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1 Mayıs; Birlik

Mücadele ve
Dayanışma Günü
Kutlu Olsun

*TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 1 Mayıs; Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı açıklama.

1 Mayıs; tüm emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Aynı zamanda sömürüye, savaşa, adaletsizliğe, işsizliğe ve hukuk tanımazlığa
karşı birlikte yürütülen bir mücadele ve dayanışma
günü olarak tüm dünyada kutlanıyor. Yine 1 Mayıs,
evrensel taleplerimiz olan eşitlik, özgürlük, barış
ve demokrasi taleplerinin çok daha fazla gündeme
getirildiği bir gündür.
Bugün ülkemizde sıcak bir şekilde yaşamış olduğumuz ekonomik krize ek olarak ortaya çıkan Korona Krizi var. Üst üste gelen iki kriz, toplumsal yaşamımızı çok daha olumsuz etkiledi. Birçok işyeri
zorunlu olarak kapatıldı, çalışanlar evlerine gönderildi. İşsiz kalanların sayısı 8 milyona yaklaştı. Oysa
acil ve önceliği olmayan birçok inşaat şantiyesi çalışmalarına son hızla devam ediyor. Bu şantiyelerde yeterli ölçüde hijyen şartları bulunmuyor. Gerek
şantiye yemekhanelerinde, gerekse yatakhanelerde gerekli fiziki mesafenin korunamadığı için hastalığın yayılmasına davetiye çıkarılıyor.

Hükümet tarafından açıklanan ekonomik pakete
bakıldığında müteahhitler ve işverenler için milyarlık paketler var. Bu duruma rağmen bazı meslektaşlarımızın ve çalışmak zorunda olan diğer
emekçilerin ücretsiz izine gönderilmeleri adaletli
bir uygulama değildir. Yap İşlet Devret Modeli ile
yapılan köprü, tünel ve şehir hastanelerine 2020 yılı
için 19 milyar lira para ayrılmıştır. Bu paralar, ortaya
çıkan açlık ve işsizliği gidermek için kullanılabilir.
Durmuş olan yatırımlar başlatılıp yeni ve öncelikli olan yatırımların önü açılabilir. Ülkemizde süren
ekonomik ve sınıfsal eşitsizlikler çok daha fazla derinleşmeden azaltılabilir. Her insanın eğitim, sağlık,
barınma, ulaşım ve enerji gibi temel insan haklarına ancak kamucu bir politika ile ulaşacağının altı
bir kez daha 1 Mayıs nedeniyle çizilebilir.
İnşaat mühendisleri de gerek aydın olma özellikleri, gerekse emekçi olma özellikleriyle 1 Mayıs`ın
ortaya çıkardığı değerlere sahip çıkıyor. Örgütlü

bir güç olarak diğer emekçi kesimlerle birlikte 1
Mayıs`ı kutluyorlar. Giderek bir köye dönen dünyamızda bir avuç sermaye sınıfının dışında kalan tüm
toplumsal kesimlerin daha sıcak bir dayanışma içine girmeleri gerekiyor.
Bir yandan ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuran Korona Virüsü kendisine yaşayabileceği bir hayat alanı yaratırken, diğer yandan insanlar kendilerini bu
virüsten korumaya çalışıyorlar. İletişim ve ulaşımın
çok fazla geliştiği dünyamızda hiçbir ülke halkı, sadece kendisini koruyarak sürdürülebilir bir yaşamı
sağlama şansına sahip değildir. Bu nedenle 1 Mayısın önümüze koyduğu Birlik ve Dayanışma İlkesi,
dünyanın en uzak köşesinde bile ses veriyor. Bu
duruma rağmen bazı meslektaşlarımızın ve çalışmak zorunda olan diğer emekçilerin ücretsiz izine
gönderilmeleri yeni sorunların habercisi olarak bir
kez daha karşımıza çıkacaktır.
1 Mayısın Bayram olarak kutlanmasını sağlayan bir
geçmişi var. Bu geçmiş; kan ve gözyaşı ile doludur.
Bu acı ve gözyaşını ortaya çıkaran provokasyonlar
birçok ülkede yaşandığı gibi ülkemizde de yaşanmıştır. Fakat hiçbir güç, 1 Mayıs`ın Birlik Mücadele
Ve Dayanışma Günü olarak kutlanmasını engelleyememiştir. Ne yazık ki bu yıl, tüm dünyayı etkisi
altına alan Korona Virüsü nedeniyle 1 Mayıs meydanlarda kutlanamıyor.
Bilim insanlarının altını çizmiş oldukları önemli bir
konu var. Korona Virüsünden korunmak için; hijyen
şartlarının sağlanması, evde kalınması ve sürekli
olarak ellerin yıkanması gerekiyor. Oysa UNİCEF`
in yapmış olduğu açıklamalara göre dünya nüfusunun %40`nın evinde ellerini yıkayabilecekleri su,
sabun ve lavabo bulunmuyor. Ayrıca dünyada ve
ülkemizde hiçbir evi olmayanların yanında, mülteciler gibi evsizler var. Üstelik bir taraftan insanlarımıza “evde kal” denirken, birçok insanımız geçimini sağlayabilmek için çalışmak zorunda kalıyor. Bu
olumsuzluklar, “Sosyal Devlete” duyulan ihtiyacı

her geçen gün biraz daha artırıyor. Bu nedenle ülkemizin yeni bir toplumsal düzene ihtiyacı var. Her
zaman ifade ettiğimiz eşitlik, özgürlük, barış, adalet ve demokrasi gibi kavramların askıda tutulduğu sürece bizim de mücadelemiz kesintisiz olarak
devam edecektir.
Bu nedenle 1 Mayıs, karamsarlığın, yılgınlığın ve
tüm korkuların yüreğimizden sökülüp atıldığı hak
arama günüdür. Bugün ülkemizde var olan haksızlıklar, adam kayırmalar, adaletsizlikler, hukuksuzluk, eşitsizlikler, çocuk istismarı ve kadın cinayetleri
sürdükçe; 1 Mayıs, İnşaat Mühendisleri Odası`nın
sıcak bir gündemi olmaya devam edecektir. Tüm
üyelerimizi emeklerine ve mesleğimize sahip çıkmaya, kaybolan mesleki ve ekonomik haklarımızın
geri kazanılması için, diğer emekçilerle birlik içinde olmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz.
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
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TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu İle Şube
Başkanları 5. Ortak Toplantısı
Yapıldı
Toplantıda; Oda ve Şubelerin sorunları, Oda Genel Kurulunun
yapılabilme koşulları, koronavirüs (Covid-19) tecritinin getirdiği üye
sorunları ve işsizlik ile kriz şartlarının ortaya çıkardığı ekonomik sıkıntılar
değerlendirildi.
Bir çok hizmet alanının durdurulduğu bu süreçte, mesleki
faaliyetlerimizin internet üzerinden sürdürülmesi kararlaştırıldı.
Ayrıca insan yaşamı ve insan sağlığının herşeyin önünde gelmesi
gerektiğinin altı kalın çizgilerle çizildi.

Toplantıya; Oda Başkanı Cemal Gökçe, 2. Başkanı Cemal Akça, Yönetim
Kurulu Sekreter Üyesi Şükrü Erdem, Sayman Üyesi Bülent Erkul, Yönetim
Kurulu Üyeleri Hüseyin Kaya, Cem Oğuz ve Necati Atıcı, Genel Sekreter
Yardımcıları Bahaettin Sarı, Serap Dedeoğlu, Ceylan Özkul ve Dilek
Bekiroğlu, Şube Başkanları; Hasan Aksungur (Adana), Selçuk Uluata
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ile Şube Başkanları (Ankara), Mustafa Balcı (Antalya), Özlenen Alcı (Aydın), Gürkan Özcan
5. ortak toplantısı 25 Nisan 2020 tarihinde internet üzerinden görüntülü (Balıkesir), Mehmet Albayrak (Bursa), Soykut Özer (Çanakkale), Nigar
Hüyük (Denizli), Murat Demir (Diyarbakır), Abdulkadir Orhan (Erzurum),
olarak gerçekleştirildi.
Orkun Kılıç (Eskişehir), Gökhan Çeliktürk (Gaziantep), Cemil Tileylioğlu
(Hatay), Nusret Suna (İstanbul), Eylem Ulutaş Ayatar (İzmir), Kahraman
Bulut (Kocaeli), Süleyman Kamil Akın (Konya), Fethi Nazım Obus
(Manisa), Gülçin Barbaros Ak (Mersin), Hüsnü Gürpınar (Sakarya), Cevat
Öncü (Samsun), Aykut Akdağ (Tekirdağ), Muzaffer Aydın (Trabzon), Ali
Osman Doruk (Uşak), Faruk Görünüş (Van) katıldı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu 45. Toplantısını Yaptı
24 Nisan 2020 tarihinde internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştirilen toplantıda; koronavirüs salgını tedbirleri gölgesinde üye sorunları, ekonomik kriz, işsizlik, internet üzerinden meslek içi eğitimi ve
üye işlemlerinin yürütülmesi ile gündemde yer alan diğer konular görüşüldü.
Toplantıya; Oda Başkanı Cemal Gökçe, 2. Başkanı Cemal Akça, Yönetim
Kurulu Sekreter Üyesi Şükrü Erdem, Sayman Üyesi Bülent Erkul, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Kaya, Cem Oğuz ve Necati Atıcı ile Genel
Sekreter Yardımcıları Bahaettin Sarı, Serap Dedeoğlu, Ceylan Özkul ve
Dilek Bekiroğlu katıldı.

Nisan 2020
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23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramının
100. Yılı Kutlu Olsun
*TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe`nin 23 Nisan Bayramı nedeniyle yaptığı açıklama.

23 Nisan Bayramı`nın 100. yılını KOVİT-19`un gölgesinde kutluyoruz.
Cumhuriyet ve demokrasi sevdalılarının coşkusu sokak ve alanlara yansımasa da yüreklerimiz 23 Nisan`ın anlam ve önemi ile doludur. 23 Nisan 1920 tarihi, yokluk ve büyük zorluklar içerisinde bulunan bir halkın
gösterdiği birlik ve dayanışmanın ortaya çıkardığı önemli bir gündür.
Bu nedenle 23 Nisan`ı bayram olarak kutluyoruz.

İllerden gelen temsilcilerin oluşturduğu Meclis, 23 Nisan 1920 tarihinde toplanarak Mustafa Kemal`i Meclis Başkanı olarak seçmiş, Kurtuluş
Savaşı`nı örgütlemiştir. Padişah`ı ve Saltanat Şurası`nı devre dışı bırakarak Cumhuriyet`i kuran bir meclis olarak tarihteki değerli yerini almıştır.
Ayrıca “23 Nisan”, 1921 yılında çıkarılan bir yasa ile ülkemizin ilk ulusal
bayramı olarak ilan edilmiştir.

Çocuklarımız başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızın bayramı kutlu ol- 23 Nisan Bayramı`nın 100. yılını kutluyoruz. 23 Nisan 1920 Meclisi`nin
sun.
ortaya koymuş olduğu anayasa ve meclis iradesi oldukça önemlidir.
1. Dünya Paylaşım Savaşına Almanya`nın yanında giren Osmanlı Devle- Son derece demokrat bir meclistir. Bu meclis iradesini Mustafa Kemal`e
ti, topraklarının büyük bir kısmını kaybettiği için elinde çok az bir top- bile teslim etmemiştir. Almış olduğu kararların takipçisi olmuş ve uyrak kalmıştır. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Antlaşması gulanmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal`in başkanlığında Kurtuluş
ile Osmanlı topraklarının işgal edilmesinin önü açılmış, devlet, teslim Savaşını kazanmıştır. Yetkisi bugünkü Meclis`ten çok daha fazladır. Bu
olma noktasına gelmiştir. Padişah yönetimi ve onun güdümünde bulu- nedenle “Gazi Meclisi” adını almayı fazlasıyla hak etmiştir. Yediden yetmişe herkesin katıldığı birlik ve dayanışmayı sağlamıştır. Bağımsızlık ve
nan “Saltanat Şurası” tümüyle iflas etmiştir.
özgürlük savaşının başlatıldığını tüm dünyaya duyurmuştur. 23 Nisan;
Ülke topraklarının kurtarılmasının ve bağımsızlığını kazanmasının tek halk egemenliğinin tek adamdan halkın temsilcilerine geçen bir gün
yolu halk iradesine bağlı bir sistemin kurulmasında yatmaktadır. İngil- olarak kayıt altına alınmıştır.
tere`nin kontrolüne girmiş olan İstanbul`da kalınarak bir kurtuluş savaşının gerçekleştirilmesinin olanağı yoktur. Bu nedenle başta Mustafa 23 Nisan; demokrasinin, barışın, özgürlüğün, çoğulcu bir yaşamı beKemal olmak üzere, Saltanat Şurası`nın teslimiyetçi tutumunu benim- nimsemenin, laik ve aydınlık bir Cumhuriyet`e sahip çıkmanın simgesemeyen bağımsızlık sevdalıları İstanbul`u terk ederek Anadolu`ya ya- sidir. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere “Demokratik Parlamenter Sistemin” önünü açanları sevgi ve saygıyla anıyoruz. 23 Nisan Ulusal
yılmışlardır.
Egemenlik ve Çocuk Bayramı`nın 100. yılı kutlu olsun.
Tek kurtuluş yolu Anadolu insanını örgütlemekten geçmektedir. Amasya`da yazılan ilkeler uyarınca, “Milletin geleceğini ancak milletin kendisine ait olan azim ve kararı kurtarabilir” düşüncesi giderek büyümüştür. 22.04.2020
Erzurum ve Sivas Kongreleri ciddi bir halk iradesini ortaya çıkarmıştır. Cemal GÖKÇE
Bu kongrelerde her ilden seçilen ve o il halkının güvenini kazanan üç
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı
temsilcinin Ankara`da toplanması kararlaştırılmıştır.

4

Nisan 2020

Köy Enstitülerinin Kuruluşunun
80. Yılını Kutluyoruz
*TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe`nin Köy Enstitülerinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklama.

KÖY ENSTİTÜLERİ KAPATILARAK ÜLKEMİZ ÜRETİMDEN KOPARTILMIŞ; BUGÜN SAMAN, NOHUT VE ET İTHAL EDER BİR HALE GELMİŞTİR.
Sanayisi gelişmeyen ve tarımı ilkel düzeyde yapılan ülkemizde dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve önemli bir eğitimci olan
İsmail Hakkı Tonguç; “Kendi eğitimcilerimiz, kendi eğitim modelimizi
ve aydınlık geleceğimizi yaratabilirler” diyerek 17 Nisan 1940 tarihinde Köy Enstitülerini kurmuşlardır.
Köy Enstitüleri`nde “İş için, iş içinde, işle eğitim” anlayışı benimsenmiştir. Bozkırlardan gelen kız ve erkek çocukları öğretmen olarak yetiştirilip köylere gönderilmiştir. Okullarında tarım ve inşaat işleri de
yapan öğrenciler, Enstitü binalarını kendileri yapmışlardır.
Bugün staj yapacakları bir inşaat bulamayan ve inşaat mühendisi
diploması veren bir öğretim sistemini düşününce, Köy Enstitüleri`ni
kuranları saygı ve sevgiyle anmak gerekli oluyor.
Köy Enstitüleri gerçekçi bir planlama ve imece usulüyle çalışarak imkansız denilenleri kısa bir süre içinde başarmıştır. “İki el, bir elin yaptığından fazlasını yapar” anlayışıyla dayanışmayı büyütmüşlerdir. Bu
anlayışla yetişen öğrenciler gittikleri köylerde toprağı işlemiş ve toprağa can vermişlerdir. Ezberci olmak yerine sormuş, soruşturmuş ve
eleştirmişlerdir. Ayrıca araştırma ve incelemeye önem vermişlerdir.
Bilim ve bilgi dışı olan her şeyi reddetmişler, aklı ön plana çıkararak
toplumsal aydınlanmayı sağlamışlardır. Ayrıca Köy Enstitü`lü öğrenciler edebiyat, resim, müzik ve sanat alanında da önemli bir eğitim
almışlardır. Aralarından çok değerli kültür ve sanat insanları yetişmiş,
ülkemizin toplumsal yaşamının farklılaşmasına katkı sağlamışlardır.

Kız ve erkek çocuklarının okuyarak çevrelerini aydınlatmışlardır. Ayrıca demokrasi ve özgürlük alanlarının gelişmesine önemli ölçüde katkı yapmışlardır. Toplumsal yaşamdaki farklılaşmayı gören egemen ve
gerici çevreler, yalan ve yanlış bir dizi bilgi üreterek Köy Enstitülerinin
kapatılmasını sağlamışlardır.
Köy Enstitüleri`nin kapatılmış olması ülkemizi modern, bilimsel ve
çağdaş bir eğitim sisteminden giderek uzaklaştırmıştır. Bugün az gelişmiş bir ülke olarak samanı bile dışarıdan alan bir ülke haline geldik.
Başta Köy Enstitülerini kuran dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali
Yücel ve Köy Enstitüleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç olmak
üzere, Köy Enstitüleri`ne emeği geçen tüm eğitimcileri sevgi ve saygıyla anıyoruz...17.04.2020
Cemal GÖKÇE
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı

“Makam Şoförlüğü Yapacak Yeni
Mezun inşaat Mühendisi Veya
Mimar Aranıyor” İlanı Veren Firma
Özür Dilemelidir...
Hırs aklın üzerine çakarsa hata kaçınılmaz olur. Burunlar büyür saygısızlık artar.
İki gün önce Koca Sinan`ın 432. ölüm yıldönümüydü. Onu saygıyla andık. Tüm yıkımlara rağmen
nereye baksanız Sinan`ı görürsünüz. Sinan mühendisti, mimardı. Halen yaşıyor. Parası olan
şımarıkların ise ne ismi var ne de cismi...
Mühendislik ve mimarlık en eski mesleklerdir. İnsanlık tarihi kadar eskidir. Bu meslekler medeniyet
mesleğidir. Nereye baksanız onları görürsünüz. Onlar, can ve mal güvenliği teslim edilen uzmanlardır.
Bırakalım makam şoförlüğü yapmalarını, ellerine kalemi aldıkları zaman herkes onların uzmanlıkları
önünde kıpırdamadan durmak zorundadır. Onların mesleklerine ve uzmanlıklarına ancak saygı
duyulur.
Her meslek saygı değerdir. Herkes iyi bildiği işi yapar, yapmalıdır.
Mühendis ve mimarlarda makam şoförlüğü değil kendi uzmanlıklarının gereğini yaparlar. Kendi
işlerini yaparken saygıda kusur etmeden her yöneticinin ve parası olanın önünde yürürler...
Makam şoförlüğü yapacak inşaat mühendisi ve mimar arayan Keleşoğlu`nu şiddetle kınıyoruz...
İnşaat mühendisi ve mimarlardan derhal özür dilenmelidir.
Yapılan densizliğin hesabı hukuk önünde sorulacaktır. 11.04.2020
Cemal GÖKÇE
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, 1 Mayıs
Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında bir basın açıklaması yaptı.
YAŞASIN 1 MAYIS
Uzun yıllar boyunca hafızalarımızdan çıkmayacak eşine az
rastlanır bir dönemden geçiyoruz. Dünya üzerinde yaşayan
herkesin hayat biçimini değiştiren, insanlar arası ilişkileri
yeniden şekillendiren, alışageldiğimiz yaşama ve çalışma
alışkanlıklarını alt üst eden küresel bir salgınla mücadele
halindeyiz.
Hayatın olağan akışını bozan bu salgın, hayatın olağan akışı içerisinde farkına varmadığımız pek çok şeyin de apaçık
ortaya çıkmasına neden oldu. Kendi yarattıkları güç algısıyla şişinen süper(!) güçlerin salgın karşısındaki çaresizliğini
gördük. Her şey kontrolleri altındaymış gibi davranan devletlerin hazırlıksızlığını ve işbilmezliklerini gördük. Halk için
çalıştığını söyleyen hükümetlerin, dünyadaki zenginliği yaratmakla böbürlenen sermayedarların kendi çıkarlarından
başkasını düşünmediğini gördük. Kâr hırsıyla özelleştirilen
sağlık sistemlerinin halkın sağlığını korumadaki yetersizliğini gördük. Neoliberalizmin insan hayatını hiçe sayan işleyiş
mantığını gördük.

Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede ve dünyada barışın benimsendiği yeni bir topSalgının bizlere gösterdiği, simleri döküldükçe perişanlığı ortaya çıkan lumsal düzen kuracağız.
kapitalist sistemin çürümüşlüğü olmadı. Büyük insanlığın dayanışmasını da gördük. Birbirine sahip çıkan, zor durumdakine yardım uzatan, 2020 1 Mayıs'ında tarihin bu kırılma anında ilan ediyoruz: Birliğimizi,
zorlukları bir arada aşmaya çalışan inceliklerini gördük ezilenlerin. Ken- mücadelemizi ve dayanışmamızı böylesi bir toplumsal düzeni kurmak
di hayatlarını feda etmek pahasına, başkalarının hayatlarını kurtarmak için güçlendireceğiz.
için seferber olanları gördük. Başkaları evlerinde kalabilsin diye, evleriBu 1 Mayıs gelecek güzel günlerin müjdecisi olacak.
ne girmeden çalışanları gördük.
Dünyayı yaşanabilir hale getiren, hayatı sürdürülebilen kılan yegane Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın mücadelemiz!
şeyin emek olduğunu gördük. Ekonominiz ne kadar güçlü olursa olsun,
teknolojiniz ne kadar üstün olursa olsun emekçiler üretmediği anda Emin KORAMAZ
hayatın tüm çarklarının durduğunu gördük. Hayatın bizim emeğimizle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
ve özverimizle sürdüğünü gördük.
Gördüğümüz tüm bu gerçekler, 2020 1 Mayısını çok daha önemli, çok
daha anlamlı kılıyor. 1 Mayıs, hepimiz için yoğun bakım servislerinde
gece gündüz hastalıkla mücadele eden sağlık emekçilerine, şehirleri
ayakta tutan belediye çalışanlarına, ihtiyaçlarımızı bize ulaştıran posta dağıtıcılarına, soframızı dolduran besinleri sağlayan tarım işçilerine,
marketlerde güvencesi çalışan kasiyerlere ve insanlar evde kalırken çalışmak zorunda kalan milyonlarca işçiye, emekçiye, çalışana olan toplumsal saygımızı ve minnetimizi göstermenin bayramıdır.
Yıllardır insan emeğini ve doğayı sömürerek kurdukları bu insan ve
doğa düşmanı düzeni değiştirmeye mecburuz. Hepimizin ortak iyiliği,
dünyanın ortak geleceği için emekten, demokrasiden ve barıştan yana
bir toplumsal düzene ihtiyacımız var.
Bu dünyayı var eden bizler, emekle ve bilimle yeni bir toplumsal düzen
kuracağız.
Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip edilmediği, laik, demokratik, özgürlükçü, paylaşımcı, sömürüsüz yeni bir toplumsal düzen kuracağız.
Üreten, gelişen, hakça bölüşen, insana, çevreye ve doğaya saygılı bir
düzen kuracağız.
İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına alındığı yeni bir toplumsal düzen
kuracağız.
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Emek ve Bilim İle Kurulacak
Yeni Bir Toplumsal Düzen İçin:
Yaşasın 1 Mayıs!

1 Mayıs 2020 hazırlıkları kapsamında bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB, TTB
ve 1 Mayıs Bileşenleri 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 12.00’de online basın toplantısı ile 1 Mayıs programını açıkladı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TMMOB Genel Sekreteri
Dersim Gül’ün katıldığı telekonferans toplantısında okunan ortak açıklama
şöyle:

Çocukların ve aile büyüklerinin evde kalmasıyla kadınların omuzlarındaki yük
ağırlaşıyor, evde şiddet haberleri giderek artıyor.

EMEK VE BİLİM İLE KURULACAK YENİ BİR TOPLUMSAL DÜZEN İÇİN: YAŞASIN 1 MAYIS!

Onların vergileri indiriliyor, onların kredileri gevşetiliyor, onların yağma projeleri için ihaleler sürüyor, onların köprülerine yollarına hiç geçmesek de milyon
dolalar akıtılıyor, doğamız, su kaynaklarımız, tarım alanlarımız salgın fırsatçılığı ile ranta,talana açılıyor.

İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs bu sene
Covid-19 koşullarında kutlanacak. Tarihte ilk kez 1 Mayıs’ta dünya işçi sınıfı
büyük kitleler halinde kentlerin merkezi meydanlarında buluşamayacak. Ancak bu koşullara rağmen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun
ilan ettiği insan onuruna yaraşır bir iş, gelir ve sosyal güvenlik talepleriyle dünya emekçileri tek ses, tek yürek olacak.
1 Mayıs 2020’de dünyanın dört bir yanı, insanlığın ortak umutlarını ifade eden
işçi sınıfının, büyük meydanlarda olmasa da evlerinde, işyerlerinde, belirli
sembolik merkezlerde dünyanın bu düzeninin değişmesi gerektiğine dair iradesine tanıklık edecek.
Evet yeni bir toplumsal düzen şart! Çünkü neoliberal kapitalizm ülkemizi ve
dünyamızı göz göre göre büyük bir felakete sürüklüyor. Bu düzen on yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik
krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunmuyordu.
Covid-19 salgını düzenin nasıl çürüdüğünü ve çöktüğünü en açık hali ile gösterdi.
Bu düzen salgına karşı işçileri, emekçileri, yoksulları ve ezilenlerin sağlığını işini, geçimini koruyamadı. Aksine sermayenin ve patronların çıkarları için akıl,
bilim ve milyonların sağlığı yok sayıldı.
Dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde sermaye/iktidarlar, temel hak ve özgürlükleri hedef alarak, halkın düzene karşı tepkilerini ve siyasi muhaliflerini
daha fazla baskı altına alarak, demokrasiyi yok ederek, otoriter rejimleri sağlamlaştırarak salgını fırsata çeviriyor.
Kapitalizm ülkemizde de en vahşi haliyle hüküm sürüyor.
İşçilerin ölümü pahasına “çarklar dönecek” ısrarı ile virüs işyerlerinden ve toplu taşıma araçlarından evlerimize taşınıyor. Aklın ve bilimin söyledikleri değil
bir avuç patronun çıkarları için tüm toplum tehlikeye atılıyor. Virüs sadece
hafta sonu yayılıyormuş gibi, hafta içi işe gitme mecburiyeti getirenler, hafta
sonu da işçileri çalıştırmak için akıl dışı kararlara imza atıyor.
Açılan paketlerde işverenlere her türlü destek ve hatta ücretsiz izin dayatma
hakkı bile var ama işçi yok, emekçi yok, emekli yok, küçük esnaf yok, çiftçi yok,
kadın yok, çocuk yok…
Salgının yarattığı ağır ekonomik sonuçlar karşısında milyonlarca işçi, emekçi,
işsiz, emekli,küçük esnaf değil bir avuç şirket korunuyor.
İşverenler ve müteahhitler için milyonluk paketler açıklanırken, AKP’nin yasa
değişikliğiyle “ücretsiz izin” dayatılan işçiler 1168 TL ile yaşamaya mahkum
ediliyor.
Milyonlarca insanın işinden olduğu bir dönemde KDV’li yüksek faturalar hane
bütçelerini sarsmaya, bankalar tüketici kredilerinden ve kredi kartlarından tıkır tıkır faiz almaya devam ediyor.
Özel hastaneler kamunun hizmetine sunularak, tüm halkın sağlığı için devlet
güvencesi sağlanmıyor.
Zorunlu işlerde çalışan hekimlerin, sağlık ve belediye çalışanlarının, PTT ve
kargo çalışanlarının sesine, taleplerine kulak verilmiyor.
Marketlerden inşaatlara fabrikalardan madenlere üretim zorlaması can alıyor.
Evde çalışmaya başlayan emekçiler için mesai hiç bitmiyor, 24 saate yayılıyor.

İktidar bu ağır koşullarda yaşamda kalmaya çalışan halkın sağlığını, işini ve
geçimini güvence altına almazken bir avuç patronun bir dediğini iki etmiyor.
Bu düzenin çarkları “neşesi yerinde” bir avuç ayrıcalıklı elit için dönüyor.

Bu yağma ve sömürü düzeninin sahipleri, bir avuç patrona hizmet ederken
sadece on milyonlarca emekçiyi ve ailelerini değil ülkemizin geleceğini de
tehlikeye atıyor. Salgın ile uğraşması gerekenler, halka hizmet götürmek isteyen belediyeleri engellemekle, seçilmişlerin yerine kayyum atamakla, beğenmediği haberleri yapan gazetecileri tutuklatmakla, kendini eleştiren tweet
atanların peşine düşmekle meşgul.
Covid-19 salgını hepimize göstermiştir kibu düzenin sahibi bir avuç ayrıcalıklı kesim ile Türkiye nüfusunun yüzde 99’unun çıkarları aynı değildir.
Covid-19 salgını süresince halkın sağlığını, işini ve aşını korumak için
alınması gereken önlemler bellidir:
1. Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde
salgın süresince çalışma acilen durdurulmalıdır.
2. Salgın süresince işten çıkarmalar yasaklanmalı, ücretsiz izin dayatmasından vazgeçilmeli çalışanlara ücretli izin verilmeli, işsizler için koşulsuz işsizlik maaşı ödenmeli, küçük esnaf ve çiftçi desteklenmelidir.
3. Tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı borçları faiz işletilmeden ertelenmeli, elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları salgın riski
boyunca devlet tarafından karşılanmalıdır.
4. Bu süreçte özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne geçirilmeli, yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimi istisnasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız olmalıdır.
5. Salgınla mücadelede koordinasyonda katı bir disiplin uygulanmalı,
bilimsel yaklaşım ve bilgi paylaşımında açık ve şeffaf olunmalıdır. Covid-19 Testleri konusunda bilimsel-yaygın-hakkaniyetli ve sonuçların
hızla açıklandığı bir işleyiş hakim kılınmalıdır. Yerel yönetim kuruluşlarının, sağlık, emek ve meslek örgütlerinin de temsil edildiği bütünlüklü bir kurul oluşturulmalıdır. Bu kurul tüm süreci halkın sağlığını ve
kamunun çıkarını önceleyecek biçimde şeffaf biçimde yürütmelidir.
6. Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak üzere, tüm zorunlu işlerde koruyucu ekipman başta olmak üzere bütün eksiklikler giderilmeli, herhangi bir aksama yaşanmayacağına dair güven verilmeli
ve bu işlerde çalışan herkes düzenli olarak testten geçirilmelidir.
7. Salgın dönemlerinde dezavantajlı kesimler olarak kabul edilen; hiçbir
geliri ve birikimi olmayan yoksullar, EYT’liler, göçmenler ve tutuklu/
hükümlüler için yaşamlarını ve sağlıklarını koruyacak fiili ve yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.
8. Tüm kadınlara iş ve gelir güvencesi sağlanmalı, artan şiddete karşı
İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa etkin bir biçimde uygulanmalıdır.
Aklın ve bilimin emrettiği bu önlemler büyük ölçüde alınmamaktadır. Çünkü
ülkeyi yönetenler, yandaş patronları beslemeye ve siyasi rekabete odaklanmıştır. Halkın sağlığını, işini ve geçimini güvence altına almayan, alamayan
iktidar, siyasi sorumluluğu üstlenerek hesap vermeli, ilk adım olarak sağlık,
içişleri ve ekonomi bakanları istifa etmelidir.
Bu düzen sağlığa zararlıdır. Bugün dünyanın da memleketin de sağlığı ve geleceği yeni bir toplumsal düzenin kurulmasına bağlıdır.
Sermaye değil halk egemenliğini esas alan, sömürüye karşı emeğin haklarını
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koruyan, toplumsal zenginliğe el koyan yüzde 1’in değil toplumun yararını
esas alan yeni bir toplumsal düzenin kurulması şarttır.

1 Mayıs 1977’de Taksim’de yitirdiğimiz mücadele arkadaşlarımızı Kazancı yokuşunda anacağız.

1. İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına alındığı yeni bir toplumsal düzen istiyoruz.

1 Mayıs günü bulunduğumuz her yerin balkonlarından pencerelerinden 1
Mayıs marşını okuyacak, pankartlarımızı asacak, balonlarımızı uçuracak, yeni
bir toplumsal düzen için aynı anda tüm Türkiye’den ses vereceğiz.

2. Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip edilmediği yeni bir toplumsal düzen istiyoruz.

Yine 1 Mayıs günü sosyal medya üzerinden yayınlanacak “1 Mayıs mitingi”nde buluşacağız.

3. Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede ve dünyada barış politikasının benimsendiği
yeni bir toplumsal düzen istiyoruz.

Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı tüm gücümüzle bulunduğumuz
her yerden göstereceğiz!

Halkın sağlığının, işinin ve geçiminin güvence altında olduğu yeni bir toplumsal düzen için 1 MAYIS’ta sesimizi yükseltiyoruz.
2020 1 Mayıs’ına kadar tüm meydanları, caddeleri, sokakları 1Mayıs afişlerimizle donatacak, ses ve görüntü araçlarıyla 1 Mayıs coşkusunu meydanlara
taşıyacağız.
Evlerimizin ve işyerlerimizin sokaklara dönük yüzünü taleplerimizi ifade eden
pankartlarla, afişlerle donatacağız!

Yeni bir toplumsal düzeni biz kuracağız!
Yeni bir toplumsal düzeni emek ile bilim ile kuracağız!
YAŞASIN 1 MAYIS!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği Kapsamı Dışında Tutulan
Üyelerimizin Sorunları Acilen Çözülmelidir
Ancak, TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri
ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği doğrultusunda Odalarımızdan
belge alan firmalar ve sadece mühendis ve mimarlar tarafından
sağlanması kanun hükmüne bağlanmış olan iş ve hizmetleri sunan
firmalar Kurumlar Vergisi mükellefi olmaları nedeni ile söz konusu
tebliğ kapsamı dışında bırakılmıştır.  Bununla birlikte Gelir Vergisi
Mükellefi olarak  
mühendislik, mimarlık hizmeti sunan firmalar
mücbir kapsamında değerlendirilmektedir.  Kurumlar Vergisi
mükellefi olan hiçbir mühendislik proje ve müşavirlik  firması  Tebliğ
uyarınca  mücbir kapsamında değerlendirilmemektedir.  İlgili tebliğin
kapsamı dışında bırakılan sektörlerin  tamamı için  aynı sektörde
faaliyet gösteren gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri açısından
bir ayrımcılık oluşturulmuştur..  Bu durum Anayasanın eşitlik ilkesine
aykırı olduğu gibi yaşamakta olduğumuz sürecin gerçekleri ile de
bağdaşmamaktadır.

24 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan 518 Sıra Numaralı
“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile Koronavirüs (COVID-19)
salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan
etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 15 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği
yetkiye dayanılarak mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması
sağlanmıştır.
Söz konusu tebliğ ile belirlenen mükellefler için  vergi ödevlerinin
ertelendiği görülmektedir. Bu konuda yapılan açıklamalar
doğrultusunda ise sosyal güvenlik kurumuna yönelik yükümlülüklerin
ertelemesi, finansal sıkıntıların giderilmesi konusunda kamu
bankaları aracılığı ile finansal erişimin kredilendirilerek de olsa
kolaylaştırılması sağlanmaktadır.
Mücbir sebep halinin belirli sektörler ve mükellefiyet türüne bağlı
olarak ilan edilmesi temel olarak sakıncalıdır. Pandemi süreci sektörel
ayrımcılık gözetmeksizin toplumun tüm kesimlerini etkileyen mücbir
halin kendisidir.
Yaşamakta olduğumuz süreçte mühendislik, mimarlık ve şehir
plancılığı hizmetlerinin tamamı  Koronavirüs (COVID-19) salgınından
etkilenmektedir.

Kaldı ki TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve
Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği doğrultusunda Odalarımızdan belge alan
firmalar ve sadece mühendis ve mimarlar tarafından sağlanması kanun
hükmüne bağlanmış olan iş ve hizmetleri sunan firmalar; açıklanan 16
sektör içinde yer alan tüm sektörlere hizmet vermektedir. Hizmet sunulan
sektörler bu kapsamda değerlendirilirken sektörde Kurumlar vergisine
tabi firmalarımızın değerlendirilmemesi sorun yaratmaktadır.
Bu kapsamdaki üyelerimiz, ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalmalarına
rağmen 518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda
yaptıkları başvurular da reddedilmiştir.
Bu hususta Birliğimizce Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde
bulunulmuş olup, konunun olumlu bir şekilde sonuçlandırılarak; TMMOB
Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil
Belgesi Yönetmeliği ve Odalarımızın ilgili yönetmelikleri doğrultusunda
Odalarımızdan tescil belge almış olan firmalar ve sadece mühendis
ve mimarlar tarafından sağlanması kanun hükmüne bağlanmış olan
firmalar mükellefiyetlerinin türüne bağıl olmaksızın acilen tebliğ
kapsamına dahil edilmesi ve yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi
istenmiştir.
Bu vesileyle TMMOB olarak bir kez daha Koronavirüs (COVID-19) salgını
dolayısı ile hayatını kaybeden yurttaşlarımız için başsağlığı, tedavi
görmekte olanların da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Uygulanması Devletin ve
Toplumun Sorumluluğudur!
DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma
Grubu, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 23 Nisan 2020 tarihinde “Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin uygulanması devletin ve toplumun sorumluluğudur!” başlıklı ortak bir açıklama yaptı.
ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN UYGULANMASI DEVLETİN VE
TOPLUMUN SORUMLULUĞUDUR!
Çocuk hakkı ihlalleri son bulsun
Son günlerde karşı karşıya kaldığımız COVID-19 Pandemisi, olağandışı bir durum olarak çeşitli düzenlemeleri gerektirmektedir. Damlacık
yoluyla bulaşan, bulaşıcılığı ve öldürücülüğü yüksek olan COVID-19
hastalığından korunmak, hastalığın bulaşmasını ya da tüm toplumda birden çok hızla bulaşmasını engellemek için toplumu ilgilendiren önlemler alınmasını gerektirmektedir. Ancak ne yazık ki alınan
bu önlemlerin bir fırsatçılıkla toplumun bazı kesimlerinin işlediği
suçları affetmeye hatta ortadan kaldırmaya yol açtığını görmekteyiz.
Defalarca Türkiye’nin gündemine getirilmiş ve Türkiye Kadın Hareketinin ve duyarlı insanların tepkileriyle yasalaşması engellenmiş olan
çocuğun cinsel istismarını affeden yasa tasarısı COVID-19 salgını için
alınacak önlemler kapsamında yine ele alınmaya çalışılmaktadır.
Aralarında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin de yer
aldığı pek çok uluslararası belgede, 0-18 yaş grubunda yer alan insanlar “çocuk” olarak tanımlanmaktadır. Sözleşmeyi hazırlayanlar ve
imzalayanlar olarak biliyoruz ki; bireyin yaşamındaki güçlük ve sorunlarla başarılı bir biçimde baş edebilmesi, çocukluk dönemini geride bırakıp kendi yaşamını sürdürebilir hale gelmesi ya da erişkin
olabilmesi için, bebeklikten başlayarak gelişiminin bütün dönemlerinde biyolojik gelişiminin tamamlanması yanı sıra, toplumsal yaşamın gerektirdiği pek çok bilgi beceriyi edinmesi, yeteneklerini geliştirmesi, gerekmektedir.
Ancak biliyor ve görüyoruz ki, çocuk yaşta olmalarına karşın, kendilerinden oldukça büyük yaşta erkeklerle evlendirilen kız çocukları
kendilerini geliştirme koşul ve olanaklarından yoksun kılınmakta,
ev içine hapsedilmekte, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan kadınlık ve annelik rolleri gibi yerine getirmekte zorlanacağı
pek çok sorumlulukla karşı karşıya bırakılmaktadır. Kız çocuklarının
erken yaşta ve kendileri hakkında özgür kararlar verme yeterliliğine
sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın, aile ve çevre baskısıyla alınan kararlar sonucu evlendirilmesi, olumsuz etkilerinin yaşamının
sonraki dönemlerinde de sürdüğü her yönüyle çocuğa yönelik bir
cinsel istismardır. Sonuç olarak, çocuk yaşta evlilik bir çocuğun temel haklarının ihlal edilmesi, hayatının çalınması ve geleceğe ilişkin
umutlarının karartılması anlamına gelmektedir.
Öte yandan, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde çocukların sağlık, eğitim,
barınma, güvenlik hakları ayrıntılı olarak vurgulanmakta, doğumdan
18 yaşına kadar gelişimlerinin çeşitli evrelerinde gereksinimlerinin
karşılanması, bakımı, zarardan korunması, çıkarlarının savunulması
ve birer erişkin olarak yetiştirilmeleri konusunda devletin ve toplumun sorumluluğu dile getirilmektedir. Bu bağlamda çocuğun özel ya

şantısına, onur
ve
saygınlığına herhangi bir
müdahale
ve
saldırı yapılamayacağı, bu tür
müdahale
ve
saldırılara karşı
yasa tarafından
korunma hakkı
olduğu;
devletin çocuğun
yetiştirilmesi ve
gelişiminin sağlanmasında sorumluluk taşıdığı, bu sorumluluğun yerine getirilmesinde çocuğun
haklarının ve üstün yararının göz önünde tutulmasının zorunlu olduğu; çocuğun sağlığına, bedensel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişimine zarar verecek geleneksel uygulamalardan korunması gerektiği
belirtilmektedir. Sözleşmenin 19 ve 34. maddesinde taraf devletlerin alması gereken önlemlere de yer verilmiştir. Bu önlemler Avrupa
Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’nde devletin sorumlulukları ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.
Benzer biçimde, İstanbul Sözleşmesi’nde de erken yaşta zorla evliliklerin suç olarak düzenlenmesi zorunlu kılınmaktadır
Sonuç olarak, çocuklara ilişkin sahip olduğumuz toplumsal sorumluluklarımızla, kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmelerine
ve kendisine tecavüz eden cinsel saldırı failleriyle evlendirilerek failin
affedilmesine yönelik her tür söylem ve yasal değişiklik girişimini kabul edilemez. Bu tür girişimler, yaratılan fiili durumlar ve fiili duruma
yasal kılıf oluşturma çabaları taraf olunan çocuk ve kadın haklarına
ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırıdır, bu sözleşme hükümlerinin
ihlal edilmesi de ayrıca suç teşkil etmektedir. Cinsel istismar da dahil
olmak üzere çocuklara yönelik her tür istismarın suç olduğu, cinsel
istismar suçunun ise hangi gerekçeyle olursa olsun affedilemeyeceği
asla akıldan çıkarılmamalıdır.
Devletin görevi, kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmesini
engellemektir, cinsel istismar suçlularını cezalandırmak ve bu suçların gerçekleşmesini önlemektir; geleneksel, göreneksel, dinsel dogmaların ardına sığınarak suçluları cezasız bırakmak değildir. Başta çocuk yaşta zorla evlendirilme olmak üzere evrensel çocuk haklarının
ihlali yönündeki her tür müdahale karşısında kararlılıkla mücadele
etmeye devam edeceğiz.
DİSK Kadın Komisyonu - KESK Kadın Meclisi - TMMOB Kadın Çalışma Grubu - TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

Aklın ve Bilimin Egemen Olduğu Laik ve Demokratik
Bir Ülke İstiyoruz
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eşcinselleri hedef
alan hutbesi ve siyasi iktidarın bu nefret
söylemine sahip çıkması üzerine TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
tarafından 28 Nisan 2020 tarihinde basın
açıklaması yapıldı.
AKLIN VE BİLİMİN EGEMEN OLDUĞU LAİK VE
DEMOKRATİK BİR ÜLKE İSTİYORUZ
Geçtiğimiz hafta Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından yayınlanan Cuma Hutbesinde
toplumumuzun bir parçasını oluşturan
eşcinsellerin
hedef
gösterilmesi,
pek

çok yurttaşımızın ve kurumun tepkisiyle
karşılanmıştı. İnsan hak ve özgürlükleriyle
bağdaşmayan, bu ayrımcı nefret söylemine
ilişkin açıklama ve özür beklenirken, önce
Cumhurbaşkanlığı ve hükümet üyeleri Diyanet
İşleri Başkanlığına destek çıktı, ardından da
savcılık “tepki gösterenlere” yönelik soruşturma
açtığını duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın insanların cinsel
yönelimlerini ve kimliklerini hedef alan,
belirli bir toplumsal kesimi hastalıklarla ve
düşkünlükle
özdeşleştiren
açıklamalarını
kınıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığının işlediği
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bu nefret suçu toplumumuz için ne kadar tehlikeliyse, bu nefret suçunu
eleştirenlerin siyasi iktidar tarafından hedef gösterilmesi de bir o kadar
tehlikeli ve düşündürücüdür. İnsan hak ve özgürlüklerini, eşitliği ve
hukukun üstünlüğünü savunan kişi ve kurumların iktidarın zorbalığı ve
güdümlü yargı kurumları eliyle susturulmak istenmesi faşizan rejimlere
özgü bir uygulamadır.
Anayasamızın 2. Maddesinde Türkiye Cumhuriyeti “demokratik, lâik ve
sosyal bir hukuk devleti” olarak tanımlanmaktadır. 18 yıldır devam eden
AKP iktidarı dönemi boyunca, ülkemizin temel nitelikleri olan bu ilkelerin
altının boşaltıldığı, devletin ve toplumsal yaşamın dinci-gerici ilkeler
ışığında yeniden yapılandırıldığına hep birlikte tanıklık ettik.
18 yıl boyunca sistematik biçimde uygulanan politikalar ile demokrasinin
yerine tek adam yönetiminin, laikliğin yerine İslamcılığın, sosyal devlet
anlayışı yerine tarikat-cemaat ilişkilerinin ve hukukun üstünlüğü yerine
parti devleti anlayışının egemen olduğu bir ülke yaratıldı.
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Anayasal bir kurum olarak “lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş
ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi
amaç edinmesi” gereken Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün gelinen noktada
AKP’nin dinci-gerici iktidarının koçbaşı haline gelmiştir. Toplumumuzu bir
arada tutan barış ve kardeşlik değerlerinin, cumhuriyet ilkelerinin ve hukuk
kurallarının Diyanet İşleri Başkanlığının hutbe ve fetvaları eliyle yıkılmasına
izin vermeyeceğiz.
İçinden geçtiğimiz salgın dönemi aklın ve bilimin insanlığın ortak
geleceğinin ve sağlığının korunmasındaki önemini bir kez daha gösterdi.
Bizler aklın ve bilimin egemen olduğu laik ve demokratik bir ülke istiyoruz.
Bizler ayrımcılığın ve dışlamanın olmadığı barış ve kardeşlik içinde bir
Türkiye istiyoruz. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Kurulu 6. Toplantısını Yaptı
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Kurulu 6. toplantısını 22 Nisan 2020 tarihinde internet üzerinden görüntülü olarak yaptı.
Toplantıda; Bölgesel Geoteknik Eğitimleri ve koronavirüs (COVİD-19) sürecinde merkezi düzeyde online seminerler düzenlenmesi görüşüldü.
Toplantıya, Yönetim Kurulu Üyesi Cem Oğuz, Genel Sekreter Yardımcısı Ceylan Özkul, Kurul Başkanı Nusret Suna, Kurul Üyeleri Şevket Murat Şenel ile Sadık Can Girgin katıldı.
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