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BEŞ YIL OLDU HALA BİR SONUÇ YOK. UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!
Ruhsat hukuku Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın (ETKB) ilgili teşekkülü Elektrik Üretim
Anonim Şirketi‘ne (EÜAŞ) ait olan ve özel sektöre 25 yıllığına işletilmek üzere verilen
Kahramanmaraş ili Afşin ilçesindeki Çöllolar kömür sahasında, 6 Şubat 2011 ve 10 Şubat 2011
tarihlerinde iki kez şev kayması meydana gelmiştir. İlk olayda bir işçi, ikinci olayda ise bir
maden mühendisi ve bir jeoloji mühendisi olmak üzere toplam 10 kişi kayan malzemenin
altında kalarak yaşamını yitirmiştir. Bir işçinin cenazesi olayın meydana gelişini müteakip
çıkarılmıştır. Ancak olayın üzerinden 5 yıl geçmesine karşın 9 kişiye hala ulaşılamamış ve bu
doğrultuda bir çalışmanın yapıldığı da gözlenmemiştir. Öncelikle yaşamını yitirenlerin
yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Madencilik sektörünün bilgi ve birikim yönünden öncü kuruluşu olan Odamız 60 yıllık onurlu
yaşamı süresince tüm bilgi birikimini halkımızın ve sektörümüzün hizmetine sunmuş ve bu
nedenle kamuoyu önünde hak ettiği bir saygınlığa sahip olmuştur.
Odamız 2006 yılında hazırlamış olduğu makale ile taşeronlaşma nedeniyle TTK`da olabilecek
kazalara dikkat çekmiş ve akabinde 17 Mayıs 2010`da 30 işçinin ölümüyle sonuçlanan
Karadon, 13 Ocak 2013`de 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kozlu faciaları yaşanmıştır.
Odamızca 2007 yılında Afşin-Elbistan havzasında havza madenciliğinin önemine değinilmiş,
havzanın sektörlere bölünerek yapılan taşeronlaştırmanın madenciliğe ve iş kazalarına
olumsuz etkilerinin olabileceği belirtilmiş, 6 Şubat 2011`de 1 kişinin, 10 Şubat 2011`de 10
kişinin ölümüyle sonuçlanan Elbistan faciası yaşanmıştır.
2010 yılında yine Odamız tarafından hazırlanan raporda Soma`da bir facia yaşanabileceği
ifade edilmiş ve Ermenek riskli alan olarak belirtilmiştir. Raporun akabinde Soma`da 13 Mayıs
2014 tarihinde ülkemiz tarihinin en büyük faciası yaşanmış ve 5`i maden mühendisi olmak
üzere 301, Ermenek`te ise 28 Ekim 2014`te yaşanan olay sonucu 18 maden emekçisi
yaşamını kaybetmiştir.
Odamız pek çok kez yaptığı açıklamalarda, iş kazaları konusunda yetkilileri uyarmış ve
görevlerini yapmaya davet etmiştir. Bu konudaki son açıklamalar Maden Kanunu değişikliği
sırasında 23 Kasım 2014 ve 23 Ocak 2015 tarihlerinde yapılmış olup ancak her zaman olduğu
gibi yetkililer, bu ciddi uyarılara kulak tıkamış ve yanlış uygulamalara devam edilmiştir.
Yaşanan iş kazaları da bu yanlışlıkların bir sonucudur.
Soma ve Afşin kazaları dünyada örneği çok nadir olan bu boyuttaki maden kazalarının her
yönüyle irdelenmesi ve araştırılması, gelecekte benzer kazaların yaşanmaması için çok daha
fazla önem taşımaktadır. Bu nedenle Odamız tarafından, yaşanan kazaların nedenlerini
araştırmak ve sonuçlarını paylaşmak bir kamu görevi olarak kabul edilmiş ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı‘na ve ilgili kuruluşlara değişik tarihlerde yazıyla başvurularak kazayla ilgili
teknik bilgiler istenmiştir. Ancak Afşin kazasında istenen belgeler "ticari sır" ve "Odanız taraf
değil" gerekçesiyle verilmemiş, Soma faciasında ise cevap verme gereğinde dahi
bulunulmamıştır.
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Meslek Odaları, Anayasanın 135. maddesine göre 6235 sayılı kanunla kurulmuş kamu
kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Söz konusu olayda üyeleri de yaşamını yitirmiş ve
halen göçük altındadır. Tüm bu gerçekler ortadayken olayda "taraf" olarak görülmemesini
anlamak mümkün değildir. Tamamı teknik ve kamu denetimine açık olan istediğimiz bilgilerin
"ticari sır" olarak değerlendirilmesi de ayrıca düşündürücüdür.
Ülkemizde uygulanan küresel politikaların sonucu olarak yaşama geçirilen özelleştirme,
taşeronlaştırma, esnekleştirme, kuralsızlaştırma ve denetimsizleştirme uygulamaları
nedeniyle mesleğimiz de dahil olmak üzere emek her geçen gün değersizleştirilmiş ve
bununla birlikte ülkemizde maden mühendisliği bilim ve tekniğini reddeden, ülkemizde 18.
Yüzyıl madenciliğinin uygulanmasına göz yumanlar bundan sonra yaşanacak iş cinayetlerinin
de sorumlusu olacaktır.
ETKB ve EÜAŞ ruhsat ve işin sahibi olmalarından öte devlet ve devlet kurumu olmaları
nedeniyle hala toprak altında bulunan 9 kişinin cenazesini ailelerine teslim etmek
zorundadırlar. Cenazelerin ailelere teslimi mümkün değil ise geçen beş yıllık süre içerisinde
konu ile ilgili olarak neler yaptıklarını, neleri planladıklarını ve yapılması gerekenleri
kamuoyuyla paylaşmak durumundadırlar. Hiçbir şey olmamış gibi davranarak olayı
unutturmaya çalışmak uygun ve doğru değildir.
Maden Mühendisleri Odası olarak olayın takipçisi olacağımızı bildiriyor, yaşamını kaybeden
maden emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyoruz.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
10 Şubat 2016, Ankara

ARTVİN HALKININ DEMOKRATİK MÜCADELESİNİ HAKLI BULUYORUZ. ARTVİN HALKI İLE
DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası, madencilik faaliyetlerinde insanı ve İnsan emeğini
merkeze koyan, kamunun etkin gözetim ve denetimini sağlayan, çevre ve eko sistemlerin
korunmasını gözeten, ekonomik kalkınmayı ve gelir dağılımının düzeltilmesini dolayısıyla
yoksulluğun azaltılmasını hedefleyen bir madencilik politikasının oluşturulmasını
hedeflemektedir. Bu politikanın; gerek toplum yararı gerekse madencilik sektörünün gelişimi
bakımından son derece büyük önem taşıdığı görüşündedir.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası, çevre faktörü göz ardı edilerek madencilik
faaliyetlerinin yürütülmesini mümkün görmemektedir. Ayrıca, yerel halkın onayını almamış
ekonomik faaliyetleri doğru bulmamaktadır. Madencilik sektörüne ilişkin alınacak kararlarda
yöre halkının desteği ve onayı mutlaka alınmalı ve sağlanmalıdır.
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Cerrattepe`de Artvin halkı tarafından kabul görmeyen madencilik faaliyetine karşı Artvin
Halkı tarafından yürütülen demokratik mücadeleye yapılan saldırıyı kınıyoruz ve TMMOB
Maden Mühendisleri Odası olarak Artvin halkı ile dayanışma içerisinde olduğumuzu kamuoyu
ile paylaşırız.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
17 Şubat 2016, Ankara

YİNE ANKARA, YİNE PATLAMA ve KATLİAM
HEDEF BARIŞ, KARDEŞLİK ve TÜM İNSANLIK
17 Şubat 2016 tarihinde Ankara`da gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu, resmi makamlar
tarafından yapılan açıklamalara göre saat 22:00 itibariyle aralarında TSK mensubu askeri ve
sivil personelin de bulunduğu 28 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 61 yurttaşımız da
yaralanmıştır. Tüm halkımıza ve yaşamlarını kaybedenlerin aileleri ile yakınlarına baş sağlığı,
bütün yaralılara acil şifalar diliyoruz.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak savaştan, kandan ve ölümden medet uman
herkesin karşısındayız. Bu nedenle ülkemizde yaşanan terör ortamını yaratanları ve yapılan
terörist saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu ve benzeri saldırılardan zarar gören yalnızca yaşamını
kaybeden ve yaralanan insanlarımız değil, bu topraklar üzerinde ve komşularımızla birlikte
yaşadığımız coğrafyada kardeşçe yaşama umudumuz, barış ve demokrasidir.
Ülkemiz giderek korkunç bir bataklığın içine çekiliyor. Bu duruma nasıl gelindiğini hepimiz
biliyoruz. Bu o kadar çıplak bir gerçek ki hepimiz görüyoruz. Bu nedenle; hiçbir ölüm haberi
almayacağımız, içeride yurttaşlarımızla, dışarıda komşularımızla birlikte bir arada, barış içinde
yaşayabilmenin kalıcı şartlarının oluştuğu bir döneme girilmesi için herkesin ve her kesimin
tarihsel, vicdani ve insani bir sorumlulukla hareket etmesi gerekmektedir.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak her türlü terörü kınamaya, savaşa karşı barışı,
ölüme karşı yaşamı savunmaya devam edeceğiz.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
17 Şubat 2016, Ankara

BARIŞA UMUT, 8 MART BURUK KUTLU OLSUNDAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ
Bu yıl 8 Mart hüzün, keder ve öfke ile geldi ülkemize. Bir yanımız sürekli bombalar altında,
diğer yanımız çaresizleştirilmiş, yorgun, tedirgin.
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Taleplerini 8 Mart öncesi alanlara çıkarak dile getirmek isteyen emekçi kadınlara yapılan
saldırıları ve açıklama yapmalarına getirilen yasakları kınıyoruz. Yasakları dinlemeyen,
barışı ve eşitliği dayanışma ile mücadeleye çeviren emekçi kadınların mücadelesi
mücadelemizdir.
Barışı dile getiren akademisyenler işlerinden oluyor, aydınlar, sanatçılar, demokratlar
ötekileştiriliyor. Her geçen gün daha çok zorlaşan yaşam, kadın olunca daha da ağırlaşıyor.
Çünkü bu savaş ortamında en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor, yaralanıyor ve ölüyor.
Kayseri`de Cansel`in, Zonguldak`ta Necla`nın yaşadıkları bir yana, gece sokağa çıkan
kadınların "o saatte sokakta ne işleri olduğu" sorgulanıyor, diyanet işleri başkanlığı kadınları
eve hapseden fetvalar yayımlıyor. Siyasilerin her yeni söylemi önce kadınları vuruyor. Kadını
insan saymayan zihniyetin yansımaları ne yazık ki ülkemizde, kadınların yaşama ve çalışma
hakkı da dahil olmak üzere en temel haklarını gasp ediyor. Kadının uğradığı şiddet, zulüm ve
ayrımcılık egemenlerin mahkemelerinde adeta mazur gösterilmekte dolayısıyla şiddet, zulüm
ve ayrımcılık teşvik edilmektedir.
2015 yılında 284 kadın yaşamlarında yer alan erkekler tarafından öldürülmüşken, hemen
hemen aynı sebeplerle 2016 yılının ilk iki ayında 24 kadın katledilmiştir. Sayamadığımız
niceleri ise tecavüze, tacize uğradı, şiddet gördü, mobbingi yaşadı ve yaşamaya devam
ediyor. İşte bütün bunlara neden olmak kadar, ses çıkarmamak da doğru değildir.
Haksızlıklara karşı çıkmazsak son da veremeyiz.
Gerici, sömürü düzeni boş durmuyor. İş yaşamında da en ağır darbeler yine ve yeniden
kadınları vuruyor. Kadın çalışanlara doğumdan sonra kreş hakkı, süt izni yerine esnek, yarı
zamanlı çalışma getiriliyor. Kıdem tazminatlarının daha güvencesiz bir hale getirilmesi
tartışılırken, doğumdan sonra yarı zamanlı çalışacak olan kadınların kıdem tazminatı alması
da imkânsız hale getiriliyor, emeklilik hakkı her geçen gün daha ulaşılmaz oluyor. Üstelik
bütün bunlar "kadınlara tanınan haklar" gibi sunulurken kadınlara çocuk doğurmaları ve
hastaya-yaşlıya bakmaları emrediliyor.
Maden Mühendisleri Odası olarak geçen yıl söylediğimizi bu yıl da tekrar ediyoruz; ölümün,
şiddetin, eşitsizliğin fıtrat sayılmadığı, cinsiyetçiliğin, ayrımcılığın, sömürünün, erkek
egemenliğinin yaşanmadığı, özelleştirmeler, taşeronlaştırma, esnek çalışma uygulamalarının,
işsizliğin, yoksulluğun olmadığı bir dünyada 8 Martları coşku içinde kutlayacağımız günlere
olan inançla tüm Dünya ve Ülkemiz kadınlarının mücadele gününü kutluyoruz.
Kadınlar hayatın içinde özgürleşir, mücadele dayanışmayla büyür.
Yaşasın 8 Mart, Yaşasın kadınların her alandaki haklı mücadelesi.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
8 Mart 2016, Ankara
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ÜLKEMİZİN BAŞKENTİ ANKARA`NIN KALBİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KATLİAMI
LANETLİYORUZ.
YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ ŞİARINI HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ
13 Mart 2016 Pazar günü Ankara‘nın kalbinde üçüncü kez gerçekleştirilen bombalı saldırı
sonucu, resmi makamlar tarafından yapılan ilk açıklamalara göre 37 yurttaşımız hayatını
kaybetmiş, 125 yurttaşımız ise yaralanmıştır. TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak
hayatlarını kaybeden yurttaşlarımızın aileleri ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar
diliyor ve acılarını paylaşıyoruz.
Ülkemiz 7 Haziran seçim süreci ile birlikte adeta kan gölüne çevrilmiştir. Diyarbakır, Suruç ve
Sultanahmet katliamlarına ek olarak son altı ay içerisinde ülkenin Başkentinde üç kez
gerçekleştirilen katliamlar sonucu yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybederken bir o kadarı da
sakat kalmış ve yaralanmıştır. Ülkemizin her yeri şiddet ve terör alanına dönüştürülmüş olup
kan ve gözyaşı gündemden eksik olmamaktadır.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak savaştan, kandan ve ölümden medet uman
herkesin karşısındayız. Bu nedenle ülkemizde yaşanan terör ortamını yaratanları ve yapılan
terörist saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu ve benzeri saldırılardan zarar gören yalnızca yaşamını
kaybeden ve yaralanan insanlarımız değil, bu topraklar üzerinde ve komşularımızla birlikte
yaşadığımız coğrafyada kardeşçe yaşama umudumuz, barış ve demokrasidir.
Ülkemiz her geçen gün Ortadoğu bataklığına biraz daha batmaktadır. Bu duruma neden ve
nasıl gelindiği toplumun tüm kesimleri tarafından çok iyi bilinmektedir. Bu nedenle; hiçbir
ölüm haberi almayacağımız, yurttaşlarımızla ve komşularımızla birlikte, bir arada, barış içinde
yaşayabilmenin kalıcı şartlarının oluştuğu bir döneme girilmesi için herkesin ve her kesimin
tarihsel, vicdani ve insani bir sorumlulukla hareket etmesi gerekmektedir.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak geçmişte olduğu gibi her türlü terörü kınamaya,
savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunmaya, yurtta barış dünyada barış şiarını
haykırmaya devam edeceğiz.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
13 Mart 2016, Ankara
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İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ ERTELENMEYE…
İŞÇİLER ÖLMEYE DEVAM EDİYOR!..
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 24 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete`de
yayınlanan "Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Yönetmelik"in geçici 3. Maddesi ile "personel takip sistemi" ve "hayat hattı"
hükümleri daha uygulanamadan 01/01/2017 tarihine ertelenmiştir.
Ayrıca yine aynı yönetmeliğin 10. Maddesinde ile bir yıla yakın bir süredir mevzuata girmesi
beklenen yaşam odalarının 6 ay sonra çıkarılacak tebliğ ile özelliklerinin belirleneceği
belirtilmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, her zaman olduğu gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği
mevzuatında yapılan değişikliklerde üniversitelerin, sendikaların ve meslek odalarının
görüşlerini yine almamıştır. Bu düzenleme ile maden ocaklarında yaşanan facialardan sonra
ölümlerin azalmasını sağlayacak olan hususlar bilime ve tekniğe aykırı bir şekilde henüz
mevzuata bir yıl önce girmişken uygulamaya dahi geçirilmeden bir yıl süreyle ertelenmiştir.
Buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki, Bakanlığın ve bürokratların çalışma yaşamını ve
dolayısıyla insan hayatını ilgilendiren böylesine önemli bir konuda geçmişi ve geleceği
düşünmeden, mühendislik bilim ve tekniğini hiçe sayarak aldığı bu karar yeni "Soma"ların
habercisidir. Daha acılarımız dinmeden, Soma`da yaşadığımız faciadan ders almadan,
güvenlik standartlarını yükseltmek yerine daha da aşağılara çeken böyle bir uygulama Maden
Mühendisleri Odası olarak bizleri endişelendirmektedir.
Maden Mühendisleri Odası olarak yaşanacak facialarda maden mühendisleri yerine bu
kararnameye imza atanların sorumlu olacağını bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
26 Mart 2016, Ankara

TMMOB’ YE BAĞLI ODALARIN ORTAK AÇIKLAMASI:
CUMHURBAŞKANI TMMOB VE ODALARIMIZI HEDEF GÖSTERİYOR ANCAK ÜLKEMİZDEN,
HALKIMIZDAN YANA VE RANT KARŞITI MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün, İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü`nün son tabliye
yerleştirme ve Altınova-Gemlik Otoyol kesimi açılış töreninde yaptığı konuşmada, 5 Nisan
Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı konuşmadakine benzer görüşler dile getirmiş ve üst
birliğimiz TMMOB ile ona bağlı odalarımızı hedef göstermiştir.
32

Cumhurbaşkanı`nın, "Tabii biz yapmak için, inşa etmek için mücadele ederken, birileri de
yıkmak için çalışıyor. Bakıyorsun adı Mimar Mühendisler Odası. İşleri, güçleri ne biliyor
musunuz? Bir yerde bir abide yükselecek değil mi; onu durdurmak için hemen yargıya
gitmek, işleri, güçleri bu. Her yargıya gidişlerinden de eli boş dönerler, ama dertleri inşa
etmek değil, yıkmak..." sözleri gerçekleri çarpıtmaktadır.
Zira biz meslek odaları, kuruluş yasalarımız, Anayasa`nın amir hükümleri ve Resmi Gazete`de
yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliklerimiz uyarınca, kamusal hizmet ve kamusal
denetim görevi icra ediyoruz. Cumhurbaşkanı`nın "yıkmak/yıkıcılık" ithamının aksine,
TMMOB ve bağlı 24 oda olarak bizler, meslek alanlarımızdan hareketle yapıcıyız. Görevimiz,
yapmak, inşa etmek, bakmak, onarmak, denetlemek, korumak ve geliştirmek, kamu ve
toplum çıkarları doğrultusunda kararlar almak ve uygulamaktır. Ülkemizin yeraltı-yerüstü
kaynakları, kentleri, çevresi, doğası, suyu, toprağı, tarımı, peyzajı, yapıları, gıdası, ulaşımı,
enerjisi, madenleri, malzemeleri, sanayisi, bizlerin bilimsel teknik uygulamalarıyla korunur ve
geliştirilir. Bu görevlerimizde kamu ve toplum yararı ölçütünü gözetmek ve gerekli
girişimlerde bulunmak, bizzat Anayasa, kuruluş yasalarımız ve özerk kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları olarak benimsediğimiz, Başbakanlık oluru ile de Resmi
Gazete`de yayımlanmış ana yönetmelik ve diğer yönetmeliklerimizle kamusal, hukuksal
hükümlere bağlanmıştır.
Odalarımızın, hemen her hükümet veya iktidar döneminde başvurduğu usulsüz veya bilimsel
teknik gerekliliklerle uyuşmayan uygulamaları yargıya taşıması, tamamen bu çerçevede
gündeme gelmiştir. Bilinmelidir ki, hiç kimse, anayasal bir hak olan hukuk ve yargı yolunu,
şikâyet edemez, etmemelidir! Aksi durum, iktidar uygulamalarında sıklıkla görüldüğü üzere;
hukuk, yargı ve Anayasa dışılığı teşvik eder; idari, hukuki, adli ve toplumsal normlara güveni
azaltarak keyfiyet veya zorbalığa kapı aralar.
Diğer yandan Cumhurbaşkanı`nın "Her yargıya gidişlerinden de eli boş dönerler" sözleri de
gerçeği yansıtmamaktadır. Zira odalarımızın yargıda açtığı ve kazandığı yüzlerce dava
bulunmaktadır. Yargı kararlarına karşı sayısız yeni düzenleme ile yargı kararlarını ihlal eden
biz değil, siyasi iktidar ve onun şemsiyesi altındaki kurum, kuruluş, idare ve firmalardan
oluşan rant konsorsiyumlarıdır.
Bugün ülkemizde yapılması gereken, hukuk ve yargı yolunu eleştirmek ve anayasal dayanağı
olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını hedef haline getirmek değil, evrensel
normları demokratik bir şekilde benimsemek, yerleştirmek, geliştirmek ve ihlal etmemektir.
Demokrasiye tahammülsüzlüğe ve yargı süreçlerine müdahaleye bir son verilmelidir.
Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, açtığımız davalardan hareketle yaşanan Anayasa, hukuk,
yargı ve denetim dışılığın tek nedeni vardır, o da ülkemizin rant cumhuriyeti haline gelmesine
karşı direncimiz, bilimsel teknik gerekliliklere sadakatimizdir.
İktidarların tasarruflarını kamusal-toplumsal-mesleki yarar süzgecinden geçiren, meslekibilimsel teknik doğrulara dayanarak ülkenin en karanlık dönemlerinde bile gerçekleri
açıklamaktan geri durmayan TMMOB ve bağlı meslek odaları olarak, Anayasa, hukuk ve
örgütlü üyelerimizden aldığımız güçle gerçeklerin yanında yer almaya devam edeceğimizin
bilinmesini isteriz.
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23.04.2016
Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gemi Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Orman Mühendisleri Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası

AKLIMIZI ZORLUYORUZ, NEREYE KOYACAĞIMIZI BİLEMİYORUZ
KAHRAMAN TBMM BAŞKANLIĞI`NA DEVAM EDECEK Mİ?
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman‘ ın
laikliğin anasayadan çıkartılması ile ilgili sözleri üzerine 27 Nisan 2016 tarihinde bir basın
açıklaması yaptı.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Üniversitesi`nde katıldığı konferansta "Laiklik bir
kere yeni anayasada olmamalıdır", "Dindar anayasa meselesinden anayasamızın
kaçınmaması lazım. Dini olarak bahsetmesi lazım" diyerek, şer‘i anayasa talebinde
bulunmuştur.
Her şeyden önce bu içerikte bir açıklamanın Türkiye Cumhuriyeti‘ nin önemli bir
üniversitesinde ve üniversite camiasının bütün unsurlarıyla, yani öğretim üyeleri ve
öğrencilerinin huzurda bulunduğu bir ortamda yapılabilmesi ve kamuoyuna yansıyan
herhangi bir tepkiyle karşılaşmamış olması son derece düşündürücüdür.
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Oysa, burada yok edilmek istenen Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından biri olan laiklik
ilkesidir. Ve bu saldırı, Cumhuriyeti simgeleyen en önemli kurumun TBMM‘ nin başkanı
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu durum bile ülkemizin başına musallat olmuş gerici bir
anlayışın yapacağı kötülüklerin bir sınırı olmadığını, karanlık niyetlerini hayata geçirmede bir
an bile tereddüt etmeyeceklerini göstermektedir.
Bu gerici saldırılar artık durdurulmalıdır. Aksi taktirde, kaybolan yalnızca Laik Cumhuriyet
olmayacak, insanlığın, cumhuriyetimizin yaşını çok aşan zamanlara ve sınırlarımızı çok aşan
mekanlara yayılmış, yüzyıllar boyunca bütün kıtalarda sürdürülen aydınlanma mücadelesinin
bize sunduğu kazanımlar da kaybedilecektir.
Aklın ve bilimin ışığına inanan mühendis, mimar ve şehir plancıları bu karanlığa asla teslim
olmayacak ve laikliğin yok edilmesine izin vermeyecektir.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman derhal istifa etmelidir.
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

LAİKLİKTEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ. BİLİME, AYDINLANMAYA VE DEMOKRASİYE SAHİP
ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ.
Kamuoyunda da bilindiği üzere TBMM Başkanı İsmail Kahraman, çağdaşlığın, bilimsel ve
özgür düşüncenin en önemli kurumlarından olan üniversitelerimizden birinde yaptığı bir
konuşmada "laiklik yeni anayasada olmamalı" söyleminde bulunmuştur. Meclis Başkanı
egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir kurumda ki görev, yetki ve sorumluluklarını
bir kenara bırakarak "dindar anayasa" gibi bir kavramı tartışmaya açmakla kalmamış
savunusunu yapmıştır.
Ülkemizde AKP iktidarıyla başlayan siyasal, toplumsal ve kültürel dönüşüm süreci nedeniyle
cumhuriyetin temel ilkeleri tartışılmaya, kurum ve kuruluşları yok edilmeye başlanmıştır.
AKP`nin yeni Türkiye, yeni anayasa ve başkanlık sistemi hedefi bir yönüyle meclis başkanının
sözlerine yansıyarak asıl hedef olan 2023`ün alt yapısını oluşturmaktadır.
Ancak bilinmelidir ki yurtseverlik, çağdaşlık ve laiklik halkımızın genlerine işlemiş olup bu
değerlerin varlığına karşı yapılacak her türlü girişime karşı topyekûn mücadele edilecektir.
Odamız; bilimi, çağdaşlığı ve özgür düşünceyi reddeden laikliği dışlayan girişimlere karşı
mücadele etmeye, bilime, aydınlığa, özgürlüğe ve demokrasiye sahip çıkmaya geçmişte
olduğu gibi bugün de devam edecektir.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
27 Nisan 2016, Ankara
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YAŞASIN 1 MAYIS. HAYDİ 1 MAYISA !
Çalışanların, insanca yaşanacak bir ücret ve 8 saatlik çalışma süresi talebiyle ortaya çıkan
Birlik Dayanışma ve Mücadele günü 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun.
Yaklaşık 150 yıl önce ortaya çıkan insanca yaşanacak bir ücret ve 8 saatlik çalışma süresi
talebi, işçi ve emekçiler bakımından halen güncel taleplerin başındaki yerini korumaktadır. İş
yasasında 8 saatlik çalışma süresinin yasal bir zorunluluk olmasına rağmen uyulmaması, 1
Mayıs İşçi Bayramının bayram olarak ilan edilmesine rağmen özgür bir biçimde
kutlanılmasına izin verilmemesi, tatil edilmesine rağmen uygulanmaması gibi sebepler birlik
ve dayanışmayı güçlendirerek mücadeleyi daha da yükseltmemiz gerektiğini ortaya
koymaktadır.
Güvenli gelecek ve güvenceli çalışma yaşamımızı istihdam büroları, taşeronlaştırma, kıdem
tazminatını ortadan kaldıran ve benzeri yasal düzenlemelerle engelleyen, Birliğimizin
örgütsel bütünlüğüne saldıran, çocuk tacizlerini ve kadına şiddeti yaygınlaştıran, laiklik
tartışmaları ile ülkedeki demokratik kırıntıları ortadan kaldırmayı hedefleyen AKP ve
işbirlikçilerinin antidemokratik uygulamalarına karşı 1 Mayıs‘ta mücadeleyi yükseltelim.
Savaşların durdurulması, barışın inşası, güvenli gelecek ve güvenceli çalışma yaşamı, insanca
yaşanacak bir ücret ve 8 saatlik çalışma süresi çalışanların, ezilenlerin ve üretenlerin
dayanışma içerisinde birlikte mücadelesi ile gerçekleşecektir. Bizde bu mücadelenin bir
parçası olalım.
Yaşasın 1 Mayıs. Haydi 1 Mayısa.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
1 Mayıs 2016, Ankara

SOMA‘ YI UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ !
SOMA İÇİN ADALET İSTİYORUZ.

Saygıdeğer Basın Mensupları,
Bundan tam iki yıl önce 13 Mayıs 2014 tarihinde saat 15:30 sıralarında Soma Kömür
İşletmeleri A.Ş. Eynez Kömür Ocağında çıkan yangın sonucu aralarında 5 maden mühendisi
meslektaşımızın da bulunduğu 301 maden emekçisi yaşamını kaybetmiştir. Ölümlerinin ikinci
yıl dönümünde 301 canımızın acısı hala yüreğimizde.
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Soma ve Ermenek facialarında yaşamını kaybeden meslektaşlarımızı ve maden emekçilerini
bir kez daha saygıyla anıyor ve başta yakınları olmak üzere tüm camiamıza bir kez daha
başsağlığı diliyoruz.
Maden Mühendisleri Odası olarak facianın yaşandığı ilk gün buradaydık. Halkımıza, maden
emekçilerine, meslektaşlarımıza ve ailelerine "Soma`yı unutmayacağız, unutturmayacağız"
diyerek söz vermiştik. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda ülkemizin dört bir yanından Adana`dan,
Diyarbakır`dan, İstanbul`dan, İzmir` den, Zonguldak` tan ve Ankara` dan sözümüzü tutmaya
geldik.
Facianın yaşandığı gün siyasi otorite facianın nedenini "trafo patlaması" olarak göstermiş,
savcılık ise "tutuklama yapmıyoruz çünkü sorumlular öldü" diyerek faciada yaşamını
kaybeden meslektaşlarımızı yargılama başlamadan suçlu ilan etmiştir.
Ancak TMMOB Maden Mühendisleri Odası bu oyunu bozmuştur. Odamız olayın meydana
gelmesi ile birlikte olaya müdahil olmuş, mesleki demokratik kitle örgütü olmanın vermiş
olduğu sorumluluk ile gerçeklerin üzerinin örtülmesi engellenmiş ve örgütümüz tarafından
yapılan çalışmalar, hazırlanan raporlar ile kamuoyu aydınlatılmıştır.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan raporda da belirtildiği ve
toplumun tüm kesimlerinden de kabul gördüğü üzere kazanın asli ve sistemsel nedenleri neo
liberal politikalar sonucu yaşama geçirilen taşeronlaştırma, üretim zorlaması, mevzuattan
kaynaklanan esnekleşme ve kuralsızlaşma ile denetimsizleştirmedir.
Facianın gerçek sorumluları iş güvencesinden, mesleki bağımsızlıktan yoksun, işi ile aşı
arasında sıkışmış olan ölen ya da ölemeyen maden mühendisleri değil bu ocaklara taşeronu,
rödevansçıyı sokanlardır. Gerçek sorumlular yaptıkları yasalarla esnek ve kuralsız çalışma ile
üretimi zorlayanlar, denetimi etkisizleştirenlerdir. Maden mühendisliği bilim ve tekniğini hiçe
sayarak ülkemizde 18. yüzyıl madenciliğinin yapılmasına izin verenlerdir. İnsan yaşamını hiçe
sayan ve bu işin fıtratında vardır diyen siyasi anlayıştır.
Soma faciasından sonra siyasi iktidar tarafından benzeri faciaların yaşanmaması için
vaadlerde bulunulmuştu. Ancak gerekli ve yeterli önlemler alınmadığı gibi facia sürecinde
önlem olarak ileri sürdükleri ATEX, yaşam hattı ve yeraltı takip sistemleri ertelenerek
yürürlükleri durdurulmuştur.
Elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören Torba kanunda; " Mevcut
kömür madenleri ruhsatlarının teknik ve ekonomik sebeplerden dolayı daha verimli elektrik
üretimi tesisi kurulabilmesi amacıyla bölünmesi mer`i mevzuatta mümkün olmaması" bu
nedenle " bir kısım ruhsatların bölünerek daha verimli üretim yapılacağı ", " bölünen ruhsatın
herhangi bir bölümünde sıkıntı yaşanırsa ruhsatın bölünen diğer bölümlerinde sıkıntı
yaşanmaması " gibi madencilik bilim ve tekniğine aykırı hususlar gerekçe olarak gösterilerek
madenlerin bir plan çerçevesi içerisinde projelendirilmesini öngören Havza Madenciliği
yürürlükten kaldırılmaktadır.
Soma Faciasının nedenleri içerisinde bulunan dayıbaşı uygulaması çalışma yaşamını
köleleştiren kiralık işçilik özel istihdam büroları kanunu ile yasal çerçeveye kavuşturulmuştur.
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ATEX, yaşam hattı ve yeraltı takip sistemleri gibi ertelenen, kiralık işçilik ve ruhsatları
bölünmesi gibi yasal düzenlemeler iş kazalarını önlemeyecek olup facialara neden olacaktır.
Ülkemizde başta siyasi iktidar olmak üzere sermaye tarafından alınmayan işçi sağlığı ve iş
güvenliği önlemleri nedeniyle yüzlerce ocakta ölümler yaşanmaya devam edecektir. Kazalar
"fıtrat" olarak değerlendirildiği sürece ölümler yaşanmaya devam edecektir.
Güvencesiz çalışma koşulları devam ettiği sürece ölümler yaşanmaya devam edecektir.
Kölelik düzeni olan "esnek çalışma" ve "kiralık işçilik" devam ettiği sürece ölümler yaşanmaya
devam edecektir.
Siyasi iktidarın, madenlerde ölümlerin yaşanmaması için, bilimin ve tekniğin sesi ve temsilcisi
olan yaşamın her alanında mücadele eden, mesleğinin ve meslektaşının sorunlarından
ayırmayan odalarımızın sesine kulak vermesi gerekmektedir.
Soma Davasına müdahillik talebimiz mahkeme tarafından kabul edilmemiş olsa da davanın
ilk günü olan 13 Nisan 2015 de TMMOB Maden Mühendisleri Odası Genel Merkezi ve
Şubeleri ile birlikte sözümüzü tutmak üzere Akhisar Adliyesi`nde idik. Son celsenin görüldüğü
12 Nisan 2016 tarihinde de Akhisar`da idik ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.
Davanın bilime ve hukuka uygun olarak yürütülmesi için davanın takipçisi olacağımızı
kamuoyu ile bir kez daha paylaşıyoruz.
Bu davanın sonu nereye varırsa varsın, TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak gereğini
yapmaktan çekinmeyeceğiz. Odamızın geçmişi sözümüzün teminatıdır.
SOMA`YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ
Saygılarımızla;
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
13 Mayıs 2016, Soma

KARADON, SOMA, ERMENEK…NE YAZIK Kİ ÖLÜMLER SÜRECEK
UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

2010 ve 2014 yıllarının Mayıs ayı ülkemiz madencilik tarihine acılarla dolu bir ay olarak
geçmiştir. 13 Mayıs 2014`de ülkemiz tarihinin en büyük faciası olan Soma Faciası gerçekleşmiş
ve 5`i maden mühendisi meslektaşımız olmak üzere 301 maden emekçisi, 17 Mayıs 2010
tarihinde ise Zonguldak/Karadon`da gerçekleşen faciada aralarında 2 meslektaşımızın
bulunduğu 30 maden emekçisi yaşamını kaybetmiştir. Bu faciaların ardından gelen Ermenek
Faciası maalesef ki yaşanan ölümlerin devam edeceğinin en önemli göstergesidir.
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Karadon, Soma ve Ermenek facialarında yaşamını kaybeden maden emekçilerinin nezdinde iş
kazalarında yaşamını kaybeden tüm emekçileri saygıyla anıyor yakınlarına bir kez daha
başsağlığı diliyoruz.
Karadon Grizu Patlamasının ceza davasının yerel mahkemede ki görüşülmesi tamamlanmış
olup taşeron firma yetkilileri ile müessese yetkilisi kamu görevlilerine 5 ile 10 yıl arasında
değişen hapis cezaları verilmiştir. Davada ceza alanların mahkumiyetleri Yargıtay tarafından
29 Nisan 2016 tarihinde onanmış ve yerel mahkemede yargılanarak beraat eden 2 maden
mühendisi içinse aleyhte bozularak yeniden yargılanmalarına karar verilmiştir.
Ancak Odamız komisyonlarında yer alan bilim insanları ile konunun uzmanı meslektaşlarımız
tarafından hazırlanan bilimsel raporlarda da belirtildiği üzere bu tip faciaların asıl nedeni
sektörde uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaşma, rodövans vb. gibi yanlış
uygulamalar olup bu uygulamaları yaşama geçirenler hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. Bu
nedenle Karadon Faciasını müteakip Soma`lar, Ermenek`ler yaşanmıştır ve yaşanmaya da
devam edecektir.
Madencilik sektörü, doğası gereği önemli riskler içeren ve bu nedenle bilgi, deneyim, uzmanlık
ve sürekli denetim gerektiren dünyanın en tehlikeli iş koludur. Özellikle yeraltı kömür
madenciliği, işçi sayısı başına düşen kaza ve ölüm sıralamasında bütün sektörlerin başında yer
almaktadır.
Ancak sektörde yaşanan faciaların önlenmesi için geçen iki yıla rağmen hala ne maden
kanununda nede iş güvenliği yasasında gerekli önlemler alınmamış olup ne yazık ki hazırladığı
raporlarla kamuoyu önünde hak ettiği saygınlığa rağmen Odamızın görüşleri ısrarla dikkate
alınmamaktadır.
Madencilik sektörü, içerdiği riskler ve tehlikeler nedeniyle daha yakından izlenmeli,
değerlendirilmeli ve kaza önleme çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmelidir. Bu düşüncelerle
iş cinayetlerinin önlenmesi için yetkilileri bir kez daha gerekli önlemleri almaya ve göreve davet
ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
17 Mayıs 2016, Ankara

ZONGULDAK KİLİMLİ İŞÇİLERİNİN YAŞAMLARI GÜVENCE ALTINA ALINMALIDIR.
MADEN EMEKÇİLERİNİN YASAL HAKLARI ÖDENMELİDİR…

Ruhsat hukuku Türkiye Taşkömürü Kurumu`nun uhdesinde bulunan ve rödevans sözleşmesi
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ile Zonguldak ili Kilimli ilçesinde üretim faaliyeti yürüten bulunan De-Ka ve Balçınlar
Madencilik adlı iki özel şirkete 13 Nisan 2016 tarihinde bir zamanlar siyasi iktidar ile aynı
yolda yürüyen paralel yapıyla mücadele kapsamında Kayyum atanmıştır.
2016 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait maaşlarını alamayan işçiler 4 Nisan 2016 tarihinden
itibaren işe gitmeme kararı almışlardır. Mayıs ayı itibariyle 4 aydır maaşlarını alamayan işçiler
18 Nisan 2016 tarihinde önce kayyum heyetiyle daha sonra da kent yöneticileri ile
görüşmeler yaparak haklarının ödenmesini istemişler ancak bir sonuç alamamışlardır.
Bu nedenle seslerini duyurabilmek ve haklarını alabilmek için önce yedi katlı bir binanın
çatısına çıkmışlar daha sonra da Yeni Çeltek işçileri gibi kendilerini ocağa kapatarak açlık
grevine başlamışlardır. Açlık grevi bugün itibariyle 6 gününü doldurmuştur.
Devletin öncelikli görevi bu işçilerin yaşamlarını güvence altına almak ve iş yasasıyla
belirlenmiş olan haklarının verilmesini sağlamaktır.
Ayrıca atanmış olan kayyum heyeti içerisinde maden mühendisinin olmaması ve ocakta
çalışan mühendisler ile iş güvenliği uzmanının ocağa girmesinin emniyet güçleri tarafından
engellenmesi nedeniyle ocak içerisinde ki iş güvenliğinin alınamaması içeride bulunan
işçilerin hayatını tehlikeye sokmaktadır. Bu nedenle içerisinde Odamız tarafından belirlenmiş
uzmanların ve TTK Tahlisiye ekiplerinin de yer aldığı uzman bir heyet tarafından ocak
içerisinde başta havalandırma olmak üzere gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin
belirlenmesi ve bu önlemlerin Kayyum Heyeti tarafından yaşama geçirilmesi gerekmektedir.
Aksi takdirde yaşanabilecek ölümlerden bu kararı alanlar sorumlu olacaklardır.
Bununla birlikte 23 Mayıs 2016 tarihinde işçi aileleri tarafından ocak içerisinde ölümle
mücadele eden eşlerine destek vermek ve seslerini duyurabilmek amacıyla Kilimli`de
gerçekleştirilen eyleme destek vermek için başta şube yöneticilerimiz olmak üzere Zonguldak
Demokrasi Güçlerine karşı yapılan saldırıyı ve provakatif eylemi gerçekleştirenleri ve bunları
kışkırtanları kınıyoruz.
19 Mayıs`tan itibaren yeraltında açlık grevinde bulunan maden işçileri ve aileleri ölümle
burun buruna ve perişan bir durumdadır. Devlet adına kayyum vasıtasıyla şirkete el koyan
iktidar hükümet olma vasfını yerine getirmeli ve öncelikle yeraltında açlık grevinde bulunan
işçilerin yaşamları güvence altına alınmalıdır. Yeni Çeltek`te benzer şekilde direnen Soma A.Ş.
işçilerine verilen haklarda olduğu gibi De-Ka ve Balçınlar işçilerinin de başta çalışma hakları
olmak üzere diğer ücret alacaklarının ödenmesi için gerekenler yapılmalıdır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Zonguldak Şubesi

24. 05. 2016, Zonguldak
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MİMARLAR ODAMIZIN YILDIZ SARAYINDAKİ BİNASINI BASARAK GÖZALTINA ALDIĞINIZ
ARKADAŞLARIMIZI DERHAL SERBEST BIRAKIN
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi‘nin
kullanımında bulunan Yıldız Sarayı Dış Karakol Binasının boşalttırılması ve Mimarlar Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yöneticileri
ve beraberindekilerin gözaltına alınması üzerine bir basın açıklaması yaptı.
İktidar Eliyle Haneye Tecavüz
MİMARLAR ODAMIZIN YILDIZ SARAYINDAKİ BİNASINI BASARAK GÖZALTINA ALDIĞINIZ
ARKADAŞLARIMIZI DERHAL SERBEST BIRAKIN
Mimarlar Odası`nın kullanımında bulunan Yıldız Sarayı Dış Karakol Binasının boşaltılması için
dün akşam saatlerinde Kaymakamlıkça tebligat gönderilmiş ve bu sabah Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi kolluk güçlerince abluka altına alınarak yönetici arkadaşlarımız
gözaltına alınmıştır.
Kaymakamlıkça boşaltılması ve teslim edilmesi istenen bina, Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi`nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 22.10.2002 yılında, 49 yıl için yapılan
tahsis protokolü uyarınca hizmet binası olarak kullanmaktadır.
2002 yılında imzalanan protokol süresi bitmeden, hukuk tanımaz bir şekilde kullanmakta
olduğumuz binanın boşaltılması girişimi alışık olduğumuz bir şekilde darbe usullerine göre
gerçekleştirilmiştir. Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası bugün sabah saatlerinde emniyet
güçlerince ablukaya alınmış, yöneticilerimizin binaya girmesine izin verilmemiş, sokağa
girmek isteyen arkadaşlarımız gözaltına alınmak istenmiştir.
Bugün öğle saatlerinde binamız basılarak Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Eyüp
Muhçu, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yöneticileri ve beraberindekiler gözaltına
alınmıştır.
AKP iktidarının Gezi direnişinin yıldönümünde halkın taleplerine, bilime ve aydınlığa karşı
tutumu bugün kullanmakta olduğumuz bina basılarak TMMOB`den intikam almaya çalışılarak
devam etmiştir.
TMMOB, doğamızın, kentlerimizin ve kamusal varlıklarımızın yağmasına, talanına karşı
mücadelesini sürdürecektir; faşizme, diktatörlüğe ve baskılara asla teslim olmayacaktır.
Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.
Dersim Gül
TMMOB Genel Sekreteri
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AMASYA / YENİÇELTEK VE ZONGULDAK / KİLİMLİ’ DEN SONRA KARAMAN / ERMENEK
MADEN EMEKÇİLERİNİN YASAL HAKLARI ÖDENMELİDİR…
İŞÇİLERİN YAŞAMLARI GÜVENCE ALTINA ALINMALIDIR.
Amasya/Yeni Çeltek ve Zonguldak/Kilimli işçilerinden sonra şimdi de Ermenek` li maden
emekçileri haklarını almak için direnişe başlamışlardır. Ancak seslerini ne siyasi iktidar, ne
medya ne de kamuoyu duymamakta ve kayıtsız kalmaktadır. Oysaki siyasi iktidarların
öncelikli görevleri çıkardıkları yasaların uygulanmasını sağlamaktır. Bu nedenle siyasi iktidarın
maden emekçilerinin çalışarak hak ettikleri ücretleri almalarını sağlaması öncelikli görevidir.
Ermenekli maden emekçilerinin de eylemi Yeni Çeltek ve Kilimli işçilerinde olduğu gibi
yeraltında gerçekleştirilecek bir açlık grevi eylemine doğru gitmektedir. Çünkü maden
emekçileri yerüstünde ölümün kesin olduğu durumlarda yeraltında ki muhtemel ölümü göze
almaktan çekinmemektedirler.
Yeraltında gerçekleştirilecek bir açlık grevi eylemi Kilimli eyleminde olduğu gibi yeraltının
soğuk, havasızlık gibi olumsuz koşulları nedeniyle öncelikli olarak sağlık problemlerine yol
açacak ve sonrasında da maden mühendisi ve iş güvenliği uzmanının denetiminden uzak
olması nedeniyle havalandırma problemlerinden kaynaklanabilecek nedenlerden dolayı çok
daha vahim sonuçlara neden olabilecektir.
Devletin öncelikli görevi bu işçilerin yaşamlarını güvence altına almak ve iş yasasıyla
belirlenmiş olan haklarının verilmesini sağlamaktır. Bu nedenle siyasi iktidarı ve diğer
yetkilileri maden emekçilerinin haklarının verilmesi ve yaşam haklarının korunması için
gerekli mühendislik ve iş güvenliği önlemlerini almaya davet ediyoruz. Aksi takdirde
yaşanabilecek sağlık problemlerinden ve ölümlerden gerekli önlemleri almayanlar sorumlu
olacaktır.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
31 Mayıs 2016, Ankara

TMMOB’ YE BAĞLI ODALARIN ORTAK AÇIKLAMASI:
MİMARLAR ODASI’ NA YAPILAN YASA DIŞI BASKINI KINIYORUZ
ARKADAŞLARIMIZ DERHAL SERBEST BIRAKILMALI, YARGI KARARLARINA UYULMALIDIR
2051 yılına kadar Mimarlar Odası`na tahsis edilmiş olan İstanbul`daki Yıldız Sarayı Dış Karakol
Binası, bugün önce polis ablukasına alınmış, ardından basılmış ve Mimarlar Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu ile Odalarımızın yöneticileri ve avukatlarımız zorbaca gözaltına
alınmıştır.
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Oysa söz konusu mekânın kullanımı, Kültür Bakanlığı ile 1995 yılında yapılan protokol ile 10
yıllığına, 2002 yılında yenilenen protokol ile de 49 yıllığına yani 2051 yılına kadar Mimarlar
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi`ne verilmiştir. Bu protokol, Yıldız Sarayı Kompleksinin
Cumhurbaşkanlığı`na tahsis edilmesinin ardından, 2015 yılı Aralık ayında Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından tek taraflı olarak iptal edilmiştir. Bunun üzerine Mimarlar Odamız idari
işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmış ve İstanbul 12. İdare
Mahkemesi`nde görülen 2015/1568 Esas No`lu davada, "hukuka aykırılığı açık olan dava
konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden… yürütülmesinin
durdurulmasına, … 08/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiş"tir. Bu karara karşın,
Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından dün (30.05.2016 Pazartesi günü) saat 17.50`de, söz konusu
binanın bugün (31.05.2016) sabah saat 10.00`a kadar boşaltılması için tebligat yapılmıştır.
Kaymakamlık tarafından Emniyete iletilen bir yazıda ile de, "tahliye işleminin söz konusu
saatte yapılıp yapılmadığının her türlü güvenlik önlemi alınarak izlenmesi, tahliyenin
yapılmaması durumunda zorla tahliye için çilingir, depo, yediemin vs. temin edilmesi, yer
teslimi almak için görevlendirilen personelin tahliye gününde hazır bulundurulması"
istenmiştir.
Ancak tanınan sürenin yetersizliği nedeniyle fiilen olanaksız olan boşaltma işlemleri için,
yeterli süre verilmesine yönelik, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubemizce yapılan
başvurulara ve İstanbul Valiliği ile kurulan temasa karşın Oda ve Şubelerimizin yöneticileri ile
avukatlarımız gözaltına alınmışlardır.
Hukuk dışı bu uygulamaları kınıyor, yetkilileri hukuka ve yargı kararlarına uymaya davet
ediyoruz. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, yargının vereceği nihai karar
beklenmelidir.
Bu olayın, TMMOB ile Odalarımızın onurla paylaştığı, 2013 Taksim-Gezi Parkı direnişinin
başlangıç günlerinden olan 30-31 Mayıs`ta gerçekleşmesi oldukça anlamlıdır. Ancak 26-29
Mayıs tarihlerinde yaptığımız TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirisi`nde
belirttiğimiz üzere, "Genel Kurulumuz, emek, ülke, halk, doğa düşmanı sömürü ve rant
politikaları ile cumhuriyet, laiklik, demokrasi düşmanı dinci-mezhepçi, totaliter faşizme karşı
TMMOB`nin anti-emperyalist, kamucu, toplumcu, devrimci, demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü
belirlenim ve geleneklerine kararlılıkla sahip çıkmaktadır.
Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün olarak gören TMMOB, önümüzdeki çalışma
döneminde de, ülkemizi, halkımızı, Birliğimizi, neoliberal ve siyasal İslamcı bir tarzda, kökten
bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan "yeni anayasa" ve "başkanlık sistemi"nin karşısında
olacak; cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, eşitliği, özgürlüğü, adaleti bir bütün
olarak kazanmak için mücadele edecektir."
Kamuoyu bilmelidir ki, 12 Mart ve 12 Eylül gibi baskı dönemlerine direnmeyi bilen TMMOB
ve bağlı Odaları olarak, bu iktidarın baskılarına da onurlu bir şekilde direnecektir,
direnmektedir. Meslek Odaları susmadı, susmayacak, gerçekleri teşhire, kamu ve halk
çıkarlarına yönelik kamusal hizmete kararlılıkla devam edecektir.
31.05.2016
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Bilgisayar Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Meteoroloji Mühendisleri Odası
Gemi Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Orman Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Petrol Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
Peyzaj Mimarları Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Şehir Plancıları Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası

SURUÇ, ANKARA, SULTANAHMET, İSTİKLAL ve SON OLARAK İSTANBUL VEZNECİLER
YETER ARTIK!
İSTANBUL VEZNECİLER`DE Kİ HAİN SALDIRIYI KINIYORUZ.
7 Haziran 2016 Tarihinde İstanbul Vezneciler` de Yaşanan Bombalı Saldırı Oda Yönetim
Kurulumuz Tarafından Yapılan Basın Açıklaması ile Kınanmıştır.

7 Haziran 2016 tarihinde İstanbul` un Fatih ilçesi Vezneciler semtinde 12 vatandaşımızın
ölümü ve 2` si ağır olmak üzere 35 vatandaşımızın yaralanması ile sonuçlanan bombalı
saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.
Hain saldırıda hayatını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı,
yaralılara acil şifalar diliyoruz.
7 Haziran seçimleri sonrasında başlayan ve ülkemizin dört bir yanını savaş alanına çeviren
bombalar, roketler, çatışmalar ve yaşanan ölümler ülkemizin ve halkımızın kaderi değildir.
Ülkemize ve halkımıza dayatılan bu kirli, kanlı ve karanlık sürecin kimlere hizmet ettiği herkes
tarafından bilinmektedir. Barışın, emeğin, özgürlüklerin ve demokrasinin yanında yer alarak
yaşanan bu kanlı ve kirli savaşa karşı durmadığımız sürece yaşanan ölümler artarak devam
edecek ve ülkemiz her gün biraz daha karanlığa doğru yol alacaktır.
Savaşa Karşı Barışı,
Ölüme Karşı Yaşamı, savunmaya devam edeceğiz.
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TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
7 Haziran 2016, Ankara

AZİZ SANCAR`IN NOBEL ÖDÜLÜ ALMASI YETMEZ, AKADEMİK VE MESLEKİ YETERLİLİĞİ`NİN
ADALET BAKANLIĞI`NCA TANINMASI GEREKİR (!)
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Türk Tabipleri Birliği (TTB), TBMM
Adalet Komisyonu`nda kabul edilen "Bilirkişilik Kanun Tasarısı" üzerine 9 Haziran 2016
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Bu başlık, kimilerine abartı gelebilir ama bu yönde bir yasa tasarısı TBMM Adalet
Komisyonu`nda kabul edilmiştir. Tasarının adı "Bilirkişilik Kanun Tasarısı" dır. Bu tasarı,
Adalet Bakanlığınca hazırlanmış, Hükümetçe de teklif olarak TBMM`ye sunulmuştur.
Anayasa`nın 138. maddesinin "Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasa`ya, kanuna ve
hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler" hükmü, hakime, "Anayasa`ya,
kanuna ve hukuka uygun olarak, bu sınırlar içinde nihai takdir hakkı senindir" demektedir.
Hüküm verme, hukuku uygulama hakime ait olup, yargılama sürecine kimse karıştırılmaz ve
bu hak da devredilemez.
Hakimin bağımsızlığı Anayasal düzeyde teminat altına alınmış ise, hakim bir uyuşmazlıkta,
uyuşmazlık konusu vakıanın anlaşılması noktasında bilirkişiye başvururken ve bilirkişiyi
seçerken de bağımsız olmak durumundadır.
Gerek Ceza gerekse Hukuk Muhakemeleri Kanunu bilirkişide aranacak kriterleri ortaya
koymuştur. 1- Özel teknik bilgiye sahip olacak 2- Hakim ya da savcı tarafından
görevlendirilecek 3- Tarafsız olacak. Bilirkişinin tarafsızlığını ortadan kaldıracak bir müdahale,
adil yargılanma hakkını ve maddi gerçeğe ulaşmayı da önleyecektir.
Bu temel ilkeleri ortaya koyduktan sonra, TBMM`de Adalet Komisyonu toplantılarında ileri
sürülen tüm itirazlara karşın kabul edilen Bilirkişilik Kanun Tasarısı`na ilişkin tespitlerimiz
şunlardır.
1.) Tasarıda Bilirkişilik Kurumu, Adalet Bakanlığı bünyesinde, Adalet Bakanlığı Müsteşarının
Başkanlığında Daire Başkanlığı`na teslim edilmiştir. Bilirkişilerin, sicil, denetim, performans
ölçümü Adalet Bakanlığınca yapılacaktır.
2.) Bilirkişinin uzman ve özel teknik bilgiye sahip olup olmadığını Adalet
Bakanlığı (Bilirkişilik Daire Başkanlığı) belirleyecektir.
3.) Bakanlık temel ve alt uzmanlık alanlarını belirleyecek, bünyesinde Bilim Komisyonu dahi
kuracaktır. Daire Başkanlığı, üniversite ve meslek kuruluşlarının görevlerini üstlenmiş, yayın,
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bilimsel çalışmaları teşvik, ulusal, uluslararası kongre, sempozyum ve panel düzenlemek gibi
binlerce uzmanlık alanında görev üstlenmiş ve kendini yetkilendirmiştir.
4.) Bilirkişiler, bakanlığın usul ve esaslarını belirlediği temel eğitim ve bu eğitimi verecek
kurumlarda eğitim almak zorundadırlar.
5.) Bilirkişilerin uzmanlıkları ve mesleki yeterlilikleri ve etik ilkeleri Adalet Bakanlığı`nca
belirlenecektir.
6.)

Özel hukuk tüzel kişileri istihdam ettikleri kişiler eliyle bilirkişilik yapabileceklerdir.

7.) Bilirkişiler, usul ve esasları bakanlığın belirlediği biçimde Bölge Kurullarınca
denetlenecektir. Raporların içeriği denetlenmeyecek deniyor ama denetim neye göre olacak
bir ölçüt getirilmemiştir.
8.) Performans değerlendirmesi getirilmekte ve bu değerlendirme sonucu Bölge Kurulunca
yeterli görülmeyenler idari yaptırımla karşı karşıya kalmaktadır. Üstelik performans
değerlendirmesinin de bir ölçütü yasal düzeyde bulunmamaktadır.
9.) Denetim ve performans değerlendirmesi sonucu Bölge Kurulları, uyarma, bir yıla kadar
listeden çıkarma gibi yaptırım uygularken, bu cezalara karşı itiraz mercii yine cezayı veren
Bölge Kurulları olarak düzenlenmiştir.
10.) Bölge Kurullarınca verilmiş cezalarda Adalet Bakanlığı taraf, cezayı veren Bölge Kurulu,
işlemi dava edecek kişi ise bilirkişi.
11.) İdare Mahkemelerinin görevlendireceği bilirkişiler de resmi bilirkişiler olacağına göre
tarafsız ve nesnel davranacak bilirkişi bulmak mümkün olmayacaktır.
12.) Yasa tasarısında sık kullanılan kavramlar "etkin, verimli ve hızlı". Adil yargılanma, maddi
gerçeğe ulaşma, hakimin takdir hakkı gibi kavramlar yasanın ruhunda yer bulamamışlardır.
Hukuk fakültelerinde öğrencilere öğretilen ilk konulardan biri, soyut bir yasa normunun nasıl
değerlendirileceğidir. Önce lafzına bakacaksınız, kural lafzından anlaşılamıyorsa ruhuna
bakmak gerekecektir. Bu tasarının lafzı ve ruhu, yargılama faaliyetine müdahaledir. Çünkü
sonuç şudur:
1.) Bilirkişilik bir meslektir,
2.) Bilirkişilik listesi resmidir.
3.) Bilirkişilerin amiri Bakanlıktır.
4.) Hakimin liste dışından bilirkişi seçme şansı yoktur. Taraflar uzlaşsalar dahi liste dışından
bilirkişi önerme hakları bulunmamaktadır,
5.) Hakim kurallara uymazsa, HSYK tarafından cezalandırılacaktır.
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6.) Bilirkişilerin uzman ve tüzel ve teknik bilgiye sahip olmadıkları ön kabuldür. Çünkü
mutlaka eğitime katılıp, sertifika almak durumundadırlar.
7.) Bir işveren az gelmiş olmalı ki, bilirkişiler şirket bünyesinde ikinci bir işverene bağlı
olarak adalete hizmet edeceklerdir.
Son söz, başlıkta zikrettiğimiz Aziz Sancar, alanında uzman olan kişiler ve öğretim üyeleri
Adalet Bakanlığı`nın memuru olmayı reddedip listeye yazılmak istemediklerinde ve alan
bilirkişilik şirketlerine kaldığında kazanan ADALET mi olacaktır?
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Tabipleri Birliği

ZONGULDAK MADEN EMEKÇİLERİNİN YANINDA OLALIM!
Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Karadon Taşkömürü İşletmesi Müessesesi Enerji
ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının (ETKB) talebi üzerine özelleştirilmektedir.
Karadon Taşkömürü İşletmesi Müessesesi Zonguldak ilinin 15 km doğusunda ve 32 km2
alanda 410.215.535 ton rezerve sahip yılda ortalama olarak 450.000 ton ila 650.000
ton kömür üretimini 3.468 çalışanıyla gerçekleştiren yer altı maden işletmesidir. Karadon
Taşkömürü İşletmesi Müessesesi, bünyesindeki Kilimli ve Gelik İşletmelerinden ülkemiz
sanayi kuruluşları için koklaşabilir özellikteki taşkömürü üretimi gerçekleştirmektedir. Üretim
çalışmaları; (-150) / (-460) kotları arasındaki panolarda ve 1,50-3,30 metre arasında değişen
kalınlıklardaki 7 ayrı kömür damarında sürdürülmektedir.
Edindiğimiz bilgiler çerçevesinde Başbakanlık Özelleştirme Daire Başkanlığı ETBK` nın bu
talebini yangından mal kaçırırcasına hemen değerlendirmeye alarak Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğüne Karadon Taşkömürü İşletmesi Müessesesinin özelleştirilmesine
yönelik 16.06.2016 tarihli yazısında ; "2015 yılı TTK faaliyet raporu, müessesenin hukuki
durumunu, müesseseye ait son üç yıllık bilanço ve gelir tablosu, müessesenin mülkiyetinde
bulunan her türlü taşınır taşınmaz gayrimenkullerin yeri konumu ve çevre özel şartlarının
belirtilmesi, müessese tarafından kullanılan devletin hükmü ve tasarrufu altında bulunan
taşınmazlar ile her türlü kullanım hakları, müessesenin kullanımında bulunan maden
ruhsatları, müessesenin faaliyet alanları ile doğrudan ilişkisi olmayan kullanım dışı arsa,
arazi ve binalar, çalışanların istihdam yapısı memur, sözleşmeli, işçi, geçici, müteahhit
personel, kıdem tazminatı yükümlülüğü" nü içeren bilgiler ivedilikle istenmektedir.
Buraya kadar kısaca özetlemeye çalıştığımız mevcut duruma ilişkin "yasal düzenleme"
04.06.2016 tarihinde Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun ile maden ruhsatlarının bölünmesinin önü açılmıştı. İlgili maddeye "IV. Grup maden
ruhsatları, rezerv kaybına sebep olmayacak şekilde, elektrik üretimine yönelik olmak üzere
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Bakanlık onayı ile ayrı ruhsatlara bağlanabilir." İfadesi eklenmişti. Odamız tarafından bu
değişiklik " Ruhsat sahalarının bölünmesi durumu "havza madenciliği" ilkesini ortadan
kaldıracak, planlama ve üretim hataları meydana gelecek ve sonucunda ise büyük
felaketlerin yaşanmasına yol açabilecektir. Ruhsatların parçalanması TTK ve TKİ gibi
kurumların özelleştirilmelerinin önündeki tüm engeller ortadan kalkacaktır" biçiminde
değerlendirilmiştir. Belirtmeliyiz ki; yapılan değişiklik tarihi ile Özelleştirme Daire Başkanlığı`
nın TTK ‘ya yazdığı tarih bizi yine haklı çıkarmıştır.
Odamız tarafından 4-6 Mayıs 2016 tarihleri arasında Zonguldak`ta düzenlenen Türkiye 20.
Kömür Kongresi Sonuç Bildirgesinde Zonguldak Havzası için ; "Üst politika belgelerinde
Zonguldak Havzası`ndaki kömürlere ilişkin somut bir gelecek öngörüsü bulunmamaktadır.
Onuncu Kalkınma Planı`nda ve Orta Vadeli Program`da yerli linyit kaynaklarına ilişkin somut
hedefler konulurken, yerli taşkömürlerine yer verilmemektedir. Dolayısıyla Zonguldak
Havzası`ndaki kömür üretimlerinin önümüzdeki yıllarda hızla gerilemesi muhtemel
görünmektedir. Üretimdeki bu gerileme; havza kömür madenciliğinde çalışmakta olan
binlerce kişinin doğrudan ve havzanın ekonomisini ise dolaylı olarak olumsuz etkileyecektir.
Bunların sonucunda ise çeşitli sosyal sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır.
Bugüne kadar madencilik sektöründe özelleştirme çalışmalarından olumlu bir sonuç
alınamamış, sektör giderek küçülmüş, buna karşın iş kazaları artmıştır. Taşkömürü ithalatına
yıllık 4 milyar dolardan fazla kaynak ayrılmaktadır. Yerli üretimin öneminin kavranmaması
nedeniyle TTK`da üretime yönelik istihdamın önü açılmamaktadır. Bu
politikadan/politikasızlıktan vazgeçilmeli yerli üretimin önündeki engeller kaldırılmalıdır.
Zonguldak için, bütün ekipmanlarıyla, bütün sosyal güvenlik mevzuatıyla somuta indirgenmiş
bir pozitif ayrımcılığa ihtiyaç vardır. Çünkü Zonguldak yüzyıllara varan birikimiyle Türkiye`ye
pozitif katkı vermiş bir ilimizdir ve bunu hak etmektedir. Dolayısıyla Zonguldak`ta
madenciliğin sosyo-kültürel, maddi, hukuki her yönüyle kayırılmasını gerektiren" Zonguldak
Yaklaşımına ihtiyaç vardır biçiminde değerlendirmede bulunmuştuk.
Havza için bu güne kadar ürettiğimiz bilimsel teknik çalışmalarımızla, üyelerimizle Türkiye
Taşkömürü Kurumuna bağlı Karadon Taşkömürü İşletmesi Müessesesinin özelleştirilmesine
karşı yapılacak mücadelenin bir parçası olacağız. Zonguldak maden emekçileri ve tüm
emekçilerle birlikte; Zonguldak ve çevre illerdeki halkımızın daha önceki yıllarda havza
madenciliğinin ortadan kaldırılmasına karşı verdikleri mücadele deneyimleri, kazanımları
ile bu saldırıyı da hep birlikte püskürtmeliyiz.
YAŞASIN DAYANIŞMAMIZ! YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
25 Haziran 2016, Ankara
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SURUÇ, DİYARBAKIR, ANKARA (3), İSTANBUL SULTANAHMET,
İSTİKLAL, VEZNECİLER, BURSA ve ATATÜRK HAVAALANI,
YETER ARTIK!!! İSTANBUL ATATÜRK HAVAALANI`NDA Kİ HAİN SALDIRIYI
LANETLİYORUZ, KINIYORUZ.
28 Haziran 2016 Tarihinde Atatürk Havaalanında Yaşatılan Bombalı Katliam
Oda Yönetim Kurulumuz Tarafından Yapılan Basın Açıklaması ile Kınanmıştır.
İstanbul`un Sultan Ahmet, İstiklal, Vezneciler semtlerinden sonra 28 Haziran 2016 tarihinde
Atatürk Havaalanında üç canlı bomba tarafından gerçekleştirilen 36 vatandaşımızın ölümü ve
6`sı ağır olmak üzere 147 vatandaşımızın yaralanması ile sonuçlanan bombalı katliamı şiddetle
kınıyor ve lanetliyoruz.
Hain saldırıda hayatını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara
acil şifalar diliyoruz.
Yanlış dış politikalar sonucu yaşadığımız değerli yalnızlık ve sıfır komşuluk ile 7 Haziran
seçimleri sonrasında başlayan ve ülkemizin dört bir yanını savaş alanına çeviren bombalar,
roketler, çatışmalar ve yaşanan ölümler ülkemizin ve halkımızın kaderi değildir.
Teröre teslim olmak istemiyoruz ve asla da olmayacağız. Ülkemize ve halkımıza yaşatılan
ölümlere alışmayacağız ve kabullenmeyeceğiz.
Ülkemize ve halkımıza dayatılan bu kirli, kanlı ve karanlık sürecin kimlere hizmet ettiği herkes
tarafından bilinmektedir. Barışın, emeğin, özgürlüklerin ve demokrasinin yanında yer alarak
yaşanan bu kanlı ve kirli savaşa karşı durmadığımız sürece yaşanan ölümler artarak devam
edecek ve ülkemiz her gün biraz daha karanlığa doğru yol alacaktır.
Savaşa Karşı Barışı, Ölüme Karşı Yaşamı, savunmaya devam edeceğiz.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
28 Haziran 2016, Ankara

ÜLKEMİZİN SÖMÜRGE, MESLEK MENSUPLARININ MÜLTECİ
HALİNE GETİRİLMESİNE RAZI OLMAYACAĞIZ.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonu`nda kabul edilen "ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUN TASARISI" üzerine 30 Haziran
2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
28 Haziran 2016 tarihinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu`nda
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"ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUN TASARISI" görüşülmüş ve hükümetçe teklif edilen tasarı
aynen kabul edilmiştir.
Komisyonda kabul edilen yasa tasarısı, ülkemize büyük bir yük getirirken birçok akademik
meslek disiplininin yanı sıra mühendis, mimar ve şehir plancılarını kendi ülkesinde yabancı
saymaktadır.
Yasa tasarısı, akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamayan yabancıyı nitelikli işgücü,
kanıtlayan ülke vatandaşını ara eleman konumuna getirmektedir. Yabancıya bağımsız çalışma
izni veren tasarı, ülke vatandaşının serbest çalışma hakkını ise elinden alarak yabancıların
yanında düşük ücretli çalışan konumuna getirmektedir.
Siyasal iktidarın TMMOB Yasası`nda yapacağı değişiklikle ülkemiz kapıları akademik ve
mesleki yeterliliği kanıtlanmamış yabancı mühendis, mimar ve şehir plancılarına sonuna
kadar açılmaktadır!
Oysa, ülkemizde mühendis, mimar ve şehir plancılarının büyük bir kısmı işsizdir ya da meslek
dışı işte çalışmaktadır.
Egemen devlet olgusu, uluslararası hukukta karşılılık ilkesi üzerinden ilişki kurar. Hiçbir ülke
tek taraflı olarak kendi vatandaşı aleyhine taviz vermez. Ancak, siyasal iktidar, tek bir ülke
lehine değil, dünyadaki 191 ülkenin sermayesi lehine kendi vatandaşının aleyhine yasa
hazırlamıştır.
Gelişmiş ülkeler, ülkemiz insanına turist olarak vize dahi vermezken, tüm dünya ülke
vatandaşları hiçbir denetim ve kontrole tabi olmaksızın ülkemize gelecekler ve beyana dayalı
meslek icra edebileceklerdir.
Kimsenin gitmek istemediği Suudi Arabistan bile, ülkemiz mühendis, mimar ve şehir
plancılarına ülkelerine girişte sınav uygularken, Türkiye`de Suudi mühendis, mimar ve şehir
plancıları diploma denkliğine ve mesleki yeterliliğe tabi olmayacaktır. Suudi Arabistan sadece
bir örnektir.
Ülke vatandaşı olan mühendis, mimar ve şehir plancılarını uluslararası sermayeye teslim
etmeye çalışan siyasal iktidar anayasal suç işlemeye hazırlanmaktadır.
Bu yasa tasarısı,
1.Hizmet sunumunda vatandaşa değil yabancıya öncelik veren,
2.Vatandaşı için aradığı koşulları yabancıdan istemeyen,
3.Mühendislik, mimarlık, hekimlik vb. hizmetlerde yabancılarda akademik ve mesleki
yeterlilik aramayan,
4.Ülkemizde işsizlik oranının yüksek olduğu üniversite mezunlarını görmek yerine, yabancı
şirketlerin ülkeye getireceği -mühendis, mimar, şehir plancısı olduğunu dahi bilmediğimizkontrol edilmeyen beyana dayalı mühendis ve mimarların istihdamına olanak veren,
5.Vergi ödemelerine gerek olmaksızın, yabancıların uzaktan (ülkeye gelmeden) hizmet
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sunmasını sağlayan,
6.Yabancıların serbest meslek mensubu olarak kendi ad ve namlarına kolayca hizmet
sunmalarının önünü açarak kendi vatandaşı aleyhine haksız rekabet ortamı yaratan,
7.Yabancılara, nitelikleri bir yana, çalışma ve ikamet izni dahi almalarına gerek kalmaksızın
muafiyet tanıyan,
8.Kamu yararına dernek ve vergi muafiyeti olan vakıflarda yabancılara çalışma iznine tabi
olmadan çalışma hakkı veren,
9.Ar-Ge ve Serbest Bölgeler konusunda özel hüküm getiren,
bir niteliğe sahiptir.
Hazırladıkları yasayla akademik ve mesleki yeterliliği olmayan mühendis, mimar ve şehir
plancıları ülkemizde meslek icra edecekler ve denetimden muaf olacaklardır!
Yabancı bir üniversiteden mezun yurttaşımız ülkemizde çalışacağı zaman her türlü
denetimden geçecekken, aynı üniversiteden mezun yabancı ülke vatandaşı ülkemize hiçbir
denetimden geçmeden girecektir.
Meclis`e sunulan yasa taslağı, denetimsiz bir sermaye akışı ve denetimsiz bir hizmet
sunumunu yasalaştırmak anlamına gelmektedir.
Biz, yabancıların çalışma izni konusunda değişiklik yapan bu tasarının Meclis gündeminden
çekilmesini istiyoruz.
Kendi ülkesinde yabancı konumuna getirilen mühendis, mimar ve şehir plancıları, yurttaşlık
haklarını elinden almak isteyenlere "dur!" diyecektir.
Mühendisini, mimarını, şehir plancısını gözden çıkaranlar bilmelidirler ki, bu ülkenin
mühendis, mimar ve şehir plancıları da kendilerini gözden çıkaracaktır.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SİVAS KATLİAMINI
UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!...

Bundan 23 yıl önce, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Madımak Oteli` nde emek ve demokrasi
savunucusu 33 aydın ve sanatçımız yakılarak katledilmiştir.
Katliamın yaşandığı 1993 yılından günümüze gerçek bir yüzleşme sağlanamamış ve adalet
arayışları hep oyalanmıştır. 2 Temmuz günü 35 canımız saatler süren bir provokasyonun
sonucu yakılırken güvenlik güçleri ve yetkili makamlar seyirci kalmıştır. Dönemin başbakanı
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katliamcılara kol kanat gererek, "çok şükür otelin çevresindeki vatandaşlarımıza bir zarar
gelmemiştir" açıklamasında bulunmuştur. Aradan geçen yıllar boyunca süren davalarda
deliller yok edildi, olayın asıl sorumluları yargı karşısına çıkarılmadı. Katillerin avukatlığını
yapan birçok ismin bugün iktidar partisi milletvekilliği koltuklarını doldurduğunu gördük.
Faillerinin bir kısmı "zaman aşımı" ile ceza almaktan kurtarılırken, dönemin başbakanı bu
kararı, "Milletimize hayırlı olsun" diyerek karşıladı. Davaya ilişkin en son verilen zaman aşımı
kararını görüşecek olan Anayasa Mahkemesinin üyelerinden birinin, sanıkların avukatı olduğu
ortaya çıktı.
Ülkemizin geleceğe temiz bir sayfa açarak ilerlemesi için geçmişte yaşanan katliamlarla
yüzleşmesi gerekmektedir. 23 yıl önce gerçekleştirilen Sivas Katliamı bugün hâlâ toplumun
vicdanında açık bir yara olarak kanamaya devam etmektedir. Eli kanlı çeteler, katliamcı
zihniyet bu hesabı sorulmamış olaydan güç alarak yeni katliamlara imza atmaktadır. Sivas` ı
yakan zihniyet bugün başta Irak ve Suriye olmak üzere dünyanın dört bir yanında katliamlara
devam etmektedir.
Toplumsal belleğimizde derin bir yara bırakan Sivas katliamı, geçen zaman içerisinde
unutturulmak istenmiş ancak tüm çabalara rağmen unutturulamamıştır. Bu katliamı
planlayan, destekleyen ve besleyen zihniyetle yüzleşilmediği, katliamın sorumluları açığa
çıkarılmadığı, sorumluları saklayan ve koruyanlar hesap vermediği sürece, bu yara kanamaya
devam edecektir.
Şairlerin, aydınların, gazetecilerin katledilmediği, gelecek güzel günlere inanan insanlarımızın
öldürülüp yakılmadığı bir Türkiye için, halkımızın bağımsızlık, demokrasi, eşitlik ve özgürlük
mücadelesinin yanında olacağız.
Sivas katliamını unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
2 Temmuz 2016, Ankara

ÜLKEMİZDE SURUÇ, DİYARBAKIR, ANKARA TREN GARI, MERASİM SOKAK ve KIZILAY,
BURSA, GAZİANTEP, İSTANBUL SULTANAHMET, İSTİKLAL, VEZNECİLER ve
ATATÜRK HAVAALANI,
BELÇİKA`DA BRÜKSEL, FRANSA`DA PARİS ve NİCE YETER ARTIK!!!
TÜM KATLİAMLARI KINADIĞIMIZ GİBİ FRANSA`NIN NİCE ŞEHRİNDE Kİ HAİN SALDIRIYI DA
LANETLİYORUZ ve KINIYORUZ.
14 Temmuz 2016 Tarihinde Fransa` nın Nice Kentinde Gerçekleştirilen Katliam Oda
Yönetim Kurulumuz Tarafından Yapılan Basın Açıklaması ile Kınanmıştır.
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Ülkemizde hain saldırılar sonucu gerçekleştirilen katliamlara paralel olarak Avrupa
ülkelerinde de katliamlar devam etmektedir. Son olarak Fransa`nın Nice kentinde 14
Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu an itibariyle 84 kişinin hayatını
kaybetmesi ve yüzlerce insan yaralanmasıyla sonuçlanan katliamı şiddetle kınıyoruz.
Hain saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Fransa halkına başsağlığı,
yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Dünyada uygulanmakta olan emperyalist politikalar, yaşanan iktidar savaşları ve sömürü
düzeni başta orta doğu ülkeleri olmak üzere ülkemizde ve dünyanın pek çok kentinde terör
eylemleri ile katliamların yaşanmasına neden olmaktadır. Halkımıza ve dünya halklarına
yaşatılan katliamlar ve ölümler insanlığın kaderi değildir.
Ülkemizde ve dünyada yaşanan ölümlerin sona ermesi ve barışın egemen olması için
emperyalizmin dünya halkları üzerinde ki sömürü düzeninin sona erdirilmesi, demokrasinin
yaşama geçirilmesi, eşit, özgür ve hakça bölüşen bir dünyanın kurulması gerekmektedir.
Barışın, emeğin, özgürlüklerin ve demokrasinin yanında yer alarak yaşanan bu kanlı ve kirli
savaşa karşı durmadığımız sürece yaşanan ölümler artarak devam edecek ve hem ülkemiz
hem de dünyamız her gün biraz daha karanlığa doğru yol alacaktır.
Halkımıza ve dünya halklarına dayatılan bu kirli, kanlı ve karanlık sürecin kimlere hizmet
ettiğini çok iyi biliyoruz. Teröre teslim olmak istemiyoruz ve asla da olmayacağız. Halkımıza
ve dünya halklarına yaşatılan ölümlere alışmayacağız ve kabullenmeyeceğiz.
Savaşa Karşı Barışı
Ölüme Karşı Yaşamı
Savunmaya Her Zaman, Her Yerde Devam Edeceğiz
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
15 Temmuz 2016, Ankara

NE DARBE NE DİKTA, YAŞASIN BAĞIMSIZ DEMOKRATİK TÜRKİYE
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 16 Temmuz 2016 tarihinde bir basın
açıklaması yaptı.
Sömürü, baskı, zulüm düzeninin çeşitli savunucuları el birliğiyle ülkeyi mahvettiler. Bu
durumdan çıkış yolu askeri darbeler değildir.
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Şu an süren kavga bizim için verilen bir kavga değildir. Bizim mücadelemiz aynı zamanda bu
kavganın tarafları iledir. Bizim mücadelemiz sömürü, baskı, zulüm, işsizlik, yoksulluk
düzeniyle, bağımsızlık, cumhuriyet, laiklik, demokrasi, emek ve barış düşmanlarıyladır.
Bu nedenle, ne AKP karanlığına teslim olacağız, ne de çözümü darbelerde arayacağız.
Askeri darbe girişiminin, camilerden okunan ve halk üzerinde daha ağır bir diktatörlüğe
varacak olan cihat çağrılarına dönüşmesi ile yeni bir kaotik ortama giriyoruz.
Bu sürecin görünen sonucu, eğer mücadele etmezsek açık bir diktatörlük, açık bir faşizm ve
başkanlık rejimi olacaktır.
Buna izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin halktan, emekten, barıştan ve demokrasiden yana
güçleriyle birlikte mücadeleye devam edeceğiz.
Örgütlü halkı hiçbir güç yenemez. Birbirimize güvenerek, bunu kanıtlayacağız.,
Bütün sömürücüleri, zalimleri, istismarcıları hayatımızdan kovacağız.
Kahrolsun Faşizm!
Ne Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Bağımsız, Demokratik Türkiye!..
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DARBEYE DE DİKTAYA DA TESLİM OLMAYACAĞIZ
DEMOKRASİYİ BÜTÜN ANTİDEMOKRATİK GÜÇLERE KARŞI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu; 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde
gerçekleştirilen darbe girişimine karşı bir basın açıklaması yapmıştır.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak 62 yıldır demokrasiden yana olduk. Anti
demokratik tüm uygulamalara ve güçlere karşı mücadele verdik ve vermeye de devam
edeceğiz.
Sömürü, baskı ve zulüm düzeninin tüm savunucuları el birliğiyle ülkeyi uçurumun eşiğine
getirdiler. Yaşanan süreç göstermiştir ki çatışmanın tarafları demokrasi dışı yollarda
mutabıktırlar. Bu güçler şu anki rejimi birlikte inşa ettiler ve ülkemizi mahvettiler. Bu
durumdan çıkış yolu ne askeri darbeler ne de önümüzde ki günlerde yaşanması muhtemel anti
demokratik uygulamalar ve hukuksuzluklar değildir.
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Yaşanan kavga ezilen, sömürülen halkımızın ve bizim kavgamız değildir. Bizim mücadelemiz
emekçiler ve ezilen halklar için bağımsızlık, demokrasi, cumhuriyet ve laikliği geliştirmek, geniş
halk kitlelerinin sömürü, baskı, zulüm, işsizlik, yoksulluk düzeninden etkilenmesini önlemek ve
bir bütün olarak emek ve barış düşmanlarıyladır. Bu nedenle, diktaya ve darbeye karşı
mücadele etmeye devam edeceğiz.
Darbe girişiminin ardında camilerden okutturulan ve medyadan gönderilen mesajlarla adeta
cihat çağrıları yapılmaktadır. Ülkemiz mevcut durumu derinleştirecek, açık bir diktatörlüğe ve
başkanlık rejimine girmiş durumdadır. Bu sürece dur diyecek tek güç, halkın ve gerçek
demokrasi güçlerinin birleşik muhalefeti ve mücadelesi olacaktır.
Maden Mühendisleri Odası olarak; eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, çağdaş ve barıştan
yana bir ülke için diktatörlük soslu demokrasi aldatmalarına karşı halkımızla birlikte mücadele
etmeye devam edeceğiz.
Darbeye de Diktaya da Hayır,
Yaşasın Bağımsız, Demokratik Türkiye

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
16 Temmuz 2016, Ankara

OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ İSTİYORUZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, OHAL kararı üzerine 21 Temmuz 2016
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, her zaman darbelere karşı olmuş, demokrasinin
vazgeçilmez olduğuna inanmıştır.
15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen askeri darbe girişimi de Birliğimiz tarafından şiddetle
kınanmıştır.
Ancak, darbe sonrası gidişat ayrıca endişe vericidir. Darbeyi fırsata çevirip, bir sivil darbe
yapılması, rejimin daha da otoriterleştirilmesi kabul edilemez. Darbe girişimi, başkanlık yoluna
giden bir fırsat olarak görülmemelidir.
Darbeyi gerekçe gösterip, halkın egemenliğini kısıtlayacak, hukuku geri plana atacak
"olağanüstü hal" gibi uygulamalara başvurulmasını doğru bulmuyoruz.
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Bakanlar Kurulu`nun OHAL ilanı sivil darbe ile Başkanlık sisteminin Başkomutanlık adı altında
uygulanması, kurumsallaştırılması anlamına gelmektedir. OHAL ile Meclis devre dışı
bırakılmakta, hukuk askıya alınmakta ve tüm yönetim KHK`lara dayanarak Cumhurbaşkanına
verilmektedir.
Darbe girişimi sonrası gerekli soruşturma ve araştırma süreçleri gerçekleştirilmeden, hukukun
temel ilkeleri gözetilmeden yapılan kamudan görev almaların cadı avına dönüştürülmesinden
endişe duymaktayız.
Darbeciler demokratik hukuk devleti ölçütlerine göre yargılanmalıdır. Gündeme getirilen
"idam" gibi insanlık dışı bir cezanın tartışılması yerine hukukun üstünlüğü tesis edilmelidir.
Ülkemizin 7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana içine çekilmeye çalışıldığı karanlık girdaptan
çıkışı OHAL uygulamalarıyla değil, daha fazla demokrasi, laiklik, temel hak ve özgürlüklerin
güvence altına alınması, yargıda bağımsızlığın sağlanması, evrensel hukuk ve adaletin tesisiyle
mümkündür.
TMMOB`nin demokratik, özgür ve laik bir Türkiye için emek ve demokrasi örgütleriyle ortak
mücadelesi sürecektir.
Ne Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Bağımsız, Demokratik Türkiye!..

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
MESLEK MENSUPLARIMIZI MESLEKLERİNİ YAPAMAZ DURUMA GETİRECEKTİR
TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından 3 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete` de
yayımlanarak yürürlüğe giren "Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmelik" hakkında
yürütmenin durdurulması ve yönetmeliğin iptali için Danıştay`da dava açılmıştır.
18 Şubat 2015 tarihinde yayınlanan 6592 sayılı Maden Kanunu değişikliğinde tanımlanan ve
geçici 30. maddesi ile de 18 Şubat 2016 da yayımlanması ve uygulanmasına başlanması
gereken "Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmelik" ancak 3 Haziran 2016 tarihinde ve
henüz "Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği" çıkmadan Resmi Gazete` de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi
hazırlayacak Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilerin, kuruluş, yükümlülük ve denetim şartlarını
düzenleyen YTK Yönetmeliği, Maden Mühendisleri Odası ve sektör temsilcilerinin görüşleri
dikkate alınmadan, ülke şartları göz ardı edilerek, birçok eksiklikler ile birlikte çıkarılmıştır.
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Soma ve Ermenek Facialarından sonra yetkileri ve sorumlulukları ile iş güvenceleri dikkate
alınmadan maden mühendisleri günah keçisi olarak gösterilmiş ve bunun sonucunda da Teknik
Nezaretçilik kaldırılarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri ile sorumlulukları YTK`
lar aracılığı ile maden mühendislerine yüklenmiştir.
▪

Yayımlanan YTK yönetmeliğinin 10. maddesinin 18. fıkrasında "YTK`lar yer altı kömür
işletmelerinde üç ayda bir, diğer yer altı maden işletmelerinde ise altı ayda bir Ek4`de yer alan raporu hazırlayarak bir örneğini ruhsat sahibi ile işletmeciye vermekle
ve bir örneğini kendi bünyesinde muhafaza etmekle yükümlüdür." ibaresi getirilerek
hukuksal sorumluluk YTK` lar üstüne yıkılmak istenmektedir. Bu durum Anayasa‘nın
7., 124. ve 128. maddelerine aykırı olarak madenlerdeki denetimin özelleştirilerek
piyasalaştırılması anlamına gelmektedir. (Anayasa Mahkemesi 24/12/1986 tarih ve E.
1985/20, K. 1986/30 sayılı Kararı)

▪

YTK Yönetmeliği ile Maden Mühendisliği diplomalarımız yok sayılmakta ve
mesleğimizin icrası MİGEM` in insafına bırakılmaktadır.

▪

YTK Yönetmeliği ile devletin yapması gereken denetim ve gözetim piyasalaştırılarak
adeta özelleştirilmektedir.

▪

YTK Yönetmeliği ile maden mühendislerine gerekli sorumluluklar verilirken bu
sorumlulukların yerine getirilebilmesi için hiçbir yetki verilmemektedir.

▪

YTK Yönetmeliği, rapor, proje ve her türlü teknik belgenin hazırlanmasında hiçbir
bilimsel kriter getirmemektedir.

▪

YTK Yönetmeliği Maden Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile idarenin hukuksal
sorumluluklarını, yer altı işletmelerinde hazırlanacak Değerlendirme Raporu yoluyla
YTK` lara ve mühendislere yüklenmektedir.

▪

YTK Yönetmeliği ile sözleşme, ücret tarifesi, yetki düzenlemesi gibi konularda bir
düzenleme getirmemektedir.

▪

YTK Yönetmeliği TMMOB Kanunu` na göre çıkarılmış olan TMMOB Maden
Mühendisleri Odası SMMH Yönetmeliğini yok sayarak Maden Kanunu kapsamında
Maden Mühendisliği hizmetlerini sınırlandırmaktadır.

▪

YTK Yönetmeliği, Anayasaya ve kanunlara aykırı olarak; kanunda bulunmayan tanım
ve görevleri yönetmelikle düzenlemektedir.

▪

YTK Yönetmeliğinde meslek içi rekabet, dayanışma, bağımsızlık, tarafsızlık, kamu
yararı, meslek onuru gibi meslek etiği hakkında bir düzenleme bulunmamaktadır.

İlgili resmî kurumları, sorumluluktan kurtarmaya yönelik olarak hazırlanan YTK Yönetmeliği, bu
haliyle, mühendisleri etkisizleştirmekte, mesleklerini gerektiği gibi ve özgürce yapabilmelerini
engellemektedir.
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YTK Yönetmeliği; mühendislik bilim ve tekniği, kamu yararı ve sektörün ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak hazırlanmamıştır. Bu yönetmelik madencilik sektörünün sorunlarını çözmek
bir yana daha da artmasına neden olacaktır. Vakit geçirmeden üniversitelerin, meslek odaları
ve sektör temsilcilerinin katılımı ve görüşleri doğrultusunda mühendislik bilim ve tekniğine
disiplinine uygun, kamu yararı doğrultusunda yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir.
Açıklanan nedenler ile Odamız tarafından; 03.06.2016 tarih ve 29731 sayılı Resmi Gazete` de
yayımlanarak yürürlüğe giren "Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile İlgili Yönetmelik" in 2 nci
maddesinin 1 inci fıkrasında geçen "süresinin uzatılması" ibaresinin; 5 inci maddesinin 5 inci
fıkrasının; 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinin; 10 uncu maddesinin 1, 5, 6, 12, 13,
14, 15, 17, 18 inci fıkralarının; 12 inci maddesinin; 17 inci maddesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci
fıkralarının; 18 inci maddesinin; 21 inci maddesinin 3, 7, 9, 10, 12, 13 üncü fıkralarının; geçici
1 inci maddesinin; geçici 2 nci maddesinin; EK-2`nin ve EK-4`ün yürütmesinin durdurulması ve
iptali istemi ile Danıştay nezdinde dava açılmıştır.
Üyelerimize ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
3 Ağustos 2016, Ankara

FAŞİZME, DARBELERE VE OHAL`E KARŞI GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİYORUZ
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB`nin öncülüğünde bir araya gelen emek ve demokrasi güçleri,
faşizme, darbelere ve OHAL`e karşı umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için "Emek
ve Demokrasi için Güç Birliği" oluşumunu 11 Ağustos 2016 Perşembe günü Ankara`da
düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.
Emek ve demokrasi örgütlerinin başkanlarının katıldığı basın toplantısında metni KESK Eş
Başkanı Lami Özgen okudu.
Karanlık ve zor bir dönemden geçiyoruz.
AKP`nin düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran tekçi, mezhepçi, faşizan ve
neo liberal politikaları, özellikle son yıllarda rejim değişikliğini hedefleyen uygulamaları
ülkemizi uçurumun kenarına getirmiş ve 15 Temmuz darbe girişimine de yol açan tehlikeli bir
ortam yaratmıştır.
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AKP iktidarının eski ortağı cemaat cuntasının başını çektiği kanlı darbe girişimi bastırıldı.
Ancak devletin tüm kademelerini teslim almış olan cemaati de içinde büyüten karanlığın bir
yüzü de bugün iktidardaki AKP`dir. Türkiye, gerici iktidarlar altında emperyalizme bağımlılığın
derinleştiği, emeğin sömürüldüğü, özgürlük, demokrasi ve laikliğe yönelik tüm kazanımların
yok edildiği bir ülke haline getirildi.
Darbenin bastırılması onu da içinde büyüten sistemin değişmesi anlamına gelmiyor.
AKP, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı karşı-darbeyle otoriter, baskıcı ve
sömürü düzenini sürdürmeye çalışıyor. OHAL yasalarına ve Kanun Hükmünde Kararnamelere
dayanarak kırıntısı kalan demokratik hak ve özgürlükleri bütünüyle askıya alıyor. KHK`ler ile
kamuda hiçbir gerekçe göstermeksizin başlatılan görevden almalar ve soruşturmalar muhalif
kesimlere yönelik baskı, tehdit ve topyekûn bertaraf etmeye dönüşüyor.
Tarihleri darbelerle mücadele içerisinde geçen, birçok bedeller ödeyen emek ve demokrasi
güçleri olarak darbe karşıtı tutumumuz dün de bugün de nettir.
Biliyoruz ki, bu gidişatı ancak emekten, demokrasiden, laiklikten, barış ve kardeşlikten yana
güçlerin mücadelesi durdurabilir. Bu bilinçle ülkemizin geleceğine sahip çıkmak, demokrasiyi,
laikliği, bağımsızlığı, barışı, eşitliği, özgürlüğü, adaleti savunmak ve gerçek kılmak için bir
araya geliyor, omuz omuza veriyoruz.
▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Emekçilere yönelik güvencesizleştirme, taşeronlaştırma, yoksullaştırma politikalarına,
işçi ve emekçilerin örgütlenme, toplu pazarlık, siyasi hak ve özgürlüklerinin önündeki
engellere ve iş cinayetlerine karşı güvenceli çalışmayı ve insanca yaşamı savunmak
için,
OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile yeni baskı yasalarıyla demokrasinin,
temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesine, dikta arayışlarına karşı gerçek demokrasiyi
savunmak için,
Gerici, tekçi, otoriter, mezhepçi ideolojinin devlet eliyle toplumu teslim alma
çabalarına karşı inanç özgürlüğünü de kapsayan gerçek laiklik mücadelesini büyütmek
için,
İçeride ve dışarıda yürütülen savaş politikalarının durdurulması, Kürt sorunun birlikte
ve eşit yaşam temelinde barışçıl, demokratik yol ve yöntemlerle siyasal çözümü için,
Emperyalizmin ortak geleceğimize karşı bölge ve ülkemizdeki müdahalelerine,
faşizme ve darbelere karşı ortak ve birlikte mücadele için,
Kadın emeği, kimliği, bedeni ve iradesine yönelik her tür eril, faşist ve gerici
politikalara karşı kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesini yükseltmek için,
Aleviler başta olmak üzere toplumun tüm inanç gruplarına, kültürel farklılıklara
yönelik tekçi, mezhepçi, ayrıştırıcı politikalara ve saldırılara karşı birlikte mücadele
etmek için,
Kentlerimize, doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için,
Hangi siyasal görüş, kimlik ve inançtan olursa olsun ezilenlere, emekçilere, gençliğe ve
tüm ötekileştirilenlere yönelik her tür saldırı, baskı ve şiddete karşı birlikte durmak
için,
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Emek, barış ve demokrasiden yana güçler olarak gelecek güzel günlere duyduğumuz
inançla umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için yan yana geldiğimizi, omuz
omuza verdiğimizi, Emek ve Demokrasi için Güç Birliği`ni oluşturduğumuzu duyuruyoruz.
Eşit, özgür, demokratik bir ortak gelecek için umutluyuz, bir aradayız, kararlıyız!
Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!
EMEK VE DEMOKRASİ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (DİSK)
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (KESK)
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB)
TÜRK TABİBLERİ BİRLİĞİ (TTB)
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ (DBP)
DEVRİMCİ PARTİ (DP)
EMEK PARTİSİ (EMEP)
EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ (EHP)
EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ (ESP)
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP)
SOSYALİST EMEKÇİLER PARTİSİ (SEP)
SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ (SYKP)
YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ (YSGP)
HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ (HDK)
HAZİRAN HAREKETİ
HALKEVLERİ
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD)
HACI BEKTAŞ-I VELİ VAKFI
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEKLERİ (PSAKD)
ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU
DEMOKRATİK ALEVİ DERNEKLERİ (DAD)

TMMOB Maden ve Jeoloji Mühendisleri Odaları Yönetim Kurulları
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşülerek Genel Kurul
Gündemine Gelen
"Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının" 31. maddesi ile
3213 sayılı Maden Kanunu` na Eklenen "Ek Madde 14" ün Tasarıdan Çıkarılması İçin Ortak
Basın Açıklaması Yaptılar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan "Türkiye Varlık
Fonu Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
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Tasarısının, 31. maddesi ile 3213 sayılı Maden Kanunu` na iki ek madde eklenmesi
öngörülmektedir.
Söz konusu tasarının 31. Maddesinde yer alan, Ek Madde 14 ile "Ulusal Maden Kaynak ve
Rezerv Raporlama Komisyonu" kısaca UMREK adı altında bir komisyon kurulmaktadır. Her ne
kadar komisyonun madenlerin aranması, araştırılması ve üretilmesi ile ilgili açık, güvenilir,
uygulanabilir kaynak ve rezerv bilgilerini oluşturmak, bunlarla ilgili raporlama standartları ve
kriterler belirlemek, sistem kurmak, uygulamak, geliştirmek ve yayımlamak, bu faaliyetler ile
ilgili strateji ve hedefler oluşturmak amacı ile kurulacağı belirtilmiş olsa da; aslında
amaçlananın yetkin kişi ve/veya yetkilendirilmiş tüzel kişi adı altında, yetkin kişi ve/veya
yetkilendirilmiş tüzel kişilerde aranan nitelikleri belirlemek, bunlara eğitim vermek,
sertifikalandırmak, sicil ve sicil kayıtlarını tutmak, denetlemek, ihtar vermek, belgeleri askıya
almak veya iptal etmek, uluslararası benzeri kuruluşlara üye olmak veya bunlarla işbirliği
yapmak, görev alanına giren konularda eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak ve
bu faaliyetler ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve yayımlamak olduğu Kanunun tasarı metninden
anlaşılmaktadır.
6592 sayılı değişiklik ile Maden Kanunu` na eklenen "Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi" kurumunun,
Anayasa` ya aykırılığı ortada iken; Anayasa Mahkemesi` ne yapılmış olan başvurunun
sonucunu beklemeksizin, yapılan bu düzenleme hukuk devletinin temel ilkelerine de aykırıdır.
Anayasanın 135. ve 130. maddelerine aykırı şekilde Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim
Kuruluşlarını dışlayan, öngörülen teşkilat yapısını yok eden, üniversitelerce verilen lisans ve
lisansüstü eğitimleri ve diplomalarımızı yok sayan bir sistemin kurulmasını öngören tasarı
maddesinin kabul edilebilmesi mümkün değildir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Kanunun da yapılan değişiklikler gereği çıkarılması
gerekli yönetmelikleri bir buçuk yılı aşkın süredir çıkaramamıştır. Bu sebeple sektörü ve
üyelerimizi mağdur eden uygulamalar ortada dururken, Meslek Odalarımızın görüşleri
alınmaksızın kapalı kapılar ardında hazırlanan ve bir torba kanun içerisine yedirilerek TBMM`
ne sunulan bu düzenleme kabul edilemez niteliktedir.
2012 yılında çıkarılan Başbakanlık Genelgesi ile cendere içine alınan madencilik sektöründe
geçen 4 yıllık süre içerisinde %35 oranında küçülme yaşayan, düşen emtia fiyatları nedeniyle
her gün işletmelerin kapandığı, binlerce mühendis ve işçinin işsiz kaldığı bir dönemde üretim
ekonomisine dayalı sektörel çözümler üretmek yerine var olan işsizliği daha da artıracak bu
düzenlemenin gündeme taşınması da anlaşılamamaktadır.
Bu tasarıya göre; ülkemizde ki mühendislik fakültelerinin maden ve jeoloji mühendisliği
bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak 3458 sayılı
mühendislik kanunu uyarınca almış oldukları diplomalar ile mühendislik yapmaya hak
kazanmış olan mühendislerimiz yetersiz olarak değerlendirilmektedir.
Yine bu tasarıya göre mühendislerimiz; kimlerden oluşacağı bilinmeyen, tamamı Bakanlık
tarafından atanacak ve yetkinliklerinin neler olduğu bilinmeyen komisyon üyeleri tarafından
ikinci bir kez yetkilendirilmek istenmesi hem hukuken hem de vicdanen doğru değildir.
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Bu tasarının yasalaşması durumunda; üniversitelerimizin mühendislik bölümlerinden mezun
olmaya hak kazanmış, meslek ve mühendislik eğitiminin gerektirdiği tüm derslerde başarılı
olmuş ve gerek üniversite sistemi gerek ise 3458 sayılı mühendislik kanunu ile tanınmış
diplomaya sahip olan mühendisler madencilik alanında belge ve rapor üretemeyecek ve
hazırlayıp imzalayamayacaklardır.
Yine bu yasa taslağına göre, üniversite diploması sahibi olmanın ötesinde ayrıca 5, 10 veya 15
yıl gibi belirlenecek sürelerde madenciliğin aynı alanında çalışmış olan, açılacak olan ücretli
kurslara giden ve ücretli sınavlardan başarılı olan çok sınırlı sayıda mühendis bu işleri yapmaya
yetkili kılınacaktır. Üniversite eğitiminin sağlayamadığı yetkinliğin, verilecek kısa süreli
eğitimlerle sağlanacağı öngörülmektedir. Günümüz koşullarında, deneyimsizliğin tüm hizmet
kusurlarının tek nedeni olmadığı, piyasa koşulları ve daha fazla kar elde etme anlayışının ve
eksik, yetersiz kamusal denetimin asıl olarak olumsuz sonuçlara yol açtığı da bilinmektedir.
Diğer taraftan, yabancı mühendislerin çalışma koşullarına hiçbir kısıt getirilmez iken, kendi
mühendislerimizin önemli bir kısmı niteliksiz ve yetersiz olarak sınıflandırılacaktır. Bunun
sonucunda mühendis imzası çok az sayıda seçkin mühendise tanınırken, rapor hazırlama ve
imza hakkı tanınmayarak yetersiz olarak sıfatlandırılmış nitelikli işgücü ya önemli oranda
madencilik sektörünün dışına atılarak işsiz kalacak ya da bu az sayıda seçkin ve yetkin
mühendisin hizmetine sunulacaktır. Herhangi bir mühendislik hizmeti ifasında yetkinlik esas
ölçüt haline getirilecek ve bu koşullar içinde dahi gerek yabancı gerekse yerli mühendisler
arasında rekabet koşulları yok edilecektir.
Bu tasarı ile mühendislik hizmetlerinde kamu denetimi de yok edilmiş olacaktır. Yetkin
mühendis olarak belgelendirilerek tecrübe ve yetkinliğe sahip olduğu varsayılan kişilerin her
yaptığı iş ve hazırladığı her rapor doğru kabul edilerek işin ve hizmetin yerinde denetim ve
kontrolü ciddi zafiyete uğrayacaktır.
Bu yasa tasarısıyla getirilen düzenlemenin gerçekte uzmanlık ve ileri düzeyde bilgilenmeyi
sağlayacak ve kaliteyi arttıracak hiçbir yanı bulunmamakta; tam tersine mühendislik
hizmetlerinin daha acımasız koşullarda daha kalitesiz gerçekleştirilmesine yol açacaktır.
Yine bu tasarı ile en çok zararı genç, işsiz ve yoksul mühendisler görecektir. Eğitim öğretim alt
yapısı ve kadroları yeterli olmayan üniversitelerde, eşit koşullarda eğitim şansı olmayan ve
ancak kendilerine sunulan imkânlarla mühendis unvanını alabilen genç mühendisler yeniden
bir değerlendirmeye tabii tutulacak ve bu unvanı da kullanamaz hale gelecektir. Bu ayıklama,
var olan eşitsizliği daha da derinleştirerek, doğumundan itibaren eşitsiz koşullarda yaşam
mücadelesi vermek zorunda olan genç mühendislerin, eğitimini aldıkları meslek alanından da
dışlanmasına neden olacak ve yaşam mücadelesinde umutsuz bırakılmasına yol açacaktır.
Madencilikte mevcut sorunların kaynağına inmeyen, mühendisler ve mimarlar arasında
kastlaşma oluşturacak olan yetkin mühendis uygulamasını getiren bu tasarı maddesinin
"Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" nın 31 inci maddesinin geri çekilerek yapılan yanlıştan
dönülmesi gerekmektedir.
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Biz madencilik alanında faaliyet gösteren mühendis odaları olarak, ülkenin ve toplumun
yararına olan madencilik politikalarının hayata geçirilmesine ve üyelerimizin haklarını korumak
için yaşamın her alanında mücadele etmeye devam edeceğiz.
Saygılarımızla,

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

15 Ağustos 2016, Ankara

TORBA YASALARLA ÜLKEMİZİN EN DEĞERLİ KURUM VE KURULUŞLARI ÖZELLEŞTİRİLMEK
İSTENİYOR
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edilen
"Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının" 35. Maddesi İle
100‘ den Fazla Özel ve Stratejik Kurumun Özelleştirme Kanunu Kapsamına
Alınmasına Karşı TMMOB Maden Mühendisleri Odası Tarafından Basın
Açıklaması Yapılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Türkiye Varlık Fonu
Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısının 35. Maddesiyle "24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları
Hakkında Kanuna" aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 6- Özel bütçeli idarelere ait ticari amaçlı kuruluşlardaki hisseler ile varlıklardan
bu idarelerce Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilenler, bu Kanun hükümleri
çerçevesinde özelleştirilir. Elde edilen özelleştirme gelirinden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
tarafından yapılan özelleştirme giderleri ve elde edilen gelirin %5‘ i düşüldükten sonra kalan
miktar ilgili idareye aktarılır." şeklinde olup tasarıyla, 100‘ den fazla kurumun varlıklarını ve
ticari hisselerini özelleştirme idaresine devretmeleri sağlanıp bu şekilde özelleştirme yolu
açılıyor.
Tasarıya göre; aralarında başta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Maden Tetkik Arama
Genel Müdürlüğü (MTA) gibi madencilik kuruluşları olmak üzere Atatürk Orman Çiftliği Genel
Müdürlüğü, Atatürk Kültür Merkezi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, GAP
Başkanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, PTT, TRT, İller Bankası,
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TÜBİTAK, Milli Piyango, TPAO, DSİ, GAP Başkanlığı, DHMİ, YURTKUR, Karayolları Genel
Müdürlüğü, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Spor Genel Müdürlüğü‘‘
nün de olduğu kurumlar, varlıklarını özelleştirme idaresine devrederek, ihale yasasının
kapsamı dışında özelleştirebilecek.
Tasarıyla özelleştirme kapsamına alınan kurum ve kuruluşlar dikkatlice incelendiğinde
geçmişte yapılmış olan özelleştirmelerden farklı olarak ticari kuruluşların yanı sıra sosyal
devlet olmanın gereği pek çok kuruluş ile stratejik kurum ve kuruluşların da özelleştirme
kapsamına alındığı görülecektir.
Yapılan bu düzenleme ile ülkemizin tapusu adeta Özelleştirme İdaresi Başkanlığı‘ na verilerek
yüzde beşlik komisyonla halkımızın 1923 yılından itibaren emekle kurduğu ve bugünlere
getirmiş olduğu tüm kurum ve kuruluşlar haraç mezat satışa sunulacaktır.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak, aynı yasa tasarısı içerisinde yer alan ve Odamız
tarafından 15 Ağustos tarihinde yapılmış olan açıklamada tasarı metninden geri çekilmesi
istenen 31. Madde metni ile birlikte 35. Maddenin de tasarı metninden çıkarılmasını ülkemiz,
halkımız ve üyelerimiz adına talep ediyoruz.
Saygılarımızla,
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
16 Ağustos 2016, Ankara

DİYARBAKIR, VAN, ELAZIĞ… SALDIRILARI LANETLİYORUZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Diyarbakır, Van, Elazığ‘daki patlamalar
üzerine 18 Ağustos 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Diyarbakır, Van, Elazığ…
Ardı ardına patlayan bombalar… Onlarca ölü, yüzlerce yaralı…
Ülkemiz uzun süredir Suriye`nin bir benzeri haline getirilmek ve iç savaşa sürüklenmek
isteniyor.
İçerisine sokulduğumuz karanlık süreçte saldırıları gerçekleştirenleri ve bu karanlık zemini
hazırlayanları şiddetle kınıyoruz.
Patlayan bombalar ve katliamlar bu ülkenin kaderi değildir.
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Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar
diliyoruz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

GAZİANTEP` TE GERÇEKLEŞTİRİLEN KATLİAMI LANETLİYORUZ, KINIYORUZ.
22 Ağustos 2016 Tarihinde Gaziantep` te Bir Çocuk Tarafından Gerçekleştirilen Bombalı
Katliam Oda Yönetim Kurulumuz Tarafından Yapılan Basın Açıklaması ile Kınanmıştır.
Ülkemizde Suruç katliamıyla başlayan ve saymakta zorlandığımız katliamlar ne yazık ki Elazığ
ve Gaziantep katliamlarıyla devam etmiştir. Ülkemize ve halkımıza yaşatılan katliamlar
sonucunda yüzlerce insanımız yaşamını kaybetmiş binlerce insanımız ise sakat kalmış ve
yaralanmıştır.
Gaziantep` te 20 Ağustos 2016 tarihinde bir çocuk tarafından gerçekleştirilen ve 51
vatandaşımız ölümü, 64 vatandaşımızın yaralanması ile sonuçlanan katliamı şiddetle kınıyor ve
lanetliyoruz.
Başta halkımız olmak üzere hain saldırıda hayatını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine ve
yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Ülkemizde yaşanan katliamlar ile iç ve dış siyasi gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde
ülkemizin Ortadoğu batağına çekilerek komşularımızda yaşanan ve yaşatılan süreçlere benzer
ortamlara çekilmek istendiğini görmek zor olmasa gerek.
Ülkemize ve halkımıza dayatılan bu kirli, kanlı ve karanlık sürecin kimlere hizmet ettiği herkes
tarafından bilinmektedir. Barışın, emeğin, özgürlüklerin ve demokrasinin yanında yer alarak
yaşanan bu kanlı ve kirli savaşa karşı durmadığımız sürece yaşanan ölümler artarak devam
edecek ve ülkemiz her gün biraz daha karanlığa doğru yol alacaktır.
Terörün halkımızı teslim almasına ve ülkemizin Ortadoğu batağına saplanarak Suriye` de ki
savaşa benzer bir savaşa sürüklenmesine asla izin vermeyeceğiz.
Savaşa Karşı Barışı,
Ölüme Karşı Yaşamı, savunmaya devam edeceğiz.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
22 Ağustos 2016, Ankara
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ÜLKEDE BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla 31
Ağustos 2016 tarihinde bir açıklama yaptı.
Ülkemiz son bir yıldır art arda patlayan bombalar, içeride ve dışarıda körüklenen şiddet,
emperyalist güçlerin ülkemiz ve bölge üzerine projeleriyle savaşın gölgesinde yaşar hale geldi.
İçeride, Kürt sorununda baskı, şiddet ve terör her iki tarafta da derin acılara yol açmakta,
milliyetçilik ve militarizm körüklenerek halklar birbirine düşman edilmeye çalışılmaktadır. Biz,
bir arada, kardeşçe, eşit, özgür bir ülkede tüm farklılarımızla birlikte yaşamak istiyoruz.
Suriye`de yaşananlara karşı yıllarca emperyalist müdahalenin yanında yer alıp bu ülkenin
yıkımında rol üstlenenler, şimdi IŞİD ve YPG/PYD`ye müdahale gerekçesiyle Suriye`ye
müdahalede bulunmaktadır.
Her gün yeni bir acıya, patlamaya, terör saldırısına uyanıyoruz ve artık "yeter" diyoruz.
Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı, ülkemizin Suriye`nin bir benzeri haline getirilmek
istenmesine karşı tüm demokratik güçleri, siyasi partileri seslerini barıştan yana yükseltmeye
çağırıyoruz.
TMMOB, bölgemizde ve ülkemizde yaratılmak istenen kaos ortamına, savaş dayatmalarına,
yeni dünya düzeni teorilerine karşı daima barıştan, demokrasiden, özgürlüklerden yanadır.
TMMOB, emperyalizme, faşizme, gericiliğe, halkların birbirine kırdırılmasına karşı çıkmaya;
eşit, özgür, laik, demokratik ve bir arada yaşamın hâkim kılınacağı demokratik bir Türkiye
mücadelesine devam edecektir ve daima savaş çığlıklarına karşı barışın yanında yer alacaktır.
1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir kez daha "Savaşa hayır, barış hemen şimdi" diyoruz ve
"Ülkede, bölgede, dünyada barış" istiyoruz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜNDE
BARIŞ İÇİNDE; ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR DÜNYA ve ÜLKE İSTİYORUZ…
ÜYELERİMİZİ, HALKIMIZI VE TÜM DÜNYA HALKLARINI BARIŞA SAHİP ÇIKMAYA
ÇAĞIRIYORUZ.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 1 Eylül Dünya Barış Günü`nde "Barış
İçinde Özgür Demokratik Bir Dünya ve Ülke" talebiyle bir basın açıklaması yaptı.
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İkinci Dünya Savaşı diye bilinen ikinci büyük emperyalist paylaşım savaşı, 1 Eylül 1939 günü
Nazilerin Polonya‘ yı işgaliyle başladı. Ardında 52 milyon ölü, milyonlarca yaralı, sakat ve moloz
yığını hale gelmiş kentler ile acı ve gözyaşları bıraktı. İnsanlık tarihinin en acımasız, en kanlı ve
en kirli emperyalist paylaşım savaşının başladığı gün " 1 EYLÜL" Dünya Barış günü olarak kabul
edildi.
1 EYLÜL` de hepimizin hayalleri var. Barışı, kardeşçe ve özgürce yaşamayı hayal ediyoruz. Türk‘
ü, Kürt‘ ü, Laz‘ ı, Çerkez‘ i, Arap‘ ı, Ermeni‘ si, Rum‘ u, Pomak‘ ı, Ezidi‘ si, Süryani‘ si, Gürcü‘ sü,
Roman‘ ı her milliyetten; kadın, erkek, LGBTİ bireyi her cinsiyetten; genç, yaşlı her yaştan;
Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Sünni, Alevi her inançtan ve inançsız insan bu hayali düşlüyoruz.
Ancak ne yazık ki bu güzel düşlerimiz emperyalizmin bulunduğumuz coğrafyada ve ülkemizde
uygulamaya soktuğu kan ve gözyaşı dolu hain planlar nedeniyle hayalden öte gidememektedir.
Ülkemiz, son yıllarda yaşadığımız coğrafyada uygulanan barış karşıtı politikalar nedeniyle art
arda patlayan bombalar, içeride ve dışarıda körüklenen şiddet, emperyalist güçlerin ülkemiz
ve bölge üzerine projeleriyle bir savaşa sokulmaktadır.
ABD ve diğer Emperyalist güçlerin işgal ettiği bölgelerde kendi çıkarları için demokrasi, barış,
özgürlük adına bu politikalara devam etmeleri, daha fazla kan ve gözyaşını da beraberinde
getirecektir. Bağımsız, barış ve özgürlükten yana tavır koyan tüm güçlerin ortadaki oyunu fark
edip her fırsatta ve her platformda bu aşağılık politikaları deşifre etmeleri gerekmektedir.
Biz barış içinde yaşanabilen, sermayenin değil, emeğin ve insanlığın en büyük değer olduğu bir
dünya istiyoruz.
Biz, bütün dünyada ekilen nefret tohumlarına, halklar arasında yaratılan düşmanlığa karşı barış
istiyoruz, yaşadığımız coğrafyada bölge halklarıyla dostluk ve kardeşlik içinde yaşamak
istiyoruz.
Biz, savaşa, işgale ve talana ortak olmayan, demokratik, laik sosyal hukuk devleti niteliğine
sahip, kimliği, kültürü, dili, dini, mezhebi, görüşü ne olursa olsun, eşit haklara sahip yurttaşlar
olarak yaşayabileceğimiz, bağımsız, özgür ve barış içinde bir Türkiye istiyoruz.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak;
"1 Eylül, barışın alanlarda hep birlikte ve daha yüksek sesle dile getirildiği gündür."
"1 Eylül emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin kanlı, kirli hesapları uğruna her gün yüzlerce insanın
öldürüldüğü ülkemizde ve Ortadoğu coğrafyasında akan kan dursun demenin günüdür."
"1 Eylül, ülkemizde ve dünyanın her köşesinde ölen ve öldürülen insanlarımızın hesabı
sorulsun demenin günüdür."
"1 Eylül demokratik hak ve özgürlük taleplerini dillendirmenin, barış yolunun
demokratikleşmeden geçtiğini haykırmanın günüdür." diyoruz ve halkımızı, üyelerimizi
ülkemizin dört bir yanında, kentlerinde, meydanlarda el ele, omuz omuza ve gönül gönüle,
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halaylarla, türkülerle kutlanacak "1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ" etkinliklerinde "ÜLKEDE BARIŞ
DÜNYA DA BARIŞ" şiarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
1 Eylül 2016, Ankara

EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ ELÇİLERİMİZİ ANIYORUZ!
Emek, Barış ve Demokrasi şiarı ile ülkemizin dört bir yanından kopup gelen barış elçilerinin
yükselen mücadelesini engellemek isteyen odaklar Ankara Garını 10 Ekim 2015 de kana
boyadılar. Emek, Barış ve Demokrasi için yola çıktığımız barış elçilerimizden 101 canımızı 10
Ekim 2015 de egemen güçler ile birlikte hareket eden hain IŞİD canilerinin canlı bomba
saldırısından koruyamadık.
Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamı olarak tarihe geçen Ankara katliamının birinci yılında
barış elçilerimizi saygıyla anarken, barış için kaybettiğimiz canlarımızın ortaya koydukları
barış talebi gerçekleşene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.
Her türlü korku ve kargaşa ile şekillendirilen iç politika ile birlikte komşularla sürdürülen
savaş politikalarının yaratığı atmosfer geleceğimizi her gün daha da karanlığa
sürüklemektedir. Bu baskıcı politikaları geriletmek için, kaybettiğimiz elçilerimizin hesabını
sormak için alanlarda olacağız.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
09 Ekim 2016 Ankara

ERMENEK` TE YAŞAMINI KAYBEDEN MADEN EMEKÇİLERİNİ SAYGI İLE ANIYORUZ!
UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAĞIZ
İki yıl önce Karaman İli Ermenek İlçesinde özel sektör tarafından rodövans usulüyle üretim
yapılan yeraltı kömür ocağında meydana gelen maden faciası sonucu 18 maden işçisi su
altında kalarak yaşamını kaybetmiştir.
Odamız facianın yaşandığı günden beri sorumluların ortaya çıkarılması ve hak ettikleri
cezaları alması için mücadelesini sürdürmüştür. Davanın sonuçları Odamız gibi maden
emekçilerinin yakınlarını ve demokratik kamuoyunu mutlu etmemiştir. Odamız dava ile ilgili
gelişebilecek yeni durumların takipçisi olmaya devam edecektir.
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Maden facialarından yaşamını kaybeden maden emekçilerini saygı ile anıyoruz. Maden
faciaları yaşanmaması için yetkilileri görevlerini yapmaya çağırıyoruz.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
28 Ekim 2016, Ankara

KANTARIN TOPUZU KAÇIRILMIŞTIR.
KANUN HÜKÜMÜNDE KARARNAMELER CADI AVINA DÖNÜŞMÜŞTÜR
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER GERİ ÇEKİLMELİDİR!
İktidardaki AKP hükümeti birlikte hareket ederek uzunca bir süre ülkeyi birlikte yönettikleri,
"ne istediler de vermedik" dedikleri ve adını devlet içinde paralel yapılanma olarak ifade
buyurdukları yol arkadaşlarının 15 Temmuz 2016 tarihinde ki başarısız darbe girişimlerini
fırsata çevireceklerini darbe sonrası vakit geçirmeden açıklamıştı.
Darbe girişimi sırasında yaptığımız açıklama; "Sömürü, baskı ve zulüm düzeninin tüm
savunucuları el birliğiyle ülkeyi uçurumun eşiğine getirdiler. Yaşanan süreç göstermiştir ki
çatışmanın tarafları demokrasi dışı yollarda mutabıktırlar. Bu güçler şu anki rejimi birlikte
inşa ettiler ve ülkemizi mahvettiler. Bu durumdan çıkış yolu ne askeri darbeler ne de
önümüzde ki günlerde yaşanması muhtemel anti demokratik uygulamalar ve
hukuksuzluklar değildir." biçimindedir.
AKP hükümeti tarafından 29 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 675 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) odamız organlarında bulunan üyelerimiz, kamu
işyerlerinde mesleklerini icra ederken aynı zamanda yürüttükleri demokratik ve sendikal
mücadele nedeniyle asılsız ithamlar sonucu görevlerinden ihraç edilmiştir. KHK`nin
gerekçelerinde belirtilenlerle uzaktan yakından ilgisi olamayan üyelerimizin derhal
görevlerine iade edilmelerini talep etmekteyiz.
Demokrasi aldatmaları ile demokratik bir ülke demokratik bir toplum inşa etmek mümkün
görünmemektedir. Seçilmişlerin görevlerini sonlandırmak, tutuklamak, gazeteleri,
televizyonları kapatmak gazetecileri gözaltına almak, üniversitelerin rektör seçimlerini
dikkate almayan anlayışların antidemokratik tutum olduğu gerçeği önümüzde dururken;
rektörlük seçimlerinin tamamen ortadan kaldırılması ise aldatmacanın aldatmacasıdır.
Cadı avına son verilsin!
Kanun Hükmünde Kararnameler Geri Çekilsin!
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
31 Ekim 2016, Ankara
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HDP MİLLETVEKİLLERİ DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, HDP milletvekillerinin gece yarısı
operasyonuyla gözaltına alınması üzerine 4 Kasım 2016 tarihinde bir açıklama yaptı.
4 Kasım 2016 günü, HDP Genel Merkezine ve milletvekillerinin evlerine gece yarısı yapılan bir
baskınla aralarında HDP Eş Genel Başkanlarının da bulunduğu 11 milletvekili gözaltına alınmış;
Selahattin Demirtaş gözaltının ardından savcının tutuklama talebi ile mahkemeye sevk
edilmiştir.
HDP milletvekillerinin gözaltına alınması kabul edilemez. Bu operasyon; eşit yurttaşlık
temelinde, barış içinde, bir arada yaşama umudumuza yapılmış bir darbedir.
Gözaltına alınan HDP milletvekilleri derhal serbest bırakılmalıdır.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak; Türkiye`nin geleceğinin dikta rejiminden değil,
demokrasinin evrensel değerlerinden geçtiğini bir kez daha vurguluyoruz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

CADI AVINA SON VERİLSİN!
ERŞAT AKYAZILI DERHAL GÖREVİNE İADE EDİLMELİDİR!
İktidar 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL adı altında sivil darbeye yönelmiştir. İlan
ettiği OHAL kapsamında çıkarılan KHK`ler ile yaşamın her alanına müdahale etmeye
başlamıştır. Bu darbe girişimini fırsatçılığa çeviren AKP iktidarının aylardır sürdürdüğü cadı
avında hedefin AKP ve Saray`a muhalefet eden tüm muhalefet katmanları olduğunu yaşayarak
defalarca gördük. AKP hükümeti on binlerce kamu çalışanını görevden uzaklaştırıp, ihraç edip;
yüzlercesini gözaltına alırken, kendisine muhalif olarak gördüğü tüm muhalefet güçleriyle
hesaplaşmaya çalışmaktadır. OHAL darbesine sığınarak halkın iradesine el konulmuş, meclis
işlevsiz hale getirilmiş, seçilmiş belediye başkanları ve milletvekilleri tutuklanmış, hukuk
olağanüstü bir şekilde ayaklar altına alınmıştır. OHAL olağanlaşırken hukuksuzluklar kanun
hükmüne bağlanmıştır.
Peş peşe yayınlanan KHK`ler ile kamu çalışanlarının işlerinden edildiği, rektör seçimlerinin
kaldırıldığı, akademisyenlerin üniversitelerden atıldığı; muhalif TV kanallarının kapatılarak
seslerinin kısılmaya çalışıldığı, gazetecilerin tutuklandığı; gazetelerin, edebiyat dergilerinin,
çocuklar için daha iyi bir dünya yaratmak için çalışan derneklerin bile kapatıldığı ama çocuk
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istismarcısı gerici vakıfların desteklendiği bu dönemde Olağanüstü Hal bahane edilerek tüm bu
yapılanlar meşruymuş gibi gösterilmek isteniyor.
Son olarak 29 Ekimde yayınlanan 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname`de yine binlerce
kamu görevlisi sorgusuz, sualsiz olarak işlerinden çıkarıldı. 29 Ekim`de yayınlanan 675 sayılı
KHK ile kamu işyerlerinde mesleklerini icra ederken aynı zamanda demokratik sendikal
mücadele yürütmeleri nedeniyle içlerinde TMMOB Maden Mühendisleri Odası Denetleme
Kurulu üyesi Mehmet Erşat Akyazılı`nın da bulunduğu binlerce kamu çalışanı görevlerinden
ihraç edilmiştir.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı 24 Odamız, Anayasa`nın 135. Maddesi ve 6235
sayılı TMMOB yasası kapsamında faaliyet yürüten, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
tüzel kişiliğine sahiptir. Yasa tarafından tanımlanan amaç ve görevlerini; meslektaşlarımızın ve
mesleğin haklarının korunması, geliştirilmesi, üyelerinin hak ve çıkarlarının korunması, çalışma
alanlarının disipline edilmesi, geliştirilmesi yönünde uygulayan üye ve yöneticilerimiz, bu
kapsamda mesleki-toplumsal sorumluluklar üstlenmektedir.
Mehmet Erşat Akyazılı da bu kapsamda Maden Mühendisleri Odası`nda Denetleme Kurulu
üyeliği yürütmektedir. Sivil darbeyi sürdüren AKP Hükümeti açısından meslektaşımızın temel
suçu demokrasiyi savunması özgürlükten, eşitlikten, adaletten, barıştan yana, yani evrensel
insan haklarından yana tavır almasıdır.
Darbelere ve dikta rejimlerine karşı duran Odalarımızın ve TMMOB`nin üyelerini de içine alan
bu cadı avına bir an önce son verilmelidir. İşten ihraç edilen Erşat Akyazılı, vakit kaybetmeden
görevine iade edilmelidir.
TMMOB Ankara İl Koordinasyonu olarak Maden Mühendisi Erşat Akyazılı ile dayanışma içinde
olduğumuz bildirir, ülkenin içinde bulunduğu bu karanlığa karşı tüm toplumsal muhalefet
güçleriyle ve ilerici halk kesimleriyle birlikte omuz omuza mücadele etmekten
vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Ankara İl Koordinasyon Kurulu

SİVİL DARBE UYGULAMALARINDAN VAZGEÇİN!
KHK‘LAR İLE İŞTEN ATILMALARA SON VERİN!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, OHAL kapsamında çıkartılan KHK‘lar ile
2054‘ü mühendis, mimar olmak üzere 150 binin üzerinde kamu görevlisinin işten
çıkarılması ya da açığa alınmasıyla ilgili olarak 28 Kasım 2016 tarihinde bir basın açıklaması
yaptı.
15 Temmuz`un ardından ilan edilen OHAL ve peş peşe yayımlanan 12 Kanun Hükmünde
Kararname ile ülkemizin sokulduğu kargaşa, içinden çıkılamaz bir hale geliyor. Toplumsal
muhalefetin bastırıldığı, sivil darbenin ihtiyaçlarının art arda yasalaştığı ve bunlara karşı ses
çıkaran herkesin sesinin kesilmeye çalışıldığı OHAL süresince 2054‘ü mühendis, mimar olmak
üzere 150 binin üzerinde kamu görevlisi işten çıkarıldı ya da açığa alındı.
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AFAD‘dan 16, TRT‘den 16, Vakıflar Genel Müdürlüğü`nden 33, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı`ndan 23, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`ndan 91, TSE‘den 11, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı`ndan 249, Maliye Bakanlığı`ndan 2, Devlet Malzeme Ofisi`nden 2, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı`ndan 453, Gençlik ve Spor Bakanlığı`ndan 6, SGK‘dan 6, Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü`nden 20, TÜİK‘ten 6, Sağlık Bakanlığı`ndan 27, Sivil Havacılıktan 14,
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı`ndan 33, İçişleri Bakanlığı`ndan 30, Mahalli
İdarelerden 239, Orman ve Su İşleri Bakanlığı`ndan 197, Devlet Demiryolları‘ndan 50,
DHMİ‘den 13, KGM‘den 48, EGM‘den 5, YÖK‘ten 433, MEB‘den 8, PTT‘den 5, Adalet
Bakanlığı`ndan 11 ve çeşitli müdürlüklerden 10 olmak üzere toplam 2054 mühendis, mimar ve
şehir plancısı unvanlı meslektaşımız kamudan ihraç edildi.
İşten çıkarmaların tamamı, soruşturmasız, sorgusuz, sualsiz gerçekleştirildi. İhbarlarla ve
bireysel inisiyatiflerle hazırlanan listelerle on binlerce insan açığa alındı veya işlerinden ihraç
edildi. Neredeyse okullarda, üniversitelerde ders verecek öğretmen ve öğretim görevlisi;
bakanlıklarda çalışma yürütecek mühendis, belediyelerde hizmet üretecek memur kalmadı.
İnsanların temel hukuk normlarının dışında, temel insan haklarına aykırı olarak işlerinden
atılması; hiçbir sorgu yapılmadan, savunma hakkının elinden alınması kabul edilemez. Kamu
görevlilerine uygulanacak tüm yaptırımlar adaletli ve eşit olmalıdır.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, insan haklarının ayaklar altına alınmasına karşıdır.
Özellikle son yayımlanan KHK`lar ile toplumsal muhalefet unsurları olan, demokratik sendikal
mücadele yürüten, mesleklerini kamu yararını gözeterek icra eden kişilerin işlerinden
atılmasının arkasında toplumsal muhalefetin etkisizleştirilmesi amacının olduğunu biliyoruz.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, yüzünü emekten, demokrasiden, barıştan yana
dönmüş tüm üyelerinin ve tüm kamu görevlilerinin yanında olacaktır.
Bu akıl almaz uygulamalara, KHK`lar ile açığa alınmalara ve işten çıkarılmalara son verilsin!
Hukuk dışı uygulamalarla işlerine son verilenler, açığa alınanlar görevlerine derhal iade edilsin!
Hukuksuz uygulamalara, OHAL düzenine karşı mücadele etmeye, demokrasinin evrensel
değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanca bir yaşam, onurlu bir gelecek için verdiğimiz
mücadeleyi asla bırakmayacağız!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ADANA ALADAĞ`DA KIZ ÖĞRENCİ YURDU YANGINI KAZA DEĞİL,
SORUMLUSU SİYASİ İKTİDAR OLAN BİR CİNAYETTİR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Adana Aladağ‘da kız öğrenci yurdunda
meydana gelen yangın üzerine 30 Kasım 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Adana`nın Aladağ ilçesinde bulunan Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği
Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu`nda dün gece çıkan yangında çocuklarımızı kaybettik.
Öncelikle çocuklarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralı çocuklarımıza da acil şifa diliyoruz.
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Bu facia bir kaza ya da kader değildir. Bu, denetimsizliğin yol açtığı, sorumlusunun da siyasi
iktidar olduğu bir cinayettir.
Yasa dışı tarikat-cemaat yurtlarının önünü açan, eğitim sistemini paralı hale getiren, yoksul
ailelerin çocuklarını tarikatların, cemaatlerin kucağına iten AKP iktidarı, bu yurtları hiçbir
koşulda denetlemeyerek bu katliamın hazırlayıcısı olmuştur.
Siyasi İktidar, faciadan sonra gerçeklerin ortaya çıkartılmasını engellemek için de çareyi her
zaman olduğu gibi yayın yasağı ilan etmekte bulmuştur.
Olay yerine ulaşan TMMOB heyetinin ilk gözlemlerine göre yangın elektrik kontağından
çıkmıştır.
Zemin + 2 kattan oluşan betonarme binanın zemin kaplamaları PVC malzemedendir ve bu da
yangının büyümesine, çabuk yayılmasına ve zehirlenmelere yol açmıştır.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangın merdiveni kapısının kilitli olması nedeniyle
çocukların kaçış imkânı olmamış, ölenlerin çoğu duman zehirlenmesi nedeniyle hayatını
kaybetmiştir. Yaralanmaların büyük bir çoğunluğu ise kaçış amacıyla binadan atlamalardan
kaynaklanmıştır.
Öncelikle ifade etmek isteriz ki; Okullar, sağlık tesisleri, yurtlar gibi insanların yoğun olarak
bulunduğu binalar yangın algılama, uyarma, yangın söndürme vb. insan sağlığını ve can
güvenliğini garanti altına alacak teçhizatlarla donatılmak zorundadır. Bu sistemlerin ulusal,
uluslararası tekniğe uygun yapılmasının yanı sıra, yine uluslararası kabul görmüş teknik
şartnameler ve yönetmelikler çerçevesinde sürekli olarak bakım ve periyodik kontrolleri
gerçekleştirilmelidir.
Öte yandan, yangın çıktığında binadan hızla uzaklaşmayı sağlayacak kaçış yollarının ve
sistemlerin açık, kullanılabilir durumda olması önemlidir. Yangın felaketlerinde sıklıkla yaşanan
yangın merdiveninin kapalı tutulması, yangın tüplerinin boş olması veya yangın dolaplarının
kilitli tutulması gibi ihmalkârlıklar can kayıplarının artmasına neden olmaktadır.
Çocuklarımızın, gençlerimizin kaldıkları yurtların büyük bir kısmı, Aladağ örneğinde olduğu gibi
projelendirme ve imalat sırasında yurt olarak tasarlanmamış ve kullanım izni alırken de
uygunluk kriterleri aranmamıştır. Aladağ bir ilk değildir ve bu zihniyetle devam edilirse son da
olmayacaktır.
Adana`da yaşanan felaket denetimsizliğin, vurdumduymazlığın bir sonucudur. Özel ve kamuya
ait tüm yurtlar acilen uygunluk kriterleri açısından denetlenmeli, amaca uygun olmayanlar
işletme dışı bırakılmalı, eksiklikleri tespit edilen yurtların iyileştirme çalışmaları planlı bir
şekilde ve süratle yerine getirilmelidir.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ARTIK YETER DİYORUZ ve LANETLİYORUZ!
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan YÜKSEL, İstanbul`daki
terör saldırısı üzerine 11 Aralık 2016 tarihinde bir açıklama yaptı.
10 Aralık 2016 tarihinde saat 22.30 sıralarında İstanbul Beşiktaş` ta ve Maçka Parkı` nda
gerçekleştirilen saldırılar sonucunda şu anki bilgilere göre 30` u polis olmak üzere toplam 38
kişi hayatını kaybetmiş ve yaşanan ölümler nedeniyle yüreğimize bir kez daha acı düşmüştür.
Gerçekleştirilen saldırılarda başta yaşamını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına olmak
üzere tüm halkımıza başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak, nedeni ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin
terörün her türlüsünü lanetliyoruz.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak, savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunmaya
devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyor ve ülkemizin içine sokulmak istenildiği kaos
ortamına karşı toplumun tüm kesimlerini duyarlı olmaya ve barış için bir olmaya birlik olmaya
çağırıyoruz.
Ülkemizde barışın egemen olması için, ülkemizin kaosa teslim olmaması için halkımızla birlikte
direneceğiz ve teröre teslim olmayacağız.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
11 Aralık 2016, Ankara

İSTANBUL`DA YAŞANAN KATLİAMI KINIYORUZ, LANETLİYORUZ
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, İstanbul’ da yeni yıl kutlamaları
sırasında düzenlenen terör saldırısına ilişkin 1 Ocak 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
2017 yılına girerken 2016 yılında yaşanan ölümler yaşanmasın, ülkemize barış egemen olsun
dileklerimiz ne yazık ki yeterli olmadı 2017 yılına büyük bir acıyla ve ölümlerle girdik.
İstanbul`da bir eğlence merkezinde yeni yıl kutlamaları yapan insanlara yönelik gerçekleştirilen
terör saldırısında alınan son resmi bilgilere göre 39 kişinin hayatını kaybettiği ve 4`ü ağır olmak
üzere 65 yaralının olduğu öğrenilmiştir.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak 2016 yılının son günlerinde yeni yıl için
yayınladığımız mesajda göçlerin, savaşların ve ölümlerin olmadığı, barışın ve kardeşliğin
egemen olduğu bir dünya ve ülke dileğinde bulunduk. Ancak 2017 yılının ilk saatlerinde,
yaşadığımız katliam tüm dünya halkları ile birlikte bizlere de büyük bir acı yaşattı.
Ülkemizin üzerine karabasan gibi çöken, insanlık düşmanı bu karanlık zihniyet ve bu zihniyetin
katliamlar ülkesi haline getirdiği ülkemizde nefes alamaz, yaşayamaz olduk.
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İstanbul`da gerçekleştirilen bu katliamı yapanları ve yaptıranları, bu katliama neden olanları
ve nedenleri yaratanları lanetliyoruz.
Ülkemizde demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin, barışın, kardeşliğin ve adaletin egemen olacağı
günlerin geleceği umuduyla başta hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları olmak üzere tüm
halkımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
01.01.2017, Ankara

Anayasa Değişikliği Referandumunda,
Ülkemiz, Halkımız, Cumhuriyet, Demokrasi, Laiklik İçin,
Meslek Alanlarımız ve Meslek Örgütlülüklerimiz İçin "Hayır" Diyeceğiz
İMO Teoman Öztürk Toplantı salonunda 11 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB 44.
Dönem II. Danışma Kurulu‘nda üyeler 12.00‘de yapılan basın açıklamasıyla anayasa
referandumunda "HAYIR" diyeceklerini kamuoyu ile paylaştı.
TMMOB 44. Dönem II. Danışma Kurulu 11 Şubat 2017 tarihinde İMO Teoman Öztürk Toplantı
salonunda gerçekleştirildi. Anayasa değişikliği ve referandum gündemiyle toplanan Kurul,
Referandum süreci boyunca ülkenin dört bir yanında TMMOB‘nin tüm birimlerinin çalışması
ile hayata geçirilecek olan TMMOB Hayır Programına son halini verdi.
Saat 12.00‘de Danışma Kurulu tüm üyeleriyle bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Bağlı 24 Odası ve yarım milyonu aşan mimar, mühendis, şehir plancısı üyesi bulunan Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 44. Dönem İkinci Danışma Kurulu`nu, 11 Şubat 2017
Cumartesi günü, "Anayasa Değişikliği ve Referandum Süreci" gündemi ile Ankara`da
toplamıştır.
Danışma Kurulumuz, OHAL Kararnamelerinin Anayasa, Meclis ve yargının üstünde fiili bir
konum edindiği, toplumsal muhalefetin baskı ve şiddetle sindirilmeye çalışıldığı, basın-yayın
organlarının, derneklerin kapatıldığı, gazetecilerin, belediye başkanlarının, milletvekillerinin
cezaevlerine kapatıldığı, aralarında yöneticilerimizin ve üyelerimizin de bulunduğu ilerici,
demokrat kamu çalışanlarının, ülkemizin beyinleri olan öğretim görevlilerinin bütün özlük
hakları ellerinden alınarak işten atıldığı koşullarda toplanmıştır.
Danışma Kurulumuz, ülkemizin içinde bulunduğu süreci; Saray-AKP iktidarının siyasal sistem
ve rejim değişimini, Anayasa ve hukuk ihlalleriyle, ülkemizi ve halkımızı kaosa, krize,
çatışmalara yönlendirdiği bir süreç olarak değerlendirmektedir.
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İçinde bulunduğumuz anayasa değişikliği referandum süreci, dünyadaki ve Türkiye`deki
anayasa yapım süreçlerinden, anayasal gelenek ve birikimlerden, anayasal devlet anlayışından
tamamen kopuktur.
Sistem-rejim değişimini içeren anayasalar, belirli bir toplumsal meşruiyeti temsil eden Kurucu
Meclisler tarafından yapılır. Önümüzdeki değişiklik istemi ise, böylesi bir toplumsal taban
meşruiyetinden tamamen yoksundur.
İktidarların yetkilerinin sınırlandırılması, egemenliğin kayıtsız koşulsuz halkta/ulusta olması ve
kişi ya da kişiler tarafından değil seçimler ve temsil esaslı organlar ve kurullar tarafından,
dahası yasama-yargı-yürütme erklerinin kuvvetler ayrılığı ilkesi içinde kullanılması
gerekliliklerinden yoksundur.
Bu teklif çoğunluğu elinde bulundurduğunu düşünen iktidar partisinin rejim değişikliği ve tek
kişi diktasını dayatmaktadır. Partili Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kişilerin milletvekili,
bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı, Cumhurbaşkanına Meclisi feshetme, bütçe
hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerini, büyükelçileri, üst düzey kamu
yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını belirleme yetkisi tanıyan anayasa değişikliği
teklifi, özetle bir dikta rejimi getirecektir.
Yürütme güçlerinin tek kişide toplanmasının, uzak tarihteki örnekleri mutlakiyetçi, otokratik
rejimler; yakın tarihteki örnekleri ise faşist rejimler olmuştur.
Hazırlık sürecinde halkın, anayasa hukukçularının, baroların, üniversitelerin, özerk meslek
kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerinin görüşü alınmamış, oylanması sırasında Meclis İç
Tüzüğü`ndeki gizli oy esası açıkça ihlal edilmiştir.
Ülkemizde OHAL koşullarında Anayasa değişikliği ilk kez yaşanmamaktadır. 1982 Anayasası da
benzer şekilde sıkıyönetim koşullarında hazırlanmış ve halkoyuna sunulmuştur. yüzde 92`lik
bir oran ile çoğunluğun onayladığı 82 anayasası temel hak ve özgürlüklerin yok edildiği bir baskı
döneminde kabul ettirildiğinden dolayı toplum nezdinde hiçbir zaman meşruiyet
kazanamamıştır.
Gelecek kuşakların iradesini ipotek altına alacak ve Türkiye`nin kaderini belirleyecek bu
Anayasa değişikliği teklifi, yürürlükteki Anayasa`nın büyük ölçüde askıya alındığı, özgürlüklerin
yasaklandığı ve fiilen kullanılamadığı, toplumsal kutuplaşmanın tırmandırıldığı ortam ve
koşullarda referanduma sunulmaktadır.
Görsel ve yazılı basın denetim altındadır. İletişim özgürlüğü temelinde örgütlenmesi ve hizmet
vermesi gereken medya, yalnızca anayasa değişikliği lehine olan görüşlere hizmet vermek
üzere seferber edilmektedir. Muhalefet partileri, medyada sınırlı olarak yer alabilmekte;
hukukçular ve demokratik kitle örgütleri ise fikirlerini açıklayacak bir zemin bulamamakta,
ancak alternatif görüşlerin eşit şartlarda ifade edilemediği zeminlerde cılız bir sesle görüşlerini
ifade etmeye çalışmaktadır.
İki gün önce yayımlanan kararname ile Yüksek Seçim Kurulu‘nun özel radyo ve televizyonlara
yönelik denetim yetkisi kaldırılmıştır. Buna göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), özel TV ve
radyolara, eşitlik ilkesini de içeren esaslara aykırı yayın yapması halinde yayın durdurma ve
para cezası veremeyecektir.
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Referandum, yurttaşlara sunulan seçeneklerin şeffaf ve korkusuz bir biçimde tartışılabilmesini
ve tercihlerin serbestçe dillendirilebilmesini gerektirir. Ancak daha ilk günden kampanyaların
toplumsal kutuplaşmayı artıracak bir üslupla yürütüleceğinin sinyalleri verilmektedir. Daha ilk
günden tercihini "HAYIR" yönünde kullanacak vatandaşlar vatan haini, terörist gibi
yaftalamalara maruz bırakılmıştır.
Bu koşullarda yapılacak anayasa değişikliğinin bir meşruiyet sorunu yaşaması kaçınılmazdır.
Sonuç olarak, Danışma Kurulumuz, yurttaşlık sorumluluklarımızın ve kamusal, toplumsal
sorumluluklarımızın bir gereği olarak, referandumda "HAYIR" tutumunun benimsenmesini
tam bir görüş ve oy birliğiyle karar altına almıştır.
Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları; piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı
düzeni kalıcılaştırılacağı; fiili olarak uygulanan dinci-mezhepçi dikta rejimine yasal statü
kazandıracağı; bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne darbe vuracağı;
parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme erkleri arasındaki denge, fren, denetleme
mekanizmalarını, Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini, bağımsız
yargının varlık koşullarını ortadan kaldıracağı için Anayasa değişikliği teklifine "hayır"
demektedir.
Sadece üyelerimizi değil tüm halkımızı, eşit, özgür, demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte
yaşamı savunan her bir bireyi, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNİ REDDETMEYE VE
REFERANDUMDA TERCİHİNİ HAYIR`DAN YANA KULLANMAYA ÇAĞIRIYORUZ.
TMMOB 44. Dönem II. Danışma Kurulu

Dünya ve Ülkemiz Kadınlarının Mücadele Gününü Kutluyoruz.
Kadınlar Hayatın İçinde Özgürleşir, Mücadele Dayanışmayla Büyür.
8 Mart 2017` yi yüreklerimize düşen ateşle karşılıyoruz. Kadınlar Günü etkinliklerine katılmak
üzere Bursa` dan, Ankara` ya giderken trafik kazasında yaşamını kaybeden emekçi kadınların
ölümüyle sarsıldık. Kadın mücadelesinde hayatını kaybeden Türk Metal Sendikası üyesi Leyla
Çiçek, Refika Barışsever, Özlem İnan, Fatma Hacıoğlu, Güleydan Sezer, Elvan Mutlu ve Leyla
Yalçın` ı unutulmayacaklar arasına kattık. Örgütlü yaşama inanan bu yedi kadını ve yaşamın
her alanında, savaşlarda, her türlü şiddete, ayrımcılığa, tacize, tecavüze uğrayan, yaşamı,
bedeni, emeği için mücadele veren ve bu uğurda canını yitiren tüm kadınları saygıyla anıyoruz.
Tüm dünyada ve ülkemizde kadına yönelik cinsiyetçi söylem, şiddet ve eylemler ne yazık ki
hala devam ediyor. Bu konuda olumlu gelişmeler kaydeden ülkelerin yanı sıra, kapitalizmin
giderek artan baskısı, savaşlar ve göçler özellikle bazı coğrafyalarda kadınların üzerindeki kara
bulutları daha da arttırıyor.
Doğusu viran, batısı talan edilen bir coğrafyada bunca yaşanan yetmezmiş gibi kadına yönelik
şiddet artarak devam ediyor. Savaşlar, ekonomik baskılar ve buna bağlı işsizlik, mobing vb. her
zaman kadınları daha önce ve daha ağır vuruyor. Kadınlarımıza yönelik maddi, manevi her
türden şiddet ve ayırımcılık; eğitimli, eğitimsiz, meslek sahibi ya da vasıfsız diye ayırmadan her
alanda artarak sürüyor.
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Son bir yıl içinde bir kadın "etek giydiği" için otobüste tekmeleniyor, sanık "pantolon giyseydi
tahrik olmazdık" diye ifade veriyor, bir başkası; sevgilisi tarafından pompalı tüfekle başından
vuruluyor sanık, "lise aşkımdı, şaka yapıyordum" diye kendini savunuyor, bir adam; "sevgilime
hediyem var" diyerek bir kadını katlediyor, bir başka kadın parkta yürüyüş yaptığı için şiddete
maruz kalıyor, bir kadın belediye otobüsünde tecavüze uğruyor… ve saymakla bitmeyecek
daha bir çok olay artık her an her yerde günlük yaşantımıza giriyor. Tabii kadınlar gibi farklı
cinsel tercihleri olan bireyler de, tercihlerine saygı görmek bir yana bu zulümden fazlasıyla
nasibini alıyor.
Yasal düzenlemeler, düzenleme girişimleri, resmi ağızlar, sözde dini söylemler iş yerlerinde ve
sokaklardaki baskı ve şiddete dayanak oluyor, zemin hazırlamaya devam ediyor. Ancak artık
kadınlar "Susmuyor, Korkmuyor, İtaat Etmiyor" ve bunu her yerde haykırıyor. En güzel
örneklerinden birini 2016` da "tecavüz yasası" diye anılan "cinsel istismar düzenlemesi" ne
karşı duruşu ile gösteriyor ve geri adım attırıyor. Yine 2012 yılındaki kürtaj tasarısı da yine her
kesimden kadınların tepkisi sonucu geri çekilmiştir.
Kapitalizm de boş durmuyor, 8 Mart` ı mücadele günü olmaktan çıkartıyor, hediyelerle
geçiştirilen bir günmüş gibi lanse ederek emek sömürüsünü katlayarak çoğaltıyor.
Görünmeyen emeğiyle aile içinde sömürülen ve görevi kabul edilen her türlü bakım, ev işi vb.
yıpratıcı işi yüklenen kadın 8 Mart` ta eşitlik ve hak savaşı verirken, indirimlerle hediyelerle
sözde taltif ediliyor.
Peki mesleğimizde neler oluyor? Birçok alanda olduğu gibi mesleğimizde de kadınlar eşdeğer
işe eşit ücret alamıyor, işe alınırken son sırada, işten çıkarılırken ilk sırada yer alıyor. İş yeri
koşulları kadın istihdamına uygun hale getirilmediğinden erkek egemen alanlarda iş
verilmemesi için bahane oluşturuluyor. Hamilelik, emzirme vb. doğal nedenler iş ve para kaybı
olarak değerlendiriliyor, böylece kadınlar kapitalizmin kar hırsının hışmına daha fazla maruz
kalıyor. Bütün bu nedenlerle de kadın meslektaşlarımız sektör dışına itilmiş oluyor.
Çalışma hayatına girebilmiş kadınlar ise cam tavanların altında, yükselebilmek için sürekli daha
fazla emek harcamak zorunda kalıyor, daha çok çalışıyor hak ettiğinden çok daha azını alıyor.
Bir yandan ocakta, şantiyede, fabrikada görevlendirilmesi engellenirken, diğer taraftan saha
tecrübesi yetersiz gerekçesi ile yönetici kadrolara getirilmiyor. Çalışan kadının ev işçiliği,
aileden sorumlu oluşu yine değişmeyen görevi oluyor yani çift yönlü yangın büyüyor. Çocuklar
için kreş açılması gerekirken, ülkemizde kadınlar için kreş açılır mantığı sürdürülüyor, çocuk
bakım sorununu çözmek illaki kadının göreviymiş gibi lanse ediliyor. İş yerlerinde Kreş
zorunluluğu için kadın çalışan sayısına bakılması da başka bir ironidir ve kreş açılmasını
olanaksız kılmanın yolu az sayıda kadın çalıştırmaktır.
Peki kadın eşitsizliği konusunda diğer ülkelere göre nerelerdeyiz? Küresel Cinsiyet Ayrımcılığı
Endeksi ‘ ne göre Türkiye 2006 yılında 115 ülke içinde 105. sırada iken 2016 da 144 ülke
arasında 130. sırada ve geçen 10 yılda cinsiyet eşitsizliği konusunda aşama kaydedemediğimizi
görüyoruz.
Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan Küresel Cinsiyet Ayrımcılığı Endeksi ekonomik
katılım ve fırsat eşitliği ile sağlanan eğitim imkanı, siyasi güç ve sağlık hizmetlerine erişim
dikkate alınarak şekillendiriliyor. Türkiye bu yıl 130. sırada iken, ilk üç sırayı ise genellikle
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olduğu gibi İzlanda, Finlandiya ve Norveç alıyor. Türkiye‘ den iki sıra üstteki ülkeler sırasıyla
Kuveyt ve Moritanya. İki sıra altta yer alan ülkeler ise, Bahreyn ve Mısır. Kadınların ekonomiye
katılım fırsatı açısından 129. olarak yine Moritanya ve Bahreyn‘ in arasındayız. Eğitime
erişimde 109., siyasi yetkilendirme/güçlendirmede 98. sırada olan Türkiye, sağlık hizmetine
erişim sınıflamasında 38 ülke ile 1. sırayı paylaşıyor. Bu sağlık hizmetinin kalitesi ve yeterliliği
konusu ise ölçüm içinde tabii ki yer almıyor. İşte tüm bu nedenlerle kadınlar bu gidişe HAYIR
diyor.
Negatif ayrımcılığa, adaletsiz cinsiyetçi iş bölümüne, istihdam ve fırsat eşitsizliğine, yok
sayılmaya, fiziksel ve ruhsal her türlü şiddete, mobinge, tacize, tecavüze ve bütün bunların en
ağır şekilde yaşandığı savaş ve göçlere karşı bu yıl da kadınlar alanlarda buluşuyor, yaşamını
savunuyor.
Yaşasın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü,
Yaşasın Kadınların Örgütlü Mücadelesi,
Yaşasın Kadın Dayanışması,
Dünya ve Ülkemiz Kadınlarının Mücadele Gününü kutluyoruz,
Kadınlar Hayatın İçinde Özgürleşir, Mücadele Dayanışmayla Büyür,
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Kadın Komisyonu
8 Mart 2017, Ankara

ŞİRVAN FACİASINDA DA ASIL SORUMLULAR DIŞARIDA!
Şirvan`da özel bir şirkete ait maden ocağında 17 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen şev
kayması sonucunda hayatını kaybeden 16 işçiyle ilgili iddianame, Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından kabul edilmiştir. Savcılık tarafından 2 Aralık 2016 tarihinde hazırlanan bilirkişi ön
raporuna dayanılarak hazırlanan iddianamede, "kaymanın olduğu bölgedeki malzemenin suya
karşı göstermiş olduğu reaksiyon ve güvenlik katsayıları belirlenmiş olmasına rağmen, risk
taşıyan bölge ile ilgili yağış sonrası çalışmanın durdurulması ve güvenlik önlemlerinin alınması
gerekirken, bu hususun göz ardı edilerek daha alt kotlarda patlatma yapılmaya devam edildiği"
belirtilmektedir.
Savcılık iddianamesi ile aralarında maden, jeoloji ve kimya mühendislerinin bulunduğu 7
mühendis ile 4 alt işveren yetkilisi hakkında taksirle birden çok kişinin ölümüne neden
olmaktan dava açılmıştır.
Yargıtay pek çok kararında hayatın olağan akışına aykırı durumları dikkate almış ve bu yönde
kararlar vermiştir. Oysa ki bu olayda hem bilirkişi raporunda hem de iddianamede hayatın
olağan akışı dikkate alınmayarak çalışmanın durdurulmaması gerekçesiyle mühendisler önce
bilirkişi raporuyla kusurlu bulunmuşlar sonrada iddianame ile sanık durumuna
düşürülmüşlerdir.
79

Ülkemiz koşullarında maaşını işverenden alan, iş güvencesi ve mesleki bağımsızlığı olmayan
"daimi nezatretçilerin" ve "iş güvenliği uzmanlarının" çalışmayı durdurma yetkileri
bulunmamaktadır çünkü bu durum ülkemizde hayatın olağan akışına aykırıdır. Ancak yaşanan
facialarda çalışma hayatının olağan koşullarını belirleyen gerçek sorumlular yerine
mühendislerin günah keçisi ilan edilmeleri ise çalışma hayatının en belirgin ve olağan
özelliğidir.
4857 sayılı İş Kanunun 2. Maddesi; " Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet
üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile
teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde…" biçiminde üst işveren alt işveren ilişkisini
tanımlamaktadır. Maden işletmelerinde yapılan dekapaj ve üretim işleri yardımcı bir iş
olmayıp, asıl işin ta kendisidir. Bununla birlikte maden işletmelerinde yapılan işler tabi ki
uzmanlık gerektirmektedir. Ancak bu maddede tanımlanan üst işveren alt işveren ilişkisinin hiç
dikkate almayan, çalışma yaşamını alabildiğince esnekleştiren, kuralsızlaştıran ve
denetimsizleştirenlerdir.
Ayrıca yaşanan facianın asıl nedeninin yoğun yağışa dayandırılması ise kabul edilebilir değildir.
Çünkü bu tip işletmeler projelendirilirken yağış miktarları mutlaka dikkate alınarak hazırlanır.
Bununla birlikte maden işletmesinin faaliyete geçtiği tarihten itibaren gerçekleşen yağış
miktarı incelendiğinde; yağışın şev kaymasını ve dolayısıyla facianın oluşmasında bir neden
olmadığı görülebilecektir.
Elbistan, Soma, Ermenek ve Şirvan da yaşanan cinayetlerin üretim zorlaması ve daha fazla kar
amacıyla taşeron marifetiyle projeye uygun olmayan üretim faaliyetleri nedeniyle meydana
geldiğine tanık olmaktayız. Asıl sorumluların bu uygulamaları bile bile yaşama geçirenler, bu
kararları bile bile alanlardır. Bu nedenlerle; Elbistan, Soma, Ermenek ve Şirvan`da yaşanan
faciaları iş cinayetleri olarak değerlendiriyoruz. Ancak bu cinayetlerin sorumluları ekmek ve
yaşam mücadelesi veren mühendisler değil bu kararları alıp uygulayanlardır.
Saygılarımızla,
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
3 Nisan 2017, Ankara

Yaşasın 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü
Haydi 1 Mayıs`a
Çalışanların, insanca yaşanacak bir ücret ve 8 saatlik çalışma süresi talebiyle ortaya çıkan Birlik
Dayanışma ve Mücadele günü 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun.
Yaklaşık 150 yıl önce ortaya çıkan insanca yaşanacak bir ücret ve 8 saatlik çalışma süresi talebi,
işçi ve emekçiler bakımından halen güncel taleplerin başındaki yerini korumaktadır. İş
yasasında 8 saatlik çalışma süresinin yasal bir zorunluluk olmasına rağmen uyulmaması, 1
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Mayıs İşçi Bayramının bayram olarak ilan edilmesine rağmen özgür bir biçimde kutlanılmasına
izin verilmemesi, tatil edilmesine rağmen uygulanmaması gibi sebepler birlik ve dayanışmayı
güçlendirerek mücadeleyi daha da yükseltmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır.
Güvenli gelecek ve güvenceli çalışma yaşamımızı istihdam bürolarının keyfiyetine emanet
eden, taşeronlaştırmayı yaygınlaştıran, kıdem tazminatını ortadan kaldıran ve benzeri yasal
düzenlemelerle engelleyen, Birliğimizin örgütsel bütünlüğüne saldıran, çocuk tacizlerini ve
kadına şiddeti yaygınlaştıran, laiklik tartışmaları ile ülkedeki demokratik kırıntıları ortadan
kaldırmayı hedefleyen AKP ve işbirlikçilerinin antidemokratik uygulamalarına karşı 1 Mayıs` ta
mücadeleyi yükseltelim.
Savaşların durdurulması, barışın inşası, güvenli gelecek ve güvenceli çalışma yaşamı, insanca
yaşanacak bir ücret ve 8 saatlik çalışma süresi çalışanların, ezilenlerin ve üretenlerin dayanışma
içerisinde birlikte mücadelesi ile gerçekleşecektir.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası, ülkemizin dört bir yanında şubeleriyle, bölge, il-ilçe
temsilcilikleriyle ve üyeleriyle birlikte emeğin mücadelesi ve bayramı için; laiklik için,
demokrasi için, savaşa karşı barışı ölüme karşı yaşamı savunmak için TMMOB çatısı altında 1
Mayıs alanlarında yerini alacak, emekçilerin eşit, özgür, adil başka bir Türkiye ve dünya
özlemini paylaşacaktır.
Yaşasın 1 Mayıs.
Haydi 1 Mayısa.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
1 Mayıs 2017, Ankara

CADI AVINA SON VERİLSİN!
ODAMIZ 43. ve 44. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET ZAMAN DERHAL GÖREVİNE İADE EDİLMELİDİR!
Siyasi iktidarın yıllarca birlikte hareket ederek uzunca bir süre ülkeyi birlikte yönettikleri, "ne
istediler de vermedik" dedikleri ve adını devlet içinde paralel yapılanma olarak açıkladıkları yol
arkadaşlarının 15 Temmuz 2016 tarihinde ki başarısız darbe girişimlerini fırsata çevireceklerini
hem Birliğimiz hem de Odamız o günlerde yaptıkları açıklamalarla kamuoyu ile paylaşmışlardı.
15 Temmuz darbe girişimini fırsata çeviren siyasi iktidar OHAL ilan ederek çıkardığı KHK` ler ile
yaşamın her alanına müdahale etmeye başlamıştır. Darbe girişiminde bulunanlara karşı
alındığı iddia edilen önlemler toplumun AKP iktidarına ve Saray` a muhalefet eden kesimlerine
yönelerek adeta bir cadı avına dönüştürülmüştür.
AKP hükümeti on binlerce kamu çalışanını görevden uzaklaştırıp, ihraç edip; yüzlercesini
gözaltına alırken, kendisine muhalif olarak gördüğü tüm muhalefet güçleriyle hesaplaşmaya
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çalışmaktadır. OHAL darbesine sığınarak halkın iradesine el konulmuş, meclis işlevsiz hale
getirilmiş, demokratik haklar askıya alınmış, seçilmişler tutuklanmış, hukuksuzluk Anayasaya
uydurularak hukuk ayaklar altına alınmıştır.
Peş peşe yayınlanan KHK` ler ile kamu çalışanlarının işlerinden edildiği, rektör seçimlerinin
kaldırıldığı, akademisyenlerin üniversitelerden atıldığı; muhalif TV kanallarının kapatılarak
seslerinin kısılmaya çalışıldığı, gazetecilerin tutuklandığı; gazetelerin, edebiyat dergilerinin,
çocuklar için daha iyi bir dünya yaratmak için çalışan derneklerin bile kapatıldığı ama çocuk
istismarcısı gerici vakıfların desteklendiği bu dönemde Olağanüstü Hal bahane edilerek tüm bu
yapılanlar meşruymuş gibi gösterilmek isteniyor.
Son olarak 29 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yine
binlerce kamu görevlisi terör örgütü üyesi oldukları iddiası ile sorgusuz, sualsiz olarak
işlerinden çıkarılmışlardır. 29 Nisan` da yayınlanan 689 sayılı KHK ile kamu işyerlerinde
mesleklerini icra ederken düşüncelerini bulundukları her platformda ifade etmeleri nedeniyle
aralarında TMMOB Maden Mühendisleri Odası 43. ve 44. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği
görevlerinde bulunmuş olan Mehmet ZAMAN` ın da bulunduğu binlerce kamu çalışanı
görevlerinden ihraç edilmiştir.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı 24 Odamız, Anayasa` nın 135. Maddesi ve
6235 sayılı TMMOB yasası kapsamında faaliyet yürüten, kamu kurumu niteliğinde meslek
kuruluşları tüzel kişiliğine sahiptir. Yasa tarafından tanımlanan amaç ve görevlerini;
meslektaşlarımızın ve mesleğin haklarının korunması, geliştirilmesi, üyelerinin hak ve
çıkarlarının korunması, çalışma alanlarının disipline edilmesi, geliştirilmesi yönünde uygulayan
üye ve yöneticilerimiz, bu kapsamda mesleki-toplumsal sorumluluklar üstlenmektedir.
Mehmet ZAMAN da bu kapsamda TMMOB Maden Mühendisleri Odası` nda 43. ve 44.
Dönemlerde Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. OHAL kapsamında KHK` lar ile
ülkeyi yönetenler açısından meslektaşımızın temel suçu demokrasiyi savunması özgürlükten,
eşitlikten, adaletten, barıştan yana, yani evrensel insan haklarından yana tavır almasıdır.
Tarihi boyunca darbelere karşı duran, demokrasiyi tüm kurum ve kuruluşlarıyla savunan
Birliğimizin ve Odamızın üyelerini de içine alan bu cadı avına bir an önce son verilmelidir. İşten
ihraç edilen Mehmet ZAMAN, vakit kaybetmeden görevine iade edilmelidir.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak üyemiz Mehmet ZAMAN ile dayanışma içinde
olduğumuzu bildirir, ülkenin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte aydınlık güzel günler için tüm
toplumsal muhalefet güçleriyle ve ilerici halk kesimleriyle birlikte omuz omuza mücadele
etmekten vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
3 Mayıs 2017, Ankara
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SOMA’ YI UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ !
SOMA İÇİN ADALET İSTİYORUZ.
13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan Soma Maden Faciasının 3. yılında aralarında 5 maden
mühendisi meslektaşımızın da bulunduğu hayatını kaybeden 301 maden emekçisini anmak,
yaşanan facialara dikkat çekmek için, 13 Mayıs 2017 tarihinde saat 14.00` te Soma Madenci
Heykeli önünde TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel
tarafından okunan basın açıklaması.
Saygıdeğer Basın Emekçileri,
Sevgili Meslektaşlarım,
Değerli Soma Halkı,
Bugün 13 Mayıs 2017, bundan üç yıl önce 13 Mayıs 2014 tarihinde saat 15:30 sıralarında Soma
Kömür İşletmeleri A.Ş. Eynez Kömür Ocağında çıkan yangın sonucu aralarında 5 maden
mühendisi meslektaşımızın da bulunduğu 301 maden emekçisi yaşamını kaybetmiştir.
Ölümlerinin üçüncü yıl dönümünde 301 canımızın acısı hala yüreğimizde.
Başta Soma faciası olmak üzere, Şirvan, Ermenek, Karadon, Elbistan, Kemalpaşa, Dursunbeyli,
Gediz, Armutcuk, Kozlu ve adını sayamadığımız diğer tüm facialarda yaşamını kaybeden
meslektaşlarımızı ve maden emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyor ve başta yakınları olmak
üzere tüm camiamıza bir kez daha başsağlığı diliyoruz.
Maden Mühendisleri Odası olarak facianın yaşandığı ilk gün buradaydık. Halkımıza, maden
emekçilerine, meslektaşlarımıza ve ailelerine "Soma`yı unutmayacağız, unutturmayacağız"
dedik ve söz verdik. Önce ki iki yılda olduğu gibi bu yılda ülkemizin dört bir yanından
Adana`dan, Diyarbakır`dan, İstanbul`dan, İzmir`den, Zonguldak`tan ve Ankara`dan sözümüzü
tutmaya geldik.
Facianın yaşandığı gün siyasi otorite facianın nedenini "trafo patlaması" olarak göstermiş,
savcılık ise "tutuklama yapmıyoruz çünkü sorumlular öldü" diyerek faciada yaşamını kaybeden
meslektaşlarımızı yargılama başlamadan suçlu ilan etmişti. Ancak TMMOB Maden
Mühendisleri Odası bu oyunu bozmuştur. Odamız olayın meydana gelmesi ile birlikte olaya
müdahil olmuş, mesleki demokratik kitle örgütü olmanın vermiş olduğu sorumluluk ile
gerçeklerin üzerinin örtülmesi engellenmiş ve örgütümüz tarafından yapılan çalışmalar,
hazırlanan raporlar ile kamuoyu aydınlatılmıştır.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan raporda da belirtildiği ve toplumun
tüm kesimlerinden de kabul gördüğü üzere kazanın asli ve sistemsel nedenleri neo liberal
politikalar sonucu yaşama geçirilen taşeronlaştırma, üretim zorlaması, mevzuattan
kaynaklanan esnekleşme ve kuralsızlaşma ile denetimsizleştirmedir.
Facianın gerçek sorumluları iş güvencesinden, mesleki bağımsızlıktan yoksun, işi ile aşı
arasında sıkışmış olan ölen ya da ölemeyen maden mühendisleri değil bu ocaklara taşeronu,
rödevansçıyı sokanlardır.
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Gerçek sorumlular yaptıkları yasalarla esnek ve kuralsız çalışma ile üretimi zorlayanlar,
denetimi etkisizleştirenlerdir.
Gerçek sorumlular maden mühendisliği bilim ve tekniğini hiçe sayarak ülkemizde 18. yüzyıl
madenciliğinin yapılmasına izin verenlerdir.
Gerçek sorumlular insan yaşamını hiçe sayan ve bu işin fıtratında vardır diyen anlayıştır.
Soma faciasından sonra siyasi iktidar tarafından benzeri faciaların yaşanmaması için vaatlerde
bulunulmuştu. Ancak üç yıl geçmiş olmasına rağmen maden mühendisliği bilim ve tekniğine
uygun gerekli ve yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle başta Ermenek ve Şirvan faciaları
olmak üzere ölümler yaşanmaya devam etmiştir.
Maden Kanunu` nda yapılan değişiklikle madenciliğin gelişimi için gerekli olan politikaları
belirlemek ve ölümleri sonlandırmak için gerekli önlemleri almakla görevli olan Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanlığı ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü bu görevi yapmak bir yana işçi sağlığı ve
iş güvenliğindeki sorumluluğunu kaldırılmıştır.
Faciadan sonra alınması gerekli önlem olarak ileri sürdükleri ATEX, yaşam hattı ve yeraltı takip
sistemleri ertelenerek yürürlükleri durdurulmuştur. Ancak Odamız tarafından açılan dava
sonucunda bu hata düzeltilmiştir.
Elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören Torba kanunla madencilik bilim
ve tekniğine aykırı hususlar gerekçe olarak gösterilerek madenlerin bir plan çerçevesi
içerisinde projelendirilmesini öngören Havza Madenciliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Soma Faciasının nedenleri içerisinde bulunan dayıbaşı uygulaması çalışma yaşamını
köleleştiren kiralık işçilik özel istihdam büroları kanunu ile yasal çerçeveye kavuşturulmuştur.
ATEX, kiralık işçilik, özelleştirme, rödevans ve ruhsatları bölünmesi gibi yasal düzenlemeler iş
kazalarını önlemeyecek olup facialara neden olacaktır.
Ülkemizde kazalar "fıtrat" olarak değerlendirildiği sürece, siyasi iktidar ve sermaye tarafından
maden mühendisliği bilim ve tekniğine uygun gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri
alınmadıkça, güvencesiz çalışma koşulları devam ettiği sürece, emekten ve insandan yana
politikalar yaşama geçirilmediği sürece ölümler yaşanmaya devam edecektir.
Siyasi iktidarın, madenlerde ölümlerin yaşanmaması için, bilimin ve tekniğin sesi ve temsilcisi
olan yaşamın her alanında mücadele eden, mesleğinin ve meslektaşının sorunlarından
ayırmayan odalarımızın sesine kulak vermesi gerekmektedir.
Soma Davasına müdahillik talebimiz mahkeme tarafından kabul edilmemiş olsa da davanın ilk
günü olan 13 Nisan 2015 de TMMOB Maden Mühendisleri Odası Genel Merkezi ve Şubeleri ile
birlikte sözümüzü tutmak üzere Akhisar Adliyesi`nde idik. Son celsenin görüldüğü 18 Nisan
2017 tarihinde de Akhisar`da idik ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Davanın bilime
ve hukuka uygun olarak yürütülmesi için ADALET için davanın takipçisi olacağımızı kamuoyu ile
bir kez daha paylaşıyoruz.
SOMA`YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!...
SOMA İÇİN ADALET İSTİYORUZ!...
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HERKES İÇİN, HERYERDE, HER ZAMAN ADALET İSTİYORUZ.
Saygılarımızla;
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
13 Mayıs 2017, Soma

KARADON, SOMA, ŞİRVAN, ERMENEK…ÖLÜMLER SÜRDÜ, SÜRECEK
UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!
Tam bir yıl önce yine bugün 17 Mayıs 2016 tarihinde Karadon Faciasının 6. yıldönümünde
yaptığımız açıklamada ölümlerin süreceğini belirtmiştik. Bu açıklamamızdan sonra Şirvan
faciası yaşandı ve yine bugün Antalya`da bulunan bir yeraltı kömür ocağında 2 maden emekçisi
yaşamını kaybetti. Yine söylediklerimiz doğru çıktı ve ne yazık ki yine haklı çıktık. Haklı
çıkmamızın en önemli nedeni maden mühendisliği bilim ve tekniğine uygun olarak
çalışmalarımızı yürütmemizden kaynaklanmaktadır. Ancak yaşanan ve yaşanacak olan ölümler
konusunda haklı çıkmak bizleri fazlasıyla üzmektedir.
2010 ve 2014 yıllarının Mayıs ayı ülkemiz madencilik tarihine acılarla dolu bir ay olarak
geçmiştir. 13 Mayıs 2014`de ülkemiz tarihinin en büyük faciası olan Soma Faciası gerçekleşmiş
ve 5`i maden mühendisi meslektaşımız olmak üzere 301 maden emekçisi, 17 Mayıs 2010
tarihinde ise Zonguldak/Karadon` da gerçekleşen faciada aralarında 2 meslektaşımızın
bulunduğu 30 maden emekçisi yaşamını kaybetmiştir. Ayrıca 2016 yılı içerisinde ülkemizde
yaşanan iş kazaları sonucunda yaşanan ölümler sonucu 6 Soma, 2017 yılının ilk dört ayında ise
yaklaşık olarak 2 Soma faciası yaşanmıştır.
Karadon, Soma, Ermenek ve Şirvan facialarında yaşamını kaybeden maden emekçilerinin
nezdinde iş kazalarında yaşamını kaybeden tüm emekçileri saygıyla anıyor yakınlarına bir kez
daha başsağlığı diliyoruz.
Karadon Grizu Patlamasının ceza davasının yerel mahkemede ki görüşülmesi tamamlanmış
olup taşeron firma yetkilileri ile müessese yetkilisi kamu görevlilerine 5 ile 10 yıl arasında
değişen hapis cezaları verilmiştir. Davada ceza alanların mahkumiyetleri Yargıtay tarafından
29 Nisan 2016 tarihinde onanmış ve yerel mahkemede yargılanarak beraat eden 2 maden
mühendisi içinse aleyhte bozularak yeniden yargılanmalarına karar verilmiştir.
Ancak Odamız komisyonlarında yer alan bilim insanları ile konunun uzmanı meslektaşlarımız
tarafından hazırlanan bilimsel raporlarda da belirtildiği üzere bu tip faciaların asıl nedeni
sektörde uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaşma, rodövans vb. gibi yanlış
uygulamalar olup bu uygulamaları yaşama geçirenler hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. Bu
nedenle Karadon Faciasını müteakip Soma`lar, Ermenek`ler, Şirvanlar yaşanmıştır ve
yaşanmaya da devam edecektir.
Madencilik sektörü, doğası gereği önemli riskler içeren ve bu nedenle bilgi, deneyim, uzmanlık
ve sürekli denetim gerektiren dünyanın en tehlikeli iş koludur. Özellikle yeraltı kömür
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madenciliği, işçi sayısı başına düşen kaza ve ölüm sıralamasında bütün sektörlerin başında yer
almaktadır.
Ancak sektörde yaşanan faciaların önlenmesi için geçen uzun yıllara rağmen hala ne maden
kanununda ne de iş güvenliği yasasında maden mühendisliği bilim ve tekniğine uygun gerekli
önlemler alınmamış olup ne yazık ki hazırladığı raporlarla kamuoyu önünde hak ettiği
saygınlığa rağmen Odamızın görüşleri ısrarla dikkate alınmamaktadır.
Madencilik sektörü, içerdiği riskler ve tehlikeler nedeniyle daha yakından izlenmeli,
değerlendirilmeli ve kaza önleme çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmelidir. Bu düşüncelerle
iş cinayetlerinin önlenmesi için yetkilileri bir kez daha gerekli önlemleri almaya ve göreve davet
ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
17 Mayıs 2017, Ankara

3213 SAYILI MADEN KANUNUN 29. MADDESİNDE YER ALAN MADEN BÖLGELERİNİ
YENİDEN DÜZENLEYEN YASA DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL MADENCİLİĞİMİZİ OLUMSUZ
ETKİLEYECEK, İSTİKRARI YOK EDECEK
ADALETSİZLİĞE VE EŞİTSİZLİĞE NEDEN OLACAKTIR.
Ülkemizin ilk maden kanunu 6309 sayılı kanun 1954 yılında, ikinci kanun 3213 sayılı kanun ise
1985 yılında yayınlanmıştır. 1954 yılından 2004 yılına kadar geçen 50 yıllık süre içerisinde
sadece bir kez değişen maden kanunu ne yazık ki 2004-2015 yılları arasında 3 kez değişmiştir.
18 Şubat 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3213 sayılı kanunla değişik
6592 sayılı kanunun yönetmeliği 2 yıl 3 ayı aşan bir süredir hala yayınlanamamış olmasına
rağmen; TBMM`de görüşülmekte olan "2/1703 Esas Numaralı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi" ne son anda tek bir milletvekilinin imzasıyla verilen bir
önerge ile 3213 sayılı Maden Kanunu dördüncü kez değiştirilmiştir.
Öncelikle belirtmek isteriz ki,
-Sürekli olarak siyasi ve ekonomik istikrardan bahsedilen bir ülkede 2004-2017 yılları arasında
geçen 13 yıllık sürede maden kanununun dört kez değişikliğe uğraması madencilik sektörü
açısından tam bir istikrarsızlıktır.
-Yaklaşık olarak 3 ayı aşkın bir süredir ETKB yetkilileri tarafından hazırlanmakta olan bu
değişikliğin ne ilgili taraflarla, ne ilgili komisyona ne de ilgili yasa gereği plan bütçe
komisyonuna sunulmadan son dakikada önerge şeklinde verilmesi anlaşılmamaktadır.
-Maden Kanunu değişikliklerinde sadece istikrarsızlık değil aynı zamanda tutarsızlık ve
politikasızlıkta bulunmaktadır. Soma faciası sonrası gündeme taşınan "havza madenciliği"
eksik ve yetersiz olsa da 6592 sayılı yasaya girmişti. Bu düzenlemenin üzerinden bir buçuk yıl
geçmeden yürürlüğe giren "Elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören
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torba kanunla" kömür madenlerinde ruhsatların bölünerek ayrı ruhsata bağlanması sağlanarak
havza madenciliği ortadan kaldırılmıştır.
- Ruhsat güvencesini ortadan kaldıran "Maden Bölgeleri" değişikliği orta ve uzun vadeli
planlamaları ortadan kaldırarak istikrara ihtiyacı olan madencilik sektörünün geleceğini
tehlikeye sokacaktır.
-Bu değişiklik ile "yerli ve milli madencilik" şirketlerinin elinde bulunan ruhsat sahaları;
değişiklikte belirtilen "… ruhsatlandırma işlemi ihalelik sahalar üzerinde de ihalesiz
yapılabilir." ibaresi ile hukuka aykırı yöntemlerle ellerinden alınacak, birleştirilecek yandaş ve
yabancı şirketlere peşkeş çekilecektir.
-Değişiklik önerisinin; ülke madencilik sektörü, üniversiteler, uzman meslek odaları, sendikalar
ve kamuoyunun görüşüne sunulmadan, önerileri alınmadan alelacele olarak çıkarılmak
istenmesi de bir başka garabettir.
-Çevre, rezerv ve iş güvenliği sorunlarının yaşandığı belirli bölgeler ve maden gruplarının
gerekçe olarak gösterildiği düzenlemenin neden tüm ülkeyi ve tüm maden gruplarını kapsar
hale dönüştürüldüğü anlaşılamamaktadır.
Yapılan bu düzenleme; ne yazık ki ülkemiz madenciliğini olumsuz yönde etkileyecek, sorunlara
çözüm getirmek yerine hem hukuki sorunlara neden olacak, hem de gelişim yönünden ulusal
madenciliğimizi olumsuz şekilde etkileyecektir.
Yasa değişikliği incelendiğinde devletin işleyişine ve hukuka uygun olmayan ve yeni sorunlara
neden olabilecek hususlara rastlanmaktadır.
-Anayasamıza göre herkes eşittir ve devlet tüm vatandaşlarına, kurum ve kuruluşlara eşit
davranmak zorundadır. Devletin ve kurumlarının bu görevini yerine getirmesinde ki
yöntemlerden biri de "ihale" uygulaması olup bu uygulama maden kanununda da yer
almaktadır. Ancak değişiklik teklifinin dördüncü fıkrasında yer alan "… Bu tür ruhsatlandırma
işlemi ihalelik sahalar üzerinde de ihalesiz yapılabilir. …" ibaresi devlet işleyişine tamamen
aykırıdır.
-Değişiklik teklifinin birinci fıkrası ise; kanun tekniğine tamamen aykırı olup muğlak biçimde
kaleme alınmıştır. "Birbirine bitişik veya yakın maden sahalarında …" cümlesinde belirtilen
yakın kelimesi önemli tartışmalara ve hukuki sorunlara neden olabilecektir.
Yukarıda belirtilen hususlar gereği ETKB tarafından sürekli olarak dile getirilen yerli ve milli
madenciliğin gelişimi için, madencilik sektörünün ihtiyacı olan istikrarın sağlanması için,
hukukun ve adaletin sağlanması için 3213 sayılı Maden Kanunu` nun 29. Maddesine ilişkin
yapılan düzenleme yaşama geçmemelidir.
Saygılarımızla;
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
18 Mayıs 2017, Ankara
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BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ
HUKUKSUZCA İHRAÇ EDİLENLER İŞLERİNE İADE EDİLSİN
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, hukuksuz bir şekilde ihraç edilen, açığa
alınan emekçilerin ivedilikle işlerine iade edilmeleri ve Nuriye Gülmen ile Semih Özakça` nın
açlık grevi sonucu gözaltına alınmaları ve ardından tutuklanmalarına ilişkin 24 Mayıs 2017
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Süreklileşmiş bir OHAL ve baskı rejimi içerisinde demokratik hak ve özgürlüklerin giderek yok
edildiği günlerden geçmekteyiz. Hukukun ayaklar altına alındığı OHAL yönetiminde çıkarılan
KHK`lar ile on binlerce insan muhalif kimlikleri dolayısı ile gerekçe dahi gösterilmeden
işlerinden atılarak mağdur edilmiştir. Demokrasinin kalan kırıntılarının da yok edildiği KHK
uygulamaları ile mağdur edilenler açlık ile terbiye edilmeye çalışılmaktadır. Hukukun
işlemediği bu süreçte hiç kimse hakkını koruyamamaktadır. Hukuk askıya alınmış ve KHK`lar ile
yaratılan adaletsizliğe boyun eğilmesi istenmektedir.
Suçsuz yere ihraç edilen ve açığa alınan emekçilerin haklı demokratik tepkilerine dahi
tahammül edilmemektedir. Mağduriyetin giderilmesi ve işlerine iade edilmeyi isteyenlerin
haklı talepleri görmezden gelinirken şiddet içermeyen masum hak arama eylemleri baskı ve
zor ile engellenmektedir. Açlık grevi, oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak isteyenler
orantısız şiddet eşliğinde gözaltına alınmakta ve tutuklanmaktadır. Demokratik hak arama
kanalları şiddet uygulanarak kapatılmaktadır.
Hukuksuz bir şekilde ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça` nın işlerine geri dönmek
için yapmış olduğu açlık grevi ve bu taleplerin karşılanmasını isteyen destek eylemlerine
yapılanlar asla kabul edilemez. Sağlık örgütleri tarafından yapılan açıklamalarda iki eğitimcinin
durumlarının kritik eşikte olduğu ve hayati risk içerdiği belirtilmişken gözaltına alınmalarını ve
ardından tutuklanmalarını kınıyoruz. Yapılması gereken hukuksuzlukta ısrar edilmesi değil
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça` nın sağlıklarına ve işlerine kavuşmalarının sağlanmasıdır.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça` nın açlık grev yaptığı Yüksel Caddesinde bulunana İnsan
Hakları Anıtı çevresi ve cadde üzerinde sıkıyönetim uygulanmaktadır. Abluka altına alınan
caddeden insanların geçmesi, işlerine gitmeleri, alışveriş yapmaları engellenmektedir.
Kimsenin açıklama yapmasına izin verilmemekte, milletvekillerine dahi şiddet
uygulanmaktadır. Tüm bunların yaşandığı yerde bulunan anıt İnsan Haklarını temsil
etmektedir. Ancak anıtın önünde yapılanlar insan hakları düşmanlığından başka bir şey
değildir. Ankara`nın göbeğinde İnsan Hakları Anıtı önünde yaratılan tablo ülke demokrasimizin
geldiği yer itibari ile bir utanç tablosudur. Bu rezalete bir an önce bir son verilmeli, cadde yaya
trafiğine açılmalı ve uygulanan şiddet durdurulmalıdır.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça` nın taleplerinin karşılanması için yetkililere çağrıda bulunan
emek ve meslek örgütlerinin organize ettiği basın açıklamalarına karşı yapılanlar ise
diktatörlüğün ulaştığı boyutu göstermektedir. Ankara`da emek ve meslek örgütlerinin çağrısı
ile Sakarya Caddesinde yapılmak istenen açıklama şiddet kullanılarak engellenmiş, plastik
mermi ve gazlar ile saldırılmış, insanlar gözaltına alınmıştır. İstanbul`da da aynı uygulama hayat
bulmuş açıklamalara orantısız müdahale edilmiş ve gözaltılar yaşanmıştır. Aralarında
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üyelerimizin ve Birliğimize bağlı Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Selin Top`un
da bulunduğu yurttaşlarımız gözaltına alınmıştır. Ankara`da ve İstanbul`da yaşanan saldırıları
kınıyoruz. İnsan hayatına, demokrasiye ve insan haklarına karşı gösterilen bu düşmanca tutum
bizleri teslim alamayacaktır. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır.
OHAL ve KHK hukuksuzluğu karşısında susmayacağımızı, emek ve meslek örgütleri ile
dayanışma içerisinde baskılara karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. OHAL
kaldırılmalı, KHK`lara son verilmeli, hukuksuzca ihraç edilen emekçiler işlerine bir an önce iade
edilmelidir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB SUSTURULAMAZ
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ
TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başvurusu
sonucu Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun görevden alınması davasına ilişkin 14
Haziran 2017 tarihinde TMMOB`de bir basın toplantısı düzenlediler.
Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, Yönetim
Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, Kemal Zeki Taydaş, Odaların Yönetim Kurulu Başkanları M.
Birkan Sarıfakıoğlu (BMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Yusuf Songül (GIDAMO), Cemal Gökçe (İMO),
Şevket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan (JMO), Ali Uğurlu (KMO), Ayhan Yüksel (MADENMO),
Ali Ekber Çakar (MMO), İrfan Türkkolu (METMALZMO), Eyüp Muhcu (MO), Ali Küçükaydın
(OMO), Mehmet Kul (PMO), Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJMO), Orhan Sarıaltun (ŞPO), Özden
Güngör (ZMO), Odalardan Mustafa Erdoğan (HKMO), Fikret Kemal Yıldırım (İMO), Korman
Obuz (KMO), Murat Gümrükçüoğlu (KMO), Ayfer Güçlü Aras (KMO), Halil Kavak (KMO), Necmi
Ergin (MADENMO), Tahsin Akbaba (MMO) katıldı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz`ın okuduğu açıklama şu şekilde:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın suç duyurusu üzerine TMMOB Kimya Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu`nun görevden alınması yönünde bir dava açılmış olup davanın ilk
duruşması 15 Haziran 2017 Perşembe günü saat 11.30`da Dışkapı`daki Adliye Ek Binasında
yapılacaktır.
Olaya ilişkin gelişme seyri aşağıdaki gibidir:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 12 Eylül 1980 döneminin olağanüstü koşullarında Birlik
Yasamıza ilave edilen "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üzerinde, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığınca; ihtisas dallarına göre Odalar üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca idari ve mali
denetim yapılır. İlgili Bakanlıklar; Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile tespit edilir" hükmüne
istinaden Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı`nı görevlendirerek Kimya Mühendisleri
Odamızı denetlemek istemiştir.
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Anayasanın 135. Maddesinde açıkça belirtildiği üzere Devletin meslek kuruluşları üzerindeki
"İdari ve Mali Denetim" yetkisi bu kuruluşların "amaçları dışı faaliyette" bulunması durumu ile
sınırlıdır.
Kimya Mühendisleri Odamız tarafından ilgili Bakanlığa denetime ilişkin usul ve esaslar ile
denetimin konusu, defalarca sorulduğu halde geçerli bir yanıt alınamamıştır. Bunun üzerine
Odamız "Anayasa hükmü gereği idari ve mali denetime ilişkin kuralların kanunla belirlenmesi
gerektiğini, TMMOB Kanununun Ek 3. Maddesinin Anayasa‘nın belirttiği şekilde idari ve mali
denetime ilişkin kuralları düzenlemediğini, zira söz konusu kanun hükmünde herhangi bir
kural belirtilmediğini, başka herhangi bir kanunda da Bakanlığın Birlik ve Oda organlarının
karar ve işlemleri üzerindeki tasarruflarının çerçevesi, sınırları ve usullere yer
verilmediğini" belirterek Bakanlığın denetim isteğini geri çevirmiştir.
Odamız yazışmalarında, hiçbir kişi veya kurumdan herhangi bir belgeyi gizleme amacı
taşınmadığından Bakanlık tarafından istenen belgelerin hali hazırda web sitesinde
yayınlandığı, tüm üyelerin ve kamuoyunun erişimine açık olduğu da ifade edilmiştir.
Yarın başlayacak olan dava, Kimya Mühendisleri Odamız Yönetim Kurulunun; Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığının, Bakanlık bünyesindeki birimlerin denetimi için oluşturulan Teftiş
Kurulunun iç denetim şartlarının sıralandığı "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve
Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği" çerçevesinde Odamızı denetleme girişimini "hukuki dayanağı
bulunmadığı" için kabul etmemesi nedeniyle açılmıştır.
Bakanlık müfettişleri tarafından istenen tüm belgelerin Odamızın WEB sitesinde
bulunduğundan dolayı savcılıkça ceza hukuku açısından kovuşturmaya yer olmadığına dair
karar verilmesine karşın, Bakanlığın "Yönetim kurulunun görevden alınması" talebiyle dava
açması, gerçek amacın ne olduğunu açıkça ortaya sermektedir.
Anayasal güvenceyle kurulmuş ve kamu kurumu niteliği taşıyan TMMOB ve bağlı Odaları;
meslek uygulama alanlarıyla ilgili ülke politikalarını mesleki- bilimsel temelde eleştirdiği ve
gerektiğinde hukuki mücadele yürüttüğü için rant çevrelerinin hedefi durumundadır.
Toplamda 150 milyarı geçen özelleştirme projelerine kamu yararı ilkesiyle açtığımız davalar,
halktan, emekten, doğal ve tarihi çevrenin korunmasından yana yürüttüğümüz çalışmalar bu
kesimleri rahatsız etmektedir.
Birliğimizin ülke ve kamu çıkarlarını esas alarak, kuruluş yasası gereği yürüttüğü mesleki
denetim faaliyetlerini engellemek için her yolu deneyen siyasi iktidar, bu kez çareyi
darbecilerin yasamıza eklediği ve bugüne kadar hiçbir iktidarın uygulama gereksinimi
duymadığı bir hükmü işletmekte bulmuştur.
AKP iktidarının Birliğimize yönelik yürüttüğü politikanın bir devamı olarak gelişen bu dava,
Birliğimizi ve Odalarımızı Bakanlıklara bağlı şubeler olarak gören anlayışın bir ürünüdür.
TMMOB ve bağlı Odaları Anayasanın 135. Maddesi uyarınca kurulmuş, organları kendi üyeleri
tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel
kişilikleridir. Bu kuruluşların kendi iç denetimi genel kurullarında seçimle iş başına gelen
denetleme kurulları aracılığıyla yapılır. Oda Denetleme kurullarının hazırlamış olduğu
denetleme raporları ayrıca TMMOB Yüksek Denetim Kuruluna da gönderilerek yapılan iş ve
işlemler ikinci kez denetlenmektedir.
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Bu tür hukuksuz girişimler ile Anayasa ve TMMOB yasası ile belirlenen görevlerimizi yerine
getirmemiz engellenmeye, TMMOB ve Oda Yöneticileri üzerinde baskı tesis edilmeye
çalışılmaktadır.
Söz konusu davayı yalnızca Kimya Mühendisleri Odamıza değil TMMOB bütünlüğüne açılmış
bir dava olarak görüyoruz. Bu nedenle, İlk duruşması yarın yapılacak davaya, Birlik
yöneticilerimiz ile Birliğimize bağlı Odaların başkan ve yöneticileri de katılacak ve davaya
müdahil olma talebimiz mahkeme başkanlığına iletilecektir.
Bilinmelidir ki;
Aklın ve bilimin ışığına inanmış ve bu ülkenin emekten ve halktan yana olan mühendis ve
mimarları ve onların örgütlülüğü hiçbir şekilde sindirilemez, yıldırılamaz.
TMMOB ülkenin nefes alma ve nefes verme alanıdır. Bu ülkenin ve bu ülke halkının TMMOB
ve Odalarına ihtiyacı vardır.
Ülke sorunlarının çözümü için mesleki bilgi ve birikimlerimizi bilim ve tekniğin yol
göstericiliğinde kullanmaya devam edeceğiz.
Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından açılan ve 15 Haziran 2017 Perşembe günü saat
11.30`da Dışkapı`daki Adliye Ek Binasında yapılacak davanın ilk duruşmasında, tüm dost
örgütlerin temsilcilerini ve siz basın mensuplarını bizlerle dayanışmaya davet ediyoruz.
Yaşasın TMMOB,
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB ile SGK ARASINDA İMZALANMIŞ OLAN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ SGK TARAFINDAN
TEK TARAFLI OLARAK FESHEDİLMİŞTİR.
MÜHENDİSLER, MİMARLAR ve ŞEHİR PLANCILARI İŞVERENİN İNSAFINA TERK EDİLMİŞ ve
1404 TL. ASGARİ ÜCRETE MAHKUM EDİLMİŞTİR.
Odamız tarafından başlatılan çalışmalar sonucu TMMOB ile T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı arasında 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan mühendis, mimar ve şehir
plancılarının ücretli çalıştıkları sektörlerde kayıt dışı istihdamı önleme amacına hizmet eden
karşılıklı işbirliği protokolü SGK tarafından 09.06.2017 tarihinde tek taraflı olarak fesih
edilmiştir.
Konunun gelişim süreci hakkında üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla kısaca özetlemek
gerekirse;
31 Temmuz 2012 tarihinden beri yürürlükte olan protokol, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
19 Ocak 2017 tarihinde TMMOB` ye gönderilen bir yazı ile kurum tarafından yürütülen iş ve
işlemlere esas teşkil eden mevzuatta önemli değişiklikler yaşandığı gerekçesiyle revize edilmek
istenmiş, bu çerçevede hazırlanmış olan yeni protokol taslağı incelenmek üzere yazı ekinde
tarafımıza iletilmiştir.
Söz konusu yazıda SGK özetle "kurumumuzun amacı, 4857 sayılı iş kanununun 39 uncu
maddesi gereğince belirlenen zorunlu asgari ücrete alternatif bir ücret seviyesi belirlemek
veya arz talep ilişkisi sonucunda piyasa tarafından belirlenen ücret seviyelerine müdahale
etmek değil, sigortalıların kurumumuza gerçek ücretleri üzerinden bildirilmesini
sağlamaktır" gibi zorlama bir gerekçe ile TMMOB`nin ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir
plancıları için belirlediği ve her yıl aralık ayında kuruma ilettiği ücretin pirime esas kazanç sınırı
olarak uygulanamayacağını, işverenlerin TMMOB tarafından belirlenen ücrete uymaması
durumunda muhatabın da yine TMMOB olduğunu, mevzuat çerçevesinde SGK`nın yetkisinin
ilgili sigortalıların kendilerine gerçekte ödenen ücret düzeyinin altında bildirildiğinin tespiti
durumunda yaptırım uygulamakla sınırlı olduğunu ifade etmektedir.
Revize protokol metni incelendiğinde ise; mevcut protokolün en önemli maddesi olan SGK`nın
Yükümlülükleri başlıklı 5. Maddesinin "SGK; sosyal güvenlik bilincinin artırılması amacıyla
TMMOB tarafından dağıtımı sağlanacak dokümanların hazırlanmasına yardımcı olmayı,
mühendis ve mimarların ücretlerinin TMMOB tarafından belirlenerek kuruma iletilen asgari
ücretlerin altında olmaması için gerekli tedbirler almayı…. kabul ve taahhüt eder." şeklinde
düzenlenmişken, bu ifadenin "SGK; sosyal güvenlik bilincinin artırılması amacıyla TMMOB
tarafından dağıtımı sağlanacak dokümanların hazırlanmasına yardımcı olmayı, mühendis ve
mimarların sigortasız çalıştırılmalarının ve ücretlerinin eksik bildiriminin önlenmesi için
TMMOB ile işbirliği yapmayı….kabul ve taahhüt eder." olarak değiştirildiği görülmüştür.
Taslak protokoldeki bu ifadenin kabulü halinde bir işyerinde mühendis kodu ile girişi yapılan
bir kişinin prime esas ücretinin TMMOB tarafından belirlenen ücret seviyesinin altında olduğu
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belirlense bile denetime esas bir eşik değer kalmadığı için o işyerine herhangi bir yaptırım
uygulanması söz konusu olmayacaktır.
TMMOB, SGK` dan gelen bu yazı üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu ile bir dizi görüşmeler
gerçekleştirerek konuyla ilgili görüş ve değerlendirmelerini aktarmıştır. Bu bağlamda önce
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ile sonrasında da Sigorta Primleri Genel Müdürü ile
görüşülmüş ve özetle 4857 sayılı İş Kanunu`nun 39. Maddesi gereğince belirlenen ve
" İşçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım,
kültür ve gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret"
olarak tanımlanan zorunlu asgari ücretin, lisans düzeyinde eğitim almış mühendis, mimar ve
şehir plancısı meslek mensuplarının almakta oldukları ücret bağlamında reel durumu yansıtan
bir rakam olmadığı, imzalandığı tarihten bu güne mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı
meslek alanlarında ücretli çalışanların almakta oldukları ücretlerin disipline edilmesi
konusunda önemli bir katkı sağlayan bu protokolün, gelen teklif doğrultusunda revize edilmesi
durumunda yaratılmış olan bu disiplinin bozulacağı, haksız rekabetin artacağı, üyelerimizin
hak kaybına uğrayacağı, bu hak kayıplarının devlete pirim kaybı olarak yansıyacağı, yıllardır
mücadele edildiği söylenen kayıt dışı istihdama sebep olacağı ve böylece kayıt dışı ekonomiyi
büyüteceği anlatılmıştır. Bu görüşmelerde ifade edilen görüşler 21.03.2017 tarihli yazı ile
kuruma resmi olarak da iletilmiştir.
Buna karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu 17.04.2017 tarihinde TMMOB`ye ikinci bir yazı
göndererek protokolün revize edilmesi konusunda ısrarcı olduklarını, öneri protokolün 30 gün
içinde imzalanmaması durumunda halen yürürlükte olan protokolün tek taraflı fesih
edileceğini bildirmiştir.
Bu kez TMMOB son bir uzlaşı arayışı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından randevu
talebinde bulunmuştur. Bakanlık randevu talebini Bakanlık müsteşarına yönlendirmiş ve 30
Mayıs 2017 tarihinde görüşme gerçekleşmiştir. TMMOB`nin yukarıda kısaca özetlenen
görüşleri müsteşara da iletilmiş, içinde yazışmaların, mevcut protokolün ve değişiklik istenen
protokol örneğinin de olduğu dosya kendisine teslim edilmiştir. Bakanlık müsteşarı konuyu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına aktaracağını ve ortak bir çözüm bulunması için gayret
göstereceğini ifade etmiş ancak görüşmeden çok kısa bir süre sonra SGK`nın 09.06.2017 tarihli
yazısıyla yaklaşık 6 yıldır uygulanmakta olan işbirliği protokolü tek taraflı olarak fesih edilmiştir.
Protokolün feshi başta yeni mezun üyelerimiz olmak üzere ücretli çalışan tüm üyelerimizin
kazanılmış haklarının geri dönülmez biçimde yok olmasına yol açacaktır.
Öte yandan, kayıt dışı istihdamın en önemli sonuçlarından birisi kamunun gelir kaybına
uğramasıdır. SGK, kurumlarımız arasında sağlıklı bir işbirliği zemini yaratan protokolü
feshederek devletin gelir kaybına uğramasına neden olacaktır.
Odamız tarafından 6 yıldır büyük bir titizlikle uygulanmaya çalışılan, her yıl tüm maden ruhsat
sahiplerine bilgilendirme yapılan protokolün işverenlerin baskısı sonucu SGK tarafından tek
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taraflı olarak fesih edilmesi üyelerimizin ve devletin önemli ölçüde hak kayıplarına uğramasına
neden olacaktır.
Hem üyelerimiz hem de tüm mimar, mühendis ve şehir plancıları için önemli bir kazanım olan
işbirliği protokolünün 6 yıldır uygulanmakta olduğu şekilde tekrar imzalanması için Odamız ve
Birliğimiz geçmişte olduğu gibi bugün de mücadelesini sürdürecektir.
Saygılarımızla;
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
28 Haziran 2017, Ankara

SİVAS KATLİAMINI
UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!...
Bundan 24 yıl önce, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Madımak Oteli` nde emek ve demokrasi
savunucusu 33 aydın ve sanatçımız yakılarak katledilmiştir.
Katliamın yaşandığı 1993 yılından günümüze gerçek bir yüzleşme sağlanamamış ve adalet
arayışları hep oyalanmıştır. 2 Temmuz günü 33 canımız saatler süren bir provokasyonun
sonucu yakılırken güvenlik güçleri ve yetkili makamlar seyirci kalmıştır. Dönemin başbakanı
katliamcılara kol kanat gererek, "çok şükür otelin çevresindeki vatandaşlarımıza bir zarar
gelmemiştir" açıklamasında bulunmuştur. Aradan geçen yıllar boyunca süren davalarda
deliller yok edildi, olayın asıl sorumluları yargı karşısına çıkarılmadı. Katillerin avukatlığını
yapan birçok ismin bugün iktidar partisi milletvekilliği koltuklarını doldurduğunu gördük.
Faillerinin bir kısmı "zaman aşımı" ile ceza almaktan kurtarılırken, dönemin başbakanı bu
kararı, "Milletimize hayırlı olsun" diyerek karşıladı. Davaya ilişkin en son verilen zaman aşımı
kararını görüşecek olan Anayasa Mahkemesinin üyelerinden birinin, sanıkların avukatı olduğu
ortaya çıktı.
Ülkemizin geleceğe temiz bir sayfa açarak ilerlemesi için geçmişte yaşanan katliamlarla
yüzleşmesi gerekmektedir. 24 yıl önce gerçekleştirilen Sivas Katliamı bugün hâlâ toplumun
vicdanında açık bir yara olarak kanamaya devam etmektedir. Eli kanlı çeteler, katliamcı
zihniyet bu hesabı sorulmamış olaydan güç alarak yeni katliamlara imza atmaktadır. Sivas` ı
yakan zihniyet bugün başta Irak ve Suriye olmak üzere dünyanın dört bir yanında katliamlara
devam etmektedir.
Toplumsal belleğimizde derin bir yara bırakan Sivas katliamı, geçen zaman içerisinde
unutturulmak istenmiş ancak tüm çabalara rağmen unutturulamamıştır. Bu katliamı
planlayan, destekleyen ve besleyen zihniyetle yüzleşilmediği, katliamın sorumluları açığa
çıkarılmadığı, sorumluları saklayan ve koruyanlar hesap vermediği sürece, bu yara kanamaya
devam edecektir.
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Şairlerin, aydınların, gazetecilerin katledilmediği, gelecek güzel günlere inanan insanlarımızın
öldürülüp yakılmadığı bir Türkiye için, halkımızın barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve adalet
mücadelesinin yanında olacağız.
Sivas katliamını unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
2 Temmuz 2017, Ankara

ALINMAYAN BASİT ÖNLEMLER NEDENİYLE MADEN OCAKLARINDA ÖLÜMLER DEVAM
EDİYOR!
Maden ocaklarında alınmayan önlemler, nitel ve nicel olarak yapılamayan denetimler sonucu
maden işçileri birer birer yaşamlarını kaybediyor.
Ülkemizde son iki ay içerisinde;
-16.05.2017 tarihinde Antalya`nın Kaş ilçesinde özel sektöre ait yeraltı kömür işletmesinde gaz
ve grizu patlaması sonucu iki maden emekçisi,
-30.05.2017 tarihinde Zonguldak`ın Gelik beldesinde özel sektöre ait yeraltı kömür
işletmesinde meydana gelen göçük sonucu iki maden emekçisi,
-30.06.2017 tarihinde Türkiye Taşkömürleri Kurumu işletmesinde konveyöre sıkışan bir maden
emekçisi,
-01.07.2017 tarihinde Zonguldak`ın Üzülmez beldesinde özel sektöre ait yeraltı kömür
işletmesinde çıkan gazdan zehirlenen iki maden emekçisi,
-16.07.2017 tarihinde Gümüşhane`nin Kelkit İlçesinde özel sektöre ait yeraltı kömür
işletmesinde gazdan zehirlenen iki maden emekçisi hayatlarını kaybetmişlerdir.
Bu kazalardaki ölüm nedenleri incelendiğinde karşımıza gazdan zehirlenme, grizu patlaması,
göçük ve sıkışma gibi madencilik bilim ve tekniği bakımından çok basit ve temel nedenler ve
alınması gerekli önlemler çıkmaktadır. Yaşanan ölümler yapılacak uygun havalandırma, uygun
tahkimat ve uygun OFK ve gaz ölçüm cihazları gibi ekipmanlar ile çok kolay bir şekilde
önlenebilecek ölümlerdir. Alınmayan önlemler dediğimizde bu basit önlemlerden
bahsetmekteyiz. Alınmayan bu basit önlemler nedeniyle yaşanan ölümlere de iş cinayeti
demekteyiz.
Maden işletmelerinde kısaca ocak diye tabir ettiğimiz hazırlık galerileri ve üretim alanları
uygun ve sağlam biçimde tahkimat ile desteklenmelidir. Ocağın tamamında çalışanların ihtiyacı
olan havayı sağlayacak, ocak içerisinde oluşabilecek gaz ve tozları dışarıya taşıyacak, çalışma
ortamının ısısını ayarlayabilecek ve dolayısıyla ocağın bir bölümünün değil tamamının
çalışanlar için çalışma ortamını iyileştirecek havalandırma sistemi kurulmalıdır. Tehlikeli ve
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zararlı gazların birikebileceği alanlar çalışanların giremeyecekleri şekilde kapatılmalıdır. Ayrıca,
tüm önlemler alındı da; ani beklenmedik bir durum oluştuğunda çalışanların tehlikeli bölgeyi
terk etmeleri için yapacakları işlemler hakkında işverenler tarafından eğitilmeleri ve
bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Su baskını, yangın ve benzeri tehlikeler içinde uygun
önlemler bulunduğu gibi; ocak gazları da gaz ölçme cihazları ile sürekli izlenerek tehlikeli
boyuta ulaştığında işçilerin ocağı terk etmeleri sağlanmalıdır.
Yaşanan ölümlerin sona ermesi ve iş cinayetlerine dönüşmemesi için;
-İşverenlerin; madencilik bilim ve tekniği kapsamında alınması gereken önlemleri alması,
-Ülkemizde madencilik politikalarını belirleyen, maden ruhsatlarını veren, madencilik
mevzuatını hazırlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışma yaşamı ve iş güvenliği
politikaları ve mevzuatını düzenleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının gerekli önlemleri
alması ve uygulamaları yaşama geçirmesi gerekmektedir.
Aksi takdirde kar hırsı, denetimsizlik, kayırmacılık, yandaşlık ve sistemin yapısal sorunu devam
ettikçe bu ölümlerin sonu gelmeyecektir.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak yaşamlarını kaybeden maden emekçilerinin
yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Bu kazaların yaşanmaması için; Madencilik Bilim ve Teknolojisi
öğretilerinin gereklerinin yapılmasının takipçisi olacağız.
Saygılarımızla;

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
18 Temmuz 2017, Ankara

OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ VE ADALET İSTİYORUZ!
(K)eyfi, (H)ukuksuz (K)ıyım Rejimi ve OHAL Derhal Kaldırılmalıdır!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, OHAL/KHK rejimine karşı, geleceğimizi ipotek altına almaya
çalışan bu adaletsiz düzene karşı mücadeleyi yükselteceğiz diyerek 26 Temmuz 2017
tarihinde TÜM BEL-SEN‘de bir basın toplantısı düzenlediler.
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz, TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Sinan Adıyaman, milletvekilleri ve
Emek Meslek Örgütlerinin katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasını KESK Eş Genel Başkanı
Aysun Gezen okudu.
Yapılan basın açıklamasının tam metni şöyle:
15 Temmuz 2016`da gerçekleşen darbe girişimi bir biçimde bastırılmıştır. Fakat AKP iktidarı
darbeyle mücadele etmek için Türkiye`nin daha demokratik, laik bir ülke olması yolunda
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adımlar atmak yerine 20 Temmuz`da OHAL ilan etmiştir. OHAL`in ilan edildiği tarihten
bugüne bir yılı aşkın bir süre geçmiş ve bu süre içerisinde Türkiye`de tam bir hukuksuzluk ve
keyfiyet rejimi hakim olmuştur.
Gelinen noktada OHAL ile sadece kişisel hak ve hürriyetler değil, halkın oylarıyla seçilen
TBMM`nin yasama yetkisi de bütünüyle askıya alınmış durumdadır. Bu dönemde çıkartılan
KHK`lar TBMM onayından geçirilmediği için, yargı süreçleri de işletilememektedir. AKP, OHAL
yoluyla tek adam rejimini fiilen hayata geçirmiştir.
Bugüne kadar çıkan 26 kanun hükmünde kararname ile 130 bine yakın kişi kamu görevinden
ihraç edilmiş, 107 kanunda değişiklik yapılmıştır. Sınırlı bir süreyle ve belirli amaçlar için ilan
edilmesi ve sadece bu dönemle sınırlı olabilecek düzenlemeler getirmesi gereken OHAL ile
bütün bir geleceğimiz şekillendirilmektedir. Kamu personel rejiminde, eğitim ve sağlık
sisteminde, çalışma yaşamında büyük değişimler getiren KHK`lar bir yönetim aracına
dönüşmüştür. Parlamento işlevsiz kılınmış, anayasa askıya alınmış, KHK`lar bütün bu
değişimleri her tür denetimden kaçırmak için sıklıkla kullanılır olmuştur. Hukukun üstünlüğü
ve hukuk devleti ilkelerinin hiçbir kırıntısı kalmamıştır.
Bugün açıktır ki AKP, siyasi projesini hayata geçirmek, kültürel hegemonyasını tesis etmek,
neoliberal ihtiyaçlar doğrultusunda emek alanını düzenlemek için "Allahın lütfu" olarak
gördüğü darbeyi fırsata çevirmiştir. OHAL uygulamasını ise tüm iktidar dönemi boyunca elde
edemediklerini ele geçirmek, çıkaramadığı kanunları çıkarmak ve toplumsal muhalefeti
susturmak için bulunmaz bir fırsat olarak görmektedir. Darbe girişimi ile ilgisi açık-seçik
kurulmaksızın, hiçbir somut delile dayanmadan, adil yargılama süreçleri işletilmeden haksız
hukuksuz biçimde yüz binin üzerinde kamu çalışanı, emekçi işinden, geleceğinden,
vatandaşlık haklarından edilmiştir. Basın yayın organları, dernekler kapatılmış, aileleriyle
birlikte yüzbinlerce kişi açlığa terk edilmiştir. Anayasal güvence altında olan çalışma ve yaşam
hakkı gasp edilmiştir.
Gülen cemaatinin devletin her kademesinde yerleşmesini, kadrolaşmasını ve palazlanmasını
bilfiil sağlayan AKP iktidarıdır. Yüzlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açan darbe
girişimine kalkışanların devlete yerleştirilmesindeki sorumluluğunun ve bu darbecilerle
geçmişte kurduğu koalisyonun hesabını vermesi gereken AKP, siyasal projesinin önünde
engel gördüğü kesimleri, OHAL dışında suç kabul edilmeyecek ve herhangi bir ceza
yaptırımı gerektirmeyecek etkinliklerini bahane ederek ihraç etmekte, susturmakta ve
cezaevine göndermektedir.
Hayatı darbelerle, Gülen Cemaati gibi cemaat ve tarikatlarla mücadele içinde geçmiş olan
emek ve meslek örgütlerinden binlerce kişinin darbe ile ilişkilendirilerek atılması hiçbir
biçimde kabul edilemez. Bugün DİSK üyesi 2000`e yakın işçi, KESK üyesi 4000 kamu çalışanı,
3315 hekim ve TMMOB üyesi 3000`in üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısı ihraç
edilmiş durumdadır.
OHAL/KHK Rejimi Emeğe ve Demokrasiye Zararlıdır
OHAL ve KHK rejiminin süreklileştirilmesi iş güvencesinin herkes için tamamen ortadan
kaldırılması anlamına gelmektedir. KHK`lar ile yapılan düzenlemelerle kurum yöneticilerine
de kamu görevinden çıkarma yetkisi verilmiş, emekçilerin kaderi tamamen bir kişinin iki
dudağı arasına terkedilmiştir.
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Halkın iradesi ile seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları, mesleğini icra eden gazeteciler,
insan hakları mücadelesi yürütenler, yaşanan kötülüklere karşı çıkan, mesleğini meslek
etiğine uygun olarak icra eden üyelerimiz tutuklanmıştır.
AKP, OHAL sürecinde işten çıkarmayı kolaylaştıran uygulamaları hayata geçirmiş,
kadrolaşmak amacıyla mülakat sistemini getirmiş, kendisinin sadık kulu olma potansiyelini
sorgulayarak işe alımı yaygınlaştırmış, liyakati tamamen ortadan kaldırmıştır. Sadakatini
sunmayan, kamuda çalışarak yaşamını kazananları ise "terörist" ilan edip "devlet bunları
beslemeyecek" diyerek ihraç etmiştir. AKP Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, grevleri
engellemek için OHAL`i kullandıklarını açıkça söyleyerek OHAL/KHK rejiminin amacını da tüm
kamuoyu karşısında açıklamıştır. 2017 yılı boyunca beş grevi engelleyerek yaklaşık 25 bin
işçinin hakkını gasp etmiş, grev ertelemelerinin kapsamını genişletmiştir.
Bütün çalışma yaşamı, tamamen antidemokratik yollarla, meclisi işlevsiz kılıp halkın iradesini
çiğneyerek düzenlenmektedir. İşçiler, emekçiler ve emekliler açlık sınırında yaşamaya
mahkum edilmektedir. İhraç edilerek çalışma hakları gasp edilen 37 kişi intihar etmiştir.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça "işimizi geri istiyoruz" diyerek bütün ihraçların işlerine
iadesi talebiyle başlattıkları açlık grevinde kritik aşamaya gelmişlerdir.
Giderek içine sürüklendiğimiz bu karanlık girdaptan kurtulmak için OHAL ve KHK rejimine
derhal son verilmelidir. KHK`lar iptal edilmeli, ihraç edilenler ve açığa alınanlar bütün
haklarıyla birlikte işlerine iade edilmelidir.
İşe iade talebiyle açlık grevine başlayan ve açlık grevinin kritik eşiğinde olan, sağlık durumları
kötüleşen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça`nın tutukluluk halleri derhal sonlandırılmalı,
telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkmadan, bir an önce görevlerine iade edilmeleri
sağlanmalıdır.
Herkes için ulaşılabilir, eşit, parasız kamusal hizmet sağlanmalıdır.
Kıdem tazminatı hakkının, iş güvencesinin gaspına son verilmeli; herkes için güvenceli iş,
güvenceli gelecek ve insanca yaşanacak ücret sağlanmalıdır.
Demokratik ve barışçıl yollarla hakkını arayanlara yönelik şiddet son bulmalıdır.
Toplumsal barışın, bir arada yaşamın kurulduğu, demokratik, laik bir ülkede yaşamak
hepimizin hakkıdır!
Hayır Diyerek Adalet İçin Yollara Düşenler Bu Zorba Düzeni Yenecektir!
Emeğimize, çalışma ve yaşam hakkımıza yönelen, gerici-mezhepçi bir toplumsal yapı inşası
için OHAL ve KHK rejiminin süreklileştirilmesine hayır diyoruz.
Biz tüm renkleri ve çeşitliliği ile anayasa değişikliğine Hayır diyen milyonlarız.
Adalet için yollara düşen, asfaltları aşındıran, herkes için adalet isteyen milyonlarız.
Derelerine, ormanlarına, doğasına sahip çıkan halkız biz.
"Savaşa hayır, barış hemen şimdi" diyenleriz.
AKP`nin emek düşmanı politikalarına karşı sesini yükselten emekçileriz.
Emeğine, bedenine sahip çıkan, mücadelenin en önünde yer alan kadınlarız.
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Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan bu
adaletsiz düzene karşı geçmişten, mücadele birikimimizden aldığımız güçle OHAL/KHK
rejimine karşı mücadeleyi yükselteceğiz.
Taleplerimiz karşılanana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.
Tüm renkleriyle Hayır`ı kazanan, adalet talebiyle yan yana yürüyen herkesi, bulundukları
alanlarda emeğin taleplerini, barış içinde bir arada yaşam, laik, demokratik Türkiye
mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz.
Herkes İçin Adalet İstiyoruz!
OHAL/KHKlar Gidecek, Biz Kalacağız!
DİSK – KESK – TMMOB – TTB
26 Temmuz 2017, Ankara

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜ YOKETMEYE KARARLI
SON DÜZENLEME İLE DİPLOMALARIMIZ VE MESLEKİ DENEYİMLERİMİZ YOK SAYILIYOR
BİNLERCE MÜHENDİS İŞSİZLİĞE MAHKUM EDİLİYOR!!!
Bir torba yasa içinde daha önce Maden Kanunu`na ilave edilmiş bir ek madde ile yasalaşan
"Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu" kurulmasıyla ilgili yönetmelik 26
Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete `de yayınlanmıştır.
"ULUSAL MADEN KAYNAK VE REZERV RAPORLAMA KOMİSYONU HAKKINDA YÖNETMELİĞİN"
amacı, madenlerin aranması, araştırılması ve üretilmesi ile ilgili açık, güvenilir, uygulanabilir
kaynak ve rezerv bilgilerini oluşturmak, bunlarla ilgili raporlama standartlarını ve kriterleri
belirlemek, yetkin kişi ve/veya yetkilendirilmiş tüzel kişilerde aranan nitelikleri belirlemek,
bunlara eğitim vermek, sertifikalandırmak, sicil ve sicil kayıtlarını tutmak, denetlemek
amacıyla kurulan UMREK`in teşkili, yönetimi, görevleri, çalışma esasları ile üyelerin
atanmasında aranan nitelikler ilgili usul ve esasları düzenlemek olarak belirtilmiştir.
TMMOB`ne bağlı Jeoloji ve Maden Mühendisleri Odaları olarak, söz konusu komisyonun
kurulmasına yönelik yasa tasarısının TBMM gündemine geldiği andan itibaren girişimlerde
bulunulmuş, ortak basın açıklaması ile bu tasarının yaratacağı olumsuzluklar kamuoyu ve
üyelerimizin bilgisine sunularak tasarının geri çekilmesi için yoğun çaba gösterilmiştir. Ancak,
eleştiri ve önerilere önem vermeyen çoğunlukçu yönetim anlayışı burada da ortaya çıkmış ve
madde TBMM`de yasalaşmıştır.
Bu düzenleme, her çıkardığı yasa veya yönetmelik ile madencilik alanındaki sorunları
çözmek bir yana yeni sorunlar yaratan, madenciliğin gelişmesine engel olan, hatta
madenciliği yok eden siyasi iktidarın ve bürokratlarının beceriksizliğine yeni bir örnek
oluşturmuştur.
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Madencilik sektörünün en temel mühendislik disiplinlerinin Anayasal meslek örgütleri olan
konusunda uzman Meslek Odaları olarak, "ULUSAL MADEN KAYNAK VE REZERV RAPORLAMA
KOMİSYONU HAKKINDA YÖNETMELİK" in hazırlık aşamalarında görüşlerimiz yapılan toplantı
ve çalıştaylarda yönetmeliği hazırlayan ETKB ve MİGEM yöneticilerine iletilmiş ve önerilerimiz
paylaşılmıştır. Ancak, Anayasal kuruluş olan Odalarımızın yok sayıldığı bu yönetmeliğe ilişkin
görüşlerimizin dikkate alınmadığını bir kez daha kamuoyu ve meslek camialarımızla paylaşmayı
bir görev biliyoruz.
Bu yönetmelik ile; biçim, nitelik ve nicelik olarak muhtemel ekonomik beklentileri karşılayacak
katı, sıvı ve gaz birikimleri ifade eden kaynak ile bu kaynağın, boyutları ve tenörü/kalitesi
belirlenmiş ve günün şartlarında ekonomik olarak üretilebilir ve işlenebilir kısmı olan
rezervlerin raporlama standartları ve kriterleri ile bu raporları hazırlayabilecek yetkin kişi
kişiler, kurulan bir komisyon tarafından belirlenecektir.
Bu uygulama ile;
▪

▪

▪

Maden Kanunu`na daha önce eklenmiş olan "Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler" ile UMREK
Komisyonuna ilişkin düzenlemeler muhalefet partileri tarafından Anayasa`ya aykırılığı
nedeniyle Anayasa Mahkemesi taşınmış iken; Anayasa Mahkemesi`ne yapılmış olan
başvurunun sonucunu beklemeksizin aynı içerikte yapılan bu düzenleme hukuk
devletinin temel ilkelerine aykırılık oluşturmaktadır.
Ülkemizdeki mühendislik fakültelerinin maden ve jeoloji mühendisliği bölümlerinde
lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak 3458 sayılı mühendislik
kanunu uyarınca almış oldukları diplomalar ile mühendislik yapmaya hak kazanmış olan
mühendislerimiz yetersiz olarak değerlendirilecek, madencilik alanında kaynak ve
rezerv raporu hazırlayıp imzalayamayacaklardır.
Mühendislerimiz; tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından atanacak
içerisinde meslek örgütleri ve yüksek öğretim kurumundan bir tek temsilcinin olmadığı
komisyon üyeleri tarafından, üniversite diploması sahibi olmanın ötesinde ayrıca 5, 10
veya 15 yıl gibi belirlenecek sürelerde madenciliğin aynı alanında çalışmış olma,
açılacak olan ücretli kurs ve sınavlarda başarılı olma gibi hukuksuz olarak ikinci bir kez
yetkilendirilmek suretiyle bu raporları hazırlayabileceklerdir.

Bu düzenleme ile, Üniversite eğitiminin sağlayamadığı yetkinliğin, verilecek kısa süreli
eğitimlerle sağlanacağı öngörülmektedir. Günümüz koşullarında, deneyimsizliğin tüm hizmet
kusurlarının tek nedeni olmadığı, piyasa koşulları ve daha fazla kar elde etme anlayışının ve
eksik, yetersiz kamusal denetimin asıl olarak olumsuz sonuçların nedeni olduğu bilinmektedir.
Diğer taraftan, yabancı mühendislerin çalışma koşullarına hiçbir kısıt getirilmez iken, kendi
mühendislerimizin önemli bir kısmı niteliksiz ve yetersiz olarak sınıflandırılacaktır. Çok sınırlı
sayıda mühendisin bu işleri yapmaya yetkili kılınması sonucunda seçkin! mühendislik ortaya
çıkarılacak; yetersiz olarak sıfatlandırılmış önemli sayıdaki mühendis madencilik sektörünün
dışına atılarak işsiz kalacak ya da bu az sayıda seçkin ve yetkin mühendisin hizmetine
sunulacaktır.
Bu uygulama sonucunda, eğitim öğretim alt yapısı ve kadroları yeterli olmayan üniversitelerde,
eşit koşullarda eğitim şansı olmayan ve ancak kendilerine sunulan imkânlarla mühendis
unvanını alabilen genç mühendisler bu unvanı da kullanamaz hale gelecektir. Bu ayıklama, var
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olan eşitsizliği daha da derinleştirerek, doğumundan itibaren eşitsiz koşullarda yaşam
mücadelesi vermek zorunda olan genç mühendislerin, eğitimini aldıkları meslek alanından da
dışlanmasına neden olacak ve yaşam mücadelesinde umutsuz bırakılmasına yol açacaktır.
Bu düzenleme ile, mühendislik hizmetlerinde kamu denetimi de yok edilmiş olacaktır. Yetkin
mühendis olarak belgelendirilerek tecrübe ve yetkinliğe sahip olduğu varsayılan kişilerin her
yaptığı iş ve hazırladığı her rapor doğru kabul edilerek işin ve hizmetin yerinde denetim ve
kontrolü ciddi zafiyete uğrayacaktır.
Bütün bu temel olumsuzluklarının yanında bu yönetmelik bir dizi önemli yanlışı ve eksikliği de
içinde barındırmaktadır.
▪

▪

▪

▪

Dünyada kurulan UMREK benzeri "JORC, PERC, SAMREC, CRİSCO" gibi kurumlar
"idareden bağımsız kuruluşlar" şeklinde örgütlenmişken, bu düzenleme ile kurulacak
komisyon, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının seçtiği ve atadığı kişilerden oluşacak,
başkanını Bakan belirleyecek, sekretaryası ise kamu adına madencilik faaliyetlerine
ilişik her türlü ruhsat, izin, denetim ve düzenleme yapma yetkisi verilen MİGEM
tarafından yürütülecektir. Bu haliyle kurulacak komisyonun siyasi iktidardan ve
idareden bağımsız olmayacağı çok açıktır.
Kurulacak ve kısa adı UMREK olan komisyon, MİGEM ve MTA Genel Müdürlüklerinden
birer üye, BDDK ve TBB tarafından önerilecek birer aday arasından seçilecek bir üye,
SPK ve BİST tarafından önerilecek birer aday arasından seçilecek bir üye, Maden,
Jeoloji, Jeofizik, Harita, Metalürji mühendisi olup MİGEM`de oluşturulan komiteye
başvuru yapanlardan komite tarafından önerilecek meslek odasına kayıtlı dört aday
arasından seçilecek iki üye, TOBB tarafından önerilecek iki aday arasından seçilecek bir
üye olmak üzere Bakanın seçtiği ve atadığı toplam yedi üyeden oluşacaktır. Siyasi
iktidarın objektiflikten, hukuksal gereklilikten uzak; dar, sığ ve taraflı bakışı Komisyon
oluşumunda da ortaya çıkmakta; sermaye/piyasa kuruluşlarının bu komisyonda yer
alması sağlanırken Anayasanın 135. Maddesinde tanımlanmış olan, kuruluş kanunu
bulunan 550 bin üyeli TMMOB`nin uzman odalarının bu komisyonun bilinçli olarak
dışında tutulmakta, adının zikredilmesinden dahi korkulmaktadır.
Siyasi iktidara ve idareye bağlı olarak çalışacak UMREK komisyonun bağımsız karar
alabilmesi olanaklı olamayacağı gibi, bu kuruluş tarafından yetkilendirilen mühendisler
tarafından hazırlanan raporların uluslararası norm ve standartlara uygun olarak
hazırlandığını, bu kuruluşun JORC, PERC, SAMREC veya CRİSCO gibi idareden ve siyasi
iktidardan bağımsız uluslararası kuruluşlara üye olması mümkün olamayacağı gibi,
siyasi iktidara ve idare bağlı kuruluş tarafından yetkilendirilen mühendisler tarafından
hazırlanacak kaynak ve rezerv raporlarının uluslararası borsa ve bankalar tarafından da
dikkate alınmayacağı aşikardır.
Tüm dünyada mühendislerin uzman/yetkinlikleri ilgili meslek örgütleri tarafından
belirlenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dünya bilim ve mühendislik camiasına
geçecek bir buluş yaparak, SPK, BDDK, BİST, TOBB gibi sermaye, banka, borsa ve esnaf
örgütü temsilcilerinden oluşacak bir komisyon vasıtasıyla Jeoloji, Maden, Jeofizik,
Harita, Metalürji mühendislerinin kendi uzmanlık alanlarında yetkin/uzman
olduklarına karar verecektir. Milli Eğitim müfredatında "cihat" devriminden sonra,
mühendislerin yetkinlik/uzmanlıkları da "ense traşına" bakılarak konunun uzmanı
olmayan esnaf ve sermaye örgütlerinin temsilcileri tarafından verilecektir.
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Sonuç olarak;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nın Maden Kanunun da yapılan değişiklikler gereği
çıkarılması gerekli yönetmelikleri iki yılı aşkın süredir çıkaramadığı ve bu sebeple
sektörü ve üyelerimizi mağdur eden uygulamalar ortada dururken, bu düzenlemenin
öncelikle gündeme taşınması anlaşılır değildir.
2012 yılında çıkarılan Başbakanlık Genelgesi ile 2010 yılında 31.000 olan arama ruhsat
sayısı 2016 yılında 1960 adede düşürülerek cendere içine alınan madencilik sektöründe
geçen 5 yıllık süre içerisinde %35 oranında küçülme yaşanırken, düşen emtia
fiyatlarının da etkisiyle her gün işletmelerin kapandığı, binlerce mühendis ve işçinin
işsiz kaldığı bir dönemde, üretim ekonomisine dayalı sektörel çözümler üretmek
yerine, var olan işsizliği daha da artıracak bu düzenleme kabul edilemez niteliktedir.
Bu yönetmelikle getirilen düzenlemenin gerçekte uzmanlık ve ileri düzeyde
bilgilenmeyi sağlayacak ve kaliteyi arttıracak hiçbir yanı bulunmamakta; bu uygulama
tam tersine mühendislik hizmetlerinin daha acımasız koşullarda daha kalitesiz
gerçekleştirilmesine yol açacak niteliktedir.
Biz madencilik alanında faaliyet gösteren Jeoloji, Jeofizik ve Maden Mühendisleri
Odaları olarak;
Madencilikte mevcut sorunların kaynağına inmeyen, mühendisler arasında kastlaşma
oluşturan yetkin mühendis uygulamasını getirerek genç meslektaşlarımızı işsiz
bırakacak olan, yandaş medyanın tabiri ile meslek odalarına "gol atma" peşinde koşan
ve meslek odaları ile TMMOB`yi yok sayan, siyasi iktidar ve idareden bağımsız
olamayan bu komisyonun kurulmasını ve uygulamalarını kabul etmeyeceğimizi, bu
yönetmeliğe karşı hukuki ve meşru zeminde girişimlerimizi sürdüreceğimizi bildiriyor,
ülkenin ve toplumun yararına olan madencilik politikalarının hayata geçirilmesine ve
üyelerimizin haklarını korumak için yaşamın her alanında mücadele etmeye devam
edeceğimizi ifade ediyoruz.
Saygılarımızla;
TMMOB Jeoloji Mühendisleri
Yönetin Kurulu
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

TMMOB Heyeti, Diyarbakır Sur`da yaptığı incelemelerin ardından 3 Ağustos 2017 tarihinde
MMO Diyarbakır Şubesinde Sur`daki Yıkımlar ile KHK`larla ihraç edilen Mühendis, Mimar,
Şehir Plancılarına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.
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TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, TMMOB`ye bağlı odaların başkan ve yöneticileri, TMMOB
Diyarbakır İKK bileşenleri ihraç edilen yöneticilerin de katılımıyla gerçekleşen basın
toplantısında açıklamayı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz okudu.
OHAL VE KHK REJİMİNE HAYIR!
İHRAÇ EDİLEN ÜYELERİMİZ BİR AN ÖNCE İŞLERİNE İADE EDİLMELİDİR
TMMOB Yürütme Kurulu üyeleri ile Birliğimize bağlı Odalardan Elektrik Mühendisleri Odası,
Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Ziraat
Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odasının başkan ve yöneticileri
olarak Diyarbakır`da KHK ile ihraç edilen üyelerimize sahip çıkmak, dayanışmamızı göstermek
için buradayız.
Türkiye`deki 500 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının örgütü olan TMMOB adına
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Bundan yaklaşık yedi ay önce de, TMMOB Yönetim Kurulu ve Diyarbakır İKK bileşenlerimizle
ortak bir toplantı gerçekleştirmiştik ve yaşadığımız sorunlara ilişkin görüşlerimizi sizlerle
paylaşmıştık. Aradan geçen yedi aylık süreye, sorunların çözümüymüş gibi sunulan anayasa
referandumuna, üç ayda bir uzatılan olağanüstü hale rağmen yaşadığımız sorunlar
değişmemiş, daha da artmıştır.
Türkiye hala baskı ve istibdat rejiminin hüküm sürdüğü; sokakların polis barikatlarıyla
çevrildiği; haksız hukuksuz ihraçlarla insanların geleceklerinin elinden alındığı; siyasi parti
başkanlarının, milletvekillerinin, gazetecilerin cezaevlerinde tutulduğu; dinci-gericiliğin
gündelik yaşamın her anında hissedildiği; cemaat ve tarikatların devletin tüm kademelerinde
örgütlendiği; ırkçılığın, şovenizmin, şiddetin ve linç kültürünün kutsandığı; halkın büyük
kesimlerinin işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığıyla boğuştuğu; kadınların sokaklarda özgürce
gezemediği; emek ve meslek odalarının yetkilerinin gasp edildiği bir ülke olmaya devam
ediyor.
Değerli arkadaşlar,
15 Temmuz Darbe girişiminin üzerinden 1 yılı aşkın zaman geçti. 250 yurttaşımızın hayatını
yitirdiği, binlerce kişinin yaralandığı, kamu binalarının ve TBMM`nin uçaklar tarafından
bombalandığı darbe girişimi hala tam olarak aydınlatılabilmiş değil. Darbe gecesi tam olarak
neler yaşandığı ve darbenin siyasal ayağında kimlerin bulunduğu gibi temel sorular açıklığa
kavuşturulmuş değil.
Açık olan tek şey, AKP`nin bu darbe girişimini toplumsal muhalefeti baskı altına alabilmek ve
tek adam rejimini inşa edebilmek için fırsat olarak kullandığıdır. Cumhurbaşkanı`nın daha ilk
saatlerde "Allah`ın lütfu" olarak değerlendirdiği bu girişimin ardından ilan edilen OHAL ile
birlikte, tüm Türkiye`de adeta cezaevi rejimi hüküm sürmeye başlamıştır. Yıllarca "Bölgede
OHAL`i biz kaldırdık" diye propaganda yapan AKP, OHAL`i tüm Türkiye`ye yaymıştır.
OHAL rejimi, AKP`nin olağan yönetim biçimine dönüşmüş durumdadır. AKP OHAL yoluyla hem
parlamentonun tüm yetkilerini kullanmakta hem de yargı organlarını kendi kontrolü altında
tutmaktadır.
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Son 1 yılda çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle 130 bine yakın kamu emekçisi
hukuksuz biçimde işinden atılmış, yüzlerce basın yayın organı kapatılmış, çok sayıda derneğin
faaliyetleri durdurulmuştur.
Hukuksuz ve keyfi biçimde görevlerinden ihraç edilenlerin arasında, içlerinde Birliğimize bağlı
odaların şube yöneticilerinin de bulunduğu, 3000 bine yakın üzerinde mühendis, mimar ve
şehir plancısı da yer almaktadır. Sadece Diyarbakır`da 29`u şube yöneticimiz olmak üzere
toplam 191 mühendis, mimar ve şehir plancısı ihraç edildi. Özellikle kayyum atanan
belediyelerde KHK`lar, mevcut çalışanları tasfiye edip, kendi gerici kadrolarını işe almak
amacıyla kullanılmaktadır.
Hayatını kirli cemaat ilişkilerine ve darbe zihniyetine karşı, bilimsel değerler ışığında özgürlük
ve demokrasi mücadelesi vererek geçiren üye ve yöneticilerimizin görevlerinden ihraç
edilmesini kabul etmiyoruz! Bu ihraçlar, darbecilerle ve cemaat unsurlarıyla mücadeleyi
bulandırmaktan başka bir şeye hizmet etmemektedir.
Barış istediği için, özgürlüklerden yana olduğu için, demokrasi mücadelesi verdiği için, eşitliği
savunduğu için ihraç edilen tüm kamu emekçileri derhal görevlerine iade edilmelidir.
Mahkemeler üzerindeki baskı kaldırılarak hukuki süreçlerin hızlı ve etkin biçimde işlemesi
sağlanmalıdır.
Yaşadığımız hukuksuzluklar, ülkemizin doğusundan batısına, gencinden yaşlısına kadar
toplumun tüm kesimlerinin "Adalet" talebi etrafında bir araya gelmesine neden oldu.
Adalet talebi tarihin hiçbir döneminde bu denli yakıcı biçimde öne çıkmamıştı. Dünya tarihinin
en uzun siyasal yürüyüşü "Adalet" talebiyle yapıldı. Milyonlarca kişi "hak, hukuk, adalet"
sloganıyla bir araya geldi. Her hafta ayrı bir duruşma salonunda "adalet arayışı" yaşanıyor.
Şehir meydanlarından "Vicdan ve Adalet" nöbetleri tutuluyor. Bu talebe kimse kulaklarını
tıkayamaz.
Değerli Basın Mensupları, Sevgili Arkadaşlar
Bu bölgenin insanları, Olağanüstü Hal konusunda, herkesten çok daha fazla deneyime ve acı
hatıralara sahiptir. Hukuksuz biçimde yürütülen Olağanüstü Hal dönemlerinin ne denli yıkıcı
ve acı toplumsal sonuçlar doğurduğunu en iyi bilen coğrafyadayız.
Acı ve korkuya dayalı hükümranlıkların yaşama şansı bulunmamaktadır. Hem OHAL`in hem de
savaşın izlerini ve tahribatını ortadan kaldırmanın yolu, barış içinde birarada yaşamı
savunmaktan geçer.
Savaş ve OHAL uygulamaları bu bölgede sadece insanları işinden etmekle kalmamış, bütün bir
coğrafyanın tarihini, kültürünü ve sosyolojisini de derinden etkilemiştir. Hemen yanı başımızda
binlerce yıllık bir tarihi mirası taşıyan Sur, bu yıkımdan en fazla etkilenen bölgelerin başında
gelmektedir.
2015 yılı sonunda yaşanan çatışmalar sonucunda büyük bir yıkım yaşayan Sur, şimdi bir yıkım
da "Kentsel Dönüşüm" nedeniyle yaşamaktadır. Sur`daki yeni yapılaşma, kentin tarihi ve
kültürel dokusuna uygun değildir. Birliğimize bağlı odaların bu konuda incelemede bulunması
için yaptıkları başvurular OHAL gerekçesiyle reddedilmektedir.
Geçmişin kültürel ve teknik mirasını korumak ve geleceğe taşımak, bu ülkedeki tüm mühendis,
mimar ve şehir plancılarının görevi ve sorumluluğudur. TMMOB olarak bu sorumlulukla
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davranmaya ve kültürel ve tarihsel mirasımızı korumak için çalışmaya devam edeceğiz.
Yetkililerden de aynı sorumluluğu bekliyoruz ve Sur`u ranta kurban etmek yerine, tarihsel ve
kültürel dokusuna uygun biçimde yapılandırmak için çalışmaya davet ediyoruz.
Değerli Arkadaşlar,
TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meslek onurumuza, üyelerimize ve
ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen üyelerimiz
işlerine dönene, OHAL ve KHK düzeni tümüyle ortadan kaldırılarak mağduriyetler giderilene,
savaş politikalarının yarattığı yıkımlar ortadan kaldırılana kadar mücadelemizi kararlılıkla
sürdüreceğiz.
Yaşasın Demokrasi Mücadelesi, Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, 10 Eylül 2017 tarihinde, Ankara
Büyükşehir Belediyesi‘ nin ODTÜ arazisinden geçirmek istediği yol için, ülkemizin en güzide
bilim yuvalarından biri olan ODTÜ` ye yangından mal kaçırırcasına gece yarısı savaşa gider
gibi polis ve iş makinaları ile girilmesine ve ODTÜ Ormanları‘ nın katledilmesine ilişkin bir
basın açıklaması gerçekleştirdi.
ODTÜ` YE SAHİP ÇIKMAK BAŞTA MÜHENDİSLER OLMAK ÜZERE TÜM HALKIMIZIN
GÖREVİDİR.
Yine bir Bayram Tatili sırasında ODTÜ`de I. ODTÜ Orman Katliamını gerçekleştiren Ankara
Büyükşehir Belediyesi bilimin ve tekniğin ışığında yetişen ve diplomalarını banknotlara
değişmeyen ODTÜ` lülerin tepkilerinden korktuğundan olsa gerek II. ODTÜ Orman Katliamını
üniversite tatilde iken bir gece yarısı operasyonuyla gerçekleştirmiştir.
60 yıldır binlerce ODTÜ `lünün büyük özveriyle büyüttükleri ODTÜ Ormanının kalbine bir
hançer saplanarak yaklaşık 12.000 ağaç; yüzlerce iş makinesiyle, tomaların ve polislerin
nezaretinde yok edilmiştir.
Daha bir gün önce basında ODTÜ Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi` nin Ankara
Valiliği aracılığında anlaştırıldığı yine bir protokol imzalandığı açıklanmıştı. Rektörlüğün
açıklamasına göre Ankara Büyükşehir Belediyesi` nin talepleri ODTÜ` ye en az zarar verecek
şekilde karşılanmıştı. Dün gece karanlığında görüldüğü üzere Bilkent Üniversitesi ve Bilkent
Mahallesi arasında ODTÜ arasında iki şerit gidiş iki şerit geliş olmak üzere oldukça geniş bir yol
ikişer şerit daha genişletilerek kullanılabilecekken bu yola paralel bir güzergâh da yer yer 100
m ile 300 m arasında ODTÜ arazisi içinde açılmaktadır. Bu yol tamamlandığında yaklaşık 30
hektar ormanlık alanın ağaçları yok edilerek yola dönüştürülecek aynı zamanda yaklaşık 150200 hektar büyüklüğünde orman alanı da üniversite arazisinden kopartılmış olacaktır.
Rektörlük seçimleri sırasında ODTÜ` lülere verdiği sözleri tutmayarak seçimlerde birinci
olmamasına rağmen görevi kabul eden rektöründen mevcut yol varken yol genişletilerek
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kullanılabilecekken, neden başka bir güzergâh seçildiğinin, buna neden ve nasıl razı edildiğini
açıklamasını istiyoruz!
Ankara Büyükşehir Belediyesinden, neden yangından mal kaçırırcasına bir hafta sonu gece
yarısında yüzlerce iş makinesiyle çalışmaya başlandığının açıklanmasını istiyoruz. Rekor kıracak
başka alanlar yok mu idi?
İç Anadolu Bölgesinin ve Ankara` nın bozkırlarında hepimize adeta birer akciğer olan ve
Ankara` ya kattığı güzellikler nedeniyle doğal sit alanı olarak ilan edilen bu alandan Tabiat
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yol geçirilmesini sağlayan bu planın neden
onayladığının açıklanmasını istiyoruz!
60 yılı aşkın süredir bilime, halkımıza hizmet eden ODTÜ` ye sahip çıkmak başta on binlerce
çalışanı, öğrencisi, akademisyeni ve mühendis mezunları olmak üzere tüm Ankaralıların ve
halkımızın görevidir.
ODTÜ sahipsiz değildir şiarıyla ODTÜ` ye sahip çıkmaya ve her türlü yalana, talana dur demeye
devam edeceğiz.
TMMOB
Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
10 Eylül 2017, Ankara

12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ ÜLKEMİZİN, HALKIMIZIN VE GELECEĞİMİZİN KATİLİDİR.
ÖZGÜR, DEMOKRATİK LAİK ve BARIŞ İÇİNDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN KARANLIK
DARBELERE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ.
Ülkemizde gerçekleştirilen 12 Eylül askeri darbesi de; gelişmekte olan ve kapitalizme karşı
toplumsal muhalefetin geliştiği ülkelerde uygulanan darbeler gibi küresel güçler tarafından
dayatılan 24 Ocak kararlarının üzerine gerçekleşmiş, emek ve demokrasi karşıtı, kapitalizmin
amaçlarına hizmet etmek üzere uyarlanmış bir darbedir.
12 Eylül darbesinin 37 yıldır ülkemizde uygulanmakta olan anti-demokratik anayasası,
kurumları, emek düşmanı, sermaye yanlısı düzenlemeleri ve laiklik karşıtı dinci gericiliği
yaygınlaştırması, AKP iktidarı aracılığıyla uygulanmakta olan serbestleştirme, özelleştirme,
taşeronlaştırma, esnekleştirme, kuralsızlaştırma ve denetimsizleştirme politikaları ile yaşamın
tüm alanlarında fiili gelişmesinin doruğuna ulaştırılmıştır.
12 Eylül; demokrasinin, özgürlüklerin kısıtlanması, her türden hak arama arayışının ve
örgütlenme girişimlerinin baskı altına alınması, madencilik başta olmak üzere kamu
hizmetlerinin özelleştirilmesi, gençlerin geleceksizliğe mahkum edilmesi, toplumun gerici ve
ırkçı akımların etkisi altında şekillendirilmesinin önünü açmış olmasıyla hatırlanmaktadır.
12 Eylül ve 12 Eylül‘ü oluşturanların yaratmış oldukları hukuksuzluğu ortadan kaldırmanın
yolu, temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri tamamen kaldırmaktan ve özgür, barış
içinde birlikte yaşayabilen örgütlü toplumu geliştirmekten geçmektedir.
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Ülkemizde uygulanmakta olan OHAL ve KHK hukuksuzluğu ile anti-demokratik düzenlemeler,
12 Eylül siyasi anlayışından farklı değildir.
Maden Mühendisleri Odası; TMMOB çatısı altında, özgür, demokratik, laik ve barış içinde tam
bağımsız bir Türkiye için ülke sorunlarını mesleğin ve meslektaşın sorunlarından ayırmadan
bilimin ve tekniğin ışığında emeğin ve halkın yanında yer alarak, darbelere karşı mücadele
etmeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
12 Eylül 2017, Ankara

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından TBMM`de görüşülmekte olan
"Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun" 58. maddesinde yapılmak istenen değişiklikle TTK ve TKİ`nin özelleştirilmesine
ilişkin olarak 5 Ekim 2017 tarihinde basın açıklaması yapılmıştır.
TBMM`DE GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN TORBA KANUN İLE
HALKIMIZIN ELİNDE KALAN SON VARLIKLARI OLAN TTK ve TKİ ÖZELLEŞTİRİLEREK YOK
EDİLECEKTİR.
Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısının 58 inci maddesi ile 3213 sayılı Maden Kanunu`nun ek 1 inci maddesinin
3 üncü fıkrasında değişiklik yapılmak istenmektedir.
Değişiklik öngören madde şu şekildedir;
"Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat
sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları
ihale etmeye yetkilidir."
Maddenin gerekçesi ise "madde ile 3213 sayılı Maden Kanunu`nun ek 1 inci maddesinde
değişiklik yapılmak sureti ile Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri,
uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni
ruhsat talep etmeye yetkili kılınmaktadır. Böylelikle, atıl vaziyetteki sahaların ekonomik,
güvenli ve rantabl şeklinde değerlendirilmesine olanak sağlanmaktadır. Ayrıca rödövans
süreleri kısıtlı olduğundan dolayı iş sağlığı ve güvenliğine yönelik uzun vadeli moderne
teknolojiye uygun yatırımlar yapılamamaktadır. Düzenleme ile belirtilen gerekçelere göre uzun
vadeli yatırım yapılabilmesinin önü açılmaktadır." şeklinde açıklanmaktadır.
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; mevzuatımızda rödövans sözleşmeleri için herhangi bir
süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Rödövans sözleşmeleri ile faaliyet yürütülen ruhsat
sahalarında süre kısıtlamasından bahisle, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik uzun vadeli modern
teknolojiye uygun yatırımlar yapılamamakta olduğu gerekçesini göstermek bahane olmaktan
öte geçemeyecektir.
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3867 sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe İşlettirilmesi Hakkında Kanun ile
Devletçe işlettirilmesi kararlaştırılan Ereğli Kömür Havzasındaki madencilik faaliyetleri, Devlet
adına Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafınca yürütülmektedir. Ülkemizdeki taşkömürü
varlığının bulunduğu Zonguldak havzasındaki kömür ocakları1940 yılında çıkarılan 3867 sayılı
Kanunla devletleştirilmiştir.
Teknolojik gelişmeler sayesinde, birim çelik üretimi için kullanılan kömür miktarı geçmişe göre
bir miktar azalmış olmasına karşın (1 ton çelik için 630 kg kömür) dünya çelik üretiminin % 70`i
kömür ve kok kullanılarak yapılmakta olup bu sektör için taşkömürü vazgeçilmez bir temel
girdidir.
1974 yılında ülkemizin taş kömürü üretimi yaklaşık 5.000.000 ton gerçekleşmişken, 2016
yılında tüvenan ve satılabilir olmak üzere toplam 2.407.225 ton kömür üretimi
gerçekleştirilebilmiştir. Yıllar içerisinde gerçekleşen bu büyük düşüşün nedeni ise emek yoğun
yürütülen taş kömürü üretiminde istihdam edilen işçi sayısıdır. 1974 yılında 39.399 kişi olan
TTK işçi sayısı, 2016 yılında 8.501 kişiye düşmüştür.
Nitekim bu durum TTK tarafından hazırlanmış bulunan 2016 yılı faaliyet raporunda "Kömür
üretimindeki azalışın sebepleri" başlığı altında şu şekilde ifade edilmiştir;
"İşçi Noksanlığı: Kurumumuza 2009 yılı başında işe alınan pano üretim işçilerinin üretimi
arttırması yönünde olumlu etkileri görülmekle birlikte bunun yanında yer altında üretime
destek işçilerinin noksanlığı hat safhaya ulaştığından mevcut faaliyetlerin idamesi için mevcut
pano ayak üretim işçilerinden yararlanıldığı için bu işçilerden 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılı için
yeterli randıman alınamamıştır. Kurumumuzda üretimin sürdürülebilirliği ve mevcut altyapının
korunması amacıyla 2.700 pano ayak üretim işçisi ve 1.922 üretime destek işçisi olmak üzere
toplam 4.622 işçinin alınması için 20.11.2014 tarihinde Enerji Bakanlığı kanalıyla T.C.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına başvuruda bulunulmuş olup olumsuz yanıt alınmıştır."
Bilindiği üzere ülkemizin yegane taş kömürü havzası Ereğli Kömür Havzasıdır. Yıllardır bu
havzaya dair denenen özelleştirme girişimlerinin son hamlesi getirilen taslak ile
gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Öyle ki bu defa Türkiye Taşkömürü Kurumu`nun yanına
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu`nun elinde kalan son birkaç sahada eklenmektedir.
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu`nun raporlarına göre TKİ`nin toplam linyit üretimindeki
payı 20 yıl önce %85 civarındayken 2015 yılı itibariyle %20`ler civarına kadar gerilemiştir.
Kömür sektörüne 1989 yılından itibaren giren EÜAŞ`nin payı ise bir ara %50`ler düzeyine kadar
yükselmişken son yıllardaki özelleştirmeler ve üretim aksamaları nedeniyle 2015 yılındaki payı
%20`nin de altına düşmüştür.
EÜAŞ`nin kömür sektöründe yükselmesi, linyit üretim işletmelerinin TKİ`den EÜAŞ`ye
devredilmesi yoluyla gerçekleşmiştir. Bu kapsamda; 1989 yılında Sivas-Kangal Linyitleri
işletmesi, 1995 yılında Afşin–Elbistan Linyitleri İşletmesi, 2000 yılında Çayırhan`daki Orta
Anadolu Linyitleri İşletmesi TKİ`den alınarak EÜAŞ`ye devredilmiştir. Son özelleştirme
sürecinde ise TKİ`nin Milas, Yatağan ve Orhaneli`ndeki linyit sahaları özelleştirilmek amacıyla
EÜAŞ`nin bağlı ortaklıkları YEAŞ, KEAŞ ve SEAŞ`a transfer edilmiştir.
Son olarak özelleştirmeler kapsamında; Sivas-Kangal Havzası ile Seyitömer Havzası kömürleri
2013 yılında ve Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan Termik Santrallarını besleyen kömür sahaları
2014 yılı sonunda ve Orhaneli sahası ise 2015 yılında özel sektöre devredilmiştir.
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1999 yılında ülkemizde gerçekleşen linyit üretimi yaklaşık 65.000.000 ton olarak
belirtilmektedir. 2015 yılı itibarı ile ise ülkemizde yaklaşık 58.000.00 ton linyit üretimi
gerçekleşmiştir. Geçen 16 yıllık süre içerisinde ülkemizde üretilen linyit miktarında bir artış
meydana gelmediği gibi, yaklaşık 7.000.000 tonluk bir azalma gerçekleşmiştir. Bu süreç
içerisinde yaşanan tek değişiklik hükümetler eliyle devletten özel sektöre sermaye transfer
edilmesinin ötesine geçmemiştir.
Şöyle ki; 1999 yılında gerçekleştirilen 65.000.000 ton linyit üretiminin yaklaşık 60.000.000 tonu
TKİ ve EÜAŞ tarafından gerçekleştirilmişken; 2015 yılında gerçekleştirilen 58.000.000 ton linyit
üretiminin 23.000.000 tonu TKİ ve EÜAŞ tarafından gerçekleştirilmiştir.
Nisan 2016 tarihi itibariyle ülkemizde 421 adet linyit, 1 adet taşkömürü ve 17 adet asfaltit
olmak üzere toplam 439 adet ruhsat bulunmaktadır. Bunların 39 adedi kamu ve 400 adedi ise
özel sektörün elinde bulunmaktadır. Söz konusu tarih itibariyle, bu ruhsatlardan sadece 120
adedi normal faaliyetine devam etmekte olup, geri kalanının ya faaliyeti durdurulmuş ya da
geçici tatil edilmiştir.
1998 yılında yaklaşık 8.000.000 ton kömür ithalatı gerçekleşirken, 2015 yılı kömür ithalatı ise
yaklaşık 34 milyon ton düzeyinde gerçekleşmiştir.
2000 yılında 39,2 milyon ton düzeyinde olan TKİ Kurumu satılabilir üretimi
gerçekleştirilmişken, TKİ Kurumu ocaklarından 2015 yılında satılabilir kömür üretimi ise 12,9
milyon ton düzeyinde olmuştur. Bu üretimin 4.957.705 tonu yeraltı yöntemi ile üretilmiş olup
% 97`si yani yaklaşık 4.800.000 tonu TKİ adına özel sektör tarafından rödövans ve çeşitli üretim
sözleşmeleri adı altında üretilmekte olup, TKİ`nin yeraltı üretim kültürü bitirilmiştir.
2001 yılı tarihi itibarı SGK kayıtlarına göre kömür madenciliğinde faaliyet gösteren işyeri sayısı
47`si Kamu, 459`u özel sektör olmak üzere toplam 506`dır. Çalışan işçi sayısı ise 29.613`ü kamu,
13.244`ü özel sektör olmak üzere toplam 42.857 kişidir. SGK 2017 yılı Nisan ayı istatistiklerine
göre ise kömür madenciliğinde faaliyet gösteren işyeri sayısı 29`u Kamu, 600`ü Özel Sektör
olmak üzere toplam 629`dur. Çalışan işçi sayısı ise 10.772`si kamu, 27.022`si özel sektör olmak
üzere toplam 34.742 kişidir. Yani 2001 yılından 2017 yılına kömür sektöründe istihdam edilen
çalışan sayısı yaklaşık ¼ oranında azalmıştır.
Hükümetin yıllardır yürütmüş olduğu kömür politikası, kömür sektöründe üretimi artıramadığı
gibi istihdam edilen işçi sayısını da sürekli olarak azaltmıştır. Üretim açısından karlı olan TKİ
uhdesinde bulunan sahalar yıllar içerisinde özel sektöre devredilmiş, hazırlanan tasarı ile ise
TKİ uhdesinde kalan son kömür sahaları yine özel sektöre ihale edilecektir.
TTK`nın ise eli kolu hükümet tarafından bağlanmış, işçi istihdamının önüne geçilerek üretim
yapamaz duruma gelen kurum, uygulanan politikalar ile zarar eder hale getirilmiştir. Fiili olarak
zarar eder hale getirilen kurumun uhdesinde bulunan, ülkemizin tek taş kömürü rezervi ise
kanunun gerekçesinde belirtilen rantabl şeklinde işletilebilmesi için değil rant için
özelleştirilmek istenmektedir. Öyle ki fiili olarak özelleştirileceği açık olan kanun metninde
durumun gizlenmesi ve gelecek olan tepkilerden korunmak için "özelleştirme kelimesi yerine",
"ihale etme yetkisi" adı altında yeni kavramlar üretilerek Kanun metni TBMM`nden
geçirilmeye çalışılmaktadır.
Sonuç olarak yukarıda da belirtilen rakamlardan anlaşılacağı üzere başta üretime ve istihdama
hiçbir katkısı olmayan özelleştirme ve madencilik politikalarından derhal vazgeçilerek başta
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Zonguldak, TTK ve TKİ olmak üzere ülke madenciliğine hiçbir yararı olmayacak bu kanun tasarı
maddesinin mutlak surette tasarıdan çıkarılması gerekmektedir.
Kamuoyuna saygılarımızla;
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
5 Ekim 2017, Ankara

RÖDOVANS, TAŞERONLAŞTIRMA, FACİA!
Şırnak İli sınırları içerisinde bulunan 2505 (S:16399) ruhsat nolu kömür sahasında 17.10.2017
tarihinde takriben saat 14:30`da şev kayması sonucu yaşanan iş cinayetinde yedi maden
emekçisi yaşamını yitirmiş, bir maden emekçisi ise ağır yaralanmıştır. Yaralı arkadaşımıza acil
şifalar dilerken; hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını paylaşıyor ve başsağlığı diliyoruz.
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (ETKB) ilgili kuruluşu olan Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu (TKİ) uhdesinde bulunan kömür sahası, 2002 yılında rödovans ile Şırnak İl Özel
İdaresine verilmiştir. Şırnak İl Özel İdaresi de 2007 yılında bu sahayı özel bir firmaya
rödovans sözleşmesi karşılığında ihale etmiştir. ETBK tarafından yapılan açıklamaya göre
sahada üretim ve dekapaj çalışmaları 2013 yılına kadar sürdürülmüş, 2013 yılı içerisinde
Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından yapılan denetim sonucu sahadaki
faaliyetler "işletme ve iş güvenliği riski" barındırdığı gerekçeleriyle durdurulmuştur.
TKİ tarafından 2017 yılında yapılan ihale ile 2505 (S:16399) ruhsat numaralı saha üç firmadan
oluşan bir iş ortaklığına rödovans sözleşmesi ile ihale edilmiştir.
Bu iş ortaklığı ya da bu iş ortaklığının herhangi bir ortağı tarafından sahada yapılan üretim,
dekapaj ve hazırlık çalışmaları sırasında bu facia yaşanmıştır.
Odamız kayıtlarında, 1 Mayıs 2017 tarihinde 2505 (S:16399) ruhsat numaralı sahaya daimi
nezaretçisi ataması yapıldığı tespit edilmiştir.
Yerel kaynakların, Odamız Diyarbakır Şube Yöneticilerine aktardığı bilgilere göre; Bakanlık
tarafından yapılan faaliyeti durdurma işlemine rağmen; sahada 2013 yılından günümüze
kadar üretim, dekapaj ve hazırlık çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilmiştir.
Soma faciasından sonra yaşanan kazalarda Ermenek`te 18, Şırnak`ta 5, Siirt Madenköy`de 16
kişi hayatını kaybetmiştir. Şırnak`ta 3 yıl önce yaşanan olaydan sonra aynı ocakta, aynı şekilde
meydana gelen faciada yine 7 maden emekçisi hayatını kaybetmiştir.
Maalesef defalarca siyasi iktidara bu işin nasıl yapılacağı ve kontrol edileceği tarafımızca
söylenmesine rağmen, her gelen acı haberden sonra yetkililer bu sorumluluğu üzerinden
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atmakta, suçu başkasında aramakta ve bununla birlikte olayı kaçak olarak değerlendirerek
göz yumduğu şirketleri de hukuki açıdan koruma altına almaktadır.
ETKB`nın yaşanan iş kazasını "kaçak ocakta" meydana geldi tanımlaması ocakta 2013 yılında
yapılan denetim sonucundaki kapatma kararına dayanmaktadır. Ancak, başta bu ocak olmak
üzere üretim faaliyetleri durdurulan ocakların kaçak olarak üretime devam etmesi kamu
yöneticilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır
Şırnak`ta yaşanan her facia kaçak olarak tanımlanmakta, sorumlular ve muhataplar tespit
edilememektedir. Ancak yerel halktan edinilen bilgilere göre; kaçak olarak tanımlanan bu
ocaklarda üretilen kömürler TKİ`nin kantarından geçirilip çevrede bulunan işyerlerinde ve
illerde yakıt olarak kullanılmakta; hatta kamu kurumlarının dahi bu kömürleri kullandığı
belirtilmektedir. Ocağın 1 km. yakınında bir karakolun olması ise başka bir acı gerçektir.
MİGEM tarafından faaliyeti durdurulan ruhsat sahasının TKİ tarafından ihale edilmesi
Bakanlığın iki kurumu arasındaki iletişim eksikliğinin ne seviyeye geldiğini ortaya koyarken;
maden işyerlerinde denetimin yapıldığı / yapılacağı iddiasında bulunmak inandırıcı olmaktan
uzaktır.
Bu nedenle Bakanlığın ve ilgili Genel Müdürlüğünün sorumluluktan kaçarak bu işyerinin
kaçak olduğunu ifade etmeleri kabul edilebilir değildir.
Maden Kanunu hükümlerini yürütmek ile yükümlü bulunan Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığı‘nın, Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘nün, aynı zamanda mülki idare birimlerinin,
kapatıldığı iddia edilen ocaklarda kaçak kömür üretimini bir an önce durdurmaları, gerekli
önlemlerin alınmasını sağlayarak benzer durumların yaşanmasına engel olunması gerektiğini,
aksi takdirde sorumluluğun kendilerinde olacağını Maden Mühendisleri Odası olarak
defalarca söyledik ve bir kez daha söyleyerek yetkilileri göreve davet ediyoruz.
Neo liberal politikalar nedeniyle başta madencilik olmak üzere tüm sektörlerde yaşama
geçirilen özelleştirme, taşeronlaştırma, esnekleştirme, kuralsızlaştırma ve denetimsizleştirme
politikalarından vazgeçilerek bilimin ve tekniğin ışığında insan odaklı ve kamu yararına
madencilik yapılmalıdır. Mevzuat; üniversitelerin, meslek odalarının, sendikaların ve sektör
temsilcilerinin ortak çalışmaları ile yeniden düzenlenmelidir. Aksi takdirde ölümler
yaşanmaya devam edecektir.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
18 Ekim 2017, Ankara

17 Ekim 2017 tarihinde Şırnak` ta yaşanan maden faciası ile ilgili olarak DİSK, KESK, TMMOB
ve TTB üyelerinden oluşan heyet facianın yaşandığı ocakta 22.10.2017 tarihinde
incelemelerde bulunmuştur. DİSK, KESK ve TTB üyelerinin yanısıra birliğimiz TMMOB adına
heyette yer alan Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan YÜKSEL, Yönetim Kurulu Yazman Üye Necmi
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ERGİN, Diyarbakır Şube İkinci Başkanı Doğan HATUN ve Şırnak İl Temsilcisi Ahmet DURAK` ın
katkılarıyla hazırlanan basın açıklaması yayımlanmıştır.
ŞIRNAK MADEN KAZASI DİSK, KESK, TMMOB, TTB ORTAK RAPORU
17 Ekim 2017 tarihinde Şırnak`ta ruhsatı TKİ uhdesinde bulunan ve rödevans ile ihale
edilerek özel sektöre verilen asfaltit sahasında şev kayması sonucu meydana gelen iş
cinayetinde 8 maden emekçisi hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden işçilerimizin
yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerinden oluşan heyetimizin olayın meydana geldiği saha
ve ocakta yaptığı incelemelerde şu bulgular elde edilmiştir:
-Maden ocağının girişi bariyerlerle kapatılmış ve girişine MİGEM`in kapatma kararı asılarak
ocağa girişin ve kömür üretiminin yasak olduğuna dair Şırnak İl Özel İdaresi imzalı bir tabela
asılmış olmasına rağmen heyetimizin girişi sırasında maden sahasında üretilen kömürlerin
yüklü olduğu kamyonlar çıkış yapmakta oldukları görülmüştür. Ocağa girişi engellemek için
alınan tedbirlerin işlevsiz ve iş olsun diye alındığı; hala bir gerçek olarak ortada durmaktadır.
Maden sahasında üretimin TKİ tarafından sonlandırılmasının akabinde uzun yıllardır
rödevansçılar tarafından yapılmakta olan üretimin madencilik bilim ve tekniğini ile işçi sağlığı
ve güvenliğine uygun olmadığı çok net olarak gözlemlenmiştir.
-Bu sahada yapılacak hazırlık, dekapaj ve üretim çalışmaları maden mühendisliği bilim ve
tekniğine uygun biçimde projelendirilerek, projenin uygulanmasının her adımının takip /
denetlemesi yapılarak ve bu denetlemelerde ortaya çıkan yeni sorunların çözüme
kavuşturulması için imalatın durdurulması gerekirken; Maden sahasında işçilerin
dinlenebilecekleri, insani ihtiyaçlarını giderebilecekleri iş güvenliği mevzuatına uygun bir bina
veya sosyal tesis dahi bulunmamaktadır.
-Olayın meydana geldiği maden sahası ruhsatlı bir saha olup ruhsatı Enerji Bakanlığına bağlı
Türkiye Kömür İşletmeleri`ne (TKİ) aittir.
-Maden sahasında ki üretim uzun yıllardır TKİ tarafından rödevans yöntemi ile özel sektöre
yaptırılmaktadır.
-Maden sahasında ki faaliyetler açık işletme yöntemlerine göre hidrolik ekskavatörler ve
kamyonlar aracılığı ile yapılmakta olup kademe yükseklikleri hayati tehlikeye neden
olabilecek kadar tehlikeli ve yüksektir.
-Olayın meydana geldiği kısımda kömür damarına iki yerde rastlandığı ve küçük çapta da olsa
kazı yapıldığı, aynı zamanda su çekme faaliyetlerinin sürdürüldüğü tespit edilmiştir.
-Maden sahasında ki hazırlık, dekapaj ve üretim 2013 yılında MİGEM tarafından
durdurulmuştur.
-Maden sahasında durdurma kararı devam ederken; saha TKİ tarafından rödevans ihalesine
çıkarılmış ve 14 Nisan 2017 tarihinde ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmıştır.
-Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ihaleyi kazanan firma tarafından hazırlandığı belirtilen
proje ruhsat sahibi olan TKİ tarafından MİGEM`in onayına sunulmuştur.
-Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada projenin onaya sunulmasını müteakip, sahada
MİGEM tarafından yapılan inceleme sonucu "tehlikeli durumların devam ettiği, üretime
yönelik faaliyetlerin durdurulmasına devam edilmesi, tehlikeli durumun giderilmesine
yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi ve kömür sevkiyatı yapılmaması" kararı verilmiştir. Bu
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karar MİGEM tarafından TKİ Genel Müdürlüğü`ne ve Şırnak Valiliği`ne yazılı olarak iletilmiştir.
-Heyetimiz tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar da elde edilen bu tespitler sonucu
cevaplanması gereken sorular;
-TKİ Genel Müdürlüğü ve Şırnak Valiliği bu kararın gereğini yapmış mıdır?
-MİGEM`in onayına sunulan proje kim tarafından hazırlanmıştır?
-Hazırlanan projede; kapatma nedenleri ele alınarak çözüm önerilmiş midir?
-Projede işçi sağlığı ve güvenliği bakımından alınması gereken tedbirler önerilmiş midir?
-MİGEM`in bu kararına göre ruhsat sahibi veya rödevansçı firma tarafından "tehlikeli
durumun giderilmesine yönelik faaliyetler" için yapılması gerekli çalışmalara yönelik bir
proje, risk analizi yapılmış mıdır?
-Risk analizi yapıldıysa bu proje ilgili ve yetkili kurumların onayına sunulmuş mudur?
-MİGEM`in bu kararına rağmen sahada su atımı, hazırlık ve dekapaj faaliyetleri yapılmış
mıdır?
-Bu sahada durdurma kararı varken, durdurma kararının gerekçesi olan tehlikeli durumlar
ortadan kaldırılmadan ihaleye çıkılması ne kadar hukuki ve bilimsel bir karardır?
-Olayın meydana geldiği sahada ihaleyi alan firma işi başka bir taşeron firmaya devretmiş
midir? Aralarında bir taşeron sözleşmesi var mıdır?
-Olayda hayatını kaybeden 8 madencinin SGK`ya kaydı var mıdır?
Bu sorular cevaplandığında, gerekli belgeler kamuoyuna sunulduğunda bu ocağın kaçak olup
olmadığı, ihmallerin ve gerçek sorumluların kimler olduğu çok kolay bir şekilde ortaya
çıkacaktır.
Bölgede yaşanan işsizlik nedeniyle insanlarımız açlıktan ölmek ile tedbirler alınmamış
emniyetsiz ocaklarda ölmek arasında tercih yaparak bu ocaklarda çalışmak zorunda
kalmaktadır. Ve ne yazık ki hayatlarını kaybetmektedirler. 2013 yılında faaliyetleri durdurulan
ve bu nedenle kaçak olduğu iddia edilen bu sahada kapatma kararından sonra meydana
gelen kazalarda 15 kişi yaşamının kaybetmiştir.
Bölgede ki maden işletmeleri risk barındırmaktadır. Tehlike sadece bu ocakla sınırlı değildir.
Bölgede bu açık ocakla birlikte derinlikleri 100 ile 200 metre arasında değişmekte olan
onlarca yeraltı ocağı ve buralarda çalışan 500 civarında insan ölüm tehlikesi ile karşı
karşıyadır.
Mevcut durumda; açlık-kaçak üretim-ölüm bir başka değişle 40 katır 40 satır ikilemi dışında
üçüncü bir yol bulunmalıdır. Devlet sorunun muhatabı olma cesaretini göstererek rödevanstaşeron sisteminden vazgeçerek kendi sahasında üretimi kendisi gerçekleştirmelidir.
Doğanın; insanlığa bir kez bahşettiği ve tekrarı olmayan bu doğal kaynaklarımızın, işçi sağlığı
ve güvenliği çerçevesinde, bilimin ve tekniğin ön gördüğü biçimde, olumsuz çevresel etki
yaratmadan, en yüksek verimle doğru bir biçimde kullanıma sunulması gerekir.
Oysa bölgede şu anda Şırnak asfaltitleri (kömür), bir plan proje dâhilinde işletilmemekte, işçi
sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulmamakta ve üretilen kömür uygun alanlarda
değerlendirilmemektedir. Bununla birlikte ocakların kaçak olarak addedilmesi, sorunları daha
da ağırlaştırmaktadır.
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Ölümlerin son bulması için rant politikaları yerine, kamu yararına politikaların eşliğinde,
maden mühendisliği bilimin ve tekniğinin ışığında projeler üretilmelidir. Bu çalışmalar için
üniversitelerden, meslek odalarından, sendikalardan destek alınarak katılımcı bir anlayışla
ulusal bir madencilik ve işçi sağlığı- iş güvenliği politikası oluşturulmalı ve gerekli kurumsal ve
teknik alt yapı sağlanmalıdır.
İş hayatındaki belirsizlikler ve işyeri denetimlerinin yetersizliği, iş yerlerinde işçilerin sendikal
hak arama mücadelelerinin önünde ki engeller sahaya iş kazaları ve meslek hastalıklarında
artış olarak yansımaktadır. Yetkilileri bu konuda ciddi önlemler almaya davet ediyoruz.
Saygılarımızla,
DİSK / TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
KESK / KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
TMMOB / TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
TTB / TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

ERMENEK` TE YAŞAMINI KAYBEDEN MADEN EMEKÇİLERİNİ SAYGI İLE ANIYORUZ!
Armutcuk, Kozlu, Yeni Çeltek, Sorgun, Gediz, Dursunbeyli, Kemalpaşa, Elbistan, Karadon,
Soma, Ermenek, Şirvan, Şırnak
UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAĞIZ
28 Ekim 2014 tarihinde Karaman İli Ermenek İlçesinde özel sektör tarafından rodövans
usulüyle üretim yapılan yeraltı kömür ocağında meydana gelen maden faciası sonucu 18
maden işçisi su altında kalarak hayatını kaybetmiştir.
Odamız facianın yaşandığı günden beri sorumluların ortaya çıkarılması ve hak ettikleri cezaları
alması için mücadelesini sürdürmüştür. Davanın yerel mahkemede ki sonucunda
sorumluluğun öncelikli olarak maden mühendislerine yüklenmiş olması başta Odamız olmak
üzere maden emekçilerinin yakınlarını ve demokratik kamuoyunu mutlu etmemiştir. Odamız
dava ile ilgili gelişebilecek yeni durumların takipçisi olmaya devam edecektir.
Soma Faciasının milat olması gerekirken Ermenek yaşanmış. Ermenek`ten ders çıkarılmamış
Şirvan ve Şırnak faciaları yaşanmıştır.
Armutcuk, Kozlu, Yeni Çeltek, Sorgun, Gediz, Dursunbeyli, Kemalpaşa, Elbistan, Karadon,
Soma, Ermenek, Şirvan, Şırnak ve adını sayamadığımız onlarca, yüzlerce maden faciasında
yaşamını kaybeden maden emekçilerini saygı ile anıyoruz.
Yeni ölümlerin, yeni faciaların yaşanmaması için yetkilileri göreve davet ediyoruz.
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
28 Ekim 2017, Ankara
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TMMOB, DİSK, KESK ve TTB tarafından başlatılan "OHAL Değil, Demokrasi İstiyoruz"
kampanyası, 3 Kasım 2017 tarihinde Çağdaş Sanatlar Merkezi‘nden gerçekleştirilen ortak
basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.
OHAL DEĞİL DEMOKRASİ İSTİYORUZ!
15 Temmuz darbe girişimi başarısız olsa da, 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL ve
KHK Rejimi ile AKP`nin fiili darbesine dönüşerek bir rejim değişikliğine giden yol açılmıştır. Bu
on altı aylık sürede Anayasa fiilen ilga edilmiş, yasama-yürütme ve yargı tamamen tek bir
kişinin emrine verilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Artık Hiçbir Biçimde Anayasa`da İddia Edildiği Gibi "Demokratik, Laik,
Sosyal Hukuk Devleti" Değildir.
Biçimsel Demokrasi Dahi Rafa Kaldırılmıştır!
TBMM fiilen etkisizleştirilmiş, yasama yetkisi de bütünüyle askıya alınmış durumdadır.
TBMM onayından geçirilmeyen KHK`lar, yargı süreçleri ile de denetlenememekte, tek bir
kişinin akşam aklına gelen, sabah kanun olabilmektedir. Yaz saati uygulamasından, kış
lastiğine kadar darbe girişimiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan hemen her konu, KHK`lar ile
düzenlenmektedir.
Sadece TBMM değil, yerel yönetimler de tek adamın atadığı seçilmemiş, kişilere
devredilmiştir. 83 belediyeye kayyum atanması ve 6 belediye başkanının "görevden alınması"
sonucu Türkiye nüfusunun %43`ünü seçilmemiş, atanmış belediye başkanları tarafından
yönetmektedir. Milli irade diyenler, TBMM`den yerel yönetimlere halkın iradesini gasp
etmeye devam etmektedir.
OHAL toplumsal muhalefeti susturmak için bulunmaz bir fırsat olarak görülmekte ve
kullanılmaktadır. AKP, siyasal projesinin önünde engel gördüğü kesimleri OHAL hukuksuzluğu
ve keyfiyetinden faydalanarak ihraç etmekte, susturmakta ve cezaevine göndermektedir.
Basın yayın organları, dernekler kapatılmış, gazeteciler tutuklanmış, OHAL tek sesli bir
Türkiye yaratmak için kullanılmıştır. Yine bu hedefe uygun olarak her türlü hak arama
mücadelesi keyfi biçimde yasaklanmaktadır.
Devletin "laik" olduğunu söylemek mümkün değildir.
Darbe girişiminin merkezinde olan cemaatin devletin her kademesinde yerleşmesini,
kadrolaşmasını ve palazlanmasını sağlayan AKP iktidarı, yüzlerce insanın ölümündeki
sorumluluğunun hesabını vermek bir yana, aynı "hata"da ısrar etmekte, Gülen cemaatinden
boşalan devlet kadrolarını bugün kendine biat eden tarikat ve cemaatlerle doldurmaktadır.
Liyakatin yerine mülakatın getirilmesinin amacı, açıktır ki başka başka cemaatlere ve "sadık
kullara" kadro sağlamaktır. Dini cemaatler arasındaki mücadele ekseninde şekillenen bir
devlete "laik" demek mümkün değildir.
OHAL, gerici-mezhepçi bir toplumsal yapı inşası için kullanılmaktadır. Eğitim müfredatı
bilimsel olmaktan çıkarılmış, tamamen dinselleştirilerek, sınav sistemleri değiştirilerek tüm
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okullar imam hatipleştirilmiştir. Kadınlara yönelik şiddet, taciz, tecavüz artmış, ceza
indirimleri ile kadına yönelik şiddet teşvik edilmiş son olarak da müftülere nikah kıyma yetkisi
verilerek çocuk gelinlerin artması ve çok eşlilik meşrulaştırılmış, kadın ve çocukların yasalarla
korunan haklarının da ortadan kaldırılması söz konusu olmuştur. OHAL döneminde artan iş
cinayetleri "fıtrat"a bağlanarak sorumlular yargılanamaz hale getirilmiştir.
Sosyal Devletin Son Kırıntıları Yok Edilmiştir!
Sosyal bir devletin en temel özelliği, emeğiyle geçinenlerin iş güvencesidir. Nüfusun dörtte
üçünün ücret gelirleriyle geçindiği bir ülkede iş güvencesi OHAL döneminde tümüyle ortadan
kaldırılmıştır.
Darbe girişimi ile ilgisi açık-seçik kurulmaksızın, hiçbir somut delile dayanmadan, adil
yargılama süreçleri işletilmeden 130 binin üzerinde kamu emekçisi işinden, geleceğinden
edilmiştir. 50`nin üzerinde emekçi bu süreçte intihar etmiştir. Anayasal güvence altında olan
çalışma ve yaşam hakkı gasp edilmiş, devlet iş güvencesinin teminatı olmak bir yana, iş
güvencesine karşı en büyük "tehdit" halini almıştır.
OHAL iş güvencesinin yanı sıra işçilerin en temel haklarına da bir tehdittir. AKP Genel Başkanı
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, grevleri engellemek için OHAL`i kullandıklarını açıkça söylemiştir.
Bu sözlere uygun olarak 2017 yılı boyunca beş grevi engelleyerek yaklaşık 25 bin işçinin hakkı
gasp edilmiştir.
Hayatı darbelerle, Gülen Cemaati gibi cemaat ve tarikatlarla mücadele içinde geçmiş olan
emek ve meslek örgütlerinden binlerce kişi darbe ile ilişkilendirilerek işlerinden atılmıştır.
Bugün DİSK üyesi 2000`e yakın işçi, KESK üyesi 4099 kamu emekçisi, 3315 hekim ve TMMOB
üyesi 3000`in üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısı ihraç edilmiş durumdadır. Devletin
tüm sosyal yönleri tasfiye edilirken, direnen/direnecek olan herkes etkisizleştirilmek
istenmektedir. İşe iade talebiyle açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça`nın
haklarının iadesi bir yana tutuklanmaları, Nuriye Gülmenin tutukluluk halinin halen devam
ettirilmesi, emeği için, işi için mücadeleyi düşünen herkese karşı bir gözdağı olarak gündeme
gelmiştir.
Bütün çalışma yaşamı, tamamen antidemokratik yollarla, meclisi işlevsiz kılıp halkın iradesini
çiğneyerek düzenlenmekte, KHK ile İşsizlik Sigortası Fonundan, işçilerin parasından
sermayeye kaynak aktarılmaktadır.
OHAL sürecinde birçok kamu kuruluşu VARLIK FONU`na devredilerek uluslararası sermaye
kuruluşlarına ipotek karşılığı borçlanma yoluna gidilmiştir.
OHAL sürecinde "Hukuk Devleti"nden Bahsetmenin Olanağı Kalmamıştır!
Türkiye`de tam bir hukuksuzluk ve keyfiyet rejimi hâkim olmuştur. Yapılmak istenen
düzenlemeleri hukuki denetimden kaçırmak için sıklıkla kullanılan KHK`lar ile hukukun
üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinin hiçbir kırıntısı kalmamıştır. Ülkeyi yönetenlerin
kararlarını ve uygulamalarını hukuk yolu ile durdurmanın hiçbir imkânı bırakılmamıştır.
Mahkemeler açıkça emirle çalışmakta, savcılara talimatla soruşturma açmakta, hakimler
"yukarıdan" gelen "telkinlerle" tutuklama kararları almaktadır. Ülkenin cumhurbaşkanı
yargıya açıktan kamuoyu önünde talimat vermekte, yargı kararlarını ilan etmekte, hüküm
kesmektedir. Kimin niye tutuklandığının, niye serbest bırakıldığının hukuki gerekçelerle
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açıklanmadığı, tamamen bir kişinin politik hedeflerine göre karar veren bir yargı sistemi
yaratılmıştır.
OHAL sürecinde muhalif kesimler cezaevlerine doldurulurken cezaevlerindeki baskı ve hak
ihlallerinde kaygı verici düzeyde artışlar yaşanmaktadır.
Demokrasi İstiyoruz! OHAL`de direneceğiz! Demokrasi ve barış için ilk şart OHAL`in
kaldırılması, KHK`ların iptal edilmesidir.
Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak; geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan, hakhukuk tanımayan bu adaletsiz düzene karşı, OHAL rejimine karşı, toplumun tüm kesimlerini
ortak mücadeleye çağırıyoruz. Siyasi partilerle, demokratik kitle örgütleriyle, gazetecilerle,
akademisyenlerle, sanatçılarla, toplumun tüm renkleriyle Hayır`ı kazanan, adalet talebiyle
yan yana yürüyen milyonlar olarak bir araya geldiğimizde neler yapabildiğimizin tanığıyız!
OHAL rejimine son vererek demokrasiyi kazanacak olan biziz!
Laik, demokratik ve sosyal bir cumhuriyeti kendi kollarımızla, aklımızla, yüreğimizle inşa
edecek olan biziz!
Bu bilinçle, "OHAL DEĞİL DEMOKRASİ İSTİYORUZ" başlığıyla düzenleyeceğimiz kampanyamızı
81 ilde emek ve meslek örgütleri ve yerel demokrasi güçleriyle ortaklaştırarak
yaygınlaştıracağız.
Öncelikli amacımız 20 Ocak 2018 tarihinde OHAL`in bir kere daha uzatılmamasıdır. Bu amaçla
demokratik bir çok etkinliği hep beraber, omuz omuza hayata geçireceğiz.
Emekçilerin yüzyıllardır süren mücadele ile kazandığı hakları ve özgürlüklerini OHAL`e,
AKP`nin tek adam rejimine terk etmeyecek, demokrasi, barış, eşitlik, özgürlük ve laiklik için
mücadeleyi büyüteceğiz!
TMMOB DİSK KESK TTB

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ!..
DİPLOMAMA, EMEĞİME, EKMEĞİME DOKUNMA…
MİGEM!..
MESLEĞİMDEN, EMEĞİMDEN, EKMEĞİMDEN ELİNİ ÇEK…
Bilindiği üzere "Maden Yönetmeliği" 21.09.2017 tarih ve 30187 sayılı Resmî Gazete` de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilinen odur ki; yasa, yönetmelik, genelge ve benzeri
tamimler bir alana ait hukuki düzenlemenin araçlarıdır. Maden Yönetmeliği adı altında yapılan
"hukuki" düzenlemeden de, maden rezervlerinin bilim ve tekniğin bugünkü kazanımlarıyla,
insan odaklı olarak; aranması, işletilmesi ve üretilmesinin hukuki alt yapısının düzenlenmesi
beklenirdi!
Ancak yapılan düzenleme ile Odamızın "Daimî Nezaretçi Atama" yetkisi ortadan kaldırmıştır.
Bu değişiklideki asıl amaç Odamızın öncelikli olarak bilimden, teknikten ve kamu yararından
yana olan politikalarının baskılanmasıdır. Odamızın üye hak ve menfaatlerini korumak
maksatlı yaptığı "SGK Protokolü" ve "Asgari Ücret" uygulamaları gibi çalışmalardan rahatsız
olanlarla birlikte davranarak bu hakların yok edilmesini sağlamaktır. Bu düzenleme esas
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itibariyle; ücretli çalışan maden mühendislerini düşük ücrete mahkûm edecek, iş
güvencesinden ve mesleki bağımsızlıktan yoksun bırakacak ve sömürülmesine neden
olacaktır.
Maden Kanunu` nun 31. maddesine göre maden üretimi bir maden mühendisinin nezaretinde
yapılır ifadesine rağmen; 2a ve 2b grubu madenlerde maden mühendisliği hizmetleri kuşların
kanadına bağlanarak 20 Km. mesafedeki 3 maden işletmesinde 1 daimî nezaretçi çalıştırılması
hükmüne bağlanmıştır. Kanuna aykırı olan bu durum maden ocaklarındaki mühendis emeğini,
çalışma sürelerini sınırlayacak, dolayısıyla mühendislerin ocaklarda yapılan maden
üretimlerine nezaretini ortadan kaldıracak, maden rezerv kayıplarına yol açacak, işçi sağlığı ve
güvenliği bakımından işyerleri daha da güvensiz hale gelecek ve mühendislerinin daha fazla
sömürülmesine neden olacaktır.
18 Şubat 2015 tarihinde 3213 sayılı Maden Kanunu` nda yapılan değişiklikler ve bu
değişikliklere göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle MİGEM maden mühendislerinin
diplomalarını yok saymıştır. Maden Mühendisleri çıkarılan YTK, UMREK ve Maden
Yönetmelikleri ile özel maden işletmelerinde ve serbest mühendislik müşavirlik hizmetlerinde
çalışamaz hale gelmiştir. MİGEM adeta diplomalarımıza el koymuş ve maden mühendisliğini
verdiği sertifikalara bağlamıştır. MİGEM` in haksız ve hukuksuz uygulamaları bunlarla da sınırlı
kalmamış ve 6592 sayılı kanundan önce elde etmiş olduğumuz "müktesep haklar" yok
sayılmıştır.
Diplomamıza, emeğimize ve ekmeğimize el koyma çabasında sınır tanımayan MİGEM, maden
mühendislerini sömürmeye ve onlar üzerinden rant elde etmeye başlamıştır. Odamızın yıllarca
başarıyla çok cüzi ücretlerle yürütmüş olduğu eğitimleri yok saymış ve tüm tekliflerimizi
reddederek yetkisi olmadığı halde hukuka ve yönetmeliğe aykırı bir şekilde eğitimleri özel bir
şirkete fahiş fiyatla yaptırarak üyelerimizi sömürmekte, sömürtmektedir.
MİGEM` in maden mühendisleri üzerinde ki hukuksuzlukları ve dayatmaları bunlarla da sınırlı
kalmamıştır. İlgili mevzuata göre tüzel kişilikler için bir zorunluluk olan "Kep Adresi" hukuka
aykırı bir şekilde daimî nezaretçiler ve teknik elemanlar için de bir zorunluluk haline
getirilmiştir. Bu alanda da maden mühendisleri üzerinden birilerine rant çıkarılmakta ve
üyelerimiz hak kaybına uğramaktadır.
6592 sayılı kanuna göre çıkarılmış diğer yönetmeliklerde olduğu gibi Maden Yönetmeliği` nde
de yukarıda belirtilen hukuka aykırılıklar devam ettirilmiş olup İş Kanunu, Ticaret Kanunu gibi
pek çok temel kanuna aykırı düzenlemeler yapılmıştır.
MİGEM yaptığı bu düzenlemeler ile asli işini bırakmış kendisini bir taraftan eğitim kurumu ilan
etmiş, diğer taraftan ticari ve çalışma yaşamını düzenleyen bir kurum olarak görmeye
başlamıştır.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak, MİGEM` i maden mühendislerinin diplomasından,
emeğinden ve ekmeğinden elini çekmeye, asli işi olan ülke madenciliğini geliştirmek için
gerekli düzenlemeleri yaparak sektöre ve maden mühendislerine karşı yarattığı ve yaşattığı
mağduriyetleri gidermeye davet ediyoruz.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak üyelerimizle birlikte yapılan bu düzenlemeleri
Odamıza, mesleğimize, meslektaşımıza ve sektörümüze karşı saldırılar olarak
değerlendirmekteyiz. Başta yukarıda belirttiğimiz hususlar öncelikli olmak üzere hukuki
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alanda davalar açarak ve diğer demokratik haklarımızı kullanarak mücadele edeceğimizi
bildiririz.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
10 Kasım 2017, Ankara

SİİRT ŞİRVAN`DA HAYATINI KAYBEDEN MADEN EMEKÇİLERİNİ SAYGI İLE ANIYORUZ!
Armutcuk, Kozlu, Yeni Çeltek, Sorgun, Gediz, Dursunbeyli, Kemalpaşa, Elbistan, Karadon,
Soma, Ermenek, Şirvan, Şırnak
ÖLÜMLER SÜRÜYOR SÜRECEK!
UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAĞIZ
Siirt ili Şirvan ilçesindeki Bakır Maden Ocağında 17 Kasım 2016 tarihinde saat 20:30 sıralarında
meydana gelen şev kayması nedeniyle 16 maden işçisi hayatını kaybetmiştir. Facia, ruhsat
hukuku Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan ve 28.01.2004 tarihinde
özelleştirilerek özel sektöre devredilen açık işletme yöntemiyle işletilen bakır madeninde
meydana gelmiştir.
Maden işçilerini ölümlerinin birinci yıldönümünde saygıyla anıyoruz.
Olayın yargı süreci devam etmekte olup gerçek nedeni; proje çalışmasının, uygulama
aşamalarının ve işletme süreçlerinin detaylı incelenmesi sonucu belirlenebilecektir. Ancak Siirt
2. Ağır Ceza Mahkemesi Savcılığı tarafından 2 Aralık 2016 tarihinde hazırlanan bilirkişi ön
raporuna dayanılarak hazırlanan iddianame ile aralarında maden, jeoloji ve kimya
mühendislerinin bulunduğu 7 mühendis ile 4 alt işveren yetkilisi hakkında taksirle birden çok
kişinin ölümüne neden olmaktan dava açılmıştır.
Yargıtay pek çok kararında hayatın olağan akışına aykırı durumları dikkate almış ve bu yönde
kararlar vermiştir. Oysa ki bu olayda hem bilirkişi raporunda hem de iddianamede hayatın
olağan akışı dikkate alınmayarak çalışmanın durdurulmaması gerekçesiyle mühendisler önce
bilirkişi raporuyla kusurlu bulunmuşlar sonrada iddianame ile sanık durumuna
düşürülmüşlerdir.
Ülkemiz koşullarında maaşını işverenden alan, iş güvencesi ve mesleki bağımsızlığı olmayan
"daimi nezatretçilerin" ve "iş güvenliği uzmanlarının" çalışmayı durdurma yetkileri fiiliyatta
bulunmamaktadır. Çünkü bu durum ülkemizde hayatın olağan akışına aykırıdır. Ancak yaşanan
facialarda çalışma hayatının olağan koşullarını belirleyen gerçek sorumlular yerine
mühendislerin günah keçisi ilan edilmeleri ise çalışma hayatının en belirgin ve olağan
özelliğidir.
4857 sayılı İş Kanunun 2. Maddesi; " Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet
üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile
teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde…" biçiminde üst işveren alt işveren ilişkisini
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tanımlamaktadır. Maden işletmelerinde yapılan dekapaj ve üretim işleri yardımcı bir iş
olmayıp, asıl işin ta kendisidir. Bununla birlikte maden işletmelerinde yapılan işler tabi ki
uzmanlık gerektirmektedir. Ancak bu maddede tanımlanan üst işveren alt işveren ilişkisinin hiç
dikkate almayan, çalışma yaşamını alabildiğince esnekleştiren, kuralsızlaştıran ve
denetimsizleştirenlerdir.
Elbistan, Soma, Ermenek ve Şirvan da yaşanan cinayetlerin üretim zorlaması ve daha fazla kar
amacıyla taşeron marifetiyle projeye uygun olmayan üretim faaliyetleri nedeniyle meydana
geldiğine tanık olmaktayız. Asıl sorumluların bu uygulamaları bile bile yaşama geçirenler, bu
kararları bile bile alanlardır. Bu nedenlerle; Elbistan, Soma, Ermenek ve Şirvan`da yaşanan
faciaları iş cinayetleri olarak değerlendiriyoruz. Ancak bu cinayetlerin sorumluları sertifikalarla
diplomaları dahi yok sayılan, ekmek ve yaşam mücadelesi veren maden mühendisleri değil bu
kararları alıp uygulayanlardır.
17 Kasım 2016 tarihinde Siirt Şirvan`da hayatını kaybeden 16 maden işçisinin nezdinde
Armutcuk, Kozlu, Yeni Çeltek, Sorgun, Gediz, Dursunbeyli, Kemalpaşa, Elbistan, Karadon,
Soma, Ermenek, Şirvan, Şırnak ve adını sayamadığımız onlarca, maden faciasında yaşamını
kaybeden maden emekçilerini bir kez daha saygı ile anıyoruz.
TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
17 Kasım 2017, Ankara

DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ KUTLU OLMADI
BAYRAM BİZİM NEYİMİZE
Elim sanata düşer usta
Dilim küfre, yüreğim acıya
Ölüm hep bana
Bana mı düşer usta?
2017 yılı 4 Aralık`ında yine ölümler yaşadık ve yine kahrolduk. 2017 yılı Dünya Madenciler
Gününde yaşanan birinci faciada Şırnak`ta 3 işçi gazdan zehirlenerek, Adana Aladağ`da da 1
işçi kavlak düşmesi sonucu hayatını kaybetmiştir. Her iki ölümde daha önce yaşanan ölümlerin
bire bir benzeridir. Alınmayan önlemler nedeniyle maden işçileri ölmeye devam etmektedir.
Hayatını kaybeden maden emekçilerinin yakınlarına ve sektörümüze sabır ve başsağlığı
diliyoruz.
4 Aralık "Dünya Madenciler Günü" nde meydana gelen bu kazalar, ülkemiz madenciliğinin
durumunu çalışanlar ve çalışma yaşamı bakımından bir kez daha gözler önüne sermiştir. 301
maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma faciasından sonra yapıldığı iddia edilen, yapılmayan
düzenlemeler yaşanan ölümlere engel olamamaktadır. Ayrıca toplu cinayetlerde ortaya çıkan
kamuoyu baskısının bir, iki ölümlü iş cinayetlerinde ortaya çıkmaması da iş cinayetlerine sebep
olan çevreleri cesaretlendirmektedir.
Soma faciasının ardından Maden Kanunu`nda 6552, 6592, 6661, 6719, 6745, 6770, 7020 sayılı
Kanunlar ile değişiklikler yapılmıştır. Son olarak ise 5 Aralık 2017 tarihli resmî gazetede
yayınlanan 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
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Dair Kanun" ile Maden Kanunu tekrar değiştirilmiştir. Son üç buçuk yılda Maden Kanunu`nda
8 defa yapılan değişikliklerin ülkemizde meydana gelen kazalara çözüm olmamıştır.
Olmayacaktır da.
"Milli ve Yerli Madencilik Politikası" politikasızlığa dönüşmüş yapılan kanun değişikliklerinin
ikisinde havza madenciliği gerekçe gösterilirken diğer iki değişiklikte havza madenciliğinden
vazgeçilmiştir. 7061 sayılı kanun değişikliği ile Türkiye Taşkömürü Kurumu` na "TTK" ait
sahalar işletme izin sınırları dışında parçalanarak özel sektöre açılmıştır. Bu değişiklikle hem
kamu önemli bir kaynaktan yoksun bırakılırken diğer taraftan da havza madenciliğinden
vazgeçilerek madenciliğin en temel ilkesinden vazgeçilmiştir.
İşçi sağlığı ve güvenliği mevzuatında da yaşanan sorunlar Maden Kanunu`ndan farklı değildir.
30 Haziran 2012 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da geçen
süre içerisinde 5 defa değiştirilmiş ve son olarak bazı maddelerinin yürürlüğe girmesi 1
Temmuz 2020 yılına kadar ertelenmiştir.
Madencilik bilim ve tekniğini reddeden, maden emekçilerinin emeği yok sayan, taşerona ve
rödovansa evet diyen anlayış değişmediği sürece biz madenciler yerüstünde açlıktan ölmek ile
yeraltında çalışırken ölmek arasında tercih yapmak zorunda kalarak ölmeye devam edeceğiz.
Ölüm hep bize düşer. Bayram bizim neyimize? Halkımızın ve camiamızın başı sağ olsun.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
5 Aralık 2017

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ GÖREVİNİ YAPMAYA ÇAĞIRIYORUZ!!!
Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından 18 Şubat 2015 tarihinden itibaren en geç
12 ay içerisinde yayımlaması gereken Maden Yönetmeliğini, 31 ay sonra yayımlamasına
rağmen daimi nezaretçi olan maden mühendislerine, ruhsat sahiplerinin yükümlülüklerini de
yükleyerek mesleğimizi yapılmaz hale sokmaktan vaz geçmeye çağırıyoruz.
MİGEM tarafından, KEP aktivasyonu adı altında 06.12.2017 tarihinde yapılan duyuruda
"Maden Yönetmeliğinin Geçici 10. Maddesi gereğince… KEP aktivasyonu yapılmamış olan
ruhsat sahipleri ve daimi nezaretçiler için, Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası
gereğince işlem tesis edilecektir." denilmektedir.
Maden Yönetmeliğinin geçici 10. maddesi " Ruhsat sahiplerinin tebligata esas Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP) adreslerinin bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay
içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur. Aksi halde Kanunun 10 uncu maddesinin
dördüncü fıkrası gereğince işlem tesis edilir." ve maden kanununun 10. maddesinin
dördüncü fıkrası " Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle bu Kanun
hükümlerinin uygulanmasını engelleyen ve haksız surette hak iktisabına sebep olan teknik
elemanlar uyarılır. Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanların üç yıl içinde tekrarı halinde teknik
elemanların bu Kanun gereğince yapacakları beyanlar bir yıl süreyle geçersiz sayılır. Fiilin her
121

tekrarında hak mahrumiyeti uygulamasına devam edilir. Uygulanan uyarı ve hak
mahrumiyeti, teknik elemanın bağlı bulunduğu mesleki teşekküle bildirilir." biçimindedir.
Daimi nezaretçinin görev ve sorumluluklarının tanımlandığı 17 fıkralık maddede, istenilen
KEP adresi yer almamaktadır. Bu 17 fıkralık sorumlulukta, esas itibariyle daimi nezaretçilerin
görevleri (b) ve (i) fıkralarında belirtilmiştir. Sırasıyla bu fıkralardan; (b) fıkrası " Ruhsat alanı
içerisinde maden işletme faaliyetlerini işletme projesine uygun olarak planlar, koordine eder
ve yürütülmesini sağlar. İşletme projesine aykırı olan tehlikeli bir durumun varlığı söz konusu
olduğu zaman, gerekli önlemlerin alınmasını önerir ve önlem alınmasına nezaret eder." ve (i)
fıkrası " Daimi nezaretçi, işletme projesine aykırı faaliyetin işletme açısından tehlikeli durum
oluşturduğunu tespit etmesi halinde bu durumu işverene bildirir. İşveren, üretim/üretime
yönelik faaliyetleri derhal durdurur. Ayrıca işveren, YTK`ya durdurmaya ilişkin hükmü
bildirir." daimi nezaretçilerin görevleri şekilde ifade edilmiştir.
Daimi nezaretçiler, maden işletme faaliyetlerini işletme projesine uygun olarak planlar,
koordine eder ve yürütülmesini sağlar. Daimi nezaretçi, işletme projesine aykırı faaliyetin
işletme açısından tehlikeli durum oluşturduğunu tespit etmesi halinde bu durumu işverene
bildirir. Bu yönetmelikte: görevlerin yerine getirilmesinde daimi nezaretçi işveren olan ruhsat
sahibi ile ilişkilendirilirken; MİGEM` deki işlerin takibinde ise; ruhsat sahibi ve yetkilendirilmiş
tüzel kişiler aracılığıyla yapılacağı yasa ve yönetmeliklerde yer almaktadır.
Fıkralarla tanımlamaya çalıştığımız, 31 ay gibi bir süre geçtikten sonra yürürlüğe giren Maden
Yönetmeliği; 30 dakika geçmeden MİGEM tarafından genelge ve duyurularla değiştirilmeye
çalışılması bu yönetmeliğin MİGEM tarafından da uygulanabilir bir hali olmadığını
göstermektedir.
KEP üzerinden daimi nezaretçilere yapılan duyuru ve cep telefonlarına atıla ceza
uygulaması mesaj geri alınmalıdır. Hukuki gerekçesi ve dayanağı eğer "gerçek dışı ve yanıltıcı
beyanlar" olarak değerlendiriliyorsa; esas olarak bu dayanağın hukuki olmadığını belirtiriz.
MİGEM` i Maden Yönetmeliğinin Geçici 10. Maddesi ve Maden Kanunun 10. Maddesini
doğru bir biçimde yorumlamaya ve görevini yapmaya davet ediyoruz. MİGEM` in maden
mühendisi mesleği sahibi olan daimi nezaretçilerin görevlerini yaparken günah keçisi
yapması yerine onlara rehberlik yapmasını bekliyoruz. Ayrıca üyelerimizin mesleklerini
yaparken uğrayacakları her türlü mağduriyette Odamızın yanlarında olacağını ve bu
mücadeleyi birlikte yürüteceğimizin bilinmesini isteriz.
TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
8 Aralık 2017

İBB Tarafından Çalışmaları Durdurulan Metro Projeleri Hakkında Kamuoyunun Bilgisine
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilen, toplam uzunluğu 77 km olan ve
toplam proje maliyeti 12.859.636.111 lira olan 6 metro* ihalesinin projeleri kazı işleri
başladıktan sonra İBB tarafından durdurulmuştur. Basında yer alan metro projelerinin iptal
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edildiği haberlerinden sonra İBB açıklama yaparak; 2017 yılı içerisinde 6 hattan oluşan
"metro projelerinin" değil "ihalelerinin" iptal edildiği belirtilmiştir.
Megakent için trafik problemini hafifletecek, trafik ve insan yoğunluğunun olduğu bölgelerdeki
yükü almak için planlanan projeler, devlet planlama teşkilatından onay almış, projeler için
borçlanma onayını da belediyeden çıkmış, ihaleler yapılmış, bazı firmalara avansları ödenmişi
bazı projelerde imalatların %10`luk kısmı tamamlanmışken projelerin değil ihalelerin iptal
edilmesi DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR.
Metro-tünel projeleri gerekli mühendislik ölçüm, etüt ve planlama işlemleri yapıldıktan sonra
proje maliyetleri hesaplanmakta, daha sonra ortaya çıkan proje maliyetleri üzerinden ihale
edilmektedir. Yapılan iptal gerekçesi bu süreçlerin doğru bir şekilde işletilmediğinin açık bir
kanıtıdır. Mevcut projelerin iptal gerekçesi olan "ekonomik" faktör daha önce yapılan ve
tamamlanan metro ihaleleri içinde geçerli değil midir? Kamunun uğradığı zararın sorumlusu
kimdir? İptal edilen ihalelerin şartnamelerinde belirtilen cayma bedelleri kimin cebinden
çıkacaktır?
Durdurulan metro tünellerinde tünel ve çevre güvenliğine dikkat edilmelidir!
İptal edilen bu 6 metro projesi yeraltında yapılan kazı ve inşaat çalışmalarıdır. Projelerin
bazılarında kazı çalışmaları başlamıştır. Yeraltı çalışmaları da şehir içinde ve yapılaşmaların
yoğun olduğu alanların altında yapılmaktadır. Şehir içi tünelcilikte en önemli unsur yüzeydeki
yapıların, yeraltında yapılan kazılardan ve inşaat çalışmalarından etkilenmemesidir. Bu sebeple
yüzeyde ciddi bir izleme ve okumalar yapılarak yüzey etki haritaları çıkarılmaktadır.
Yeraltı çalışmalarında;
1-Yeraltında açılan bir boşluk yüzeydeki statik dengeyi yani doğanın dengesini bozmaktır.
2-Doğa bozulan bu dengeyi eski haline getirmeye çalışacaktır.
3-Doğanın bu davranışına karşı bir kuvvet oluşturmak için tünel içerisinden tahkimat (yapay
güçlendirme) yapılır.
4-Bu tahkimat sayesinde tünel üzerinde oluşan gerilmeler ve yükler homojen şekilde
dağıtılarak, tünelin kabul edilebilir deformasyonlar içerisinde kalması sağlanır.
5-Eğer bu tahkimat/destekleme yapılamaz ise hem tünel içi deformasyonlarda artış hem de
yüzeyde deformasyonlar oluşur.
6-Tünellerde yapılan bu tahkimat geçici tahkimattır. Bu işlem tamamlandıktan sonra tünellerin
betonarmesi tamamlanarak, tünel taşıyıcı hale getirilir.
Yukarıda kısaca belirtilen gerekçeler nedeniyle; durdurulan projelerin yapımına başlanmış şaft
ve tünelleri (dikey, yatay ve eğimli yeraltı açıklıkları) açılmış bölgelerde, tünel ve çevre
güvenliği için aşağıda belirtilen tedbirler ve gerekli önlemler alınmalıdır.
1-Projelerin ne kadar duracağı henüz bilinmediğinden yeraltı kazıları ile açılmış olan
tünellerin/bölgelerin betonlanmasının tamamlanması gerekmektedir.
2-Şaft (dik kuyu) ile ulaşım sağlanan tünellerde şaft üstleri kapatılmalıdır.
123

3-Tünel beton kaplaması yapılmaz ve tüneller olduğu gibi bırakılırsa, bekleme süresince tünel
içindeki dikey ve yanal hareketler ölçülemediği için tünel içerisinde gerekli tedbirler alınamaz,
bu da hem tünel içerisinde deformasyonların artmasına hem de yüzeydeki yapıların da bundan
etkilenmesine neden olacaktır.
4-Yüzeydeki deformasyonlar, yapılarda/binalarda yapısal hasarlara yol açabilir. Bu nedenle
bekleme süresince tünellerdeki deformasyonlar düzenli olarak takip edilmelidir.
5-Tünellerde oluşan deformasyonlar ise işin tekrar başlaması sırasında ilave tahkimatlar
yapılmasına, bu da maliyetlerin artmasına sebep olur.
6-Su geliri bulunan tünellerde su gelişinin kesilmesi gereklidir. Suyun tünel içerisine alınması
yüzeyde deformasyonlara sebebiyet verebilir.
7-Yeraltı sularının kontrol edilmemesi tünel çevresinde bulunan alt yapıdaki su-kanalizasyonenerji-iletim-doğalgaz hatlarının zarar görmesine neden olabilir.
8-Durdurulan, kapatılan şantiyeler yaşam alanları içinde bulunduğu için çevre güvenliği
sağlanmalıdır.
Bunların haricinde şehrin birçok yerinde trafik düzenlemeleri metro projelerine göre
yapılmıştı. Projesi başlayan bölgelerde kırka yakın şantiye kurulumu yapılarak çalışmalara
başlanmış, bölgenin trafik akışı bu şantiyelere göre düzenlenmiştir. Projelerin durdurulması
demek işin uzaması; aynı zamanda İstanbul halkının trafik çilesinin de uzaması demektir.
İhalelerin iptal edilerek Projelerin durdurulması aynı zamanda Metro şantiyelerinde çalışan
insanlar için işsizlik anlamına gelmektedir. İhalelerin durdurulmasının ardından yüzlerce işçi ve
meslektaşımız işten çıkarılmıştır. İşten çıkarılan çalışanlarının hakları olan ihbar ve tazminatları
ödenmelidir.
Bu doğrultuda;
Mühendislik bilim ve tekniği ile kamu yararı düşünülmeden verilen bu iptal kararlarının asıl
gerekçesi nedir?
Yapılan ve başlatılan ihalelerin iptal edilmesiyle oluşan kamu zararının sorumluları kimlerdir?
Neresinden bakarsanız bakın bu iş PLANSIZLIKTIR!
Tüm bu nedenlerle, durdurulan projelerle ilgili olarak yukarıda belirttiğimiz güvenlik önlemleri
alınmalı ve söz konusu projeler en kısa sürede kamu yararı gözetilerek tamamlanmalıdır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
05.01.2018
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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*İBB tarafından ihalesi iptal edilen 6 metro projesine dair bilgiler
Projenin adı
Çekmeköy–Sancaktepe Sultanbeyli
Metrosu İle Sarıgazi (Hastane)Taşdelen
Yenidoğan Metrosu İnşaat Ve
Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj
Ve İşletmeye Alma İşleri Yapım İşi
Kirazlı – Halkalı Metrosu İnşaat Ve
Elektromekanik İşleri, Yer Altı Aktarma
Merkezi (Otopark) Ve Depo Alanı İnşaatı
Yapım İşi
Ümraniye Ataşehir Göztepe Metrosu
İnşaat Ve Elektromekanik Sistemler
Temin, Montaj Ve İşletmeye Alma İşleri
Yapım İşi
Kaynarca Pendik Tuzla Metrosu İnşaat
Ve Elektromekanik Sistemler Temin,
Montaj Ve
İşletmeye Alma İşleri Yapım İşi
Başakşehir Kayaşehir Metro Hattı İnşaat
ve Elektromekanik İşleri Yapım İşi
Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro
Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşleri

Projenin Projenin Fiyatı Kilometre
İşin
Uzunluğu ( TL )
Fiyatı ( TL )
Süresi
17,80 km 2.342.385.741 131.594.705 1020 gün

9,70 km

2.414.401.632 248.907.385 1020 gün

13,00 km 2.469.924.400 189.994.185 1020 gün

12,00 km 1.613.815.000 134.484.583 1020 gün

6,00 km

969.114.610

161.519.102

900 gün

18,50 km 3.049.994.728 164.864.580 1080 gün

TMMOB Yürütme Kurulu, Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ‘ın
TMMOB‘yi hedef alan açıklamalarına ilişkin olarak 27 Ocak 2017 tarihinde bir basın
açıklaması gerçekleştirdi.
GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ, GERÇEKLER KARARTILAMAZ!
TMMOB TERÖRE DE SAVAŞ SEVİCİLİĞİNE DE KARŞIDIR
Bilindiği üzere TMMOB Yürütme Kurulu 22 Ocak`ta Afrin operasyonuyla ilgili "Ülkede,
Bölgede, Dünyada Barış. İhtiyacımız Budur!" başlıklı bir açıklama yapmıştır.
Açıklamamızda; ülkemizin, ABD ile Rusya arasındaki etkinlik mücadelesinin tehlikeli
tuzaklarından uzak durması gerektiği; Afrin harekâtını destekleyen ana muhalefet partisinin
bile şiddetli bir şekilde eleştirilmesinin, yıllardır ülkemiz içinde oluşturulmaya çalışılan
kutuplaştırıcı politikanın sürdüğünü gösterdiği belirtilmiş ve Türkiye`nin savaşın değil, barışın
parçası olması gerektiğini dile getirilmiştir.
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24 Ocak`ta Türk Tabipler Birliği`nin mesleki toplumsal sorumluluk içinde yaptığı, "Savaş Bir
Halk Sağlığı Sorunudur" başlıklı açıklamasının ardından sosyal medyada adeta bir linç girişimi
başlatılmıştır. Ardından Cumhurbaşkanı`nın 26 Ocak`ta yaptığı konuşmasında TTB`yi
suçlaması ve hedef göstermesi üzerine, TMMOB Yürütme Kurulu, "Türk Tabipleri Birliği Yalnız
Değildir" başlıklı bir açıklama yaparak dayanışmasını ifade etmiştir.
En son 27 Ocak`ta, Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, açıklamalarımızın
içeriğine değinmeksizin, TTB ile TMMOB yönetimleri hakkında beş ayrı twitter paylaşımı
yaparak örgütlerimizi hedef göstermiştir. Bozdağ, gerçeklere aykırı bir şekilde, "bugüne dek
terör örgütlerinin, teröristler, terör saldırıları ve terör örgütü katliamlarına dair en ufak bir
eleştiri dahi yapmadığı, ama dara ve zora düştükçe onlara destek verdiği açıktır"
diyebilmiştir.
Bozdağ`ın Fethullah cemaatine geçmişte verdiği desteğin herkesin malumu olduğu kadar,
TMMOB`nin teröre yaklaşımı da çok açıktır. TMMOB, terörü, birçok açıklamamızda
belirttiğimiz üzere, kimden ve nereden gelirse gelsin kınamıştır. TMMOB`nin terörü
kınadığı birçok açıklaması mevcuttur. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz`ın
bu çalışma dönemimizin içinde yaptığı;
-İstanbul Beyazıt‘taki bombalı saldırı üzerine 7 Haziran 2016 tarihinde "İstanbul
Beyazıt`taki Saldırıyı Kınıyoruz";
-Diyarbakır, Van, Elazığ‘daki patlamalar üzerine 18 Ağustos 2016 tarihinde "Diyarbakır,
Van, Elazığ… Saldırıları Lanetliyoruz";
-Gaziantep‘teki canlı bomba saldırısı üzerine 21 Ağustos 2016 tarihinde "Gaziantep‘teki
Saldırıyı Lanetliyoruz";
-Ardı ardına gerçekleşen terör saldırıları üzerine 26 Ağustos 2016 tarihinde "Artık Yeter
Tüm Terör Saldırılarını Lanetliyoruz";
-Şemdinli‘de 9 Ekim 2016 günü gerçekleştirilen karakola yönelik terör saldırısı üzerine
"Şemdinli`deki Terör Saldırısını Lanetliyoruz";
-Adana‘daki terör saldırısı üzerine 24 Kasım 2016 tarihinde "Adana`daki Terör Saldırısını
Lanetliyoruz";
-İstanbul`daki terör saldırısı üzerine 11 Aralık 2016 tarihinde "Artık Yeter!";
-Kayseri`deki terör saldırısı üzerine 17 Aralık 2016 tarihinde "Kayseri`deki Terör Saldırısını
Lanetliyoruz";
-Rusya`nın Ankara Büyükelçisi AndreyKarlov‘a düzenlenen suikast üzerine 20 Aralık 2016
tarihinde "Andrey Karlov`a Düzenlenen Suıkastı Kınıyoruz";
-İstanbul‘da yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen terör saldırısına ilişkin 1 Ocak 2017
tarihinde "Reina`da Yaşanan Terör Saldırısını Lanetliyoruz";
-İzmir‘de meydana gelen terör saldırısına ilişkin 6 Ocak 2017 tarihinde "Artık Yeter!
Halkımızın Can Güvenliğine Yönelik Tüm Saldırıları Kınıyoruz"
başlıklı açıklamalar, TMMOB`nin kimden ve nereden gelirse gelsin terörü kınadığı
açıklamalarından yalnızca bazılarıdır. Bu nedenle güneş balçıkla sıvanamaz, gerçekler
karartılamaz diyoruz.
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Sayın Bozdağ bizler için "Türk Tabipler Birliği yönetimi, Türk tabiplerini; Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği yönetimi, Türk mühendis ve mimarlarını temsil edemez ve adlarında
"Türk" ismini kullanamazlar"; "TTB ve TMMOB yönetiminin hala terör sevicilerin elinde
olması, tabibler, mühendisler ve mimarlar için utanç verici, Türkiye içinse kabul edilemez,
bir durumdur"; "Türk Tabipler Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
yönetimleri, ya görevlerini bırakmalıdır ya da adlarındaki"Türk"ismini çıkarmalıdır veyahut
da milletini ve devletini seven tabipler ile mühendis ve mimarlar, terör sevici bu
yönetimleri değiştirmelidir" diyerek objektif olarak ayrımcılık/bölücülük yapmakta, nefret
suçu işlemekte, meslektaşlarımızı ve halkımızı birbirine düşürücü, kutuplaştırıcı bir
girişimde bulunmaktadır.
Sayın Bozdağ ve kamuoyu bilmelidir ki, bilimden aldığı güçle, halkımızın, ülkemizin refah ve
esenliği için çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü olan TMMOB "ülkede,
bölgede, dünyada barış" yanlısıdır.
Bizler, aklımız, bilincimiz, vicdanımız doğrultusunda ülkemize, halkımıza, çocuklarımıza
karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyor ve teröre de savaş seviciliğine de hayır, yaşasın
insan yaşamı, yaşasın barış diyoruz.
TMMOB Yürütme Kurulu

TMMOB Yürütme Kurulu, 30 Ocak 2018 tarihinde sabah saatlerinde Türk Tabipleri Birliği‘ne
yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin bir basın açıklaması yaptı.
TTB`NİN YANINDAYIZ
Bugün sabah saatlerinde, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımızdan Türk Tabipler
Birliği`ne (TTB) yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda, TTB`nin 11 Merkez Konsey üyesi
gözaltına alınmış, evlerinde, işyerlerinde ve TTB Genel Merkezinde kolluk güçleri tarafından
arama yapılmıştır.
TTB`ye yönelik bu sindirme operasyonunun nedeni, bilindiği üzere mesleki toplumsal
sorumluluk gereği yaptığı "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" açıklamasıdır.
Ancak bilinir ki, dünyanın her yerinde tabiplerin temel görevi insanları yaşatmaktır. Türk
Tabipleri Birliği`nin de istediği; ölüme karşı yaşamın, savaşa karşı barışın, kısaca insan
yaşamının sürekliliğinin sağlanmasıdır.
Bu operasyonun nedeni bellidir: ülkede yaratılan korku atmosferini perçinlemek ve bütün
muhalefetin sesinin kısılmasıdır.
Kamu kurumu niteliğindeki Anayasal meslek kuruluşlarının görevi, yani kamunun bizlere
verdiği görev, insan yaşamını, ülke ve halk çıkarlarını korumaktır. TTB, biz ve bütün emek ve
demokrasi güçlerinin çabası da bu yöndedir.
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TTB`ye yönelik demokrasiyi, hukuku, mesleki-toplumsal hak ve görevleri ayaklar altına alan
bu operasyonu kınıyor, TTB yöneticilerinin bir an önce serbest bırakılmasını istiyor; tüm TTB
örgütlülüğüyle dayanışmamızı ifade ediyoruz.
TMMOB Yürütme Kurulu
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