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TMMOB 42. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından...

15 Kasım 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

11.10.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan İş 
Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve 
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik değişikliğine ilgili odaların 
görüşleri doğrultusunda iptal davası açılmasına,
7 Kasım 2013 tarih ve 28814 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan 2013/5484  sayılı Bakanlar Kurulu kararına karşı 
hukuki işlemlerin başlatılmasına,
Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği'ne Elektrik 
Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Seyfettin ATAR'ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin 
Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından 
yürütülmesine,
5307 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu 
ve 16 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete 'de yayımlanan 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve 
Sorumlu Müdür Yönetmeliği kapsamında; TMMOB Yönetim 
Kurulu'nun 16 Şubat 2013 tarih ve 168 sayılı, 09 Mart 2013 
tarih ve 178 sayılı, 30 Mart 2013 tarih ve 192 sayılı,13 
Temmuz 2013 tarih ve 249 sayılı, 25 Ekim 2013 tarih ve 290 
sayılı kararları doğrultusunda;
2014 yılı için; LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür, LPG 
Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür, LPG Yetkili İşletme ve 
Teknik Personel "Eğitim" ücretlerinin 75 TL/gün , "Belge" ve 
"Sertifika" ücretlerinin 25 TL, "Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt 
Defteri" ücretinin 75 TL olarak belirlenmesine
07 Aralık 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Metalurji Mühendisleri Odası'nı temsilen TMMOB Yönetim 
Kurulu üyeliğini sürdüren Zehra GÜNER'in Yönetim Kurulu 
üyeliğinden istifa ettiğini bildirmesi üzerine, TMMOB Ana 
Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu 
toplantılarına ilgili Odanın Yedek Üyesi Belgin MERT'in asıl 
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üye olarak katılması için kendisine çağrıda bulunulmasına,
Danıştay 8.Dairesi'nin E:2013/413 sayılı dosyasında, Odalarca 
verilecek kimlik ve belgelerde kullanılacak fotoğraflara ilişkin 
kriterleri belirleyen TMMOB Yönetim Kurulu'nun 02.12.1994 
tarih ve 64 sayılı kararında geçen "türbanlı, başörtülü" ibareleri 
hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı verilmiştir. Anayasa 
ve İYUY gereğince Mahkeme kararlarının uygulanması zorunlu 
olduğundan, Mahkemece yeni bir karar verilinceye ya da verilen 
kararın kesinleşmesine kadar anılan Yönetim Kurulu kararının 
askıya alınmasına, uygulamanın Mahkeme kararı doğrultusunda 
yapılması için kararın Odalara bildirilmesine,
TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan 
işbirliği protokolüne göre SGK bildirimine esas olacak mühendis, 
mimar ve şehir plancısı asgari ücretinin 2014 yılı için brüt 2800 
TL olarak belirlenmesine,
28 Aralık 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

TMMOB 43. Olağan Genel Kurulu'nun çoğunluklu olarak 
22-23-24 Mayıs 2014 tarihinde Saat 10:00'da TMMOB'nde 
(Selanik Caddesi No:19/1 Kızılay-Ankara) toplanmasına, bu 
toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurulun 
29-30-31 Mayıs 2014 tarihlerinde Saat 10:00'da Yenimahalle 
Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde (Mehmet Akif 
Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi No:50 Yenimahalle-Ankara) 
çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle toplanmasına; 
seçimlerin çoğunluk sağlandığı takdirde 25 Mayıs 2014, çoğunluk 
aranmaksızın 01 Haziran 2014 Pazar günü Saat 09:00-17:00 
arasında TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri (Mehmet Akif 
Ersoy Mahallesi 295. Sokak No:6 Yenimahalle)'nde yapılmasına,
17 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/5660  
sayılı Bakanlar Kurulu kararına karşı hukuki işlemlerin 
başlatılmasına,
Üniversitelerin Enerji Teknolojisi Mühendisliği Bölümünden 
mezun olanların Elektrik Mühendisleri Odası'na kaydolmalarına 
ve bu kararın TMMOB Genel Kurulu'na sunulmasına,
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AKP, uzunca bir süredir TMMOB üzerinde yürüttüğü yeniden 
yapılandırma, etkisizleştirme, işlevsizleştirme, TMMOB’ye 
kendine göre bir düzen verme çabalarını “geliştirerek” 
sürdürüyor.

KHK’larla mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmet 
alanlarına müdahale eden, mesleki denetimi kaldırarak 
meslek odalarının üyelerini denetlemesini yasaklamaya 
çalışan AKP, şimdi de 12 Eylül darbecilerinin getirdiği ama 
bugüne kadar ne darbecilerin ne de sonraki hükümetlerin 
uygulamadığı “vesayet” sistemini “uygulama” kararı aldı. 

7 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar 
Kurulu kararı ile Orman Mühendisleri Odası’nın idari ve 
mali denetimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na verildi. 
Bugün itibarı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da Çevre 
Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat 
Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji 
Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar 
Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın 
idari ve mali denetimi için kararname talebi olduğunu 
öğrenmiş bulunuyoruz. Anlaşılan TMMOB’ye bağlı odalar 
bakanlıkların iştahını kabartmış durumda. 

12 Eylül darbecileri 1983 yılında 6235 sayılı TMMOB 
Kanunu’nda değişiklik yaparak Ek 3. Maddede “(KHK/66 - 
19.4.1983) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üzerinde, 
Bayındırlık Bakanlığınca; ihtisas dallarına göre Odalar 
üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca idari ve mali denetim yapılır. 
İlgili Bakanlıklar; Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile tespit 
edilir.” biçiminde düzenleme yapmıştı. 12 Eylül darbecileri bu 
konuda bir Bakanlar Kurulu Kararnamesi hazırlamamışlardı. 
Merkezi idareye meslek örgütleri üzerindeki vesayeti de aşan 
yetkiler getiren bu yaklaşım, sonra gelen hükümetlerce de 
kabul görmemiş ve anılan madde öylece yürürlükte kalmıştı. 

Bu düzenlemenin 30 yılı aşkın süre sonra bugün uygulanmaya 
kalkışılması, aslında 12 Eylül hukukunun bugün AKP eliyle 
yürütülüyor olmasındandır. 

Herkesin bildiği gibi, meslek örgütleri devlet tüzel kişiliği 
içinde olmayıp, ayrı tüzelkişiliği olan “yerinden hizmet 
yönetim” kuruluşlarıdır. Yerinden yönetim, merkezi devlet 
idaresi dışında ayrı tüzel kişilik olarak örgütlenmiş bir yapıyı 
ifade etmektedir. Merkezi idarenin değil de, o konuda 
uzmanlaşmış birimlerin yapması istenen faaliyetler, meslek 

örgütlerine verilmiştir. Meslek alanı, yalnızca meslek 
mensuplarının söz ve karar sahibi olduğu ve denetim 
mekanizmalarını da yine kendilerinin oluşturduğu demokratik 
bir yapı içerisinde düzenlenmekte ve yürütülmektedir. Bu 
nedenle,  meslek kuruluşları, devletten hem mali hem de idari 
olarak tamamen bağımsız, özerk kuruluşlardır. Öte yandan 
meslek örgütlerinin aldığı kararlar, yaptığı uygulamalar da 
zaten yargı denetimine açıktır.

AKP vesayete sarılırken, sözde uyum sürecinde olduğumuz 
Avrupa ülkelerinde meslek örgütleri, devletten hem mali hem 
de idari olarak tamamen bağımsız kuruluşlardır. 

12 Eylül bakiyesi olan ve özerkliği ortadan kaldıran bu 
düzenleme, AKP iktidarına kadar hiçbir iktidar tarafından 
kullanılmamış ve bu yönde bir çalışma yapılmamıştır. Herkes 
açıkça görüyor ki; Birliğimize yönelik baskı ve yetki gaspı 
AKP iktidarı döneminde hızlanarak artmaktadır. Bu vesayet 
bu şekilde algılanmalıdır.

Ne ironidir ki, AKP “vesayet rejimine” karşı argümanlar 
kullanarak bugüne kadar iktidarını sürdürmüştür. Bugün 
“askeri vesayete karşıyız” söylemiyle kendi varlığına ihanet 
eden sözde aydınlardan destek alarak meşrulaştırılan bir 
iktidarın kendi vesayet düzenini kurduğuna da herkes tanıklık 
etmektedir. Demokrasi kavramının içi boşaltılarak, iktidarın 
onaylamadığı hiçbir şeyin yapılamadığı ve söylenemediği bir 
noktaya hızla sürüklenmekteyiz. İktidarı elde tutacak tüm 
12 Eylül yasalarının yürürlükte olduğu, 12 Eylül yasalarının 
öngörmediği ve bu kadarı da fazla dediği noktalardaki 
demokratik alanları iktidar hızla kapatmaktadır. 

AKP’nin kararnamesinin gerekçesine 12 Eylül KHK’sinin 
yazılması bizce çok anlamlıdır. 

Evet, 12 Eylül’ün yıldönümünde söylemiştik, yine söylüyoruz: 
12 Eylül AKP ile sürüyor.

Çok söyledik, yine söylüyoruz:

TMMOB ve bağlı odaları, “Padişahım çok yaşa” diyenlerle 
birlikte saf tutmayacaktır. Aksine TMMOB; bilimin ve 
tekniğin yol göstericiliğinde dillerin kesildiği, gözlere mil 
çekildiği, kulakların sağır edildiği her ortamda “Kral Çıplak!” 
demeye devam edecektir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SİYASİ İKTİDAR, TMMOB ÜZERİNDE 12 EYLÜL DARBECİLERİNİN 
UYGULAMAYA UTANDIĞI VESAYETİ UYGULAYACAKMIŞ(!)

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Orman Mühendisleri Odası’nın idari ve mali denetiminin Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı’na verilmesini sağlayan Bakanlar Kurulu kararı ve TMMOB’ye bağlı odalar üzerinde bakanlıklarca 
vesayet uygulanmasına yönelik olarak 7 Kasım 2013 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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AKP’nin “ustalık” döneminde Türkiye, toplumsal yaşamda, 
kamu yönetiminde, kamusal görev ve işbölümü paylaşımında, 
kamu açısından hayati önem taşıyan kurumlarda ve meslek 
alanlarında köklü değişiklilikler yaşıyor. Kentler, akarsular, 
yeşil alanlar, kamusal yatırımlar, çalışma yaşamı, eğitim, sağlık, 
yargı ve benzeri alanlar, değişen ekonomik-siyasal-kültürel 
tercihlere bağlı ve bir bütün olarak gerici, neoliberal temelde 
düzenlenmektedir.

Kuruldukları günden bu yana iktidarların karar ve tasarruflarını 
toplumsal yarar ve mesleki fayda süzgecinden geçiren, mesle-
ki-bilimsel doğruları dayanak alarak muhalif tavrını ülkenin 
en karanlık dönemlerinde bile sergilemekten geri durmayan 
TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, AKP iktidarının topyekûn 
saldırı dalgasının önde gelen hedeflerinden biridir.

Nitekim son birkaç yıldır mesleki alanlarda gerçekleştirilen 
mevzuat değişiklikleri ile mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
mesleklerinin evrensel kabulleri ve bilimsel gereklilikleri yok 
sayıldı. Meslek Odalarının kamu adına yapmakla mükellef 
olduğu mesleki denetimler ortadan kaldırıldı. Meslek Odala-
rının üyeleriyle kurduğu ilişki zayıflatılmak istendi, ekonomik 
kaynakları kısıtlandı. Yasa ve yönetmeliklerde yapılan deği-
şikliklerle mesleki denetim uygulamalarının denetimsizliğe 
itildiğine, zafiyete uğratıldığına dair görüşlerimizi kamuoyuyla 
defalarca paylaştık.

Bilinmesini isteriz ki, AKP iktidarının TMMOB ve bağlı 
Odaları üzerinde kurduğu baskıya, mesleki dayanışma ilişkisi 
geliştirerek, geleneksel mücadeleci ruhumuzu diri tutarak ve 
en zor şartlarda kararlılığımızı sergileyerek direneceğiz. 

AKP iktidara geldiği günden bu güne kadar devlet olanaklarını 
kullanarak seçimlerine müdahale ettiği halde ele geçiremediği 
TMMOB’ye bağlı meslek Odalarını yasal düzenlemelerle ele 
geçirmeye çalışıyor.  Rant politikaları ile kentlerimizi, yaşam 
alanlarımızı, doğayı ve tüm çevremizi talan eden AKP’ye karşı 
çıkan TMMOB ve bağlı Odaları, iktidara geldiği günden bu 
güne AKP’nin saldırılarına karşı direniyor. En son Taksim Gezi 
Parkı olayları sonrasında iyice artan bu saldırılarla TMMOB’nin 
sesini kesemeyen AKP iktidarı bu günlerde yeni adımlar atıyor. 

Başbakan Erdoğan’ın özel yaşama müdahale anlamına gelen ve 
öğrenci evlerini hedef gösteren konuşmasının yarattığı tartışma 
ortamında, Bakanlar Kurulu sessiz sedasız bir karara imza attı. 
Kararın, TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının yeni bir saldırı 
dalgasıyla karşı karşıya kalacağının habercisi olduğundan 
kuşkumuz yok. Çünkü Bakanlar Kurulu, 12 Eylül hukukunu 
işleterek Meslek Odalarının “mali ve İdari denetime” tabi 
tutulacağını hükmetti. Bu doğrultudaki ilk karar, Orman Mü-
hendisleri Odası’nın mali ve idari açıdan denetiminin Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı’na verilmesi oldu. TMMOB’ye bağlı 11 
Odanın ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın denetimi altına 
alınmasıyla ilgili kararın da bugün yarın açıklanması bekleniyor.

Nereden ne bulur yaparım da TMMOB’ye bağlı Odaların sesini 
keserim, diye düşünen AKP iktidarı, 1983 yılında 12 Eylül 
Faşist cuntası döneminde, yine TMMOB’nin sesini kesme 
amacıyla yapılan bir Kanun Hükmünde Kararname düzenle-
mesini bulup işletmeye karar vermiştir. Şu noktanın bilinmesini 
istiyoruz: TMMOB Kanunu’ndaki ilgili hüküm, 1983 yılında, 
yani 12 Eylül darbe döneminde, 12 Eylül faşizminin ruhuna 
uygun olarak eklenmiş ancak ne o dönemde ne de ondan 
sonraki Hükümetler döneminde uygulamaya alınmıştır. Askeri 
vesayeti ortadan kaldırmakla övünen bir siyasi iktidarın, bu 
ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü üze-
rinde 12 Eylül düzenlemesini esas alan bir vesayet ilişkisi tesis 
etmesini kabullenmemiz mümkün değildir. AKP iktidarının 12 
Eylülcüleri aratmayacak derecede, otoriter ve faşizan yaklaşıma 
sahip olduğu şimdiye dek defalarca görülmüştür. Bugün karşı 
karşıya kaldığımız durum bunun son ve dramatik örneğidir. 
Mühendis, mimar,  şehir plancıları buna izin vermeyecektir. 12 
Eylül yasalarından, antidemokratik yol ve yöntemlerden medet 
uman AKP iktidarı aslında kendi sonunu hazırlamaktadır.

Mühendislik, en az insanlık tarihi kadar eski bir meslektir; 
uygarlıkları var etmiş ve geleceğe taşımıştır.  TMMOB yarım 
asrı çoktan tamamladığı ömründe, Anayasa’dan aldığı güçle 
kamusal ve toplumsal yarar ilkesinden asla taviz vermemiş, 
bilimsel-mesleki kabullerin taşıyıcısı, savunucusu olmuştur. 

Üzerimizde kurulmak istenen vesayet ilişkisinin nedeni TM-
MOB’nin bu özelliğidir.

TMMOB ve bağlı Odaların, AKP’nin havsalasının alamayacağı 
ölçüde temiz olduğu kamuoyunun malumudur. 

Biz ki, acılar döneminden, zorlu günlerden ellerimizi kirletme-
den, başımız dik çıkmasını bildik; kimsenin kuşkusu olmasın 
yine biliriz. 

Tüm kamuoyuna sesleniyoruz. TMMOB’ye bağlı Odalar Ana-
yasa’nın 135. maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşlarıdır, demokratik meslek Odalarıdır. Her 
bir Odamızın Anayasa’dan ve 6235 sayılı TMMOB Yasası’ndan 
aldığı yetkiyle oluşturduğu uygulama yönetmelikleri doğrul-
tusunda Genel Kurulları, Yönetim Kurulları, Onur Kurulları, 
Denetim Kurulları bulunmaktadır. Bu kurullar Anayasa’nın 
135. maddesi doğrultusunda Odaların her türlü idari ve mali 
denetimlerini gerçekleştirmektedir. Meslek Odalarımızın ikti-
darın entrikacı, rantçı denetçilerine ihtiyacı yoktur.

İddia ediyoruz, TMMOB’ye bağlı meslek Odaları AKP hükü-
metinin elindeki tüm kurum ve kuruluşlardan daha şeffaf ve 
temizdir. 

TMMOB TÜM SALDIRILARA KARŞIN TOPLUMSAL VE MESLEKİ 
YARARI SAVUNMAK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEKTİR
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Duyuruyoruz: TMMOB’yi susturmaya 12 Eylülcülerin gücü 
yetmedi, 12 Eylülcü paşalara özenenlerin hiç yetmez. 

Meslek Odaları susmadı, susmaz. 

Bilgisayar Mühendisleri Odası 
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme 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 Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası  

9 Kasım 2013

Tüm kurumları olduğu gibi TMMOB’yi de kendinden yana 
yeniden dizayn etmeye çalışan AKP iktidarı, uzun zamandır 
bu yönde sürdürdüğü çalışmalarını son olarak 6235 sayılı 
TMMOB Kanunu’na 12 Eylül darbecilerince 1983 yılında 
eklenen ancak 30 yıl boyunca uygulanmayan “bakanlıklarca 
idari ve mali denetim yapılmasını” gündeme getirerek 
somutlaştırmıştı.

7 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar 
Kurulu kararı ile Orman Mühendisleri Odası’nın idari ve 
mali denetimini Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na veren 
Siyasi İktidar’ın 11 meslek odasının idari ve mali denetimini 
de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na vermek üzere bir 
kararname hazırladığını biliyorduk. Yayımlanma aşamasında 
olan Bakanlar Kurulu Kararına göre Çevre Mühendisleri, 
Elektrik Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, 
İç Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, 
Jeoloji Mühendisleri, Makina Mühendisleri, Mimarlar, 
Peyzaj Mimarları ile Şehir Plancıları Odalarımızın idari ve 
mali denetimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yapılacak.

Şimdi öğrendik ki geri kalan 12 odamızın AKP’nin 
Bakanlıkları tarafından paylaşılması da tamamlanmış. 
Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı’nın Kanunlar ve 
Kararlar Genel Müdürlüğüne sunduğu kararname taslağına 
göre; kalan 12 odamızın idari-mali denetimini yapacak 
Bakanlıklar şöyle belirlenmiş:

Bilgisayar Mühendisleri, Fizik Mühendisleri, Kimya 
Mühendisleri ile Tekstil Mühendisleri Odaları Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın; Gemi Makineleri İşletme 
Mühendisleri ile Gemi Mühendisleri Odaları Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının; Gıda Mühendisleri 
ile Ziraat Mühendisleri Odaları Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın; Maden Mühendisleri, Metalurji Mühendisleri 

ile Petrol Mühendisleri Odaları Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın; Meteoroloji Mühendisleri Odası da Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı’nın idari ve mali denetimine giriyor.

12 Eylül darbecilerinin yayımladığı Kanun Hükmünde 
Kararname ile “odalar üzerinde bakanlıkların vesayeti” 
aradan geçen otuz yıl boyunca AKP iktidarına kadar hiçbir 
hükümet tarafından kullanılmamıştır. “Vesayet rejimine” 
karşı argümanlar kullanarak iktidarını sürdüren AKP 
Hükümetinin, bağlı odalarımıza yönelik vesayet uygulamasını 
hayata geçirmek istemesi hep söylediğimiz “12 Eylül AKP ile 
sürüyor” sözlerinin doğruluğunu bir kez daha gözler önüne 
sermektedir.

Bilinmelidir ki; TMMOB ve odalarının mali denetimi Genel 
Kurullarda seçilen Denetleme Kurullarınca yapılmaktadır. 
TMMOB ve bağlı odalarının Yönetim Kurulu kararları ve 
uygulamaları üyenin denetimine her zaman açıktır. TMMOB 
ve odaların her türlü karar ve uygulaması için her zaman 
hukuki yollar da açıktır ve yargı denetimi vardır.

Biz biliyoruz: AKP iktidarının yapmak istediği denetim değil, 
rant politikalarının önünde engel olarak gördüğü TMMOB’yi 
susturmak ve işlevsizleştirmektir.

Bir kez daha söyleyelim; AKP, TMMOB’yi yürüdüğü yoldan 
döndüremeyecektir.

TMMOB ve bağlı odaları, “Padişahım çok yaşa” diyenlerle 
birlikte asla saf tutmayacaktır. Aksine TMMOB; bilimin ve 
tekniğin yol göstericiliğinde dillerin kesildiği, gözlere mil 
çekildiği, kulakların sağır edildiği her ortamda; görecek, 
duyacak ve daha da önemlisi “Kral Çıplak!” demeye devam 
edecektir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
12 Aralık 2013 

AKP’NİN BAKANLIKLARI TMMOB’YE BAĞLI ODALARI PAYLAŞMAYI 
NİHAYET(!) TAMAMLAYABİLMİŞ
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Duyduğumuz gerçekleşti. AKP Bakanlıkları TMMOB’ye bağlı 
odaları paylaşmaya devam ediyor.

17 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar 
Kurulu kararı ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine 
bağlı Çevre Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri, İç Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, 
Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Makina 
Mühendisleri, Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları 
Odası üzerinde idari ve mali denetim, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca yapılacakmış.

7 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar 
Kurulu kararı ile de Orman Mühendisleri Odası’nın idari ve 
mali denetimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na verilmişti.

Tam otuz yıl önce 12 Eylül darbecileri 1983 yılında 66 
numaralı KHK ile 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nda 
değişiklik yaparak “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
üzerinde, Bayındırlık Bakanlığınca; ihtisas dallarına göre 
Odalar üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca idari ve mali denetim 
yapılır. İlgili Bakanlıklar; Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 
tespit edilir.” biçiminde düzenleme yapmıştı.

12 Eylül’ün sürdürücüsü AKP, değil darbecilerin, aradan 
geçen bunca süredir hiçbir Bakanlar Kurulu’nun uygulamadığı 
bu Kanun Hükmündeki Kararnameyi şimdi yürürlüğe 
koyuyor. AKP, bağlı odalarımız üzerine idari ve mali denetim 
yapacakmış.

Oysa herkes biliyor: TMMOB ve odalarının mali denetimi 
Genel Kurullarda seçilen Denetleme Kurullarınca 
yapılmaktadır. TMMOB ve bağlı odalarının Yönetim Kurulu 
kararları ve uygulamaları üyenin denetimine her zaman 
açıktır. TMMOB ve odaların her türlü karar ve uygulaması 
için her zaman hukuki yollar da açıktır ve yargı denetimi 
vardır.

AKP’nin 12 Eylülcülerin bile uygulamadığı KHK’yi bugün 
gündeme getirmesinin nedeninin biz iyi biliyoruz: Bağlı 
odalarımızın bilimin yol göstericiliğinde yürüttükleri 
insandan, emekten, haktan, hukuktan, adaletten yana 
çalışmalarını engellemenin ön hazırlığını tamamlamak.

Niyetleri sorunlu olanlara tekrar söylüyoruz:

TMMOB ve bağlı odaları, hiç eğilip bükülmeden, karanlığa 
karşı aydınlığı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, 
ırkçılığa karşı kardeşçe bir arada yaşamayı, savaşa karşı barışı, 
baskı ve zora karşı özgürlük ve demokrasiyi savunmaya devam 
edecektir.

Biz “Bir meslek örgütüne bu ülkede bu dönem düşen görev 
budur” diye söylüyor ve gereğini yapıyoruz. Yapmaya devam 
edeceğiz.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı  

TMMOB’YE BAĞLI 11 ODAMIZI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 
İDARİ VE MALİ AÇIDAN DENETLEYECEKMİŞ!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB’ye bağlı 11 odanın idari ve mali denetimini Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na veren Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayımlanması üzerine 17 Aralık 2013 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı.

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞÜLDÜ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl 
ve Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar 19 Aralık 2013 tarihinde 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel 
Başkan Yardımcısı Nihat Matkap ile CHP Genel 
Merkezi’nde görüştü.

Görüşmede AKP iktidarının TMMOB'ye yönelik 
düzenlemeleri ve baskı politikaları ele alındı. 
Ayrıca, Kılıçdaroğlu TMMOB Sanayi Kongresi 
açılışına davet edildi.  
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TMMOB YK-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

İdari ve mali denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
verilen TMMOB’ye bağlı 11 odanın başkanları ve hukuk 
danışmanları durum değerlendirmesi yapmak üzere iki 
toplantı düzenlediler. Oda yöneticileri 18 Aralık 2013 
tarihinde Elektrik Mühendisleri Odası’nda, 25 Aralık 2013 
tarihinde Makina Mühendisleri Odası’nda bir araya geldiler.

18 Aralık 2013 tarihli toplantıya; TMMOB YK II. Başkanı 
Züber Akgöl, Hukuk Danışmanı Nurten Çağlar Yakış, 
Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, Elektrik 
Mühendisleri Odası Başkanı Cengiz Göltaş, YK Üyesi Hamza 
Koç, Hukuk Danışmanı Hayati Küçük, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Başkanı Ertuğrul Candaş,  HKMO 
Hukuk Danışmanı Hüseyin Özgün, İnşaat Mühendisleri 
Odası YK Sayman Üyesi Nevzat Ersan, Jeofizik Mühendisleri 

Odası Hukuk Danışmanı Berna Özpınar, Jeoloji 
Mühendisleri Odası Başkanı Dündar Çağlan, Hukuk 
Danışmanı Mehmet Horuş, Maden Mühendisleri 
Odası Başkanı Mehmet Torun, Hukuk Danışmanı 
Volkan Kaya, Makina Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Hukuk Danışmanları 
Hatice Genç ve Şirin Aykul, Mimarlar Odası Hukuk 
Danışmanı Berna Yeşilkaya, Şehir Plancıları Odası 
Başkanı Sekreter Üyesi Hüseyin G. Çankaya ve Hukuk 
Danışmanı Koray Cengiz katıldı.

25 Aralık 2013 tarihli toplantıya; TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Hukuk Danışmanı Nurten 
Çağlar Yakış, Çevre Mühendisleri Odası Genel Sekreter 
Yardımcısı Sema Özenalp, Elektrik Mühendisleri Odası 
Başkanı Cengiz Göltaş, Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Başkanı Ertuğrul Candaş, Hukuk Danışmanı Hüseyin 
Özgün, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç, 
Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Şevket Demirbaş, 
Hukuk Danışmanı Berna Özpınar, Jeoloji Mühendisleri 
Odası Başkanı Dündar Çağlan, Makina Mühendisleri 
Odası Başkanı Ali Ekber Çakar, Hukuk Danışmanı Hatice 
Genç, Mimarlar Odası Sekreter Üyesi Necip Mutlu, Hukuk 
Danışmanı Berna Yeşilkaya, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı 
Gaye Çulcuoğlu katıldı.

İDARİ VE MALİ DENETİMİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA 
VERİLEN 11 ODANIN YÖNETİCİLERİ TOPLANDI

TMMOB Yönetim Kurulu ve oda başkanları, odalar üzerinde 
bakanlıkların vesayet denetimi konusuyla ilgili olarak 12 
Kasım 2013 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Salonu’nda 
bir araya geldiler.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, YK II. Başkanı Züber Akgöl, Sayman Ayşegül 

Oruçkaptan, Yürütme Kurulu Üyeleri H. Can Doğan, 
Bahattin Şahin, Ayşe Işık Ezer ile oda temsilcileri 
Gölay Şakiroğulları (Bilgisayar Mühendisleri Odası), 
Sema Özener (Çevre Mühendisleri Odası), Cengiz 
Göltaş (Elektrik Mühendisleri Odası), Casim Ağca 
(Fizik Mühendisleri Odası), Osman Kolay (Gemi 
Mühendisleri Odası), Bediha Demizözü (Gıda 
Mühendisleri Odası) Hasan Tuzcu (Harita ve Kad. 
Mühendisleri Odası), Nilgün Çarkacı (İçmimarlar 
Odası), Nevzat Ersan (İnşaat Mühendisleri Odası), 
Fikri Öztürk (Jeofizik Mühendisleri Odası), Dündar 
Çağlan (Jeoloji Mühendisleri Odası), Mehmet Besleme 
(Kimya Mühendisleri Odası), Mehmet Torun (Maden 
Mühendisleri Odası), Ali Ekber Çakar (Makina 

Mühendisleri Odası), Hüseyin Savaş (Metalurji Mühendisleri 
Odası), Sıtkı Erduran (Meteoroloji Mühendisleri Odası), 
Necip Mutlu (Mimarlar Odası), Ali Küçükaydın (Orman 
Mühendisleri Odası), Gaye Çulcuoğlu (Peyzaj Mimarları 
Odası), Necati Uyar (Şehir Plancıları Odası), Caner Aksakal 
(Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.
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TMMOB’ye bağlı odaların idari ve mali denetiminin 
bakanlıklara verilmesiyle ilgili olarak CHP Muğla Milletvekili 
Prof. Dr. Nurettin Demir 19 Aralık 2013 tarihinde TBMM’de 
bir basın toplantısı düzenledi. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı’nın da katıldığı basın toplantısında 
AKP Hükümeti’nin TMMOB’yi işlevsizleştirmeye yönelik 
düzenlemeleri anlatıldı.

Basın toplantısına CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, 
İzmir Milletvekili Hülya Güven, İstanbul Milletvekili Ayşe 
Eser Danışoğlu ve Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova 
da katıldı.

CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, 
AKP’nin meslek odalarını uzun zamandır kafasına taktığını 
belirterek, TMMOB’nin ülke kaynaklarının yağmalanmasına, 
kentlerdeki rantsal dönüşüme karşı çıkması nedeniyle 
AKP’nin hedefinde olduğu söyledi.

7 Kasım 2013’te yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 
Orman Mühendisleri Odası’nın idari ve mali denetiminin 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na verildiğini hatırlatan 
Demir, “İdari ve mali denetime başladılar. Merak ediyorum, 
ne buldular? Daha doğrusu ne bulmayı umuyorlar? 

Orman Mühendisleri Odası’nı bakanlığa bağlar bağlamaz, 
müfettişlerini odaya gönderdiler. Oda içinde kozmik bir oda 
yaptılar kendilerine. Denetliyoruz kılıfıyla tüm faturaları 
incelediler. Çünkü niyetleri bir şey bulmaktı. Ne buldular 
biliyor musunuz? Öyle para sayma makinesi falan değil. 
Bakanların oğullarının yatak odalarından çıkanlardan hiç 
değil. Sadece çikolata ve su faturası! Sizce de burada bir 
aymazlık yok mu? Ülke soyulurken bir çikolata ve suyun 
hesabını sormak gerçekten anlaşılır değil!” dedi.

Nurettin Demir, TMMOB’ye bağlı 11 meslek odasının 
idari ve mali denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
verilmesiyle ilgili olarak da, “Şimdi bu odaların idari ve mali 
denetimini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak. Hani 
oğlu yolsuzluk iddialarına karışmış olan Bakanın bakanlığı. 
Dahası da var; bu ülkenin nehirlerini kontrolsüzce HES’lere 
açan, sonra da hata yaptık diyen bakanın bakanlığı. Yoksul 
halkı kondularından eden, ama onlara nitelikli bir barınma 
hizmeti sunmayan bakanın bakanlığı. Çevreyi talan etmeyi 
kendine vazife edinen bir bakanın bakanlığı” diye konuştu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, 
TMMOB’nin ülke gerçeklerini ifade ederek, sorunları 
tespit edip çözüm ürettiğini, bilimi ve tekniği insan 
yararına kullandığını söyleyerek, “TMMOB ve odalarının 
mali ve idari denetimi zaten yargıya açıktır. Bunların özel 
olarak bir bakanlığa bağlanmasının hiçbir anlamı yoktur. 
Bakanlık müfettişleri odalarımızda ancak bilimsel raporlar 
bulabilirler, Türkiye gerçeklerini bulurlar. Biz de başka 
bir şey yok. AKP bizimle niye uğraşıyor? Çünkü biz ülke 
gerçeklerini ifade ediyoruz. Çünkü alanımız insan yaşamına 
değiyor, kıra değiyor, suya değiyor, madene değiyor. Biz ülke 
gerçeklerini ortaya koyuyoruz. Bu kent böyle yağmalanamaz 
diyerek Gezi raporunu ortaya koyan bir örgütüz. Bu ülkeyi 
yağmalayamazsınız diyen bir örgütüz. TMMOB hiçbir zaman 
‘padişahım çok yaşa’ diyenlerle birlikte olmayacak, ‘kral 
çıplak’ demeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

TMMOB’YE YÖNELİK DÜZENLEMELER ÜZERİNE 
TBMM’DE BASIN TOPLANTISI YAPILDI

CHP İZMİR MİLLETVEKİ MUSA 
ÇAM’DAN TMMOB’YE DESTEK

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’nın 11 Kasım 2013 tarihinde Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda yapılacak bütçe sunumu öncesinde, Or-
man Mühendisleri Odası’nın idari ve mali denetiminin 
Bakanlar Kurulu kararıyla Orman ve Su İşleri Bakanlı-
ğı’na devredilmesi kararını “MESLEK ODAMI ÖZGÜR 
BIRAK” yazılı bir pankart ile protesto etti.
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BOZUK DÜZENDE SAĞLAM ÇARK OLMAZ!

Yolsuzluk, Yoksulluk, Zulüm Düzeninden 
Hesap Sormak İçin

ÖZGÜRLÜK, BARIŞ, DEMOKRASİ, ADALET VE 
EMEK MİTİNGİNE ÇAĞRI

On bir yıldır iktidarda bulunan AKP ve gizli ortağı Gülen 
Cemaati arasındaki ittifak çatırdadı; etrafa rüşvet, yolsuzluk, 
ihtilas (aşırma), irtikâp (yiyicilik) yayıldı.

Ağızlarını her açtıklarında “Allah, Peygamber, din, iman” 
sözleri dökülenlerin nasıl da dünya malına tamah ettikleri, 
nasıl da lüks ve şaşaa düşkünü oldukları, nasıl da paraya 
taptıkları bir bir ortaya dökülüyor.

Her iki tarafın birbiriyle ilgili iddialarını birer itiraf olarak 
kabul ediyoruz. Çünkü ikisinin de masum olmadığını, suç 

ortağı olduklarını biliyoruz. Yolsuzluk, yoksulluk, zulüm 
düzeninin sorumlusu olduklarını biliyoruz.

İktidarda on birinci yılını tamamlayan AKP, gizli ortağının da 
yardımıyla, örneklerine ancak tek parti diktatörlüklerinde 
rastlanan, eskisinden bile daha baskıcı, daha otoriter, daha 
totaliter bir rejim kurdu.

“AKP’nin Yeni Rejimi”nde emek yok, barış yok, demokrasi 
yok, adalet yok, özgürlük hiç yok!

AKP, bir yandan bütün toplumu kendi gerici muhafazakâr 
zihniyeti doğrultusunda yukarıdan aşağıya yeniden 
şekillendiriyor, bir yandan da pervasızca uyguladığı 
neoliberal politikalarla emekçilerin haklarına saldırıyor.

Emekçiler için en kötü koşullarda aşırı çalıştırma, her türlü 
angarya, güvencesizlik demek olan taşeronlaştırma, gerek 

11 OCAK ÖZGÜRLÜK, BARIŞ, DEMOKRASİ, ADALET 
VE EMEK MİTİNGİNE ÇAĞRI

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, yolsuzluk, yoksulluk, zulüm düzeninden hesap sormak için 11 Ocak’ta An-
kara’da “ÖZGÜRLÜK, BARIŞ, DEMOKRASİ, ADALET ve EMEK MİTİNGİ” düzenliyor. DİSK Başkanı 
Kani Beko, KESK Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez 
Konseyi II. Başkanı Gülriz Erişgen, konuya ilişkin olarak 26 Aralık 2013 tarihinde KESK Genel Merkezi’nde 
bir basın toplantısı düzenledi.
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kamuda gerekse özel sektörde alabildiğine yaygınlaştı; 
Türkiye Cumhuriyeti, Taşeron Cumhuriyeti’ne dönüştü.

Hükümet, Türkiye işçi sınıfının en önemli kazanımlarından 
olan kıdem tazminatını yok etmek için pusuya yatmış, fırsat 
bekliyor.

Hâlâ grev hakkı tanınmayan kamu emekçileri, yandaş 
“sendika”yla “toplu sözleşme” adı altında yapılan “toplu 
satış”la yoksulluk sınırlarının altında ücretlere mahkûm 
ediliyor.

Çoğunluğu çocuk otuz dört yoksul Kürt köylüsünün savaş 
uçaklarıyla taammüden bombalanıp öldürüldüğü Roboski 
Katliamının üzerinden iki yıl geçti. Normalde, çoktan 
derdest edilip yargılanması, cezalandırılması gereken katiller, 
“Vur!” emrini veren askeri, siyasi sorumlular hâlâ aramızda 
dolaşıyor.

Kürt Sorunu’nu çözecekmiş, çözüyormuş gibi yapan siyasi 
iktidar -Lice’de, Yüksekova’da gördük- barışçıl gösterilere 
bile tahammül edemiyor; halkın üzerine hedef gözeterek 
ateş eden Hükümet Güçleri, insanlarımızı katlediyor, savaşta 
bile dokunulmaz olan sağlık kurumlarını basıp korku, terör 
estiriyor.

AKP’nin dinci gerici muhafazakâr dünya görüşü Alevi 
yurttaşlarımız için büyük bir tehdit oluşturuyor. İktidar 
sözcüleri Cem evlerini “terör yuvası”, Gezi Direnişi’ni “Alevi 
ayaklanması” ilan ediyor; her geçen gün bir başka yerleşim 
biriminde şahit olduğumuz “Alevi evlerinin işaretlenmesi” 
vakalarının failleri nedense bir türlü yakalanmıyor. 

AKP’nin “Yeni Rejim”inde, “Yeni Türkiye”sinde yaşam 
tarzlarına müdahale sistematik bir hale dönüştü. Kendisi 
gibi yaşamayan herkesi “günahkâr”, “kâfir” ilan eden gerici 
zihniyet “kızlı, erkekli” bir arada olmayı yasaklıyor, karma 
eğitimi bile kaldırmayı planlıyor.

Kadın-erkek eşitliğini kategorik olarak reddeden AKP’nin 
muhafazakâr zihniyeti sürekli olarak kadınları hedef alıyor. 
AKP iktidarı döneminde kadın cinayetleri çığ gibi artarken 
“Her kürtaj bir Uludere’dir.” demagojisiyle kürtaj hakkı 
yasaklanıyor, kadınların kaç çocuk doğuracağına bile 
Başbakan karar veriyor.

AKP’nin baskı politikalarından sendikalar, meslek örgütleri 
de payını alıyor; yöneticilerimiz, üyelerimiz tutuklanıyor, 
TMMOB’nin yetkileri yok ediliyor, TTB’nin Gezi Direnişi 
süresince yürüttüğü hekimlik faaliyetleri bile soruşturma 
konusu yapılıyor, yasaklanmaya çalışılıyor.

Gözü kârdan, ranttan, paradan başka bir şey görmeyen, 
piyasaya tapınan dinci liberal zihniyet ormanlarımızı, 
dağlarımızı, nehirlerimizi, kentlerimizi yağmalıyor, yaşam 
alanlarımızı yok ediyor.

AKP’nin on bir yıllık iktidarına, neoliberal ekonomi 
politikalarına, muhafazakâr toplum mühendisliği 
dayatmalarına karşı halkımız “Artık Yeter!” dedi!

Geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul’da ağacına, parkına, 
yaşam tarzına sahip çıkan milyonlarca yurttaşımızın 
katıldığı Gezi Parkı’nda başlayan direniş hızla bütün ülkeye 
yayıldı ve isyana dönüştü.

AKP’nin Kürt sorununun çözümü için adım atmama 
ısrarına Kürt halkının cevabı süresiz direnmek, süresiz 
serhıldan oldu.

İşçiler kıdem tazminatına sahip çıkmak için şalterleri 
indirmek dahil sonuna kadar direneceklerini şehir şehir 
gerçekleştirdikleri eylemlerle, direnişlerle kanıtladılar.

Kamu emekçileri satış sözleşmesini kabul etmediler, 
onurları ve geleceklerine sahip çıkarak greve gittiler.

İşte bu nedenledir ki, iktidar bloğu içinde yönetememe 
krizi ve iktidar kavgası başladı. Düne kadar rantı birlikte 
paylaşanlar şimdi birbirlerine darbe yapıyor, saray 
kavgasına tutuşuyorlar.

Yolsuzluk ve kirlenmişliği artık gizleyemiyorlar. Her yerden 
pislik kokuları yükseliyor.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz, olmayacak.

Aylardır “Bu daha başlangıç” diyoruz.

Önümüzdeki dönem AKP’nin hesap verme dönemi 
olacak.

Gün, hesap sorma günüdür!

Gün, eşit, özgür ve demokratik bir geleceğe dair umudu 
daha da büyütme günüdür!

Gün, isyanı hep bir ağızdan haykırma günüdür!

Gün, mücadeleyi büyütme günüdür!

KESK, DİSK, TMMOB, TTB olarak;

Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve emekten yana bütün 
örgütleri, bütün kurumları; bütün inisiyatif, bütün 
dayanışma, bütün forumları; tek bir istisna bile bırakmadan 
bütün yurttaşlarımızı yan yana gelip, omuz omuza vermeye;

11 Ocak 2014’te Ankara’da yapacağımız ÖZGÜRLÜK, 
BARIŞ, DEMOKRASİ, ADALET VE EMEK MİTİNGİ’ni 
ülkenin her bir tarafında hep birlikte örgütlemeye, 
çoğaltmaya, büyütmeye, katılmaya çağırıyoruz!

ARTIK YETER! Bu pisliği halk temizleyecek!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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Bilindiği üzere, Birliğimiz tarafından açılan dava sonucu 
Akkuyu Nükleer Santrali’ni de kapsayan Mersin-Karaman 
Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı 
Danıştay 6. Dairesi’nce iptal edilmişti.

Ancak, yargının arkasından dolanmayı yönetim anlayışı 
haline getiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunun yerine 
hazırlanan Mersin-Adana çevre düzeni planını bayram 
arifesine denk getirerek 7 Ekim 2013 tarihinde askıya 
çıkarmıştı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Birliğimize bağlı Odaların 
Mersin şubelerine gönderilen ve 1/100.000 ölçekli Mersin-
Adana illerini kapsayan çevre düzeni planı hakkında 
itirazlarımızı kamuoyu ile paylaşmak bir meslek örgütü 
olarak sorumluluğumuzdur. 

İlgi yazının ilk cümlesi “ Çevre düzeni planı planlama 
bölgesi bütününde yapılacak alt ölçekli planlar ve her 
türlü arazi kullanım kararı için belirleyici ve düzenleyici 
bir nitelikte üst ölçekli plandır” biçimde olup, bu cümle 
doğru ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kamuoyuna 
sunmuş olduğu Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’ne 
ilişkin ÇED raporu ve dolayısıyla itiraza konu plan yoklukla 
maluldür. 

Şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına göre, üst 
ölçekli planlar yapılmadan alt ölçekli plan ve projelerin 
yapılamayacağı, hiçbir alt ölçekli planın üst ölçekli plana 
aykırılık taşıyamayacağı şehircilik ve planlama ilkesinin 
“ABC”sidir. Bu gerçek göz ardı edilerek, Danıştay 6. 
Dairesi’nin Mersin-Karaman çevre düzeni planını 
iptal eden kararını şekli bir iptal kararı olarak sunan 
Bakanlık yazısını anlamak olanaklı değildir. Çünkü, bu 
şekil eksikliğini gidermek adına önce ÇED Yönetmeliği 
değiştirilmiş (1 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır), ardından Lisans Yönetmeliği taslağı ve 
Mersin-Akkuyu Nükleer Enerji Santraline ilişkin ÇED 
Raporu hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 
Daha sonra da Mersin-Adana 1/100.000 ölçekli çevre 
düzeni planı askıya çıkarılmıştır. 

Kent, planlama ve çevre bilimleri yaşama hakkının insanca 
sürdürülmesinin amaçlandığı dallardır. Hukuk ve bilim, 

şekli eksiklikleri giderme araçları olarak görüldüğünde 
temel insan hakları üzerinde istenen tasarrufu yapma hakkı 
doğurur ki; bu haklar, 2. Dünya Savaşı ile yangın yerine 
dönen Dünya ve “atom bombası çocuklarının” ağıtlarının 
dayanılmaz ağırlığı altında devredilemez haklar olarak 
insanlık sözleşmelerine konu edilmiştir. Sürdürülebilir ve 
yaşanabilir bir çevre amaçlamayan hiçbir çevre düzeni 
planı şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olmayacaktır. 

Bakanlığın belirttiği gibi, çevre düzeni planı Mersin-
Karaman, Mersin-Adana il sınırları ile ilgili bir şekli sorun 
değildir. Kaldı ki bu il sınırlarına ilişkin planlama da şekli 
düzeye indirgenecek bir eksiklik olarak algılanamaz. 
Danıştay, çevre düzeni planından beklenen amacı şekli 
düzeye indirgememiş aksine, temel ilke ve politikaların 
belirlenmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Danıştay, çevre 
düzeni planının “vizyonunun, amacının, hedeflerinin, 
stratejilerinin, ilkelerinin ve politikalarının açıklandığı 
ve bunlar doğrultusunda belirlenen projeksiyon nüfusa, 
sektörel yapıya, alan büyüklüğüne, plan kararlarına, 
plan uygulama araçlarına, kurumsal yapıya ve denetime 
ilişkin gerekçeli açıklamaların yapıldığı bir plan raporu 
ve açıklama raporunun bulunmadığı; plan açıklama 
raporunda belirtilen saptamaların dava konusu çevre 
düzeni planını farklı kurumların yetki ve sorumlulukları 
çerçevesinde aldıkları kararların aktarıldığı ve kısıtlı 
düzenlemelerin yapıldığı, çevre odaklı değil de çevresel 
etkiler konusunda duyarlılığın saptanmaya çalışıldığı 
bir plan” biçimine getirildiği anlaşıldığından; mevzuata, 
şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu 
yararına uygun olmadığına karar vermiştir. Görüleceği 
üzere, Bakanlığın şekli eksiklik olarak gördüğü konular 
yaşamsal konular olup, çevre düzeni planının il sınırlarını 
değiştirmekle sorunun çözülmeyeceği açıktır.

“Marmaray projesi, Japon teknolojisinin Ortadoğu’ya 
açılan köprüsü” olurken, Akkuyu Nükleer Projesinin bizim 
cehenneme açılan kapımız olmasını istemediğimizden 
çevre düzen planına itirazımızı kamuoyunun bilgisine 
sunarız. 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’DEN MERSİN-ADANA ÇEVRE DÜZENİ PLANINA İTİRAZ...

Akkuyu-Nükleer Santrali’ni de içine alan Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının 
TMMOB tarafından açılan dava sonucu iptali sonrası askıya çıkarılan Mersin-Adana çevre düzeni planına TMMOB’ye 
bağlı odalarca itiraz edilecek. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, konuya ilişkin olarak 6 Kasım 2013 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 
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Kamu emekçileri  19 Aralık'ta Türkiye’nin dört bir 
yanında bir günlük iş bırakarak alanlara çıktı. KESK’in 
2014 yılı bütçesine karşı, “Satış Sözleşmesini Kabul 
Etmiyoruz, Bütçeden Hakkımızı İstiyoruz” sloganıyla 
düzenlediği eyleme TMMOB de destek verdi.

Kamu emekçileri Türkiye’nin dört bir yanında grev için sabahın 
erken saatlerinde bir araya geldiler. Emekçiler Ankara’da Kolej 
kavşağında toplanarak Kızılay’a, İstanbul’da Sirkeci Garı 
önünde ve Çapa Tıp Fakültesi önünde toplanıp Beyazıt’a, 
İzmir’de Basmane Meydanı’nda toplanarak Konak Meydanı’na  
yürüdü.
Eylemlerde, bakanların isimlerinin karıştığı yolsuzluk 
operasyonu hatırlatılarak, “Savaşa, yolsuzluğa, rüşvete değil 
emekçiye bütçe” sloganı atıldı.
Ankara’daki eylemde bir konuşma yapan KESK Genel 
Başkanı Lami Özgen “Söz konusu emekçiler olunca 800 
lira ile geçinilebileceğini söyleyenler milyon dolarları para 
makineleriyle sayıyorlar. İktidar kavgasına tutuşanlar birbirlerini 
ifşa etmeseler de bizler ülkenin dört bir yanından buram buram 
gelen yolsuzluk, rüşvet ve her türlü kirliliğin kokusunu zaten 
alıyoruz” dedi.

KAMU EMEKÇİLERİ İŞ BIRAKARAK ALANLARA ÇIKTI

Roboski’de 34 Kürt yurttaşımızın savaş uçakları ile katledilişi 
üzerinden tam 2 yıl geçti. 2 yıldır ne yaşananların katliam 
olduğu gerçeği kabul edildi, ne sorumluları ve failleri yargı 
önüne çıkarıldı, ne de vicdanları rahatlatacak bir özür 
dilendi. 

Tüm bunlar bir yana, başta öldürülen gençlerin aileleri 
olmak üzere, bugüne kadar Roboski’ye gitmek isteyen, 
sorumluların ortaya çıkmasını talep eden demokratik kurum 
ve kuruluşlar baskı ve zor yolu ile engellenmeye çalışıldı. 

2 yıldır katliamın üzeri örtülüyor. 

“Ahmet midir, Mehmet midir?” diyerek isimleri bile yok 
sayılan çoğu 15-20 yaşları arasında 34 yurttaşımızın 
katledilmesi, başta AKP ve Genelkurmay Başkanlığı’nca 
“savaş zayiatı” olarak değerlendirilerek geçiştirilmeye 
çalışıldı. Yıllardır acı ve ölümlerle dağlanmış topraklarda, 
katledilen çocuklarının hesabını sormak isteyen analara 
“kazadır” yanıtı verildi. Dahası bu yanıtı veren Başbakan, 
ailelere “her trafik kazasını bilemem” diyerek sorumlulukta 
üzerine düşen payı hiç gözünü kırpmadan geçiştirdi. 

Bugün iktidar içi çatışma, rejimin tüm yolsuzluk, rüşvet 
pisliklerini ortaya saçarken, tek gecede emniyet teşkilatını 
değiştirenler, 2 senedir 34 canın hesabını vermiyor. 

Banka kasalarından, ayakkabı kutularından milyon 
dolarların çıktığı Bakan çocuklarının gözaltına alınmasına 
kamera önlerinde gözyaşları dökenler, 2 yıldır gökten 

yağan bombalarla katledilen çocuklarının mezarı başındaki 
anaların gözyaşlarını görmezden geliyor. 

Roboski katliamı, AKP hükümetinin Kürt sorununda 
izlediği askeri çizginin sonuçlarından birisidir. AKP, bugün 
her ne kadar diyalog ve barıştan söz etse de, özünde 
geçmiş politikalarının izinden gittiği ortadadır. Ölümü, 
katliamı sıradanlaştıran, teknikleştiren hatta ‘yasa dışı bir iş 
yapıyorlardı’ diyerek de haklılaştırmaya çalışan bu zihniyet, 
dünden bugüne devam etmektedir. 

AKP, ölüm ve nefretle kuşanmış politikalarına artık bir son 
vermek ve dillerdeki barışa yanıt vermek istiyorsa, Kürt 
sorununun demokratik, barışçıl temelde ve diyalog yoluyla 
çözüm sürecinde toplumsal barışın tesis edilmesinde atmadığı 
adımları bir an önce atmalıdır. 

Katliam, bir insanlık suçudur. Bu insanlık suçu faili meçhul 
kalamaz. 2 yıl, olayın ardındaki tüm sorumluların ortaya 
çıkarılması için uzun bir zaman, ikinci bir insanlık suçudur. 
AKP derhal görevini yerine getirmeli, bu suçu peş peşe 
işlemekten vazgeçmelidir. 

Bizler, daha eşit, özgür ve demokratik bir ülkede, bir arada 
yaşam umudunu koruyan ve bu uğurda mücadele eden emek 
ve meslek örgütleri olarak, devleti yaşananların bir katliam 
olduğunu kabul etmeye, sorumlu ve faillerinin yargı önüne 
çıkarılması için üzerine düşen görevi yapmaya davet ediyoruz.

DİSK - KESK - TMMOB - TTB

ROBOSKİ KATLİAMINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Roboski katliamının ikinci yıldönümü nedeniyle 28 Aralık 2013 tarihinde illerde basın 
açıklamaları düzenledi.
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İÇERDE VE DIŞARDA SAVAŞA HAYIR!  SURİYE’YE 
EMPERYALİST MÜDAHALEYE HAYIR! ORTADOĞU’NUN 
GELECEĞİNE HALKLAR KARAR VERSİN!

İşçiler, emekçiler, dostlar, MERHABA;

“Ya Hep Beraber, Ya hiç Birimiz” diyerek omuz omuza, yan yana 
yola çıktığımız yol arkadaşlarımız,

MERHABA; Özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkan gençler, 
MERHABA,

Savaş ve çatışmalardan en çok etkilenen, ağır bedeller pahasına 
barış mücadelesinden yılmayan kadınlar, MERHABA,

Bugün, emperyalistlere ve işbirlikçilerine köle olmayacağımızı 
haykırmaya geldik!

Bugün çete üsleriyle, savaş uçaklarıyla, ölüm füzeleriyle gelenlere 
bir kez daha “Geçit Yok” demeye geldik!

Bugün Gezi Direnişi’nde yitirdiklerimizin mücadele bayraklarını 
elimize alarak geldik!

Bugün Gaziantep’te “Emperyalizmin Taşeronluğuna Hayır” İçte 
ve Dışta Savaşa Hayır” demeye geldik!

Bu sesi önümüzdeki günlerde de yükseltemeye devam edeceğiz.

Çünkü biz, emperyalizmin güdümünde komşularımızla savaşa 
sürüklenmeye Hayır diyoruz!

Çünkü biz, çeteler eliyle halkların birbirine kırdırılması 
politikasına Hayır diyoruz!

Bu ülkenin, AKP’nin emek düşmanı, doğa düşmanı, yaşam 
düşmanı politikalarına boyun eğmeyen, diz çökmeyen onurlu 
insanları var!

AKP’nin bütün hayatı yukarıdan aşağıya Sünni İslam 
kurallarına göre dizayn etmeyi hedefleyen toplum mühendisliği 
dayatmalarına karşı;

Kendisi gibi düşünmeyen herkesin yaşam tarzına müdahale eden, 
“kızlı-erkekli” bir arada bulunmayı bile yasaklamaya çalışan 
gerici muhafazakâr uygulamaya karşı;

Bugünkünden bile daha baskıcı, daha otoriter, daha totaliter 
diktatörlük girişimlerine karşı Haziran ayında ülkenin dört bir 
yanında sokaklara dökülen milyonlarca yurttaşımız AKP’ye 
teslim olmayacaklarını dost, düşman bütün dünyaya gösterdi.

Bugün buradan yükselen onların sesidir.

Bu sese kulak verin.

Yoksa ülkemizi içine sürüklediğiniz bu batakta önce siz 
boğulacaksınız!

ABD hegemonyasında gelişen müdahale nasıl ki önce 
“demokrasi getirme” yalanlarıyla geldiyse, AKP’nin işbirlikçiliği 
de “Suriye’de baskıcı ve otoriter düzene karşı Suriye halklarının 
yanında olduğu” yalanlarıyla örülmüştür. Bu yalanların 
arkasındaki gerçek ise ABD’nin emperyalist politikalarının 
son halkası Suriye’de yaşanan yıkımdır. Bu müdahaleler 
içinde en açık ve direk olanı AKP eliyle yapılanıdır. AKP, 
etnik ve mezhepsel çatışmaları dinamitleyen silahlı çeteleri 
desteklemekten, kardeş halklarla savaşı ve düşmanlığı 
körüklemekten geri durmamaktadır. Ülkemizi bu kirli savaşın 
içine daha fazla sürükleyen AKP politikaları, milyonlarca insanın 
mülteci durumuna düşmesine neden olmuştur. Bu nedenle 
bugün milyonlarca Suriyeli, insanlık dışı koşullarda çalışmaya 
zorlanmakta, ötekileştirilmekte ve adeta kendisini yeni bir 
savaşın içinde bulmaktadır.

Emperyalist müdahale ile kışkırtılan Suriye’deki savaş sadece 
silahlarla ölümlere, yaralanmalara yol açmıyor; gün geçtikçe 
artan bulaşıcı hastalıklarla da acı yüzünü gösteriyor. Kızamık, 
şark çıbanı, sıtma, kuduz, ishaller ile gündeme gelen bulaşıcı 
hastalıklara bir yenisi daha eklendi: ÇOCUK FELCİ. Bütün 
dünyada kökü kazınarak tarihin tozlu sayfalarında yerini almak 
üzere olan bu ölümcül hastalık Suriye’de savaşa bağlı temel sağlık 
hizmetlerinin çökmesi ile yeniden kapımızda. 1998’den bu yana 
Türkiye’de, 1999’dan beri de Suriye’de görülmeyen ÇOCUK 
FELCİ, hem de büyük bir salgın tehdidiyle kapımızda.

Suriye’de silahlı çetelere para ve silah yardımlarıyla savaşı 
kışkırtan, her fırsatta emperyalist güçlere askeri müdahale 
çağrısı yapan AKP, ülkemizi savaşın parçası haline getirmiştir. 
Akçakale’den sonra Hatay, Ceylanpınar, Reyhanlı ve Antep gibi 
memleketimizin birçok yerine yağan bombaların, kurşunların 
ve birçok insanımızın yaşamını yitirmesinin baş sorumlusu 
işbirlikçi AKP’dir!

AKP, Suriye halklarının kendi özgür iradeleri ve öz güçleri 
ile yürütecekleri demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesine 
yönelik olarak sürdürülen bu müdahalenin suç ortağıdır!

EMEKÇİLER SAVAŞA KARŞI 
ALANDAYDI

Suriye’de süren savaştan en çok etkilenen illerin başında 
gelen Gaziantep’te emekçiler ‘savaşa hayır’ demek için 
toplandı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 
Gaziantep Kırkayak Parkı’nda on binlerin katılımıyla “İpek 
Yolu Barış Yolu Olsun, Savaşa Karşı Barış ve Kardeşlik 
İçin Yürüyoruz” sloganıyla kitlesel yürüyüş ve basın 
açıklaması gerçekleştirildi.

Konuşmayı dört örgüt adına KESK Genel Başkanı Lami 
Özgen yaptı.
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AKP, gerici iç çatışma dinamiklerini ülkemize de taşıyan, halklar 
arasında kardeşliğe, bir arada yaşam umutlarına karşı gelişen bu 
müdahalenin suç ortağıdır!

On yıllardır vatandaş bile sayılmayarak kimliksiz yaşayan ve 
defalarca katliama maruz kalan Rojava Kürtleri, özellikle son 
iki yıldır kendi kaderlerini kendileri çiziyor. Rojava’da bugün 
Kürtler, Türkmenler, Araplar, Aleviler, Sünniler, Süryaniler, 
Hristiyanlar başta olmak üzere her kimlik ve inançta halklar 
birarada özyönetimlerini kurarak kendi kendilerini yönetiyorlar. 
İşte tam da bu yüzden çetelerin, emperyalistlerin ve gerici 
güçlerin saldırısına uğruyorlar.

Rojava devrimini etkisizleştirmek ve Kürt halkını yeniden 
kimliksizleştirmek için her türlü entrika hayata geçiriliyor. 
İnsani yardım malzemelerinin geçişine bile izin verilmediği gibi 
sınır ihlali gerekçesiyle insanlar katledilmektedir. Rojava’ya 
uygulanan ilaç, aşı ve gıda ambargosu, başta çocuklar olmak 
üzere insanların ölümlerine yol açmaktadır. Utanç duvarları 
örerek Rojava halkı nefessiz bırakılmak istenmektedir. Oysa 
Hatay ve Reyhanlı başta olmak üzere birçok yerleşim alanı 
çetelerin cephaneliği ve eğitim karargahı haline getirilmiş 
durumdadır. Urfa ve Antep’te cihadist çetelerin gizli üsleri, gizli 
evleri olduğu iddiası bizleri endişelendirmektedir.

Alevi kanı dökmeyi sevap sayan İslamcı çeteler başta Hatay 
olmak üzere sınır illerimizde yaşayan Alevi yurttaşlarımız için 
büyük bir tehdit oluşturuyorlar. Cem evlerini terör yuvası ilan 
eden, Büyük Haziran İsyanı’nı “Alevi ayaklanması” olarak 
damgalamaya çalışan, Reyhanlı’da ölen yurttaşlarımızı bile dini 
kimliğiyle tanımlayan iktidar çevresi, geçen hafta Adıyaman’da 
bir kez daha şahit olduğumuz gibi Alevi yurttaşlarımızın evlerinin 
işaretlenmesine ise sessiz kalıyor, faillerini bulmak için hiçbir 
çaba göstermiyor. Son yıllarda giderek sistematik bir hale gelen 
bu “faili belli” işaretleme faaliyetlerinin yol açabileceği vahim 
olayların sorumlusunun, bu faaliyetlere göz yuman AKP iktidarı 
olacağını açık olarak ifade ediyoruz.

AKP Hükümetinin genelde Suriye ve özelde Rojava politikasının 
arka planında Kürt sorununda çözümsüzlüğe dayalı politikası 
vardır. Zaman zaman diyalog ve barıştan bahsetse de, bir takım 
çalışmalar içideymiş gibi bir algı yaratmaya çalışsa da pratikte 

geçmiş politikaların inceltilmiş hallerini uygulama dışında köklü 
bir adım atmamaktadır.
Roboski katliamının üzerinden tam 709 gün geçti. Sorumluları 
hala yargı önüne çıkarılmadı. Katliamın üstünü örtmeye çalışan 
AKP iktidarı, şimdi de Roboski’de ‘sınıra’ tel örgü çekiyor. 
Artık bu zulme son verilmeli, katliam açığa çıkarılıp sorumlular 
yargılanmalıdır. Biz emekçiler olarak Kürt sorununun demokratik, 
barışçıl temelde ve diyalog yoluyla çözüm sürecinde toplumsal 
barışın tesis edilmesinde atılmayan adımların takipçisi olacağız.
Bizler anti-emperyalist, savaş karşıtı emek ve demokrasi güçleri 
olarak;
Emperyalizmin Ortadoğu maşası haline getirilerek komşularıyla 
savaştırılmasına; kanlı tarihe ortaklık edecek bir ülkeye 
dönüştürülmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz.
Suriye’de emperyalist müdahaleye karşı halkların kardeşçe 
birarada yaşama iradesinin hayata geçmesi için mücadelemizi 
yükseltmeye devam edeceğiz.
Ülkemizin kaynaklarını sömüren, halkımıza yoksulluk 
ve güvencesizliği dayatan AKP iktidarına karşı, “ABD 
Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız” diyerek sesimizi her 
daim yükseltecek, “Suriye’ye Emperyalist Müdahaleye Hayır, 
Ortadoğu’nun Geleceğine Halklar Karar Versin” şiarımızı 
haykıracağız.
Şimdi, bölgesel güç olma hevesiyle yanıp tutuşan, ülkemizi 
emperyalizmin askeri üssüne dönüştürmeye çalışan AKP 
hükümetine dur deme zamanıdır!
Şimdi, çetelere karşı, savaş çığlıkları atanlara karşı, halkların 
geleceğine kendilerinin karar vermesi için, halkların kardeşliğinin 
bu topraklardan sökülüp atılmaması için sorumluluk alma 
zamanıdır! Şimdi, çetelere, savaş çığlıkları atanlara karşı;
Halkların kendi geleceklerine kendilerinin karar vermesi için,
Bu topraklardaki, bu coğrafyadaki bütün halkların binlerce 
yıllık kardeşliğine hep birlikte sahip çıkmak için sorumluluk 
alma zamanıdır!

Sesimizi hep birlikte büyütelim,
İçte ve dışta Savaşa Hayır!

Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Halkların Kardeşliği! 

TMMOB’DEN EĞİTİM SEN’İN
 EYLEMİNE DESTEK

KESK’e bağlı EĞİTİM SEN’in “Meslek Onurumuza ve 
Haklarımıza Sahip Çıkmak, Toplumsal Yaşamda ve Eği-
timde Yaşanan Dayatmalara Hayır Demek İçin” şiarıyla 23 
Kasım’da Ankara’da düzenlediği eylemde binlerce eğitim 
emekçisi buluştu. TMMOB’nin de destek verdiği eyleme 
polis biber gazı ile müdahale etti.

Sabah saatlerinde Tandoğan’da toplanarak Kızılay’a, 
Milli Eğitim Bakanlığı’na doğru yürüyen emekçilere Milli 
Müdafa Caddesi’nde polis gaz ve tomalarla müdahale 
etti. Kızılay Meydanı’nın gaz bulutu altında kalmasına 
rağmen emekçiler yeniden toplanarak hem saldırıyı hem 
Hükümetin emek karşıtı politikalarını protesto ettiler.  

Eyleme TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı da katıldı.
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GİRİŞ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 
demokratik katılıma açık, çağdaş bir yerel yönetim anlayışı 
geliştirilmesini tarihsel önemde görmektedir. TMMOB, bu 
belgeyle kentlerimizin yönetiminde çağdaş anlayışla kamu 
yararının, bilimin ve hukukun esas alınması için, seçim süreci 
ve yerel yönetim anlayışına ilişkin politika, düşünce, uyarı ve 
önerileri kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

TMMOB’nin uzunca bir süredir değişik kentlerde düzenlediği 
“Kent Sempozyumları” ve yaptığı çalışmalar göstermiştir 
ki; yaşadığımız kentler çağdaş toplumlara yakışır biçimde 
yönetilmemektedir.

Emperyalizme bağımlı olan Türkiye, 12 Eylül 1980 
darbesinden bu yana yeni liberal temellerde, yerli büyük 
sermaye, yeni sermaye grupları ve ranta dayalı çıkarlar 
doğrultusunda sosyo-ekonomik yapı ve devlet yapısı itibariyle 
yeniden yapılandırılmaktadır. Bu politikaların hayata 

geçirilmesinde kamu hizmetlerinin merkezi yönetimden 
koparılıp küresel piyasaya açılması, kamu hizmet alanının 
daraltılması, dolayısıyla kamu iktidarının yönetsel düzeyde 
sermayeye devredilmesi ana amaç olmuştur.

Bu süreçte yürütülen serbestleştirme ve özelleştirmeler, 
kamusal hizmetlerin piyasaya açılarak ticarileştirilmesi, 
üretimden vazgeçilerek ülke topraklarının dünyanın 
emlak/rant piyasası haline getirilmesi, güvencesiz çalışma 
koşullarının yaygınlaştırılması ve kamu idari yapısının bu 
doğrultuda yeniden düzenlenmesi yerel yönetimlere ve 
kentlere doğrudan yansımıştır.

Kentler ve yerel yönetimler ülke politikalarının doğrudan 
uygulama alanıdır. Bu nedenle kentler ve yerel yönetimler 
siyasetin ve sermayenin de ilgi odağındadır.

11 yıllık iktidarında üretimden vazgeçerek ülke ekonomisini 
arazi rantı üzerinden temellendiren AKP, bugüne dek 
görülmemiş ölçüde, hiçbir insani, hukuki, ulusal ya da 
evrensel değer ve kural tanımaksızın ülkeyi, kentleri yağma 
ve talana açarak yeni rant kaynaklarının yaratılmasını 
sağlamıştır.

Sanayiden eğitim ve sağlığa dek birçok kamu hizmetindeki 
serbestleştirme, özelleştirme bu çerçevede gerçekleşmiştir. 
“Yerel Yönetim Reformu” adı altında yapılan düzenlemelerle 
belediyeler, il özel idareleri, mahalli idareler ve İller Bankası’nın 
sunduğu hizmetler piyasaya açılmıştır. Çalışma yaşamını 
düzenleyen yasalar ile “Personel Rejimi Reformu” da esnek, 
güvencesiz çalışmayı, taşeronlaşma ve sendikasızlaştırmayı 
yerleştirmiştir. 

Ustalık döneminde, AKP, 2011 yılında çıkardığı yetki yasasıyla 
Bakanlıkların kapatılması, açılması, birleştirilmesi dahil kamu 
idarelerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olarak 20 yasada 
değişiklik yapma yetkisi almış, parlamentoyu saf dışı bırakarak 
TBMM’ye kanun teklifi sunmadan olağanüstü bir yönetim 
biçimi benimseyerek kamu yönetimini değiştirmiş, kamusal 
varlıkların yok olmasına yol açacak düzenlemeler ve ülke 
planlama sisteminde köklü değişiklikler yapmıştır.

KHK ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Yasa, 3194 
sayılı İmar Yasası, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 2863 
Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu, 4848 sayılı Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 
3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi 
Hakkında Kanun’da değişiklikler yapılmıştır. KHK’lar dönemi 
olarak adlandırılacak bu dönemde, kurduğu bakanlığı 
üzerinden bir ay geçmeden ikiye bölen, bundan bir ay sonra 
görevlerini yeniden düzenleyen; başka bir KHK ile bir 

TMMOB YEREL YÖNETİMLER SEÇİM BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

Mart 2014’te yapılacak yerel yönetim seçimleri öncesi hazırlanan TMMOB Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesi yayımlandı.
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önceki KHK’yi değiştiren, eklemeler yapan, çıkaran; genel 
müdürlükleri, kurulları bir bakanlıktan diğerine geçiren 
AKP, kamu idaresini yapboz tahtasına, siyasetin arenasına 
çevirmiştir.

Yapılan değişikliklerle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
yeni ve olağanüstü yetkiler devredilmiş ve tanınmıştır. 1999 
yılında, ülke tarihinin en büyük yıkımlarından birisi olan 
Gölcük depreminin olduğu gün, 17 Ağustos 2011 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanan 648 sayılı KHK ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı kurulmuş, bu bakanlığa tüm ülkenin 
tapusunu istediği gibi kullanma yetkisi verilmiştir.

-Afet riski altındaki alanlar, depreme karşı dayanıksız 
yapıların bulunduğu alanların dönüşüm projeleri, tapu 
ister kamu kurum ve kuruluşunun, ister özel kişinin, isterse 
devletin hüküm ve tasarrufu altında olsun bu araziler üzerinde 
istediği tasarrufu yapma yetkisi yalnızca ve yalnızca Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’ndadır. Bu düzenlemelerle belediyelerin 
yetkisinden ve özel mülkiyetin korunmasından söz 
edilemeyeceği açıktır. Keyfi kullanıma açık olan bu yetkilerin 
“oy verenle oy vermeyenin tabii ki aynı olmayacağını” beyan 
eden Bakanın keyfiyetine bırakılmasından endişe duymamak 
olanaklı değildir.

-2863 sayılı Yasa’da yapılan değişiklik ile tabiat varlıkları diğer 
deyişle doğal sit alanları da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
transfer edilerek bu alanların yok edilmesinin önü açılmıştır. 
Artık, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı 
koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre 
koruma bölgelerinin kullanma ve yapılaşmaya ilişkin kararları 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilecektir.

- 3194 sayılı İmar Yasası’na eklenen madde ile de mera, yaylak 
ve kışlaklar, 29 yıllığına kiralanıp yapılaşmaya açılmıştır.

-Yapı Denetimi Hakkında Yasa da bu KHK ile yürürlüğe 
girmiştir. Yapı denetçisi mühendis ve mimarları güvencesiz 
kılan, sorumluluğu ağır, ama bunun karşılığı hak ve yetkiyi 
vermeyen ve daha önce eleştirdiğimiz tasarı TBMM’de 
tartışılmadan sessiz sedasız dayatılmıştır.

Yaşadığımız süreç, hukuka dayalı demokratik bir toplum 
için olağan değildir, ülkemizde olağan demokrasilerde yeri 
olmayan tersi bir süreç işlemektedir. Bu düzenlemelerle gerek 
kurumsal yapısı gerekse görev alanı yeniden belirlenmiş 
bakanlıklar; su, orman, mera, yaylak, kışlak, tarım alanları 
gibi doğal kaynaklar ve çevre; planlama, enerji, kültürel 
varlıklar, bayındırlık, ulaşım gibi ülke topraklarının kullanım 
kararlarını doğrudan etkileyen sektörlere ilişkin ilgili tüm 
yasal düzenlemeleri etkisiz hale getiren bir yeniden yapılanma 
gerçekleştirilmiştir.

“2011 TMMOB Seçim Bildirgesi”nde de belirttiğimiz gibi; 
insanca barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı 
denetimi uygulamalarında; tarım, orman, su, mera, kıyılar vb 
doğal kaynaklarımızın, kentlerin yönetiminde; enerji, gıda 

ve çevreye ilişkin politika ve stratejilerin belirlenmesi ve 
uygulanmasında mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının 
gerektirdiği mesleki denetim ve bilimsel-teknik kriterler 
devre dışı bırakılmaktadır.

Şehir plancılığı hizmetlerinde kamusal fayda anlayışından 
vazgeçilmiş, serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin 
aracı haline getirilmiş; rant odaklı projelere teslim edilen 
kentlerde plansızlık egemen kılınmıştır.

Sağlıklı kentleşme, kentsel hizmetlerin kamusal hizmet 
kapsamında ele alındığı; barınma, eğitim, sağlık, kültür 
hizmetlerinin insan hakkı olarak görüldüğü; kamu yararı 
öncelikli enerji, çevre ve gıda politikalarının benimsendiği 
ve yerli mühendislik, yerli kaynak kullanımıyla; bağımsızlık, 
planlama, sanayileşme ve kalkınma ile olanaklıdır. Bu 
noktada gerek sağlıklı sanayileşme gerekse güvenli ve 
ergonomik çalışma koşulları, meslek örgütlerinin uluslararası 
standartlar, bilimsel-teknik uygulama ve önlemler eşliğindeki 
mesleki denetimini benimseyen anayasal, sosyal bir devlet 
sistemi ve onun güvenceleri kapsamında gerçekleştirilebilir.

Ancak AKP sanayi, çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, 
yapı denetimi, imar, tarım, orman, su kaynakları, enerji, 
maden, çevre, gıda ve kentleşme ile ilgili yasa ve yönetmelik 
düzenlemelerini TMMOB’nin önerilerinin aksi doğrultuda 
yapmaktadır.

TMMOB, kentlerimizde var olan sorunların aşılması, sağlıklı, 
yaşanabilir ve güvenli kentsel çevrelerin üretilmesi ve kentsel 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesini öngörmekte; kent halkının, 
emek ve meslek örgütlerinin demokratik katılımını ve 
denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesini, öncelikli 
ve temel gerek olarak görmektedir.

Bugün kentlerimize baktığımızda, barınma, altyapı, ulaşım, 
enerji, sağlık, eğitim, kültür ve çevre, konularında sorunlar 
bulunmaktadır. Aynı zamanda, kentlerimiz, deprem, sel, 
heyelan ve yangın gibi afetlere de hazırlıklı değildir. Bu durum 
bugüne kadar izlenen, toplumsal çıkarları göz ardı eden ve 
insan yaşamını hiçe sayan yerel yönetim politikalarının 
yetersizliğinin en açık göstergesidir.

Bugün içinde yaşadığımız kentlerin mekansal ve çevresel 
bağlamda, niteliksiz yapılaşmasının, sağlıksız büyümesinin 
ardında; piyasa güçlerinin kent ölçeğinde tek egemen 
olduğu siyasal zeminin yaratılması ve sadece arazi rantına 
endekslenmiş, bu ranta sahip olacak çokuluslu şirketlerin 
kendi çıkarları doğrultusunda geliştirerek kontrol ettikleri bir 
kent ekonomisi anlayışı bulunmaktadır. Bu anlayışın ortaya 
çıkardığı sürekli ve plansız büyüme mekana, enerji, ulaşım, 
su, çöp, atık su gibi teknik altyapı hizmetlerinin yetersizliği 
ve eğitim, sağlık, kültür tesisleri, açık yeşil alanlardan 
yoksun yerleşim alanları olarak, toplumsal alanda da sosyal 
yarılma, ayrışma ve kültürel yozlaşma olarak yansımıştır. 
Gelir eşitsizliğini, sosyal kutuplaşmayı, mekânsal ayrışmayı, 
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kentsel gerimi arttırmaktan başka bir şeye yaramamış sorunlar 
çeşitlenmiş ve derinleşmiştir.

Yerel idarelerce yürütülen hizmetlerde kamu yararı önceliği 
sürekli ihmal edile gelmiş, yıllar içinde, otomobil öncelikli 
düzenlemelerle, kentler, yaya, engelli, yaşlı, yoksul kesimler 
için ulaşılabilir olmaktan çıkmıştır.

Kentlerde yaşayanların büyük bir kısmı barınma eğitim, 
sağlık ve beslenme gibi temel haklardan yoksun bırakılırken, 
başta su, elektrik, doğalgaz ve ulaşım olmak üzere temel 
kentsel altyapı hizmetleri ile eğitim, kültür, sağlık, çevre 
vb. alanlarda sağlanan sosyal hizmetler özelleştirilerek, 
ticarileştirilmekte; kamusal kaynaklarımız yerli ve yabancı 
tekellere aktarılmaktadır. Emekçilerin, yoksulların ve tüm 
ezilenlerin sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamdan tümüyle 
dışlandığı yıkıcı bir ortamda yoksulluk ve yoksunluk 
derinleşerek sürmektedir.

Kentsel dönüşüm ve yeniden yapılanma olarak adlandırılan 
süreçlerle belirlenen kent parçalarının, “kentsel dönüşüm” 
adı altında, içinde yaşayanlardan bağımsız, yeni imar hakları 
verilerek sermaye çevrelerine pazarlanması, özelleştirilmesi, 
satılması ya da tahsis edilmesi belli kesimler için ‘köşe dönme’ 
aracı haline getirilmiştir.

Kente ve bulunduğu doğal çevresine yönelik azami rant 
beklentileri doğrultusunda, Türkiye’de toplumsal düşünce, 
sınıfsal istemler, planlama kavramı, ulusal, bölgesel ve kentsel 
ölçeklerde planlama süreçleri özel yasalar ve yetki karmaşası 
içerisinde sulandırılmış; ülke çıkarı, toplumsal gelecek, 
dayanışma ve ahlaki değerler terk edilmiştir. “Halk” kavramı 
yerine “müşteri” kavramı ile yönetim anlayışı pekiştirilmiş; 
“Bireysellik, özel alan, serbest piyasa, rekabetçilik, yerelcilik, 
yönetişim, sivil toplumculuk, rantiye, yolsuzluk” kavramları 
yükselen değerler haline gelmiştir.

Azami rant beklentilerinin, yağmanın kıskacına sokulan 
kentlerimizin doğal ve kültürel değerleri, ormanları, yeşil 
alanları, sahilleri yok edilmekte, kamu arazileri elden 
çıkarılmakta, yaşanan çevresel kirlilikle birlikte kentlerimiz 
ve kentlilerimiz bir felaketin eşiğine getirilmektedir. Çıkarılan 
özel düzenlemelerle bu değerleri korumak ve gelecek 
nesillere aktarmak yerine bu değerlerin üzerinde dolaşan 
rant beklentilerinin önündeki engeller kaldırılmış, doğal ve 
kültürel değerlerimiz ile birlikte yaşam alanlarımızın geleceği 
de tehdit altına alınmıştır.

Kentsel alanlardaki nüfus yığılmasının yarattığı sorunlarla 
birlikte, bütüncül planlamanın benimsenmemiş olması 
denetimsizlik, yanlış arazi kullanım politikaları, cumhuriyet 
tarihine koşut kaçak yapılaşma ve imar affı süreçleriyle de 
beslenmiş, sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentsel çevreler 
oluşturulmamıştır. Özellikle ortak yaşam ve kentlilik bilinci 

geliştirilememiş, kentsel yaşam ve aktiviteler sadece 
ekonomik ilişkilere indirgenmiştir.   

Plansızlığın ve denetimsizliğin ağır sonuçlarının son 
örnekleri olan 1999 ve 2011 yılında yaşanan depremlerle 
tekrar göz önüne serilmesine karşın, geçen 14 yıllık süre 
içerisinde yaşanan acı deneyimlerden ders çıkardığımız 
ve oluşabilecek yeni afetlere yeterince hazır olduğumuz 
söylenemez.

Kentlerde lüks konut alanlarının, alışveriş merkezlerinin 
yaygınlaşması kentleri bir arada tutan unsurları ve ortak 
kullanım alanlarını ortadan kaldırmaktadır. Kentler, giderek 
artan biçimde bütünlüğünü yitirerek birbirinden bağımsız ve 
ilişkisiz parçacıklara bölünmekte, varsıl ve yoksul kesimler 
arası ayrışma ve uzaklaşma fiziksel mekana da yansımaktadır. 
Böylece sosyal kırılmalar hızlanmakta,  bu kırık parçalarını 
toplumsal yaşama tehdit olarak geri yönlendiren süreçler 
de egemenler tarafından bilinçli şekilde yönetilmektedir.

Tüm bu olumsuz gelişmeler, kentte yaşayan farklı kesimleri 
farklı boyutlarda etkilemektedir. Kentlerimizde her geçen 
gün artmakta olan fiziksel engeller ve standartlara uygun 
olmayan mekânsal düzenlemeler yüzünden başta engelli 
vatandaşlarımız olumsuz etkilenmektedirler. Sosyal devlet 
olmaktan çıkıp sadaka toplumuna dönüşen sosyal hizmet 
üretme anlayışından uzak birçok uygulama ile kentlerde 
yaşayan engelli vatandaşlarımızın var olan sorunlarına 
yenileri eklenmekte, yaşamları daha da zorlaştırılmaktadır.

Özetle; ülkemizde 1980’den bu yana, kent ve kenti 
çevreleyen ortamlarında doğal ve kültürel varlıkların 
yağması artarak sürdürülmüş, ‘yerelleşme’ aldatmacasıyla 
sadece yağmayı derinleştirmeye hizmet edilmiştir. Son beş 
yıllık dönem içerisinde de, izlenen birçok haber ve olaydan, 
görülen binlerce dava dosyasından anlaşılacağı gibi yerel 
yönetimler, merkezi vesayet altında birer çıkar tezgahı gibi 
çalışmaya devam etmiştir. Tüm kentsel kamusal hizmetlerin 
pervasızca özelleştirilmesi; planlama, imar, kentsel altyapı 
ve ulaşım hizmetlerinde yolsuzlukların artması, kentsel 
rantın yandaş ve varsıl kesimler lehine yönlendirilmesi son 
dönemde de birçok yerel yönetimin temel hedefi olmuş, 
icraatları arasında yerlerini almıştır.

Tüm bu sorunlara ve olumsuzluklara karşın, demokratik 
katılımın sağlandığı yerel yönetimlerin oluşturulması ve 
çözüm üretilmesi olanaklıdır.

Bugün, kentlerimizin ve toplumun yerel seçimlerde ihtiyacı 
olan temel yaklaşım, “toplumcu demokratik ve halkçı bir 
yerel yönetim” anlayışıdır. Bu anlayış, katılımcılığın önünü 
açan, toplumun değişik kesimlerine, karar alma, uygulama 
ve denetleme süreçlerinde söz hakkı tanıyan politika ve 
uygulamaların hayata geçirilmesidir.
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Sayın Erdem,

Hatırlayacağınız üzere, 27 ve 31 Ekim 2011 tarihli “Depremin 
mühendislere hatırlattıkları” ve “Kaçak yapılar sorunu” 
başlıklı yazılarınıza tekzip yazısı göndermiştik, ancak 
köşenizde yayımlama gereği duymamıştınız. Basın etik 
ilkelerine ne kadar bağlı olduğunuzu ve yanıt hakkına ne 
kadar saygılı olduğunuzu bu tutumunuzla anlama fırsatı 
vermiştiniz.

Bu nedenle, bu yazımız bir tekzip değil size bir açık mektuptur.

14.11.2013 tarihli Radikal gazetesindeki köşenizde 
“Odaların yeniden tanımı” yazınızı ilgiyle okuduk. Önceki 
yazılarınızda depremin afete dönüşmesinin ve kaçak yapıların 
sorumluluğunu mühendislere ve Odalara yüklemiş; imar 
planları, yapıların denetimi ve imar aflarından siyasal 
iktidarı aklamış, bütün günahları mühendis ve mimarlara 
yüklemiştiniz. 14.11.2013 tarihli yazınızda ise vesayet 
rejimine ne kadar karşı(!) olduğunuzu unutarak, 1982 
Anayasası’na, generallerin KHK’sine yaslanarak alınan 
Bakanlar Kurulu kararını savunur duruma düşmektesiniz.

Sayın Erdem,

TMMOB ile bu kadar ilgili iseniz; şahsınızdan; 36. ve 37. 
Dönem Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Sevgili 
Kaya Güvenç tarafından derlenen ve yazılan TMMOB 
yayınlarından “Yasaların İçinden TMMOB’nin Öyküsü”nü 
okumanızı talep etsek çok mu şey istemiş oluruz? Sizce 1954 
yılında TMMOB Yasası ile bu Birlik ve odalar niçin kuruldu 
ve sonrasında gelen hükümetler bu kuruluştan niçin rahatsız 
oldular? 1961 Anayasası’nda “vesayet denetimi” diye bir 
denetimin olmadığını, meslek odaları üzerindeki vesayet 
denetiminin 1982 Anayasası ile getirildiğini ve buna paralel 
meslek odalarının kuruluş kanununa 12 Eylül darbecileri 
tarafından KHK ile derç edildiğini bu kitapta derli toplu 
ve belgeleriyle görmeniz mümkündür. 1982 Anayasası’na 
muhalefet eden “demokrat bir aydın” olarak bu Anayasa’ya 
dört elle sarılmanız herhalde kendinize izaha muhtaçtır.

Sayın Erdem,

Önce olguları objektif olarak ortaya koyalım:

Öncelikle, meslek odaları tipik kamu tüzelkişisi değildir. 
Yöneticileri atamayla değil seçimle gelir, genel kurullarda 
sizin deyimizle idari ve mali yönden meslek mensuplarına 
hesap verirler, genel kurul aklamaz ise yargıda hesap verirler. 
Yani “seçimle geldiler” diye dokunulmazlık zırhına sahip 
değillerdir. Bu yöneticiliği ücreti mukabilinde de yapmazlar, 
sorumluluğu gönüllük temelinde yüklenirler. Odalar genel 

bütçeden pay da almazlar. Bu nedenle, ihale, özelleştirme 
vs gibi Sayıştay denetimine tabi tutulacakları bir yönleri 
de bulunmamaktadır. Genel bütçeden pay almayan, vergi 
tahakkuku gibi yetkisi olmayan, görev ve yetki yönünden, 
sorumluluk açısından kıyaslanamayacak belediyelerle odaları 
bir potaya koymanız da anlaşılır bir şey değildir. Kaldı ki 
belediyeler üzerindeki vesayet yetkisinin iktidar eliyle 
muhalif belediyeler üzerinde nasıl kullanıldığını dünya-alem 
bilmektedir. Yazınızda, “Bakanlık mali denetim yapma gereği 
duymuş olmalı ki ‘orman mühendisleri ilgili bakanlığının 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı olduğu’ hakkında kararname 
çıkarılması için Başbakanlık’a başvurmuştur” cümleniz çok 
manidardır. Sayıştay raporları TBMM’de tartışılmazken ve 
Sayıştay kendi raporlarını sansürlerken, bakanlıkların kendisi 
açıklık ve şeffaflıktan yoksun iken, idari kararlarını ve üç 
aylık denetim raporlarını web sitesinde yayımlanan odaları 
kamuoyu önünde töhmet altına sokan yazınızın kamuoyuna 
doğru bilgi verme yükümlülüğünüzle örtüştüğünü söyleyebilir 
misiniz? Siyasal iktidarın iş ve işlemlerini meşru göstermek 
için; topluma hizmet eden, toplum adına denetim yapan 
odaları itibarsızlaştırmak ve dağıtmak için silahşorluğa 
soyunmayı ne inşaat mühendisi ne de basın mensubu 
kimliğinizle izah etmek olanaklı değildir.

Yazınızdan anladığımız, idari ve mali denetime “yetmez ama 
evet” diyorsunuz. Oysa vesayet denetimi Türk hukukuna 
Fransız hukukundan alınmıştır. Siz Türkiye’de demokratik 
yapıların dağıtılmasına yönelik görev üstlenmişken, 
merkezi devlet modelini benimsemiş Fransa hukukundaki 
vesayeti savunmanız olanaklı değildir. Bunun yanında 
“mühendislerin halka karşı sorumluğu ve mühendis 
kavramı yeniden tanımlanmalı ve bu odalar dağıtılmalı” 
diyorsunuz. Mühendislerin cezai, hukuki ve mesleki olarak 
sorumluluğu yasalarda açıktır. Mühendislik tanımsız 
mıdır ki, yeniden tanımlayacaksınız? Dünya ölçeğinde ve 
bilimsel çevrelerde en çok referans alınan ABET tanımı; 
“Mühendislik; eğitim, deneyim ve uygulama ile edinilen 
matematik ve doğa bilimleri bilgisinin, doğal güç ve kaynakların 
insanlık yararına ve sürdürülebilirlik ilkeleri dikkate alınarak ve 
mühendislik etiği gözetilerek kullanılması için yöntemler geliştirme 
uğraşıdır” biçimindedir. Bilimin dayanağı siyasi referanslar 
olamayacağına göre, bu ülkede farklı bir mühendislik tanımı 
yapacak bağımsız ve yetkin kurum mu vardır? Bakanlıklar mı, 
Başbakanlık mı yoksa vesayet altındaki YÖK mü? Hangisi?

Sayın Erdem,

Odaların denetimini merkezi idarenin emrine amade kılarken, 
“mühendislerin tek bir kurumca temsil edilemeyeceğini, bu 

TARHAN ERDEM’E AÇIK MEKTUP
Radikal gazetesi yazarı Tarhan Erdem’in 14.11.2013 tarihli “Odaların yeniden tanımı” başlıklı köşe yazısı üzerine 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı imzasıyla bir yanıt gönderildi.



19 
Kasım - Aralık 2013/Sayı 153
birlik haberleri

kurumun lağvedilmesini, dernek statüsüne indirgenmesini” 
savunuyorsunuz. Bu sizin için çelişki değil midir? Aşağıda 
her şeyin parçalanmasını, yerelleşmeyi savunurken, merkeze 
niye bu kadar yetki tanıyorsunuz? Çok acelecisiniz, hemen 
“yetmez ama evet” demeyiniz.

Şimdi temel soru şu:

12 Eylül generallerinin dahi yaşama geçirmediği KHK 
maddesi AKP Hükümeti tarafından neden uygulamaya 
sokulmuştur? Birliğimiz üzerinde zaten Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın vesayet denetimi vardır. Odalarımız bu kanalla 
zaman zaman denetime muhatap olmuşlardır. Bakanlık 
tarafından yollanan müfettişlere “biz denetimden kaçıyoruz” 
denmemiştir. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı’nın bugüne 
kadar hiçbir Cumhurbaşkanı’nın başvurmadığı Devlet 
Denetleme Kurulu aracılığı ile Odaların geriye dönük 10 
yılı denetlenmiş, bir rapor olarak Başbakanlığa sunulmuştur. 
Bu raporda bile dernekleşme modeli sunulmamış, ancak 
TMMOB ve bağlı odaların açtığı davalar ile gerçekleştirdiği 
mitingler örnek gösterilerek “siyaset yaptığı” tespitine yer 
verilmiştir.

1995 yılında yapılan Anayasa revizyonunda 12 Eylül bakiyesi 
siyaset yapma yasağı kaldırılmış olduğu gerçeği karşısında, 

iktidarın davalar yoluyla da olsa yargı denetimine karşı 
olduğu gerçeği karşısında, Siz hala neyi savunuyorsunuz 
Sayın Erdem? Odalara siyaset yasağı uygulanmasını mı, yoksa 
yalnızca mevcut iktidarın emrine amade siyaset yapılmasını 
mı?

Sayın Erdem,

Söyleminiz, 80’li yıllarda atağa geçen ve on yıllardır insanlığın 
başına bela olan neo-liberal saldırganlığın söylemiyle 
örtüşmektedir. Bilindiği gibi, bu saldırganlığın özü, bütün 
dünyada ve bütün ülkelerde doğal kaynakların sınırsız 
talanına ve insan emeğinin hoyratça sömürüsüne sınırlama 
getirebilecek kişilerin, kurumların, ideolojilerin, politik 
yapıların, partilerin, kamu kuruluşlarının ya da kamunun hak 
ve hukukunu savunacak kuruluşların gözden düşürülmesi, 
geriletilmesi, hatta ilgasıdır. Siz işte bu saldırganlığın 
kalemşorlarından birisiniz.

Bu hangi kimliğinize yakışıyor, gerçekten? Mühendis 
kimliğinize mi, basın mensubu kimliğinize mi, aydın 
kimliğinize mi?

Saygılarımızla.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı  

T.C.
BAŞBAKANLIK
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’ne  

ANKARA

İlgi  : 08.11.2013 tarih 36907875/11-30/653 sayılı 
TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini 
Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk.

İlgi yazıda, Müdürlüğünüze 29.07.2013 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen TMMOB 
Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, 
Tescil ve Mesleki denetim Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile yaptığınız toplantı sonucu, Planlı Alanlar 

Tip İmar Yönetmeliği’nin 57.maddesi ile “üye sicil durum” 
belgesinin sicil durum taahhütnamesine dönüştürüldüğü, 
İmar Yasası’nın 8. maddesi ile de “meslek odalarınca 
mesleki denetim altında gerçekleştirecekleri vize ve onayı 
almaları anlamına gelebilecek bir uygulamaya gitmelerinde 
hukuka uyarlık bulunmadığı, bu nedenle taslağın yeniden 
değerlendirilmesinin yerinde olduğu ifade edilmektedir.

Yönetmeliğin ilgi yazıda belirtildiği gerekçelerle iade 
edilmesinin hukuken olanaklı olmadığını düşünmekteyiz. 
Öncelikle, 3056 sayılı Yasa’nın 10. maddesi Müdürlüğünüze 
bu yetkiyi vermemektedir. 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun’un 10. maddesi, Mevzuatı 
Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünün görevlerini 
düzenlemiştir. Anılan maddede görevler , “

MİMARLAR ODASI SMM YÖNETMELİĞİNİN YENİDEN 
DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE 

TMMOB’YE GERİ GÖNDERİLMESİ ÜZERİNE  YAZI

29 Temmuz 2013 tarihinde yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilen TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık 
Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 
yayımlanmayarak yeniden değerlendirmek üzere TMMOB’ye iade edilmesi üzerine 11 Aralık 2013 tarihinde Başbakanlık 
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’ne yazı gönderildi.
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“ a) (Mülga : 27/12/1991 - KHK - 475/11 md.)

b) Hukuki metinleri toplamak, ayıklamak, yürürlükte 
olanlarını tespit etmek,

c) Mer’i mevzuatı ek ve değişiklikleri ile birlikte tek metin 
haline getirerek yayınlamak,

d) Mevzuatı bilgi işlem sistemi içinde takip etmek,

e) Resmi Gazete’nin yayımlanmasını sağlamak, düsturları 
ve fihristleri hazırlamak,

f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak”

biçiminde sıralanmıştır.  Bu görevler içinde Müdürlüğe 
gönderilen yönetmelik maddelerinin içerik denetimine 
ilişkin bir düzenleme söz konusu değildir. Kanunen 
verilememiş bir yetkinin kullanımının yetki yönünden 
hukuka aykırı olacağı açıktır.

Yine, 3011 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanacak 
Yönetmelikler Hakkında Kanun da, Mevzuatı Geliştirme 
ve Yayın Müdürlüğü’ne Remi Gazete’de yayımlanmak 
üzere gönderilen yönetmeliklerin içerik denetimine ilişkin 
bir yetki vermemiştir.

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapmış olduğunuz 
toplantıya Birliğimizi çağırmadan bir mutabakata varmanız 
da hukuka aykırı bir yön olarak karşımıza çıkmaktadır. 
TMMOB, gerek Müdürlüğünüzün gerekse Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın hiyerarşik denetiminde olan bir 
idare değildir. Bu nedenle, TMMOB ve bağlı Odaların 
yönetmeliklerini içerik olarak denetleme, nihai karar 
verme yetkisine sahip değildir. TMMOB ve bağlı Odalar 
idari özerkliğe sahip yerinden yönetim kuruluşlarıdır.  
22.02.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 
Anayasa Mahkemesi’nin 644 sayılı KHK’nin 2. maddesi 
konusunda vermiş olduğu kararda Bakanlığın ve meslek 
odasının konumunu ve görevleri şu şekilde tanımlanmıştır.

“Anayasa’nın 135. maddesinde, meslek kuruluşlarının karar 
ve yönetim organlarının seçimle göreve gelmesinin öngörülmesi, 
Devletin idari ve mali denetimine tabi olduklarının belirtilmesi 
ve sorumlu organlarının görevlerine ancak yargı kararıyla 
son verilebileceğinin kurala bağlanması, bu idarelerin 
özerkliğine işaret etmektedir.

Meslek kuruluşlarının özerkliği, merkezî idareden bağımsız 
olarak karar ve yürütme organlarını seçebilme, ilgili mesleki 
faaliyetlerle sınırlı olmak üzere üyelerini ve örgütlerini 
bağlayıcı karar alma ve uygulama, meslek mensuplarının 
uyacağı ilke ve kuralları belirleme ve üyeleri hakkında 
disiplin tedbirleri uygulama hak ve yetkisini içermektedir. 
Bu itibarla mimar ve mühendislerce sunulan hizmetin 
niteliklerinin ve standartlarının Bakanlık tarafından 

saptanması, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşunun 
özerkliğine müdahale anlamına gelmemektedir.

Öte yandan mimarlık mühendislik faaliyetinde bulunan 
gerçek ve tüzel kişilerin kayıtlarının Bakanlık tarafından 
tutulmasının öngörülmesi, istatistiksel bilgi sağlama 
amaçlı olup meslek mensubu üzerinde icraî bir etkisi 
bulunmamaktadır.”

Bu karardan anlaşılacağı üzere meslek odaları,

1.  Meslek Odaları İdari özerkliğe sahiptir.

2. Meslek Odaları, mimar ve mühendislerin mesleki 
faaliyetlerini icra ederken uyacağı kuralların belirler,

3.   Meslek Odaları, mesleki faaliyetlerle sınırlı olmak 
üzere üyelerini ve örgütlerini bağlayıcı karar alma ve 
uygulama, meslek mensuplarının uyacağı ilke ve kuralları 
belirleme ve üyeleri hakkında disiplin tedbirleri uygulama 
hak ve yetkisine sahiptir. 

4.  Üye sicillerini tutma yetki ve görevi meslek odalarına 
aittir. Bakanlık ancak, istatistiki veri için kayıt tutabilir.

Bu kararda da görüleceği üzere, meslek Odaları, üye ve 
üyenin hizmet sunumuna ilişkin merkezi idarenin iznine 
bağlı olmaksızın yetkili kurulları aracılığıyla usulüne uygun 
kurallar koyabilir. Üyesinin kaydını, sicilini tutar, kurallara 
aykırı hareket eden üyeleri hakkında disiplin tedbirleri 
uygulayabilir.

Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Müdürlüğünüze 
gönderilmiş Yönetmelik, zaten yürürlükte olan bir 
yönetmelik olup kimi maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 
Bu Yönetmeliğin dayanağı da 6235 sayılı TMMOB 
Yasası’dır. Yargı denetiminden geçmiş olan bu yönetmeliğin 
TMMOB Yasası’na aykırılığı konusunda Danıştay bugüne 
kadar bir tespitte de bulunmamıştır. Hal böyle iken, dayanağı 
İmar Yasası olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine 
aykırılığını ileri sürmeniz tarafımızca anlaşılamamıştır. Her 
iki Yönetmeliğin dayanak yasaları farklı olup, uygulanan 
kitle ve alanları farklı olup, iki yönetmeliğin birbirlerine 
karşı hiyerarşik bir üstünlükleri de bulunmamaktadır. Keza, 
6235 sayılı Yasa ile 3194 sayılı Yasa arasındaki ilişkide astlık 
üstlük ilişkisini içermemektedir.  Kaldı ki, Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği ile Müdürlüğünüz ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı arasında Anayasa ve İdare Hukuku 
açısından belirlenmiş bir astlık üstlük ilişkisi de mevcut 
değildir. Merkezi idarelerin TMMOB üzerinde, düzenleyici 
bir idari işlemini iptal etme, hukuksal olarak geçersiz kılma 
veya TMMOB’ne bir düzenleyici işlemini değiştirmesi ve 
kaldırması için emir ve talimat verme yetkisine de sahip 
değildir.  Anayasal olarak tanınmamış bir yetkinin fiilen 
uygulanması hukuk devleti ilkesine zarar vereceği açıktır. 
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Sözkonusu Yönetmelik,  Oda ile üyesi arasında hizmet 
sunumuna ilişkin kuralları içermekte olup, bu kurallar 
meslek Odasının Genel Kurulunda üyelerin iradesi ile 
konulmuş kurallardır. Bu kuralların ne İmar Yasası ne 
de Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile bir ilgisi 
vardır. Mimarlar Odası ile üyesi dışında 3. bir kişiyi ya da 
idareyi bağlayan bir yön bulunmamaktadır. Bu nedenle, 
Yönetmeliğin içeriğine girip Oda iradesinin hukuka 
aykırı olup olmadığına karar verecek olan makam ne 
Müdürlüğünüz ne de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. 
Bu yönetmeliğin hukuka uygunluk denetimini yapacak 
tek organ vardır. O da bildiğiniz üzere yargı organıdır. 
Anayasa’nın 124, 125 ve 135. maddelerini aşar nitelikteki 

incelemeniz, hukuk devleti ilkesine açıkça aykırılık 
oluşturmaktadır.  

Sonuç olarak; Birlik ve Oda Yönetimlerinin Genel Kurul 
kararlarını uygulama yükümlülüğünü ortadan kaldıran, 
Genel Kurul iradesi yerine geçen Müdürlüğünüzün ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşlerini uygulama olanağımız 
hem yasal olarak hem de Anayasa hükümleri karşısında 
mümkün değildir. Yönetmeliğin ekte gönderdiğimiz şekliyle 
yayımlanmasını arz ederiz.

Saygılarımızla,

Mehmet SOĞANCI
Yönetim Kurulu Başkanı

AKP Hükümetinin, özelleştirme iptallerine ilişkin yargı 
kararlarını hiçe sayan kararının yürütmesi TMMOB’nin 
açtığı dava sonucu durduruldu.

Eti Alüminyum A.Ş., Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
A.Ş.’ye ait Kuşadası Limanı, Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri A.Ş.’ye ait Çeşme Limanı, SEKA-Türkiye 
Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.’ye ait Balıkesir 
İşletmesinin özelleştirilmesi ve Türkiye Petrol Rafinerileri 
A.Ş.’nin %14,76 oranındaki hissesinin satılması 
işlemlerini iptal eden yargı kararlarıyla ilgili olarak geriye 

AKP HÜKÜMETİNİN YARGI KARARLARINI YOK SAYAN KARARININ 
YÜRÜTMESİ DURDURULDU

ve ileriye yönelik herhangi bir işlem tesis edilmemesi ve 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bu yönde yapılmış 
olan iş ve işlemlerin devam ettirilerek sonuçlandırılması 
yönündeki 11/6/2012 tarihli ve 2012/3240 Karar Sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı’nın iptali ve yürütmesinin 
durdurulması istemiyle TMMOB tarafından açılan 
davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Danıştay 13. Daire, TMMOB’nin Başbakanlık’a açtığı 
davada ara kararını verdi ve yargı kararlarını hiçe sayan 
Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurdu.

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI ASGARİ ÜCRETİ 
2014 YILI İÇİN BRÜT 2800 TL OLARAK BELİRLENDİ

TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan işbirliği protokolüne göre SGK bildirimine esas olacak mühendis, 
mimar ve şehir plancısı asgari ücreti 2014 yılı için brüt 2800 TL olarak belirlendi.

TMMOB Yönetim Kurulu, 7 Aralık 2013 tarihli toplantısında mühendis, mimar ve şehir plancısı asgari ücretinin 2014 
yılı için brüt 2800 TL olarak belirlenmesine karar verdi. 
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TMMOB CİNSİYET AYRIMCILIĞI TAKİP SEKRETARYASI 
KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ YAYIMLANDI

AMAÇ 

Madde 1. Bu yönergenin amacı; cinsiyet ayrımcılığının, taciz 
ve mobbingin takip edilmesi, hukuksal ve psikolojik destek 
gerektiği durumlarda kadın örgütleri ve diğer demokratik 
kitle örgütleriyle işbirliği içerisinde çalışılarak çözümlerin 
üretilmesi ile görevlendirilen Cins Ayrımcılığını Takip 
Sekretaryasının, yapısını, görevlerini ve çalışma esaslarını 
düzenlemektir.

 KAPSAM

Madde 2. Bu yönerge; Cinsiyet Ayrımcılığı Takip 
Sekretaryasının kuruluş şekillerini, yapısını, görevlerini ve 
çalışma esaslarını tanımlar. 

KISALTMALAR 

Madde 3. Bu Yönergede;

3.1. TMMOB‘ye bağlı odalar; “Oda”

3.2. Oda Yönetim Kurulu; “OYK”

3.3. Şube Yönetim Kurulu’; “ŞYK”

3 .4 .  C ins i ye t  Ayr ımc ı l ı ğ ı  Tak ip  Sekre ta ryas ı ; 
“ S E K R E TA R YA”  o l a r a k  i f a d e  e d i l e c e k t i r. 
DAYANAK

Madde 4. Bu yönergenin dayanağı; TMMOB 1. Kadın 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı’nda alınan 
karar uyarınca TMMOB 40. Olağan Genel Kurul Kararıdır. 

SEKRETARYA’NIN ÇALIŞMA ESASLARI:

Madde 5. SEKRETARYA’nın çalışma esasları; bu çerçeve 
yönergeye uygun olarak, TMMOB Kadın Çalışma Grubu 
tarafından belirlenir. 

SEKRETARYA’NIN KURULUŞU 

Madde 6. TMMOB Kadın Çalışma Grubu içerisinden 5 
kişiden çok olmamak üzere en az 3 kişi olarak belirlenir. 

6.1. Kadın Çalışma Grubunun sekreteri aynı zamanda 
SEKRETARYA’nın da sekreterliğini yürütür. 

6.2. SEKRETARYA’nın görev süresi TMMOB’nın bir çalışma 
dönemidir. 

SEKRETARYA SEKRETERİNİN GÖREVLERİ

Madde 7. SEKRETARYA Sekreterinin görevleri; 

7.1. SEKRETARYA’nın gündemini hazırlamak ve 
raporlarının tutulmasını sağlamak, 

7.2. SEKRETARYA üyelerini toplantıya çağırmak, 

7.3. SEKRETARYA’ya başvuru yapanlara sadece hukuki 
değil psikolojik destek de sağlayabilmesi için üniversitenin 
ilgili birimleriyle işbirliği halinde çalışmak, 

7.4.  Hakkında değerlendirme yapılan, karar alınan ve görüş 
verilen konular ve sorunlarda gizlilik içinde çalışılması ve 
ilgili tüm bilgi ve belgelerin saklı tutulmasını gözetmektir. 

SEKRETARYA’NIN GÖREVLERİ

Madde 8. SEKRETARYA’nın görevleri; 

8.1. Cinsel taciz, cinsel saldırı, cinsel istismar ve misilleme 
iddialarını inceler. Gündeme alıp almama yönünde karar 
verebilir. 

8.2. Şikâyetçinin talebi halinde, şikâyetçi ve hakkında 
şikâyette bulunulan kişi arasında arabuluculuk faaliyetleri 
başlatmaya karar verebilir. 

8.3. Arabuluculuğa gidilmemesi durumunda Sekretarya, 
cinsel taciz ve cinsel saldırı iddialarıyla ilgili bir suçun 
işlenip işlenmediğini saptamakla görevli olmayıp, şikayetçi 
ilgili Odanın Disiplin Kurulu’na yönlendirilir.

Atanacak soruşturmacılar, gereken durumlarda Sekretarya 
ile görüş alışverişi yapar ve Sekretarya’dan Bilirkişi desteği 
alır. 

8.4. Cinsel tacize ve cinsel saldırıya karşı farkındalık 
ve duyarlılık kazanılması için eğitim, tanıtım ve benzeri 
çalışmaları düzenler ve yayınlar yapar. 

8.5. Eril bir dil kullanan, kadın beyanı ve mahremiyet 
ilkelerini ihlal eden haberlere tepki gösterilmesi sağlar.

8.6. Cinsiyet ayrımcılığı içeren iş ilan ve işe alımları 
gerçekleştiren Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel şirketleri 
yazılı olarak protesto eder ve web sitesinde yayımlar. Ayrıca 
TMMOB‘a bağlı odalar aracılığıyla üyelerine yönelik 
yayımlanan, özel şirketlerin iş ilanlarında da aynı duyarlılığı 
gösterir. Gerek örgüt içi gerek örgüt dışında bu konuda 
kamuoyu oluşturmaya çalışır. 

8.7. Cinsiyet ayrımcılığı içeren iş ilanlarına karşı hukuki 
mücadele yürüten meslektaşlarına destek olur.
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8.8. TMMOB’ye üye ve bünyesinde çalışanlara, şiddete ve 
tacize maruz kalmaları durumunda hukuki yönden destek 
verir. 

8.9. TMMOB, oda, şube ve temsilciliklerinde cinsel tacize 
maruz kaldığını açıklayan üyelerinin, çalışanlarının ve 
TMMOB üyelerince tacize uğradığını beyan eden kişilerin 
açıklamasını ciddiyetle ele alarak, onlarla dayanışma 
içinde olmak amacıyla, soruşturma açılması ve yürütülmesi 
sürecinde sekreterya kadının beyanını esas alır ve kadının 
kimliğini gizli tutar.

8.10. TMMOB bünyesindeki cinsel ayrımcılığa, ekonomik, 
psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalan meslektaşlarımıza 
gerektiğinde sığınabilecekleri barınma ve ekonomik 
ihtiyaçlarının karşılanacağı yerlerin ve bu meslektaşlarımızın 
belirli bir sure koruma altına alınabileceği ortamın 
sağlanmasına öncülük eder.

8.11. TMMOB, üniversitelerde kadınlara yönelik cinsiyet 
ayrımcılığı, mobbing, cinsel taciz ve şiddete karşı kadın 
akademisyenler ve öğrencilerle beraber çalışmalar yürütür. 
Bu doğrultuda kadın akademisyen ve kadın öğrencilerle 
birlikte komisyon vb. yapılar kurar. Üniversite disiplin 
yönetmeliklerinde cinsiyetçi uygulamalara karşı yaptırımların 
yer alması için yapılan çalışmalara destek verir.

8.12. TMMOB web sitesinde, kolayca erişilebilecek 
bilgilendirme notları (Sık karşılaşılan soru ve sorunların 
çözümleri, başvurulabilecek hukuki ve fiili çözüm seçenekleri, 
bu seçeneklerde izlenen süreçler, bu seçeneklerin her birinin 
yaratabileceği riskler ve alınması gereken önlemler gibi) 
hazırlar.

8.13 Gerekli görüldüğü durumlarda diğer meslek odaları ile 
işbirliği içine girer. 

BİLDİRİM VE ŞİKÂYET 

Madde 9. Cinsel saldırı veya cinsel tacize maruz 
kaldığını veya tanık olduğunu düşünen bireyler, bu 
yönergedeki düzenlemelerin ihlal edildiğinden emin 
olmasalar dahi bildirim veya şikâyette bulunabilirler. Bu 
bildirim, SEKRETARYA’ya şahsen yapılabileceği gibi 
SEKRETARYA’nın internet sayfasından çevrimiçi olarak 
da yapılabilir.

SÜRECE HAKİM OLAN İLKELER 

Madde 10. Sürece Hakim Olan İlkeler;

10.1. Destek ve arabuluculuk süreçlerinde ilgili taraflarla 
yapılan görüşme ve yazışmalar gizli tutulur. Bu işlemler 

ivedilik ve özen ilkeleri gözetilerek en etkin biçimde 
sürdürülüp sonuçlandırılır. SEKRETARYA yaptıkları her 
işlemle ilgili kayıt tutmak zorundadırlar. 

10.2. Yasal zorunluluklar dışında şikâyetçinin talebi 
olmadan hiçbir işlem başlatılamaz, başlatılmış olan işlemler 
durdurulamaz, işlemlere ara verilemez. 

DESTEK SÜRECİ 

Madde 11. Destek Sürecinde SEKRETARYA;

11.1. Cinsel taciz ya da cinsel saldırı içerikli davranışlara 
maruz kaldığını veya tanık olduğunu belirten kişileri 
başkaca bir koşul gözetmeksizin desteklerler. 

11.2.  Şikâyette veya bildirimde bulunan kişiye; 
başvurabileceği hukuki ve fiili çözüm seçeneklerini, bu 
seçeneklerde izlenen süreçleri, bu seçeneklerin her birinin 
yaratabileceği riskleri ve alınması gereken önlemleri anlatır. 

11.3. İsteğe bağlı olarak psikolojik destek sağlamak 
konusunda çalışmalar yürütür. 

ARABULUCULUK SÜRECİ 

Madde 12. SEKRETARYA, şikâyetçinin talebi halinde, 
şikâyetçi ve hakkında şikâyette bulunulan kişi arasında 
arabuluculuk faaliyetleri başlatılmasına ve usulüne karar 
verir. Arabuluculuğun amacı, iki taraf arasında yaşanan 
olay konusunda bir anlayış birliğine varmak ve gelecekte 
nasıl bir ilişki biçimi içinde olacaklarına dair bir anlaşma 
yapmalarını sağlamaktır. Arabuluculuk her vakada 
işletilecek bir süreç olmayıp, durumun özelliğine göre 
SEKRETARYA tarafından şikâyetçiye tavsiye edilebilir. 

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI 

Madde 13. SEKRETARYA, TMMOB üyelerine yönelik 
olarak, cinsel tacizin ve rahatsız edici cinsel içerikli 
davranışların engellenmesi bağlamında kişilerin haklarını 
öğrenmesi ve bu konuda bir bilinç oluşturulması amacıyla, 
TMMOB Yönetim Kurulu’nun uygun görüşünü alarak 
eğitim, seminer v.b. düzenler.

YÜRÜTME 

Madde 14. Bu Yönerge TMMOB Yönetim Kurulu tarafından 
yürütülür. 

YÜRÜRLÜK 

Madde 15. Bu Yönerge TMMOB Yönetim Kurulunca kabul 
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
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İnanın güzel günler göreceğiz çocuklar,
güneşli günler göreceğiz... 
Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, 
ışıklı maviliklere süreceğiz...

Sevgili Arkadaşlar,

Her iki yılda bir olduğu gibi; Örgütümüz, genel kurullar ve 
seçimler sürecine girdi. Odalarımızın sayısı iki yüzü aşan şu-
belerinden başlayacak, sonra oda merkezleri ile sürecek genel 
kurullarımız, Mayıs 2014’ün son günlerinde gerçekleşecek 
TMMOB Genel Kurulu ile birlikte sonlanacak.

Genel kurullar sürecimiz, iktidarın lime lime dökülen, hepimi-
zin aslında çok iyi bildiği, ama şimdi görünür olduğu yapısının 
açığa çıktığı bu günlerde başlıyor.

Örgütümüzün yakın tarihinde gördüğü en zorlu saldırılara 
uğradığı ve tam da bu saldırılara karşı mücadelemizin en 
yoğun sürdüğü iki yıllık bir çalışma dönemini şimdi geride 
bırakıyoruz.

Birliğimizin etkisizleştirilmesini amaçlayan TMMOB Yasası’n-
da değişiklik girişimleri, örgütümüzün aleyhine torba yasalar 
içerisine konuluveren düzenlemeler, çalışma alanlarımıza yö-
nelik ikincil mevzuatta yapılan onlarca değişiklik, TBMM’de 
gece yarısı operasyonu ile yapılan ve örgütümüzü işlevsizleş-
tirmeye yönelik 3194 sayılı İmar Yasası’na yapılan eklemeler, 
Gezi direnişi sürecinde yönetici arkadaşlarımızın gözaltına 
alınmaları, 12 Eylül cuntacılarının çıkardığı ve bakanlıklara 
odalarımızın idari ve mali denetimini yapma hakkı veren 
KHK’nin aradan otuz yıl geçtikten sonra şimdi uygulamaya 
konulması; bu dönem örgütümüze yapılan saldırıların ana 
başlıkları olarak gerçekleşti.

Saldırı sadece TMMOB’ye değildi tabii ki. Bu saldırı; kim 
bu ülkenin havasına, suyuna, taşına, toprağına, deresine, 
ormanına, en önemlisi insanına sahip çıktıysa; herkese, her 
örgütlülüğe yönelik oldu.

Bunlar, engerekler ve çıyanlardır.
Bunlar, aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır.
Tanı bunları, tanı da büyü...

Sevgili Arkadaşlar

Tüm yaşananlara karşı TMMOB; 42. döneminde de, em-
peryalizmin günümüzdeki uygulamalarına karşı, kapitalizmin 
dünyasına karşı, başka bir dünyanın ve başka bir Türkiye’nin 
mümkün olduğunu bilimsel bir gerçek olarak savundu. Sömü-
rü ve baskının tavan yaptığı, sınıfın siyasal belirleyiciliğinin 
silikleştiği bir dönemde TMMOB, aklın ve bilimin, özgürlüğün 
ve eşitliğin yol göstericiliğinde “başka bir yaşam mümkün” 
dedi. Tarihsel serüveninde bu çizgimizi koruyan ve sürekli 

güncelleyerek güçlendiren arkadaşlarımızın cesaretlerini ve 
kararlılıklarını, inanıyorum ki tarih de not etmiştir.

TMMOB; 42. döneminde de, özgürlüğü, adaleti, demokrasiyi 
gerçek manada eşitlik ile harmanlayarak savundu. İktidar 
gücünün baskısı karşısında düşünce ve ifade özgürlüğünün 
sağlanması için mücadele etti, üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirdi. Yeri geldiğinde karanlığın karşısında aydınlığı 
temsil etmekten asla geri durmadı. TMMOB’nin kadroları-
nın sorumluluklarını yerine getirerek güzel günlerin hâkim 
kılındığı bir ülkenin yaratılması için harcadığı çabanın bü-
yüklüğünün herkesçe bilindiğinin çok farkındayız.

TMMOB; 42. döneminde de, “Mesleğimize, örgütümüze, 
halkımıza, ülkemize sahip çıkıyoruz” sözünü her yerde söyledi. 
Örgütlülüğümüze karşı girişilen saldırıları boşa çıkaracağını 
sokaklarda, alanlarda haykırdı. Üyelerinden aldığı güçle, de-
mokratik mesleki bir kitle örgütü olmanın gereklerini, bilimin 
ve tekniğin halkın hizmetine sunulması temelinde üretmeye 
ve yerine getirmeye çalıştı. Bu çabaları her türlü baltalama 
girişimlerine karşı da omuz omuza direneceğini dosta düşmana 
tüm örgütlü üyeleri ile birlikte gösterdi.

Mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki 
mühendis, mimar ve şehir plancılarını temsil eden TMMOB; 
42. döneminde de, üyelerinin hak ve çıkarlarını halkımızın 
çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal 
ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini 
toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmak çabasını 
ısrarla sürdürdü. Özellikle ücretli çalışan üyelere yönelik 
olarak asgari ücretin uygulanması yolunda bu dönemde 
anlamlı kazanımlar elde edildi. “Kurtuluş yok tek başına, ya 
hep beraber, ya hiç birimiz” sözümüz mühendis, mimar, şehir 
plancısı asgari ücretine yönelik mücadelemizde örgütümüze 
rehberlik etti.

Meslek alanları üzerinden Türkiye gerçeklerini okumak ve 
toplumu bilgilendirmek, merkezi ve yerel iktidarların uygula-
malarının toplum yararına yapılması için öneriler geliştirmek 
ve bunların yaşama geçirilmesi için mücadele etmek zorunda 
olan TMMOB; 42. dönemde de bağlı odaları ile birlikte “siya-
set” yapmayı sürdürdü. Bilimi ve teknolojiyi emperyalistlerin 
ve sömürgenlerin değil emekçi halkımızın hizmetine sunmak 
için kararlı olan örgütümüz, iki yüzü aşkın panel, sempozyum, 
kongre, kurultay vb. etkinlikleri ile kamuoyu önüne çıktı. 
Onlarca görüş yayımlandı, yüzlerce açıklama yapıldı.

TMMOB; 42. döneminde de bağlı odaları ile birlikte, insanı-
mıza, halkımıza, mesleğimize, örgütümüze karşı yanlış yapıl-
dığını düşündüğü her konuda hukuk mücadelesini yürüttü. 
Kazandığımız davalar aslında bu ülkeyi yönetme iddiasında 
olanların yüzünü de açıkça ortaya koydu.

GENEL KURULLAR SÜRECİNE YÖNELİK OLARAK 
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE
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Meslek alanları ile ilgili gelişen ya da gelişebilecek her türlü 
konuda görüş oluşturma, oluşan görüşleri geliştirme ve bunları 
kamuoyu ile paylaşma çalışmalarını eleştirel olduğu kadar yeni 
açılımlar sağlayacak şekilde sürdüren TMMOB; 42. dönemin-
de merkezi olarak, CBS Kongresini, Engelli Mühendis Mimar 
Şehir Plancıları Sempozyumunu, Kadın Kurultayını, Enerji 
Sempozyumunu, Sanayi Kongresini gerçekleştirdi. “Neoliberal 
politikaların en çok vurduğu yerler kentlerimizdir” sözünden 
hareketle bu dönemde de şimdi sayısı kırka ulaşan kent sem-
pozyumları gerçekleştirilmeye devam edildi. Etkinliklerimizin 
sonuç bildirileri örgütümüzün manifestolarıdır.

TMMOB 42. döneminde, uzunca bir süredir hepimizin hayali 
olan Öğrenci Evi kullanılmaya hazır hale getirildi. “Gençlik 
geleceğimizdir” sözümüzden hareketle, kısa bir süre içerisinde 
tamamlanan ve ülkemizin bu gününde bir “meydan okuma” 
projesi olarak tarihimizdeki yerini alan Öğrenci Evi, gelecekte 
örgütümüzü yönetecek gençlerimiz arasındaki dayanışmayı 
da sağlayacaktır. Öte yandan, Öğrenci Evinin çok amaçlı 
salonunda düzenlenecek etkinliklerin sonucunda geliştiri-
lecek TMMOB görüşlerinin altı bir kez daha kalın çizgilerle 
donatılmış olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ve GEZİ. TMMOB’nin 42. döneminde; Türkiye demokrasi 
mücadelesi tarihinin en önemli halkalarından biri olarak şim-
diden yerini alan Gezi Direnişi hepimizin içini ısıttı. Aslında 
herkes biliyor ki, gerek Taksim Dayanışmasının oluşmasında, 
gerekse Gezi’den çıkan sesin tüm ülkede “Artık yeter! Her yer 
Taksim, her yer direniş” çığlığına dönüşmesinde;  TMMOB, 
bağlı odaları, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve örgütlü üye-
lerimiz Gezi direnişinin ne önünde, ne arkasında, ne sağında, 
ne solundaydı. Direnişin tam ortasında, tam merkezindeydi. 
Bu direnişte hepimize direnmenin ve dayanışmanın güzelli-
ğini gösteren ve yaşları anca yirmili olan bizim çocuklarımız; 
Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert, 
Mehmet Ayvalıtaş, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan şimdi 
bize bakıyor. TMMOB’nin 42. döneminde görev alan hepimi-
zin gençlerimize “eşit, özgür, demokratik bir Türkiye” sözü var. 
İsimleri TMMOB’nin önümüzdeki dönemki çalışmalarının 
şüphesiz yol göstericisi olacaktır.

Evet Sevgili Arkadaşlar,

Bu ülkenin, bu ülke insanının TMMOB’ye ihtiyacı var. Bu 
ülkenin kulakların sağır edildiği, gözlere mil çekildiği, ko-
nuşanın dilinin kesildiği bu döneminde görebilen gözlere, 
duyabilen kulaklara, daha da önemlisi konuşabilen ağızlara, 
ihtiyacı var. “Kral çıplak” diyenlere ihtiyacı var. Yani kısaca, 
TMMOB’ye ihtiyacı var.

TMMOB’nin de; geleneğimizi oluşturan anlayışın yönetim-
ler de dâhil her kademede vücut bulabilmesine ihtiyacı var. 
Yani kısaca, devrimci, demokrat, ilerici, yurtsever, çağdaş 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının omuzları arasındaki 
mesafenin azaltılmasına ve ortak aklımızın, kolektif yapımızın 
kendisini yeniden üretmesine ve daha fazla güçlenmesine 
ihtiyaç var.

TMMOB’yi TMMOB yapan, şimdiye kadar ayakta tutan, 
savrulmasına ve diz çökmesine asla izin vermeyen arkadaşla-
rımızın çalışma tarzına, inançlarına ve kararlılıklarına şimdi 
bir kez daha ve yeniden ihtiyaç var.

Bu ihtiyacın gereklerinin yerine getirileceğine inancım tamdır.

Sevgili Arkadaşlar,
Genel Kurullar sürecimiz ülkemizin geleceğini de değiştirecek 
bir güce sahiptir. Çünkü emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, 
adaletin yani insandan yana olan her fikrin ve fiilin içinde ve 
özünde olan bir TMMOB; bu ülkenin vicdanıdır.

Gelecek güzel günler için, 
Masmavi gökyüzü altında birikmiş kara bulutların dağılması 
için, 
Gökyüzünün ve yeryüzünün bütün renklerinin özgürlüğü için, 
Bilim ve teknolojinin halkımızın hizmetine sunulması, 
mesleğimizin tüm güzelliklerinin hayatı yaşanabilir kılması için, 
Gericiliğe ve karanlığa karşı aydınlığın yaratılması için,
Emperyalizme ve neoliberal politikalara karşı insanca bir 
yaşam, özgür, demokratik, eşit ve bağımsız bir Türkiye için,
Şimdi bize düşen görev; örgütümüze sahip çıkmak, örgütümü-
zü güçlendirmek, inanç, kararlılık ve emek ile TMMOB’yi geç-
mişin ayak izlerinden geleceğe doğru omuzlarımızda taşımaktır.

Gün o gün değil,
Derlenip dürülmesin bayraklar.
Duyduğunuz çakalların ulumasıdır.
Safları sıklaştırın çocuklar...

Sevgili Arkadaşlar,
TMMOB’nin 42. dönemi içerisinde örgütümüzün ilkeleri 
doğrultusunda görevini gereği gibi yapan oda yönetim, onur 
ve denetleme kurullarında görev yapan arkadaşlarıma, şube 
yönetim kurullarında ve temsilciliklerde görev alan arkadaş-
larıma, işyeri temsilcilerimize, omuz omuza emek harcadığımız 
odalarımızın örgütlü üyelerine, çalışma gruplarında, kongre, 
sempozyum ve kurultaylarımızın düzenleme ve yürütme ku-
rullarında görev alan arkadaşlarıma, Birlik ve oda ortamında 
çalışan arkadaşlarıma, TMMOB çalışmalarında bize destek 
olan bilim insanlarına ve uzmanlara; büyük bir inanç ve 
özveri ile örgütümüze verdikleri katkılardan dolayı Yönetim 
Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

TMMOB genel kurullar sürecinin; mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının hünerli elleri ile bir demokrasi şölenine dönü-
şeceğine, yapılacak seçimler sonucunda yönetimlere ve tüm 
kurullarımıza insandan, emekten, haktan, hukuktan, adaletten 
yana anlayışımızı sürdürecek arkadaşlarımızın getirileceğine 
çok inanıyorum.

“Yolumuz açık olsun” diyor, hepimize kolaylıklar diliyorum.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
25 Aralık 2013
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Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği tarafından 
düzenlenen, sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odasınca yürütülen Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi’nin 
dördüncüsü, “Bugünü anlamak, geleceği kurmak” sloganıyla 
11-13 Kasım 2013 tarihleri arasında, ODTÜ Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 2 panel, 10 teknik oturum, 
3 özel oturum ve poster oturumunun gerçekleştirildiği CBS 
2013 kongresine 801 kişinin katıldı.

Kongrenin açılışında sırasıyla; Kongre Düzenleme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Fatmagül Kılıç, HKMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Özmüş, HKMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ertuğrul Candaş, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Tarım Reformu Genel Müdürü 
Gürsel Küsek, CBS Genel Müdür Vekili Okan Oflaz, Harita 
Genel Komutanı Yardımcısı ve Komutan Vekili Tuğgeneral 
Metin Keşap, ODTÜ Rektör Yardımcısı Hasan Nevzat 
Özgüven birer konuşma yaptılar.

Coğrafi Bilgi Teknolojileri fuarı açılışının ardından kongre 
“Bugünü Anlamak, Geleceği Kurmak İçin: CBS” , “Enerji ve 
Çevre” konulu oturumlar ve poster sunumları ile devam etti.

CBS Kongresi`nin ikinci gününde “Merkezi ve Yerel 
Yönetimlerde CBS” , “Afet Yönetimi ve CBS” , “Kamuda 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları ve Sonuçları” , “Çevre 
ve Doğa Yönetiminde CBS” , “TUCBS-1” başlıklarında özel 
ve teknik oturumların yanı sıra gençlik teknik oturumu ve 
firma sunumlarının yer aldığı oturum gerçekleştirildi.

Kongrenin üçüncü günü “CBS Uygulamaları-1” , “Karar 
Destek Sistemleri” , “Yerel Yönetimlerde Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Uygulamaları ve Sonuçları” , “CBS Uygulamaları-2” 
, “Teknik Altyapı ve CBS” , “CBS Uygulamaları-3”, 
“TUCBS-2” başlıklarında gerçekleştirilen özel ve teknik 
oturumların ardından kapanış oturumu ve sonuç bildirgesi 
okunması ile kongre sonuçlandı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
kongre açılış konuşması şöyle;

Değerli Konuklar,

Bugün bu kongremizin benim de bir mezunu olduğum 
ODTÜ’de yapılıyor olmasının ayrıca bir önemi de var. 
Bugünlerde ODTÜ’ye, ODTÜ’lülere yönelik saldırılara hep 
birlikte tanıklık ediyoruz. Hemen TMMOB adına söylemek 
isterim:

Her türlü saldırıya karşı; inatla, ısrarla üniversitesine, 
yaşamına, ağacına sahip çıkan ODTÜ öğrencisi yalnız 
değildir.

Türkiye demokrasi mücadelesinin yüz akı olan, 60’lardan bu 

yana her dönem aralıksız olarak özerk, demokratik üniversite 
mücadelesinin içinde yer alan, mücadeleyi geliştiren, büyüten 
ODTÜ öğrencileri bugün de saldırıya, zora, gaza ve tazyikli 
suya karşı direnmenin güzelliğini hepimize gösteriyor.

ODTÜ’lüleri bu ülkenin insanı iyi tanır. Comer’in 
arabasından tanır. ÖTK’sından tanır. “Hasan Tan ODTÜ’ye 
rektör olamaz” sözünden tanır. ODTÜ’lüler bu ülkedeki 
tüm üniversite gençliğinin gönüllerindeki yerini her 
dönem almıştır. ODTÜ’lüler her zaman bu ülkenin onurlu 
insanlarının gönüllerindedir.

Bu kürsüde özellikle ifade ediyorum ki; TMMOB yaşama 
sahip çıkan ODTÜ öğrencileri ile omuz omuzadır. ODTÜ 
öğrencisi yalnız değildir. Hepsinin gözlerinden öpüyorum.

Değerli Konuklar,

Birliğimiz, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda 
ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancıları temsil 
etmektedir. Onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları 
temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve 
kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini 
toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla 
görevlidir. Bu anlayışla TMMOB meslek alanları üzerinden 
Türkiye gerçeklerini okumak ve toplumu bilgilendirmek, 
bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler 
geliştirmek ve bunların yaşama geçirilmesi için mücadele 
etmek zorundadır.

Bilimi ve teknolojiyi emperyalistlerin ve sömürgenlerin 
değil emekçi halkımızın hizmetine sunmak için kararlı 
olan örgütümüzün, insandan, emekten, haktan, hukuktan 
adaletten yana anlayışı ve çalışma tarzı, bizi zaman zaman 
siyasal iktidarlarla karşı karşıya getirmektedir. Son dönemde 
gündeme gelen meslek örgütümüze yönelik yeniden 
yapılandırma çalışmaları, örgütümüzü işlevsizleştirmeye 
yönelik yasal düzenlemeler de bunun bir göstergesi. Ama 
bizim örgütümüz 60 yıla yakın birikimi ile bu saldırılara karşı 

TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ’NİN 
DÖRDÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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duracak ve eğilmeyecek yeterliliktedir. Biz asla “padişahım 
çok yaşa “ diyenlerle saf tutmadık, tutmayacağız. Aksine 
gözlere mil çekildiği, dillerin kesildiği, kulakların sağır edildiği 
zamanlarda “Kral çıplak” dedik, demeye devam edeceğiz.  
Bunu buradan bir kez daha ifade ediyorum.

Değerli Konuklar,

TMMOB ve Bağlı Odaları ülkemizde meslek alanları ile 
ilgili gelişen ya da gelişebilecek her türlü konuda görüş 
oluşturma, oluşan görüşleri geliştirme ve bunları kamuoyu ile 
paylaşma çalışmalarını eleştirel olduğu kadar yeni açılımlar 
sağlayacak şekilde sürdürmektedir. TMMOB’nin iki yıllık 
bir çalışma döneminde Odalarımızla birlikte 200’ü aşkın 
etkinlik düzenlenmektedir. Meslek alanlarımız üzerine 
gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerde sunulan bildirilerle bilgi 
paylaşılmakta ve ulaşılabilir olmaktadır.  Bizce paylaşılan bilgi 
en değerli bilgi olmaktadır. Bugün de bu anlayışla oluşturulan 
4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi’nde bir aradayız.

Değerli Konuklar,

Biz mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları; düşünen, 
tasarlayan, sorgulayan ve üreten beyinler olarak, bilimi ve 
teknolojik ilerlemeyi, toplumsal yarara dönüştürerek, insanlık 
onuruna yaraşır, çağdaş bir yaşamın yaratılması için tarihsel 
sorumluluğumuzla çalışmalarımızı, bilgilerimizi kamu yararını 
gözeterek paylaşmaktayız. Bu bağlamda,  kamusal haklar 
ve toplumsal çıkarlar gözetilerek Coğrafi Bilgi Sistemlerine 
dayalı teknolojilerin geliştirilmesine, uygulamaların, 
güncel ve güvenilir biçimde işletilmesine yönelik bilgi ve 
çalışmalarımızı paylaşmak üzere bu kongrenin toplanmasına 
ısrarcı oluyoruz.

“Bilim ve Teknoloji”nin hızla ilerlediği ve egemenlik kurduğu 
yüzyılımızda, Coğrafi Bilgi Sistemleri, farklı uzmanlık 
alanlarının ortak katkı ve çalışma süreçleri ile, bir sistem 
olgusu çerçevesinde mekansal verinin toplanması, işlenmesi, 

analiz edilmesi, yararlı bilgiye dönüştürülmesi, sunulması 
ve bu sürece ilişkin bilişim teknolojilerinin geliştirilmesini 
içermektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongrelerimizin temel amacı, 
bilim ve teknolojideki gelişmeleri paylaşmak, -doğa ve 
çevrenin korunmasından afet yönetimine, doğal kaynakların 
yönetiminden enerjiye- bugünümüzü ve geleceğimizi 
etkileyen tüm süreçleri coğrafi bilgi sistemleri temelinde 
tartışmak ve problemlere ortak çözüm aramaktır. Farklı 
meslek disiplinlerinin aynı atmosferde bir araya geldiği bu 
kongre, çevre duyarlılığı ve bilinciyle; doğamıza, dünyamıza 
ve aslında geleceğimize sahip çıkmak için birlikte alınacak 
kararlar ve birlikte atılacak adımlar açısından büyük önem 
taşımaktadır.

Çağımızda, “bilgi” güçlü bir kaynak olarak algılanmaktadır. 
Bilgi gerçeği, özellikle teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte, 
günümüzde çok daha önemli bir hale gelerek çağdaş yaşamın 
vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Nitekim bu önemli kaynağın 
çok daha etkin bir şekilde yönetilmesi toplumların temel 
hedefleri arasında yer almaktadır. Çünkü güncel ve doğru 
bilgi, başta kurum, kuruluş ve yöneticiler olmak üzere, tüm 
bireylerin her türlü toplumsal karar alma sürecini olumlu 
yönde etkilemektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri, sosyo-ekonomik, politik ve kültürel 
kaynakların topyekûn yönetimi gibi karmaşık karar-destek 
analizlerinde oynadığı rolle, tüm dünya ülkelerinde etkin 
bir teknolojik araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Günümüzde uydulardan alınan yüksek hassasiyete sahip 
konum bilgileri, yine uydulardan alınan görüntülerle artık 
çok daha hızlı bir şekilde birleştirilip, veri toplama süreçleri 
de oldukça kolaylaşmıştır. Tüm bu hızlı gelişmelerle birlikte 
coğrafi bilgiler artık çok daha sağlıklı ve dinamik bir biçimde 
yönetilip, paylaşılabilmektedir. Her türlü karar-destek 
faaliyetinin en önemli aracı haline gelen CBS, sadece 
teknik değil, sosyal ve kültürel alanda da birçok gelişmeyi 
yönlendirebilen çağımızın güçlü bir bilgi yönetim bakışıdır.

Coğrafi bilgi sistemleri, doğayı ve çevreyi anlamamızda ve 
korumamızda kuşkusuz ki en önemli araçlardan birisidir. 
İrdeleme, modelleme ve karar alma süreçlerinin etkin 
bir biçimde hayata geçirilmesi, coğrafi bilgi sistemleriyle 
mümkündür. İnsanlık onuruna yaraşır bir yaşam düzeyine 
gelinmesi ve yaşanabilir bir çevre için coğrafi bilgi sistemleri 
en önemli gücümüzdür.

Değerli Konuklar,

Bilim, teknoloji ve sağduyunun birleştiği bu kongrenin 
ülkemiz geleceği için önemli projelerin yapılmasında ve 
geleceğe sahip çıkılmasında ortak bir bilinç oluşturmasını 
umut ediyoruz.

“Bugünü anlamak geleceği kurmak” başlığıyla düzenlediğimiz 
bu kongrenin hayatımızın birçok alanında vazgeçilmez hale 
gelen coğrafi bilgi sistemlerinin geliştirilmesine katkı koyması 
umuduyla kongremize başarılar diliyorum.
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TMMOB 3. Kadın Kurultayı 16-17 Kasım 2013 tarihlerinde 
Ankara’da İMO Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirildi. 
İki gün süren kurultayın ilk günü düzenlenen oturumlarda 
çeşitli konu başlıklarında kadın sorunu ele alınırken, ikinci 
gün 15 ilde düzenlenen yerel kurultaylarda alınan kararlar 
tartışılarak oylandı.

TMMOB 3. Kadın Kurultayı, Düzenleme Kurulu Başkanı 
ve TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ayşe Işık Ezer’in açış 
konuşmasıyla başladı. Ezer, kapitalizmin tarihsel süreçte, 
kadın ile ihtiyaca bağlı olarak “ucuz emek - kutsanmış annelik” 
arasında kurduğu ikiyüzlü ilişkinin neoliberal politikalarla 
ülkemize en somut şekilde yansıtıldığı bir dönemde 
düzenlenmesinin kurultayın önemini daha da artırdığını 
belirterek, “Daha önce gerçekleştirdiğimiz kurultaylarda da 
aynı konuları konuştuk, şimdi de aynı konuları konuşacağız 
demek isterdim. Maalesef diyemiyorum. Açıkça ‘kadın erkek 
eşit değildir’, ‘kızlı erkekli aynı merdiveni kullanıyorlar, 
kızlı erkekli aynı evde kalıyorlar, her kürtaj bir Uludere’dir’ 
demekte hiçbir sakınca görmeyen, hamile kadınların sokağa 
çıkmasını gayri ahlaki bulan siyasi iktidar, son iki yılda sistemli 
bir şekilde gerici yaklaşımla harmanlayarak kız çocuklarının 

okutulmamasına, töre cinayetlerinin hala devam etmesine, 
iş yaşamında kadın istihdamının engellenmesine yol 
açan kadınlara yönelik cinsiyetçi anlayışını yeni yasal 
düzenlemelerde somutlaştırmaya devam etmekte, yasal 
düzenleme yapma gereği dahi duymadan fiili durum yaratarak 
kadının kimliğini yok eden, aile içine hapseden ve kadın 
bedenini namus kavramının odağına koyan anlayışı/ yaşam 
biçimini topluma bir model olarak dayatmaktadır. Siyasi 
iktidarın kadın karşıtı bu politikaları sonucunda kadın 
cinayetleri, çocuk gelin sayısı, taciz ve tecavüz olayları 
katlanarak artmış ve neredeyse olağan sayılır hale gelmiştir” 
diye konuştu.

Kadını hiçleştiren politikalara, kader haline getirilen 
dayatmalara karşı durmak için, güçlü toplumsal ve sınıfsal 
temellere dayanan örgütlü kadın mücadelesine her 
zamankinden daha çok ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan 
Ezer, kurultayda kadınların toplumsal yaşama ve TMMOB 
örgütlülüğüne aktif katılımının artırılması ve etkin bir şekilde 
hayata geçirilmesi için kolektif bir çalışma, örgütlenme ve 
mücadele geliştirmesine katkı sağlayacak kararlar alınacağına 
inancını dile getirdi.

MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCISI KADINLAR 
TMMOB KADIN KURULTAYI’NDA BULUŞTU



29 
Kasım - Aralık 2013/Sayı 153
birlik haberleri

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da 
konuşmasında iktidarın kadını yok sayan politikalarına 
değinerek 3.’sü düzenlenen kurultayın önemine vurgu yaptı.

Kurultay, Divan ve Sonuç Bildirgesi Komisyonu’nun seçimleri 
ile devam etti. Divan Başkanlığına Ayşegül Akıncı Yüksel, 
başkan yardımcılıklarına Meltem Öz ve Aysel Şeren, 
yazmanlıklara İmren Taşkıran ve Zeliha Aziret seçildi.

Daha sonra CHP Kadın Kolu Başkanı Elektrik Mühendisi 
Hilal Dokuzcan bir konuşma yaptı. Marmara Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Zeynep Beşpınar’ın “Türkiye’de 
Kadın Politikaları-Gericilik ve Piyasacılık Sarmalında 
Kadınlar” başlıklı sunumunun ardından verilen yemek 
arasından sonra Kurultay tarafından alınan kararla İMO 
önünde siyasi iktidarın sistemli bir şekilde gerici yaklaşımla 
harmanlanarak dayatılan, kadını toplumsal yaşamın dışına 
iten politikaları üzerine bir basın açıklaması yapıldı.

Kurultayın ilk gün öğleden sonraki bölümünde KESK 
Kadın Sekreteri Canan Çalağan “Toplumsal Cinsiyet 

Rolleri Açısından Türkiye’de Kadın Emeği”, TTB Kadın 
Kolu’ndan Müge Yetener “Kadına Yönelik Şiddet; Nedenleri 
ve Sonuçları” konularında sunum yaparken, Elektrik 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin ve 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden Taksim 
Dayanışma Platformu Sözcüsü Mücella Yapıcı “Gezi 
Sürecinde Kadın” başlıklı oturumda Gezi direnişi sırasında 
yaşadıklarını salonla paylaştılar.
Daha sonra ,  “TMMOB’de Kadın Örgüt lü lüğü” 
oturumunda TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Ülkü 
Karaalioğlu “Kadın Kurultayları ve Kadın Çalışmalarının 
Değerlendirilmesi”, TMMOB 3. Kadın Kurultayı Düzenleme 
Kurulu Başkanı Ayşe Işık Ezer “Örgütlenme ve Mücadele 
Olanakları” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
Kurultayın ilk günü Adana, Ankara, Antalya, Eskişehir, 
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Trabzon ve Zonguldak İl 
Koordinasyon Kurullarının sunumlarıyla sona erdi.
Kurultayın ikinci gününde ise 15 yerde düzenlenen yerel 
kurultaylardan gelen karar önergeleri tartışılarak oylandı. 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
üçüncüsü düzenlenen İstanbul Kent Sempozyumu 
“Yaşanabilir bir İstanbul” temasıyla 22-24 Kasım 2013 
tarihlerinde gerçekleştirildi. 500’ün üzerinde katılımcının 
izlediği sempozyumda Gezi direnişi sonrası İstanbul 
konuşuldu.

İSTANBUL 3. KENT SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

Sempozyumun ilk iki günü Şişli Kent Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen oturumlarda etkin, özerk, demokratik 
bir kent yönetimi; tarihi/kültürel mirasın korunması 
ve geliştirilmesi; bütüncül, çağdaş, kamusal hizmet 
sunumu, altyapı ve ulaşım; sağlıklı ve güvenceli yaşama/
barınma hakkı; kentsel/toplumsal yaşamda cinsiyet 
eşitliği; örgütlenme, katılım ve kent hukuku; dezavantajlı 
kesimlerin kentsel yaşama katılımı; mekan-emek 
mücadelesi ve direniş; doğal yaşamın/çevrenin korunması 
ve geliştirilmesi konuları ele alındı. Sempozyumun son 
günü ise İTÜ Maçka Kampüsü G Amfisi’nde İstanbul 
Kent Forumu düzenlendi.

Sempozyumun açılışında TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı ve İKK Sekreteri Süleyman 
Solmaz ile sempozyumu destekleyen kurum temsilcilerinden 
İstanbul Tabip Odası Başkanı Taner Gören, KESK İstanbul 
Şubeler Platformu adına Haber-Sen Beyoğlu Şube Başkanı 
Coşkun Yaman birer konuşma yaptılar. 
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TMMOB İzmir 2. Kent Sempozyumu 28-30 Kasım 2013 
tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından “Kentine Sahip Çık!” temasıyla düzenlenen 
sempozyumda üç gün boyunca kentin doğal afetlere hazırlık 
durumu, kent yönetimi, kentsel mekan, planlama ve yapı-
laşma politikaları, enerji, doğal kaynaklar, ulaşım, tehlikeli 
atıklar, kültürel alanlar gibi birçok konu tartışıldı.

Sempozyumun açılış töreni Grup Praksis’in mini konseri 
ile başladı. Açılışta sırasıyla TMMOB İzmir İKK Sekreteri 
Ferdan Çiftçi, Sempozyum Yürütme Kurulu adına MMO 
İzmir Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Melih Yalçın, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Bornova Belediye 
Başkanı Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir Milletvekili Alaattin 
Yüksel konuştu.

TMMOB İzmir İKK Sekreteri Ferdan Çiftçi, Gezi direnişinin 
yurttaşların kentlerine sahip çıkmaları doğrultusunda önemli 
bir adım olduğunu ve direnişin, TMMOB’nin yaşanabilir bir 
ülke mücadelesinde yalnız olmadığını gösterdiğini ifade etti. 
Çiftçi, “Kentimiz, ancak ona sahip çıktığımız, kentle ilgili 
karar alma süreçlerine müdahil olabildiğimiz ölçüde doğru, 
planlı, sağlıklı ve güvenli gelişebilir. İzmir’de ‘kent ve kentlilik 
bilincinin oluşması’ ve İzmirlilerin bu bilinçle kentlerine sahip 
çıkmaları önem taşımaktadır. Sempozyumun bu doğrultuda 
yararlı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz” diye konuştu.

Çiftçi’nin ardından Sempozyum Yürütme Kurulu adına Maki-
na Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri 

Melih Yalçın, “Sempozyum sonunda, İzmir’in kısa ve uzun 
vadedeki gelişimine dair oluşturulması gerektiğine inandığımız 
perspektife biraz olsun katkıda bulunmayı amaçladık” derken 
sempozyum programına dair bilgilendirmede bulundu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, 
Haziran direnişine değindiği konuşmasında, “Hükümet eğer 
Gezi’de bir örgüt arıyorsa örgüt buradadır. TMMOB olarak 
bir buçuk yıl önce İstanbul’da Taksim’deki düzenlemeye karşı 
çalışmalar yaptık ve Taksim Dayanışma Platformu içinde yer 
aldık” dedi.

TMMOB olarak düzenledikleri kent sempozyumlarının, 
kentlerin çağdaş toplumlara yakışır biçimde yönetilmediğini 
ortaya koyduğunu dile getiren Soğancı, tüm sorunlara ve 
olumsuzluklara karşın, demokratik katılımın sağlandığı yerel 
yönetimlerin oluşturulması ve çözüm üretilmesinin olanaklı 
olduğunu söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Kamil Okyay Sındır ise, yerel 
yönetimlerin kente dair planlamalarının hükümet tarafından 
önüne geçildiğini ve planlama yetkilerinin ellerinden alındı-
ğını ifade etti.  Önceki sempozyumun kendisi için çok verimli 
olduğunu dile getiren Sındır, “İzmir 2. Kent Sempozyumu’nun 
da yerel yönetimlere talip olan adaylara yol gösterici olacağına 
inanıyorum” diye konuştu.

Açılışta son sözü alan CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yük-
sel, TMMOB’nin çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve 
sempozyumun da yerel yönetim seçimleri öncesinde büyük 
önem taşıdığını belirtti. 

İZMİR 2. KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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TMMOB adına Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) 
gerçekleştirdiği 9. Enerji Sempozyumu, 12-14 Aralık 
2012 tarihlerinde İnşaat Mühendisleri Odası Teoman 
Öztürk Konferans Salonu’nda yapıldı. ‘Toplumsal Etkileri 
Çerçevesinde Enerji’ ana temasıyla yapılan sempozyumun 
açılış konuşmalarında enerji alanında yaşanan dışa bağımlılık, 
pahalılık ve arz güvenliği sorunları dile getirilirken, TMMOB 
ve bağlı odalarına yönelik siyasal iktidarın müdahalesi de 
gündeme geldi.

Açılışta konuşan 9. Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu 
Başkanı Musa Çeçen, TMMOB ve odaların 2 yıllık çalışma 
döneminin sonuna doğru yaklaşıldığını hatırlatarak, 
“TMMOB’nin dostlarıyla, yazan, çizen, bilim ve düşün 
alanında üreten insanların emeğiyle, ‘toplumsal ve bilimsel 
bir hasat döneminde, enerjiyi konuşacağız.’ Üstelik bunu ülke 
ve toplumun ortak gelişimi için; doğal yaşamın, çevrenin, 
tabiatın ve kültür varlıklarının korunması ekseninde 
yapacağız” diye konuştu.

Karanlık Oyunlara Bilimin Işığını Tutacağız

Musa Çeçen, 1996 yılından itibaren düzenlenen Enerji 
Sempozyumu’nun tarihçesi hakkında ayrıntılı bir sunum 
yaparak başladığı konuşmasında, 9. Enerji Sempozyumu’nun 
içeriğine ilişkin de bilgi verdi. Çeçen, “18. yılını tamamlayan 
bu sempozyumda, enerjinin toplumsal etkilerini irdeleyerek, 
enerji alanında sosyal, ekonomik ve çevresel politikalar ile 
bütünleşik enerji politikalarını tartışmaya, bu suretle kamu 
yararını eksen alan politikaların oluşturulması için bir 
platform yaratılmasını hedefledik” dedi.

Enerji ve Yoksulluk

Çeçen, sempozyumun ana teması olan  “Toplumsal Etkileri 
Çerçevesinde Enerji” üst başlığının enerji ve yoksulluk 
ilişkisini de kapsadığını belirterek, şöyle konuştu:

“Yoksulluk; günlük temel ihtiyaçların tamamını veya 
büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama 
durumudur. Özellikle yiyecek, içecek, barınma, giyim-kuşam 

gibi temel ihtiyaçlar dışında enerjiye erişimde artık yoksunluk 
alanı içinde yer almaktadır. Yoksulluk, ülkeden ülkeye veya 
coğrafyadan coğrafyaya değişik nedenlerle ortaya çıkabilir. 
Başlıca nedenler arasında çevresel nedenler, ekonomik 
nedenler, siyasi nedenler ve toplumsal nedenler sayılabilir.

Yoksullaşmanın en bariz belirtilerinden olan çevresel 
nedenlerin başında, doğal afetler, çölleşme, kuraklık gibi 
doğal etkenler yanında doğal çevreye müdahale, ormanların 
tahrip edilmesi vb nedenler sayılabilir. Yoksulluğa, coğrafi 
koşullar da neden olabilmektedir. Örneğin; zengin yeraltı 
kaynakları ulusötesi güçlerin bölgesel oyunlarına, hatta 
savaşlara neden olduğu koşullar günümüzde sürmektedir.”

Musa Çeçen, insanlığın yakın zamanda su savaşlarına 
hazırlandığını, ülkemizde de sürdürülen neoliberal 
politikaların yol göstericiliğinde bunun ilk provalarını 
sessizce gerçekleştirilmekte olduğunu kaydetti. “Yakında bu 
konu ayyuka çıkma potansiyeli taşımaktadır” diyen Çeçen, su 
kullanım hakkı adıyla yapılan özelleştirme süreçlerine ilişkin 
eleştirisini de şöyle ortaya koydu:

“Su kullanım hakları adıyla yasal kılıfa sokulan suların 
özelleştirilmesi, insanı, doğayı ve çevreyi etkilediği kadar, 
enerji üretiminde termik yatırım yapanları da olumsuz 
etkilemekte, soğutma suyu savaşları gizlice yürütülmektedir. 
Bu kavga ile ortaya dökülecek olanlara çok güleceğimiz 
kesindir. Zira termik santral yatırımcıları ‘Su kullanım hakkı 
insan haklarına aykırıdır!’ pankartı ile eylem yapabilir.”

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Çeçen, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Geldiğimiz tarihte biraz üzgün, biraz yenilmiş, kaybetmiş 
gibi bir hisse kapılabiliriz. Bunu hiç sorun etmeyeceğiz. Zira 
‘Kaybettiğin zaman değil, vazgeçtiğin zaman kaybedersin!’ 
sözünden hareketle TMMOB olarak; iyiyi, doğruyu ve 
bilimsel olanı, toplumun ve insanlığın yararına sunma 
mücadelesinden asla vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz!”

‘Enerji Alanına Bütüncül Bakılabilmeli’

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş’ın sempozyuma 
katılamaması nedeniyle EMO Yönetim Kurulu adına açılış 
konuşmasını EMO Yönetim Kurulu Yazmanı Mehmet 
Bozkırlıoğlu gerçekleştirdi. Bozkırlıoğlu, sempozyum 
çalışmalarına katkı sağlayanlara teşekkür ederek başladığı 
konuşmasında enerjinin yaşamın ayrılmaz bir parçası haline 
geldiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Teknolojik gelişmelerle artık yaşamımızın ayrılmaz bir 
parçası haline gelen enerji, pek çok açıdan çatışmalı bir alan 
özelliğine sahip. Teknik konularda kalalım sadece sayıları 
konuşalım gibi teknokratik bir vizyon çizmek mümkün değil.  
Enerji de aslında hayatın birçok alnı gibi Siyasal, ekonomik, 

TMMOB 9. ENERJİ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
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coğrafi, ekolojik ve dış politik tercihlerden bağımsız değildir. 
Elektrik Mühendisleri Odası; bugüne kadar sürekli ‘siyaset 
yapmayın’ eleştirisi ile cevap verilen, enerji alanına yönelik 
kamu yararını temel alarak öne sürdüğü görüş ve önerileri bir 
süredir dikkate alınmayan kamu tüzel kişiliğine haiz meslek 
odasıdır. Kamu tüzel kişiliği yasa ile sabittir. Bu durum; ne 
yazık ki siyaseti yalnızca siyasi partilerin, hatta seçim barajına 
bağlanmış sistemi aşabilen partilerin tekelinde gören; siyaset 
kavramını seçimden seçime sandığa endeksleyen; 12 Eylül 
sonrası dayatılan depolitizasyon sürecinde siyaseti sadece 
yönetme erkine ulaşmaya yakın duran dar bir elit tabakanın 
hakkı olduğunu sanan anlayışın yansımasıdır. Bu anlayışın 
‘ileri demokrasi’ yanılsamasıyla sunuluyor olması gezi den beri 
kabul görmüyor, kaldı ki jargonu değiştirmekle  ‘demokrasi’ 
de gökten zembille inmiyor.

Bilimsel ve teknolojik bir temelden yola çıkan EMO, 
yıllardır ülke kaynaklarını ve gelişim potansiyeli kapsamında 
enerji ihtiyacını dikkate alarak, yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarımızın değerlendirilmesi gerektiğini 
vurgulamaktadır. Ancak AKP Dönemi de dahil olmak üzere 
her ne hikmetse her siyasal iktidar döneminde süslü laflar 
olarak yerli ve yenilenebilir enerji vurgusu yapılmakta, tüm 
bu vurgular söz olup uçmakta ya da strateji belgeleri gibi 
kağıtlarda sararmakta, bir türlü yaşama geçirilememektedir. 
Bunun yerine enerji alanında çeşitli lobilerin baskıları 
ve çıkar birlikleri içinde günü birlik palyatif uygulamalar 
‘politika’ haline getirilmektedir. Siyaset kamu yararını 
gözeten kurumlara, kişilere değil ama adı STK olan lobilere 
çok serbesttir. Aynı siyaset ‘Kamu yararı’ kelimelerini ayak 
bağı görüp referandumlarla, kanun, tüzük değişiklikleriyle 
ortadan kaldırıp rantın olduğu yerlerde tıpkı ‘demokrasinin’ 
yerine koyduğu ‘ileri demokrasi’ gibi ‘üstün kamu yararı’ ile 
ayağına dolanın etrafından dolaşmaktadır.”

Bağımlılık Oranı: Yüzde 56,5

Bozkırlıoğlu, ülkenin enerji görünümüne ilişkin kısa bilgiler 
verdi:

“Ülkemiz, elektrik üretiminde özellikle doğalgaz ve ithal 
kömüre dayalı üretim modeli ile 2012 yılını yüzde 56,5 
oranında ithal kaynağa bağımlı olarak tamamlanmıştır. Aynı 
durum ne yazık ki 2013 yılı içinde de devam etmekte ve 
elektrik üretiminde kaygı verici sonuçlarla karşılaşılmaktadır. 
Yıl içindeki bazı günlerde, elektrik enerjisinin yüzde 
50’nin üzerinde doğalgazdan, yüzde 15’in üzerinde de ithal 
kömürden üretildiği görülmektedir.

Elektrik enerjisinde izlenen bu politikalarda ısrar edilmesinin 
ekonomimiz üzerinde yarattığı sorun her geçen gün artarken 
birincil kaynakta dışa bağımlılık elektrik enerjisinde arz 
güvenliği açısından da ciddi bir tehdit unsuru olarak 
önümüzde durmaktadır. Bu nedenledir ki elektrik enerjisi 
üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanılmasının 
önemi herkes tarafından bilinmekte ve her fırsatta ifade 

edilmektedir.”

‘Yenilenebilir Enerjide İç Açıcı Bir Noktada Değiliz’

“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 
Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun”un yayımlanmasından 
bu yana yaklaşık 8 yıl geçtiğini kaydeden Bozkırlıoğlu, 
zengin yenilenebilir potansiyele karşın gelinen noktanın 
iç acıcı olmadığını ifade etti. Bozkırlıoğlu, rüzgar ve güneş 
enerjisinden elektrik üretimi kapsamında gelinen noktayı 
şöyle aktardı:

“Rüzgar enerjisinin kullanımında bugünlerde ancak 2 bin 
700 megavat (MW) civarında bir kurulu güce ulaştığımız 
görülmektedir. Bu hızla gidersek, enerji yönetimindeki 
kadroların her ortamda ifade ettikleri 2023 yılı için 20 
bin MW kurulu güç hedefine ulaşılması da mümkün 
görülmemekte ve bu yöndeki iyi niyet beyanları kamuoyunda 
tartışma yaratmaktan öteye geçememektedir. Elektrik enerjisi 
için yapılan üretim kapasite projeksiyonu çalışmalarında da 
bu durum açık olarak görülmektedir.

Olumsuz bir başka durum ise güneş enerjisi kullanımında 
söz konusudur. Enerji yönetiminin çeşitli platformlardaki 
beyanlarından, Bakanlığın 2023 yılı için güneş enerjisi 
kaynaklı elektrik üretiminde 3 bin MW kurulu güç 
hedeflediği anlaşılmaktadır.”

KDV Eleştirisi

Kurulu gücün 2023 yılında bugünkünün yaklaşık 2 katına 
yükselerek 100 bin MW’a ulaştırılması hedefinin sık sık dile 
getirildiğine dikkat çeken Bozkırlıoğlu, elektrik tüketimimin 
ise yaklaşık 500 milyar kilovat saat (kWh) olacağının 
öngörüldüğünü kaydetti. Bu hedeflere ulaşabilmesi için 
yenilenebilir kaynakların kullanılmasının kaçınılmaz 
olacağını vurgulayan Bozkırlıoğlu, “Ancak rüzgar enerjisinde 
ilerlemenin karınca hızı ile gerçekleştiği, güneş enerjisinde 
ise zengin potansiyelin göz ardı edilerek 3 bin MW hedefi 
ile sınırlı kalındığı, göz önüne alınırsa rüzgar ve güneş 
enerjisinden yararlanılmasının sınırlı kalacağı görülmektedir” 
diye konuştu. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim 
tesisi kurmak isteyenlere KDV’nin yüzde 18 oranında 
yansıtılırken, pırlantaya yatırım yapanlar için ise yüzde 1 
oranında uygulandığını hatırlatan Bozkırlıoğlu, bu durumun 
siyasal iktidarın teşvik yaklaşımın ne kadar gerçekçi olduğunu 
gözler önüne serdiğini ifade etti.

Hidroelektrik yatırımlarda ciddi sorunlar bulunduğuna dikkat 
çeken Bozkırlıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hidroelektrik potansiyelin değerlendirilmesi için su kullanım 
hakkı anlaşmaları yoluyla kurulan ticari mekanizmanın, 
rekabetin ötesinde özel sektörü birbiri ve yurttaşlar ile karşı 
karşıya getirdiği görülmektedir. Hidroelektrik potansiyel 
değerlendirilmesi adına Anadolu’nun dünyada ender 
rastlanan doğal dokusu tahrip edilmekte, kültür mirası 
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görmezden gelinmekte, ekonomik ve sosyal yaşamı geri 
dönülemez bir noktaya sürüklenmektedir.”

Yerli ve yenilenebilir enerjiye önem verildiği ifade edilirken, 
bir yandan da nükleer enerji santralları kurulmasına yönelik 
girişimlerde bulunulmasını eleştiren Bozkırlıoğlu, “Gelişmiş 
ülkelerdeki nükleer santralların kapatılmasına yönelik 
kararların tersine ülkemizde gelecek nesillerin de yaşam 
hakkını etkileyecek olan nükleer santrallerde 2023 için 
hedeflenen kurulu güç değerleri ile bir anlamda meşrutiyet 
kazandırılmaya çalışılmaktadır” diye konuştu.

‘Dünyanın Tersine Yol Alınmak İsteniyor’

Bozkırlıoğlu konuşmasında yenilenebilir enerji kaynaklarına 
ilişkin dünyada yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı: 

“Bugün Almanya, Kuzey Denizi’nde toplam yatırım bedeli 2.2 
milyar Avro olan, 2016 yılının ikinci yarısında tamamlanması 
planlanan ve 600 bin konutun çevre dostu enerji ihtiyacını 
karşılayacak olan 582 MW kurulu güce sahip iki off-shore 
rüzgâr enerjisi santrali için düğmeye basmaktadır.

2011’deki Fukuşima nükleer felaketini takiben İsviçre 
Hükümeti bugünlerde, enerji verimliliği ve yenilenebilir 
enerjiye yönelerek, elektrik üretiminde bir enerji kaynağı 
olarak nükleer santrallerini kademeli olarak kapatma kararı 
almıştır. İsviçre’nin devlet kontrolündeki enerji şirketi BKW, 
İsviçre’nin beş nükleer tesisinden biri olan Muehleberg 
Santralı’nın 2019 yılında çevrimdışı durumda olacağını ilan 
etmiştir. BKW ayrıca nükleer enerji santrallerinin yüksek 
işletim maliyetleri nedeniyle de kapatıldığını belirtmektedir.

Gelişmiş ülkeler özellikle yenilenebilir kaynaklara 
yönelerek nükleer santrallerini kapatma kararı alırlarken 
Türkiye’nin nükleer santral sevdasını anlamak ve bu 
sevdayı, ülkenin gelecekte sözde yaşayacağı elektrik enerjisi 
sıkıntısıyla açıklamak, vatandaşı yanıltmaktan öte bir anlam 
taşımamaktadır.

Halen nükleer santrallere sahip olan ülkelerin; gerekli 
önlemleri alarak, işletme masrafları yüksek de olsa yerine 

yeni üretim tesisi ikame edinceye ve ekonomik ömrü 
tamamlanana kadar santralları kullanılmaları doğal olarak 
kabul edilebilir. Ancak henüz nükleer santral sahibi olmayan 
bir ülkenin böyle bir sevdaya kapılmasını anlamak ve bu 
sevdayı bilimsel verilerle açıklamak mümkün değildir.”

Dışa Bağımlılık Sıkıntısı

Nükleer santralların atıkların yok edilmesi ve sosyal 
sorunlar gibi çözülemeyen handikapları bir yana işletme 
maliyetlerinin yüksekliğinin de saklanamaz bir gerçeğe 
dönüştüğüne işaret eden Bozkırlıoğlu, “Elektrik üretiminde 
doğalgaz ve ithal kömüre dayalı dışa bağımlılık had safhaya 
ulaşmışken, nükleer yakıt ile ithal kaynak bağımlılığımız adeta 
pekiştirilmek istenmektedir” diye konuştu.

Doğalgaz bağımlılığının yarattığı sıkıntılara çözüm 
aranmadığına işaret eden Bozkırlıoğlu, hanelerde ısınma 
amaçlı doğalgaz tüketiminin artması nedeni ile elektrik 
santrallarına doğalgaz verilemediğini kaydetti. Tüm bu 
sıkıntılı duruma rağmen EPDK’nin doğalgaza dayalı elektrik 
santralı kurulması için yeni lisanslar dağıtabildiğini ifade eden 
Bozkırlıoğlu, şöyle dedi:

“Plansızlığın eseri olan bu yaklaşımın ekonomik, teknik ve 
bilimsel olarak açıklanabilir tarafı bulunmamaktadır. Üstelik 
bu plansızlık Başbakan tarafından seçim propagandası olarak 
‘doğalgaz medeniyeti’ şeklinde sunulabilmektedir.”

‘Yok Pahasına Özelleştirme Israrı’

Mehmet Bozkırlıoğlu, elektrik dağıtım özelleştirmeleri 
nedeniyle yaşanan sıkıntılar ortada dururken, üretim 
özelleştirmeleri yapılmaya çalışıldığına dikkat çekerken, 
“Bugün enerji politikalarındaki çarpıklıklar ve plansızlık 
nedeniyle kimilerinin fahiş karlar elde ettiği elektrik 
sektöründe kamu üretim santralları dengeleyici bir işlev 
görmeye çalışmaktadır. Ancak 2001 yılından bu yana yatırım 
yaptırılmayan kamunun var olan santrallarıyla dengeleme 
arayışı bile çok görülmekte, yılların birikimleriyle yaratılmış 
değerler satılmak istenmektedir” dedi. Kamunun HES’lerinin 
bir kısmının satıldığını, bir kısmının ihalesinin yapıldığını,  
bir kısmının işletme hakkı devir sözleşmelerinin imzalandığı 
bilgisini veren Bozkırlıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yıllık geliri 1.2 milyar dolar olan Hamitabad Doğalgaz 
Çevrim Santrali bir aylık geliri olan 105 milyon dolara 
yok pahasına satılmıştır. Yatağan, Yeniköy, Kemerköy ve 
Çatalağzı santrallarının satışı için 2014 yılının ilk aylarında 
teklif alınacaktır. Buradan Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy 
santrallarının özelleştirilmesine karşı mücadele yürüten 
emekçi dostlarımızı da selamlıyoruz.”

‘Dağıtım Kamu Zararına İşliyor’

Bozkırlıoğlu, elektrik dağıtım özelleştirmelerine ilişkin 
eleştirilerini de şöyle ortaya koydu:
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“Elektrik dağıtım özelleştirmelerinde kamu zararına 
uygulamaların üstü örtülmektedir. Dağıtım kuruluşları 
kasasında paralarla, tahsil edecekleri faturalarla şirketlere 
devredildiği gazete manşetlerinde yer almıştır.  Bu şirketlere, 
brüt kar marjı artışıyla olmayan kar elde etme olanakları 
sunulmuş, kayıp ve kaçak hedefleri revize edilerek kayıp 
ve kaçak tahsilatından garantili kar elde etmelerine olanak 
tanınmıştır. Tüm bunlar yurttaşlarımızın hanesine zarar 
olarak yazılmaktadır.

Özelleştirmeler sonrası yaşanan denetimsizlik ise başlı 
başına ayrı bir konudur. Lisans dağıtıcısı EPDK ile Enerji 
Bakanlığı’nın, ne yatırımların yapılması sürecinde, ne 
dağıtım şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin ve tarifelerin 
belirlenmesi aşamasında denetim görevlerini yerine 
getirmemeleri nedeniyle yaratılan kamu zararının boyutu 
dahi bilinmemektedir. Denetimsizlik serbest piyasanın 
çalışan haklarını yok sayan çalışma koşullarıyla birleştiğinde 
ise ülkemizi derinden sarsan enerji alanındaki iş kazaları 
yaşanmıştır. Çöllolar’da toprak altında kalan, baraj suyunda 
balçığa gömülen, gölde göz göre göre ölen insanlarımızın acısı 
bizlerin ailelerinin hala yüreğindedir.

‘Aydınlatma Soygunu Karanlıkta Kaldı’

Dağıtım özelleştirmeleri için şirketlerin belediyelerle 
uğraşmadan kolay tahsilat yapmalarına yönelik olarak 
Hazine’nin ödemesi sağlanan aydınlatma bedelleri ise 
başlı başına bir vurgun yeri olmuştur. Hazine adına yapılan 
denetimlerde fazladan kesilen faturalar tespit edilmiş, en 
sonunda aydınlatma bedeli ödemeleri ve denetimleri Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bırakılmıştır. Kamuya yönelik 
soygun yapmaya çalışan bu dağıtım şirketleri hakkında 
yapılan cezai işlemler nedir kamuoyuna açıklanmamıştır. 
Özelleştirme sonucu iktidara yandaş bir şirket tarafından 
devralınan Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş’ye kayyum 
atanması bile iktidarın baskıcı tutumuna maruz kalan medya 
dünyasında çok az haber değeri görebilmiştir.”

‘Hak Arama Engelleniyor’

Yalnızca şirketlere yönelik bir denetimsizlik değil, idarenin 
kamu adına denetiminin de görülmekte engellenmeye 
çalışıldığına dikkat çeken Mehmet Bozkırlıoğlu, “Yine 
odamızın sürekli hedef gösterildiği konulardan birisi de kamu 
yararını hukuk zemininde arama arayışıdır” dedi. Danıştay 
tarafından yerindelik denetimi yapılmadığı halde yerindelik 
denetimi yapılamayacağına ilişkin 12 Eylül Referandumu ile 
Anayasa’da değişiklik yapılarak, aslında fiilen kamu yararı 
adına yargının idari organların kararlarının sorgulanmasının 
engellenmek istendiğini anlatan Bozkırlıoğlu, kamu adına 
hak arayışları açısından çok kaygı verici boyutlara doğru 
ilerlendiği uyarısında bulundu. Bozkırlıoğlu, son gelişmelere 

ilişkin şu bilgileri verdi:

“EMO’nun enerji alanında da hukuksuz uygulamalara karşı 
başvuruda bulunduğu idari yargının yetkileri kısıtlanmakta, 
idari yargıya başvuru olanakları kısıtlanarak, idarenin 
işlemlerine yönelik kamunun hak arama mücadelesi yok 
edilmek istenmektedir. Kentsel dönüşüm adı altında yapılan 
faaliyetlerin sınırlanması, bu faaliyetlerden zarar görenlerin 
yargı denetime gidebilmesi de sınırlanmak istenmektedir. 
Bakanlar Kurulu tarafından 3 Aralık 2013 tarihinde 
TBMM’ye gönderilen ‘Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ yargı süreciyle 
ilgili yeni kısıtlamalar getiriyor. Tasarıyla idari dava açma 
süresi 60 günden 30 güne indirilirken, ivedi yargılama usulü 
getirilen bazı konularda bu süre 15 gün olarak belirleniyor. 
İvedi yargılama usulü getirilen konulara bakıldığında, meslek 
örgütleri ve çeşitli toplum kesimlerinin hak ihlalleri ile çevre 
davları gibi alanları kapsıyor ve bu konularda hak arama yolu 
kısıtlanıyor.

İktidarın ihale işlemleri, acele kamulaştırma işlemleri, 
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik 
Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri, 
çevresel etki değerlendirme işlemleri, kentsel dönüşüm yasası 
uyarınca alınan Bakanlar Kurulu kararları olarak sayılıyor ve 
bu konulardaki davalarda; üst idari makamlara itiraz etme 
hakkı ve yürütmenin durdurulmasının reddi kararlarına itiraz 
etme hakkı ortadan kaldırılırken, karar ve başvuru süreçleri, 
yargılamanın etkisini ve anlamını ortadan kaldıracak şekilde 
kısaltılıyor.

Ülkenin en can alıcı konularında yürütme organının 
işlemlerinin yargı denetimini zayıflatan, hak arama yollarını 
kısıtlayan bu düzenlemeler kabul edilemez.

Aynı tasarı ile ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemler 
ile uygulama işlemlerine karşı aynı dilekçeyle dava açma 
hakkı ortadan kaldırılıyor. Süresi içerisinde dava açılmayan 
düzenleyici işlemlere karşı bir daha dava açılamaması 
anlamına gelen bu kural, tam bir denetimsizlik anlamına 
geliyor.

Tasarıda bir başka yargılama mantığına aykırı düzenleme ise 
grup dava olarak kabul edilen birden fazla davada bir dosyada 
verilen kararın, diğer davalar için de geçerli olması, grup dava 
kararı verilen davalarda kanun yollarına başvurulamamasıdır. 
Danıştay yapılanması içerisinde, İdari Dava Daireleri Kurulu 
da üyeleri belirli bir yargı yeri haline getirilmekte ve adeta 
idari karar makamı düzeyine düşürülmektedir.

Genellikle meslek odalarımız tarafından açılan davalarda 
uygulanacak bu usulsüz ve hukuksuz düzenlemenin 
yasalaşması engellenmelidir. 12 Eylül 2010 Referandumu 
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sonrasında yargının tam anlamıyla kuşatılmasının ardından, 
yargının hızlandırılması kılıfı altında, hak arama süreçlerinin 
kısıtlanması, hukuka ve yargıya olan güveni tamamen 
ortadan kaldıracaktır.”

Mehmet Bozkırlıoğlu, AKP İktidarı’nın uyguladığı yeni 
nesil liberal politikaları, dünyanın hiç bir coğrafyasında 
kabul göremeyecek şekilde başıboşluk ve denetimsizlik 
öngördüğüne işaret ederek, “Başta Sayıştay olmak üzere 
AKP İktidarının denetlemeyecek veya eleştirecek hiçbir 
mekanizmaya tahammül edilmemektedir. Enerji alanında 
ve yapı süreçlerinde meslek odalarının katkıları alınmak bir 
yana uyarıları bile kulak ardı edilmektedir” diye konuştu. 
Afet riski, kentsel dönüşüm gibi konularda uzman meslek 
odalarının, bu sürecin dışında tutulmak için baskı altına 
alınmaya çalışıldığını kaydeden Bozkırlıoğlu, şöyle konuştu:

“TMMOB ve yapılaşma süreciyle ilgili TMMOB’a bağlı 
odalara yönelik baskılar artık son raddeye ulaşmıştır. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürlüğü, meslek odalarının görevlerini elinden 
almaya çalışmakta, kentsel dönüşüm sürecinde bu örgütleri 
işlevsiz hale getirmeye çalışmaktadır. Bu uygulamalara artık 
son verilmeli, Anayasa ve yasalarla belirlenmiş olan meslek 
odalarının görev ve yetki alanına müdahale edilmemelidir.

Ulusal ve toplumsal çıkarlarımızdan arındırılmış, uluslararası 
sermayenin taleplerini karşılamak adına izlenen bağımlı 
politikalar, sadece günümüzü değil gelecek nesilleri de tehdit 
eder hale gelmiştir.”

‘Kamu Alem Birdir Bize’

EMO Yönetim Kurulu Yazmanı enerji verimliliği konusunda da 
samimiyetten uzak “Enver” ve “Enerji Hanım” kampanyaları 
gibi PR çalışmalarını eleştirirken, “Enerji yoğun sektörler 
başta olmak üzere üretim süreçlerinde enerji verimliliği çok 
daha büyük önem taşımaktadır. Tasarruflu lamba kullanımı 
kadar AVM’ler gibi tüketim çılgınlığı arayışının yarattığı 
gereksiz aydınlatma “külfetleri de sorgulanmaya muhtaçtır” 
dedi. Bozkırlıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“60. yılına giren Elektrik Mühendisleri Odası, enerji ve diğer 
mesleki alanlarında bugüne kadar olduğu gibi ‘üstünden’ değil 
kamudan yana taraf olarak sözünü söylemeyi sürdürecektir.

Van’da depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen üşüyen 
çocuklar hala varsa, AVM’lerde yanan elektrik yerine, 
Van’daki çocuklar ısınabilsin diyedir sözümüz. AVM 
olmaktan kurtarılan Gezi Parkı’ndaki Suriyeli çocukların 
ayağında pabuç bile yoksa, Bu sempozyumda söylenenler 
bir yere varsın, enerji savaşlarını hakim olduğu dil yerine 
barışın dili kurulsun diyedir. En azından ekmek almaya 
giderken vurulan (terörist, bomba taşıyıcısı ilan edilen), 
Berkin uyandığında kamu alemin hep beraber mutlu olduğu 
bir dünyaya uyansın diyedir.

‘TMMOB Eğilmeyecek’

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da 
katılımcıları selamlayarak ve sempozyumda emeği geçenlere 
teşekkür ederek başladığı konuşmasında, TMMOB’nin görev 
ve sorumluluğunu anımsatarak, TMMOB ve odalarına 
yönelik müdahalelere ilişkin son gelişmeler hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi. Soğancı, AKP’nin 12 Eylül 
döneminin düzenlemesine dayanarak odalar üzerinde vesayet 
kurma girişimine tepki gösterdiği konuşmasını şöyle devam 
ettirdi:

“Bilimi ve teknolojiyi emperyalistlerin ve sömürgenlerin 
değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için kararlı 
olan örgütümüzün, insandan, emekten, haktan, hukuktan 
adaletten yana anlayışı ve çalışma tarzı, bizi zaman zaman 
siyasal iktidarlarla karşı karşıya getirmektedir. Son dönemde 
gündeme gelen meslek örgütümüze yönelik yeniden 
yapılandırma çalışmaları, örgütümüzü işlevsizleştirmeye 
yönelik yasal düzenlemeler de bunun bir göstergesi. Ama 
bizim örgütümüz 60 yıla yakın birikimi ile bu saldırılara karşı 
duracak ve eğilmeyecek yeterliliktedir. Biz asla ‘padişahım 
çok yaşa’ diyenlerle saf tutmadık, tutmayacağız. Aksine 
gözlere mil çekildiği, dillerin kesildiği, kulakların sağır edildiği 
zamanlarda ‘Kral çıplak’ dedik, demeye devam edeceğiz.  
Bunu buradan bir kez daha ifade ediyorum.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Soğancı, birliğin bağlı 
odalarıyla birlikte ülkemizde meslek alanları ile ilgili gelişen 
ya da gelişebilecek her türlü konuda görüş oluşturma, 
oluşan görüşleri geliştirme ve bunları kamuoyu ile paylaşma 
çalışmalarını eleştirel olduğu kadar yeni açılımlar sağlayacak 
şekilde sürdürdüğünü kaydetti. TMMOB’nin iki yıllık bir 
çalışma döneminde Odalarımızla birlikte 200’ü aşkın etkinlik 
düzenlediğini bildiren Mehmet Soğancı, “Biz mühendisler, 
mimarlar ve şehir plancıları; düşünen, tasarlayan, sorgulayan 
ve üreten beyinler olarak, bilimi ve teknolojik ilerlemeyi, 
toplumsal yarara dönüştürerek, insanlık onuruna yaraşır, 
çağdaş bir yaşamın yaratılması için tarihsel sorumluluğumuzla 
çalışmalarımızı, bilgilerimizi kamu yararını gözeterek 
paylaşmaktayız” diye konuştu.
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‘TMMOB Fikri Takip Yapıyor’

Enerji konusunda 2 yılda bir düzenlenen bu sempozyumun 
da ülkemizdeki enerji politikalarının tartışılması, uygulanan 
neoliberal politikaların sonuçlarının anlaşılması açısından 
önem taşıdığını vurgulayan Soğancı, enerji sempozyumlarının 
sonuç bildirilerini “TMMOB’nin enerji alanındaki 
manifestoları” olarak nitelendirdi. TMMOB’nin enerji 
alanı üzerine ciddi bir fikri takip içerisinde olduğunu bildiren 
Soğancı, TMMOB’nin bugüne kadar sunduğu enerji alanına 
ilişkin görüş ve önerilerini de 1998’de TMMOB Demokrasi 
Kurultayı’nda ve TMMOB Enerji Çalışma Grubu’nun 2006 
yılında kamuoyuna sunduğu Enerji Raporu’ndan aktarım 
yaparak anlattı.

Soğancı, sözlerini “TMMOB’nin sözü insana dairdir, yaşama 
dairdir ve aydınlık gelecek günlere dairdir. Herkesin bunu 
bu şekilde algılaması gerekmektedir. TMMOB insanımıza 
ve halkımıza dair görevlerini yapmaya devam edecektir” 
sözüyle tamamladı.

‘Enerji Diğer Sektörler İçin de Belirleyici’

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEK-TMK) 
Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Yücel Özden, 1996’dan 
beri sürdürülen bu sempozyum için EMO ve TMMOB’yi 
kutladı. Konuşmasında dünyada halen yaklaşık 1.5 milyar 
insanın elektrik enerjisinden yoksun olarak yaşadığına dikkat 
çeken Özden, enerjideki dışa bağımlılık sorununa büyük bir 
yer ayırdı:

“Yüzde 70’leri aşan bir oranda dışa bağımlı bir ülkeyiz. Enerji 
sektöründe böylesine yüksek dışa bağımlı olan bir ülkenin dış 
politikası, içerideki kalkınma politikası ne derece anlamlı bir 
şekilde düzenlenebilir sizlerin takdirine bırakıyoruz. Böylesine 
dışa bağımlı olan bir ülke bağımsız olamaz, başarılı olamaz. 
Ayrıca enerji sektörümüze ilişkin olarak arz güvenliği, 
yatırım sorunları, talep artışı ve bu artışın doğru dürüst bir 
şekilde yönlendirilemeyişi, enerji kullanımında verimsiz 
davranışlarımız, çevreye verdiğimiz zararlar da ana başlıklar 
olarak önümüzde durmaktadırlar.”

Süreyya Yücel Özden, enerji ile ulaştırma sektörü arasındaki 
ilişkilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtirken, enerji 
sektöründe sorunlar çözümlendiğinde ulaştırma, tarım gibi 
diğer sektörlerin sorunlarının da çözümleneceğini söyledi. 
Serbestleşme ve özelleştirme politikaları sonrasında beklenen 
noktaya gelinemediğini anlatan Özden, konuşmasını şöyle 
tamamladı:

“10 yıllık çalışmalara rağmen sistemin tam olarak oturduğunu 
söylemek mümkün değildir. Hepimizin umutla beklediği 
sonuçlar enerji sektöründe elde edilmemiştir, elde edileceğine 
dair de kuşkularımız vardır. Hani elektrik ucuzlayacaktı, hani 
daha kaliteli elektrik sunulacaktı. Ucuz, güvenilir, kaliteli, 
yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı olan enerji sektörüne 
ulaşmak için hala beklemekteyiz. Önümüzde hala da kısa 
olmayan bir yol vardır.

‘Dernekler Çok Başlılık Yaratıyor’

Sektör özelleştirilirken, değişik kurumlar, değişik dernekler, 
çok başlılık ortaya çıkmaktadır. ETKB yanında mevcut olan 
kamu kuruluşlarımız, TMMOB bağlı odaları varken, şimdi 
sayıları 20-30’lara yaklaşan dernekler kurulmuştur. Ben bu 
kuruluşların kurulmuş olmasından yakınmıyorum. Gerçekten 
sivil toplum kuruluşu olarak hareket edebileceklerse 
demokrasinin çok önemli bir dayanağı olacaktır. Böyle bir 
izlenim edinemiyoruz. Bu yapılaşmanın anlamlı olabilmesi, 
ülke çıkarlarımızı dikkate alan, enerji sektörümüzün bilimsel 
gerçeklerini dikkate alan bir eşgüdümle çalışması için 
harekete geçmeliyiz demek istiyorum.”

İktidarın Odalara Müdahalesine Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap ise, Enerji 
Sempozyumu’nun “Toplumsal Etkileri Çerçevesinde Enerji” 
ana temasıyla düzenlenmesini, AKP Hükümeti’nin TMMOB 
ve bağlı odalarının toplumsal etkilerini ve çalışma alanlarını 
daraltma girişimlerine verilecek en güzel cevap olduğunu 
söyledi. Demokrasinin vazgeçilmezi olan siyasi partilerin 
yanına meslek odalarının da yazılması gerektiğini ifade eden 
Matkap, enerji santrallarına ilişkin yer seçimi ve kaynak 
seçimi konusunda toplumda yaşanan tartışmalara da dikkat 
çekti. Sinop, Rize ve Artvin gezilerinde bu konuyla ilgili 
karşılaştığı sıkıntılara değinerek, “Enerji, su kadar, ekmek 
kadar önemli, ama toplumsal etkileri de gerçekten önemli” 
dedi.

‘Birlikte Yönetmeye Talibiz’

AKP iktidarının önce TMMOB ve bağlı odalarının 
yönetimlerini ele geçirmeye çalıştığını, ancak başarılı 
olamadıklarını, ardından gelir kalemlerini kısmaya 
çalıştıklarını ve bunda da çok başarılı olamadıklarını 
kaydeden Nihat Matkap, şimdi meslek odalarının idari ve 
mali vesayet altına alınma girişimini de şöyle eleştirdi:

“Meslek odalarının idari ve mali denetimlerini yapacaksanız, 
o odaların sivil yanı kalmaz. Bakanlıklara bağlı genel 
müdürlük olur. Onun adı artık kamu birimi olur. Bireysel 
olarak sizinle sorunları yok, ama işlevsel olarak sorunları 
var. İmar rantı konusunda hep engel oldunuz. Yargıyı pasifize 
ettiler, ama meslek odalarını pasifize etme şansları yok. Bütçe 
görüşmelerinde bu konu sürekli dillendirilecek temsilcilerimiz 
tarafından. CHP olarak bu durumdan gerçekten çok 
rahatsızız. Bu konuyu mutlaka engelleyeceğiz. Zaten Anayasa 
Mahkemesi’nden de döner. Bunu yapmaya kesinlikle hakları 
yok. CHP olarak Türkiye’yi birlikte yönetmek istiyoruz. 
Ülkeyi yönetme bir kadro ile olur. Hükümet orta sahada 
durur, ama meslek odaları, sendikalar, sivil toplum örgütleri 
hep beraber yürütür. Var olan iktidarın meslek odalarını, 
sendikaları bırakın sahada tutmayı stadyumda tutmaya dahi 
tahammülleri yok.”
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TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası yürütücülüğünde 
düzenlenen TMMOB 19. Sanayi Kongresi 20-21 Aralık 
2013 tarihlerinde Ankara’da Milli Kütüphane Konferans 
Salonu’nda “Sanayide Dünyadaki Değişimler ve AKP 
Döneminde Türkiye’nin Açmazları” ana temasıyla 
gerçekleştirildi.

Kongrenin ilk günü açılış konuşmalarının ardından “Sanayide 
Dünyadaki Gelişmeler ve Türkiye”, “AKP Döneminde 
Türkiye Sanayi”; ikinci gün ise “Sanayide İşçi Sınıfının ve 
Mühendislerin Durumu”, “Nasıl ve Kim İçin Sanayileşme? 
Neo Liberal Politikalarla Sanayileşmek Mümkün Mü?” 
başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Kongrenin açılışında sırasıyla; MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
ile ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş birer konuşma yaptılar.

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar konuşmasına 
oda etkinlikleri ve kongrenin kapsamı hakkında bilgi vererek 
başladı. Türkiye ekonomisinin örselenmiş ve kırılgan 
durumda olduğunu ifade eden Çakar, “Ülkemizi kuşatan ve 
içinde bulunduğumuz genel ve özel koşulları gerçeğe uygun 
bir biçimde tespit etmemiz gerekiyor. Dünyayı saran krizin 
ülkemize yansımaları, Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları 
ve sanayi sektörünün sorunları, iç içe geçmiş durumdadır. 
Türkiye ekonomisi, üretim, tasarruf-yatırım, istihdam, ihracat 
ve ithalatın yapısı, teknoloji düzeyi, dış talep bağımlılığı, 
cari açık, sermaye hareketlerinin serbest giriş-çıkışı ve aşırı 
borçlanma hayli örselenmiş ve kırılgan durumdadır. 1980’den 
2000’lerin başlarına ve 2002’den 2013’e, sanayide teknolojiye 
göre yoğunlaşma oranları emek yoğun ve ölçek yoğun 
sanayilerde gerilemiş, yalnızca kaynak yoğun sanayilerde 
nispi veya görece bir yükseliş söz konusu olmuştur. Bütün 

abartılı ve sorunlu büyüme söylemleri 
bir yana, büyüme olgusu sabit sermaye 
yatırımlarına dayandırılmamıştır. Gerçek 
bir büyümeden söz etmek olanaksızdır. 
Kamu artık üretken olmayan, katma-değer 
yaratmayan ve istihdam öngörmeyen 
yatırımları yapmaktadır. Yapılan yatırımlar 
ise özelleştirmelere yöneliktir” diye 
konuştu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı konuşmasında yolsuzluk 
operasyonlarına ve TMMOB’ye yönelik 
düzenlemelere değinerek şunları söyledi:  
“Bu iktidarı paylaşanların kendi arasındaki 
savaşıdır. Gezi olaylarında yaşadığımız 
keyifle izliyoruz olanları.  Ama bu 

operasyonlarla aynı zamanda Birliğimize de bir operasyon 
düzenlendi. Birliğimize bağlı 11 odamızın idari ve mali 
denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verildi. Onlar 
bizi denetleyeceklermiş. Bizde kasalar, milyon dolarlar yok. 
Bizde bulacakları tek şey bu ülkenin gerçekleri olur, bilim 
insanların yol göstericiliğinde hazırlanmış raporlar olur. Bu 
örgüt bu ülkenin vicdanıdır. Bu örgüt asla ‘padişahım çok 
yaşa’ diyenlerle saf tutmayacak, ‘kral çıplak’ demeye devam 
edecektir.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, bir meslek 
örgütünün siyasal otoritenin denetimine açılmasının ancak 
totaliter rejimlerde olacağını söyleyerek, “Bu demokrasilerde 
olmaz. Bizim ülkemizde totaliter rejim mi var, demokrasi mi 
var?” diye sordu.

Kılıçdaroğlu, bakan çocuklarının da isimlerinin karıştığı 
yolsuzluk operasyonu ile ilgili olarak, “Madem ki yolsuzluklarla 
mücadele için iktidar olduğunuzu söylüyorsunuz öyleyse ilgili 
bakanlarınız neden istifasını vermiyor? Başbakan devletin 
içinde çete var diyor. 11 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? 
Devlet içindeki çeteyi görmek istiyorsanız, bakanlar kurulunu 
toplayın orada çeteyi görürsünüz” dedi.

ÖDP Eş Başkanı Alper Taş da iktidarın 11 yıldır biriktirdiği 
pisliğin ortaya saçıldığını söyleyerek, “Ama bunları ancak 
iktidar içindeki çatışmalar sonucu görebiliyoruz. Susurluk’ta 
da öyle olmuştu. Biz derin devletin ancak bir kısmını 
görebildik sonra konu kapatıldı. Bu sefer de öyle yapacaklar” 
diye konuştu. Dört bakanın istifasının yetmeyeceğini söyleyen 
Taş, hükümeti istifaya çağırdı. Alper Taş, TMMOB’nin büyük 
yağmanın karşısında bir barikat, bilgiyi toplumsallaştıran, 
halkın hizmetine sunan bir örgüt olması nedeniyle iktidarın 
baskılarının hedefi haline geldiğini de söyledi.

TMMOB SANAYİ KONGRESİ’NDE 
“AKP DÖNEMİNDE TÜRKİYE SANAYİSİ” MASAYA YATIRILDI
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TMMOB Gıda Mühendisleri Odası tarafından 7-9 Kasım 
2013 tarihlerinde 8’incisi düzenlenen Gıda Mühendisliği 
Kongresi’nde “gıda” konusu teknik, hukuki, ekonomik, sosyal 
ve diğer tüm boyutlarıyla masaya yatırıldı.

Ankara’da Başkent Öğretmenevi’nde düzenlenen kongrenin 
açılışında Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Petek Ataman 
ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı birer 
konuşma yaptı.  

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
konuşmasında şunları söyledi:

Değerli Konuklar

Yaşam için vazgeçilmez bir ihtiyaç olan gıda, dünyanın geldiği 
noktada bugün çok daha stratejik bir önem taşımakta.

Son 30 yıldır içine sokulduğumuz kapitalist küreselleşmenin 
sonuçları ortadadır: 1 milyar kişinin günde 1 dolardan az 
kazandığı, dünya nüfusunun zengin %2’sinin dünya servetin 
yarısına el koyduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kapitalizmin dün-
yada yarattığı en büyük sorunların başında da açlık geliyor.

İnsanların aç kalmadığı, yeterli ve dengeli beslenmenin 
sağlanabildiği bir dünya hepimizin özlemi. Ancak, bilimsel 
ve teknik gelişmelere ve bu alandaki olumlu çalışmalara 
rağmen Dünya’da en büyük sorunların başında hala açlık 
gelmektedir. Dünya üzerinde yaklaşık 1 milyar insan açlıkla 
mücadele etmektedir. Bundan çok daha fazla sayıda insan da 
gizli açlık çekmekte, yetersiz beslenmektedir.

Dünyadaki açların sayısını 2015 yılına kadar yarı yarıya 
azaltmayı öngören Dünya Gıda Zirvesi ve bununla ilişkili 
“Binyıl Kalkınma Hedefi”nin gerçekleşmesi için yeterli me-
safenin alındığını söylemek olası mıdır? Yaşadığımız kapitalist 
küreselleşme döneminde bunun mümkün olması olası mıdır? 

Eşitsizliği yeniden üreten, var olan politikalarla bu sorunlara 
çare bulunacağı şeklinde ham hayaller peşinde koşanların 
öncelikle bunu kabul etmesi gerekir.

Somali’de ve Afrika kıtasının birçok ülkesinde yaşananlar 
iklim ve kuraklığın bir sonucu olarak yansıtılmakta, açlık bu 
kıtada yaşayanların kaderiymiş gibi sunulmaktadır. Açlık ne 
küresel iklim değişimin bir sonucu, ne de insanların kaderidir. 
Açlığın sebebi, gelişmiş ülkelerin daha fazla sömürme isteği, 
kapitalizmin yarattığı adaletsiz bölüşüm sistemidir.

Dünya ekonomik sistemi nedeniyle ürün ve üretim tercih-
lerindeki değişiklikler sonucu tarımdan çekilen insan gücü, 
bitmeyen savaşlar, hastalıklar ve tüm bunların altında yatan 
ekonomik sistemdir açlığı yaratan.

Sevgili Arkadaşlar,

Uygulanan neoliberal iktisat politikaların bir sonucu olarak, 
1980’li yıllardan bu yana, tarımsal üretim artışı nüfus artış 
hızının altında kalmaktadır.  IMF, Dünya Bankası ve Dünya 
Ticaret Örgütü’nün dayattığı “politikalar” Türkiye’yi de 
giderek tarım ürünleri dışalımcısı konumuna sürüklemiştir. 
Üç tarafı denizlerle çevrili, verimli arazilere ve geniş bitki 
örtüsüne sahip ülkemiz, kapitalizmin aktörlerinin dayattığı 
bu yanlış politikalar sonucunda bugün gıda alanında giderek 
artan sorunlarla baş başadır.

Bugün bu kongrede bu sorunlar ve çözüm önerileri, uygu-
lanması gereken gıda politikaları, gıda güvenliği, gelişen 
gıda teknolojileri, gıda mühendisliği eğitimi gibi birçok konu 
uzmanlarca tartışılacak.

Ben kongre sonuçlarının siyasi karar vericilerce önemsenmesi 
gerektiğini belirtiyor, bu etkinliği düzenleyen Gıda Mühen-
disleri Odamızın Yönetim Kuruluna ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.  

8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ DÜZENLENDİ
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Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen IX. 
Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı 6-7 Aralık 2013 
tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde “Toplumsal Gelişimde Endüstri-İşletme 
Mühendisliği” ana temasıyla gerçekleştirildi.

Kurultayın açılışında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, MMO Eskişehir Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünal, MMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı birer konuşma yaptı.

MMO Eskişehir Şube Başkanı Hakan Ünal açılış 
konuşmasında, kurultayın gezici bir gezici etkinlik olduğunu 
belirterek, “Ülkemizin hangi kentinde endüstri mühendisliği 
alanında bir çalışma, bir ihtiyaç veya bir meslektaş kitlesi 

ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI 
ESKİŞEHİR’DE DÜZENLENDİ

varsa, bu örgüt tüm gücüyle, EİM MEDAK ı ile birlikte 
oradadır. Ne güzel bir gündür ki bu gün bu gezici kurultay, 
sizlerle birlikte kentimizde gerçekleşmektedir” dedi.

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, önceki 
kurultaylarda üzerinde en çok durulan konuların başında, 
endüstri ve işletme mühendislerinin yetki ve sorumluluklarını 
ve serbest meslek uygulamalarını belirleyen yasal 
düzenlemelerin bulunmaması, bu alanda meslek içi eğitim 
ve belgelendirme programlarının yetersizliği konularının 
geldiğini hatırlatarak, bu konuda Oda tarafından sonuç 
alıcı çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Çakar, endüstri 
mühendisliği yetki alanlarının genişletilmesi, mesleki ve 
toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, çalışma 
alanlarında karşılaşılan sorunların aşılmasına yönelik 
çalışmaların başarıya ulaşmasının, büyük çoğunluğu 
örgütsüz olan endüstri ve işletme mühendislerinin meslek 
dalı komisyonu çalışmalarına destek vermesinden, örgütsel 
yapımının güçlendirilmesinden geçtiğini ifade etti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, 
kurultayların kendisini açısından önemine değinerek, 
“Örgütümüzün geldiği nokta açısından, endüstri-işletme 
mühendisliğinin geldiği nokta açısından zaman zaman dikiz 
aynasından geriye bakmak gerekiyor. Bu yapılan çalışmanın 
zaman zaman tekrarlanması gerektiğine çok inanıyorum. Ben 
Oda örgütlülüğünü büyüttüğüne inandığım bu çalışmalar 
içerisinde bulunan tüm endüstri-işletme mühendisi 
arkadaşlarıma, meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Türkiye’de 2014 yerel seçimleri yaklaşırken Mimarlığın 
Sosyal Forumu’nun ikincisi, “Toplumsal Belediyecilik: 
KATILIM / DENEYİM / DİRENİŞ” temasıyla 21–23 Kasım 
2013 tarihlerinde Ankara’da toplandı.

Gezi direnişiyle açığa çıkan kentsel politikalarda  katılımcılık 
talebinin değerlendirildiği Mimarlığın Sosyal Forumu’nda 
yerel yönetimlerin direniş sonrası nasıl şekilleneceği, katılım 
süreçlerinin organizasyonu, kamusal alanların bu ihtiyaca 
cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmesi, kentsel 
dönüşüm yerine kentsel sağlıklaştırmanın katılımcı bir 
süreçle yeniden değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Mimarlar Odası önünden Kolej Meydanı’na gerçekleştirilen 
yürüyüşle başlayan Mimarlığın Sosyal Forumu açılışında 
sırasıyla Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Tezcan 
Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali 
Hakkan, Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu ve TMMOB 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı konuştular. Üç gün 
süren ve “KATILIM, DENEYİM, DİRENİŞ” başlıklarında 
gerçekleştirilen oturumlarda Türkiye’den ve dünyadan 
katılımcıların yer aldığı forumda, toplumsal belediyecilik, 
dünyadan yerel yönetim deneyimleri, direniş mimarlığı ve 
belediyeciliği gibi konularda sunumlar yapıldı.

MİMARLIĞIN SOSYAL FORUMU’NDA 
“KATILIM, DENEYİM, DİRENİŞ” DENEYİMLERİ PAYLAŞILDI
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Peyzaj Mimarları Odası tarafından düzenlenen Peyzaj 
Mimarlığı 5. Kongresi “Dönüşen Peyzaj” temasıyla 14-17 
Kasım 2013 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirildi. Ülkesel 
ölçekte peyzajın/kamusal alanların hızla dönüşümünün 
mekânsal, sosyal, politik ve kültürel dinamiklerinin birlikte 
değerlendirilerek sorgulanması amacıyla düzenlenen 
kongrede, “dönüşen peyzaj”ın farklı boyutları ortaya kondu.

Kongrenin açılışında bir konuşma yapan TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı şunları söyledi:

PEYZAJ MİMARLIĞI 5. KONGRESİ’NDE 
“DÖNÜŞEN PEYZAJ” MASAYA YATIRILDI

Ülkemizin her alanda “dönüştürülmeye” çalışıldığı bu 
dönemde, kongremizin ana teması da “Dönüşen peyzaj” 
olarak belirlenmiş. Ne yazık  ki; kapitalizm, küreselleşme, 
sınırsız liberalleşme ve sanayi kapitalizminin tüketim kültürü, 
insanı doğasına yabancılaştırmakta ve güzellikler karşısındaki 
duyarlılığını kaybettirmekte. Maddi olmayan değerler hızla 
maddi değerlerle yer değiştirmekte. Azami rant beklentileriyle, 
yağmanın kıskacına sokulan kentlerimizin doğal ve kültürel 
değerleri, ormanları, yeşil alanları, sahilleri yok edilmekte, 
kamu arazileri elden çıkarılmakta. Özel düzenlemelerle bu 
değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak yerine bu 
değerlerin üzerinde dolaşan rant beklentilerinin önündeki 
engeller kaldırılmakta, doğal ve kültürel değerlerimiz 
ile birlikte yaşam alanlarımızın geleceği de tehdit altına 
alınmakta. Peyzaj mimarlığı açısından ve genel olarak doğal 
ve kültürel değerlerimiz üzerinde karamsarlık yaratan tüm 
oluşumlara karşın, bugün burada bir araya gelen topluluk 
umut verici... Bugün bu kongrede sorunlar ve çözüm önerileri, 
uygulanması gereken politikalar uzmanlarınca tartışılacak. 
Ben kongre sonuçlarının siyasi karar vericilerce önemsenmesi 
gerektiğini belirtiyor, bu etkinliği düzenleyen Peyzaj Mimarları 
Odamızın Yönetim Kuruluna ve emeği geçen herkese teşekkür 
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.

Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve 
Ziraat Mühendisleri Odası’nın ortaklaşa düzenlediği 2. Ulu-
sal Bağcılık ve Şarap Sempozyumu 31 Ekim-2 Kasım 2013 
tarihleri arasında Denizli EGS Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Birbirinden ayrı düşünülemeyen bağcılık ve 
şarap sektörünün sorunlarını akademik düzeyde ele alarak 
ulusal ve sektörel stratejik hedeflerini belirlemek ve sektörün 
sürdürülebilirliğe ulaşmasında yol haritası çıkarmak amacıyla 
düzenlenen sempozyum kapsamında düzenlenen oturumlarda 
sürdürülebilir bağcılık ve şarapçılık, şarabın tanıtımı ve pazar-
laması, sektörde ulusal ve uluslararası politikalar ele alındı.

Sempozyumun açılışında konuşan Gıda Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Petek Ataman, sempozyumda üst 
düzey yetkililerin olmadığını ifade ederek, önceki sempoz-
yuma 800 kişinin katıldığını anımsattı ve “Açık söylüyorum 
insanlar katılmaya korkuyorlar. Şarap bu topraklardan çıkmış 
üründür. Bizim kültürümüzü, tarihimizi, değerlerimizi yok 
etme şansımız yok. Kayıt dışını nasıl engelleriz diye konuşmak 
zorundayız. Yürütülmekte olan politikalar bu sorunu çözmeye 
yönelik değil. Bizim sorunumuz kayıt dışıdır, haksız rekabettir. 
Bunların üzerine gitmek durumundayız. Ar-Ge çalışmaları 
yapmalıyız. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince bu 
sempozyumları yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da 
konuşmasında, Türkiye’nin geniş bağ alanları ve ekolojik 
uygunluğu ile katma değeri çok yüksek olan şarap üretimin-
de büyük bir potansiyele sahip olmakla birlikte, henüz bu 
potansiyeli yeterince değerlendiremediğini vurguladı. Türk 
şarap sektörünün gelişmesinin, ekonomik açıdan sağlayacağı 
faydanın yanı sıra, şaraba tüm dünyada atfedilen kültürel 
değer düşünüldüğünde, turizm ve ülke tanıtımında da etkili 
olacağını söyleyen Soğancı, “Stratejik hedefleri ve politikaları 
belirlenmiş bir bağcılık ve şarapçılık anlayışı ile uluslararası 
alanda rekabet şansını artırmak hiç de zor değildir” diye 
konuştu.

2. ULUSAL BAĞCILIK VE ŞARAP SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
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Her yıl “8 Kasım Dünya Şehircilik Günü”nü içine alan hafta 
içerisinde, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından farklı 
bir kentte düzenlenen “Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu” 
bu yıl 6–8 Kasım tarihlerinde İzmir’de, Dokuz Eylül 
Üniversitesi ile birlikte, Alsancak DESEM salonlarında 
gerçekleştirildi. 

Kolokyumun bu yılki teması, son yıllarda başta büyükşehir 
belediye sistemi olmak üzere, yerel yönetim sistemindeki 
değişimler ve 2014 yılı Mart ayında gerçekleşecek yerel 
yönetim seçimleri dikkate alınarak “Kent Yönetimi ve 
Planlama” olarak belirlendi. 3 gün süren kolokyumda; 15 
oturum, 3 panel ve 3 farklı sergi gerçekleştirildi.

Kolokyumun açılışında sırasıyla; Dokuz Eylül Üniversitesi 
Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya 
Koç,  TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı 
Nehir Yüksel, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Atilla Orbay, Konak Belediye Başkanı Dr. 
Hakan Tartan, Dokuz Eylül Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Füzün, TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel 
Başkanı Necati Uyar, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu birer konuşma yaptı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
konuşması şöyle:

Değerli Konuklar,

TMMOB’nin uzunca bir süredir değişik kentlerde düzenlediği 
“Kent Sempozyumları” ve yaptığı çalışmalar göstermiştir 
ki; yaşadığımız kentler çağdaş toplumlara yakışır biçimde 
yönetilmemektedir. 

Emperyalizme bağımlı olan Türkiye, 12 Eylül 1980 
darbesinden bu yana yeni liberal temellerde, yerli büyük 
sermaye, yeni sermaye grupları ve ranta dayalı çıkarlar 
doğrultusunda sosyo-ekonomik yapı ve devlet yapısı itibariyle 
yeniden yapılandırılmaktadır. Bu politikaların hayata 

geçirilmesinde kamu hizmetlerinin merkezi yönetimden 
koparılıp küresel piyasaya açılması, kamu hizmet alanının 
daraltılması, dolayısıyla kamu iktidarının yönetsel düzeyde 
sermayeye devredilmesi ana amaç olmuştur.

Bu süreçte yürütülen serbestleştirme ve özelleştirmeler, 
kamusal hizmetlerin piyasaya açılarak ticarileştirilmesi, 
üretimden vazgeçilerek ülke topraklarının dünyanın 
emlak/rant piyasası haline getirilmesi, güvencesiz çalışma 
koşullarının yaygınlaştırılması ve kamu idari yapısının bu 
doğrultuda yeniden düzenlenmesi yerel yönetimlere ve 
kentlere doğrudan yansımıştır. 

“2011 TMMOB Seçim Bildirgesi”nde de belirttiğimiz gibi; 
insanca barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı 
denetimi uygulamalarında; tarım, orman, su, mera, kıyılar vb 
doğal kaynaklarımızın, kentlerin yönetiminde; enerji, gıda 
ve çevreye ilişkin politika ve stratejilerin belirlenmesi ve 
uygulanmasında mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının 
gerektirdiği mesleki denetim ve bilimsel-teknik kriterler 
devre dışı bırakılmaktadır. 

Şehir plancılığı hizmetlerinde kamusal fayda anlayışından 
vazgeçilmiş, serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin 
aracı haline getirilmiş; rant odaklı projelere teslim edilen 
kentlerde plansızlık egemen kılınmıştır. 

Bugün içinde yaşadığımız kentlerin mekansal ve çevresel 
bağlamda, niteliksiz yapılaşmasının, sağlıksız büyümesinin 
ardında; piyasa güçlerinin kent ölçeğinde tek egemen 
olduğu siyasal zeminin yaratılması ve sadece arazi rantına 
endekslenmiş, bu ranta sahip olacak çokuluslu şirketlerin 
kendi çıkarları doğrultusunda geliştirerek kontrol ettikleri bir 
kent ekonomisi anlayışı bulunmaktadır. Bu anlayışın ortaya 
çıkardığı sürekli ve plansız büyüme mekana, enerji, ulaşım, 
su, çöp, atık su gibi teknik altyapı hizmetlerinin yetersizliği 
ve eğitim, sağlık, kültür tesisleri, açık yeşil alanlardan 
yoksun yerleşim alanları olarak, toplumsal alanda da sosyal 
yarılma, ayrışma ve kültürel yozlaşma olarak yansımıştır. 
Gelir eşitsizliğini, sosyal kutuplaşmayı, mekânsal ayrışmayı, 
kentsel gerimi arttırmaktan başka bir şeye yaramamış sorunlar 
çeşitlenmiş ve derinleşmiştir.

Kentsel dönüşüm ve yeniden yapılanma olarak adlandırılan 
süreçlerle belirlenen kent parçalarının, “kentsel dönüşüm” 
adı altında, içinde yaşayanlardan bağımsız, yeni imar hakları 
verilerek sermaye çevrelerine pazarlanması, özelleştirilmesi, 
satılması ya da tahsis edilmesi belli kesimler için ‘köşe dönme’ 
aracı haline getirilmiştir. 

Kente ve bulunduğu doğal çevresine yönelik azami rant 
beklentileri doğrultusunda, Türkiye’de toplumsal düşünce, 
sınıfsal istemler, planlama kavramı, ulusal, bölgesel ve kentsel 
ölçeklerde planlama süreçleri özel yasalar ve yetki karmaşası 

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 37. KOLOKYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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içerisinde sulandırılmış; ülke çıkarı, toplumsal gelecek, 
dayanışma ve ahlaki değerler terk edilmiştir. “Halk” kavramı 
yerine “müşteri” kavramı ile yönetim anlayışı pekiştirilmiş; 
“Bireysellik, özel alan, serbest piyasa, rekabetçilik, yerelcilik, 
yönetişim, sivil toplumculuk, rantiye, yolsuzluk” kavramları 
yükselen değerler haline gelmiştir. 

Kentsel alanlardaki nüfus yığılmasının yarattığı sorunlarla 
birlikte, bütüncül planlamanın benimsenmemiş olması 
denetimsizlik, yanlış arazi kullanım politikaları, cumhuriyet 
tarihine koşut kaçak yapılaşma ve imar affı süreçleriyle de 
beslenmiş, sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentsel çevreler 
oluşturulmamıştır. Özellikle ortak yaşam ve kentlilik 
bilinci geliştirilememiş, kentsel yaşam ve aktiviteler sadece 
ekonomik ilişkilere indirgenmiştir.    

Kentlerde lüks konut alanlarının, alışveriş merkezlerinin 
yaygınlaşması kentleri bir arada tutan unsurları ve ortak 
kullanım alanlarını ortadan kaldırmaktadır. Kentler, giderek 
artan biçimde bütünlüğünü yitirerek birbirinden bağımsız ve 
ilişkisiz parçacıklara bölünmekte, varsıl ve yoksul kesimler 
arası ayrışma ve uzaklaşma fiziksel mekana da yansımaktadır. 
Böylece sosyal kırılmalar hızlanmakta, bu kırık parçalarını 
toplumsal yaşama tehdit olarak geri yönlendiren süreçler de 
egemenler tarafından bilinçli şekilde yönetilmektedir.

Özetle; ülkemizde 1980’den bu yana, kent ve kenti 
çevreleyen ortamlarında doğal ve kültürel varlıkların 
yağması artarak sürdürülmüş, ‘yerelleşme’ aldatmacasıyla 
sadece yağmayı derinleştirmeye hizmet edilmiştir. Son beş 
yıllık dönem içerisinde de, izlenen birçok haber ve olaydan, 
görülen binlerce dava dosyasından anlaşılacağı gibi yerel 
yönetimler, merkezi vesayet altında birer çıkar tezgahı gibi 
çalışmaya devam etmiştir. Tüm kentsel kamusal hizmetlerin 
pervasızca özelleştirilmesi; planlama, imar, kentsel altyapı ve 
ulaşım hizmetlerinde yolsuzlukların artması, kentsel rantın 
yandaş ve varsıl kesimler lehine yönlendirilmesi son dönemde 
de birçok yerel yönetimin temel hedefi olmuş, icraatları 
arasında yerlerini almıştır. 

Tüm bu sorunlara ve olumsuzluklara karşın, demokratik 
katılımın sağlandığı yerel yönetimlerin oluşturulması ve 
çözüm üretilmesi olanaklıdır. 

Sağlıklı kentleşme, kentsel hizmetlerin kamusal hizmet 
kapsamında ele alındığı; barınma, eğitim, sağlık, kültür 
hizmetlerinin insan hakkı olarak görüldüğü; kamu yararı 
öncelikli enerji, çevre ve gıda politikalarının benimsendiği 
ve yerli mühendislik, yerli kaynak kullanımıyla; bağımsızlık, 
planlama, sanayileşme ve kalkınma ile olanaklıdır. Bu 
noktada gerek sağlıklı sanayileşme gerekse güvenli ve 
ergonomik çalışma koşulları, meslek örgütlerinin uluslararası 
standartlar, bilimsel-teknik uygulama ve önlemler eşliğindeki 
mesleki denetimini benimseyen anayasal, sosyal bir devlet 
sistemi ve onun güvenceleri kapsamında gerçekleştirilebilir. 

TMMOB, kentlerimizde var olan sorunların aşılması, sağlıklı, 
yaşanabilir ve güvenli kentsel çevrelerin üretilmesi ve 
kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesini öngörmekte; kent 
halkının, emek ve meslek örgütlerinin demokratik katılımını 
ve denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesini, 
öncelikli ve temel gerek olarak görmektedir.

Bugün, kentlerimizin ve toplumun yerel seçimlerde ihtiyacı 
olan temel yaklaşım, “toplumcu demokratik ve halkçı bir 
yerel yönetim” anlayışıdır. Bu anlayış, katılımcılığın önünü 
açan, toplumun değişik kesimlerine, karar alma, uygulama 
ve denetleme süreçlerinde söz hakkı tanıyan politika ve 
uygulamaların hayata geçirilmesidir. 

TMMOB kent yaşamını ilgilendiren kamu yönetimi, merkezi 
ve yerel yönetim sistemlerini düzenleyen yasaların eksiklik 
ve yetersizliklerinden; yerel yönetim politikalarından, 
anlayışından; planlama, imar, kültür, turizm, kırsal 
alanlar, kentsel hizmetler ve çevreden söz ederken; insan 
sağlığı, doğal çevre, insan hakları-kentli hakları, katılım, 
yaşanabilirlik, toplumsal barış, birlikte yaşama; engelli, 
hasta, çocuk ve kadın duyarlı planlama; hizmetlere 
eşit erişim; sağlıklı çevre; insan odaklı mekanlar gibi 
kavramları referans almayı ve bunları ön plana çıkartmayı 
amaçlamaktadır. 

TMMOB kent sorunlarına ilişkin olarak yerel yönetimler, 
planlama, kentleşme, kamu kaynaklarının dağılımı, yapı 
denetimi, risk-afetler,  çevre, altyapı, enerji, kentsel koruma, 
kentsel dönüşüm kent demokrasisi temalarında sorun 
tespitlerini ve çözüm önerilerini bugüne kadar birçok kez 
kamuoyu ile paylaşmıştır. 

Özerk-demokratik-etkin yerel yönetim, Katılımcı kent 
yönetimi, Etkin kentsel hizmet üretimi, Kamu yararı odaklı 
demokratik kent planlaması, Sağlıklı çevre, Kent ve sağlık, 
Barınma, Afetler ve yerel yönetimler, Ulaşım, Kent kimliği - 
doğal ve kültürel mirasın korunması, Engelsiz kent ortamları, 
Kamu ihale sistemi, yolsuzluklar ve yerel yönetimler ile Kent 
suçları başlıklarında hazırlayıp yayımladığımız raporlar yerel 
ve merkezi iktidarlar tarafından mutlaka algılanmalıdır.

Yaşanabilir kentlere yönelik olarak; Özerk-demokratik- 
etkin yerel yönetim için, Halkçı, toplumcu, katılımcı yerel 
yönetimler için, Demokratik- katılımcı -bütüncül planlama 
için, İnsanlık onuruna yaraşır, sağlıklı bir çevrede yaşam 
için, Her türlü afet olasılığına hazır olabilmek için, Kentsel 
ulaşımda etkin çözümlerin sağlanması için, Doğal, kültürel 
ve tarihi mirası korumak ve geliştirmek için, Kadınların, 
çocukların, engellilerin, yaşlı ve yoksunların toplumsal 
yaşama tam ve eşit yurttaşlar olarak katılımı için, Başka türlü 
bir kentsel dönüşüm ve barınma hakkı için başlıklarında 
yayımladığımız gerçekçi ve uygulanabilir önerilerimiz de 
mutlaka yerine getirilmelidir.
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TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu 9 Kasım 2013 
Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda 
“Yerel Yönetimler ve Kent” paneli düzenledi.

Açılış konuşmasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı’nın yaptığı panelin ilk oturumu TMMOB 
Adana İl Koordinasyon Kurulu’nun “Kentimize Bakış” baş-
lıklı sunumuyla başladı. “İktisadi ve Siyasi Boyutuyla Yerel 
Yönetimler, Kentsel Dönüşüm, Yerel Demokrasi” konulu ilk 
oturumda Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aziz Konukman, 
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nden Mücella Yapıcı ve 
Mersin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ulaş Bayraktar konuşmacı 
olarak yer aldılar.

Panelin “Deneyim Paylaşımı” başlıklı ikinci oturumunda ise 
Sedat Göçmen “Fatsa Deneyimi”,

İkbal Polat “Bursa Nilüfer Belediyesi”, Metin Yeğin “Dünya-
dan Yerel Yönetim Örnekleri” konulu sunum yaptılar.

Panel TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Bahattin Şahin’in mo-
deratörlüğündeki Adana Yerel Yönetim Forumu ile sona erdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
açılış konuşması şöyle:

Değerli Konuklar,

Bu gün emperyalizmin yeni döneminde neo liberal iktisat 
politikaların en çok vurduğu yerler olarak Kentleri gören 
Birliğimiz, son sekiz yıldır 44 ilde kent sempozyumları dü-
zenlemiştir.

TMMOB’nin uzunca bir süredir değişik kentlerde düzenlediği 
“Kent Sempozyumları” ve yaptığı çalışmalar göstermiştir 
ki; yaşadığımız kentler çağdaş toplumlara yakışır biçimde 
yönetilmemektedir.

Emperyalizme bağımlı olan Türkiye, 12 Eylül 1980 darbe-
sinden bu yana yeni liberal temellerde, yerli büyük sermaye, 
yeni sermaye grupları ve ranta dayalı çıkarlar doğrultusunda 
sosyo-ekonomik yapı ve devlet yapısı itibariyle yeniden yapı-

landırılmaktadır. Bu politikaların hayata geçirilmesinde kamu 
hizmetlerinin merkezi yönetimden koparılıp küresel piyasaya 
açılması, kamu hizmet alanının daraltılması, dolayısıyla kamu 
iktidarının yönetsel düzeyde sermayeye devredilmesi ana 
amaç olmuştur.

Bu süreçte yürütülen serbestleştirme ve özelleştirmeler, 
kamusal hizmetlerin piyasaya açılarak ticarileştirilmesi, üre-
timden vazgeçilerek ülke topraklarının dünyanın emlak/rant 
piyasası haline getirilmesi, güvencesiz çalışma koşullarının 
yaygınlaştırılması ve kamu idari yapısının bu doğrultuda ye-
niden düzenlenmesi yerel yönetimlere ve kentlere doğrudan 
yansımıştır.

“2011 TMMOB Seçim Bildirgesi”nde de belirttiğimiz gibi; 
insanca barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı 
denetimi uygulamalarında; tarım, orman, su, mera, kıyılar vb 
doğal kaynaklarımızın, kentlerin yönetiminde; enerji, gıda 
ve çevreye ilişkin politika ve stratejilerin belirlenmesi ve 
uygulanmasında mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının 
gerektirdiği mesleki denetim ve bilimsel-teknik kriterler 
devre dışı bırakılmaktadır.

Şehir plancılığı hizmetlerinde kamusal fayda anlayışından 
vazgeçilmiş, serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin 
aracı haline getirilmiş; rant odaklı projelere teslim edilen 
kentlerde plansızlık egemen kılınmıştır.

Bugün içinde yaşadığımız kentlerin mekansal ve çevresel 
bağlamda, niteliksiz yapılaşmasının, sağlıksız büyümesinin 
ardında; piyasa güçlerinin kent ölçeğinde tek egemen 
olduğu siyasal zeminin yaratılması ve sadece arazi rantına 
endekslenmiş, bu ranta sahip olacak çokuluslu şirketlerin 
kendi çıkarları doğrultusunda geliştirerek kontrol ettikleri bir 
kent ekonomisi anlayışı bulunmaktadır. Bu anlayışın ortaya 
çıkardığı sürekli ve plansız büyüme mekana, enerji, ulaşım, 
su, çöp, atık su gibi teknik altyapı hizmetlerinin yetersizliği 
ve eğitim, sağlık, kültür tesisleri, açık yeşil alanlardan yoksun 
yerleşim alanları olarak, toplumsal alanda da sosyal yarılma, 
ayrışma ve kültürel yozlaşma olarak yansımıştır. Gelir eşitsizli-
ğini, sosyal kutuplaşmayı, mekânsal ayrışmayı, kentsel gerimi 
arttırmaktan başka bir şeye yaramamış sorunlar çeşitlenmiş 
ve derinleşmiştir.

Kentsel dönüşüm ve yeniden yapılanma olarak adlandırılan 
süreçlerle belirlenen kent parçalarının, “kentsel dönüşüm” 
adı altında, içinde yaşayanlardan bağımsız, yeni imar hakları 
verilerek sermaye çevrelerine pazarlanması, özelleştirilmesi, 
satılması ya da tahsis edilmesi belli kesimler için ‘köşe dönme’ 
aracı haline getirilmiştir.

Kente ve bulunduğu doğal çevresine yönelik azami rant 
beklentileri doğrultusunda, Türkiye’de toplumsal düşünce, 
sınıfsal istemler, planlama kavramı, ulusal, bölgesel ve kentsel 

ADANA’DA YEREL YÖNETİMLER VE KENT PANELİ...
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ölçeklerde planlama süreçleri özel yasalar ve yetki karmaşası 
içerisinde sulandırılmış; ülke çıkarı, toplumsal gelecek, da-
yanışma ve ahlaki değerler terk edilmiştir. “Halk” kavramı 
yerine “müşteri” kavramı ile yönetim anlayışı pekiştirilmiş; 
“Bireysellik, özel alan, serbest piyasa, rekabetçilik, yerelcilik, 
yönetişim, sivil toplumculuk, rantiye, yolsuzluk” kavramları 
yükselen değerler haline gelmiştir.

Kentsel alanlardaki nüfus yığılmasının yarattığı sorunlarla 
birlikte, bütüncül planlamanın benimsenmemiş olması 
denetimsizlik, yanlış arazi kullanım politikaları, cumhuriyet 
tarihine koşut kaçak yapılaşma ve imar affı süreçleriyle de 
beslenmiş, sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentsel çevreler 
oluşturulmamıştır. Özellikle ortak yaşam ve kentlilik bilinci 
geliştirilememiş, kentsel yaşam ve aktiviteler sadece ekono-
mik ilişkilere indirgenmiştir.   

Kentlerde lüks konut alanlarının, alışveriş merkezlerinin 
yaygınlaşması kentleri bir arada tutan unsurları ve ortak 
kullanım alanlarını ortadan kaldırmaktadır. Kentler, giderek 
artan biçimde bütünlüğünü yitirerek birbirinden bağımsız ve 
ilişkisiz parçacıklara bölünmekte, varsıl ve yoksul kesimler 
arası ayrışma ve uzaklaşma fiziksel mekana da yansımaktadır. 
Böylece sosyal kırılmalar hızlanmakta, bu kırık parçalarını 
toplumsal yaşama tehdit olarak geri yönlendiren süreçler de 
egemenler tarafından bilinçli şekilde yönetilmektedir.

Özetle; ülkemizde 1980’den bu yana, kent ve kenti çevre-
leyen ortamlarında doğal ve kültürel varlıkların yağması 
artarak sürdürülmüş, ‘yerelleşme’ aldatmacasıyla sadece 
yağmayı derinleştirmeye hizmet edilmiştir. Son beş yıllık dö-
nem içerisinde de, izlenen birçok haber ve olaydan, görülen 
binlerce dava dosyasından anlaşılacağı gibi yerel yönetimler, 
merkezi vesayet altında birer çıkar tezgahı gibi çalışmaya 
devam etmiştir. Tüm kentsel kamusal hizmetlerin pervasızca 
özelleştirilmesi; planlama, imar, kentsel altyapı ve ulaşım 
hizmetlerinde yolsuzlukların artması, kentsel rantın yandaş 
ve varsıl kesimler lehine yönlendirilmesi son dönemde de 
birçok yerel yönetimin temel hedefi olmuş, icraatları arasında 
yerlerini almıştır.

Değerli Katılımcılar,

Tüm bu sorunlara ve olumsuzluklara karşın, demokratik ka-
tılımın sağlandığı yerel yönetimlerin oluşturulması ve çözüm 
üretilmesi olanaklıdır.

Sağlıklı kentleşme, kentsel hizmetlerin kamusal hizmet 
kapsamında ele alındığı; barınma, eğitim, sağlık, kültür 
hizmetlerinin insan hakkı olarak görüldüğü; kamu yararı 
öncelikli enerji, çevre ve gıda politikalarının benimsendiği 
ve yerli mühendislik, yerli kaynak kullanımıyla; bağımsızlık, 
planlama, sanayileşme ve kalkınma ile olanaklıdır. Bu nok-
tada gerek sağlıklı sanayileşme gerekse güvenli ve ergonomik 
çalışma koşulları, meslek örgütlerinin uluslararası standartlar, 
bilimsel-teknik uygulama ve önlemler eşliğindeki mesleki 

denetimini benimseyen anayasal, sosyal bir devlet sistemi ve 
onun güvenceleri kapsamında gerçekleştirilebilir.

TMMOB, kentlerimizde var olan sorunların aşılması, sağlıklı, 
yaşanabilir ve güvenli kentsel çevrelerin üretilmesi ve kentsel 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesini öngörmekte; kent halkının, 
emek ve meslek örgütlerinin demokratik katılımını ve dene-
timini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesini, öncelikli ve 
temel gerek olarak görmektedir.

Bugün, kentlerimizin ve toplumun yerel seçimlerde ihtiyacı 
olan temel yaklaşım, “toplumcu demokratik ve halkçı bir 
yerel yönetim” anlayışıdır. Bu anlayış, katılımcılığın önünü 
açan, toplumun değişik kesimlerine, karar alma, uygulama 
ve denetleme süreçlerinde söz hakkı tanıyan politika ve 
uygulamaların hayata geçirilmesidir.

TMMOB kent yaşamını ilgilendiren kamu yönetimi, merkezi 
ve yerel yönetim sistemlerini düzenleyen yasaların eksiklik 
ve yetersizliklerinden; yerel yönetim politikalarından, anlayı-
şından; planlama, imar, kültür, turizm, kırsal alanlar, kentsel 
hizmetler ve çevreden söz ederken; insan sağlığı, doğal çevre, 
insan hakları-kentli hakları, katılım, yaşanabilirlik, toplumsal 
barış, birlikte yaşama; engelli, hasta, çocuk ve kadın duyarlı 
planlama; hizmetlere eşit erişim; sağlıklı çevre; insan odaklı 
mekanlar gibi kavramları referans almaktadır.

TMMOB kent sorunlarına ilişkin olarak yerel yönetimler, 
planlama, kentleşme, kamu kaynaklarının dağılımı, yapı 
denetimi, risk-afetler,  çevre, altyapı, enerji, kentsel koru-
ma, kentsel dönüşüm kent demokrasisi temalarında sorun 
tespitlerini ve çözüm önerilerini bugüne kadar birçok kez 
kamuoyu ile paylaşmıştır.

Özerk-demokratik-etkin yerel yönetim, Katılımcı kent 
yönetimi, Etkin kentsel hizmet üretimi, Kamu yararı odaklı 
demokratik kent planlaması, Sağlıklı çevre, Kent ve sağlık, 
Barınma, Afetler ve yerel yönetimler, Ulaşım, Kent kimliği - 
doğal ve kültürel mirasın korunması, Engelsiz kent ortamları, 
Kamu ihale sistemi, yolsuzluklar ve yerel yönetimler ile Kent 
suçları başlıklarında hazırlayıp yayımladığımız raporlar yerel 
ve merkezi iktidarlar tarafından mutlaka algılanmalıdır.

Yaşanabilir kentlere yönelik olarak; Özerk-demokratik- etkin 
yerel yönetim için, Halkçı, toplumcu, katılımcı yerel yöne-
timler için, Demokratik- katılımcı -bütüncül planlama için, 
İnsanlık onuruna yaraşır, sağlıklı bir çevrede yaşam için, Her 
türlü afet olasılığına hazır olabilmek için, Kentsel ulaşımda 
etkin çözümlerin sağlanması için, Doğal, kültürel ve tarihi 
mirası korumak ve geliştirmek için, Kadınların, çocukların, 
engellilerin, yaşlı ve yoksunların toplumsal yaşama tam ve 
eşit yurttaşlar olarak katılımı için, Başka türlü bir kentsel 
dönüşüm ve barınma hakkı için başlıklarında yayımladığımız 
gerçekçi ve uygulanabilir önerilerimiz de mutlaka yerine 
getirilmelidir.

Etkinliğimizin verimli geçmesi dileğiyle, hepinize saygılar 
sunuyorum. 
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12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57’de Merkez üssü Düzce 
ilçesinde aletsel büyüklüğü 7.2 olan bir deprem meydana geldi. 
30 saniye süreyle etkili olan deprem 845 yurttaşın ölümüne, 15 
000 civarında konut ve işyerinin ağır hasar görmesine neden 
oldu. 17 Ağustos Kocaeli Depreminin 3 ay sonrasında yaşanan 
bu ikinci afet, ülkemiz deprem gerçekliğinin ne derece göz ardı 
edilmiş olduğunu ağır bir fatura ile birlikte ortaya çıkardı.

Ertesi günü yayınlanan gazetelerin sayfaları ve televizyon ek-
ranları “Devletimiz büyüktür; yaralar hemen sarılacak; yıkılan 
konutların yerine yenisi hemen yapılacak; sorumlular cezalan-
dırılacak” şeklinde sözlerle doldu.

12 Kasım 1999 Depreminin üzerinden geçen 14 yılın ardından 
geriye baktığımızda bu sözlerin, yetkililerin bildik söylemleri 
olmanın ötesine geçmediğini görüyoruz. En son örneğini 23 
EKİM 2011 Van Depreminde yaşadığımız gibi 14 yıllık süre 
sonunda hala işin başındayız, afetlere hazırlık konusundaki 
hızımız kelebek uçuşunu geçemedi.

Dünya, üzerindeki her şeyin hareket ve değişim içinde oldu-
ğu dinamik bir varlıktır ve depremler bu doğal süreçlerin bir 
parçasıdır. Bir doğa olayı olan depremlerin herhangi bir irade 
ile durdurulması, değiştirilmesi mümkün değildir. Depremler 
sarsmaya devam edecekler. Ancak, varolan ekonomik, siyasal, 
kültürel ve afet yönetim sistemimiz içinde bu doğa olaylarının 
afete dönüşmesi kaçınılmaz gibi gözüküyor. depremleri değişti-
remeyiz ancak sistemi değiştirebiliriz.

Sosyal, ekonomik ve siyasal bütün yapılar rant ekonomisinin 
egemenliği altında olduğu sürece bu sistemde yapıların ayakta 
kalması mümkün değildir. Uygulanan ekonomik, siyasal, sosyal, 
kültürel politikaların kendilerinin birer fay, kırılma hattına dö-
nüştüğü koşullar altında depremlerle mücadele teknik bir konu 
olmaktan çıkıp siyasal bir boyut kazanmıştır.

Aslında hepsi birer sıradan doğa olayı olan deprem, heyelan, çığ 
ve kaya düşmesi, su baskını vb. olaylar;

Bilinçsizce verilmiş yer seçimi kararları,

Jeolojik, jeofizik ve jeoteknik verilerden yoksun imar planları,

Düşük standartlarda ve mühendislik hizmeti görmemiş yapı 
üretimi,

kısaca ranta dayalı hızlı ve düşük nitelikli kentleşme ve sosyo-e-
konomik politikalar sonucu afet’e dönüşmektedir.

Daha güvenli, daha sağlıklı ve yaşanabilir çevrede yaşamak her 
yurttaş için temel bir insan hakkıdır. Yıkıcı afet zararlarına yol 
açan nedenler ülkedeki sosyo - ekonomik koşullardan ve siyasal 
ilişkilerden bağımsız değildir. Afet güvenliğinin sağlanması diğer 
tüm toplumsal olgular gibi siyasal bir etkinlik alanıdır. Ülkedeki 
üretim ve paylaşım süreçlerine, gelir dağılımına, eğitim politi-

kalarına, kültürel gelişime vb müdahale edilmeden, var olan 
ekonomik, siyasal ilişkiler bu şekilde sürdüğü sürece, afetler 
sorun olmaya devam edecektir. Sorunun değil, çözümün bir 
parçası olmak için demokratik kitle örgütleri, sendikalar, mahalle 
dernekleri vb biçimlerdeki örgütlü kitlesel sivil katılımının afet 
hizmetlerine yönelik her aşamada eşgüdüm içerisinde olması 
gereklidir. Afet hizmetlerinin kamu yararı ve bilimsel - teknik 
kriterlere uygunluğu sadece hükümet kararları ile değil ancak 
bu şekilde güvence altına alınabilir.

Yapılan araştırmalar dünyada afetlerden etkilenen insan sayısı-
nın her yıl %6 arttığını, afetlerden etkilenen insanların %90’ının 
az gelişmiş ülkelerde yaşadığını göstermektedir. Kaynaklarının 
eşitsiz dağılımı ve egemen kapitalist politikalar az gelişmiş 
ülkeleri ve yoksulları afetlere karşı daha savunmasız bir hale 
getirmiştir. Pakistan Depremi 88.000’lere ulaşan ölü sayısı ile 
bu olgunun en son ve somut örneği olmuştur.

Afetler karşısında giderek artan korumasızlığa karşı: herkes için 
yeterli konut temin etme ve insan yerleşmelerini daha güvenli, 
daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak, gerekli planlama mekaniz-
maları ve kaynakları sağlayarak doğal afetlerin ve diğer acil 
durumların insan yerleşimleri üzerindeki etkilerini hafifletmek, 
afetten etkilenen yerleşimlerin gelecekteki afetlerle ilgili riskle-
rini azaltmak için yapılacak işlerin başında: ülkemizde neoliberal 
politikalardan arındırılmış kamusal çıkar ve bilimsel önceliklere 
dayanan bir mühendislik-mimarlık-plancılık anlayışının oluştu-
rulması gelmektedir.

Bu duyarlılığı taşıyan bizler;Yönetim Sistemimizin liberal 
yaklaşımlardan arındırılmasını, kamu yararı, bilimsel normlar, 
katılımcılık çerçevesinde yeniden ve ivedilikle oluşturulması ge-
rekliliğini merkezi ve yerel yönetim kurumlarındaki yöneticilere 
bir kez daha hatırlatıyoruz.

Sorunu çözmekten uzak, özelleştirmeci anlayışın ve sistemin 
değiştirilmesi, yerine kamusal yarar ve denetimin egemen olduğu 
yeni bir sistemin inşa edilmesi gereklidir. Depremleri değiştire-
meyiz, ancak sistemi değiştirebiliriz.

BURSA İKK: İNSAN ONURUNA YAKIŞIR, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ 
KONUTLARDA YAŞAMAK HER İNSANIN HAKKIDIR. DEPREMİ ASLA 

UNUTTURMADIK VE ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ”
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü nedeniyle 12 Kasım 2013 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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BİR YEŞİL ALANI DAHA KURTARDIK...

Edirne Merkez Şükrüpaşa mahallesi, 1911 ada, 1 nolu 
parselde bulunan yeşil alan üzerine yapımına başlanan Edirne 
Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği lokal inşaatı için; 
şehircilik ve planlama ilkelerine, imar mevzuatına uygun 
olmadığı gerekçesi ile açtığımız dava neticelenmiştir.

Edirne İdare Mahkemesi gerekçeli kararını açıklayarak 
ruhsatı iptal etmiştir. Haklılığımız mahkemenin kararıyla bir 
kez daha ortaya çıkmıştır.

Bu dava Edirne Belediyesine yeşil alanlarda yapılaşma 
kapsamında açılan ve kazanılan 2. Davadır. İlk dava olan 
Sarayiçi İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği adına verilen 
inşaat ruhsatı yine açtığımız dava ile iptal edilmiş, kaba inşaatı 
tamamlanmış 2 katlı betonarme bina yıktırılmıştır. Bundan 
ders almayarak, tüm uyarı ve itirazlarımıza karşın “Edirne 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği” adına idari bina ve lokal 
binası için ruhsat düzenlenmiş inşaata başlanmıştır. Neyse 
ki hukukun üstünlüğü, bilimin ve tekniğin ışığında açılan 
dava kazanılmış söz konusu ruhsat iptal ettirilerek bir yeşil 
alan daha kentlilerimize kazandırılmıştır.

YEŞİL ALANLAR DERNEK LOKAL ALANLARI 
DEĞİLDİR...

Hiçbir dernek, oda, vakıf vb. kurumlarla bir problemimiz söz 
konusu değildir. Talebimiz ve mücadelemiz; yeşil alanların 
ranta dönüştürülmemesi, aktif doğru kullanımı, gerçek ve tek 
sahibi olan kentlilerin, kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü 
ile dinlenme ihtiyaçları için oluşturulan park alanlarından, 
toplumun tüm kesimlerinin eşit ve özgürce faydalanması 
çabasıdır.

Edirne’de ki dernek, vakıf, meslek odası, tüm sivil toplum 
örgütlerine çağrımızdır. YEŞİL ALANLAR LOKAL 
ALANLARI DEĞİLDİR. Kentin atıl kalmış tekrardan ilgiye, 
yaşatılmaya ihtiyacı olan mekanları varken, üstelik böylesine 
mekanların tekrardan kente kazandırılması öncelikle sivil 
toplumun ödevi olduğu halde, kentlerde daha fazla yeşil alan 
hedefi tartışmasız bir çok sivil toplumun amacı olduğu halde, 
lokal, idari bina gibi tesisler için Belediyeden yeşil alan talep 
edilmesi anlaşılır değildir.

EDİRNE BELEDİYE  MECLİS  ÜYELERİNE 
SESLENİYORUZ...

Edirne İmar planlarında açıklanan sökülebilir taşınabilir, 
park için gerekli tesisler yapılır şartları dışında parklarda 
yapılaşmalara izin vermeyiniz. Kazandığımız davalarda Edirne 
İdare Mahkemesi kararları ile yukarıda belirttiğimiz yeşil alan 

yapılaşma şartları tescillenmiştir, davalar emsal niteliğindedir. 
İmar planlarında belirtilen yeşil alan yapılaşma şartlarının 
değiştirilmesine müsaade etmeyin, YEŞİL ALANLARIN 
RANTA VE TALANA AÇILMASINI DURDURUN...

HUKUKUN GEREĞİNİ YAPIN....

Söz konusu yeşil alanda, şehircilik ve planlama ilkelerine, 
imar mevzuatına aykırılığı hukuken tespit edilen dernek 
binası inşaatı çalışmalarında, betonarme temel inşaatı için 
kot farkı bahane edilerek gereksiz yere derin hafriyat yapılmış, 
“Milli Eğitim Fidanlığı” tabelası bulunan yeşil alanda parkın 
doğal peyzajı bozulmuş yeşil bitki örtüsü hafriyatla alınmış, 
üzerindeki ağaçlar kesilmiş ve Edirne ili Okul ve Öğrencileri 
Koruma Güçlendirme Derneği tarafından yaptırılan çeşme 
yıkılmıştır.

Şimdi hukukun gereğini yapın; park alanı üzerinde bulunan 
inşaat malzemeleri ile beton temel ve kütleleri kaldırılarak 
yeşil alanı aslına uygun eski haline getirin ve kentlilerin yeşil 
bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçları için oluşturulan park 
alanını gerekli peyzaj çalışmaları ile kamunun kullanımına 
açın.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 
KAMU YARARINA PLANLARIN YANINDADIR...

Edirne’de şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine aykırı 
tüm yeşil alanlarda yapılaşma uygulamalarının takipçisi 
olacağız.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Edirne 
İl Koordinasyon Kurulu (İKK) olarak; bugün yeşil alanlarda 
yapılaşma ve kullanım ilkelerinde davrandığımız gibi, bundan 
sonrada yasalara, şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine 
uygun planların yanında ve kamu yararı gözetmeyen planların 
karşısında olan duruşumuza devam edeceğimizi bir kez daha 
kamuoyu ile paylaşmak isteriz. 

Saygılarımızla,

Nihat ÇOLAK
TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 

EDİRNE İKK: BİR YEŞİL ALANI DAHA KURTARDIK…
TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu, açtıkları dava sonucu Edirne Merkez Şükrüpaşa mahallesinde yeşil alan üze-
rinde yapımına başlanan lokal inşaatının ruhsatının Edirne İdare Mahkemesince iptal edilmesi üzerine 21 Kasım 2013 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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AKP’nin “ustalık” döneminde Türkiye, toplumsal yaşamda, 
kamu yönetiminde, kamusal görev ve işbölümü paylaşımında, 
kamu açısından hayati önem taşıyan kurumlarda ve meslek 
alanlarında köklü değişiklilikler yaşıyor. Kentler, akarsular, 
yeşil alanlar, kamusal yatırımlar, çalışma yaşamı, eğitim, 
sağlık, yargı ve benzeri alanlar, değişen ekonomik-siyasal-
kültürel tercihlere bağlı ve bir bütün olarak gerici, neoliberal 
temelde düzenlenmektedir.

Kuruldukları günden bu yana iktidarların karar ve 
tasarruflarını toplumsal yarar ve mesleki fayda süzgecinden 
geçiren, mesleki-bilimsel doğruları dayanak alarak muhalif 
tavrını ülkenin en karanlık dönemlerinde bile sergilemekten 
geri durmayan TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, AKP 
iktidarının topyekûn saldırı dalgasının önde gelen 
hedeflerinden biridir.

Nitekim son birkaç yıldır mesleki alanlarda gerçekleştirilen 
mevzuat değişiklikleri ile mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığı mesleklerinin evrensel kabulleri ve bilimsel 
gereklilikleri yok sayıldı. Meslek Odalarının kamu adına 
yapmakla mükellef olduğu mesleki denetimler ortadan 
kaldırıldı. Meslek Odalarının üyeleriyle kurduğu ilişki 
zayıflatılmak istendi, ekonomik kaynakları kısıtlandı. 
Yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle mesleki 
denetim uygulamalarının denetimsizliğe itildiğine, zafiyete 
uğratıldığına dair görüşlerimizi kamuoyuyla defalarca 
paylaştık.

Bilinmesini isteriz ki, AKP iktidarının TMMOB ve bağlı 
Odaları üzerinde kurduğu baskıya, mesleki dayanışma ilişkisi 
geliştirerek, geleneksel mücadeleci ruhumuzu diri tutarak 
ve en zor şartlarda kararlılığımızı sergileyerek direneceğiz. 

AKP iktidara geldiği günden bu güne kadar devlet 
olanaklarını kullanarak seçimlerine müdahale ettiği halde 
ele geçiremediği TMMOB’ye bağlı meslek Odalarını yasal 
düzenlemelerle ele geçirmeye çalışıyor.  Rant politikaları ile 
kentlerimizi, yaşam alanlarımızı, doğayı ve tüm çevremizi 
talan eden AKP’ye karşı çıkan TMMOB ve bağlı Odaları, 
iktidara geldiği günden bu güne AKP’nin saldırılarına karşı 
direniyor. En son Taksim Gezi Parkı olayları sonrasında iyice 
artan bu saldırılarla TMMOB’nin sesini kesemeyen AKP 
iktidarı bu günlerde yeni adımlar atıyor. 

Başbakan Erdoğan’ın özel yaşama müdahale anlamına gelen 
ve öğrenci evlerini hedef gösteren konuşmasının yarattığı 
tartışma ortamında, Bakanlar Kurulu sessiz sedasız bir karara 
imza attı. Kararın, TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının 
yeni bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya kalacağının habercisi 
olduğundan kuşkumuz yok. Çünkü Bakanlar Kurulu, 12 
Eylül hukukunu işleterek Meslek Odalarının “mali ve İdari 
denetime” tabi tutulacağını hükmetti. Bu doğrultudaki ilk 
karar, Orman Mühendisleri Odası’nın mali ve idari açıdan 
denetiminin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na verilmesi 
oldu. TMMOB’ye bağlı 11 Odanın ise Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın denetimi altına alınmasıyla ilgili kararın da 
bugün yarın açıklanması bekleniyor.

BURSA İKK: TMMOB TÜM SALDIRILARA KARŞIN TOPLUMSAL VE
MESLEKİ YARARI SAVUNMAK İÇİN 
MÜCADELEYE DEVAM EDECEKTİR

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB’ye bağlı odalar üzerinde bakanlıklarca vesayet uygulanmasına yönelik 
olarak 11 Kasım 2013 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.



48 birlik haberleri
Kasım - Aralık 2013/Sayı 153

Nereden ne bulur yaparım da TMMOB’ye bağlı Odaların 
sesini keserim, diye düşünen AKP iktidarı, 1983 yılında 12 
Eylül Faşist cuntası döneminde, yine TMMOB’nin sesini 
kesme amacıyla yapılan bir Kanun Hükmünde Kararname 
düzenlemesini bulup işletmeye karar vermiştir. Şu noktanın 
bilinmesini istiyoruz: TMMOB Kanunu’ndaki ilgili hüküm, 
1983 yılında, yani 12 Eylül darbe döneminde, 12 Eylül 
faşizminin ruhuna uygun olarak eklenmiş ancak ne o 
dönemde ne de ondan sonraki Hükümetler döneminde 
uygulamaya alınmıştır. Askeri vesayeti ortadan kaldırmakla 
övünen bir siyasi iktidarın, bu ülkenin mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının örgütü üzerinde 12 Eylül düzenlemesini 
esas alan bir vesayet ilişkisi tesis etmesini kabullenmemiz 
mümkün değildir. AKP iktidarının 12 Eylülcüleri aratmayacak 
derecede, otoriter ve faşizan yaklaşıma sahip olduğu şimdiye 
dek defalarca görülmüştür. Bugün karşı karşıya kaldığımız 
durum bunun son ve dramatik örneğidir. Mühendis, 
mimar,  şehir plancıları buna izin vermeyecektir. 12 Eylül 
yasalarından, antidemokratik yol ve yöntemlerden medet 
uman AKP iktidarı aslında kendi sonunu hazırlamaktadır.

Mühendislik, en az insanlık tarihi kadar eski bir meslektir; 
uygarlıkları var etmiş ve geleceğe taşımıştır.  TMMOB yarım 
asrı çoktan tamamladığı ömründe, Anayasa’dan aldığı güçle 
kamusal ve toplumsal yarar ilkesinden asla taviz vermemiş, 
bilimsel-mesleki kabullerin taşıyıcısı, savunucusu olmuştur. 

Üzerimizde kurulmak istenen vesayet ilişkisinin nedeni 
TMMOB’nin bu özelliğidir.

TMMOB ve bağlı Odaların, AKP’nin havsalasının 
alamayacağı ölçüde temiz olduğu kamuoyunun malumudur. 

Biz ki, acılar döneminden, zorlu günlerden ellerimizi 
kirletmeden, başımız dik çıkmasını bildik; kimsenin kuşkusu 
olmasın yine biliriz. 

Tüm kamuoyuna sesleniyoruz. TMMOB’ye bağlı Odalar 
Anayasa’nın 135. maddesine göre kurulmuş kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır, demokratik meslek 
Odalarıdır. Her bir Odamızın Anayasa’dan ve 6235 
sayılı TMMOB Yasası’ndan aldığı yetkiyle oluşturduğu 
uygulama yönetmelikleri doğrultusunda Genel Kurulları, 
Yönetim Kurulları, Onur Kurulları, Denetim Kurulları 
bulunmaktadır. Bu kurullar Anayasa’nın 135. maddesi 
doğrultusunda Odaların her türlü idari ve mali denetimlerini 
gerçekleştirmektedir. Meslek Odalarımızın iktidarın 
entrikacı, rantçı denetçilerine ihtiyacı yoktur.

İddia ediyoruz, TMMOB’ye bağlı meslek Odaları AKP 
hükümetinin elindeki tüm kurum ve kuruluşlardan daha 
şeffaf ve temizdir. 

Duyuruyoruz: TMMOB’yi susturmaya 12 Eylülcülerin gücü 
yetmedi, 12 Eylülcü paşalara özenenlerin hiç yetmez. 

Meslek Odaları susmadı, susmaz. 

Fikri DÜŞÜNCELİ
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

AKP 12 Eylül Döneminin Faşist, Vesayetçi Yasal 
Düzenlemelerini Kullanarak TMMOB’ye Saldırmaya 
Devam Ediyor

AKP’nin “ustalık” döneminde Türkiye, toplumsal yaşamda, 
kamu yönetiminde, kamusal görev ve işbölümü paylaşımında, 
kamu açısından hayati önem taşıyan kurumlarda ve meslek 
alanlarında köklü değişiklilikler yaşıyor. Kentler, akarsular, 
yeşil alanlar, kamusal yatırımlar, çalışma yaşamı, eğitim, 
sağlık, yargı ve benzeri alanlar, değişen ekonomik-siyasal-
kültürel tercihlere bağlı ve bir bütün olarak gerici, neoliberal 
temelde düzenlenmektedir.

Kuruldukları günden bu yana iktidarların karar ve 
tasarruflarını toplumsal yarar ve mesleki fayda süzgecinden 

geçiren, mesleki-bilimsel doğruları dayanak alarak muhalif 
tavrını ülkenin en karanlık dönemlerinde bile sergilemekten 
geri durmayan TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, AKP 
iktidarının topyekûn saldırı dalgasının önde gelen 
hedeflerinden biridir.

Nitekim son birkaç yıldır mesleki alanlarda gerçekleştirilen 
mevzuat değişiklikleri ile mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığı mesleklerinin evrensel kabulleri ve bilimsel 
gereklilikleri yok sayıldı. Meslek Odalarının kamu adına 
yapmakla mükellef olduğu mesleki denetimler ortadan 
kaldırıldı. Meslek Odalarının üyeleriyle kurduğu ilişki 
zayıflatılmak istendi, ekonomik kaynakları kısıtlandı. 
Yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle mesleki 

İZMİR İKK: AKP 12 EYLÜL DÖNEMİNİN FAŞİST, VESAYETÇİ 
YASAL DÜZENLEMELERİNİ KULLANARAK 
TMMOB’YE SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB’ye bağlı odalar üzerinde bakanlıklarca vesayet uygulanmasına yönelik 
olarak 12 Kasım 2013 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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denetim uygulamalarının denetimsizliğe itildiğine, zafiyete 
uğratıldığına dair görüşlerimizi kamuoyuyla defalarca 
paylaştık.

AKP İktidara geldiği günden bu güne kadar devlet 
olanaklarını kullanarak seçimlerine müdahale ettiği halde 
ele geçiremediği TMMOB’ye bağlı meslek odalarını yasal 
düzenlemelerle ele geçirmeye çalışıyor.  Rant politikaları ile 
yaşam alanlarımızı, doğayı, çevremizi talan eden AKP’ye 
karşı çıkan TMMOB ve bağlı odaları,  AKP’nin iktidara 
geldiği günden bu güne  yaptığı saldırılarına karşı direniyor.  
Bu süre içerisinde her türlü yasal düzenlemeler kullanılarak 
üyeleriyle ilişkileri koparılmaya, kamusal denetim görevleri 
ellerinden alınmaya, gelir kaynakları yok edilmeye çalışılıyor. 
En son Taksim Gezi Parkı olayları sonrasında iyice artan bu 
saldırılarla TMMOB’nin sesini kesemeyen AKP iktidarı bu 
günlerde yeni saldırılar planlıyor. 

Nereden ne bulurum da TMMOB’ye bağlı Odaların sesini 
keserim diye düşünen AKP iktidarı 1983 yılında 12 Eylül 
Faşist cuntası döneminde yine TMMOB’nin sesini kesme 
çabalarıyla gerçekleştirilmiş bir yasal düzenlemeyi bulup 
işletmeye karar vermiş görünüyor.  TMMOB’ye bağlı 
meslek odalarını idari ve mali denetiminin Bakanlar Kurulu 
kararıyla ilgili bakanlıklar tarafından yapılacağını içeren 
yasa maddesi tarihin tozlu raflarından bulup çıkaran AKP 
ilk icraatini gerçekleştirerek 7 Kasım 2013 tarihli resmi 
gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla TMMOB 
Orman Mühendisleri Odası’nı idari ve mali denetimini 
Orman ve Su İşleri Bakanlığına vermiştir. TMMOB’ye 
bağlı 11 odanın idari ve mali denetiminin de Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’na verilmesi 
doğrultusunda kararnamenin de 
Çevre ve şehircilik Bakanlığı’nın 
talebi doğrultusunda imzaya 
açılmış bulunmaktadır. Kalan 
diğer odalarında sırada olduğu 
bilinmektedir.

A K P  ke n d i  r a n t  d ü z e n i n i 
sürdürebilmek için her türlü faşist 
yöntemi ve uygulamayı yürürlüğe 
sokmaktan çekinmeyeceğini 
özellikle gezi olayları süresince 
kanıtlamıştı. Bu konuda hiç bir 
muhalif yapıya söze tahammül 
edemeyen kibrinden başı dönmüş 
hükümet bu konuda muhalif 
olabilecek hiçbir kişi kurum ya da 
kuruluşa yaşam hakkı tanımıyor, 
onları yok etmek için her türlü 
devlet olanağını gözü dönmüş bir 

şekilde kullanmayı sürdürüyor.

AKP uygulamaya soktuğu yöntemlerle her fırsatta eleştirdiği 
12 Eylül faşist cunta döneminin bir uzantısı hatta ondan 
daha gerici bir yapıda olduğunu tescil etmiş durumdadır. 12 
Eylül Faşist Cuntasının bile uygulamadığı gerici yasayı AKP 
Hükümeti uygulamaya çalışmaktadır.

Biz ki, acılar döneminden, zorlu günlerden ellerimizi 
kirletmeden, başımız dik çıkmasını bildik; kimsenin kuşkusu 
olmasın yine biliriz. 

Buradan tüm kamuoyuna sesleniyoruz.

TMMOB’ye bağlı odalar Anayasanın 135 maddesine göre 
kurulmuş demokratik meslek Odalarıdır. Her bir odamızın 
Anayasadan ve TMMOB yasasından aldığı yetkiyle 
oluşturduğu uygulama yönetmelikleri doğrultusunda Genel 
Kurulları, Yönetim kurulları, Onur Kurulları, Denetim 
Kurulları bulunmaktadır. Bu kurullar odaların her türlü 
idari ve mali denetimlerini gerçekleştirmektedir. Meslek 
Odalarımızın sizin entrikacı denetçilerine ihtiyacı yoktur.  
iddia ediyoruz TMMOB’ye bağlı meslek odaları AKP 
hükümetinin  elindeki tüm kurum ve kuruluşlardan daha 
şeffaf ve temizdir. 

Kamuoyuna duyurumuzdur.

TMMOB’yi susturmaya 12 Eylül Faşist cuntasının gücü 
yetmedi onun uzantısı, AKP Hükümetinin de gücü yetmez.

Meslek Odaları Susmadı, Susmayacak.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu  
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Hiçbir saldırı TMMOB’nin mücadelesini engelleyemez!

TMMOB, bilgi ve birikimini her zaman, her koşulda toplum 
yararına sunmaya, toplumsal mücadele içinde yer almaya 
devam edecektir!

Siyasi iktidarın otoriter, faşizan, baskıcı uygulamalarına her 
gün bir yenisi daha eklenmektedir.

AKP iktidarı, gerici, neoliberal politikasını egemen 
kılma adına, demokratik hak mücadelelerini şiddet 
kullanarak bastırmakta; halk, ülke yararına mücadele eden 
örgütlenmeleri etkisizleştirmenin yeni yollarını aramaktadır. 
Yaşam alanlarımız, kentlerimiz bu anlayışın egemenlik kurma 
uygulamalarının altında her geçen gün sosyal, kültürel, etik 
değerlerden uzaklaştırılmaktadır.     

TMMOB; kurulduğu günden beri iktidarların değil, 
toplumsal yararın yanında yer almayı kendine şiar edindiği 
için; AKP’nin, gerici, neoliberal uygulamalarına karşı dirençle 
durduğu için, iktidarın önemli hedeflerinden biri haline 
gelmiştir. 

Otoriter, baskıcı, faşist iktidarların ortak yönleri toplumun 
örgütlü mücadelesinden korkmalarıdır.  AKP iktidarının da 
örgütlülükten, hak mücadelelerinden, demokratik taleplerini 
dile getirenlerden korktuğuna pek çok kez şahit olmaya 
devam ediyoruz.

Bilindiği gibi bir süre önce gece yarısı operasyonu ile 
TMMOB’nin mesleki denetimini ortadan kaldıran AKP, 
şimdi de, 12 Eylül hukukunu işleterek Meslek Odalarının 
“mali ve idari denetime” tabi tutulacağını hükmetti.

İlk olarak, Orman Mühendisleri Odası’nın mali ve idari 
açıdan denetiminin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na 
verilmesi kararı çıkartıldı.  TMMOB’ye bağlı 11 odanın 
idari ve mali denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 

verilmesi doğrultusundaki kararname de Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda imzaya açılmış 
bulunmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın denetimine alınmak istenen 
odalarımız; Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri 
Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar 
Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri 
Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri 
Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir 
Plancıları Odasıdır. Diğer Odalarımızın da sırada olduğu 
bilinmektedir.

AKP iktidarı için, ülke yararı, toplumsal gelişme, vatandaşın 
güvenliği, yaşamının geliştirilmesi, meslek odalarının 
toplum yararına yaptığı,  yapacağı çalışmalar önemli 
değildir;  hatta zararlıdır. Tek istedikleri, itiraz etmeyen, 
hakkını aramayan, düşünce üretmeyen bir toplumdur. Bu 
sağlanmalıdır ki, gerici politikalarının egemenliği artsın; ülke 
toprakları, yaşam alanları, kentler bu neoliberal politikaların 
rant aracına dönüşsün. Bu anlayışlarına her karşı çıkış 
yüreklerini hoplatmaktadır. Bu nedenlerle;  politikalarına, 
uygulamalarına direnme gücü olan örgütlenmeleri zapturapt 
altına almak istemektedirler.

Ancak, iyi bilinmelidir ki, TMMOB, 59 yıldır sömürüye, 
talana, baskıya, zulüm yöntemlerine nasıl sağlamlılıkla karşı 
durduysa, bundan böyle de sözünü söylemeye, mücadele 
etmeye devam edecektir.

12 Eylül paşalarının yolundan giden AKP iktidarının 
hiçbir girişimi bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Baskıya, 
sömürüye, talana karşı mücadelemizi sürdürmeye devam 
ederken; her zaman olduğu gibi bilgimiz, beynimiz, yüreğimiz 
de emekçi halkımızın hizmetinde olacaktır.

Tereddütsüz söylüyoruz;

TMMOB’ye bağlı meslek Odalarımız, AKP hükümetinin 
elindeki tüm kurum ve kuruluşlardan daha şeffaf ve 
temizdir. Denetim organlarımız, Anayasanın 135. 
Maddesi doğrultusunda idari ve mali denetimlerini 
gerçekleştirmektedir. Meslek Odalarımızın iktidarın 
entrikacı, rantçı denetçilerine ihtiyacı yoktur.

Tüm kamuoyuna duyuruyoruz;

AKP iktidarının gücü TMMOB’yi susturmaya yetmez.

Biz gücümüzü halkımızdan, haklılığımızdan, amaçlarımızın 
ve gittiğimiz yolun sağlamlılığından alıyoruz.

TMMOB,  mücadeleye her koşulda devam etmeye hazırdır.  

Nazım Biçer
TMMOB Adana İKK Sekreteri 

ADANA İKK: HİÇBİR SALDIRI 
TMMOB’NİN MÜCADELESİNİ ENGELLEYEMEZ!

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, 14 Kasım 2013 tarihinde Atatürk Parkında, AKP İktidarının 12 Eylül hukukunu 
işleterek TMMOB’ye bağlı Odaları, Bakanlıkların denetimine alma uygulamalarına yönelik bir basın açıklaması yaptı.
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Bilimi ve Tekniği Sermayenin ve AKP’nin Rant Çevrelerinin 
Değil Halkımızın Hizmetine Sunmakta Kararlıyız

AKP’nin “ustalık” döneminde Türkiye, toplumsal yaşamda, 
kamu yönetiminde, kamusal görev ve işbölümü paylaşımında, 
kamu açısından hayati önem taşıyan kurumlarda ve meslek 
alanlarında köklü değişiklikler yaşıyor. Kentler, akarsular, yeşil 
alanlar, kamusal yatırımlar, çalışma yaşamı, eğitim, sağlık, 
yargı ve benzeri alanlar, değişen ekonomik-siyasal-kültürel 
tercihlere bağlı ve bir bütün olarak gerici, neoliberal temelde 
düzenleniyor.

Kuruldukları günden bu yana iktidarların karar ve 
tasarruflarını toplumsal yarar ve mesleki fayda süzgecinden 
geçiren, mesleki-bilimsel doğruları dayanak alarak muhalif 
tavrını ülkenin en karanlık dönemlerinde bile sergilemekten 
geri durmayan TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, AKP 
iktidarının topyekûn saldırı dalgasının önde gelen 
hedeflerinden biridir.

Nitekim son birkaç yıldır mesleki alanlarda gerçekleştirilen 
mevzuat değişiklikleri ile mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığı mesleklerinin evrensel kabulleri ve bilimsel 
gereklilikleri yok sayıldı. Meslek Odalarının kamu adına 
yapmakla mükellef olduğu mesleki denetimler ortadan 
kaldırıldı. Meslek Odalarının üyeleriyle kurduğu ilişki 
zayıflatılmak istendi, ekonomik kaynakları kısıtlandı. 
Yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle mesleki 
denetim uygulamalarının denetimsizliğe itildiğine, zafiyete 
uğratıldığına dair görüşlerimizi kamuoyuyla defalarca 
paylaştık.

Bilinmesini isteriz ki, AKP iktidarının 
TMMOB ve bağlı Odaları üzerinde 
kurduğu baskıya, mesleki dayanışma 
il işkisi  geliştirerek, geleneksel 
mücadeleci ruhumuzu diri tutarak 
ve en zor şartlarda kararlılığımızı 
sergileyerek direneceğiz. 

AKP iktidara geldiği günden bu güne 
kadar devlet olanaklarını kullanarak 
seçimlerine müdahale ettiği halde ele 
geçiremediği TMMOB’ye bağlı meslek 
Odalarını yasal düzenlemelerle ele 
geçirmeye çalışıyor.  Rant politikaları 
ile kentlerimizi, yaşam alanlarımızı, 
doğayı ve tüm çevremizi talan eden 
AKP’ye karşı çıkan TMMOB ve 
bağlı Odaları, iktidara geldiği günden 
bu güne AKP’nin saldırılarına karşı 

direniyor. En son Taksim Gezi Parkı olayları sonrasında iyice 
artan bu saldırılarla TMMOB’nin sesini kesemeyen AKP 
iktidarı bu günlerde yeni adımlar atıyor.

Başbakan Erdoğan’ın özel yaşama müdahale anlamına gelen 
ve öğrenci evlerini hedef gösteren konuşmasının yarattığı 
tartışma ortamında, Bakanlar Kurulu sessiz sedasız bir karara 
imza attı. Kararın, TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının 
yeni bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya kalacağının habercisi 
olduğundan kuşkumuz yok. Çünkü Bakanlar Kurulu, 12 
Eylül hukukunu işleterek Meslek Odalarının “mali ve İdari 
denetime” tabi tutulacağını hükmetti.

Bu doğrultudaki ilk karar, TMMOB’ye bağlı Orman 
Mühendisleri Odası’nın mali ve idari açıdan denetiminin 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na verilmesi oldu. TMMOB’ye 
bağlı 11 Odanın ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
denetimi altına alınmasıyla ilgili kararın da bugün yarın 
açıklanması bekleniyor.

Nereden ne bulur yaparım da TMMOB’ye bağlı Odaların 
sesini keserim, diye düşünen AKP iktidarı, 1983 yılında 12 
Eylül Faşist cuntası döneminde, yine TMMOB’nin sesini 
kesme amacıyla yapılan bir Kanun Hükmünde Kararname 
düzenlemesini bulup işletmeye karar vermiştir. Şu noktanın 
bilinmesini istiyoruz: TMMOB Kanunu’ndaki ilgili hüküm, 
1983 yılında, yani 12 Eylül darbe döneminde, 12 Eylül 
faşizminin ruhuna uygun olarak eklenmiş ancak ne o 
dönemde ne de ondan sonraki Hükümetler döneminde 
uygulamaya alınmıştır. Askeri vesayeti ortadan kaldırmakla 

İSTANBUL İKK: TMMOB SUSTURULAMAZ
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB’ye bağlı odalar üzerinde bakanlıklarca vesayet uygulanmasına 
yönelik olarak 14 Kasım 2013 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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övünen bir siyasi iktidarın, bu ülkenin mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının örgütü üzerinde 12 Eylül düzenlemesini 
esas alan bir vesayet ilişkisi tesis etmesini kabullenmemiz 
mümkün değildir. AKP iktidarının 12 Eylülcüleri aratmayacak 
derecede, otoriter ve faşizan yaklaşıma sahip olduğu şimdiye 
dek defalarca görülmüştür. Bugün karşı karşıya kaldığımız 
durum bunun son ve dramatik örneğidir.

Mühendis, mimar,  şehir plancıları buna izin vermeyecektir. 12 
Eylül yasalarından, antidemokratik yol ve yöntemlerden medet 
uman AKP iktidarı aslında kendi sonunu hazırlamaktadır.

Mühendislik, en az insanlık tarihi kadar eski bir meslektir; 
uygarlıkları var etmiş ve geleceğe taşımıştır.  TMMOB yarım 
asrı çoktan tamamladığı ömründe, Anayasa’dan aldığı güçle 
kamusal ve toplumsal yarar ilkesinden asla taviz vermemiş, 
bilimsel-mesleki kabullerin taşıyıcısı, savunucusu olmuştur.

Üzerimizde kurulmak istenen vesayet ilişkisinin nedeni 
TMMOB’nin bu özelliğidir.

TMMOB ve bağlı Odaların, AKP’nin havsalasının 
alamayacağı ölçüde temiz olduğu kamuoyunun malumudur.

Biz ki, acılar döneminden, zorlu günlerden ellerimizi 
kirletmeden, başımız dik çıkmasını bildik; kimsenin kuşkusu 
olmasın yine biliriz.

Tüm kamuoyuna sesleniyoruz. TMMOB’ye bağlı Odalar 
Anayasa’nın 135. maddesine göre kurulmuş kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır, demokratik meslek 
Odalarıdır. Her bir Odamızın Anayasa’dan ve 6235 
sayılı TMMOB Yasası’ndan aldığı yetkiyle oluşturduğu 
uygulama yönetmelikleri doğrultusunda Genel Kurulları, 
Yönetim Kurulları, Onur Kurulları, Denetim Kurulları 
bulunmaktadır. Bu kurullar Anayasa’nın 135. maddesi 
doğrultusunda Odaların her türlü idari ve mali denetimlerini 
gerçekleştirmektedir. Meslek Odalarımızın iktidarın 
entrikacı, rantçı denetçilerine ihtiyacı yoktur. İddia ediyoruz, 
TMMOB’ye bağlı meslek Odaları AKP hükümetinin elindeki 
tüm kurum ve kuruluşlardan daha şeffaf ve temizdir.

DUYURUYORUZ: TMMOB’Yİ SUSTURMAYA 12 
EYLÜLCÜLERİN GÜCÜ YETMEDİ, 12 EYLÜLCÜ 

PAŞALARA ÖZENENLERİN HİÇ YETMEZ.

MESLEK ODALARI SUSMADI, SUSMAZ.

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU 

TMMOB’Yİ SUSTURMAYA 
SİYASİ İKTİDARIN GÜCÜ 

YETMEZ.

AKP’nin “ustal ık” döneminde 
Türk iye ,  top lumsa l  ya şamda , 
kamu yönetiminde, kamusal görev 
ve işbölümü paylaşımında, kamu 
açısından hayati önem taşıyan 
kurumlarda ve meslek alanlarında 
köklü değişiklilikler yaşıyor. Kentler, 
akarsular, yeşil alanlar, kamusal 
yatırımlar, çalışma yaşamı, eğitim, 
sağlık, yargı ve benzeri alanlar, değişen 
ekonomik-siyasal-kültürel tercihlere 
bağlı ve bir bütün olarak gerici, 
neoliberal temelde düzenlenmektedir.

Kuruldukları günden bu yana iktidarların karar ve 
tasarruflarını toplumsal yarar ve mesleki fayda süzgecinden 
geçiren, mesleki-bilimsel doğruları dayanak alarak muhalif 
tavrını ülkenin en karanlık dönemlerinde bile sergilemekten 

geri durmayan TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, AKP 
iktidarının topyekûn saldırı dalgasının önde gelen 
hedeflerinden biridir.

Özellikle son birkaç yıldır mesleki alanlarda gerçekleştirilen 
mevzuat değişiklikleri ile mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığı mesleklerinin evrensel kabulleri ve bilimsel 

KOCAELİ İKK: TMMOB’Yİ SUSTURMAYA GÜCÜNÜZ YETMEZ!
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun 12 Eylül hukukunu işleterek meslek odalarını mali ve idari 
denetime tabi tutmasına karşı 16 Kasım 2013 tarihinde İzmit Belediye İş Hanı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
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gereklilikleri yok sayıldı. Meslek Odalarının kamu adına 
yapmakla mükellef olduğu mesleki denetimler ortadan 
kaldırıldı. Meslek Odalarının üyeleriyle kurduğu ilişki 
zayıflatılmak istendi, ekonomik kaynakları kısıtlandı. 
Yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle mesleki 
denetim uygulamalarının denetimsizliğe itildiğine, zafiyete 
uğratıldığına dair görüşlerimizi kamuoyuyla defalarca 
paylaştık.

Bilinmesini isteriz ki, AKP iktidarının TMMOB ve bağlı 
Odaları üzerinde kurduğu baskıya, mesleki dayanışma ilişkisi 
geliştirerek, geleneksel mücadeleci ruhumuzu diri tutarak 
ve en zor şartlarda kararlılığımızı sergileyerek direneceğiz.

AKP iktidara geldiği günden bu güne kadar devlet 
olanaklarını kullanarak seçimlerine müdahale ettiği halde 
ele geçiremediği TMMOB’ye bağlı meslek Odalarını yasal 
düzenlemelerle ele geçirmeye çalışıyor.  Rant politikaları ile 
kentlerimizi, yaşam alanlarımızı, doğayı ve tüm çevremizi 
talan eden AKP’ye karşı çıkan TMMOB ve bağlı Odaları, 
iktidara geldiği günden bu güne AKP’nin saldırılarına karşı 
direniyor. En son Taksim Gezi Parkı olayları sonrasında iyice 
artan bu saldırılarla TMMOB’nin sesini kesemeyen AKP 
iktidarı bu günlerde yeni adımlar atıyor. 

Başbakan Erdoğan’ın özel yaşama müdahale anlamına gelen 
ve öğrenci evlerini hedef gösteren konuşmasının yarattığı 
tartışma ortamında, Bakanlar Kurulu sessiz sedasız bir karara 
imza attı. Kararın, TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının 
yeni bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya kalacağının habercisi 
olduğundan kuşkumuz yok. Çünkü Bakanlar Kurulu, 12 
Eylül hukukunu işleterek Meslek Odalarının “mali ve İdari 
denetime” tabi tutulacağını hükmetti. Bu doğrultudaki ilk 
karar, Orman Mühendisleri Odası’nın mali ve idari açıdan 
denetiminin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na verilmesi 
oldu. TMMOB’ye bağlı 11 Odanın ise Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın denetimi altına alınmasıyla ilgili kararın da 
bugün yarın açıklanması bekleniyor.

Nereden ne bulur yaparım da TMMOB’ye bağlı Odaların 
sesini keserim, diye düşünen AKP iktidarı, 1983 yılında 12 
Eylül Faşist cuntası döneminde, yine TMMOB’nin sesini 
kesme amacıyla yapılan bir Kanun Hükmünde Kararname 
düzenlemesini bulup işletmeye karar vermiştir. Şu noktanın 
bilinmesini istiyoruz: TMMOB Kanunu’ndaki ilgili hüküm, 
1983 yılında, yani 12 Eylül darbe döneminde, 12 Eylül 
faşizminin ruhuna uygun olarak eklenmiş ancak ne o 
dönemde ne de ondan sonraki Hükümetler döneminde 
uygulamaya alınmıştır. Askeri vesayeti ortadan kaldırmakla 

övünen bir siyasi iktidarın, bu ülkenin mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının örgütü üzerinde 12 Eylül 
düzenlemesini esas alan bir vesayet ilişkisi tesis etmesini 
kabullenmemiz mümkün değildir. AKP iktidarının 12 
Eylülcüleri aratmayacak derecede, otoriter ve faşizan 
yaklaşıma sahip olduğu şimdiye dek defalarca görülmüştür. 
Bugün karşı karşıya kaldığımız durum bunun son ve 
dramatik örneğidir. Mühendis, mimar,  şehir plancıları buna 
izin vermeyecektir. 12 Eylül yasalarından, antidemokratik 
yol ve yöntemlerden medet uman AKP iktidarı aslında 
kendi sonunu hazırlamaktadır.

Mühendislik, en az insanlık tarihi kadar eski bir meslektir; 
uygarlıkları var etmiş ve geleceğe taşımıştır.  TMMOB yarım 
asrı çoktan tamamladığı ömründe, Anayasa’dan aldığı güçle 
kamusal ve toplumsal yarar ilkesinden asla taviz vermemiş, 
bilimsel-mesleki kabullerin taşıyıcısı, savunucusu olmuştur. 

Üzerimizde kurulmak istenen vesayet ilişkisinin nedeni 
TMMOB’nin bu özelliğidir.

TMMOB ve bağlı Odaların, AKP’nin havsalasının 
alamayacağı ölçüde temiz olduğu kamuoyunun malumudur.

Biz ki, acılar döneminden, zorlu günlerden ellerimizi 
kirletmeden, başımız dik çıkmasını bildik; kimsenin kuşkusu 
olmasın yine biliriz.

Tüm kamuoyuna sesleniyoruz. TMMOB’ye bağlı Odalar 
Anayasa’nın 135. maddesine göre kurulmuş kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır, demokratik meslek 
Odalarıdır. Her bir Odamızın Anayasa’dan ve 6235 
sayılı TMMOB Yasası’ndan aldığı yetkiyle oluşturduğu 
uygulama yönetmelikleri doğrultusunda Genel Kurulları, 
Yönetim Kurulları, Onur Kurulları, Denetim Kurulları 
bulunmaktadır. Bu kurullar Anayasa’nın 135. maddesi 
doğrultusunda Odaların her türlü idari ve mali denetimlerini 
gerçekleştirmektedir. Meslek Odalarımızın iktidarın 
entrikacı, rantçı denetçilerine ihtiyacı yoktur.

İddia ediyoruz, TMMOB’ye bağlı meslek Odaları AKP 
hükümetinin elindeki tüm kurum ve kuruluşlardan daha 
şeffaf ve temizdir. 

Duyuruyoruz: TMMOB’yi susturmaya 12 Eylülcülerin gücü 
yetmedi, 12 Eylülcü paşalara özenenlerin hiç yetmez. 

Meslek Odaları susmadı, susmaz. 

Nedim KARA
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
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T.C. Orman ve Su İşleri Bakanının özel gayreti ile TMMOB 
Orman Mühendisleri Odasının idari ve mali denetimi ile ilgili 
olarak hazırlanan Kanun Hükmünde Kararname, 7 Kasım 
2013 tarih ve 28814 sayılı Resmi Gazetede 2013/5484 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı olarak yayımlandı.

Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamenin dayanağı 
19.04.1983 tarih ve 66 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanununa eklenen cunta yasasının Ek.3 üncü maddesi 
dayanak olarak gösterilmiştir.

12 EYLÜL CUNTASI dahil 1980’den günümüze kadar 
iktidar olan hükümetlerin uygulamaktan imtina ettikleri 
bu antidemokratik kararı ‘YETMEZ AMA EVET’ diyerek 
2011 yılında Türk Milletinden % 58 oy alan AKP hükümeti 
uygulamaya koyarak ÎLERİ DEMOKRASİ anlayışını 
göstermiş oldu.

Hani : ‘YETMEZ AMA EVET’ !

Hani: ‘İHTİLAL ANAYASALARININ KIRINTISINI 
DAHİ BIRAKMAYACAĞIZ’ VAADİNİZ!

Başta Meslek Odaları olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşlarını 
vesayetiniz altına almak sizin ileri demokrasi anlayışınızın 
olmazsa olmazı olsa gerek!

VESAYET SİZİN OLUNCA MÜBAH 
MI OLUYOR!

Sayın Bakan;

Türkiye’nin en eski kurumlarından olan 
Orman Genel Müdürlüğü’nün kurumsal 
hafızasını yok edip, mensuplarını yersiz 
ve yurtsuz bıraktığınız gibi, seçimlerine 
dahi müdahale ederek, her türlü baskı 
ve zulme rağmen ele geçiremediğiniz 
Orman Mühendisleri Odasını, Bakanlar 
Kuruluna gönderdiğiniz 26/9/2013 tarihli 
ve 14788 sayılı yazınız ile kendinize 
bağımlı hale mi getirmek istiyorsunuz? 

Bu uygulamanızla Sayın Başbakanın her 
defasında kamuoyu önünde altını çizdiği 
SANDIĞA SAYGI ilkesini çiğnemiş 
olmuyor musunuz?

Hani : SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDERDİ!

Meslek Odalarının yönetimlerinin de seçimle geldiğini, 
genel kurullarında üyelerine hesap verdiğini, hem genel 
kurullarında seçilen denetim organlarınca, hem de üst 
birlikleri TMMOB’nin denetim organlarınca denetlendiğini 
bilmiyor musunuz?

İhtilal hükümeti dahil bu güne kadar hiç gündeme 
getirilmeyen, anti demokratik bir uygulamayı Bakanlar 
Kuruluna getirmeyi nasıl içinize sindirebiliyorsunuz?

SAYIN BAKAN;

ORMAN MÜHENDİSLERİ  ODASI  BUGÜNE 
KADAR HİÇBİR SİYASİ KURUMUN TAŞERONU, 
TETİKÇİSİ OLMAMIŞTIR. BUNDAN SONRA DA 
OLMAYACAKTIR.

BİZLER, KİMİN İKTİDAR OLDUĞUNA GÖRE DEĞİL 
HER ZAMAN DOĞRUNUN YANINDA, YANLIŞIN 
KARŞISINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

YILMAYACAĞIZ! SUSMAYACAĞIZ!

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI
İSTANBUL ŞUBE YÖNETİMİ 

İSTANBUL İKK: 12 EYLÜL CUNTASININ ANAYASASINI 
DEĞİŞTİRECEĞİNİ SÖYLEYEN İKTİDAR CUNTA KARARLARINI 

KANUNLAŞTIRARAK UYGULAMAYA KOYDU!

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, iktidarın TMMOB üzerinde yürüttüğü yeniden yapılandırma, etkisizleştirme, 
işlevsizleştirme, TMMOB`ye kendine göre bir düzen verme çabalarının son halkası Bakanlar Kurulu kararı gereği TMMOB 
Orman Mühendisleri Odası`nın idari ve mali denetiminin Orman ve Su İşleri Bakanlığına devredilmesine ilişkin, 21 
Kasım 2013 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptı.
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Daha önce kamuoyunda tartışılan, TMMOB’ ye bağlı Çevre 
Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri, İç Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik 
Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Makina Mühendisleri, 
Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları Odalarının 
mali ve idari denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
devredilmesi hakkında kanun bugün resmi gazetede 
yayımlandı.

1980 darbe döneminde 6235 sayılı TMMOB Kanunu’na giren 
meslek odalarının mali ve idari denetiminin ilgili bakanlıklara 
devredilmesi hususu 30 sene sonra yürürlüğe konulmuş oldu. 
Darbe dönemi yasalarının, ileri demokrasi şiarını dilinden 
düşürmeyen siyasi iktidar tarafından uygulanması bizim 
açımızdan çok da şaşırılacak bir durum değildir.

Devlete bağlı hiçbir kurumun denetlenmediği bir dönemde, 
idari ve mali bütün kararlarını üyeleri ve kamuoyu ile şeffaf 
bir şekilde paylaşan, demokratik işleyişin ülkemizde nefes 

ANKARA İKK: TMMOB TESLİM ALINAMAZ!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB’ye bağlı 11 meslek odasının idari ve mali denetiminin Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na devredilmesine ilişkin 17 Aralık 2013 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

aldığı nadir kurumlardan biri olan meslek odalarımızın 
bakanlıklarca denetlenmesi trajedinin komedisidir. Eleştiri 
hakkını kullanan her kurum, örgüt ve kişiye iktidarın erkini 
kullanarak ceza, baskı uygulayan ve onları yok sayan bir 
anlayıştan darbe kanunları dışında bir şey beklemek zaten 
mümkün değildir.

Her siyasi iktidara karşı mesleki ve toplumsal rolü nedeniyle 
eleştiri yapmak ve misyonu gereği mesleğin kamu yararına 
kullanılmasını örgütlemek TMMOB ve TMMOB’ye bağlı 
odaların temel ilkesidir. Hiçbir antidemokratik müdahale 
TMMOB ve TMMOB’ye bağlı odaları bu ilkesinden geri 
döndüremeyecektir. Biz bu ülkenin mühendis, mimar ve 
şehir plancıları olarak  “bilimi ve tekniği emperyalizmin ve 
sömürgenlerin değil emekçi halkımızın hizmetine sunmak 
için” mücadele etmeye devam edeceğiz.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 

Tam 30 yıl önce 12 Eylül darbecilerinin hazırladığı ve bu güne 
kadar hiçbir hükümetin kullanmadığı antidemokratik KHK, 
AKP iktidarı tarafından kullanıldı ve meslek odalarımız 
hedef alındı. 7 ve 17 Aralık 2013 tarihli resmi gazetelerde 
yayınlanan kararnameler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
12 odamızın İdari ve Mali Denetim yetkisi verildi. Yani 12 

Eylül’ün sürdürücüsü AKP, TMMOB ve bağlı odalarımız 
üzerinde idari ve mali denetim yapacakmış!

Bilinmelidir ki; TMMOB ve Odalarımızın mali denetimle 
ilgili en ufak bir kaygısı yoktur. Meslek kuruluşları, 
devletten idari ve mali olarak tamamen bağımsız, özerk 
kuruluşlardır. Şeffaflık ve açıklığa dayanan Odalarımızın 

BURSA İKK: TMMOB DİRENMEYE DEVAM EDECEK, 
ODALARIMIZI AKP VESAYETİNE TESLİM ETMEYECEKTİR!!!

Bursa İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB’ye bağlı odaların idari ve mali denetiminin bakanlıklara verilmesine ilişkin 
olarak 24 Aralık 2013 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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mali uygulamalarının denetimi Genel Kurullarda seçilen 
Denetleme Kurullarınca yapılmakta, Yönetim Kurulu 
kararları ve uygulamaları üyenin ve yargının denetimine de 
açık bulunmaktadır. Bu işleyiş, şeffaftır, aktır, denetlenirliği 
güvencelere, denetim kurullarına, genel kurullara, örgütlü 
üyelerimizin birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte 
yönetme mekanizmalarına bağlanmıştır. Amaç denetim yetkisi 
olsaydı, bu her genel kurulda basılı kitap haline getirdiğimiz 
faaliyet raporlarının incelenmesi veya odalarımızın web 
sitelerine bakılması kadar kolay olurdu.

Ancak biliyoruz ki, gerçekte yapılmak istenen denetim kılıfı 
altında odalarımızın işlevsizleştirilmesi, kamuoyu gözünde 
değersizleştirilmesi, talana, yolsuzluğa ve ranta karşı vermiş 
olduğu mücadelenin durdurulması çabasıdır.

1 Aralık 2012 tarihinde yaygın bir medya kuruluşunda 
yayınlanan “150 Milyarlık Neşter” manşeti ve devamında 
da “Bugüne kadar yüzeli milyar liralık projelere engel olan 
TMMOB’nin yasası değişiyor” başlıklı haberi doğrudur. 
Engel olduğumuz rant ve yolsuzluk miktarını açıklamışlardır, 
engel olamadıklarımız ise ayakkabı kutuları ve evlerinde 
sakladıkları kasalarından çıkmaktadır.

TMMOB’nin yolsuzlukların ve rantın karşısında dimdik 
duruşu ortadadır. Şimdi birde TMMOB’yi denetlemeye 
kalkanlara bakalım; Son bir haftadır, ülkemiz gündeminde 

olan aralarında Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ın oğlunun da bulunduğu 3 bakan oğlunun, bir 
kamu bankası genel müdürünün, üst düzey bürokratların 
ve iş adamlarının da karıştığı yolsuzluk iddiaları denetlemek 
arzusunda olanların aslında ne kadar çok denetime ihtiyaçları 
olduğunu bizlere göstermiştir.

TMMOB Bursa İKK olarak niyetleri sorunlu olanlara bir kez 
daha sesleniyoruz;

Denetlenen değil, kamu adına denetleyen olmaya devam 
edeceğiz.

Nasıl bir baskı uygularsanız uygulayın, odalarımızı siyasetin 
vesayetine teslim etmeyeceğiz.

Hiç eğilip bükülmeden, karanlığa karşı aydınlığı, sömürüye 
karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, ırkçılığa karşı kardeşçe 
bir arada yaşamayı, savaşa karşı barışı, baskı ve zora karşı 
özgürlük ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz.

Biz “Bir meslek örgütüne bu ülkede bu dönem düşen görev 
budur” diye söylüyor ve gereğini yapıyoruz. Yapmaya devam 
edeceğiz. 

Saygılarımızla,

Fikri DÜŞÜNCELİ
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

TMMOB İzmir İKK, DİSK Ege Bölge Temsilciliği, KESK 
İzmir Şubeler Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen emek 
güçleri ve siyasi partiler, aralarında AKP`li bakan çocukla-
rının da bulunduğu rüşvet ve yolsuzluğu yürüyüşle protesto 
ederek, hükümeti istifaya çağırdı.

İZMİR’DE YOLSUZLUKLAR PROTESTO EDİLDİ

Sevinç Pastanesi önünde toplanarak 
AKP Konak ilçe binasına “Hükümet 
istifa” pankartı arkasında yürüyen ör-
gütler adına konuşan TMMOB İzmir 
İKK Sekreteri Ferdan Çiftçi, 11 yıldır 
tek başına iktidarda olan AKP hükü-
metinin yıllardır adım adım ördüğü 
rant ve yolsuzluk düzeninin bugün daha 
net görüldüğünü söyleyerek, AKP’deki 
yolsuzluk krizinin her geçen gün daha 
da derinleştiğine dikkat çekti. AKP’nin 
iktidar olanaklarını kullanarak rüşvet ve 
yolsuzluğunu üstünü örtmeye çalıştığını 
belitten Çiftçi, “AKP’de birkaç bakanın 
istifa etmesi kirlenmeyi aklayamaz. Rüş-
vet çarkı kuran ve işletenler, yolsuzluklar 
üzerinden sağladıkları kaynakları ve her 
türlü kirli ilişkiye girenler yargı önünde 

hesap vermelidir” dedi. Çiftçi, “Bu aşamadan sonra 
bakanların istifası yeterli değil, AKP hükümeti vakit 
geçirmeden derhal istifa etmelidir” diye konuştu.
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17 Aralık 2013 tarihinde basın yayın organlarında birbirine 
bağlı iki haber yer aldı.  Haberlerden birincisi herkesin bildiği 
içinde Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın da bulunduğu bakan 
çocuklarının yer aldığı yolsuzluk operasyonu, ikincisi ise 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı 11 odanın 
idari ve mali denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
bağlanmasını hedefleyen Bakanlar Kurulu kararı idi.

Yolsuzluk operasyonu gündemi içinde fazlaca göze çarpmayan 
bu Bakanlar Kurulu kararına göre, kuruluş amaçlarından 
biri çevre ve kent rantına ilişkin projeler üzerinde mesleki 
denetim yapmak olan Odalarımız, çevre ve kent rantı 
üzerinde çeşitli yolsuzluklar yapmakla suçlanan ve daha 
önce TOKİ Başkanlığı yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı 
tarafından denetlenecekti.

Açıklamalar açıklamaları, masumiyet karinesi vaazları, 
istifaları kovaladı. Başbakan yolsuzluklarda adı geçen 
bakanlarla dayanışma fotoğrafları verdi. Başbakana 
göre her şey bir komploydu ve kökü de dışardaydı. Ama 
ortalığa saçılan yolsuzluk ve pislik kokuları ve kuşkuları bu 
açıklamalar ve fotoğraflarla örtülemeyecek kadar büyük ve 
vahimdi. Ama en önemlisi Ekonomi ve İçişleri Bakanının 
görevlerinden istifasının ardından tam da Odalarımızı 
denetleyecek Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın istifası ve istifa 
ederken yaptığı itiraflardı. Bakana göre yapılan bütün ihaleler 
Başbakan’ın talimatıyla yapılmıştı ve Başbakanın da istifa 
etmesi gerekiyordu. Yani basın açıklamamızın başlığında yer 
alan “Başbakan İstifa Etsin” talebi ilk olarak odalarımızın 
değil, odalarımızın bağlı olduğu bakanın, Tayyip Erdoğan’ın 
20 yıllık yol arkadaşının talebidir ve biz de bu talebi yürekten 
destekliyor ve ekliyoruz: Hepsi şaibeli olan bütün Çılgın 
Projeler(*) Dondurulsun.

Değerli Basın emekçileri,
Odalarımız bugüne kadar idari ve mali olarak demokratik 
yapısı içerisinde seçimlerle oluşan

denetim kurullarınca ve genel kurul süreçleriyle işleyişini 
sürdürmektedir. TMMOB ve bağlı

odalar tüm gelirlerini üye aidatları ve kamusal denetimlerden 
elde etmekte bunun dışında genel ya da yerel hiçbir kamu 
kaynağından pay almamaktadır. Dolayısıyla tüm gelir ve 
giderlerinin hesabını da düzenli olarak üyelerine vermektedir. 
Odalarımızın kararları İnternet sayfasında yayımlanmakta; 
tüm karar ve işlemleri dava yoluyla yargı denetimine açık 
bulunmaktadır.

Odaların idari ve mali denetim adı altında bakanlıkların 
vesayeti altına alınması, iktidarın ileri demokrasi söylemi 
altında mutlak güç dayatması arayışında olduğunu bir kez 
daha göstermektedir. TMMOB ve odalarının denetimden 
kaçınması değil; Türkiye’nin demokrasi tarihinde önemli 
bir yere sahip meslek örgütlerinin demokratik yapılanmaları 
yok sayılarak, siyasal iktidarın müdahale alanı haline 
getirilmesine karşı çıkılması söz konusudur. Siyasal 
iktidarın bu müdahalesinin ardındaki amacı açıktır: Karar 
ve uygulamalarının mesleki bilimsel ve teknik anlamda 
değerlendirilmesine ve denetlenmesine engel olmak…

Rant için değil halk için mühendislik yapan, kamu yararını, 
ülkemizin özgürlük ve refahını ilke edinen Odalarımız, hiçbir 
vesayetin, hiçbir tahakkümün boyunduruğuna giremeyecek 
aydınlık ve mücadeleci bir tarihe sahiptir. Hiçbir güç, hiçbir 
rant odağı, hiçbir otorite Odalarımızın bu haklı ve aydınlık 
tarihini engellemeye, halkın çıkarları yönünde mesleki 
denetim yapmasını etkisizleştirme hakkına sahip değildir. 
Aklın ve bilimin ışığıyla donanmış mühendis mimar ve 
şehir plancıları bu rant oyununa, bu çıkar çetesine asla izin 
vermeyecektir. 

26.12.2013

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

(*) ÇILGIN PROJELER ve MALİYETLERİ

Akkuyu Nükleer Santrali 20...22 milyar dolar.
Sinop Nükleer Santrali için biçilen miktar da 22 milyar dolar.
İki nükleer proje 50 milyar dolar.
Marmaray’ın şu ana kadar ederi 5,5 milyar TL.
İstanbul’daki 3. Köprü 4,5 milyar TL.3. Havalimanı’nın 
yapımı 28, 25 yıllık işletmesi için ödenecek ücret 72 milyar 
TL.Hepsi 110 milyar TL.

BAŞBAKAN İSTİFA ETSİN, ÇILGIN PROJELER DONDURULSUN,
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NI TMMOB DENETLESİN!

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB'ye bağlı 11 meslek odasının denetiminin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na verilmesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasıyla 
protesto etti.
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Kasım
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ralık

2013

TMMOB Güncesi

02 Kasım 2013 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı Gıda Mühendisleri Odası, Kimya 
Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri 
Odası’nın ortaklaşa 31 Ekim- 02 Kasım 2013 
tarihleri arasında düzenlediği 2. Ulusal Bağcılık ve 
Şarap Sempozyumu’na katılarak açılış konuşması 
yaptı.

06 Kasım 2013 Çarşamba

• Akkuyu-Nükleer Santrali’ni de içine alan 
Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 
ölçekli çevre düzeni planının TMMOB tarafından 
açılan dava sonucu iptali sonrası askıya çıkarılan 
Mersin-Adana çevre düzeni planına TMMOB’ye 
bağlı odalarca itiraz edilecek. TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, konuya ilişkin 
olarak bir basın açıklaması yaptı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı TMMOB Şehir Plancıları Odası 
tarafından 06-08 Kasım tarihleri düzenlenen 
“Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu”na katılarak 
açılış konuşması yaptı.

07 Kasım 2013 Perşembe
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Orman Mühendisleri Odası’nın idari ve 
mali denetiminin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na 
verilmesini sağlayan Bakanlar Kurulu kararı ve 
TMMOB'ye bağlı odalar üzerinde bakanlıklarca 
vesayet uygulanmasına yönelik olarak bir basın 
açıklaması yaptı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 

tarafından 7-9 Kasım 2013 tarihlerinde 
düzenlenen Gıda Mühendisliği Kongresi’ne“ 
katılarak açılış konuşması yaptı

08 Kasım 2013 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi A. Fahri 
Özten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
08-10 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen 
“Uluslararası ÇED Kongresine” katıldı.

09 Kasım 2013 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından gerçekleştirilen  “Yerel Yönetimler ve 
Kent” panele katılarak açılış konuşması yaptı. 

11 Kasım 2013 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı sekretaryası Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odasınca yürütülen 11-13 Kasım 
2013 tarihleri arasında düzenlene Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kongre’sine katılarak açılış konuşması 
yaptı

12 Kasım 2013 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu ve oda başkanları, 
odalar üzerinde bakanlıkların vesayet denetimi 
konusuyla ilgili olarak MMO Suat Sezai Gürü 
Salonu’nda bir araya geldiler. Toplantıya; 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, YK II. Başkanı Züber Akgöl, Sayman 
Ayşegül Oruçkaptan, Yürütme Kurulu Üyeleri 
Bahattin Şahin, Ayşe Işık Ezer ile oda temsilcileri 
Gölay Şakiroğulları (Bilgisayar Mühendisleri 
Odası), Sema Özener (Çevre Mühendisleri 
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Odası), Cengiz Göltaş (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Casim Ağca (Fizik Mühendisleri Odası), 
Osman Kolay (Gemi Mühendisleri Odası), Bediha 
Demizözü (Gıda Mühendisleri Odası) Hasan 
Tuzcu (Harita ve Kad. Mühendisleri Odası), 
Nilgün Çarkacı (İçmimarlar Odası), Nevzat 
Ersan (İnşaat Mühendisleri Odası), Fikri Öztürk 
(Jeofizik Mühendisleri Odası), Dündar Çağlan 
(Jeoloji Mühendisleri Odası), Mehmet Besleme 
(Kimya Mühendisleri Odası), Mehmet Torun 
(Maden Mühendisleri Odası), Ali Ekber Çakar 
(Makina Mühendisleri Odası), Hüseyin Savaş 
(Metalurji Mühendisleri Odası), Sıtkı Erduran 
(Meteoroloji Mühendisleri Odası), Necip Mutlu 
(Mimarlar Odası), Ali Küçükaydın (Orman 
Mühendisleri Odası), Gaye Çulcuoğlu (Peyzaj 
Mimarları Odası), Necati Uyar (Şehir Plancıları 
Odası), Caner Aksakal (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

14 Kasım 2013 Perşembe
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı Peyzaj Mimarları Odası tarafından 14-
17 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen 
Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi’ne katılarak açılış 
konuşması yaptı. 

15 Kasım 2013 Cuma
• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

16 Kasım 2013 Cumartesi
• TMMOB 3. Kadın Kurultayı 16-17 Kasım 
2013 tarihlerinde Ankara’da İMO Teoman 
Öztürk Salonu’nda gerçekleştirildi. İki gün 
süren kurultay, Düzenleme Kurulu Başkanı 
ve TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ayşe Işık 
Ezer‘in açış konuşmasıyla başladı. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
da yapmış olduğu konuşmasında iktidarın 
kadını yok sayan politikalarına değinerek 3.‘sü 
düzenlenen kurultayın önemine vurgu yaptı. 
İlk günü düzenlenen oturumlarda çeşitli konu 
başlıklarında kadın sorunu ele alınırken, ikinci 
gün 15 ilde düzenlenen yerel kurultaylarda alınan 
kararlar tartışılarak oylandı.

• TMMOB 3. Kadın Kurultayı delegeleri Siyasi 
İktidarın sistemli bir şekilde gerici yaklaşımla 
harmanlanarak dayatılan, kadını toplumsal 
yaşamın dışına iten politikaları üzerine bir basın 
açıklaması yaptılar.

20 Kasım 2013 Çarşamba

• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
20-21-22 Kasım 2013 tarihleri arasında 
düzenlenen 3.Sanayi Şurası toplantısına TMMOB 
adına Tarık Uzunkaya katıldı.

21 Kasım 2013 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Poyraz 
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu toplantısına 
katıldı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
tarafından “Toplumsal Belediyecilik: KATILIM 
/ DENEYİM / DİRENİŞ” temasıyla 21–23 Kasım 
2013 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye’de 
2014 yerel seçimleri yaklaşırken Mimarlığın 
Sosyal Forumu’nun ikincisine katılarak açılış 
konuşması yaptı.

22 Kasım 2013 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından “Yaşanabilir bir İstanbul” 
temasıyla üçüncüsü düzenlenen ve Gezi direnişi 
sonrası İstanbul’un konuşulduğu İstanbul Kent 
Sempozyumu’na katılarak açılış konuşması yaptı.  

• TMMOB Denetleme Kurulu, TMMOB 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri denetlemesi 
için 22-23 Kasım 2013 tarihlerinde toplandı. 
TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri'nde 
incelemede bulunan Denetleme Kurulu, binanın 
yapımına ilişkin hesapları da denetledi. TMMOB 
Denetleme Kurulu, TMMOB Öğrenci Evi ve 
Sosyal Tesisleri ile ilgili raporunu TMMOB Genel 
Kurulu’na sunacak.

23 Kasım 2013 Cumartesi

• KESK’e bağlı EĞİTİM SEN’in “Meslek 
Onurumuza ve Haklarımıza Sahip Çıkmak, 
Toplumsal Yaşamda ve Eğitimde Yaşanan 
Dayatmalara Hayır Demek İçin” şiarıyla 
Ankara’da düzenlediği eylemde binlerce eğitim 
emekçisi buluştu. TMMOB’nin de destek verdiği 
eyleme polis biber gazı ile müdahale etti. Eyleme 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı da katıldı.
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26 Kasım 2013 Salı

• TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantısı 
yapıldı.

28 Kasım 2013 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
“Kentine Sahip Çık!” temasıyla düzenlenen 
ve kentin doğal afetlere hazırlık durumu, kent 
yönetimi, kentsel mekan, planlama ve yapılaşma 
politikaları, enerji, doğal kaynaklar, ulaşım, 
tehlikeli atıklar, kültürel alanlar gibi birçok 
konunun tartışıldığı İzmir 2. Kent Sempozyumu’na 
katılarak açılış konuşması yaptı 

29 Kasım 2013 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber 
Akgöl, Sayman Üye Ayşegül Oruçkaptan, 
Yürütme Kurulu Üyeleri Ali Fahri Özten, H. Can 
Doğan, Ayşe Işık Ezer, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ekrem Poyraz, A. Deniz Özdemir, Yüksek Onur 
Kurulu Üyesi Ümit Nevzat Uğurel, Denetleme 
Kurulu Üyesi A. Ülkü Karaalioğlu, HKMO 
Genel Sekreteri Mustafa Erdoğan, TMMOB 
Teknik Görevlisi Özgür Cemile Göktaş Küçük, 
Gıda Mühendisleri Odası’nı ziyaret ederek, Gıda 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Petek Ataman, Yazman Üye Fatmagül Çıra, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Sennur Özkaya ve Eylem 
Başak Kaya Çetiner ile görüştüler.

03 Aralık 2013 Salı

•TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet 
Çelik Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu 
toplantısına katıldı.

06 Aralık 2013 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı Makina Mühendisleri Odası tarafından 
"Toplumsal Geliş imde Endüstri-İş letme 
Mühendisliği" ana temasıyla 06-07 Aralık 2013 
tarihleri arasında düzenlenen IX. Endüstri 
İşletme Mühendisliği Kurultayı’na katılarak açılış 
konuşması yaptı.

07 Aralık 2013 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

• TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri 7 Aralık 

2013 Cumartesi günü yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısı sonrası TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi'ni ziyaret etti.

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 
“İpek Yolu Barış Yolu Olsun, Savaşa Karşı Barış ve 
Kardeşlik İçin Yürüyoruz” sloganıyla Gaziantep’te 
kitlesel bir yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.

12 Aralık 2013 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, TMMOB'ye bağlı odaların bakanlıklarca 
idari ve mali denetiminin yapılması yönünde 
hazırlanan Bakanlar Kurulu kararı üzerine bir 
basın açıklaması yaptı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı TMMOB adına Elektrik Mühendisleri 
Odası'nın (EMO) gerçekleştirdiği 9. Enerji 
Sempozyumu katılarak açılış konuşması yaptı.  

16 Aralık 2013 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, 19 Aralık'ta AKP Hükümetini uyarmak 
için genel grevde olacak KESK'e destek açıklaması 
yaptı.

17 Aralık 2013 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, TMMOB'ye bağlı 11 odanın idari ve 
mali denetimini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 
veren Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete'de 
yayımlanması üzerine bir basın açıklaması yaptı.

18 Aralık 2013 Çarşamba

• İdari ve mali denetimi Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na verilen TMMOB’ye bağlı 11 odanın 
başkanları ve hukuk danışmanları Elektrik 
Mühendisleri Odası’nda bir araya gelerek durum 
değerlendirmesi yaptı.Toplantıya; TMMOB YK 
II. Başkanı Züber Akgöl, Hukuk Danışmanı 
Nurten Çağlar Yakış, Çevre Mühendisleri Odası 
Başkanı Baran Bozoğlu, Elektrik Mühendisleri 
Odası Başkanı Cengiz Göltaş, YK Üyesi Hamza 
Koç, Hukuk Danışmanı Hayati Küçük, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ertuğrul 
Candaş,  HKMO Hukuk Danışmanı Hüseyin 
Özgün, İnşaat Mühendisleri Odası YK Sayman 
Üyesi Nevzat Ersan, Jeofizik Mühendisleri 
Odası Hukuk Danışmanı Berna Özpınar, Jeoloji 
Mühendisleri Odası Başkanı Dündar Çağlan, 
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Hukuk Danışmanı Mehmet Horuş, Maden 
Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, 
Hukuk Danışmanı Volkan Kaya, Makina 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Ekber Çakar, Hukuk Danışmanları Hatice 
Genç ve Şirin Aykul, Mimarlar Odası Hukuk 
Danışmanı Berna Yeşilkaya, Şehir Plancıları Odası 
Başkanı Sekreter Üyesi Hüseyin G. Çankaya ve 
Hukuk Danışmanı Koray Cengiz katıldı. 

19 Aralık 2013 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl 
ve Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar  CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı 
Nihat Matkap ile CHP Genel Merkezi’nde 
görüştü.

• TMMOB’ye bağlı odaların idari ve mali 
denetiminin bakanlıklara verilmesiyle ilgili 
olarak CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin 
Demir tarafından TBMM’de düzenlenen ve 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı’nın da katıldığı basın toplantısında AKP 
Hükümeti’nin TMMOB’yi işlevsizleştirmeye 
yönelik düzenlemeleri anlatıldı.

20 Aralık 2013 Cuma

• TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası 
yürütücülüğünde düzenlenen TMMOB 19. 
Sanayi Kongresi 20-21 Aralık 2013 tarihlerinde 
Ankara'da Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda 
"Sanayide Dünyadaki Değişimler ve AKP 
Döneminde Türkiye'nin Açmazları" ana temasıyla 
gerçekleştirildi. Kongrenin ilk günü açılış 
konuşmalarının ardından "Sanayide Dünyadaki 
Gelişmeler ve Türkiye", "AKP Döneminde 
Türkiye Sanayi"; ikinci gün ise "Sanayide İşçi 
Sınıfının ve Mühendislerin Durumu", "Nasıl ve 
Kim İçin Sanayileşme? Neo Liberal Politikalarla 
Sanayileşmek Mümkün Mü?" başlıklı oturumlar 
gerçekleştirildi. Kongrenin açılışında sırasıyla; 
MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 

ile ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş birer 
konuşma yaptılar.  

25 Aralık 2013 Çarşamba

• TMMOB’ye bağlı 11 odanın başkanları ve 
hukuk danışmanları bir araya gelerek durum 
değerlendirmesi yaptı. Toplantıya; TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Hukuk Danışmanı Nurten Çağlar Yakış, Çevre 
Mühendisleri Odası Genel Sekreter Yardımcısı 
Sema Özenalp, Elektrik Mühendisleri Odası 
Başkanı Cengiz Göltaş, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Başkanı Ertuğrul Candaş, 
Hukuk Danışmanı Hüseyin Özgün, İnşaat 
Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç, 
Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Şevket 
Demirbaş, Hukuk Danışmanı Berna Özpınar, 
Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Dündar 
Çağlan, Makina Mühendisleri Odası Başkanı 
Ali Ekber Çakar, Hukuk Danışmanı Hatice 
Genç, Mimarlar Odası Sekreter Üyesi Necip 
Mutlu, Hukuk Danışmanı Berna Yeşilkaya, Peyzaj 
Mimarları Odası Başkanı Gaye Çulcuoğlu katıldı.

26 Aralık 2013 Perşembe

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, yolsuzluk, 
yoksulluk, zulüm düzeninden hesap sormak için 
11 Ocak'ta Ankara'da "ÖZGÜRLÜK, BARIŞ, 
DEMOKRASİ, ADALET ve EMEK MİTİNGİ" 
düzenliyor. DİSK Başkanı Kani Beko, KESK 
Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konseyi 
II. Başkanı Gülriz Erişgen, konuya ilişkin olarak 
KESK Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı 
düzenledi.

27 Aralık 2013 Cuma

• Kalite ve Çevre Kurulu toplantısına TMMOB 
adına Alaeddin Aras katıldı.

28 Aralık 2013 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Roboski 
katliamının ikinci yıldönümü nedeniyle illerde 
basın açıklamaları düzenledi.
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