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TMMOB 42. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından

17 Ocak 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;

Jeoloji Mühendisleri Odası'nı temsilen TMMOB 
Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Osman Sungur 
Ecemiş'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini 
bildirmesi üzerine, TMMOB Ana Yönetmeliği'nin 
22. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarına 
ilgili Odanın Yedek Üyesi Ercan BAYRAK'ın asıl üye 
olarak katılması için kendisine çağrıda bulunulmasına,

Yapımı tamamlanan TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisinin isminin "TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci 
Evi ve Sosyal Tesisi" olarak belirlenmesine ve kararın 
TMMOB Genel Kurulu onayına sunulmasına,

Birliğimizce, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na 
Orman Mühendisleri Odası'na bağlı Şubelerin 
denetleme kararının hukuka aykırı olması nedeniyle 
durdurulması istemli 07.01.2014 tarih 52 sayılı yazıya, 
13.01.2014 tarih 10340 sayılı yazısıyla vermiş olduğu 
yanıtta, Orman Mühendisleri Odası ve İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu hakkında Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığı Yönetmeliği'nin 14/2 maddesine aykırı 
olarak teftiş verilmemesinin TMMOB Disiplin 
Yönetmeliği uyarınca incelenmesi istemli talebinin 
reddine,  Anayasaya aykırı olarak Oda ve Şubelerin 
teftişine karar veren Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu hakkında İMO Onur Kurulu'na 
iletilmek üzere İnşaat Mühendisleri Odasına şikayette 
bulunulmasına,
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TMMOB 2013 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve 
Teknik Müşavirlik Yönetmeliği bilirkişilik ücretlerinin 
2014 yılı için de geçerli olmasına,
Van ilinde TOKİ tarafından yaptırılan konutların 
maliyetinin çok üzerinde satışının durdurulması için 
dava açmak üzere Van İl Koordinasyon Kuruluna yetki 
verilmesine,
8 Şubat 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;
TMMOB Genel Sekreteri görevini yürütmek 
üzere, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi H.Can 
Doğan'ın TMMOB Genel Sekreter Vekili olarak 
görevlendirilmesine,
Gemi Mühendisleri Odası'nın avukatı aracılığıyla 
gönderdiği 21 Ocak 2014 tarih 01087 yevmiye no'lu 
ihtarnamenin, Birlik-Oda arasındaki yasal ilişkiye, 
yazışma usul ve esaslarına ve TMMOB teamüllerine 
aykırı olduğundan iadesine ve ayrıca bu konuda 
Odanın uyarılmasına,
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisinin yapımına yönelik Oda ödentilerini henüz 
tamamlamayan Çevre Mühendisleri, Gemi Makineleri 
İşletme Mühendisleri, Gemi Mühendisleri, Gıda 
Mühendisleri, İç Mimarlar, Metalurji Mühendisleri, 
Orman Mühendisleri, Peyzaj Mimarları, Ziraat 
Mühendisleri Odaları saymanları ile ortak toplantı 
yapılmasına,
Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 
14.01.2014 tarih ve 1888 no'lu kararına dava açmak 
üzere Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu'na yetki 
verilmesine,
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TMMOB ÜYE SAYISI 445 BİNİ AŞTI

TMMOB üye sayı 31 Aralık 2013 itibariyle 445.365 oldu. Üye sayısı bir senede 22.005 arttı.

ODALAR 2012 2013

Bilgisayar Mühendisleri Odası 3.078 3.662

Çevre Mühendisleri Odası 10.437 10.702

Elektrik Mühendisleri Odası 44.617 47.372

Fizik Mühendisleri Odası 2.017 1.866

Gemi Mühendisleri Odası 2.997 3.071

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası 1.466 1.480

Gıda Mühendisleri Odası 12.738 13.558

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12.238 12.930

İç Mimarlar Odası 2.694 2.983

İnşaat Mühendisleri Odası 85.921 89.713

Jeofizik Mühendisleri Odası 4.940 5.291

Jeoloji Mühendisleri Odası 15.992 17.077

Kimya Mühendisleri Odası 20.686 21.499

Maden Mühendisleri Odası 13.476 14.187

Makina Mühendisleri Odası 86.383 90.610

Metalurji Mühendisleri Odası 3.953 4.073

Meteoroloji Mühendisleri Odası 547 618

Mimarlar Odası 41.290 43.271

Orman Mühendisleri Odası 11.424 12.437

Petrol Mühendisleri Odası 1.056 1.081

Peyzaj Mimarları Odası 4.599 4.833

Şehir Plancıları Odası 5.343 5.454

Tekstil Mühendisleri Odası 1.723 1.805

Ziraat Mühendisleri Odası 33.745 35.792

TOPLAM 423.360 445.365
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TMMOB’nin son yıllarda en büyük projelerinden biri olan 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi 5 
Ocak 2013 Pazar günü törenle açıldı. 14.500 m2 kapalı 
alanda iki bloktan oluşan öğrenci evinde 336 öğrenci 
konaklayabilecek. Yenimahalle Belediyesi’nin tahsis ettiği 
alan üzerinde TMMOB’nin inşa ettiği tesise TMMOB’nin 
efsanevi başkanı Teoman Öztürk’ün adı verildi.

Çok sayıda Oda yöneticisi ve TMMOB üyesinin katıldığı 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nin 
açılışını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birlikte gerçekleştirdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı açılışta 
yaptığı konuşmada, TMMOB’nin “Gençlik geleceğimizdir” 
sözünü 41. ve 42. Genel Kurullarında daha da büyüterek 
“TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi” yapma kararı aldığını 
anlattı.

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi 
binasının tümüyle TMMOB ve bağlı odalarının yarattıkları 
değer ile yapıldığını kaydeden Soğancı, “Yapılan harcamalar 
için sağlanan kaynağın her kuruşunda sadece örgütlü 

üyelerimizin ve Oda yöneticilerimizin emeği vardır. Bu 
konu hiç unutulmamalıdır. Bu değerin yaratılması için çaba 
harcayan tüm örgütlülüğümüze, Oda Yönetim Kurullarına 
ve örgütlü üyelerimize teşekkür ediyorum. Öğrenci evimizin 
bitirilmesi için açtığımız bağış kampanyamıza katılan tüm 
TMMOB gönüllülerine de çok teşekkür ediyorum” dedi.

13 Şubat 2012 tarihinde Yenimahalle Belediye Başkanı ile 
imzalanan protokolle “TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi” yapımının fiilen başladığını söyleyen Soğancı, “Binanın 
temel atma töreninin tarihini de Sevgili Başkanımız Teoman 
Öztürk’ün ölüm yıldönümü olan 11 Temmuz tarihine denk 
getirerek, bir kez daha Teoman Öztürk ve arkadaşlarının 
TMMOB felsefesine sahip çıktığımızı, geliştirdiğimizi, 
büyüttüğümüzü hep birlikte herkese gösterdik. Kısa 
süre içerisinde de Öğrenci evimizi kullanıma hazır hale 
getirdik. Otuz yıl süre ile TMMOB ortamına bu değerli 
arazinin kullanım hakkını veren Yenimahalle Belediye 
Başkanı Fethi Yaşar’a ve ekibine, Belediye Meclisine,  
Belediye İmar Müdürlüğüne ve Müdürlükte gören yapan 
tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. İşin başından 
bugüne binanın tasarımında ve yapımında emekleri geçen 
mühendis, mimar meslektaşlarımın tümüne, hiçbirini 

TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ 
VE SOSYAL TESİSİ TÖRENLE AÇILDI
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ayırmadan Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum. 
‘TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Çalışma Grubu’nda 
yer alan ve bizim adımıza binamızın projelendirilmesi ve 
yapılması için örgütümüzün önünü açan Oda ve TMMOB 
temsilcisi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikte 
binamızın oluşumunda hepimizden çok emeği geçen Hazeli 
kardeşime, Züber’e ve Selçuk’a teşekkür ediyorum. İnşaatın 
başlangıcından bugününe şantiyede bulunarak ter akıtan tüm 
çalışan kardeşlerime, emekçi kardeşlerime ayrıca ve özellikle 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mehmet Soğancı, TMMOB Öğrenci Evinin, ülkemizin 
bu gününde yaşananlara ve yaşatılanlara inat bir “meydan 
okuma” projesi olarak algılanması gerektiğini ifade ederek, 
şunları söyledi:

“Öğrenci Evimiz, gelecekte örgütümüzü yönetecek, 
örgütümüzün ilkelerine sahip çıkacak, örgütümüzü 
büyütecek bizim gençlerimiz arasındaki dayanışmayı 
şimdiden büyütecektir. Öğrenci evimizi burada kalacak kızlı, 

erkekli bizim çocuklarımız, kendileri 
yönetecektir. Biliyorum ki; Öğrenci 
Evimizin salonlarında ülkemiz için, 
halkımız için, mesleğimiz için, 
örgütümüz için, aydınlık geleceğimiz 
için en bilimsel, en nitelikli etkinlikler 
gerçekleşecektir.

Hepinizin bildiği ve inandığı gibi;

G e l e c e k  g ü z e l  g ü n l e r  i ç i n , 
Masmavi gökyüzü altında birikmiş 
kara bulutların dağılması için, 
Gökyüzünün ve yeryüzünün bütün 
renklerinin özgürlüğü için, Bilim ve 
teknolojinin halkımızın hizmetine 
sunulması için, Mesleğimizin tüm 
güzelliklerinin hayatı yaşanabilir 
kılması için, Emperyalizme ve 
kapitalizme karşı insanca bir yaşam, 

özgür, demokratik, eşit ve bağımsız bir Türkiye için, 
TMMOB, dünyada ve ülkemizde yaşananlara seyirci 
kalmayarak, karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, 
eşitsizliğe karşı adaleti, şiddete karşı kardeşliği, sömürüye 
karşı emeği savunmaya, başka bir Türkiye ve başka bir dünya 
mücadelesinde onurlu ve dik yürüyüşünü sürdürmeye devam 
edecektir. Öğrenci Evimiz bu anlayışlarımızın bir sonucu 
olarak yarattığımız bir değerdir. Herkes böyle algılamalıdır.”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da, üniversite 
öğrencilerinin barınma hakkı konusunda büyük sıkıntılar 
bulunduğunu belirterek, bölgede daha rantsal bir proje yerine 
öğrencilerin barınma sorununu çözecek bir işbirliğine imza 
attıklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuşmasında 
gündemdeki konuları değerlendirdi. 17 Aralık’ta başlayan 
yolsuzluk operasyonuna değinen Kılıçdaroğlu, bunun 
Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu olduğunu belirtti.
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TMMOB 42. Dönem 4. Danışma Kurulu toplantısı 
22 Şubat 2014 tarihinde TMMOB Teoman Öztürk 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı’nın TMMOB’nin 42. Dönem çalışmalarını 
değer lendi rd iğ i  konuşmas ıy la  baş layan 
Danışma Kurulu‘nda sırasıyla; Mehmet Torun 
(MADENMO), Kaya Güvenç (TMMOB 36, 37. 
Dönem Başkanı), Ali Ekber Çakar (MMO), Baran 
Bozoğlu (ÇMO), Ertuğrul Candaş (HKMO), 
Osman Kolay (Gemi MO), Petek Ataman 
(GIDAMO), Taner Yüzgeç (İMO), Hüseyin Atıcı 
(MMO), Süleyman Solmaz (İstanbul İKK), Zeki 
Arslan (MMO), Selim Harbiyeli (İMO), Gölay 
Şakiroğulları (BMO), İmam Çelik (JFMO), 
Gurbet Örçen (MMO), Murat Aslan (ZMO), Fikri 
Düşünceli (Bursa İKK), Güniz Gacaner (MMO), 
Ali Uğurlu (KMO), Volkan Bilgin (HKMO), Neşet 
Aykanat (Eskişehir İKK), Erdem Pak (MMO), 
Kamber Korkmaz (MMO) konuştu.

4. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB 42. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULUNA KATILIM 

 

TMMOB VE ODALAR KATILIM
TMMOB Yönetim Kurulu 14 
TMMOB Yüksek Onur Kurulu 0 
TMMOB Denetleme Kurulu 1 
TMMOB Genel Sekreterlik 5 
Bilgisayar Mühendisleri Odas 1 
Çevre Mühendisleri Odas 1 
Elektrik Mühendisleri Odas 5 
Fizik Mühendisleri Odas 0 
Gemi Mühendisleri Odas 1 
Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odas 1 
Gda Mühendisleri Odas 7 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas 17 
İç Mimarlar Odas 1 
İnşaat Mühendisleri Odas 40 
Jeofizik Mühendisleri Odas 11 
Jeoloji Mühendisleri Odas 2 
Kimya Mühendisleri Odas 11 
Maden Mühendisleri Odas 6 
Makina Mühendisleri Odas 67 
Metalurji Mühendisleri Odas 1 
Meteoroloji Mühendisleri Odas 1 
Mimarlar Odas 2 
Orman Mühendisleri Odas 0 
Petrol Mühendisleri Odas 0 
Peyzaj Mimarlar Odas 2 
Şehir Planclar Odas 3 
Tekstil Mühendisleri Odas 0 
Ziraat Mühendisleri Odas 6 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreterleri 8 
TOPLAM 214
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İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu; insan odaklı bir mesleğin 
uygulayıcılarının örgütü olan TMMOB’nin önemli çalışma 
alanlarından, mücadele alanlarından birini oluşturmaktadır.  
Konunun önemine bir kez daha dikkat çekmek amacıyla 
42. Olağan Genel Kurulumuzda, 3 Mart 1992 tarihinde 
Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını 
yitirdiği facianın yıldönümü, “İş Cinayetlerine Karşı 
Mücadele Günü” olarak kabul edilmiştir.

Öncelikle 3 Mart 1992 tarihinde yaşamını kaybeden 263 
maden işçisi ile birlikte son yıllarda Balıkesir Dursunbey’de 
biri maden mühendisi, 13 maden işçisini; Bursa Kemalpaşa’da 

yaşamını yitiren 19 maden işçisini, İstanbul Tuzla’da, 
Davutpaşa’da, Ankara Ostim’de, Zonguldak Karadon’da, 
Maraş Elbistan’da, İstanbul Esenyurt’ta ve saymakla 
bitiremeyeceğimiz iş cinayetlerinde yaşamını kaybeden 
emekçileri saygıyla anıyoruz.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği bütün çalışanları ilgilendiren, 
çalışma yaşamının en temel unsurlarından biridir. İşçi sağlığı 
ve iş güvenliğine ilişkin göstergeler, temel insan hakları, 
çalışma yaşamı ve ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin önemli 
göstergeler sunmaktadır.  

ILO rakamlarına göre; bugünün dünyasında her 15 saniyede 
bir işçi, iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını 
kaybetmektedir. Her gün yaklaşık 6 bin 300 kişi iş kazası veya 
meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. Her 
yıl yaklaşık olarak 360 bin kişi iş kazası, 1 milyon 950 bin kişi 

HER 3 MART’TA; “ İŞ CİNAYETLERİNİ DURDURUN” DİYORUZ 

İş cinayetlerine dikkat çekmek için ilki geçen yıl düzenlenen "TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü"nde 
İKK'ların bulunduğu 38 yerde kitlesel basın açıklaması gerçekleştirildi.

Ankara'da 2 Mart Pazar günü TMMOB önünden Olgunlar Sokak Madenci Anıtı'na yüründü. TMMOB ve Oda 
yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda TMMOB üyesinin katıldığı etkinlikte basın açıklamasını TMMOB Maden Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Yıldız okudu. 

ANKARA

ise meslek hastalıklarından dolayı yaşamını yitirmektedir. Her 
yıl 270 milyon iş kazası meydana gelmekte ve 160 milyon kişi 
meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. Her yıl, çoğunlukla 
gelişmekte olan ülkelerde, zehirli maddelerden dolayı 651 
bin işçi yaşamını yitirmektedir. 

Ülkemiz açısından durum oldukça vahimdir. Ülkemizde 
her gün ortalama 176 iş kazası olmakta, 3 emekçi yaşamını 
kaybetmekte ve 5 emekçi iş kazası sonucu iş göremez hale 
gelmektedir. Bu nedenle ülkemiz iş kazalarında Avrupa ve 
dünyada ilk sıralarda; ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da 
birinci, dünyada üçüncü sırada yer almaktadır.

Bugün ülkemizde uygulanmakta olan neoliberal ekonomi 
politikaları sonucunda iş güvencesinin azalması, esnek çalışma 

ANTALYAANTALYA



9 
Ocak - Şubat 2014/Sayı 154
birlik haberleri

biçimleri, çalışma koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, 
sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırmanın yaygınlaşması; 
sosyal güvenlik ve güvenceden yoksun kayıt dışı işçilik ve 
çocuk işçi çalıştırma, yasal düzenlemelerdeki yanlışlıklar iş 
cinayetlerinin nedenleri arasındadır. 

BODRUM

ADIYAMAN

Bir kere daha söylüyoruz: işçi sağlığı ve iş güvenliğinde temel 
amaç; çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların 
önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası 
geçirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan, sağlıklı ve 
güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, çalışanların 
ruhsal ve bedensel bütünlüğünün korunması olmalıdır.

BURSA

İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili şartları sağlamak işverenin 
öncelikli ödev ve sorumluluğudur. Çalışanlar da bu doğrultuda 
alınan tedbir ve talimatlara uymakla yükümlüdürler. İlgili 
düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını denetlemek ise 
elbette devletin görevidir. Bu ise ancak tarafların uzlaşma 
içerisinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemine inanmaları 
ile mümkündür.

Ne yazık ki, yeni çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu da sorunun merkezine inen ve ona göre çözümler 
üreten bir yasa değildir. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş 
cinayetleri ve ölümler artarak devam etmektedir. 

ESKİŞEHİR

BOLU

EDİRNE

2002 yılında yenilenen İş Kanunu’nda 50’den fazla devamlı 
işçi çalıştıran sanayiden sayılan işyerlerinde iş güvenliği 
mühendisi ve işyeri hekimi çalıştırmak zorunlu hale 
getirilmiştir. AKP, bu yasanın uygulama yönetmeliği ile iş 
güvenliği mühendisi ve işyeri hekimini danışman statüsüne 
indirgeyerek işyerlerinin devamlı kontrolünü engellemiştir. 
Bu yönetmelik yargıdan dönünce İş Yasası’nda, ÇASGEM 
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ve Bakanlık Teşkilat Yasası’nda torba kanunlarla değişiklik 
yapmıştır. Bu yasalara dayanılarak çıkarılan yönetmelikler 
de yargıdan dönünce, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası’nı 
TMMOB ve bağlı odaların tüm itirazlarına rağmen yasama 
organından geçirmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’ndan 
işveren ve devlet sorumsuzluğu çıkmıştır. Devletin bu 
alandaki denetleme görevi, tıpkı toprak gibi, su gibi, enerji 
gibi özelleştirilmiştir.

GAZİANTEP

Bu yasa ve yönetmeliklerle işyerlerinde çalışan insanların 
sağlık ve güvenliğini koruyacak, devamlı ve devlet 
gözetiminde bir denetleme olması beklenirken AKP, Devletin 
elini bu alandan çekerek özel sektöre bir pazar alanı açmıştır. 
Eğitimli mühendis ve hekimi eğitme adı altında özel eğitim 
kurumları açtırarak, burada bir sektör yaratmıştır. OSGB’ler 

İSTANBUL

adı altında özel kurumlar oluşturarak mühendis ve hekimleri 
kiralık işçi konumuna getirmiş, iş yerlerini denetleyecek 
mühendis ve hekimlerin bağımsız çalışmasını engellemiştir. 
Kendisi güvencesiz, kiralık işçi olan mühendis ve hekimler 
kendini koruyamazken, diğer işçilerin güvenliğini ve sağlığını 
nasıl koruyacaklardır? AKP’nin ortaya çıkardığı ve uyguladığı 
mevzuat aldatmacadır, insan hakları ihlalinin kılıfıdır. 

KIRKLARELİ

Bugün işçiyi her türlü korumadan uzak bırakan, mühendis ve 
hekimi iş kazaları tazminatlarından sorumlu tutan, işvereni 
ve iş yaşamını denetlemekten sorumlu olan devleti ise her 
türlü sorumluluktan arındıran bir politika ile karşı karşıyayız. 

Oysa her zaman söylediğimiz gibi; iş cinayetlerinin, iş 
kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi 
için işyerlerinde “önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği” 
anlayışı yerleştirilmelidir. Cinayetlerin sorumluları işyerinde 
gerekli tedbirleri almayan işverenler, yasal düzenlemeleri ve 
ikincil mevzuatları olması gerektiği gibi hazırlamayanlar ve 
gerekli denetimleri yapmayan ilgili bakanlıktır. 

Çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, çalışma şartlarının 
iyileştirilmesi, işçi ölümlerinin durdurulması için mücadele 
etmek, kendini emekten yana konumlandıran TMMOB’nin 
tarihi görevidir. Bu görevi yerine getirme bilinciyle TMMOB; 

KOCAELİ

İZMİR

KDZ. EREĞLİ
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MUĞLA SAMSUN

VAN

ZONGULDAK

TMMOB VAN KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlki 2009 yılında gerçekleştirilen TMMOB Van Kent 
Sempozyumu’nun ikincisi “Kimliğini arayan kent” temasıyla 
21-22 Şubat 2014 tarihlerinde Van Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda düzenlendi.

TMMOB İKK Sekreteri Şemsettin Bakır ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın açılış konuşmalarıyla 
başlayan sempozyumda iki gün boyunca kent yönetimi, 
kentsel planlama, doğal afetlere hazırlık, özerk, demokratik 
kent yönetimi, barınma hakkı gibi konularda düzenlenen 8 
oturumda kentin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

MİLAS

iş cinayetleri ve işçi ölümlerini ülkemizin sosyo-ekonomik ve 
demokrasi sorunları ile birlikte bir bütün olarak ele almakta, 
insanca çalışma koşullarının oluşturulmasını insanca yaşama 
hakkı ve talepleri ile birleştirerek sorunun çözümü için 
yapılabilir, gerçekçi önermelerde bulunmaktadır.

Siyasi iktidar TMMOB’nin ve bağlı odalarının sözünü 
dinlemek, algılamak ve daha önemlisi hayata geçirmek 
zorundadır.
İş cinayetleri kader değildir! İş cinayetleri engellenebilir, yeter 
ki bilimin ve tekniğin gereği yapılsın! Yeter ki; her çalışmanın 
öznesi insan ve yaşam olsun!
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  
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TMMOB Eskişehir Kent Sempozyumu 6-7 Şubat 2014 
tarihlerinde “Eski şehrin yeni geleceği!” temasıyla Eskişehir 
Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler Odası Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 6 oturum ve 1 panelden oluşan 
sempozyumda; sanayiden kentsel dönüşüme, depremsellikten 
tarıma kentin sorunları ele alındı.

Sempozyumun açılışında konuşan TMMOB Eskişehir İKK 
Sekreteri Neşet Aykanat, özellikle son yıllarda kentlerin 
planlama, mimarlık, sosyal, kültürel ve doğal değerlerinin 
sınır tanımayan bir şekilde dönüşümü ve meslek odalarının 
etkinliğinin azaltılması çabaları karşısında TMMOB’nin sosyal 
ve mesleki sorumluluğunun daha da arttığını belirtti.

Kentlerde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik stratejiler 
geliştirmek yerine, yaşam alanlarını pazarlanacak birer 
metaya dönüştürmenin kentlerin geleceğini olumsuz yönde 
etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Aykanat, 
“Bu yüzden, katılımcı bir kamu yönetiminden; yaşanabilir, 
yaşam kalitesinin sürdürülebilir şekilde artırılmaya çalışıldığı 
sağlıklı, güvenli ve nitelikli bir yaşam çevresinin toplumsal 
bir talep haline dönüştürülmesi son yıllarda kentlilerin temel 
öncelikleri arasında yer almaktadır” dedi.

“Eski ŞEHRİN, yeni GELECEĞİ” temasıyla gerçekleştirilen 
sempozyumun Eskişehir’in gelişimine önemli açılımlar 
getireceği düşüncesini ifade eden Aykanat, sempozyumdan 
çıkacak sonuç bildirgesinin başta yerel yönetimlere talip olan 
adaylar olmak üzere kentin çeşitli kurum ve kuruluşlarına, 
kent halkına ve yöneticilerin bilgisine sunulacağını söyledi.

Aykanat sözlerini Haziran direnişi sırasında Eskişehir’de 
katledilen Ali İsmail Korkmaz’ı anarak,

“Bu kent öğrenci kenti diye anılır, bu kente aileler çocuklarını 
teslim ederler, bu kent onları ailelerine mühendis olarak, 
öğretmen olarak, avukat olarak, doktor olarak geri verir. 
Fakat bu şehre aynı duygu ve hayallerle teslim edilmiş biri 
vardı Adı Ali İsmail Korkmaz’dı ve 2 Haziran günü, benim 

de 13 yaşındaki çocuğumla geçtiğim aynı sokakta, belki de 
benim geçtiğim saatten 1 saat sonra katledildi ve Ali İsmail 
KORKMAZ benim çocuğumdan sadece 5 yaş büyüktü, o 
18 yaşındaydı. Özür dileriz Emel Korkmaz temiz ellerinle 
büyüttüğün, bu kente teslim ettiğin evladını kep yerine kefen 
giydirip gönderdik” diyerek bitirdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, 
sempozyumun yerel seçimlere bir kala yapılmasının Eskişehir 
için önemine değindi. Sempozyumda Eskişehir’e dair 
söylenecek sözlerin yerel yönetimlere aday olacaklar açısından 
iyi algılanması gerektiğini kaydeden Soğancı, “İktidarın lime 
lime döküldüğü, kente dair yolsuzluk, rant, piyasa ve rüşvet 
olgularını defalarca dile getirmiş bir meslek örgütünün 
söylediklerinin 17 Aralık tarihinden beri ortaya çıkmış olduğu, 
kendi aralarındaki para paylaşımının iğrençliklerinin ortaya 
çıktığı, görünür hale geldiği bir dönemde bu sempozyumun 
yapılması ayrıca anlamlı olmuştur” diye konuştu.

Sempozyumun Gezi’den sonra yapılıyor olmasının da önemli 
olduğunu ifade eden Soğancı,  

“TMMOB’nin, bağlı odalarımızın ve örgütlü üyelerimizin 
ne önünde, ne arkasında, ne sağında, ne solunda tam 
merkezinde, tam ortasında yer aldıkları ve bugün itibarı ile 
Türkiye demokrasi mücadelesinin en önemli adımlarından 
biri olarak tarihimizde yerini alan Gezi direnişi bize de çok şey 
öğretti. Dayanışmayı öğrendik. Sokağa taşımak üzere ülkemiz, 
halkımız, insanımıza dair daha çok çalışmamız, daha fazla 
rapor üretmemiz, bilimin ışığında daha fazla görüş üretmemiz 
gerektiğini öğrendik. Ben Taksim Dayanışmasının kuruluş 
sürecinden başlayarak, Gezi direnişinin içinde yer alan, “artık 
yeter” diye alanlara çıkan halkımızın yanıbaşında onlarla omuz 
omuza olan arkadaşlarımın, TMMOB kadrolarının hepsinin 
gözlerinden öpüyorum. Gezi direnişinde kaybettiğimiz, 
yaşları benim kızımın yaşlarında, yirmili yaşlarda olan tüm 
gençlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Abdullah Cömert, 
Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Ali İsmail Korkmaz, 
Ahmet Atakan, çocuklar şimdi bize bakıyor. Onlara eşit, 
özgür, demokratik bir Türkiye sözümüz var” dedi.

TMMOB’nin yerel yönetimler ve kentler üzerine görüşlerini 
aktaran Soğancı, “Kente dair her türlü kararda kentlilerin 
katılımının sağlanmasını istemek ve kentli haklarını savunmak 
vazgeçilemez bir görevimizdir. TMMOB görevinin gereklerini 
yerine getirmeye kararlıdır. TMMOB, kentlerimizde var olan 
sorunların aşılması, sağlıklı kentsel çevrelerin oluşturulması 
ve kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi doğrultusunda, 
toplumun büyük bölümünü dışlayan, halkın katılım ve 
denetimine kapalı yerel yönetim biçiminin aşılmasını, kent 
halkının ve meslek örgütlerinin demokratik katılımı ve 
denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesini, öncelikli 
ve temel gerek olarak görmektedir” diye konuştu.

ESKİŞEHİR KENT SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
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TMMOB Mimarlar Odası’nın, gerek küresel politikaların ülkemize 
yansımaları gerek çok yakın geçmişte Taksim Gezi Parkı’ndan 
başlayarak tüm yurda yayılan, toplumun “söz söyleme” iradesi 
ve yaşadığı kente-çevreye karşı duyarlılığını dikkate alarak; 2014 
Yerel Seçimleri öncesinde politika ve önerilerini yerel yönetimlere 
talip olanlara ve kamuoyuna iletmek üzere gerçekleştirdiği “Yerel 
Yönetimler Kentleşme ve Demokrasi Sempozyum”u 23-24 Ocak 
2014 tarihlerinde Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlendi.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Prof. 
Dr. Deniz İncedayı, Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu 
ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyumda iki gün boyunca 
gerçekleştirilen “Kentleşme ve Yerel Yönetim Politikaları”, 
“Kentsel Dönüşüm”, “Kentsel Hizmetler ve Planlama Politikaları”, 
“Kent ve Yaşam Hakkı”, “Doğal Çevre, Kültürel Miras ve Kentsel 
Kimlik”, “Kent, Kültür, Demokrasi” oturumlarında yaşanılır 
demokratik, katılımcı bir kentsel yaşam için öneriler ele alındı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
açılışta yaptığı konuşma 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.

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.

KHK ile kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yeni ve 
olağanüstü yetkiler devredilmiş ve tanınmış, bakanlığa tüm 
ülkenin tapusunu istediği gibi kullanma yetkisi verilmiştir.

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 bir anlayış ile 
mümkündür. 

Değerli Konuklar

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 

YEREL YÖNETİMLER KENTLEŞME VE DEMOKRASİ SEMPOZYUMU 
İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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ayrışmayı, kentsel gerimi arttırmaktan başka bir şeye yaramamış, 
sorunlar çeşitlenmiş ve derinleşmiştir.

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, ticarileştirilerek; 
kamusal kaynaklarımız yerli ve yabancı tekellere aktarılmıştır. 
Emekçilerin, yoksulların ve tüm ezilenlerin sosyal, ekonomik ve 
siyasal yaşamdan tümüyle dışlandığı yıkıcı bir ortamda yoksulluk 
ve yoksunluk derinleşerek sürmektedir.

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.

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.

Değerli Konuklar

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.

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.

Çalışmalarını bu yönde raporlar, yayınlar, kongre ve sempozyum 
gibi etkinliklerle kamuoyuyla paylaşan TMMOB, kentlerimizde 
var olan sorunların aşılması, sağlıklı kentsel çevrelerin 
oluşturulması ve kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi 
doğrultusunda, toplumun büyük bölümünü dışlayan, halkın 
katılım ve denetimine kapalı yerel yönetim biçiminin aşılmasını, 
kent halkının ve meslek örgütlerinin demokratik katılımı ve 
denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesini, öncelikli ve 
temel gerek olarak görmektedir.

TMMOB, “Bir kente sahip çıkacak o kentte yaşayan bireylerdir” 
diyor. Kente dair her türlü kararda kentlilerin katılımının 
sağlanmasını istemek ve kentli haklarını savunmak vazgeçilemez 
bir görevimizdir. TMMOB görevinin gereklerini yerine getirmeye 
kararlıdır. TMMOB “Kentin sakini değil sahibi olalım, bunun için 
mücadele edelim” diyor.

Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum.
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T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na
Konu              : 07.11.2013 tarih, 28814 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ve Bakanlığınızın Rehberlik 
ve Teftiş Başkanlığı’nın 28.11.2013 tarih 05.13.54 ve 06.01.2014 
tarih 3353 sayılı denetim yazıları hk.
07.11.2013 tarihli Resmi Gazete’de Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği’ne bağlı Orman Mühendisleri Odamız üzerinde 
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca idari ve mali denetim 
yapılacağına ilişkin karar yayımlanmıştır.
1954 tarihinde kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
ve odaların kuruluş yasası olan 6235 sayılı Kanun’da, 1982 
Anayasası’nın 135. Maddesi’ndeki kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşlarına dair düzenlemelere bağlı olarak 1983 yılında 
66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle ek maddeler 
getirilmiştir. Bu düzenlemelerde bir yandan meslek odalarına 
kamu tüzel kişiliği tanınırken diğer yandan merkezi idarenin 
denetimini öngören hükümlere yer verilmiştir. 1995 yılında 
TBMM’de grubu bulunan tüm siyasal partilerin uzlaşması ile 
1980 darbesinin ürünü olan Anayasa’nın 135. maddesinde meslek 
kuruluşlarının siyaset yasağı kaldırılmış ve meslek kuruluşlarının 
mali ve idari denetimine ilişkin fıkra, “Bu meslek kuruluşları 
üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar 
kanunla düzenlenir” biçimine dönüştürülmüştür. Bu maddeden 
de anlaşılacağı üzere, mali ve idari denetim konusunda merkezi 
yönetimin yetkisi vesayet denetiminden de daha dar kapsamda 
bir denetime tabi kılınmıştır. 
Buna bağlı olarak diğer meslek kuruluşlarına ilişkin yasalarda 
çeşitli değişiklik ve ek düzenlemelere gidilmiştir. 6235 sayılı 
Yasanın Ek-3 maddesinde, gerekçesinde ne şekilde yapılacağının 
da belirlenmesi öngörülmüş iken; “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” şeklinde sınırları çizilmemiş bir denetim yetkisi getirilmiş 
ancak otuz yıl zarfında hiçbir siyasal iktidar ilgili bakanlığın 
tespitine ilişkin bir Bakanlar Kurulu kararı almamıştır.
EK-3. maddede bu haliyle ve Yasanın diğer maddelerinde de 
Bakanlığın Birlik ve Oda organlarının karar ve işlemleri üzerindeki 
tasarruflarının çerçevesi, sınırları ve usulleri belirlenmemiştir. 
Oysa Anayasa hükmü çok açık olup; idari ve mali denetime 
ilişkin kuralların “kanunla” belirlenmesi gerekmektedir. Yine 
merkezi idarenin vesayet yetkisinin söz konusu olduğu mahalli 
idarelerin düzenlendiği 127. Maddede de; “Merkezî idare, 
mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü 
ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin 
sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların 

gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve 
usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir” denilerek böyle 
bir denetimin esas ve usullerinin kanunla belirlenmesi gerektiği 
hususuna işaret edilmektedir.
Merkezi idarenin, meslek kuruluşlarının “işlemleri” üzerindeki 
yetkileri yerinden yönetimin özerkliğini ve bağımsızlığını ortadan 
kaldıracak nitelikte olamaz. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı, merkezi idarenin denetimini sıkı kurallara bağlamış ve yerel 
yönetimlerin kendi faaliyet ve iş alanlarında sadece Anayasaya 
ve kanunlara uygunluk denetimine olanak tanımış ve yerindelik 
denetimini yasaklamıştır.
İdari vesayet yetkisi kural değil, bir istisnadır. Yani bütün işlem 
ve kararların Bakanlıkça incelemeye alınarak denetlenmesi gibi 
bir idari denetim söz konusu değildir. Konusunun ve usulünün 
mutlaka yasayla belirlenmesi gerekmektedir. İdari vesayetin 
emir ve talimat verme veya denetlenen idarenin yerine geçerek 
işlem tesis etme şeklinde kullanılamayacağı, yerindelik denetimi 
anlamına gelebilecek bir denetim olmadığını Anayasa Mahkemesi 
ve doktrin kabul etmektedir. Bir kez daha belirtmek gerekirse 
bu yetkiler ancak yasanın öngördüğü hallerde ve usullerde 
kullanılabilir. Ancak 6235 sayılı Kanun’da Birlik ve Odalar 
üzerinde Bakanlığın hangi usul ve esaslara göre denetim yetkisine 
sahip olduğuna ilişkin hiçbir düzenleme yer almamaktadır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle,  TMMOB’ye bağlı Odaların 
idari ve mali denetimini yapacak Bakanlıkları belirlemek üzere 
Bakanlar Kurulu kararı alınarak, usulleri ve koşulları tarifleyen 
yasal düzenlemeler olmadan bu yetkinin kullanılması olanaklı 
değildir. İdari ve mali denetimin esas ve usulleri, kuralları kanunla 
belirlenmeden sadece Bakanlar Kurulu kararına dayalı olarak 
Bakanlıkça herhangi bir denetim yapılmasının Anayasa’ya aykırı 
olacağı kuşkusuzdur.
Mali ve idari özerkliği olmayan, merkezi bütçe ile yönetilen Oda 
şubelerinin seçim sürecine girmiş olduğu göz önüne alındığında, 
bağlı şubelerde denetim yapma kararınızı manidar karşıladığımızı 
da ifade etmek isteriz.
Ayrıca, 07.11.2013 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu 
kararının iptaline yönelik Danıştay nezdinde dava açmış 
bulunuyoruz. Hukuk devleti ilkesi, bir konuda dava açılmış ise 
yargı kararının beklenmesini emreder. Yani, ortada bir yürütmenin 
durdurulması kararı yokken de idarenin dava sonucunu beklemesi 
ve karar verilinceye kadar idarenin karşı tarafa zarar vermemesi 
hukuk devleti ilkesine bağlılığın ve saygının bir gereğidir.
Sonuç olarak, Bakanlığınız, Anayasa’ya aykırı olarak Bakanlar 
Kurulu kararına dayanarak Orman Mühendisleri Odamız 
hakkında idari ve mali denetim yapamaz. Yasaya aykırı olarak 
başlatmış bulunduğunuz denetime ivedilikle son vermenizin bağlı 
yetki ve hukuka saygının bir gereği olduğunu belirtir, gereğinin 
tarafımıza bildirilmesini arz ederiz.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI’NA 
İDARİ VE MALİ DENETİM ÜZERİNE YAZI GÖNDERİLDİ

Orman ve Şu İşleri Bakanlığı’nın Orman Mühendisleri Odası’nda başlattığı denetim üzerine 7 Ocak 2014 tarihinde 
bakanlığa yazı gönderildi.
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA
ANKARA  
Konu             : 17 Aralık 2013 tarih 28854 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı hk.

17 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı 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 üzerinde Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca idari ve mali denetim yapılacağına 
ilişkin karar yayımlanmıştır.

1954 tarihinde kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği ve Odaların kuruluş yasası olan 6235 sayılı Kanun’a, 
1982 Anayasası’nın 135. Maddesindeki “kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşları”na dair düzenlemelere bağlı 
olarak 1983 yılında 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle ek maddeler getirilmiştir. Bu düzenlemelerde 
bir yandan meslek odalarına kamu tüzel kişiliği tanınırken 
diğer yandan meslek odalarının demokratik yönetimin 
vazgeçilmez unsuru olan baskı grupları içinde yer almalarından 
dolayı merkezi idarenin denetimi altına alma isteminin ağır 
bastığı görülmektedir. Olağanüstü dönemin ürünü olan ve 
demokratik esaslara aykırı olan bu düzenlemeler bugüne 
kadar hep tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmalar 1995 
yılında yapılan Anayasa değişikliği ile bir nebze giderilmiştir. 
1995 yılında TBMM’de grubu bulunan tüm siyasal partilerin 
uzlaşması ile 1980 darbesinin ürünü olan Anayasa’nın 135. 
maddesindeki meslek kuruluşlarının siyaset yasağı kaldırılmış 
ve meslek kuruluşlarının mali ve idari denetimine ilişkin 
fıkra, “Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali 
denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir” biçimine 
dönüştürülmüştür. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere, mali 
ve idari denetim konusunda merkezi yönetimin yetkisi vesayet 
denetiminden de daha dar kapsamda ele alınmıştır.

Anayasa’daki bu değişikliğe bağlı olarak diğer meslek 
kuruluşlarına ilişkin yasalarda çeşitli değişiklik ve ek 
düzenlemelere gidilmiş olmasına karşın 6235 sayılı Yasa’da 
bir değişiklik yapılmamıştır. 6235 sayılı Yasanın Ek-3 
maddesinin gerekçesinde denetimin ne şekilde yapılacağının 
da belirlenmesi öngörülmüş iken; “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” şeklinde sınırları çizilmemiş bir 
denetim yetkisi getirilmiş ancak otuz yıl zarfında hiçbir siyasal 

iktidar ilgili bakanlığın tespitine ilişkin bir Bakanlar Kurulu 
kararı almamıştır.
EK-3. maddede bu haliyle ve yasanın diğer maddelerinde 
de Bakanlığın Birlik ve Oda organlarının karar ve işlemleri 
üzerindeki tasarruflarının çerçevesi, sınırları ve usulleri 
belirlenmemiştir. Oysa Anayasa hükmü çok açık olup; idari 
ve mali denetime ilişkin kuralların “kanunla” belirlenmesi 
gerekmektedir. Bunun yanında Anayasa Mahkemesi’nin 
“merkezi idarenin meslek kuruluşlarının ‘işlemleri’ üzerindeki 
yetkilerinin meslek kuruluşlarının özerkliğini ve bağımsızlığını 
ortadan kaldıracak nitelikte olamayacağı”na ilişkin kararları 
mevcuttur.
İdari vesayet yetkisi kural değil, bir istisnadır. Yani bütün işlem 
ve kararların Bakanlıkça incelemeye alınarak denetlenmesi 
gibi bir idari denetim söz konusu değildir. Konusunun ve 
usulünün mutlaka yasayla belirlenmesi gerekmektedir. Bir 
kez daha belirtmek gerekirse bu yetkiler ancak yasanın 
öngördüğü hallerde ve usullerde kullanılabilir. Ancak 6235 
sayılı Kanun’da Birlik ve Odalar üzerinde Bakanlığın hangi 
usul ve esaslara göre denetim yetkisine sahip olduğuna ilişkin 
hiçbir düzenleme yer almamaktadır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle,  TMMOB’ye bağlı Odaların 
idari ve mali denetimini yapacak Bakanlıkları belirlemek üzere 
Bakanlar Kurulu kararı alınarak, usulleri ve koşulları tarifleyen 
yasal düzenlemeler olmadan bu yetkinin kullanılması olanaklı 
değildir. İdari ve mali denetimin esas ve usulleri, kuralları 
kanunla belirlenmeden sadece Bakanlar Kurulu kararına 
dayalı olarak Bakanlıkça herhangi bir denetim yapılmasının 
Anayasa’ya aykırı olacağı kuşkusuzdur.
Ayrıca, 17 Aralık 2013 tarihinde yayımlanan bu Bakanlar 
Kurulu kararının iptaline yönelik Danıştay nezdinde dava 
açmış bulunuyoruz. Hukuk devleti ilkesi, bir konuda dava 
açılmış ise yargı kararının beklenmesini emreder. Yani, ortada 
bir yürütmenin durdurulması kararı yokken de idarenin dava 
sonucunu beklemesi ve karar verilinceye kadar idarenin karşı 
tarafa zarar vermemesi hukuk devleti ilkesine bağlılığın ve 
saygının bir gereğidir.
Sonuç olarak,  Bakanlığınız, Anayasa’ya aykırı olarak Bakanlar 
Kurulu kararına dayanarak 11 Odamız hakkında idari ve 
mali denetim yapamaz. Anayasa ve Yasa’ya aykırı olarak 
alınmış Bankalar Kurulu kararının, yargı tarafından karar 
verilinceye kadar uygulamaya konulmamasının bağlı yetki ve 
hukuka saygının bir gereği olduğunu belirtir, tarafımıza bilgi 
verilmesini arz ederiz.
Saygılarımızla,

Mehmet SOĞANCI
Yönetim Kurulu Başkanı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA 
İDARİ VE MALİ DENETİM ÜZERİNE YAZI GÖNDERİLDİ

17 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile TMMOB’ye bağlı 11 Oda üzerinde idari ve 
mali denetim yetkisi verilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na konuya ilişkin olarak 24 Ocak 2014 tarihinde bir yazı gönderildi.
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T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na
İlgi: 13.01.2014 tarih 86274848-10340 sayılı yazınız hk.

İlgi yazınızda 07.01.2014 tarihli yazımıza yanıt verildiği 
belirtilmektedir.

Ancak tarafımıza yollanan ilgi yazınızda; yazımızdaki 
hususlara hiç değinilmemiş, aksine Orman Mühendisleri 
Odamız ile bağlı İstanbul Şubesi yöneticileri hakkında 
Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği’nin 
14/2 maddesine aykırı davrandıkları gerekçesiyle Cumhuriyet 
Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulması yönündeki 
kararınız iletilerek, idari açıdan da TMMOB Disiplin 
Yönetmeliği esasları çerçevesinde disiplin soruşturması 
açmamız istenmektedir.  

Öncelikle bizim yazımız ile verilen yanıt arasında herhangi 
bir ilgi bulunmamaktadır.

Bizim dile getirmiş olduğumuz konu, TMMOB ve bağlı 
Odaların kamu tüzelkişiliğine sahip Anayasal kuruluş 
oldukları, bu tüzelkişiliklerin merkezi idare tarafından 
denetiminin usul ve esaslarının Anayasa’nın 135. maddesinde 
belirtildiği şekliyle kanunla düzenlenmesi gerektiğidir. 
Yazımızda bu kural yerine getirilmeden Bakanlar Kurulu 
kararı ile yasama organının yetki devrine yol açan idari 
işlemle yapılmaya çalışılmasının Anayasa’ya aykırı olduğu 
vurgulanmıştır. Yazımızda, anılan Bakanlar Kurulu kararına 
karşı tarafımızca dava açıldığı, hukuk devleti ilkesi gereği 
açılan davanın sonucunun beklenmesi gerektiği; Oda ile ilgili 
denetimin tamamlanmasına karşın, tüzelkişiği ve ayrı bütçesi 
olmayan şube denetiminin ayrıca yapılmasında hukuki bir 
dayanak ve yararın olmadığı; şubelerin genel kurul sürecinde 
olması nedeniyle siyasi mülahazaların genel kurullara gölge 
düşüreceği tehlikeleri dile getirilmiş ve bu tehlikelere meydan 
verilmemesi için denetimlerin durdurulması gerektiği 
belirtilmiştir.

Bilindiği üzere; Bakan, siyasal iktidarı temsil etmekle birlikte 
bakanlık teşkilatı kendi hizmet alanında devlet tüzelkişiliğini 
temsil etmektedir. Biz talebimizi devlet tüzelkişiliğini temsil 
eden Bakanlığa iletmiştik. Bu nedenle, talebimize yanıtın 
da “kendi hizmet alanında kamu tüzelkişiliğini temsil 
eden TMMOB’ye yapıldığının bilinciyle verilmiş olmasını” 
beklemek kurum ciddiyetine aykırı olmasa gerekir.

Ancak, ne yazık ki, yazımıza yanıt vermek yerine, yazınızda 
Orman Mühendisleri Odası ve İstanbul Şube yöneticileri 

hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunduğunuz ifade edilmiş, öte yandan da hukuka aykırı 
olduğunu belirttiğimiz bir denetim işleminden dolayı Oda 
yöneticilerimiz hakkında disiplin soruşturması açmamız 
istenmiştir.

Bu istem ve tutum kamu idaresinin üstlendiği kamu hizmeti 
anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Çünkü bizim istemimiz salt 
keyfi yoruma dayalı bir istem değildir. Biz değil Anayasa 
demektedir ki, “Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin 
idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir.”

6235 sayılı TMMOB Kanunu’nda bu hükme uygun bir kural 
var mıdır? Bakanlığınız hangi kural dairesinde denetim 
yapmaktadır? Bakanlık kendi iç teşkilatına ilişkin denetim 
hükümlerini Oda üzerinde kullanamaz. Kullanır ise hukuka 
aykırı işlem yapmış olur ki; Oda’yı denetleyerek de hukuka 
aykırı olarak “keyfi denetim işlemi” gerçekleştirmiştir.

Öte yandan Bakanlığınız, şube denetlemeleri ile de Oda 
tüzelkişiliğini tanımayarak siyasi taraf olmuştur. Orman 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun şubelerin 
denetlenemeyeceğine ilişkin gerekçeli kararını Bakanlığınıza 
ve şubelere bildirmesine karşın, Bakanlık İstanbul 
Şubesi’ne giderek denetim yapmak istemiştir. İstanbul 
Şube yöneticileri Oda Yönetim Kurulu kararı gereğince 
denetim yapılamayacağını bildirmiştir. Bakanlığınız ise Oda 
tüzelkişiliğini parçalayıcı tutum takınarak Sakarya ve Bursa 
şubelerini denetlemiştir.

Bunun açık anlamı şudur: Bakanlığınız siyasi davranarak Oda 
bütünlüğü içerisinde davranmayan şubeleri denetleyerek, 
Oda Yönetim Kurulu’na “sen ne karar verirsen ver, bu kararı 
sana uygulatmayacağım” demektedir.

Oda bütünlüğünü bozan, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu 
kararlarına riayet etmeyen, Oda üzerinde parçalanmış 
bir kuruluş görüntüsü yaratmaya yönelik bu tutumunuz 
ne hukuka uygundur ne de kamu hizmet gerekleriyle 
örtüşmektedir.

Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun, şubelerin 
tarafınızca denetlenmemesine ilişkin aldığı karar tıpkı 
Bakanlar Kurulu kararı gibi idari işlemdir. Biz nasıl Bakanlar 
Kurulu kararına karşı iptal davası açtıysak, Bakanlığınızın da 
yapması gereken Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
kararına karşı iptal davası açmak olmalıydı. Hukuka uygun 
davranan bir idarenin yapması gereken “Yönetim Kurulu 
kararına karşı iptal davası açmak” iken, Bakanlığınızın yaptığı 
fiili olarak Odayı vesayet altına alma durumudur.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI’NA 
OMO’NUN DENETİMİYLE İLGİLİ GÖNDERİLEN YAZI...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Orman Mühendisleri Odası ve İstanbul Şube yöneticileri ile ilgili disiplin soruşturması 
istemli yazısına 27 Ocak 2014 tarihinde yanıt gönderildi.



18 birlik haberleri
Ocak - Şubat 2014/Sayı 154

Bu tavrınız dahi, Bakanlar Kurulu kararı ile denetim 
yapılamayacağını açıkça göstermektedir. Çünkü Bakanlığınızın 
anladığı denetim, Anayasa’nın 135. maddesindeki denetim 
değil hiyerarşik denetimdir. Aksi hal şube denetimlerini 
açıklayamaz.

Tutumunuz, hangi hukuk kuralı ile izah edilebilir? Tüm bu 
sorularımızın yanıtlanması gerekir.

Bakanlığınızın Orman Mühendisleri Odası ve İstanbul Şube 
Yöneticileri hakkında disiplin soruşturması açılması istemi, 
Birlik Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmiş ve 
yukarıda açıkladığımız nedenlerle soruşturma açılmasına yer 
olmadığına ekte belirtildiği şekilde karar verilmiştir. 

Saygılarımızla.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

EK: TMMOB Yönetim Kurulu Kararı
Toplantı No    : 29 
Tarihi              : 17.01.2014

Karar No 352  : Birliğimizce, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na 
Orman Mühendisleri Odası’na bağlı şubelerin denetleme 
kararının hukuka aykırı olması nedeniyle durdurulması istemli 
07.01.2014 tarih 52 sayılı yazıya, 13.01.2014 tarih 10340 
sayılı yazısıyla vermiş olduğu yanıtta, Orman Mühendisleri 
Odası ve İstanbul Şube Yönetim Kurulu hakkında Rehberlik 
ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği’nin 14/2 maddesine aykırı 
olarak teftiş verilmemesinin TMMOB Disiplin Yönetmeliği 
uyarınca incelenmesi istemli talebinin reddine, Anayasaya 
aykırı olarak Oda ve Şubelerin teftişine karar veren Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hakkında İMO Onur 
Kurulu’na iletilmek üzere İnşaat Mühendisleri Odası’na 
şikâyette bulunulmasına,

BASIN KONSEYİ YÜKSEK KURULU’NA

ANKARA

Şikayetçi: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB)

Şikayet Edilen : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Konu: 13.11.2013 tarihinde TRT Diyanet TV’den 
Birliğimize bağlı Gıda Mühendisleri Odası’na gönderilen 
“Yeni Güne Merhaba” isimli programda, gıda mühendisi 
bir ‘bay mühendis’ ile program gerçekleştirme yönündeki 
cinsiyet ayrımcılığına yol açan uygulama konusunda ilgili 
yaptırımların uygulanması istemidir.

Açıklamalar:

TRT Genel Müdürlüğü’ne bağlı TRT Diyanet TV kanalının 
13.11.2013 tarihli “Yeni Güne Merhaba” programına katılım 
için TMMOB Gıda Mühendisleri Odası’na, ‘gıda mühendisi 
bir bay’ ile program gerçekleştirme talepli daveti e-posta 
yolu ile iletilmiştir. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 
tarafından TRT Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 20.11.2013 
tarihli 2013/1013 sayılı yazı ile yapılan davetin ayrımcılık 
teşkil ettiği, bu sebeple TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 
tarafından programa katılımın gerçekleşmeyeceği ve davette 
yer alan ayrımcı talebin gerekçelerinin bildirilmesi talep 
edilmiştir.

TRT Genel Müdürlüğü’nden 25.11.2013 tarihli 19112 sayılı 
gelen cevap yazısında; bahsi geçen programa davetlerde sağlık, 

mühendislik, günlük yaşam (itfaiye, ambulans hizmetleri, 
kombi, beyaz eşya, kuru temizleme vs.) konularında ‘bay 
konuk’; psikoloji, çocuk, sanat, el becerileri, evlilik gibi 
alanlarda ise ‘bayan konuk’ ağırlıklı tercihte bulunulduğu 
ve konuk seçimlerinde ayrımcı bir yaklaşım sergilenmediği 
belirtilmiştir. Oysaki ‘bay’ ve ‘bayan’ konuk davet edilirken 
dikkate alındığı belirtilen gerekçeler açıkça göstermektedir 
ki; TRT Televizyon Daire Başkanlığı’nın toplumsal cinsiyet 
rollerini besleyen ‘kadın işleri’ ve ‘erkek işleri’ ayrımı 
cinsiyetçi bir bakış açısıdır ve ayrımcılık teşkil etmektedir.

TC Anayasası’nın 10. Madde hükmü ile kadın erkek eşitliğini 
her alanda sağlamak ve korumak anayasa ile güvence altına 
alınmıştır. Aynı zamanda Türk Ceza Kanunun 122. maddesi 
ile “ kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle...” 
ayrım yapmak suç olarak nitelendirilmiştir. Aynı maddenin 
devamında; “...hizmet icrasını veya hizmetten yararlanılmasını 
engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını 
yukarda sayılan hallerden birine bağlayan...” ifadeleriyle 
açıklık getirmiş olup yukarıda bahsi geçen olayda da “hizmet 
icrasını” kadına yönelik ayrımcı bir tavırla engelleyen Türk 
Radyo ve Televizyon Kurumu hem Anayasa’yı hem de TCK 
madde 122’yi ihlal etmiş bulunmaktadır.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 
Hakkındaki Kanun 8. maddesinde yayın i lkeleri 
açıklanmaktadır. Ayrımcılık yasağı da yayın ilkelerinden 
biri olmakla; ilgili maddenin (e) bendinde “ırk, renk, dil, 

TRT’NİN PROGRAMINA “BAY MÜHENDİS” TALEBİ 
BASIN KONSEYİ VE İNSAN HAKLARI KURULUNA ŞİKAYET EDİLDİ

TRT Diyanet TV’nin “Yeni Güne Merhaba” isimli programına Gıda Mühendisleri Odası’ndan, “bay mühendis” konuk 
talebi üzerine cinsiyet ayrımcılığına yol açan uygulamasıyla ilgili olarak Basın Konseyi Yüksek Kurulu ve Ankara Valiliği 
İl İnsan Hakları Kurulu’na 17 Şubat 2014 tarihinde birer yazı gönderildi.



19 
Ocak - Şubat 2014/Sayı 154
birlik haberleri

din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, 
mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri 
aşağılayan yayınları içeremeyeceği ve teşvik edemeyeceği” ve 
yine aynı maddenin (s) bendinde “toplumsal cinsiyet eşitliğine 
ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını 
istismar eden programlar içeremeyeceği” düzenlenmektedir. 
Ancak TRT Diyanet TV tarafından yapılan uygulama, 
toplumda cinsiyet bakımından ayrımcılık yapılmasına zemin 
hazırlayan, mesleki roller bakımından toplumda ayrımcı bir algı 
yaratmaya teşvik eden bir uygulamadır. Kadına ve erkeğe daha 
yakın meslekler ayrımı yapıp o bilinçle eylemde bulunan bir 
kamu kurumunun toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı hareket 
eden bir davranışta bulunuyor olduğu açıktır. Yayınların, aynı 
zamanda Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası sözleşmelere 
uygun olması gerekliliği de Kanun’da yer almaktadır.

Türkiye’nin de taraf olduğu Kadına Yönelik Her Türlü 
Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW) toplumsal 
cinsiyet düzeni ile toplumsal yapı içerisinde şekillenen 
kadınların sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlarda 
karşılaştığı ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını amaçlar. Devlet 
açısından bu anlamda bir yükümlülük sözleşmesidir. TRT 
kamu kurumu niteliğindeki bir kuruluş olarak bu yükümlülüğe 
uygun davranmalıdır. Sözleşmenin 5. Maddesinde belirtilen  
“her iki cinsten birinin aşağı veya üstün olduğu veya erkekler 
ile kadınların basmakalıp rollere sahip oldukları düşüncesine 
dayanan bütün önyargılar ve gelenekler ile her türlü 
uygulamayı tasfiye etmek amacıyla erkeklerin ve kadınların 
sosyal ve kültürel davranış tarzlarını değiştirmek...” tam da bu 
yükümlülüğü ifade etmektedir. Yine sözleşmenin 3. Maddesinde 
“Taraf Devletler kadınların tam olarak gelişmelerini ve 
ilerlemelerini sağlamak üzere, erkeklerle eşitlik temeline 

dayanan insan haklarını ve temel özgürlüklerini güvence 
altına almak ve kullanmalarını sağlamak amacıyla, mevzuat 
çıkarmak da dahil her alanda ve özellikle siyasal, sosyal, 
ekonomik ve kültürel alanlarda gerekli her türlü tedbiri alır.” 
ifadesi yer almaktadır. Bu nedenle TRT’nin toplumsal cinsiyet 
mekanizmaları ile kadınlar aleyhine oluşan ayrımcılığın tüm 
toplumsal sistemde, iş ve meslek düzeyinde, çalışma ilişkilerinde 
ve yaşamın her alanında üretilmesine katkıda bulunmasının 
aksine değişim sağlayacak adımlar atması gerekmektedir.

Türkiye’nin kabul ettiği İLO 111 no’lu Ayrımcılık (İş ve 
Meslek) sözleşmesi ile “ayırım” kavramı “Irk, renk, cinsiyet, 
din, siyasal inanç, ulusal veya sosyal menşe bakımından yapılan 
iş veya meslek edinmede veya edinilen iş veya meslekte tabi 
olunacak muamelede eşitliği yok edici veya bozucu etkisi 
olan her türlü ayrılık gözetme, ayrı tutma veya üstün tutma” 
anlamına geldiğini ve “İlgili üye, memleketin, varsa temsilci, işçi 
ve işveren teşekkülleri ve diğer ilgili makamlarla istişare etmek 
suretiyle tespit edeceği, meslek veya iş edinmede veya edilen 
iş veya meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği yok edici 
veya bozucu etkisi olan bütün diğer ayrılık gözetme, ayrı tutma 
veya üstün tutmayı” ifade etmektedir. TRT’nin programa ‘bay 
mühendis’ daveti ile sergilediği ayrımcılık “iş ve meslekte tabi 
olunacak muamelede eşitliği yok edici”  olarak nitelendirilebilir.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle, TMMOB olarak ayrımcılık 
teşkil eden ‘bay mühendis’ talepli ayrımcılık içeren uygulama 
hakkında yasa ihlali gereğince ilgili yaptırımların uygulanması 
konusunda gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize arz 
ederiz.

H.Can DOĞAN
Genel Sekreter Vekili

Danıştay 6. Daire Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları 
ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında 
Yönetmeliğin bazı  maddelerinin yürütmesinin 
durdurulması ve iptali için TMMOB tarafından açılan 
davada ara kararını verdi. Mahkeme, teknik öğretmen 
ve teknikerlerin şantiye şefliği yapabilmesini düzenleyen 
maddelerin yürütmesini durdurdu.

Danıştay 6. Daire, Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları 
ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında 
Yönetmeliğin 10 maddesinin 1. fıkrasında yer alan “veya 
bunlara ilişkin teknik öğretmen veya tekniker” ibaresi, 
14. fıkrasının tümü ile 15. fıkrasının “ve teknik öğretmen 
unvanlı teknik personelin” ibaresinin yürütmesinin 

durdurulmasına, dava konusu edilen diğer madde ve 
ibareler yönünden ise yürütmenin durdurulması isteminin 
reddine oybirliği ile karar verdi.

TMMOB tarafından açılan davada;  16 Aralık 2010 tarih 
27787 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri 
ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğin” 1, 2, 
ve 5  (eksik düzenleme nedeniyle) 10. maddenin 1, 2, 
5, 14 ve 15 fıkralarının ve 10. maddenin 12. fıkrasında 
geçen “binanın kullanım amacına uygun olarak “ibaresi 
ile mühendis veya mimar arasındaki “veya” ibaresinin 
iptaline, öncelikle yürütmenin durdurulmasına karar 
verilmesi istemiyle dava açılmıştı.

TEKNİK ÖĞRETMEN VE TEKNİKERLERE ŞANTİYE ŞEFLİĞİ YOLUNU 
AÇAN YÖNETMELİK MADDESİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU
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11 yıldır halkın ürettiklerinin, emeklerinin,  ülke kaynaklarının 
nasıl talan edildiğini belgeleyen yolsuzluk operasyonu, 
her geçen gün iktidar ortaklarının yeni hırsızlıklarını, 
yolsuzluklarını ortaya döküyor.
Her gün yeni yeni kutular açılıyor, çalıp çırptıkları bir bir 
ortaya dökülüyor.
Yıllardır “hırsız var” diyerek, AKP iktidarının soygun düzenini 
işaret eden emek ve demokrasi güçleri baskıyla, şiddetle 
susturulmaya çalışıldı. Gezi direnişinde iktidarın 11 yıllık zulüm 
düzenine yeter diyenler “marjinal” ilan edildi. En ağır polis 
şiddetine maruz kaldı,  polis kurşunuyla-copuyla öldürüldü.
Böylesi çamura batmış bir düzenin sahipleri, şimdi aynı çamur 
deryasında birbirleriyle çatışıyor.
Dün, “beraber yürüdük biz bu yola yollarda” nakaratını 
tutturup yargıdan emniyete kadar devletin tüm kurumlarını 
aralarında pay eden “çıkar koalisyonu ortakları”, bugün 
birbirlerinin pisliklerini tek tek ortaya döküyor.
Hangi taşı kaldırsak altından pislik kokusu yükseliyor.
Yolsuzluğun, yoksulluğun, zulüm düzenini kuranlar, tutuştukları 
saray kavgasında çamurun içinde debelenmeye devam etsinler...
Gün emekçiler için hesap sorma günüdür!
11 yıldır daha fazla yoksulluğun, sömürünün, baskının ve 
gericiliğin rejimini inşa edenlere cevabımızı şimdi eşitliğin, 
özgürlüğün, barışın ve demokrasinin mücadelesini büyüterek 
vereceğiz.
Sadece işimizin değil, güvencesizleştirilen geleceğimizin,
Açlık sınırının altına mahkum edilen yaşamlarımızın
Taşeron Cumhuriyeti’nde yok olan hayatlarımızın hesabını 
soracağız!
Bugüne kadar emeğimizin değerini hor görenlerle, onurumuzla 
oynayanlarla, evlerimizin içine kadar girip bizleri denetlemeye 

kalkanlarla hesabımız bitmedi,  o koltuklarında oturdukları 
sürece de bitmeyecek!
Bizler biliyoruz ki bozuk düzende sağlam çark olmaz!
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.
Toplumsal yaşamı dinsel muhafazakarlıkla kuşattı, halkı dini 
referanslarla yönetmeye kalktı. 
Ortadoğu’da sürdürdüğü işbirlikçi politikalarla Ortadoğu 
halklarının geleceğini ellerinden alan kirli savaşın parçası, 
ülkemiz halklarının üzerine yağan bombaların sorumlusu oldu.
11 yıldır daha fazla çözümsüzlüğe ittiği Kürt sorununda 
halkların dilinde yükselen toplumsal barış talebini, bugün hala 
duymamakta ısrar ediyor. Kürt sorununun demokratik, barışçıl 
çözüm sürecini baltalamaktan başka bir adım atmıyor, inkar 
etmeye ve oyalamaya devam ediyor.
Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen, 34 
vatandaşımızın canına mal olan Roboski katliamında kusur 
ve kasıt yok denilerek yeni katliamlara davetiye çıkarıyor.
Bugün tüm pisliği ortaya saçılan bu neoliberal düzende 
eğitimden sağlığa kadar en temel insani haklarımızı elimizden 
aldı, içtiğimiz sudan soluduğumuz havaya kadar her şeyi paralı 
hale getirdi. Derelerimizi kuruttu, son kalan yeşil alanlarımıza 
bile taşa çevirdi.
Artık yeter!
Çetelerin içinde çete arayanların, tüm suçu “paralel” dünyalara 
atarak kendilerini “ak”lamaya çalışanların yalanlarına 
karnımız tok. 11 yıldır bu oyunlara gelmediğimiz gibi bugün de 
gelmeyeceğimizi duyurmak için bir kez daha alanlara çıkıyoruz.
Emek ve demokrasi güçleri olarak 11 Ocak Cumartesi günü 
geçekleştireceğimiz ÖZGÜRLÜK, BARIŞ, DEMOKRASİ, 
ADALET VE EMEK MİTİNG’inde bu düzenden rahatsız 
olan herkesle, sesimize ses gücümüze güç katalım, faşizme karşı 
omuz omuza diyelim.
11 Ocak Cumartesi, yurdun dört bir yanından gelen 
dostlarımızla saat 9.00’da Ankara Hipodromunda buluşacağız. 
Buradan saat 9.30’da başlayacağımız yürüyüşümüzle Sıhhiye 
Meydanı’na ulaşacak ve saat 12.00’de mitingimizi başlatacağız.
Gelin isyanımızı ve yeniden kurma gücümüzü hep bir ağızdan 
haykıralım
Gelin bu pisliği temizleyelim!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

BOZUK DÜZENDE SAĞLAM ÇARK OLMAZ! 
BU PİSLİĞİ HALK TEMİZLER! 

11 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA’DA BULUŞUYORUZ!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 11 Ocak’ta Ankara Sıhhiye Meydanı’nda düzenlenen miting öncesi, 9 Ocak’ta Gü-
venpark’ta kitlesel katılımlı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı dört örgüt adına KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı 
Tombul okudu.
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Yolsuzluk, yoksulluk, zulüm düzeninden hesap sormak isteyen 
on binler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 11 
Ocak’ta Ankara’da buluştu. “Bozuk düzende sağlam çark olmaz. 
Bu pisliği halk temizleyecek “ sloganıyla düzenlenen mitingde 
atılan sloganlar, taşınan pankartlarla yolsuzluklar protesto 
edildi, hükümet istifaya çağrıldı.
Miting için Türkiye’nin dört bir yanından gelenler tren 
garı önünde toplanarak buradan kortejler halinde Sıhhiye 
Meydanı’na yürüdü.
Gezi direnişinde kaybedilenler, Roboski’de katledilenler, emek 
demokrasi mücadelesinde kaybedilenler için saygı duruşu ile 
başlayan mitingde düzenleyici örgüt başkanları birer konuşma 
yaptı.
KESK Genel Başkanı Lami Özgen, AKP’nin bir yandan 
yolsuzluk dosyalarını gizlemeye bir yandan da faşizmi tahkim 
etmeye çalıştığını belirterek, “Hangi taşı kaldırsak yolsuzluğun, 
çürümüşlüğün, kirliliğin sahipleri AKP ve cemaat çıkıyor. 
Çürüyen düzen kurumları bir bir dökülüyor. Anayasa ve yasalar 
rafa kalkıyor. Bütün devlet kurumları tek kişinin iki dudağı 
arasından çıkan talimata göre harekete geçiyor” diye konuştu. 
Sermaye ve piyonları dalaşmaya devam ederken sendikalıların, 
parasız ve anadilde eğitim isteyen öğrencilerin, basın emekçileri, 
avukatlar ve siyasetçilerin halen cezaevinde olduğunu söyleyen 
Özgen, “Hala bizim çocuklarımız ölürken onların çocukları kutu 
kutu, kasa kasa, gemi gemi çalıp çırpıyorlar” dedi.
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, kavganın daha yeni başladığını 
söyleyerek, “Evet bu pisliği halk temizler. Çünkü iktidardaki 
her saray kavgasında çalınan bizim ekmeğimizdir. Tepemizdeki 
her çete savaşında gasp edilen bizim alın terimizdir. Onlar 
bizim geleceğimizin, bizim haklarımızın üzerinde tepişmektedir. 
Onların kavgası, içinden milyonlar çıkan ayakkabı kutuları 
kimin olacak kavgasıdır. Bizim kavgamız ise bizden çalınanları 
geri alma kavgasıdır” diye konuştu.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, 
günün hesap sorma günü, mücadeleyi büyütme günü olduğunu 
belirterek, “İşte insandan, emekten, adaletten, hukuktan yana 

olan hepimiz burada omuz omuz omuzayız. Biz, bugün yolsuzluk, 
yoksulluk, zulüm düzeninden hesap sormak için buradayız. 
AKP’nin on bir yıllık iktidarının uygulamalarına, politikalarına, 
dayatmalarına karşı ‘Artık Yeter!’ demek için buradayız. Bu 
bezirgân saltanatının bitmesi için buradayız. ‘Bu pisliği halk 
temizleyecek’ demek için buradayız” şeklinde konuştu.
İnsandan, emekten yana olan herkes gibi, AKP’nin 
politikalarından TMMOB’nin de nasibini aldığını söyleyen 
Soğancı, “Bu ‘ileri demokrasici AKP’, bu ‘darbelerle hesaplaştığı 
söyleyen AKP’, 12 Eylül darbecilerinin çıkardığı ama 30 
yıldır hiçbir iktidarın uygulamadığı bir yasa maddesine 
dayanarak odaların denetimini bakanlıklara verdi. Gelip bizi 
denetleyeceklermiş. Gelsinler. Ama bilsinler ki: Bizde onlardaki 
gibi kasalar, milyon dolarlar, para sayma makinaları yok... Bizde 
onlara bu ülkeyi yağmalatmamak için bilimin yol göstericiliğinde 
hazırlanmış raporlar var. Bizde bulacakları tek şey bu ülkenin 
gerçekleri olur. TMMOB bu ülkenin vicdanıdır. Bu örgüt asla 
‘padişahım çok yaşa’ diyenlerle saf tutmayacak, ‘kral çıplak’ 
demeye devam edecektir” dedi.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan da, halkın bu 
yaşananları hak etmediğini belirterek, halkın gezi direnişinde 
nasıl mücadele edileceğini gösterdiğini ifade etti.

“BU PİSLİĞİ HALK TEMİZLEYECEK” DİYEN ON BİNLER 
ANKARA’DA TOPLANDI

4+4+4 EĞİTİM YASASINA KARŞI EYLEMLERLE İLGİLİ DAVANIN 
DURUŞMASI BAŞLADI

4+4+4 eğitim yasasına karşı 28-29 Mart 2012 tarihlerinde Ankara’da 
gerçekleştirilen eylemler nedeniyle aralarında TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, KESK, DİSK, TTB yöneticileri, pek çok siyasi 
parti, demokratik kitle örgütü yönetici ve üyelerinin bulunduğu 502 kişi 
hakkında açılan davanın ilk duruşması 13 Ocak 2014 Pazartesi günü 
başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı davanın ilk duruşması 
5 gün boyunca devam edecek.

Davayla ilgili olarak emek ve demokrasi güçleri 13 Ocak günü saat 
12.00’de Ankara Adliyesi önünde uluslararası sendika temsilcilerinin de 
katılımıyla bir basın açıklaması yaptı.
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen 
forumun açılışında bir konuşma yapan TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB’nin ve bağlı 
odaların enerji verimliliği konusuna yönelik görüşlerini 
aktardı. Son yıllarda enerji verimliliğinin yasal alanlardaki 
çerçevesi ve Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu kararları ile 
AR-GE yapısının güçlendirilmesi ile ilgili önemli gelişmelerin 
sağlandığını söyleyen Soğancı, ancak ciddi anlamda, üretimi 
ikame edecek, dış bağımlılığı azaltacak bir enerji tasarrufunu 
ortaya koymak için hala çok radikal karar ve girişimlere 
ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

2007 yılında çıkartılan Enerji Verimliliği Yasası’ndan sonra 
onlarca yönetmelik ve tebliğ yayınlandığını, bunların pek 
çoğunda çok kısa süreler içinde revizyon ihtiyacı doğduğunu 
anlatan Soğancı, yapılan değişiklikler ve yeni ek yükümlü-
lüklerin, bu mevzuatı karışık, problemli ve zaman zaman da 
birbiri ile çelişir hale getirdiğini söyledi. Soğancı, mevzuatın 
içselleştirilmesi ve uygulanabilmesi için; en kısa sürede 
topluca yeniden ele alınarak sadeleştirilmesi ve detayların 
her yıl hazırlanacak kılavuzlarla yönlendirilmesinin şart 
olduğunu kaydetti.

Soğancı şunları söyledi:

Türkiye’de mevcut bina stokunun %80’lere varan önemli 
bir kısmının enerji verimliliği açısından yeterli şartlara sahip 
olmadığı sektörde sıkça dile getirilmektedir. Bunun bilinçsiz-
lik, bilgisizlik, yetersiz yapı denetimi gibi bazı nedenleri olsa 
da en önemli nedeni finansman yetersizliğidir. Bu nedenle 
enerji verimliliği önlemlerinin daha etkin uygulanabilmesi 
için teşvik programlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Öte yandan, yeni binalarda uyguladığımız standartlar diğer 
ülkelerdekine kıyasla zayıftır. Ayrıca sektörün ve ülkenin 
geleceği bakımından son derece önemli olan yeşil ve enerji 
verimli binalar ile önümüzdeki 10 yılda en az 25 milyar 
dolar tasarruf edileceği ilgili çevrelerce belirtilmektedir. Bu 
nedenle mevzuatla bu konu geliştirilip desteklenmelidir. 
Gelişmiş ülkelerde bina sektörü, ülkelerin “Düşük Karbonlu 
Ekonomiye Geçiş Stratejileri”nde sanayi ve ulaşım 
sektörlerine göre daha kolay ve maliyet etkin önlemlerin 
alınabilecek bir sektör olması sebebiyle öncelikli eylem 
alanı olarak yer almaktadır. AB, 2018 yılından itibaren tüm 
binalarını 2020’den sonra da diğer binaları “net 0 (sıfır)” 
enerji binası yapmak üzere karar almış durumda. Amerika’da 
da benzer hedefler var. Biz ise standartlarımızdaki ısı 
geçirgenlik limit değerlerini onda bir değiştirmek için bile 
bir süredir tartışıyoruz. Gelecek için biz de “net 0 (sıfır) 
enerji” standardı getirebiliriz. Şüphesiz bunun için devletin 
vereceği yerli malzeme üretim desteği ön koşul olacaktır.

Yasal mevzuatta var ama biz hala sanayinin atık ısısını, 
termik santrallerin atık ısısını havaya bırakıyoruz. Son birkaç 
yıldır bu konuda raporların hazırlandığını biliyoruz. Bir an 
önce de uygulamaları görmek istiyoruz. Şehirlerimizi bu atık 
ısılarla ve çöplerle ısıtmalıyız. Danimarka bu şekilde 2050 
yılında ithal ettiği doğal gazı enerji arz yapısından çıkarmayı 
planladığını biliyoruz. Almanya’nın güneş enerjisi ışınım 
şiddeti bizim güneş potansiyelini beğenmediğimiz Karadeniz 
Bölgemiz kadardır. Bu ülke hem elektrik hem ısı olarak 
güneş enerjisini bizden çok daha etkin kullanmaktadır. Bu 
cümleler bile enerji verimliliği konularında sanırım bazı 
gerçekleri özetliyor.

Son olarak vurgulamak isterim ki; enerji verimliliği çalışmaları 
için görevlendirilmiş olan YEGM’nin organizasyon 
yapısının güçlendirilmesi, sorun yaratan mevzuatın daha 
fazla katılımcılıkla sade ve uygulanabilir hale getirilmesi, 
mali desteklerin yeniden ve tüm sektörleri ve özellikle 
halkı destekleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve 
arttırılması, tüm finansman programlarının analiz ve 
değerlendirmelerinin izlenmesi, enerji hizmet piyasasının 
etkin olarak yaygınlaşması için bürokratik engeller 
azaltırken profesyonel sorumluluklarını yüklenmeleri 
sağlanmalıdır. Ayrıca Enerji Verimliliği Stratejisi eylemleri 
ekonometrik analizlerle yeniden tanımlanmalı, stratejik 
hedefleri gerçekleştirmek için gerekli tüm kaynaklar 
belirlenmelidir.

5. ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
FORUMU İSTANBUL’DA DÜZENLENDİ

Enerji Verimliliği Haftası kapsamında düzenlenen 5. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 8-11 Ocak 2014 tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi.
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TMMOB ESKİŞEHİR İKK TOPLANTISI 6 ŞUBAT’TA YAPILDI

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu toplantısı 
6 Şubat 2014 tarihinde Eskişehir’de yapıldı. Toplantıya 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
da katıldı.

Toplantıya ayrıca, Neşet Aykanat (Eskişehir İKK 
Sekreteri), İdris Uzun (HKMO), Fercan Yavuz (İMO), 
Bülent Erkul (İMO),Banu Kulaç (JMO), Kenan 
Çalışır (KMO), Hakan Ünal (MMO), Canan Oytan 
(MO),Banu Gürlek (MO), Ufuk Aydoğdu (PMO), 
Mahmut İzzet Erol (ZMO) katıldı.

VAN İKK TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
20 Şubat 2014 tarihinde Van İl Koordinasyon Kurulu 
bileşenleriyle bir araya geldi.

Toplantıya; Şemsettin Bakır (Van İKK Sekreteri), 
Süleyman Balkan (EMO), İsa Şen (HKMO), Harun 
Çelik (İMO), Ahmet Ertürk (İMO), M. Sait Coşkun 
(Maden MO), Bekir Kıran (MMO), Zeynep Timur 
(PeyzajMO), Ömer Faruk Aytin (PeyzajMO) ve Murat 
Demir (ZMO) katıldı.

KIRKLARELİ İKK TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl ile 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Vekili 
H. Can Doğan 21 Şubat 2014 tarihinde Kırklareli İKK 
bileşenleriyle bir araya geldi.

Toplantıya;  Dr. Erol Özkan (TMMOB Kırklareli İKK 
Sekreteri - ZMO İl Tem.), Ömer Ulusoy (EMO), Mahmut 
Bozan (HKMO), Yasin Özen (JFMO), İsmail Kurtulan 
(JMO), Hüseyin Kahraman (KMO), Hakan Akın 
(MMO), Cengiz Bağıran (Mimarlar O.), Soner Ünver 
(ZMO), Ahmet Yağmur (ZMO) katıldı.
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Gezi Parkı eylemleri sürecinde Kırklareli’nde 
gerçekleştirilen çeşitli basın açıklamaları ve protesto 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 
dava açılan ve aralarında TMMOB Kırklareli 
İKK sekreterinin de yer aldığı çok sayıda kişinin 
yargılanmasına 21 Şubat 2014 tarihinde başlandı.

Kırklareli 1’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmaya TMMOB II. Başkanı Züber Akgöl, 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter 
Vekili H. Can Doğan da katıldı. Davalarla ilgili reddi 
hakim talebinde bulunulması üzerine duruşma 7 
Nisan 2014 tarihine ertelendi.

Duruşma sonrası Kırklareli  halkı,  meslek 
örgütü, sendika, siyasi parti temsilcileri Kırklaeli 
Adliyesi’nden Dingiloğlu Parkı’na yürüdü ve burada 
bir basın açıklaması yapıldı.

REKOR SANIKLI KIRKLARELİ GEZİ DAVASI BAŞLADI

ENERJİ VE MADEN İŞÇİLERİ 
ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI ANKARA’DA…

Çatalağzı ve Yatağan termik santrallerinin özelleştirilmesine 
karşı Muğla ve Zonguldak’tan yürüyüş başlatan enerji 
ve maden işçilerini Ankara’da binlerce emekçi karşıladı. 
Ankara’da 24 Ocak 2014 Cuma günü Toros Sokak’ta 
toplanan binlerce kişi buradan Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’na yürüyerek özelleştirmeleri protesto etti. Eyleme 
TMMOB de destek verdi.

KAYA GÜVENÇ TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı 
TMMOB 36-37. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Kaya Güvenç 28 Ocak 2014 tarihinde TMMOB’yi 
ziyaret etti.

Kaya Güvenç ile birlikte ÖDP Parti Meclisi 
Üyesi Hasan Hayır ve Haydar İlker‘in de katıldığı 
görüşmede TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu 2. Başkanı Züber 
Akgöl,  Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayşegül 
Oruçkaptan, Yürütme Kurulu Üyeleri Ali Fahri 
Özten, H. Can Doğan ve Ayşe Işık Ezer bulundu.
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02 Ocak 2014 Perşembe

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

05 Ocak 2014 Pazar

•  TMMOB Onur Kurulu toplantısı yapıldı.

• TMMOB’nin son yıllarda en büyük projelerinden biri olan 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri 5 
Ocak 2013 Pazar günü törenle açıldı. 14.500 m2 kapalı alanda 
iki bloktan oluşan öğrenci evinde 336 öğrenci konaklayabilecek. 
Yenimahalle Belediyesi’nin tahsis ettiği alan üzerinde 
TMMOB’nin inşa ettiği tesise TMMOB’nin efsanevi başkanı 
Teoman Öztürk’ün adı verildi.

08 Ocak 2014 Çarşamba

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 08-11 Ocak 2014 tarihleri 
arasında İstanbul’da Enerji Verimliliği Haftası kapsamında 
düzenlenen 5. Enerji Verimliliği Forumu açılışına katılarak 
TMMOB‘nin ve bağlı odaların enerji verimliliği konusuna 
yönelik görüşlerini aktardı. Son yıllarda enerji verimliliğinin 
yasal alanlardaki çerçevesi ve Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu 
kararları ile AR-GE yapısının güçlendirilmesi ile ilgili önemli 
gelişmelerin sağlandığını söyleyen Soğancı, ancak ciddi 
anlamda, üretimi ikame edecek, dış bağımlılığı azaltacak bir 
enerji tasarrufunu ortaya koymak için hala çok radikal karar 
ve girişimlere ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

11 Ocak 2014 Cumartesi

• Yolsuzluk, yoksulluk, zulüm düzeninden hesap sormak isteyen 
on binler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 11 
Ocak’ta Ankara’da buluştu. “Bozuk düzende sağlam çark olmaz. 
Bu pisliği halk temizleyecek “ sloganıyla düzenlenen mitingde 
atılan sloganlar, taşınan pankartlarla yolsuzluklar protesto 
edildi, hükümet istifaya çağrıldı. Miting için Türkiye‘nin dört 
bir yanından gelenler tren garı önünde toplanarak buradan 
kortejler halinde Sıhhiye Meydanı‘na yürüdü. Gezi direnişinde 

kaybedilenler, Roboski‘de katledilenler, emek demokrasi 
mücadelesinde kaybedilenler için saygı duruşu ile başlayan 
mitingde düzenleyici örgüt başkanları birer konuşma yaptı. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, 
günün hesap sorma günü, mücadeleyi büyütme günü olduğunu 
belirterek, “İşte insandan, emekten, adaletten, hukuktan yana 
olan hepimiz burada omuz omuz omuzayız. Biz, bugün yolsuzluk, 
yoksulluk, zulüm düzeninden hesap sormak için buradayız. 
AKP‘nin on bir yıllık iktidarının uygulamalarına, politikalarına, 
dayatmalarına karşı ‘Artık Yeter!‘ demek için buradayız. Bu 
bezirgân saltanatının bitmesi için buradayız. ‘Bu pisliği halk 
temizleyecek‘ demek için buradayız” şeklinde konuştu.

13 Ocak 2014 Pazartesi

• 4+4+4 eğitim yasasına karşı 28-29 Mart 2012 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilen eylemler nedeniyle aralarında 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, KESK, 
DİSK, TTB yöneticileri, pek çok siyasi parti, demokratik kitle 
örgütü yönetici ve üyelerinin bulunduğu 502 kişi hakkında 
açılan davanın ilk duruşması 13 Ocak 2014 Pazartesi günü 
başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı davanın 
ilk duruşması 5 gün boyunca devam edecek. Davayla ilgili 
olarak emek ve demokrasi güçleri 13 Ocak günü saat 12.00‘de 
Ankara Adliyesi önünde uluslararası sendika temsilcilerinin 
de katılımıyla bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, II. Başkan 
Züber Akgöl, Sayman Ayşegül Oruçkaptan, Yönetim Kurulu 
Üyesi Deniz Özdemir, TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi A. 
Ülkü Karaalıoğlu, Teknik Görevli Özgür Cemile Göktaş Küçük 
katıldı.

• TMMOB LPG Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Özgür Cemile Göktaş Küçük (TMMOB), Sema Özenalp, Cem 
Yenilmez (Çevre Mühendisleri Odası), Ayfer Güçlü Aras, İmren 
Taşkıran, Niyazi Özgür, Halil Kavak (Kimya Mühendisleri 
Odası, Cenk Lişesevin, Can Öztürk (Makina Mühendisleri 
Odası) katıldı.

Ocak 
- Şubat

2014

TMMOB Güncesi
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14 Ocak 2014 Salı

• TMMOB Kadın Çalışma Grubu Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Ayşe Işık Ezer, Özgür C. Göktaş Küçük 
(TMMOB), Ezgi Pekşen (Bilgisayar Mühendisleri Odası), 
Duygu Tokmak Pıtır (Elektrik Mühendisleri Odası), Ülkü 
Karaalioğlu (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Duygu 
Güner (Jeofizik Mühendisleri Odası), Hesna Soylu (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), İmren Taşkıran (Kimya Mühendisleri 
Odası), Şayende Yılmaz (Makina Mühendisleri Odası), 
Meltem Öz (Peyzaj Mimarları Odası), Demet Şengün (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

17 Ocak 2014 Cuma

•  TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

23 Ocak 2014 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
TMMOB Mimarlar Odası’nın, gerek küresel politikaların 
ülkemize yansımaları gerek çok yakın geçmişte Taksim Gezi 
Parkı’ndan başlayarak tüm yurda yayılan, toplumun “söz 
söyleme” iradesi ve yaşadığı kente-çevreye karşı duyarlılığını 
dikkate alarak; 2014 Yerel Seçimleri öncesinde politika ve 
önerilerini yerel yönetimlere talip olanlara ve kamuoyuna 
iletmek üzere gerçekleştirdiği “Yerel Yönetimler Kentleşme ve 
Demokrasi Sempozyum”u’na katılarak açılış konuşması yaptı. 

• TMMOB LPG Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Özgür Cemile Göktaş Küçük (TMMOB), Cem Yenilmez (Çevre 
Mühendisleri Odası), Halil Kavak (Kimya Mühendisleri Odası), 
Ali Ekber Çakar, Tahsin Akbaba, Cenk Lişesevdin (Makina 
Mühendisleri Odası) katıldı.

24 Ocak 2014 Cuma

• Çatalağzı ve Yatağan termik santrallerinin özelleştirilmesine 
karşı Muğla ve Zonguldak’tan yürüyüş başlatan enerji ve maden 
işçilerini Ankara’da binlerce emekçi karşıladı. Ankara’da Toros 
Sokak’ta toplanan binlerce kişi buradan Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’na yürüyerek özelleştirmeleri protesto etti. Eyleme 
TMMOB de destek verdi.

28 Ocak 2014 Salı

• Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı TMMOB 36-37. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Güvenç TMMOB`yi 
ziyaret etti. Kaya Güvenç ile birlikte ÖDP Parti Meclisi 
Üyesi Hasan Hayır ve Haydar İlker‘in de katıldığı görüşmede 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim 
Kurulu 2. Başkanı Züber Akgöl,  Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Ayşegül Oruçkaptan, Yürütme Kurulu Üyeleri Ali Fahri Özten, 
H. Can Doğan ve Ayşe Işık Ezer bulundu.

30 Ocak 2014 Cuma

• TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantısı yapıldı.

06 Şubat 2014 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Eskişehir 
İl Koordinasyon Kurulu toplantısı’na katıldı.  Toplantıya ayrıca, 

Neşet Aykanat (Eskişehir İKK Sekreteri), İdris Uzun (HKMO), 
Fercan Yavuz (İMO), Bülent Erkul (İMO),Banu Kulaç (JMO), 
Kenan Çalışır (KMO), Hakan Ünal (MMO), Canan Oytan 
(MO),Banu Gürlek (MO), Ufuk Aydoğdu (PMO), Mahmut 
İzzet Erol (ZMO) katıldı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 06-07 Şubat 2014 
tarihlerinde gerçekleştirilen sanayiden kentsel dönüşüme, 
depremsellikten tarıma kentin sorunların ele alındığı TMMOB 
Eskişehir Kent Sempozyumuna katılarak açılış konuşması yaptı.

08 Şubat 2014 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

12 Şubat 2014 Çarşamba

• Kadın Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya Ayşe Işık 
Ezer, Özgür Cemile Göktaş Küçük (TMMOB), Ezgi Pekşen 
(Bilgisayar Mühendisleri Odası), Emel Akpınar (Elektrik 
Miühendisleri Odası), A. Ülkü Karaalioğlu (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası), Rengin Konuk (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), İmren Taşkıran (Kimya Mühendisleri Odası), Şayende 
Yılmaz (Makina Mühendisleri Odası), Esra Oğuz (Şehir 
Plancıları Odası), Demet Irmak Şengün (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

17 Şubat 2014 Pazartesi

• TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantısı yapıldı.

20 Şubat 2014 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Van İl 
Koordinasyon Kurulu bileşenleriyle bir araya geldi.

21 Şubat 2014 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı İlki 
2009 yılında gerçekleştirilen ikincisi “Kimliğini arayan kent” 
temasıyla 21-22 Şubat 2014 tarihlerinde Van İKK tarafından 
gerçekleştirilen TMMOB Van Kent Sempozyumu’ açılışına 
katılarak açılış konuşması yaptı. 

• TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl ile 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Vekili H. 
Can Doğan  Kırklareli İKK bileşenleriyle bir araya geldi.

• Gezi Parkı eylemleri sürecinde Kırklareli’nde gerçekleştirilen 
çeşitli basın açıklamaları ve protesto eylemlerine katıldıkları 
gerekçesiyle haklarında dava açılan ve aralarında TMMOB 
Kırklareli İKK sekreterinin de yer aldığı çok sayıda kişinin 
yargılanmasına başlandı. Kırklareli 1‘nci Asliye Ceza 
Mahkemesi‘nde görülen duruşmaya TMMOB II. Başkanı 
Züber Akgöl, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel 
Sekreter Vekili H. Can Doğan da katıldı. Davalarla ilgili reddi 
hakim talebinde bulunulması üzerine duruşma 7 Nisan 2014 
tarihine ertelendi. Duruşma sonrası Kırklareli halkı, meslek 
örgütü, sendika, siyasi parti temsilcileri Kırklaeli Adliyesi‘nden 
Dingiloğlu Parkı‘na yürüdü ve burada bir basın açıklaması 
yapıldı.
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22 Şubat 2014 Cumartesi

• TMMOB Danışma Kurulu toplantısı yapıldı. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın TMMOB‘nin 
42. Dönem çalışmalarını değerlendirdiği konuşmasıyla 
başlayan Danışma Kurulu‘nda sırasıyla; Mehmet Torun (Maden 
Mühendisleri Odası), Kaya Güvenç (TMMOB 36, 37. Dönem 
Başkanı), Ali Ekber Çakar (Makina Mühendisleri Odası), 
Baran Bozoğlu (Çevre Mühendisleri Odası), Ertuğrul Candaş 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Osman Kolay (Gemi 
Mühendisleri Odası), Petek Ataman (Gıda Mühendisleri 
Odası), Taner Yüzgeç (İnşaat Mühendisleri Odası), Hüseyin 
Atıcı (MMO), Süleyman Solmaz (İstanbul İKK), Zeki Arslan 
(MMO), Selim Harbiyeli (İMO), Gölay Şakiroğulları (BMO), 
İmam Çelik (FMO), Gurbet Örçen (MMO), Murat Aslan 
(ZMO), Fikri Düşünceli (Bursa İKK), Güniz Gacaner (MMO), 
Ali Uğurlu (KMO), Volkan Bilgin (HKMO), Neşet Aykanat 

(Eskişehir İKK), Erdem Pak (MMO), Kamber Korkmaz (MMO) 
konuştu.
• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 
• TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Genel Kurulu yapıldı. 
Genel Kurula Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi Ercan Bayrak katıldı.

24 Şubat 2014 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu’nun 08 Şubat 2014 tarihli 
toplantısında alınan karar gereği Saymanlar toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Züber Akgöl, H. Can doğan, Ayşegül Oruçkaptan 
(TMMOB) Cem Şahin (Çevre Mühendisleri Odası), Faruk 
Öztürk (Gemi Mühendisleri Odası), Serdar Alp Subaşı (Gıda 
Mühendisleri Odası), Hüseyin Savaş (Metalurji Mühendisleri 
Odası), Redife Kolçak (Peyzaj Mimarları Odası), Caner Aksakal 
(Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.  

ODA     GENEL KURUL TARİHİ

BİLGİSAYAR M.O.    8-9 Mart 2014
ÇEVRE M.O.     15-16 Mart 2014
ELEKTRİK M.O.    18-19-20 Nisan 2014
FİZİK M.O.    1-2 Mart 2014
GEMİ M.O.    19-20 Nisan 2014 
GEMİ MAK. İŞL. M.O.   19-20 Nisan 2014
GIDA M.O.    15-16 Mart 2014
HARİTA VE KADASTRO M.O.  18-19-20 Nisan 2014
İÇ MİMARLAR O.   26-27 Nisan 2014
İNŞAAT M.O.    11-12-13 Nisan 2014
JEOFİZİK M.O.    19-20 Nisan 2014
JEOLOJİ M.O.    19-20 Nisan 2014
KİMYA M.O    19-20 Nisan 2014
MADEN M.O    1-2 Mart 2014
MAKİNA M.O.    26-27 Nisan 2014
METALURJİ M.O.   12-13 Nisan 2014
METEOROLOJİ M.O.   19-20 Nisan 2014
MİMARLAR O.    11-12-13 Nisan 2014
ORMAN M. O.    12-13 Nisan 2014
PETROL M.O.    22-23 Şubat 2014
PEYZAJ M.O.    19-20 Nisan 2014
ŞEHİR PLANCILARI O.   12-13 Nisan 2014
TEKSTİL M.O    1-2 Mart 2014
ZİRAAT M.O.    15-16 Mart 2014

TMMOB’YE BAĞLI ODALARIN GENEL KURUL TARİHLERİ

TMMOB Genel Kurulu 29-30-31 Mayıs 2014  - Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi /Yenimahalle 

Seçimler 1 Haziran 2014 - TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi
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