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Hukuk ve adaletin  ayaklar altına alındığı  bir 
süreçteyiz. Özellikle 16 Nisan referandumun-
dan sonra hukuk tamamen siyasetin vesayeti 
altına girmiştir. İçinde bulunduğumuz olağa-
nüstü şartlar, başkanlık sistemi ile birleşince 
insanları umutsuzluğa sürükleyen bir tablo 
ortaya çıkmıştır.

Üstelik demokrasi değersizleştirilip “güven-
likçi” bir anlayışa teslim edilirken, devletin 
tüm olanakları toplumsal alanı  tümüyle  sa-
rıp sarmalamıştır. Bu bağlamda hukukun  ev-
rensel  ilkeleri ve insan hakları yok sayılarak 
ortaya çıkan  adaletsizlikler medya gücüyle 
haklı gösterilmeye çalışılmaktadır. Güce da-
yalı bir düzenin oluşması için toplumun her 
kesimine büyük bir korku salınmaktadır. Var 
olan toplumsal sorunları sürekli  olarak  iç  ve 
dış düşmanların üretimi olarak gösterip, yü-
rütülen baskı ve cezalandırmalara bir destek 
aracı olarak kullanmaktadırlar. Demokrasi ve 
hukukun üstünlüğü ortadan kaldırılarak de-
mokratik olmayan bir anlayışta otoriter bir 
düzen yaratılmaya çalışılmaktadır.

En küçük demokratik ve mesleki hak taleple-
rinde bulunanlar bile ya FETÖ  yandaşı, ya da başka bir terör örgütü yandaşı olarak suçlanmaktadırlar. Ülkemizin bir çok aydını, öğretim üyesi, öğretmeni, 
mühendis ve mimarı sorgusuz sualsiz işinden atılıp aç bırakılmaktadır. Milletvekilleri ve gazeteciler cezaları kesinleşmeden tutuklanarak ceza evlerine atılmak-
tadırlar.

Biz meslek insanları olarak önce insanız ve ülkemizin sorumlu birer yurttaşıyız. Yaptığımız işten olduğu kadar, yaşadığımız yerden de, ülkemiz ve çağımızdan 
da sorumluyuz. Kentlerimizin yaşanmaz hale getirilmesine, işsizliğe, gelir dağılımındaki adaletsizliğe, afetler karşısında sesiz kalmak bir yana, doğanın bilim 
dışı tahrip edilmesi karşısında işlemeyen adalet sistemine karşı sesimizi yükseltmeliyiz. İş cinayetleri ve trafik kazalarında yaşamını yitiren binlerce insanın 
sesi olmak gibi bir sorumluluğumuz var.

Hukukun işlemediği, adalet sisteminin olmadığı bir yerde sesimizi yükseltmek ve “adalet” arayanlarla birlikte adalet aramanın haklı bir talep olduğunu düşü-
nüyoruz.

Ankara`dan İstanbul`a kadar sürecek olan “Adalet Yürüyüşü” başlamıştır. Bu yürüyüşe ilişkin bir takım çevreler tarafından tehditkâr açıklamalar gecikmemiş, 
yürüyüşü başlatan ana muhalefet partisi liderine, “Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın” diyerek aba altından sopa gösterilmiştir.

Demokratik toplumlarda, hak arayışı engellenemez bir kazanım olarak hem toplumsal meşruiyete hem de yasal dayanağa sahiptir. Ülkemizin bu noktadan 
hayli uzak bulunduğunu üzülerek belirtmek durumundayız. Demokrasimizin sorunlarından nasıl kurtulacağına dair tartışmaları bir tarafa bırakalım, son yıl-
larda askeri darbe dönemlerini bile aratmayacak uygulamalara tanık olduğumuzu görmekteyiz. Türkiye, düşüncenin suç sayıldığı, düşünceyi açıklamanın ağır 
ceza ile karşılaştığı, uzun tutukluluk sürelerinin cezalandırmaya döndüğü, öğrencilerin, gazetecilerin hapse atıldığı bir ülke haline gelmiştir. Siyasi iktidar, bir 
taraftan toplumu, muhalif kesimleri polis şiddetiyle terörize ederken, diğer taraftan yasa değişikliği ile muhalif kurumlar üzerinde terör estirmektedir.

Yargısız infazla binlerce insan işinden atıldı. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, açlık grevinde 100. günü geri de bıraktı.

Böylesi bir süreçte iktidardan nemalanan küçük bir azınlığın dışında herkesin “adalet” diye bağırması gerektiği açıktır. Adaleti kaybettik, şimdi bulmaya çalışı-
yoruz! Bulacağımıza da inanıyoruz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Adalet Yoksa
” Adalet” Diye Yollara 
Düşmekten Başka Bir 
Yol da Yoktur
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Mühendis, mimar ve şehir 
plancıları, 22 Haziran Per-
şembe günü, Ankara`dan 
başlayıp İstanbul`a kadar 
sürecek olan ADALET yürü-
yüşüne katıldı. 

Yürüyüşe, TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz ve TMMOB Yönetim 
Kurulu, TMMOB`ye bağlı 
Oda Yönetim Kurulu Baş-
kanları ve Yönetim Kurulları, 
İMO Yönetim Kurulu Başka-
nı Cemal Gökçe, Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Hü-
seyin Kaya, Yönetim Kurulu 
Üyesi Cihat Mazmanoğlu, 
İMO Yönetim Kurulu Üyesi 
Cemal Akça, Genel Sekreter 
Fikret Kemal Yıldırım, Genel 

Sekreter Yardımcısı Bahattin 
Sarı, İMO Ankara Şube Yö-
netim Kurulu Başkanı Selim 
Tulumtaş ve İMO Ankara 
Şube Yönetim Kurulu üyele-
ri katıldı.

Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancıları Baretleri 
İle Birlikte Adalet Yürüyüşünde

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının suç duyurusu 
üzerine TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulunun görevden alınması yönünde 
açılan davanın ilk duruşması, 15 Haziran 2017 
tarihinde Ankara Adliye Ek Binasında gerçekleştirildi.

AKP iktidarının TMMOB`ye yönelik yürüttüğü 
politikanın bir devamı olarak açılan dava, Ankara 
24. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Davanın 
ikinci duruşması için 10 Temmuz 2017 saat 10.00`a 
tarih verildi.

TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, İMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, Sekreter Üyesi Hüseyin 
Kaya, Genel Sekreter Fikret Kemal Yıldırım, Oda 
Yönetim Kurulu başkanları ve üyeleri, TMMOB ve 
Oda avukatlarının katıldığı duruşmaya TMMOB`ye 
destek vermek amacıyla, TTB Merkez Konsey Genel 
Sekreteri Sezai Berber, ODTÜ Mezunları Derneği 
YK Başkanı Seyhan Çamlıgüney, Tüketici Hakları 
Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar da katıldı.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yöneticileri 
Hakkında Açılan Davanın İlk Duruşması Yapıldı

Sivas Katliamını Unutmadık, Unutturmayacağız

2 Temmuz 1993`te Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Şenlikleri`ne katılan 35 
kişinin, Madımak Oteli`nde yakılarak katledildiği vahşi katliamın üzerinden 24 
yıl geçti. 

Saatler süren bir provokasyonun neticesinde 35 aydınımız yakılırken güvenlik 
güçleri ve yetkililerin pasif tutumları, siyasetçilerin katliamcıları koruyan kollayan 
tutumları daha dün gibi aklımızdadır. Aradan geçen yıllarda davanın deliller yok 
edildi, asıl sorumlular yargı karşısına çıkarılmadı. Katillerin avukatlığını yapanlar 
bugün mecliste bulunuyor. 

Ülkemizin tarihi katliamlarla doludur. Dün Çorum’da, Maraş’ta Sivas’ta bugün 
10 Ekim Ankara Garında, Beşiktaş’ta, Güvenpark’ta vb. Bu kitle katliamlarına 
ilişkin yürütülen soruşturma ve yargılama süreçleri ise asıl faillerin adalet önünde 
hesap vermesinden çok uzaktadır.

Türkiye; bu kanlı katliamlarda şairlerini, yazarlarını, gazetecilerini, ülkenin 
geleceği için mücadele eden güzel insanları kurban veren bir ülkedir. Bir 
toplumun temiz bir geleceğe ilerlemesi için geçmişteki kirli olaylarla hesaplaşması 
gerekmektedir. 24 yıl önce gerçekleştirilen Sivas Katliamı bugün hâlâ toplumun 
vicdanında kanayan bir yara olarak durmaktadır. Eli kanlı çeteler, katliamcı 

zihniyet bu hesabı sorulmamış olaydan güç alarak yeni katliamlara imza 
atmaktadır.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, Sivas Katliamının 24. yıldönümünde insanlığa 
karşı işlenen suçların zamanaşımına uğrayamayacağını belirtiyoruz. Yitirdiğimiz 
35 insanımız için adaleti aramaya devam ediyoruz. İçerde ve dışarda yürütülen 
savaşçı, mezhepçi, toplumu kutuplaştırıcı politikaların büyük acılar ve daha 
şiddetli çatışmalardan başka hiçbir şeye yaramayacağı açıktır. Demokrasi, adalet 
ve özgürlük yolunda mücadelemizi sürdüreceğiz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun, 2 Temmuz Sivas Katliamıyla ilgili yaptığı basın açıklaması. 30.06.2017



1Temmuz 2017 3 

Uluslararası Katılımlı 7. İnşaat yönetimi Kongresi 
Düzenleme Kurulu 2. Toplantısını Yaptı

Kurul Komisyon Toplantıları

 
45. Dönem Referans Belgesi Kurulu-1, 15 Haziran 2017 tarihinde 4. 
Toplantısını Oda Merkezinde gerçekleştirdi.  

Toplantıya Kurul Üyeleri  Tuğrul Tankut, Ayşen Ergin, Levent Darı ve  
Genel Sekreter Yardımcısı Serap Dedeoğlu katıldı. 

Toplantıda Referans Belgesinin tanıtımı için 8 Temmuzda İstanbul 
Şubede yapılacak tanıtım sunum programı ve hazırlanan dokümanlar 
değerlendirildi.

Kıyı ve Deniz Mühendisliği Kurulu, bu dönemki ilk toplantısını 16 
Haziran 2017 tarihinde Ankara`da Oda Merkez binasında gerçekleştirdi.

Toplantıya Ayşen Ergin, Ahmet Cevdet Yalçıner, Yalçın Yüksel, Işıkhan 
Güler, Tuğçe Anılan, Cem Oğuz (Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) ve 
Ceylan Özkul (Proje Koordinatörü) katıldı.

Toplantıda Kurul Başkanlığına Ayşen Ergin, raportörlüğüne Tuğçe 
Anılan seçildi.

17-20 Kasım 2016 tarihlerinde Antalya`da yapılan Uluslararası Kıyı 
Mühendisliği Konferansı (ICCE 2016)`nın sonuçları ve genel çalışmaları 
değerlendirildi. 44. dönemde yapılan diğer çalışmalar hakkında bilgi 
verildi. Yapılması planlanan 9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 
değerlendirildi ve Sempozyum çalışmalarına bir an önce başlanması 
gerekliliği vurgulandı.

Referans Belgesi Kurulu-1 Dördüncü 
Toplantısını Yaptı

Kıyı Ve Deniz Mühendisliği Kurulu İlk 
Toplantısını Yaptı

Toplantıya; İMO Yönetim Kurulu Üyesi Necati Atıcı, Genel Sekreter Yardımcısı 
Bahaettin Sarı, Afet Hazırlık ve Müdahale Kurulu üyeleri Akif Doğan, Cemil 
Kora, Mehmet Çakır, Nejat Bayülke, Temel Pirli  katıldı.

Toplantıya İMO Acil Eylem Planı taslağının değerlendirilmesi ile başlandı. Plana 
bağlı tablolardaki eksikliklerin ilgili Şubelerle görüşülerek tamamlanmasının 
uygun olacağı ifade edildi.

Toplantıda kurulun arşiv çalışmaları değerlendirildi ve kurul üyelerinden arşive 
eklenecek diğer bilgi ve belgelerin toplanmasına karar verildi. DASK ile ilişkiler 
ve Hasar Tespit Eğitimleri hakkında değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda 
ayrıca Deprem Yönetmeliği hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. 
Odamızın yazılı görüşlerini ileterek katkı sunduğu ve Bakanlık bünyesinde 
yapılan çeşitli toplantılarla son haline getirildiği belirtilen Yönetmeliğe yönelik 
olası çalışmaların da değerlendirildiği toplantı dilek ve temenniler ile son buldu.

Afet Hazırlık Ve Müdahale Kurulu 4. Toplantısını Yaptı

Uluslararası katılımlı 7. İnşaat Yö-
netimi Kongresi Düzenleme Kuru-
lunun 2. toplantısı, 15 Haziran 2017 
tarihinde, Ankara`da yapıldı.

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Ce-
mal Gökçe`nin başkanlığında yapı-
lan toplantıya; İMO Yönetim Ku-
rulu 2. Başkanı Şükrü Erdem, Genel 
Sekreter Yardımcısı Bahaettin SARI, 
Samsun Şube Başkanı Cevat Öncü, 
Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, 
Doç. Dr Rıfat Akbıyıklı, Doç. Dr. S. 
Ümit Dikmen, Yrd. Doç. Dr. Fahri 
Birinci, Altok Kurşun, Hüseyin Tü-
fek, Tahsin Asan, Ahmet Evci katıldı.

Toplantıda gelen bildiri özetleri ve 
bundan sonra yapılacak çalışmalar 
değerlendirildi. Bildiri özetlerinin Bilim Kuruluna gönderilmesine karar verildi.
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TMMOB’den haberler

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, 
adaletin işlemez hale getirildiği bu süreçte Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nü selam-
larken; TMMOB’nin yürüyüşü bir parti eylemi olarak 
görmediğini belirterek konuya ilişkin 22 Haziran 2017 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Ülkemiz dikta rejiminin kurumsallaştırıldığı, emeğin 
daha fazla sömürüye ve güvencesizliğe maruz bırakıldı-
ğı, toplumun kuşatma altına alındığı, muhalefetin sin-
dirildiği ve baskıların arttığı bir dönemi yaşamaktadır.

AKP iktidarının alışkanlık haline getirdiği Anayasa ih-
lalleri, hukuk ihlalleri; milletvekillerinin, akademisyen-
lerin, gazetecilerin, gerçekleri söyleyen, haklarına sahip 
çıkan ve iktidarı eleştiren hemen herkesin gözaltına 
alınması veya tutuklanması ile devam etmektedir.

Hukukun fiilen askıya alındığı ve adaletin işlemez hale 
getirildiği bu süreçte son olarak CHP milletvekili Enis 
Berberoğlu tutuklanmıştır. Yaşanan tüm olumsuzlukla-
ra karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anka-
ra’dan İstanbul’a doğru Adalet Yürüyüşü başlatmıştır.

Birliğimize bağlı Odaların Başkan ve Yöneticileri, şube-
lerimiz ve temsilciliklerimizin yöneticileri ve üyeleri-
mizle birlikte, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı 
Adalet Yürüyüşü’nü selamlıyoruz.

Yöneticilerimiz ve üyelerimizin başından itibaren des-
tek verdikleri ve katıldıkları bu yürüyüşü, Sayın Kılıç-
daroğlu’nun da açıkladığı üzere, bir parti eylemi olarak 
görmüyoruz. Adalet, Türkiye genelinde toplumun de-
ğişik kesimlerince birçok alandan yükseltilen temel bir 
istek ve gereksinimdir.

Olağanüstü Hal uygulamaları ile aralarında meslektaş-
larımızın da bulunduğu yüzbinlerce insanın işinden 
edildiği, haklarından ömür boyu mahrum bırakıldığı bu 
adaletsiz süreç devam etmektedir. Düşünce, ifade, ör-
gütlenme, basın özgürlükleri ve temel haklar, totaliter 
bir rejimin baskı ve şiddeti altındadır.

İşçiler, köylüler, kamu çalışanları, akademisyenler, ka-

dınlar, çocuklar, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik yanlı-
ları rejimin baskı politikalarına maruz kalmakta ve hak-
larını arayabilecekleri, herkese eşit mesafede olan bir 
adalet mekanizması ise ne yazık ki bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere bugün Anayasa ve hukuk yeni bir tekel 
altındadır. Yasama ve yargı kuvvetleri, iktidarı sınırlayı-
cı bağımsız birer güç olmaktan çıkıp tamamen yürüt-
menin/iktidarın kontrolü altına girmiştir. Bu durum, 
demokrasi ve hukukun yokluğuna, hukukun otoriter ve 
keyfi kullanımına yol açmaktadır.

Adalet, toplumun birçok kesimi gibi TMMOB’nin de 
istemidir.

Zira bu iktidarın TMMOB’ye yönelik uyguladığı baskı 
ve yasa-mevzuatlar yolu ile yetkilerimizin budanması 
girişimleri kamuoyunun malumudur. TMMOB’nin 
rant imparatorluğunun önünde engel oluşturması ve 
bu yöndeki yargı kararları, iktidarı hep rahatsız etmiş 
ve Birliğimiz ile bağlı Odaları, 2007 ve özellikle 2009  
 
yılından beri iktidarın hedefi haline gelmiştir. 2011 
yılında yapılan KHK düzenlemeleri ile bütün iktidar 
imar rantlarına açılmış ve TMMOB iktidarın hiyerarşik 
vesayeti altına sokulmaya çalışılmıştır. Bu çaba halen 
sürmektedir.

Birliğimiz şu günlerde büyük bir abluka altındadır. SGK 
ile Birliğimiz arasında imzalanan asgari ücret protokolü 
SGK tarafından tüm girişimlerimize rağmen tek taraf-
lı fesih edilmiştir. TMMOB Kanunu değiştirilmesi için 
taslaklar hazırlanmıştır. Kimya Mühendisleri Odamı-
zın Yönetim Kurulunun görevinden alınması için dava 
açılmıştır.

TMMOB, sınırsız rant düzeninin önünü açmak iste-
dikleri için saldırı altındadır. Birliğimiz ve bağlı Odala-
rımız toplumun adalet gereksinimini etinde kemiğinde 
hissetmekte ve paylaşmaktadır.

TMMOB bugün bu nedenlerle adalet istemini haykır-
maktadır.

Bugün adalet istemi, demokrasi istemidir; eşitlik, öz-
gürlük, kardeşçe bir arada yaşama istemidir. Adalet ile 
demokrasi, eşitlik, özgürlük ve insanca yaşam, bir bü-
tün oluşturmaktadır; bir bütünün olmazsa olmaz ta-
mamlayıcı parçalarıdır.

Biz örgütlü mühendis, mimar, şehir plancıları; meslek 
örgütlerimize ve toplumsal yaşamın her köşesiyle ilgi-
li meslek alanlarımıza yönelik girişimler ile emekçilere 
yönelik, kamu kaynak ve varlıklarına yönelik sömü-
rü-rant ve baskı-şiddet eksenli politikalar ile Cumhuri-
yet, demokrasi, laiklik düşmanı politikalar arasında var 
olan bağlantıları görüyor, bu temelde bütünlüklü bir 
tavır benimsiyoruz.

Bu nedenle TMMOB, emek, ülke, halk, doğa düşmanı 
sömürü ve rant politikaları ile cumhuriyet, laiklik, de-
mokrasi düşmanı dinci-mezhepçi faşizme karşı tepkile-
rin aynı pota ve aynı yön altında buluşmasını önemse-
mektedir.

Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün olarak 
gören TMMOB; ülkemizi, halkımızı, Birliğimizi, neo-
liberal ve siyasal İslamcı bir tarzda, kökten bir şekilde 
dönüştürmeyi amaçlayan diktanın karşısında olacak; 
Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, eşitli-
ği, özgürlüğü ve adaleti bir bütün olarak kazanmak için 
dostlarıyla birlikte mücadele edecektir.

TMMOB bu bilinçle “Adalet Yürüyüşü”ne katılmakta, 
desteklemekte; referandumdaki “Hayır”larımızın de-
vamı niteliğinde olan bu yürüyüşün demokratik, ba-
ğımsız, eşitlikçi, özgürlükçü, başka bir Türkiye özlemi 
gerçekleşinceye kadar süreceğini, sürmesi gerektiğini 
bilmektedir.

Yaşasın adalet, yaşasın eşitlik ve özgürlük sevdamız, 
yaşasın haklı mücadelemiz.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, AKP Hükümeti’nin, 
yeni bir düzenlemeyle kamuda çalışanlara verilmesi gere-
ken işçi sağlığı hizmetlerini 2020 yılına ötelemesi üzerine 
yaşanan sorunlara, atılması gereken acil adımlara dikkat 
çekmek üzere 21 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da bir 
basın toplantısı düzenledi.  

İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binası toplantı salonun-
da gerçekleştirilen basın toplantısına TMMOB Yürütme 
Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş, DİSK Genel Sekreteri Dr. 
Arzu Çerkezoğlu, KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak 
ile TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel 
katıldılar. Ortak açıklama Raşit Tükel tarafından okun-
du. Açıklama şu şekilde:

AKP iktidarı, işçilerin sağlık ve güvenliklerinin korun-
masına özel bir önem verdikleri propagandası ve yanıl-
samasıyla, 2012 yılında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Yasası’nı çıkardı. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 
TBMM’de görüşülmesi sürecinde de, daha sonrasında 
da, bu yasanın oluşturulma mantığıyla ülkemizde işçi 
sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının çözülemeyeceğini, iş 
kazalarının ve meslek hastalıklarının süreceğini, ölüm-
lerin önlenemeyeceğini ifade etmiştik. Bu süre içerisinde 
ülkemizdeki iş kazaları ve işçi ölümleri azalmak bir yana 
artarak devam etti.

20.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Yasası’nın amaç bölümünde; ülkede 
güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulması, iş 
kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesi ve olumsuz 
etkilerinin en aza indirilmesi için, kamu dahil olmak üze-
re, çalışan sayısına ve faaliyet alanına bakılmaksızın tüm 
işyerleri ve işverenleri kapsam altına alınacağı yazılmıştı. 
Aradan geçen 5 yıllık süreye rağmen, yasa kapsam altı-
na almayı hedeflediği işçileri ve kamu emekçilerini yok 
saymış ve yürürlüğü 2020 yılına ertelenmiştir. Siyasal 
iktidar, kamu kurumları tarafından verilen bazı hizmet-
leri tehlikeli ya da çok tehlikeli olarak sınıflanmış olma-
sına rağmen, kamuda çalışan milyonlarca emekçinin ve 
50’nin altında az tehlikeli sınıfta yer alan işçilerin sağlık 
ve güvenliğini görmezden gelmiştir.

15 Temmuz darbe girişimi ve ardından çıkartılan OHAL 
yasası sonrasında AKP iktidarının ilk icraatlarından biri 
de, 6331 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi gereken hü-
kümlerini Temmuz 2017 tarihine ertelemek oldu. Bu 

erteleme ile 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerleri 
ve tüm kamu işyerlerinde verilmesi gereken işçi sağlığı 
hizmetleri bir yıl sonrasına bırakıldı. İşçilerin sağlık ve 
güvenlikleri ile ilgili en küçük bir kaygısı olmayan Hükü-
met bir yıllık ertelemeyi az bulmuş olacak ki, 18.06.2017 
tarihinde “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Destek-
lenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” içerisine konulan bir madde 
ile, kamuda ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıf-
taki işyerlerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini 
2020 yılına ertelemiş oldu. Ardı ardına uygulanan ertele-
meler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun bir 
göstermelik adımdan ibaret olduğunu da ortaya koymuş 
oldu.

AKP hükümetleri 2002 yılından bu yana ulusal ve ulus-
lararası sermaye kuruluşlarının isteklerini yerine getire-
ceklerini bildirdiler. Ülkeyi hem yerli hem de yabancı ya-
tırımcı ve sermaye için cazip hale getirmek istediklerini 
ve bunun için her türlü yasal düzenlemeyi hızla yaşama 
geçireceklerini, küresel rekabet koşullarına ayak uydura-
bilmek, emek piyasasını daha rekabetçi bir yapıya kavuş-
turmak, sermayenin önünü açmak için ellerinden gelen 
her türlü gayreti göstereceklerini programlarına yazdı-
lar. İşletmelerin üzerindeki yükü en aza indireceklerini 
belirttiler. “Sürdürülebilir büyüme, istikrarlı bir çalışma 
yaşamı” vb. kulağa hoş gelen söylemlerle, çalışma yaşa-
mında işçilerin çalışma koşullarını zorlaştıran, geçici işçi-
lik, taşeron çalıştırma, kısa süreli çalışma, kiralık işçilik 
yasası gibi bir dizi düzenlemeyi yaşama geçirdiler. İşçileri 
esnek ve güvencesiz çalışma koşullarına mahkum ettiler. 
Emek sömürüsünü emek yağmasına dönüştürdüler.

Bu düzenlemeler sonucunda işçi cinayetleri hızla arttı. 
Meslek hastalıklarının sayısını Çalışma Bakanlığı bile 
bilmiyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin verileri 
ile 2016 yılında 1970 işçimizi işçi cinayetlerinde kaybet-
tik.

Ertelenen son yasal düzenlemeyle, milyonlarca kamu 
emekçisi ve özel sektörde çalışan işçi, işçi sağlığı ve iş gü-
venliği hizmetlerinden mahrum olacaklardır. İş kazaları, 
meslek hastalıları artmaya devam edecektir.

Çalışma Bakanlığı’nın “İş kazalarında hedefimiz sıfır” 
söyleminin aldatmacadan öteye bir anlamının olmadığı-
nı milyonlarca işçi ve kamu emekçisi artık biliyor. Bu er-

telemeyle, bu söylemin propagandadan öteye bir anlam 
ifade etmediği de görülmüş oldu.

İşçi sağlığı hizmetlerini özelleştiren 6331 sayılı yasanın 
işçilerin sağlık ve güvenliklerini koruyamadığı biliniyor-
ken, bu yasanın ilgili maddelerinin uygulanmasının erte-
lenmesi milyonlarca kamu emekçisi ve işçimizin beden 
bütünlüklerine bir saldırıdır.

AKP Hükümeti tavrını çok net ortaya koymuştur. 6331 
sayılı yasanın bazı maddelerinin 2020 yılına ertelenmesi, 
Hükümetin tavrının kimlerden yana olduğunun açık bir 
göstergesidir. Hükümet programlarına yazdıkları gibi, 
sermayenin yükünü hafifletme, sömürünün önündeki 
engelleri en aza indirme pahasına milyonlarca işçi ve 
kamu emekçisinin sağlık ve güvenliği görmezden gelin-
miştir.

- Tüm değerleri üreten işçi ve emekçilerin sağlık ve gü-
venliklerinin yok sayılmasını kabul etmiyoruz.

- İşçi ve emekçilerin artık iş cinayetleri, meslek hastalık-
ları nedeniyle yaşamlarını yitirmelerini istemiyoruz.

- Soma’da, Ermenek’te, Siirt Şirvan’da yaşamlarını yiti-
ren işçilerimizin yasını tutarken yeni cinayetlerin yaşan-
masını istemiyoruz.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak; iş cinayetlerinin 
yaşanmaması ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturul-
ması için, geçmişte olduğu gibi bugün de mücadelemize 
devam edeceğiz. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmaların-
da tüm meslek odaları, sendikalar ve bu alanda faaliyet 
gösteren kurum ve kuruluşların görüşleri alınmadan ha-
yata geçirilen yasa, yönetmelik ve uygulamalarla iş ci-
nayetlerinin önlenmesinin mümkün olmadığını bir kez 
daha belirtiyoruz. İş cinayetlerinin ve meslek hastalıkla-
rının önlenmesi için gerekli olan yasa ve yönetmeliklerin 
her türlü erteleme ve geçiştirmeden vazgeçilerek ivedi-
likle uygulamaya alınmasının takipçisi olacağımızı ifade 
ediyoruz.

 DİSK – KESK – TMMOB – TTB

Adalet İstiyoruz

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: Siyasal İktidar İş Cinayetlerine Davetiye Çıkartıyor
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Şubelerden haberler

Adana Şubemiz Genç Mühendisler İçin Mezuniyet 
Töreni Düzenledi

Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler, 
mesleğe ilk adımı atmanın heyecanını yaşadı. İMO Adana Şubesi, genç mühen-
disler için mezuniyet töreni düzenledi. Seyhanspor Tesisleri`nde 16 Haziran günü 
gerçekleşen törende konuşan İMO Adana Şube Başkanı H. Çağdaş Kaya, öğrenci-
lerin geleceğiyle ve inşaat mühendisliği mesleğiyle ilgili endişelerini sezebildiğini 
vurguladı ve öğrencilerin mesleki konularda danışabilecekleri, fikir alışverişinde 
bulunabilecekleri, sorunlarını dile getirebilecekleri İnşaat Mühendisleri Odası`nın 
bundan sonra ikinci bir evleri olacağını ifade etti.  

Mezuniyet töreninde Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üye Zekeriya Turanbayburt 
Prof. Dr. Mustafa Laman, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mizgin Bektaş 
ve geçen yıl mezun olarak iş hayatına atılan Mazlum Sevincek de birer konuşma 
yaptı. 

Şube Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Tan tarafından öğrencilere mühendislik yemini 
ettirilmesinin ardından Şube Başkanı H. Çağdaş Kaya ile birlikte Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ahmet Berdan Dinçyürek, Zekeriya Turanbayburt, Leyla Tan ve 
Prof. Dr. Mustafa Laman, yeni mezun öğrencilere baret ve rozet taktı. Tören kok-
teylle sona erdi.

Ankara Şubemiz Çorum Temsilciliğinde Sap 2000 
Kursu 

İMO Ankara Şubesi Çorum Temsilciliğinde, 9 - 11 Haziran tarihleri arasında, Sap 
200 kursu verildi.

Kurs Programının Genel İçeriği

•Genel Malzeme Bilgisi ve Sonlu Elemanlar Yöntemi

•SAP 2000 Programı ve Genel Özellikleri

oGenel Menü Düzeni

oKoordinat Sistemleri ve Grid Çizgileri

oModellemede Kullanılan Eleman Türleri

•Betonarme ve Çelik Sistemlerin Modellenmesi, Statik Analizi ve Tasarımı

oMesnet Koşulları

oModellemede Kullanılan Eleman Türlerinin Özellikleri

oYükleme Çeşitleri ve Yükleme Kombinasyonları

oProgram Çıktılarının Yorumlanması ve Düzenlenmesi

•Deprem Yönetmeliği ve Dinamik Analiz

oTürk Deprem Yönetmeliği`ne Genel Bakış

oDinamik Özelliklerin Elde Edilmesi

oEşdeğer Deprem Yükü ve Mod Birleştirme Yöntemlerine Göre Dinamik  Ana -
liz

•SAP 2000 Modelleme Mantığı için Basit Sistem Örnekleri

Ankara Şubemizde BEP-TR 2 Oryantasyon Eğitimi

İMO Ankara Şubesi tarafından, EKB (Enerji Kimlik Belgesi) Uzmanı belgesi olan 
üyelerimize özel olarak 16 Haziran 2017 Cuma günü, İMO KKM Güney Özcebe 
Salonu`nda, mevcut BEP-TR programı yerine kullanılacak olan BEP-TR 2 progra-
mı için oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, önceden kullanılan BEP-TR programı ye-
rine BEP-TR 2 programı kullanıma açılacağından, 2017 yılı Temmuz ayı sonuna 
kadar yeni EKB Uzmanı belgesini almanız gerekmektedir.

Balıkesir Şubemiz Ayvalık Temsilciliğinden 
`Kitaptan Kanatlar Projesi`ne Destek

Balıkesir Valiliği tarafından Bengi Projesi kapsamında Ayvalık`ta okuma alışkanlı-
ğını geliştirmek amacıyla hazırlanan, `Kitaptan Kanatlar Projesi`ne destek veren 
Ayvalık Temsilcimiz İsmail Taş`a, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü İsa Aydemir te-
şekkür ziyaretinde bulundu.
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Bursa Şubemizde Binalarda Enerji Performansı 
Oryantasyon Eğitiminin İlki Düzenlendi

Binaların enerji kimlik belgesine sahip olma zorunluluğunun gündeme gelmesi ve 
2020 yılında yürürlüğe girecek olmasıyla birlikte İMO Bursa Şubesi’nde Binalarda 
Enerji Performansı Oryantasyon Eğitimleri başladı. 

İMO Bursa Şube Eğitim Salonu’nda 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 
BEP TR-II Oryantasyon Eğitimi, Şube çalışanı İnşaat Mühendisi Gülden Güllülü 
tarafından verildi. Yalnızca kayıtlı kullanıcılar tarafından verilebilecek belgenin 
nasıl düzenleneceği hakkında bilgi veren Güllülü, uygulamalı olarak program kul-
lanımını anlattı. 

BEP TR-II Oryantasyon Eğitimlerinin ilki tamamlanırken Şube’de yeni eğitimler 
önümüzdeki günlerde düzenlenmeye devam edecek. 

Denizli Şubemizde EKB Uzmanı BEPTR-II 
Oryantasyon Eğitimi

İMO Denizli Şubesi tarafından, Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları için Bakanlık 
tarafından yenilenen BEP TR-2 Oryantasyon Eğitimi, 19 Haziran 2017 Pazartesi 
günü, toplam 8 saat olmak üzere verildi.

Eğitimi Şubemiz EKB Uzmanı Eğiticileri Barlas Çini, Savaş Polat ve Mehmet Çelik 
verdi. Eğitme 18 kişi katıldı.

Kocaeli Şubemize MARKA Genel Sekreteri Mustafa 
Çöpoğlu`ndan Ziyaret
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, 
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok`a ve yönetimine maka-
mında iade-i ziyarette bulundu.

İMO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Tuncay Arıcan, Halil İbrahim Uzu-
noğlu, üst kurul üyelerinden Hidayet Dilek, İbrahim Çakır, Fuat Çağlayan ve 
Cihan Bahadır Yaşar`ın da hazır bulunduğu ziyarette gerçekleştirilen faaliyetler 
hakkında konuşan MARKA Genel Sekreteri Çöpoğlu, “Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansını (MARKA) yapısı ve işleyişi hakkında bilgi vererek kalkınmayı destekle-
yen yenilikçi projelerle çözüm getirecek girişimleri her zaman destekleyeceklerini 
söyledi.

Yerel kalkınma projelerinin konuşulduğu ziyarette İMO Kocaeli Şube Başkanı Tol-
ga Ok, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu`na yeni görevinde başarılar 
diledi. MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu`nun Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesinde üst düzey görevlerde bulunduğunu ve önemli hizmetlere imza attığını 
belirten İMO Kocaeli Şube Başkanı Ok, ajansın proje ve çalışmalarını yakından 
takip ettiklerini belirterek, “Bundan sonraki süreçte de MARKA ile ortak projeler 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. MARKA ailesine bu anlamlı ziyaret için teşekkür-
lerimi sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum Üyelerimizin ticaretini gelişti-
recek projelerde MARKA ile işbirliği yapmaya hazırız” diye konuştu.

Kocaeli Şubemiz İnşaat Mühendisliği Bölümünün 
Mezuniyetinde

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün 2016-
2017 Akademik Yılı mezuniyet töreni Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde eği-
timlerini başarıyla tamamlayarak mezun olamaya hak kazanan öğrenciler hep bir-
likte keplerini havaya atarak mezuniyet ve sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

Mezuniyet törenine Kocaeli Üniversitesi İnş. Müh. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Safa 
Bozkurt Coşkun, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Utkan Mutman, Bölüm Baş-
kan Yardımcısı Yrd. Doç Dr. Hakan Erdoğan, öğretim görevlileri, müdürler, akade-
mik ve idari personel, İMO Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok, mezun öğrenciler ve 
aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören-
de mezun olan öğrencilere gelecek hedeflerinde başar dileklerinin ardından İnşaat 
Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok tarafından öğrencilere “Mü-
hendislik Yemini” ettirildi. Ok yaptığı konuşmada, “İnşaat Mühendisleri Odası 
olarak onlarla mezuniyet gününün mutluluğunu, gururu ve coşkusunu paylaştık. 
Tüm mezunlarımızı kutluyor, İnşaat Mühendisleri Odası bünyesinde, ülkemizi ve 
mesleğimizi daha iyi noktalara taşımak için, birlikte çalışmaya çağırıyoruz. Yeni 
yaşam döneminde, genç meslektaşlarımıza sağlık ve başarılar diliyorum. Yolunuz 
ve bahtınız hep açık olsun” dedi

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok tarafından bölümünü 
birincilikle bitiren Müslüm Işık, ikincilikle bitiren Göktuğ Tüfekçi ve üçüncülükle 
bitiren Aldin Kavazoviç’e  kol saati ve plaketten oluşan bir armağan takdim edildi. 
Ardından tüm mezun öğrenciler toplu olarak bu güzel günlerini kep atarak son-
landırdı.

Yönetim Yeri: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
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