaldırmaya yönelik olarak torba 
yasa içerisinde 3194 Sayılı İmar Yasası’nda yapılan değişikli-
ğin veto edilmesi istemiyle Cumhurbaşkanlığı makamına 24 
Temmuz 2013 tarihinde bir yazı gönderdi.

TMMOB YÖNETİM KURULU CUMHURBAŞKANI 
ABDULLAH GÜL İLE GÖRÜŞTÜ    
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 478 Sayılı Torba Yasa kap-
samında yasalaşan İmar ve İş Güvenliği yasalarında yapı-
lan değişikliği görüşmek için randevu talebinde bulunan 
TMMOB Yönetim Kurulu’nu 26 Temmuz 2013 Cuma günü 
saat 16.45’te İstanbul’da Tarabya Köşkü’nde kabul etti. 
Görüşmeye TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, II. Başkan Züber Akgöl, Yürütme Kurulu üyeleri Ali 
Fahri Özten ve Bahattin Şahin katıldı.

MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, ŞEHİR PLANCILIĞI 
MESLEĞİ VE TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ AKP’NİN 
TORBASINA SIĞMAZ, SIĞMAYACAKTIR!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TMMOB’nin yetkilerini kısıtlayan 3194 Sayılı İmar Kanunu de-
ğişikliğinin de yer aldığı 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”un Resmi Gazete’de yayımlanması üzerine bir basın 
açıklaması yaptı. Açıklamada “TMMOB, yüreğindeki insan 
sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin sö-
küp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperya-
lizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine 
sunmak için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda 
inançlı ve kararlıdır. Mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürecek-
tir” diye belirtildi.

TORBA YASA EYLEMİNE KATILANLARIN YARGI-
LANMASINA BAŞLANDI  
Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen, kamu emekçilerinin 
hak ve özgürlüklerini kısıtlayan 6111 Sayılı Yasa’nın 3 Şubat 
2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi sıra-
sında KESK-DİSK-TMMOB-TTB’nin çağrısıyla düzenlenen 
eylem nedeniyle aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı’nın da yer aldığı 126 kişi hakkında “2911 
sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet” gerek-
çesi ile açılan davanın ilk duruşması 4 Eylül 2013 Çarşamba 
günü Ankara Adliyesi’nde görüldü. Duruşma öncesi Ankara 
Adliyesi’nde KESK, DİSK, TMMOB, TTB tarafından basın 
açıklaması yapıldı. 
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TOPLUMSAL YAŞAM DİNİ KURALLARA GÖRE 
BELİRLENEMEZ 
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Başbakan 
Erdoğan’ın açıklamaları ile bir başka boyuta taşınan “laiklik 
tartışması ile ilgili 29 Mayıs 2013 tarihinde bir açıklama yaptı. 
Açıklamada “Toplumsal yaşam dini kurallara göre belirlene-
mez. Belirlenirse, bunun adı laiklik olamaz. Laikliğin olma-
dığı yerde demokrasi olmaz. Demokrasinin olmadığı yerde 
özgürlük olmaz. Türkiye çok kültürlü, çok dilli, çok dinli, çok 
mezhepli bir coğrafyadadır; bu coğrafyanın insanlarını ba-
rışçıl bir şekilde bir arada tutacak tek unsur laiklik, eşitlik, 
özgürlük ve demokrasidir.” diye belirtildi.

HALKA KARŞI, HALKA RAĞMEN… BEYHUDE 
BİR ÇABANIN İÇERİSİNDESİNİZ…
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Taksim Gezi Parkı 
ile ilgili 31 Mayıs 2013 tarihinde açıklama yaptı. Açıklamada 
“Yanıtlanması gereken soru şudur: Türkiye’nin geleceğini 
kim belirleyecektir? O dozerleri Gezi Parkı’na gönderenler 
ve oraya dikilecek AVM için şimdiden avuçlarını ovuşturan-
lar mı, yoksa dozerlerin karşına dikilenler,  ağaçlara sarılarak 
korumaya çalışanlar mı? Türkiye bugün değerlerine, sim-
gelerine, haklarına sahip çıkıyor. Bunu vahşice bastırmaya 
çalışan iktidar ise bu ülkenin sahipsiz olmadığı gerçeğiyle 
yüzleşiyor.” diye belirtildi.

ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORU HAZIRLAMA 
SÜREÇLERİNE İLİŞKİN 
İnşaat Mühendisleri Odası son zamanlarda Zemin ve Temel 
Etüdü Raporu ili ilgili yaşanan çeşitli sorunlar nedeniyle 30 
Mayıs 2013 tarihinde bir açıklama yaptı. İlgili kurum ve ku-
ruluşlarla da paylaşılan açıklamada inşaat mühendisliğinin 
zemin ile ilişkisi değerlendirildi.

BAŞBAKANA ÇAĞRIMIZDIR: TOPLUMSAL ÇA-
TIŞMAYI KÖRÜKLEYEN DİLİ TERK EDİN  
İMO Yönetim Kurulu, Taksim Gezi Parkı merkezli başlayan 
ve devam eden olaylarla ilgili 11 Haziran 2013 tarihinde bir 
açıklama yaptı. Açıklamada “Başbakan antidemokratik tu-
tumunu ve ısrarını terk etmelidir; niyeti her neyse, bundan 
ülkenin, toplumun tarifi mümkün olmayan oranda zarar gö-
receği bilinmelidir. Demokratik ve barışçıl gösteriler Anayasal 
bir haktır; gösterilere müdahale edilmesi, şiddet uygulanma-
sı acilen bırakılmalı, halka karşı şiddet uygulayan görevliler 
hakkında soruşturma açılmalıdır. Başbakan, oy oranları üze-
rinden ülkeyi ayrıştıran yaklaşımını, ötekileştirici söylemini 
terk etmelidir.” diye belirtildi.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE “EMSALSİZ” 
UYGULAMA! 
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’nun uygulamasının durdurulması giri-
şimiyle ilgili 23 Haziran 2013 tarihinde bir açıklama yaptı. 

Açıklamada “Türkiye’nin iş kazalarında Avrupa birinciliği, 
dünya üçüncülüğü hala devam etmektedir. İş kazaları, ça-
lışma yaşamının en büyük sorunudur, böylesi bilim ve akıl 
dışı işler yapılmaya devam ettiği sürece, yüzbinlerce çalı-
şanımız yaşam tehdidi altında çalışma-ya devam edecektir. 
İnşaat Mühendisleri Odası olarak, siyasi iktidarı uygulamanın 
ertelenmesindeki gerçek nedenleri kamuoyuna açıklamaya 
çağırıyoruz.” diye belirtildi.

TÜRKİYE GERİCİLİĞE, ZULME, YOK SAYMAYA 
DİRENECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR 
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, 2 Temmuz Sivas-
Madımak Katliamı ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada 
“Türkiye gericiliğin, şovenizmin, dışlayan, yok sayan, taham-
mül edemeyen bir zihniyetin egemenliğindedir. Taksim Gezi 
Parkı’na AVM yapılması kararıyla başlayan ve Haziran ayı bo-
yunca bütün bir ülkeye yayılan olaylar bu zihniyeti daha da 
görünür hale getirmiş, siyasi iktidarın Maraş’tan, Çorum’dan, 
Madımak’tan ders almadığını göstermiştir.” diye belirtildi. 

LİCE’NİN SONU ROBOSKİ GİBİ OLMASIN!
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Lice’de yaşanan 
olaylarla ilgili 2 Temmuz 2013 tarihinde bir açıklama yaptı. 
Açıklamada “Lice’de bir kişinin ölümü, dokuz kişinin yaralan-
masıyla sonuçlanan olayın, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağ-
lı Roboski (Ortasu) Köyü’nde 28 Aralık 2011 tarihinde F 16 
tipi savaş uçaklarının bombardımanı sonucu çoğu çocuk 34 
vatandaşımızın katledilmesi olayında olduğu gibi soruştur-
manın sürüncemede bırakılmaması gerektiğini ısrarla belir-
tiyoruz.” diye belirtildi.

AKP TAHAKKÜMÜNE TESLİM OLMAYACAĞIZ  
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, 3194 Sayılı İmar 
Yasası’nın değiştirilmesi ile ilgili 10 Temmuz 2013 tarihinde 
bir açıklama yaptı. Açıklamada “İfade etmekten büyük bir 
mutluluk duyuyoruz ki, TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, 12 
Eylül faşizmine nasıl direndiyse, zorlu dönemlerden meslek-
lerini ve mesleki örgütlerini koruyarak çıkmayı nasıl başar-
dıysa, AKP karanlığını alt etmeyi bilecek, tahakküme teslim 
olmayacaktır. Bilime, özgürlüğe, eşitliğe olan inancımız azal-
mayacak, hiçbir güç bizleri, mesleğimizi toplum yararına icra 
etmekten alıkoyamayacaktır” diye belirtildi.

BU HUKUKSUZLUK VE KEYFİYET SONA ERMELİDİR
Taksim Dayanışma Platformu üyelerinin gözaltına alınması 
ile ilgili İMO Yönetim Kurulu 8 Temmuz 2013 tarihinde açık-
lama yaptı. Açıklamada “Bir an önce, Taksim Dayanışması 
üyeleri İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, 
Taksim Day. Sözcüsü Mimar Mücella Yapıcı, MMO İstanbul 
Şube 2. Başkanı Süleyman Solmaz, EMO İstanbul Şube 
Başkanı Beyza Metin, MO İstanbul Şubesi 2. Başkanı Sabri 
Orcan, ŞPO İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar, Ongun 
Yücel ve Haluk Yüksel ile birlikte diğer gözaltılar serbest bı-
rakılmalı, siyasal iktidar keyfiliğe ve hukuksuzluğa son ver-
melidir.” diye belirtildi.
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“Asab” 
Resim Sergisi
Dr. Banu Taşçı Fresko
Çağdaş Sanatlar Merkezi
25 Ekim-2 Kasım 2013 

Dr. Banu Taşçı Fresko, 
1992Ede İstanbul Tıp Fakülte-
sinden mezun oldu. 1997’de 
nöroloji uzmanı olan Banu 
Taşçı Fresko profesyonel ya-
şamında nöroloji uzmanı ola-
rak görev yapmakta ve halen 
İstanbul Ulus LivHospital’de 
çalışmaktadır.

Ahmet Güllü, Mahir Güven, 
Ziyad Sultanov ve Ömer Muz 
ile desen, yağlıboya ve sulu-
boya çalışmalarında bulunan 
Nörolog ressam Banu Taşçı 
Fresko, Vedat Örs’ün Atölye-
sinde çalışmalarına devam 
etmektedir. 

Çocukluğunun geçtiği Afga-
nistan’daki gökyüzünün kobalt 
mavisi Band-ı Emir Gölü’nün 
mavisi ve Ege Denizi’nin 
turkuaz mavisi renk paletinin 
ilham kaynaklarıdır. Sergideki 
eserlerinde, farklı teknikler 
kullanarak noronal patolojik 
kesitlerden ilham alması Banu 
Taşçı Fresko’nun tarzının ön 
plana çıkarmaktadır.

Dr. Banu Taşçı Fresko’nun 
Asab isimli resim sergisi 
Çağdaş Sanatlar Merkezi C 
Galeri’de görülebilir. 

Adres: 
Kennedy Cad. No: 4 
Kavaklıdere / Ankara 
Tel: 0 312 468 21 05

“Mevsimler Geçti”
Kara Güneş
Kalan Müzik

Kara Güneş, müzik yolcu-
luğuna 1997’de Ankara’da 
başladı. O yıllarda Anadolu 
motiflerini rock, reggae tarzı 
bestelerle harmanlayan ekip, 
İstanbul yolculuğundan sonra 
santur, ney, kemence gibi 
enstrümanları da kullanarak 
geleneksel tarzla farklı tarz-
ları harmanlayan besteler 
ve konser performansları 
yapmaya başladı. 1997’den 
bu yana birçok film ve belge-
sele müzik yapmış olan Kara 
Güneş, aynı zamanda sokak 
müziğinin öncülerinden biri 
olmuş, Anadolu’da ve yurt 
dışında yaptıkları yolculuklarla 
müziklerini dinleyenleriyle 
paylaşmıştır. Kara Güneş ismi 
bir şarkıdan doğmuş, ”Geceye 
övgü”: anlamı insanın kendi ile 
yüzleşmesi, benliğiyle bir olma 
anı, yaşanan gerçeklere duyu-
lan isyan, başka bir dünyaya 
duyulan özlem… Önümüzdeki 
süreçte yolculuk ve sokak 
müziği üzerine bir film projesi-
ne hazırlanan grup, ardından 
albüm tanıtım konserlerine 
başlayacak.

Kapitalizm Kıskacında Do-ğa, Toplum ve 
Bilim
Onur Hamzaoğlu Olayı
Cem Terzi, Emel Yuvayapan, Erkin Başer
Yordam Yayınları, 2013

“Onur Hamzaoğlu Olayı”, son 
dönemlerde yaşanan ve pek 
çok gerçeği daha da çarpıcı 
olarak gözler önüne seren bir 
örnek olarak zihinlere kazındı. 
Akademik/bilimsel çalışma 
ve özgürlüğün Türkiye’deki 
sınırlarını gösterdiği gibi, birbi-
rinden bağımsız gibi görünen 
akademik faaliyet ile toplum 
hayatı ve yargı sisteminin 
nasıl kopmazca birbirine bağlı 
olduğunu da ortaya koydu. 

Peki neydi Onur Hamzaoğlu 
Olayı? 

Kocaeli Üniversitesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Onur Hamzaoğ-
lu, bir sanayi bölgesi olan 
Kocaeli-Dilovası’nda bilimsel 
bir araştırma yapmış ve so-
nuçlarını kamuoyuyla paylaş-
mıştı: Annelerin ilk sütünde 
ve bebeklerin ilk kakalarında 
bazı ağır metallere ve eser 
elementlere rastlanıyordu! Bu 
ürkütücü bulgular karşısında 
hızla önlem alması beklenen 
yerel ve merkezî yöneticiler, 
“araştırma sonuçlarını halk 
arasında panik yaratmak 
amacıyla kullandığı” iddiasıyla 
Onur Hamzaoğlu’na karşı 
çok yönlü bir saldırı başlat-
tı... Böylece, bir bilim insanı, 
Galileo’dan 400 yıl sonra ama 
tıpkı onun gibi, vardığı bilimsel 
sonuçlardan vazgeçmeye zor-
lanıyor, vazgeçmediği için de 
cezalandırılmaya çalışılıyordu. 
Bu, aynı zamanda tüm bilim 
dünyasına karşı bir yıldırma 
girişimi idi. 

Utanç Duyuyorum!
Hrant Dink Cinayetinin Yargısı
Fethiye Çetin
Metis Yayınları,2013

Agos’un, Hrant Dink’in ve 
ailesinin avukatı olan Fethiye 
Çetin, Dink cinayetinin en 
yakın görgü tanıklarından 
biri. Cinayetten önce açılan 
mesnetsiz davalarla bir linç 
atmosferi oluşturulurken 
Dink’le birlikteydi. Utanç 
Duyuyorum!, her şeyden önce 
bu tanıklığın hikâyesi. Dink 
cinayetine dair bildiklerini, 
sezdiklerini adli makamlara 
sunan, ancak çoğu bilginin 
soruşturma konusu edilmedi-
ğini gören Çetin’in unutmaya 
direnmek, hakikate ulaşmak, 
adalete erişmek için kamuo-
yuna ve adli makamlara yaptı-
ğı bir çağrı.

“Hrant Dink cinayeti, pek 
çok benzeri gibi Ergenekon’u 
aşan, daha derinde bir yapı 
tarafından işlendi,” diyor 
Çetin. “Bu yapının izleri dava 
dosyalarında. Yapılacak iş, 
dosyalardaki izleri takip et-
mek. Dink cinayeti dosyaları, 
Ergenekon dava dosyaları, 
Savcı Doğan Öz, Abdi İpekçi 
ve daha pek çok dosya, gör-
mezden gelinen, üstü örtülen 
izleri, işaretleri takip edecek 
savcılarını bekliyor. Yapılması 
gereken bu izleri, bu işaretleri 
kararlılıkla izlemek olmalı, 
gücün hukukunu uygulamak, 
izlerin üstünden atlamak 
değil.

“Evet, tarihimiz hesabı sorul-
mamış suçlar, failleri ortaya 
çıkarılıp yargılanmamış cina-
yetlerle dolu. Biz bu utancı 
geçmişten devraldık ama 
gelecek kuşaklara devret-
memekle sorumluyuz. İşte 

Kitap, CD, Sergi
Ne var ki, ülkenin dört bir 
yanında bilim dünyası ve ilerici 
kamuoyu Onur Hamzaoğlu’na 
sahip çıktı. Hamzaoğlu, aka-
demik özgürlük mücadelesinin 
simgesi haline geldi. Başından 
itibaren mücadelenin yürütü-
cülerinden olan “Onurumuzu 
Savunuyoruz Hareketi”nin 
girişimiyle oluşturulan eliniz-
deki kitap da mücadelenin 
bir parçasıdır. 2-3 Haziran 
2012 tarihinde, Şirince’de 
gerçekleştirilen çalıştayda 
yapılan sunumlardan oluşan 
kitapta Onur Hamzaoğlu Olayı 
ve bu olay üzerinden bilimsel 
özgürlük ve toplumsal so-
rumluluk konuları tartışılıyor, 
kapitalizmin toplumu olduğu 
gibi doğayı ve bilimi de bir 
kıskaca sıkıştırmak istediği 
gösteriliyor.

bu kitap, bir bakıma benim 
kuşağıma da bir çağrı; utan-
cın hesabını sorma, gelecek 
kuşaklara utançtan arınmış bir 
gelecek sunma çağrısı...”
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“mukavim haller” temalı meslektaşlarımızın çalışmalarına yönelik fotoğraf  
yarışmamızın sergisinden fotoğrafl ara sayfalarımızda yer vermeye devam ediyoruz. Sergi 
kataloğu şubemizden temin edilebilir.

Çiy Mustafa Karadağ Ödül


