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TMMOB 40. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından...

11 Temmuz 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1.7.2009 tarihli Anadoluda Vakit Gazetesi’nde yayınlanan “Pro-
vokatörlere TMMOB desteği” başlıklı yazıya ilişkin gerekli yasal 
işlemlerin başlatılmasına,

Batman İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühen-
disleri Odası Batman İl Temsilciliği Sekreteri Süleyman Noyan’ın 
atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası 
Batman İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Ziraat Mühendis-
leri Odası Tekirdağ Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Polat’ın 
atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası 
Tekirdağ Şubesi tarafından yürütülmesine,

Bakanlar Kurulu’nca yayımlanan “Çalışma İzninden Muaf Tutula-
cak Türk Soylu Yabancılara Dair Yönetmelik”in iptali için açılan 
davanın uygunluğuna,

Antalya İl Koordinasyon Kurulu’nun Sekreterliğinde, 19-21 
Ekim 2009 tarihlerinde Antalya’da “Antalya Kent  Kurultayı” 
düzenlenmesine,

07 Ağustos 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühen-
disliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme 
Yönetmeliği’nin Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana 
Yönetmeliği’ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin 
yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete’de yayımlanması 
için Yürütme Kurulu’na görev verilmesine,

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun Mimar-
lık, Mühendislik ve Danışmanlık Ücretleri İle İlgili Birliğimize 
gönderdiği Taslak Protokol Metni’nin imzalanmasının uygun 
bulunmadığının ilgili kuruma bildirilmesine,

Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair 
Bakanlar Kurulu kararlarına istinaden kurulacak Kalkınma Kurul-
larında TMMOB, bağlı Odalar ile Odalara bağlı şube ve temsilci-
liklerin yer almaması için gerekli duyurunun yapılmasına, 

TMMOB 2.İstanbul Kent Sempozyumu’nun 10-13 Aralık 2009 
tarihlerinde İstanbul’da yapılmasına,

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun, Büyükbakkalköy 
Mahallesi sınırları içinde kalan orman alanının meraya dönüştü-
rülmesine ilişkin kararın iptali için açtığı davanın uygunluğuna,

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu’nun, Bodrum Yarıma-
dasında yer alan çeşitli bölgelerin Turizm Merkezi olarak ilan edil-
mesine ilişkin kararın iptali için açtığı davanın uygunluğuna,

Üniversitelerin Otomobil Mühendisliği ve Teknolojileri Bölümün-
den mezun olanların Makina Mühendisleri Odası’na kaydolmala-
rına ve bu kararın TMMOB Genel Kurulu’na sunulmasına,

Üniversitelerin Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünden me-
zun olanların Makina Mühendisleri Odası’na kaydolmalarına ve 
bu kararın TMMOB Genel Kurulu’na sunulmasına,

karar verildi.

Teoman Öztürk'ü Andık

Basın Açıklamaları
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TEOMAN ÖZTÜRK ANILDI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’nin 1973-1980 yılları arasında 
başkanlığını yapan, mühendis-
mimar hareketinin toplumcu bir 
çizgiye sahip olmasında önder 
ve yiğit kişiliği ile ön saflarda yer 
alan, TMMOB ile bütünleşen 
Teoman Öztürk ölümünün 
15. yıldönümünde 11 Temmuz 
Cumartesi günü düzenlenen çeşitli 
etkinliklerle anıldı.

Öztürk için ilk anma töreni 
Karşıyaka mezarlığındaki mezarı 
başında gerçekleştirildi. Teoman 
Öztürk‘ün ailesi, TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Oda ve Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok 
sayıda TMMOB üyesinin katıldığı 
törende, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
ve Öztürk‘ün arkadaşları Haydar 
İlker, Ömer Yener ve Hüseyin Yeşil 
birer konuşma yaptı. 

Öztürk‘ü anmak için ikinci etkinlik 
İMO Teoman Öztürk Salonu‘nda 
gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın  
konuşmasıyla başlayan etkinlik slayt 
gösterisi ve Ahu Sağlam dinletisi ile 
devam etti. 

Soğancı, Öztürk‘ün sözlerinden 
alıntılarla TMMOB‘nin mücadele 
çizgisini anlatarak başladığı 
konuşmasında şunları söyledi: 

“Teoman Öztürk yaşıyor. O hep 
aramızda. Bizlerle beraber. Teoman 
Öztürk; 1998 Demokrasi Kurultayı, 
2003 Mühendislik Mimarlık 
Kurultayı kararlarında yaşıyor. 
TMMOB Genel Kurullarının 
sonuç bildirilerinde yazılanlarda 
yaşıyor, üye çalışmalarımızda yaşıyor, 
düzenlediğimiz etkinliklerde, 
kitaplarımızla yaşıyor. TMMOB 
1970‘lerde Teoman Öztürk ve 
arkadaşlarınca yaratılmış yol 
haritasında yürüyüşüne devam 
ediyor, devam edecek.”  

Etkinlik, Prof. Dr. Korkut Boratav,  
Prof. Dr. İşaya Üşür ve Prof. Dr. Aziz 
Konukman‘ın konuşmacı oldukları 
“Kapitalist Küreselleşmenin Küresel 
Krizi” paneli ile sona erdi. 
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın 
konuşması şöyle: 

Sevgili Aylin Abla, Elif, Aslı, Teoman, Taylan, Selçuk,

Teoman Öztürk‘ün arkadaşları, dostları,

Örgütümüzün çeşitli kademelerinde yöneticilik yapan sevgili 
mesai arkadaşlarım,

TMMOB‘nin kadroları,

Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına sevgiyle, 
dostlukla selamlıyorum. Sevgili Başkanımızı bu anma 
gününde işte yine birlikteyiz. Sevgili Başkanımızla bugün 
yine bir aradayız.

Sevgili arkadaşlar,

Öncelikle, Sevgili Başkanımızın TMMOB‘nin Genel 
Kurullarında söylediği ve bugünlere dek gelen sözlerinden 
bir kaçını sizinle burada paylaşmak istedim:

17 Mayıs 1974, 19. Genel Kurul: “Türkiye teknik elemanları; 
her sorunumuzun çözümünde, halkımızın ve onun ayrılmaz 
bir parçası olan çalışanların temel ihtiyacının özgürlük ve 
gerçek demokrasi olduğuna inanmakta; demokrasinin bütün 
toplumsal hayatımıza yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi 
yolundaki mücadeleyi her düzeyde ve etkin bir biçimde 
sürdürmeyi istemektedirler. Kendi gücümüze dayanan bir 
kalkınma ve sanayileşmeden yana olarak; her dönemde, 
halkımızın yanında ve çalışanların içindeki yerimizi almak; 
ulusal hedefleri ve kazanılmış hakları savunmak ve bugüne 
kadar sürdürülen yurtsever mücadeleyi daha etkili bir biçimde 
devam ettirmek için güçlenmek amacımızdır. “Halkımızın 

tam bağımsızlık ve gerçek demokrasi yolundaki mücadelesi, 
giderek, mutlaka, güç kazanacak ve ilerleyecektir. Zaman 
zaman yavaşlatılmaya ve belki de, yakın geçmişte olduğu 
gibi durdurulmaya çalışılacak; fakat geri götürülemeyecek, 
engellenemeyecektir.” 

7 Mayıs 1976, 21. Genel Kurul: “TMMOB önümüzdeki 
dönem de, üye tabanını bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi 
etrafında toplamak üzere somut sorunlarından hareketle; 
iç ve dış sömürüyü teşhir edecek, bu çalışmaları daha 
etkin ve yaygın yayın eylemleriyle kitlelere aktaracaktır. 
Diğer çalışan kitlelerle ortak eylemlerini sürdürecektir. 
Sorunların kaynağı emperyalist kapitalist sistemdir. Çözüme 
emperyalist-kapitalist sistemin çözülmesiyle varılacaktır. 
Emperyalizme ve onun içteki uzantılarına faşizme ve silahlı 
çetelerine karşı emekçi kitlelerle dayanışmamız ve ortak 
mücadelemiz, güçlenerek sürecektir. TMMOB bu anlamda 
bir mücadelenin önemli demokratik araçlarından biridir. 
Gelecek günlerin, bugünkü bir avuç egemen azınlığın değil, 
halkımızın olacağına inanıyoruz. Bu inançla yola çıktık, bu 
inançla başaracağız.”

13 Mayıs 1978, 23. Genel Kurul: “Bu güçle IMF‘li, Dünya 
Bankalı, NATO‘lu, Ortak Pazarlı, 141-142‘li düzene karşı 
çıkacağız. Silahlı bombalı saldırılardan yılmayacağız. Bir 
yandan içi sınıfının kazanılmış haklarını savunurken, öte 
yandan grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarımızı almak 
için çok çalışacağız. Bu arada işçilerin ve memurların 
ücretlerinin dondurulması girişimlerine karşı mücadele 
edeceğiz. Doğal kaynaklarımızın halk yararına kullanılması 
konusunda çaba harcayacağız. Bunlar hiç kimseden hiçbir 
diyet beklemeden, emekçi halkımızın aydınlık geleceği için 
gerekli gördüğümüz için yapacağız. Başta işçi sınıfı olmak 
üzere tüm emekçilerin ve örgütlerinin birlikte verecekleri 
mücadelelerle gelecek günlerin aydınlık olacağına, bugün 
her zamankinden daha çok inanıyoruz. Bu inançla Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden yükselen sesin her 
geçen gün daha da tutarlı olacağını, bağımsızlık ve demokrasi 
mücadelesindeki yerimizin güçlenerek korunacağını dosta 
düşmana duyuruyorum.” 

19 Mayıs 1979, 24. Genel Kurul: “Bilimi ve tekniği emekçi 
halkımızın hizmetine sunma, grevli-toplu sözleşmeli sendikal 
hakkımızı alma yolunda güçlü bir mücadele sürdüreceğiz. 
Sömürü, baskı, zulüm ve faşist saldırılara, en ufak üretim 
birimlerimizden başlayarak her alanımızda yılmadan, 
bunalmadan karşı çıkacağız. Gün zaaflardan, eksiklerden, 
yanlışlardan arınma günüdür. Gün en az kanımızı iliğimizi 
sömürenler, emenler kadar güçlü olma günüdür. Gün, 
başarmak günüdür. Mühendis ve mimarlar ve örgütleri Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin diğer demokratik 
güçlerle omuz omuza, bu yolda kendisine düşeni yerine 
getireceğine her zaman inandım. Önümüzdeki çetin günlerde 
de görevlerimizi eksiksiz olarak yerine getirmek için elden 
gelen çabayı göstereceğimize inanıyorum. Başta işçi sınıfı 
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olmak üzere tüm demokrasi güçlerinin hayatın her alanında 
birlikte verecekleri tutarlı ve aktif mücadelelerle gelecek 
emekçi halkımızın olacaktır. Gelecek aydınlık olacaktır.” 
Evet, sevgili arkadaşlar,
Teoman Öztürk yaşıyor. O hep aramızda. Bizlerle beraber.
Teoman Öztürk; 1998 Demokrasi Kurultayı, 2003 
Mühendislik Mimarlık Kurultayı kararlarında yaşıyor. 
TMMOB Genel Kurullarının sonuç bildirilerinde yazılanlarda 
yaşıyor.
Teoman Öztürk, 1996‘da Makina Mühendisleri Odası‘nda 
başlatılan, 1997‘de TMMOB ortamında yürürlüğe giren, 
bugün tüm odalarımızda önemli aşamalara gelen öğrenci 
üye çalışmalarımızda yaşıyor.
Teoman Öztürk ülkenin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz 
kent sempozyumlarımızda bizimle birlikteydi. Sevgili 
Başkanımız, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, 
Samsun, Aydın, Edirne, Bursa, Diyarbakır, Kırklareli, Van, 
Antalya, Batman, Bodrum Kent Sempozyumlarında yaşıyor. 
Bugün sayısı kırka ulaşan İl/ilçe Koordinasyon Kurullarımızın 
emekten ve halktan yana yapılan çalışmalarında Teoman 
Öztürk hep var.
Teoman Öztürk TMMOB‘nin 40. Dönemi‘nde yapılan/
yapılacak kongre, kurultay, sempozyum etkinliklerinde 
hep bizimle beraber. Yerel Yönetimler ve Kentleşme 
Sempozyumu, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ücretli ve 
İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı, İklim 
Değişimi Sempozyumu, Kadın Mühendisler, Mimarlar ve 
Şehir Plancıları Kurultayı, Türkiye‘de Özelleştirme Gerçeği 
Sempozyumu, Sanayi Kongresi, Enerji Sempozyumu, 
Jeotermal Kongresi, Afet Sempozyumu. Bu etkinliklerimizin 
tamamında, O yanı başımızda. Odalarımızın tüm 
etkinliklerinde salonlarda O da bizi izliyor. 
Teoman Öztürk kitaplarımızla yaşıyor. TMMOB‘nin 40 
Dönemi‘nde çıkarılan; TMMOB‘nin İlkeleri, Çalışma 
Anlayışı, Yasası, Yönetmelikleri, TMMOB ve Bağlı Odaların 
Genel Kurul Sonuç Bildirileri ve Çalışma Programları, Bartın-
Amasra Termik Santral Raporu, Nasıl Bir Kent? Nasıl Bir 
Yerel Yönetim Raporu, Su Raporu, Türkiye‘de Mühendis 
Mimar Şehir Plancısı Profil Araştırması kitaplarımızda 
yaşıyor. Artık düzenli çıkan Birlik Haberlerinde hep o var.
Sevgili Arkadaşlar,
Teoman Öztürk her dönem olduğu gibi bu dönemde 
de alanlarda bizimle beraberdi. 12 Eylül‘de 12 Eylül 
karanlığına karşı yapılan mitinglerde, 24 Ocak‘ta Adana‘da, 
8 Mart‘ta Denizli‘de krize ve yoksulluğa karşı düzenlediğimiz 
mitinglerde, 15 Mart‘ta İstanbul‘da Su Hayattır Satılamaz 
mitinginde kürsüde konuşurken yanı başımızdaydı. 22 
Kasım‘da tüm Türkiye‘de TMMOB sokakta sözünü söylerken 
Sevgili Başkanımız bizlerle beraberdi. 1 Mayıs‘ta Taksim‘e 
Sevgili Başkanımızla birlikte omuz omuza çıktık.

Evet, Sevgili Arkadaşlar,

24 Mayıs 1980‘de 25. Genel Kurul‘da Teoman Öztürk şöyle 
veda etmişti: “Ufak tefek küçük burjuva hastalıklarının 
TMMOB‘nin yerine getirmesi gerektiği görevlere 
mutlaka ayak bağı olmaya çalışacağına ama inançlı ve 
kararlı mücadele arkadaşlarımın bunları yenerek başarıya 
ulaşacaklarına, bir görev bilinciyle gelmiş arkadaşlarımın 
TMMOB‘yi bugünlerden daha üst düzeylere çıkaracaklarına, 
vardıracaklarına inanıyorum. Böylelikle görevlerimizi yerine 
getirmekle Türkiye devrimci hareketine kendi alanımızda 
mütevazı ama önemli katkılarda bulunacağımız açıktır. 
Gelecek günler mutlaka aydınlık olacaktır. Yaşasın başta işçi 
sınıfı olmak üzere tüm emekçilerin sürdürdüğü ve mutlaka 
başarıya ulaşacak olan bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi. 
Yaşasın bu yolda kendilerine düşen görevleri güçlendirerek 
sürdüren mühendis ve mimarlar. Yaşasın TMMOB.”

Evet, Sevgili Arkadaşlar;

Şimdi ben de diyorum: Herkes bilmelidir ki, 1970‘lerden 
beri sürdürülen bu onurlu yürüyüş ve dik bir duruşla 
TMMOB; sinmeden, korkmadan, geri adım atmadan 
temel hak ve özgürlüklere sahip çıkacaktır. Biz bu bayrağı 
bizden öncekilerden devraldık, bizden sonrakilere de onurla 
devredeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin. 

Usta demiş ya: Kim ne derse desin sen bildiğin yolda 
yürümeye devam et. Evet, TMMOB kendi bildiği şekilde 
1970‘lerde Teoman Öztürk ve arkadaşlarınca yaratılmış yol 
haritasında yürüyüşüne devam ediyor, devam edecek.

TMMOB bütün yaşanan olumsuzluklara karşı, karanlığa karşı 
aydınlığı, baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı özgürlük 
ve demokrasiyi, ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç 
kültürüne karşı bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşamayı, 
her şeyin para-kâr olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliği 
ve adaleti savunmaya devam edecektir. TMMOB emekçi 
sınıfların haklar mücadelesine, halkımızın işsizlik, yoksulluk 
ve yolsuzlukla mücadele taleplerine sahip çıkacaktır. 

TMMOB “şimdi tam da eşit, özgür, demokratik bir 
Türkiye talebini yükseltme ve bunun için mücadele etme 
zamanıdır” demektedir. Şimdi neoliberal politikalara, 
gericiliğe, darbe çığırtkanlıklarına direnme zamanıdır. Şimdi 
TMMOB “kahrolsun emperyalizm, yaşasın mücadelemiz” 
demektedir. 

Evet, bu ülkenin iyi ki TMMOB‘si var sevgili arkadaşlar. 
TMMOB‘nin iyi ki Teoman Öztürk gibi bir başkanı vardı. İyi 
ki o dönemin çok değerli kadroları vardı. Hepsine Yönetim 
Kurulum adına saygı ve sevgi sunuyor ve huzurunuzda Sevgili 
Başkanımız Teoman Öztürk‘ü ve arkadaşlarını alkışlıyorum 
değerli arkadaşlarım. 
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ANKARA

Ankara‘da miting için saat 16.00‘dan itibaren Toros Sokak‘ta 
toplanılmaya başlandı. Buradan kortej halinde mitingin yapı-
lacağı Kolej Meydanı‘na gelindi. Sivas‘ta yaşamını yitirenlerin 
resimlerini taşıyan katılımcılar, “Sivas‘ın hesabı verilecek”, 
“Unutmadık, unutturmayacağız” sloganları attılar. Miting 
Ali Asker konseriyle sona erdi.

Ankara‘daki mitinge TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir 
Dağhan, İlker Ertem, Yaser Gündüz, Ergin Özügür ile Oda 
yöneticileri ve çok sayıda TMMOB üyesi katıldı.

İSTANBUL

Sivas katliamı İstanbul‘da da Kadıköy‘de toplanan binler 
kişi tarafından lanetlendi. TMMOB İstanbul birimlerinden 
üyelerin de geniş katılım sağladığı miting, semah dönülmesi 
ve çeşitli sanatçıların verdiği konserle sona erdi.

İZMİR

İzmir‘deki anma töreni ise Gündoğdu Meydanı‘nda gerçek-
leştirildi. Saat 16.00‘dan itibaren Cumhuriyet Meydanı‘nda 
toplanan katılımcılar “Katiller halka hesap verecek” slogan-
larıyla Gündoğdu Meydanı‘na yürüdü.

SİVAS

Anma etkinlikleri kapsamında Sivas‘ta yapılan yürüyüşün 
ardından Madımak Oteli önünde toplanıldı ve hayatını 
kaybedenler için saygı duruşunda bulunarak otelin önüne 
karanfil bırakıldı. 

İkinci Büyük Emperyalist Paylaşım Savaşı, 1 Eylül 1939 günü 
Nazilerin Polonya‘yı işgaliyle başladı. Ardında elli iki milyon 
ölü, milyonlarca yaralı, sakat ve moloz yığını haline gelmiş 
kentler ile acı ve gözyaşı bıraktı. İnsanlık tarihinin bu en 
acımasız, en kanlı ve en kirli savaşının başladığı gün, yani 1 
Eylül, Dünya Barış Günü olarak kabul edildi.
1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.
“1 Eylül Dünya Barış Günü”nde TMMOB, 
İnsanımızın bir arada, barış içinde, eşitlik içinde, adalet 
içinde, özgürlük içinde yaşamasını istiyor.
Ülkemizde silahların susmasının önemine inanıyor. 
Barışın kalıcı hale gelmesi için atılacak her adımın önemine 
inanıyor. 
Ekilen nefret tohumlarına, halklar arasında yaratılan düş-
manlığa karşı barış istiyor. 
Ülkemizde Kürt sorununun barışçıl yollardan ve demokratik 

yollardan çözülmesini istiyor. Özgürlüklerin genişletilmesini 
istiyor, 
Halkların kültürel ve insani haklarına saygı gösterilmesini 
istiyor.
“1 Eylül Dünya Barış Günü”nde TMMOB, 
Kimliği, kültürü, dili, dini, mezhebi, görüşü ne olursa olsun, 
üzerinde eşit haklara sahip yurttaşlar olarak yaşayacağımız, 
demokratikleşmeye yönelik çözümlerin benimsendiği, sosyal 
hukuk devleti niteliğine sahip, bağımsız, özgür, demokratik, 
her türlü emperyalist ilişkilerin dışında bir Türkiye istiyor.
TMMOB inanıyor: 
Başka bir yaşam mümkün! Başka bir Türkiye mümkün! Başka 
bir dünya mümkün! Yeter ki isteyelim.

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SİVAS KATLİAMI 
MİTİNGLERLE KINANDI

2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde 35 aydının yakılarak öldürüldüğü katliamın 16. yıldönümünde Ankara, 
İstanbul ve İzmir’de düzenlenen mitinglerle katliamın sorumluları kınandı, öldürülen aydınlar türkülerle anıldı. 

Türkiye’nin çeşitli kentlerinde düzenlenen anma etkinliklerine TMMOB üyeleri de geniş katılım sağladı.

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.
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Bilindiği gibi ülkemiz Yerküre‘nin en etkin ve yıkıcı 
deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. 
Geçmişte birçok yıkıcı deprem olduğu gibi, gelecekte de 
sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına 
uğrayacağımız bir gerçektir. 

“Deprem Bölgeleri Haritası”na göre, yurdumuzun %92‘sinin 
deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95‘inin 
deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi 
merkezlerinin %98‘i ve barajlarımızın %93‘ünün deprem 
bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Son 60 yıl içerisinde 
depremlerde, sayısı altmış bine ulaşan vatandaşımız hayatını 
kaybetmiş, yüz yirmi bini aşkın kişi yaralanmıştır. Yaklaşık 
olarak 420.000 bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. 

Sonuç: Türkiye, depremle bir arada yaşamaya mecbur bir 
ülkedir.

Hepimiz biliyoruz: Bugünün dünyasında akıl ve bilim 
depremin doğasını çözmüştür. Depremler yerkabuğunu 
oluşturan levhaların sınırlarındaki devingenlik ve değişim 
nedeniyle, bu ortamdaki deformasyonlar ve gerilme 
birikimlerinin kırılma sınırına ulaştığında oluşan ve 
saniyeler süren, Yerküre‘nin doğal süreçleridir. Bu doğal 
sürecin oluşumu önlenemez ve engellenemez. Ancak 
gerekli tedbirlerle, özellikle yapısal tedbirlerle, can ve mal 
kayıpları azaltılabilir. 

Ancak ülkemizde işler hiç de iyi değildir.

Deprem sorunu, her oluşan yıkıcı depremden sonra, 
ülke gündemine İstanbul 
bağlamında “fay” ve 
“depremin büyüklüğü” 
tartışmaları gibi depremin 
gerçek boyutunu 
“maskeleyerek” gelmekte, bir 
süre sonra unutulmaktadır. 
Yeni bir deprem olduğunda 
bu senaryo kendini 
tekrarlamaktadır. 

17 Ağustos depreminin 
üzerinden 10 yıl geçmesine 
rağmen, mühendis, mimar 

ve şehir plancılarının ülkemizin deprem tehlikesi ve riski 
konusunda sürekli yinelediği uyarılar siyasal iktidarlarca 
dikkate alınmamıştır. 

Depremlerde can ve mal kayıplarının bu kadar yüksek 
olmasında imar aflarının birincil derecede önemli 
olduğunun artık biliniyor olması gerekir.

Bilime ve mühendisliğe, akla ve uygarlığa aykırı olarak 
siyasal iktidarlarca uygulanan rant politikaları nedeniyle, 
ülkemiz sadece bir “deprem ülkesi” değil bir “afet 
ülkesi” olmuştur. Bunun ekonomik sonucu olarak her 
yıl GSMH‘mizin ortalama %3 ile %7‘si afet zararlarını 
karşılamaya harcanmaktadır. Gerçekte hepsi birer doğa olayı 
olan deprem, heyelan, çığ ve kaya düşmesi, su baskını vb. 
olaylar bilinçsizce verilmiş yer seçimi kararları, mühendislik 
verilerinden yoksun imar planları, düşük standartlarda ve 
mühendislik hizmeti görmemiş yapı üretimi, kısaca ranta 
dayalı, hızlı, düşük nitelikli, tasarımsız ve plansız kentleşme 
ve sosyo-ekonomik politikalar sonucu afete, yani insani ve 
ekonomik yıkıma dönüşmektedir.

Sosyal devletten ve toplum yararı ilkesinden siyasal 
iktidarlarca vazgeçilmesinin sonuçlarının her alanda 
olduğu gibi her depremde karşımıza çıktığını ve gelecekte 
de çıkacağını hep söylüyoruz.

Bu iktidar döneminde de ülkemizin deprem tehlike 
ve riskinin büyüklüğüyle orantılı politikalar ve 
programlar geliştirilmemiştir ve geliştirilmesi yönünde 

bir iradenin olduğu da 
görülmemektedir. 

“AB‘ye uyum yasaları”nı bir 
çırpıda Meclis‘ten geçiren 
siyasal iktidar, nedense imar 
yasasını, afetler yasasını, 
yerel yönetimler yasasını 
hala düzenleyememiştir. 

Ülkemizde dereler, vadiler, 
ormanlar, su havzaları, 
deprem tehlikesi içeren, 
kısaca yapılaşmaya uygun 
olmayan alanlar, rant 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
17 Ağustos Marmara depreminin yıldönümü nedeniyle bir basınaçıklaması yaptı.

DEPREMLERİN VE DOĞA OLAYLARININ 
“AFET” OLARAK YAŞANMASI 

ÜLKEMİZİN VE HALKIMIZIN YAZGISI OLAMAZ! OLMAMALIDIR!
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17 Ağustos 1999 Marmara depre-
minin 10. yıldönümünde depremin 
merkez üssü olan Gölcük’te çeşitli 
etkinlikler düzenlendi. İnşaat Mühen-
disleri Odası’nın öncülüğünde binin 
üzerinde TMMOB üyesinin katıldığı 
etkinliklerde depremde yaşamını yiti-
renler anıldı, doğa olaylarının afete 
dönüşmemesi için yapılması gerekenlere 
bir kez daha dikkat çekildi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, İMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Serdar Harp, Koca-
eli İKK Sekreteri Yalçın Ergen ve çok 
sayıda TMMOB üyesinin katıldığı 
etkinlikler için 16 Ağustos günü saat 
19.30‘da Gölcük Anıtpark‘ta top-
lanılarak Kavaklı sahiline yürüyüş 
düzenlendi ve burada konuşmalar ya-
pıldı. TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı konuşmasında, 
depremin üzerinden 10 yıl geçmesine 
karşın hala olası depremler için gerekli 
hazırlıkların yapılmadığını ifade etti.

Depremin gerçekleştiği saat 03.02‘de de 
Kavaklı Sahili Deprem Anıtı önünde 
bir anma etkinliği gerçekleştirildi. 

ekonomisinin baskısı altında yapılaşmaya açılmıştır, 
gelecekte açılmaması yönünde ciddi bir irade de yoktur.

Depremlerden ve diğer bütün doğal ve yapay afetlerden 
korunmak yönünde istemler en temel insan hakkıdır. Daha 
güvenli, daha sağlıklı ve yaşanabilir çevrenin her yurttaş 
için temel bir insan hakkı olduğu ana ilke olarak kabul 
edilmelidir. 

Deprem hasar, zarar ve can kayıplarının azaltılmasının 
bilinen tek yolu, mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
ortak katkı ve çabalarıyla depreme dayanıklı yerleşim 
alanları ve yapılar tasarlamak ve üretmektir. Bunun için, 
deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak çalışmalarda 
kamu yararı ve ülke çıkarı bağlamında ulusal bir deprem 
politikası belirlenerek ciddi programlar oluşturulmalı ve 

daha da önemlisi bunlar yaşama geçirilmelidir.

Yerleşme ve yapılaşma bağlamında gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmalı, yasaların uygulanması sağlanmalı, sağlıklı ve 
güvenli yapı üretim ve denetim sürecini sermayeye ticari 
bir alan olarak teslim eden anlayış bırakılmalı, kamusal 
denetim etkinleştirilmelidir.

Bu ülkenin mühendisleri, mimarları ve şehir plancıları 
olarak biz: “Birer doğa olayı olan depremlerin ‘afet‘ haline 
gelmesi, ‘felaket‘ olarak yaşanması halkımızın yazgısı 
olamaz! Olmamalıdır!” diyoruz.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

17 AĞUSTOS DEPREMİNİN 

10. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ...
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın 
konuşması şöyle: 

Bilindiği gibi ülkemiz Yerküre‘nin en etkin ve yıkıcı deprem 
kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte 
birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık olu-
şacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız 
bir gerçektir. 

Deprem Bölgeleri Haritası‘na göre, yurdumuzun %92‘sinin 
deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95‘inin 
deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi 
merkezlerinin %98‘i ve barajlarımızın %93‘ünün deprem 
bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Son 60 yıl içerisinde 
depremlerden, sayısı altmış bine ulaşan vatandaşımız hayatını 
kaybetmiş, yüz yirmi bini aşkın kişi yaralanmıştır. Yaklaşık 
olarak 420.000 bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. 

Sonuç: Türkiye, depremle bir arada yaşamaya mecbur bir 
ülkedir.

Hepimiz biliyoruz: Bugünün dünyasında akıl ve bilim depre-
min doğasını çözmüştür. Depremler yerkabuğunu oluşturan 
levhaların sınırlarındaki devingenlik ve değişim nedeniyle, bu 
ortamdaki deformasyonlar ve gerilme birikimlerinin kırılma 
sınırına ulaştığında oluşan ve saniyeler süren Yerküre‘nin 
doğal süreçleridir. Bu doğal sürecin oluşumu önlenemez ve 
engellenemez. Ancak gerekli tedbirlerle, özellikle yapısal 
tedbirlerle, can ve mal kayıpları azaltılabilir. 

Ancak ülkemizde işler hiç iyi değildir.

Türkiye‘nin deprem sorunu, her oluşan yıkıcı depremden son-
ra, ülke gündemine İstanbul bağlamında “fay” ve “depremin 
büyüklüğü” tartışmaları gibi depremin gerçek boyutunu “mas-
keleyerek” gelmekte, bir süre sonra unutulmaktadır. Yeni bir 
deprem olduğunda bu senaryo kendini tekrarlamaktadır. 

17 Ağustos depreminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen, 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının ülkemizin deprem 
tehlikesi ve riski konusunda sürekli yinelediği uyarıları siyasal 
iktidarlarca dikkate alınmamıştır. 

Depremlerde can ve mal kayıplarının bu kadar yüksek ol-
masında imar aflarının birincil derecede önemli olduğunun 
artık biliniyor olması gerekir.

Bilime ve mühendisliğe, akla ve uygarlığa aykırı olarak siyasal 
iktidarlarca uygulanan rant politikaları nedeniyle, ülkemiz 
sadece bir deprem ülkesi değil bir afet ülkesi olmuştur. Bunun 
ekonomik sonucu olarak her yıl GSMH‘mizin ortalama %3 ile 

%7‘si afet zararlarını karşılamaya harcanmaktadır. Gerçekte 
hepsi birer doğa olayı olan deprem, heyelan, çığ ve kaya düş-
mesi, su baskını vb. olaylar bilinçsizce verilmiş yer seçimi 
kararları, mühendislik verilerinden yoksun imar planları, 
düşük standartlarda ve mühendislik hizmeti görmemiş yapı 
üretimi, kısaca ranta dayalı hızlı, düşük nitelikli, tasarımsız 
ve plansız kentleşme ve sosyo-ekonomik politikalar sonucu 
afete, yani insani ve ekonomik yıkıma dönüşmektedir.

Sosyal devletten ve toplum yararı ilkesinden siyasal iktidar-
larca vazgeçilmesinin sonuçlarının her alanda olduğu gibi 
her depremde karşımıza çıktığını ve gelecekte de çıkacağını 
hep söylüyoruz.

Bu iktidar döneminde de ülkemizin deprem tehlike ve riski-
nin büyüklüğüyle orantılı politikalar ve programlar gelişti-
rilmemiştir ve geliştirilmesi yönünde bir iradenin olduğu da 
görülmemektedir. 

“AB‘ye uyum yasaları”nı bir çırpıda meclisten geçiren siyasal 
iktidar, nedense imar yasasını, afetler yasasını, yerel yönetim-
ler yasasını hala düzenleyememiştir. 

Ülkemizde dereler, vadiler, ormanlar, su havzaları, deprem 
tehlikesi içeren, kısaca yapılaşmaya uygun olmayan alanlar, 
rant ekonomisinin baskısı altında yapılaşmaya açılmıştır, 
gelecekte açılmaması yönünde ciddi bir irade de yoktur.

Depremlerden ve diğer bütün doğal ve yapay afetlerden 
korunmak yönünde istemler en temel insan hakkıdır. Daha 
güvenli, daha sağlıklı ve yaşanabilir çevrenin her yurttaş için 
temel bir insan hakkı olduğu ana ilke kabul edilmelidir. 

Deprem hasar, zarar ve can kayıplarının azaltılmasının bilinen 
tek yolu, mühendis, mimar ve şehir plancılarının ortak katkı 
ve çabalarıyla depreme dayanıklı yerleşim alanları ve yapılar 
tasarlamak ve üretmektir. Bunun için, deprem öncesi, sırası 
ve sonrasında yapılacak çalışmalarda kamu yararı ve ülke 
çıkarı bağlamında ulusal bir deprem politikası belirlenerek 
ciddi programlar oluşturulmalı ve daha da önemlisi bunlar 
yaşama geçirilmelidir.

Yerleşme ve yapılaşma bağlamında gerekli yasal düzenleme-
ler yapılmalı, yasaların uygulanması sağlanmalı, sağlıklı ve 
güvenli yapı üretim ve denetim sürecini sermayeye ticari bir 
alan olarak teslim eden anlayış bırakılmalı, kamusal denetim 
etkinleştirilmelidir.

Bu ülkenin mühendisleri, mimarları ve şehir plancıları ola-
rak biz: “Depremler ülkemizin ve halkımızın yazgısı olamaz! 
Olmamalıdır!” diyoruz.

17 AĞUSTOS’UN YILDÖNÜMDE 
“NELER YAPILDI?” “NİYE YAPILAMADI?” ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu-II Hazırlık toplantıları kapsamında TMMOB İstanbul İKK adına İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik 
Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen ve sekreteryası İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi tarafından yürütülen 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminin 10. yılında “Neler Yapıldı?” “Niye Yapılamadı?” başlıklı çalıştay 13 Ağustos 
2009 Perşembe günü Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışında TMMOB İKK Sekreteri Tores Dinçöz, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile İstanbul Vali Yardımcısı Hikmet Çakmak birer konuşma yaptı.
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Danıştay, TMMOB tarafından yapılan başvuru ile Kalkınma 
Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında toplam 35 
maddelik Yönetmeliğin 17 maddesini iptal etti. 

Bu iptal kararının anlamı, Bakanlar Kurulu‘nun iki Kuruluş 
Kararnamesi ile kurduğu 24 ajansın Kalkınma ve Yönetim 
Kurulu kararlarının ve işlemlerinin hukuka aykırı hale gel-
diğidir. 

Kalkınma ve Yönetim Kurulu‘nun karar alma, çalışma, 
yönetim usul ve esaslarının yönetmelikle belirlenemeyeceği 
yönünde verilen iptal kararı, bugüne kadar alınmış ve yürür-
lüğe konulmuş ajans işlemlerinin hukuka aykırı olduğunun 
da kararıdır. 

Bu nedenle, Bakanlar Kurulu‘nca yayımlanan “Bazı Düzey 
2 Bölgelerinde Kalkınma Ajanslarının Kurulması Hakkında 
Karar”ların iptal edilerek bugüne kadar kurulan 24 ajansın 
ortadan kaldırılması gerekmektedir.  

Bakanlar Kurulu‘nun 10 Kasım 2008 ve 25 Temmuz 2009 
tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurduğu ajanslarının tüm 
işlemleri hukuka aykırı olduğundan, tüm karar ve işlemlerin 
sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

TMMOB, siyasal iktidarın yasa ile ülkeyi 26 ekonomik 
bölgeye ayırdığı “kalkınma modeli”nin bir iflasın başlangıcı 
olduğunu bugüne kadar hep dile getirdi. Çünkü, kentlerde 
yaratılacak rant alanlarının uluslararası tekelci sermayeye 
sunulacağı ve ajansların sadece bunlar için çalışacağını, asla 
halkımızın ve bölgelerin yararına olmadığını, olamayacağını 
biz biliyoruz. Siyasal iktidar da geç olmadan bunu algılamalı 

ve yaptığı yanlıştan dönmelidir.

Sanayi devrimini tamamlamış Avrupa ülkelerinin, ekono-
mik büyümede rekabeti esas alan ve kendi krizini aşmak 
için kurduğu ve teşvik ettiği ajans modeli bugün her yerde 
iflas etmiştir. Küresel kriz karşısında merkezi müdahalelere 
yönelmiş bir Avrupa varken, iflas etmiş modele dayalı bir 
bölgesel kalkınmanın ülkemize uyarlanmasından olumlu so-
nuç alınamayacağı açıktır. Modelin ülkemize uyarlanmasında 
kan uyuşmazlığı bir yana, Bakanlar Kurulu‘nun oluşturduğu 
bileşenlerin birlikteliğiyle sürdürülebilir bir kalkınmanın 
olanak dışı olduğu açıktır. Bu konu neden hala anlaşılama-
maktadır?

Bir kez daha söylüyoruz: Bakanlar Kurulu‘nun oluşturduğu 
ajans modeli, küresel krize neden olan tekelci sermayeye 
kamu kaynaklarının teslim edilmesinden başka bir anlama 
gelmemektedir. Bunu görmek için, Başbakanlık Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı toplantısına katılan uluslararası 
şirketlerin tablosuna bakmak bile yeterlidir. 

Özetle, kurulmak istenen ajanslar, AB modeli görünümünde 
DB ve IMF projesidir. Siyasal iktidara çağrımız, yargı “dur” 
demişken durmanızdır. Aksi halde, sonuçları ağır olan bu 
projenin de altında kalacaksınız.

Herkes bilsin: TMMOB, sonuna kadar bu işin peşini bırak-
mayacaktır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

YARGI, SİYASAL İKTİDARA 
KALKINMA AJANSLARI KONUSUNDA “DUR” DEDİ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB tarafından açılan dava sonucu Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17 maddesinin iptal edilmesi üzerine 19 Ağustos 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Danıştay Onuncu Daire, Kalkınma Ajanslarının Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerini 
iptal etti. Danıştay’ın bu kararıyla, Kalkınma Ajanslarının 
bugüne kadarki karar ve işlemleri de geçersiz hale geldi.
TMMOB‘nin, Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esas-
ları Hakkında Yönetmeliğin iptali istemiyle açtığı davada, 
Danıştay Onuncu Daire bazı maddelerin iptali yönünde 
karar verdi.
Danıştay Onuncu Daire, söz konusu yönetmeliğin 
“Kalkınma Kurulu” başlığını taşıyan ikinci bölümünün temel 
ilkeler, ilk toplantı, başkan ve başkanvekili seçimi ile divan 

kurulu başkanlığı, toplantı zamanı, toplantı ve karar yeter 
sayısı, toplantı gündemi ve çağrı usulü, başkanlık divanı, 
görüşmeler ve yönetim kurulunda düzenin sağlanması, oy-
lama usulleri, birleşime son verilmesi, tutanak düzenlemesi, 
kurul kararları;
“Yönetim Kurulu” başlığını taşıyan üçüncü bölümünün ilk 
toplantı, toplantı ve karar yeter sayısı, yönetim kurulunun 
çalışma usulleri;
“Çeşitli ve Son Hükümler” başlığını taşıyan beşinci bölümün 
ajansın ismi ve amblemi, çalışma birimleri maddelerini iptal 
etti.

DANIŞTAY ONUNCU DAİRE 
KALKINMA AJANSLARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİ

İPTAL ETTİ
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Bilindiği gibi kamuda çalışanların toplu iş görüşmeleri 15 
Ağustos‘ta başladı. Öyle anlaşılıyor ki; Siyasal İktidar, bir 
kez daha “toplu görüşme” ile kamu çalışanlarını oyalamak, 
bu müsamereyi sürdürmek niyetinde. 

“Toplu Görüşmelere” dayanak oluşturan 4688 Sayılı Yasa 
mevcut içeriğiyle demokratik değildir ve sendikal hakları kap-
samakta yetersizdir. Çalışanların en temel hakkı olan “Toplu 
Sözleşme ve Grev” unsurlarını içermeyen bir düzenleme, 
gerçek bir sendikal düzenleme değildir. Yapılması gereken 
kamu çalışanının toplu sözleşme ve grev haklarını tanıyan, 
demokratik bir sendika yasasının hazırlanmasıdır. 

TMMOB, öncelikle “toplu görüşme” masasının “toplu söz-
leşme” masasına çevrilmesini istemektedir. 

TMMOB, Siyasal İktidarı kamu çalışanlarını “toplu görüşme” 
ile oyalamaktan vazgeçmeye, demokratik bir sendika yasasını 
hayata geçirmeye çağırmaktadır.  

TMMOB, dün olduğu gibi bugün de kamu çalışanlarının sos-
yal, ekonomik talep ve mücadelelerinin yanında olacaktır.

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN 
“TOPLU GÖRÜŞME” DEĞİL “TOPLU SÖZLEŞME” 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, kamu çalışanlarının toplu görüşme süreciyle ilgili olarak 18 
Ağustos 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Bu günlerde ülkenin her yerinde “eşit, parasız, bilimsel, de-
mokratik eğitim hakkı için” üniversiteli gençlik sokaklarda. 
Gençler “zam değil hakkımızı istiyoruz” diyor.
Kapitalist küreselleşmenin küresel krizinin tüm dünyayı sarıp 
sarmaladığı ve insanlığın geleceğinin alacakaranlık bir döne-
me girdiği günler bu günler. Neoliberal iktisat politikalarının 
duvara çarptığının herkes tarafından ifade edildiği, emperya-
lizmin kendi krizini insanlığa yıkarak aşmaya çalıştığı, enkazın 
altında geniş toplum kesimlerinin bırakılmaya çalışıldığı bir 
dönem bu dönem.
Neoliberal politikaları gereği, tüm kamusal varlıklarla birlikte, 
özellikle sağlık ve eğitim alanının özelleştirilmesi, sermayeye bu 
alanların bırakılması ve sosyal devlet anlayışının yıkılması geç-
tiğimiz 30 yıla damgasını vuran bir gelişme olarak öne çıktı. 
Bu ülkede eğitim artık sermayenin insafındadır. Bu ülkede 
parası olan üniversiteye gidebilmektedir. ÖSS sonuçlarını de-
ğerlendirdiğimizde; “Devlet” okullarının sıralaması, en yoksul 
illerin sıralaması, büyük kentlerin varoşlarında bulunun okul-
ların sıralaması; özel dershanelerin ve özel okulların sıralaması 
ile kıyaslanınca bu sözün doğruluğu ortaya çıkmaktadır.  Bu 
ülkede anayasal bir hak olan parasız eğitime artık büyük bir 
darbe vurulmuştur.
Eğitimin önemli bir aşaması üniversitedir. Sistem onu da ken-
di taleplerine doğru yeniden yapılandırmıştır. Emperyalizmin 
yeni dönemine bütünleşmede, ülkemizde önemli bir dönüm 
tarihi olan “12 Eylül”ün ortaya çıkardığı yapılanmalarından 
biri de YÖK oldu. 
YÖK, vahşi kapitalist sistem gereği kendine düşen/verilen 
görevleri eksiksiz olarak yerine getirmede başarılıdır (!): Üni-

versite eğitimi ne olursa olsun sermayenin insafına bırakılacak 
ve bu alan özelleştirilecektir.
Başarı grafiğini yükseltmenin derdine düşen YÖK diğer 
alanlarda yaptıklarının ötesinde, krizin faturasını emekçilere 
çıkarmaya niyetli siyasi iktidarın politikalarının devamını ken-
di alanında gösterdi ve üniversitelerde öğrencilerin ödediği 
harçlara aklın ötesinde ZAM yaptı. 1984 yılında “katkı pay-
ları” adı altında toplanmaya başlanan harçlar, yıllar içerisinde 
kademe kademe oranları yükseltilerek özelleştirmenin önemli 
bir adımını oluşturuyordu. Bu yıl YÖK hızını alamadı. Krizin 
faturası birilerine ödettirilmeliydi, gereğini YÖK de yapacaktı. 
Ve yaptı.
Öğrenci harçlarına yapılan zamlar adaletsizliğinin, eşitsizliğinin 
ve vicdansızlığının göstergeleridir.
Buna “Dur” diyen üniversite gençliği bu gün sokaktadır, 
üniversitededir, YÖK önündedir. Üniversite gençliği siyasal 
iktidarı ve YÖK‘ü uyarmaktadır.
TMMOB, tüm örgütlü yapısıyla üniversiteli gençlerin yanın-
dadır.
TMMOB, üniversitelilerin haklı mücadelesini kendi mücade-
lesi olarak görmektedir.
TMMOB, sadece zammın geri alınmasını değil, ne ad olursa 
olsun öğrenciden alınan ücretlerin kaldırılmasına yönelik 
mücadelenin doğruluğunu söylemektedir.
TMMOB, eşit, parasız, bilimsel ve demokratik bir eğitim 
istemektedir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

“EŞİT, PARASIZ, BİLİMSEL, DEMOKRATİK EĞİTİM” İSTİYORUZ!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı üniversite harçlarına yapılan zam üzerine 28 Temmuz 2009 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı.
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Ülkemizin en temel sorunu olan Kürt sorununun, 
demokrasinin Türkiye‘de tüm kurum ve kuralları ile 
köklü bir şekilde yerleşmesinin önünde engel olduğu, 
bu sorunun demokratik yollarla çözülmeyişinden ötürü 
sürdürülmekte olan savaş, ülke kaynaklarını tüketmekte 
olduğu gibi, ülkenin gelecekteki ekonomik, siyasal, sosyal 
ve kültürel gelişimini de ipotek altına almaktadır. Kürt 
sorunu, tarihsel, siyasal ve sosyal boyutları olan, Osmanlı 
İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti‘ne devredilen 
bir sorundur.

Tarihten günümüze uzanan dinamik bir süreci ifade eden 
bu sorunun demokratik çözümü için tarihsel arka pla-
nının irdelenmesi gerekmektedir. Kürtler tarihin en eski 
çağlarından beri ve M.Ö. 2000 yıllarındaki yazılı belgelere 
geçtiği gibi Yukarı Mezopotamya‘nın (Zagros) en eski halk-
larından biridir. M.Ö. 2000‘li yıllara ait ve Sümerlerden 
kalma bir yazıtta Kürtlerden söz edilmektedir.

Van Gölü‘nün güneyinde ve “Su” halkıyla komşu olan 
Karda veya Kardaka ülkesinden söz edilmektedir. Zagro-
s‘un en eski halklarından olan “Gutilerin Kürtlerin ataları 
olduğu konusunda tarihçiler hemfikirdir. Guti-Hurri-Kas-
sit-Mitanni-Ürartu ve Medler‘in bugünkü Kürtlerin ataları 
olduğuna ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Prof. Egon Von 
Eickstedt‘e göre; Zagros dağlarının orta ve kuzey bölgele-
rinde Guti ya da Ourtie adı verilen bir halk yaşıyordu. Bu 
halkın ülkesine de Gutium adı verilmiştir. Hem yaşadıkları 
bölge itibariyle hem de akrabalıkları gayet açık görülen 
Guti ve Karduklar bugünkü Kürtlerin merkezi yerleşim 
bölgeleri üzerinde yaşıyorlardı. Kürtler ard arda ve kesin-
tisiz krallıklar kurmuş, eski Guti- Hurrilerin, Gutilerin ve 
Kardukların soyundan gelmektedir. M.Ö. 401 senesinde 
askerlerle Zagros‘a yürüyüp, yenildikten sonra perişan bir 
halde geri dönmüş olan eski Yunan‘ın ünlü yazarlarından 

Ksenefon on binlerin geri çekilişini anlatırken Kürtlerin 
ataları olduğu kabul edilen Kardukların saldırısına uğra-
dıklarını anlatır. Doğu bilimcisi Minorsky‘nin Kürt tarih-
çileri ve yazarları tarafından kabul edilen tez Medlerin 
Kürtlerin ataları olduğu şeklindedir. Kürt dilbilimcisi ve 
Latin Kürt Alfabesi‘nin kurucusu Celalet Ali Bedirxan da 
Kürtlerin Medlerin soyundan geldiği ve Hint-Avrupa Dil 
Ailesi‘nden olan Kürtçenin Med Dilinin devamı olduğu 
yolundaki tezi güçlü bulduğunu ifade ediyor. Günümüz-
de yapılan karşılaştırmalı dil araştırmaları sonucu olarak, 
Kürtçenin Hint-Avrupa Dil Ailesi‘ne mensup olduğu 
bilimsel olarak kabul edilmiştir.

Karduklar, memleketlerini kuşatan Ahemenid İmpara-
torluğu yönetimi altındaki dönemde özerk yapılarını ko-
rumuşlardır. Bununla birlikte ücretli olarak katıldıkları 
Keyhusrev ve Haleflerinin ordularına büyük hizmetlerde 
bulunmuşlardır. Bunlar Ahemenid İmparatorluğunun 
yıkılışından sonra arka arkaya Makedonyalıların, Büyük 
İskender‘in ölümünden sonra Suriye Selösilerinin, Pas-
tersacidlerinin M.Q. 556 tarihinde İran‘daki Sasanilerin 
nüfuzu altına girdiler. Kürtler bir dereceye kadar yerel bir 
özerkliği koruyarak İran ordusunda ortaklaşa veya ücretli 
askerlik yapmış ve İran İmparatorluğunun yücelmesine ye 
büyümesine yardım etmişlerdir.

Kürtlerin İranlılarla ortak hayatı M.S. 652 yılına yani 
İran İmparatorluğunun yıkılmasına kadar devam etmiş-
tir. Kürtlerin Halife Ömer zamanında Müslümanlaştırma 
sürecine sokulduğu dönem daha iyi biliniyor. Müslüman 
Araplar tarafından istilaya uğrayan bölge 7. yüzyıldan 11. 
yüzyıla kadar Arapların boyunduruğu altına girdi. Ünlü 
Osmanlı Yazarı Şemseddin Sami “Kamus-ül Âlem” adlı 
eserinde Abbasi Halifeliğinin zayıf düşmesiyle Kürt Reis-
lerinden birçok adamlarda Musul, Diyarbekir ve Cezire 

1998 yılında TMMOB ortamında gerçekleştirilen TMMOB Demokrasi Kurultayı’nda; TMMOB ve 
Demokrasi, Örgütlü Toplum, Kürt Sorunu, Ulaşım ve Trafik -Yangın, Deprem ve Güvenlik, Kentleşme, 
Konut Sorunu, Barınma Hakkı ve Demokrasi, Enerji, Yerel Yönetim, Tarım, Doğal Kaynaklar, Orman, 
Çevre ve Maden, Küreselleşme - Bilim ve Teknoloji, Ekonomi, Kalkınma, Sanayileşme, Çalışma Yaşamı, 
İnsan Hakları, Demokrasinin ve Demokrasi Kavramının Gelişimi, Demokrasinin İşleyişi konu başlıklarında 
TMMOB görüşleri oluşturularak alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılmıştı. 

Bugün ülke gündeminde bulunan “Kürt Sorunu” tartışmalarına dikkati çekerek on bir yıl önce TMMOB 
tarafından Kürt Sorunu üzerine söylenenleri “Belge” niteliği ile yayımlıyoruz:

BİR BELGE: KÜRT SORUNU 
(1998 TMMOB DEMOKRASİ KURULTAYI)
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yörelerinde birer kale ve memleket ele geçirip, birçok 
küçük hükümetler kurmuşlarsa da, tüm bölgeyi yönetim 
altına alarak cinsiyet (soy, milliyet) esasına dayalı bir 
hükümet kurmamışlardı. Kürt Hadebani Aşiretinin bir 
kolu olan Ravadilerden Eyüb bin Sadi bin Reva‘nın oğlu 
olan Selahaddin-i Eyyubi Mısır‘da devlete nail olup, ken-
disi ve çocukları Şam, Halep, Hicaz ve Yemen‘de hüküm 
sürdükleri ve evlatlarıyla, akrabalarının yönetimi altında 
birçok seçkin hükümetler kurulduğunu anlatır.

Alparslan‘ın Kürt beyleri yardımı ile 1071 Malazgirt zaferi 
Selçuklulara Anadolu‘nun kapısını açtı. 14. yüzyılda Mo-
ğol istilası Küçük Asya‘da ve bütün Ortadoğu‘da önemli 
bir soykırım ve yıkımlar yaparken, bu bölgede yaşayan 
Kürtler, coğrafyanın verdiği avantaj ve tarihsel deneyimleri 
ile Timurlenk‘in ordularına karşı savaşarak kısmen daha az 
zarar görmüşlerdir. Bu bölgede hiç bir imparatorluğun tam 
egemenlik sağlayamaması, Kürtler‘in bağımsız beylikler 
halinde yaşamalarını sağlamıştır.

16. yüzyılda Kürt Beylikleri, İranlılarla sürekli savaş ha-
lindeydiler. İran Şahı Kürtlerin oturdukları bölgeleri ilhak 
etmek için sürekli bir çaba içindeydi. 1514 Osmanlı İran 
Çaldıran Savaşından sonra Kürtler‘in iki imparatorluk 
arasındaki düşmanlıktan yararlanarak varlıklarını geliş-
tirdikleri görülüyor. Bu durumdan dolayı Kürtler bağımsız 
bir konuma geldiler. Kürtlerin tarihi ile ilgili ilk eser olan 
Şerefname, Bitlisli Şeref Han (Bitlis‘i) tarafından bu dö-
nemde yazıldı (l596). Bitlisli Şeref Han‘ın yazdığına göre, 
Kürt bölgesinde birçok Kürt Beylikleri vardı. Kürt Aşiret 
Beyleri Çaldıran Savaşı‘ndan sonra Yavuz Sultan Selim‘in 
yanında yer aldılar ve Sultan Selim‘in İran Şahı Şah İsmail 
karşısındaki zaferine önemli katkıda bulundular. Sünni 
Kürtler Sünni Osmanlı Padişahını kendilerine yakın sa-
yıyorlardı. Çaldıran Savaşı‘ndan sonra Kürt Beylerinden 
İdris-i Bitlisi‘nin çabalarıyla Osmanlı merkezi otoritesiyle 
Kürtler arasında yapılan antlaşma sonucu, Osmanlı Dev-
leti Kürdistan‘da 16 özerk Kürt Beyliğinin varlığını kabul 
ediyordu. Kürt Beyliklerinin bu özerk statüsü 19. Yüzyıl‘ın 
ortalarına kadar devam ediyor. Kürt Beyliklerinden güç-
lü olanları para basıyorlar, Cuma günleri adlarına hutbe 
okunuyordu. Kürtlerin yaşadığı coğrafya yeraltı ve yerüstü 
zenginlikleri nedeniyle ilk çağlardan beri çeşitli istila ve 
ilhaklara uğramıştır. Bu nedenle Kürt halkı talan, yağma, 
sömürü, sürgün, soykırım ve asimilasyon gibi çeşitli mağ-
duriyetlere maruz bırakılmıştır.

Osmanlı ve İran imparatorlukları arasındaki mücadele ve 
bölge üzerindeki hak iddiaları sonucu 1639 Kasr-ı Şirin 
antlaşmasına kadar süre gelen savaşlarda Kürt halkı iki 
imparatorluğun baskısı altında varlığını sürdürmüştür.

1639‘dan sonra Kürtler‘in yaşadıkları coğrafya iki impa-

ratorluk arasında kesin olarak bölüşülmüştür. Alevi Kürt-
lerin İranlılar, Sünni Kürtlerin de Osmanlılar tarafından 
kullanılması mezhep ayrılığı, aşiret yapısı, üretim ilişkileri 
ve coğrafik yapı Kürtlerin birliğini engellemiştir.

Osmanlı imparatorluğu batıda toprak kaybettikçe ve 
sürekli savaşların finansmanı için asker ve para gerek-
sinimi arttıkça, Kürt bölgelerine daha fazla yüklenmek 
durumunda kalıyordu. Bu durum vergi ve asker vermek 
istemeyen Kürt Beylerini yer yer isyanlara yöneltiyordu. 
Bu isyanlardan belli başlıları 1806‘daki Abdurrahman 
Paşa‘nın Süleymaniye Bölgesi‘ndeki Baban Ayaklanması, 
1833-1836 Mir Muhammed Ayaklanması, 1840 Bedirhan 
Bey Ayaklanması, 1855 Yezdan Şer Ayaklanması, 1877 
Bedirhan Osman Paşa ve Kardeşi Hüseyin Kenan Paşa 
Ayaklanması, 1880 Şeyh Ubeydullah Ayaklanmasıdır.

20. yüzyılın başlarından itibaren de imparatorluk sınırları 
içinde çeşitli Kürt faaliyetlerinin başladığı görülüyor. Bun-
lar; Mikdat Bedirhan Bey‘in Kürdistan Gazetesi (1898), 
Ali Bedirhan Bey, Şerif Paşa ve Şeyh Abdulkadir‘in “Teali 
ve Terakki-i Kürdistan Gazetesi”, “Kürt Teali Cemiyeti”, 
“Kürt Neşr-i Maarif Cemiyeti” ve onun İstanbul‘da, kur-
duğu Kürt Okulu (1908), “Hetavve Kurd”, “Jin” dergileri 
ve çeşitli şehirlerde kurulan “Kürt Kulüpleridir.

İki imparatorlukla zaman zaman süre gelen anlaşmazlık 
ve çatışmalara rağmen Kürt Beylikleri ile iki imparatorluk 
arasında Kürt Beyliklerine tanınan kısmi özerklik veya 
imtiyazlarla bu statü 1. Emperyalist paylaşım savaşının 
sonuna kadar devam etmiştir. Savaşa katılan Osmanlı İm-
paratorluğunun Müttefikleri ile birlikte kesin yenilgisinden 
sonra toprakları emperyalist ülkeler tarafından işgal edilir. 
Mustafa Kemal Anadolu‘ya çıkmadan önce emperyalist 
devletlerin işgalleri ile birlikte Antep, Maraş ve Urfa‘da iş-
gal güçlerine karşı çete savaşları ve direniş başlamıştır. Irak 
Kürdistan‘ındaki Kürtlerin lideri Şeyh Mahmut Berzenci, 
bağımsızlık amacıyla İngilizlere karşı savaşıyordu. İngilizler 
tarafından iki kez Hindistan‘a sürgün edildi.

Mustafa Kemal milli mücadele döneminde Kürt ileri 
gelenleriyle girdiği dayanışma sonucu olarak Ruslarla ilk 
anlaşma olan Gümrü Anlaşması imzalanıyor. Amasya Ta-
miminde, Kürtlerle ilgili protokolün l. maddesinde “Kürt-
lerin ulusal ve sosyal haklarının takınacağı...” şeklinde bir 
ifadeye yer veriliyordu.

Mustafa Kemal Nutuk‘ta şunları söylüyor; Sevr‘de: Fırat‘ın 
doğusunda ve Ermenistan, Irak ve Suriye arasında ve kalan 
bölge için itilaf devletleri temsilcilerinden kurulacak bir 
komisyon özerk bir yönetim şekli hazırlayacaktır.

Antlaşmanın imzalanmasından l yıl sonra bu bölgenin 
Kürt halkı, Milletler cemiyeti meclisine başvurarak 
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Kürtlerin çoğunluğunun Türkiye‘den ayrı bağımsız bir 
devlet kurmak istediklerini ispat ederlerse ve Meclis 
de bunu kabul ederse, Türkiye bu bölgedeki her türlü 
haklarından vazgeçecektir. Mart 1921 teklifinde; İtilaf 
Devletleri, şimdiki durumu göz önünde tutarak bu ko-
nuda Sevr taslağında değişiklik yapılmasını dikkate alma 
eğilimindedir. Şu şartla ki, özerk yönetilen bölgelerde Kürt 
ve Asurî-Keldani çıkarlarının yeterince korunması için 
tarafınızdan kolaylıklar gösterilsin. Mart 1922 teklifinde; 
bu durum söz konusu edilmemiştir. Lozan‘da; elbette söz 
konusu ettirilmemiştir.

İsmet İnönü ise “Hatıralar” da, Kürtler‘in Milli Müca-
delede canla başla beraberlik gösterdiklerini ve Lozan 
görüşmeleri yapılırken de vatansever olarak Türklerle 
beraber olduklarını anlatır. Daha sonra Fransızlarla yapılan 
Ankara Antlaşması ile bugünkü Suriye sınırı belirlenirken, 
Kürtlerin yaşadığı bölgenin bir kısmı Fransızlara akabinde 
Lozan Antlaşmasıyla Kerkük ve Musul gibi petrolce zengin 
Kürt illeri İngiliz yönetimine geçmiştir. Bu paylaşım neti-
cesinde Kürtlerin özgürlük mücadeleleri Musul Petrolleri 
karşılığı İngilizlerle birlikte yıllarca süren mücadelelere 
rağmen kanla bastırılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından 
sonra giderek Kürtler‘in varlığı ret ve inkâr edilmeye ve 
asimilasyon politikası yürütülmeye başlandı. Kürtler yeni 
bir sürece tabi tutuldu. Kürtler kimi zaman bu politikalara 
sert tepki gösterdi.

Başta verilen sözlerden vazgeçilerek uygulanan bu politi-
kalar karşısında 1925‘de Şeyh Sait isyanı başlamıştır. Şeyh 
Sait isyanın bastırılmasından sonra Takrir-i Sükûn Kanu-
nu ve Şark Islahat Planı çıkarılarak yürürlüğe konuyor. 
Kürt dili yasaklanıyor, Kürtlerin Türk olduğu savı ortaya 
atılıyor, Kürtler topraklarından zorla çıkartılarak Anado-
lu‘nun değişik yerlerine sürülüyor. Devletin bu politikalar 
karşısında 1925-1938 yılları arasında başlıcaları Ağrı ve 
Dersim isyanı olmak üzere 20 civarında isyan yaşandı. 74 
yıllık Cumhuriyet Döneminde bölgede ret, inkâr, sürgün 
ve asimilasyon gibi uygulamaları hayata geçirmek için örf-i 
idare, Umumi Müfettişlik, Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal 
uygulamaları yürürlüğe konulmuştur.

Türkiye‘de 1950‘lerden 1970‘lere kadar Kürt ve Türk 
aydınlarının Kürt sorununun çözümüne yönelik çabaları 
çeşitli baskılarla karşılaşmış, on yıllar süren hapis ceza-
ları, siyasi partilerin kapatılması gibi anti-demokratik 
yöntemlerle bastırılmıştır. Doğu mitingleri ve sonrasında 
Kürt sorununun çözümüyle ilgili aldığı kararlar sonucu 
Türkiye İşçi Partisi (TİP) kapatılmıştır. Günümüze kadar 
da bu politikalar sürdürülmüştür. 12 Eylül rejimi ve politi-
kaları ile toplumsal dinamikler bastırılmış, cezalandırılmış, 
düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün baskı altına alın-

ması süreklilik kazanmıştır. Kürt sorununun çözümünde 
askeri yöntemlere dayalı, militarist anlayış tümüyle ortama 
egemen olmuştur. Kürtlerin demokratik talepleri şiddet 
politikaları ile bastırılmaya çalışılmaktadır.

Genel Kurmay, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı ve 
Daire Başkanları‘nın bir bölümüne verilen brifingde 
Türkiye‘nin bir iç savaş halinde bulunduğu vurgulanarak 
“Türkiye tarihten gelen bir doğu sorununa teslim olmuştur. 
Askeri yapının iç savaş durumuna uygun hale getirilmesi 
gerekir” denildi. Milliyet 10 Aralık l997. 1920-1940 yıl-
ların arasında Takrir-i Sükûn, İstiklal Mahkemeleri, Şark 
Islahat Planı ve Tunceli Kanunu çıkarılarak Kürtler batıda 
çoğunluk oluşturmayacak şekilde iskâna tabi tutulmuştur, 
l940 ile l980 yılları arasında yaşanılan göçlerin geneli eko-
nomik ve sosyal sebeplere, l980 sonrası göçler ise siyasi 
ve toplumsal nedenlere dayanmaktadır. Siyasal iktidarlar 
imzaladığı uluslararası sözleşmelere ve evrensel hukuk 
ilkelerine bağlı kalmadığı gibi, Kürt sorunu konusunda 
düşüncelerini açıklayanlara cezai yaptırımlar uygulayarak 
susturmaya çalışmaktadır.

Bu baskıcı anlayış sonucu 10 yılı aşkındır süren bu düşük 
yoğunluklu savaşta 30 bini aşkın insan hayatını kaybetti. 
İnsanlar evlerinden, yerlerinden edildi, köyler boşaltıldı, 
yakıldı, ormanlar güvenlik bahanesiyle ateşe verildi, yer-
leşim yerleri bombalandı. Savaş nedeniyle geniş alanlara 
döşenen mayınlar, halkın can ve mal güvenliğine zarar 
vermektedir.

3000‘in üzerinde köy boşaltılırken 3 milyondan fazla in-
san yerlerinden yurtlarından uygulanan baskılar nedeniyle 
ayrılmak zorunda bırakıldı. Üretimden kopan bu insanlar 
ekonomik sıkıntılarla baş başa açlık, sefalet içinde, çöplük-
lerden ekmek toplayacak kadar insanlık dışı uygulamalara 
maruz bırakıldılar.

Bölgede sürdürülen savaş, yüzlerce savaş zengini doğur-
muştur. Yatırımların düştüğü işsizliğin arttığı ve ekonomik 
gelişmenin başlangıcında olan bir ülke için gizlenen ve 
denetlenemeyen konular dışında yılda 16 milyar dolara 
varan askeri harcamalar, ekonomik açıdan tüm toplumun 
yaşam standardının düşmesine neden olmasının ötesin-
de, toplumun geleceği üzerinde olumsuz etkileri olan bir 
sürecin varlığına yol açmıştır. Feodal yapı, işsizlik ve uy-
gulanan baskıcı yöntem koruculuk sistemini geliştirmiş, 
koruculara ücret ödenerek ekonomik kaynaklar kayba 
uğratılmış ve Kürtler birbirine düşürülerek Kürdü Kürde 
kırdırma politikası hayata geçirilmiştir. Bölgede 1996 
verilerine göre 62.034 köy korucusu, l4.872 gönüllü köy 
korucusu görev yapmakta ve bunlara her ay 170 milyar 
maaş ödenmekte.
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Günümüzde artan korucuları ve son zamanlarda Karadeniz 
bölgesindeki uygulamalarda katarsak durumun vahameti 
ortaya çıkmaktadır. 1985-1996 yılları arasında 23.222 ko-
rucu görevden atılmış, 296 korucuya adam öldürmekten 
dava açılmış, diğer yandan aynı korucuların adam, kadın, 
kız kaçırma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karıştıkları 
belirlenmiştir. Olağanüstü hal uygulanan illerde dört yüz 
bine yakın güvenlik görevlisi bulunmakta. Bölgede artan 
belirsizlik ve şiddet beraberinde bu güvenlik birimlerinin 
bazılarının belirsizlikten yararlanarak ekonomik kazanç 
sağladıkları son çıkan çete olayları ile tespit edilmiştir. 
Örneğin; Yüksekova‘da uyuşturucu pazarını resmi araç 
kullanarak sürdüren güvenlik birimleri ortaya çıkarılmıştır. 
Milli Güvenlik Kurulu‘nun 16 Aralık 1996‘daki raporuna 
göre Kürt nüfusunun toplam nüfusa oranı 2010 yılında 
toplam nüfusun %40‘na, 2025‘de %50‘nin üzerine çıkma 
eğilimindedir. Kürt nüfusun azaltılması, doğum kontrol 
yöntemlerinin anlatılması gibi önlemler düşünülmüştür. 
Bölgedeki imamların %90‘ı gardiyanların %80‘i öğret-
menlerin %43‘ünün bölge halkından olduğu söylenerek, 
bölge halkından personel istihdamının makul seviyelere 
indirilmesi istenmiştir. Demokratik kuruluşlar, parti ve 
sendikalar, gazeteler, kültür merkezleri üzerinde baskılar 
uygulanarak sindirilmeye, sorunun çözümsüzlüğe itilme-
sine, baskı politikalarıyla süreklilik kazandırılmıştır.

Bu süreçler devam ederken yakılan yıkılan yerlerdeki 
çevre tahribatları tarihi, sosyal, kültürel değerler, gele-
nek görenekler bir bir yok edilmiştir. Koruculuğu kabul 
etmeyen köyler yakılmıştır. Geçim kaynakları hayvancılık 
ve tarım olan insanların geçim kaynakları yok edilmiştir. 
Türkiye genelinde yaşanılan, faili meçhul cinayetler, 
yargısız infazlar ve gözaltında kayıplar bölgede yoğun 
olarak yaşanmaktadır. Bölgede yaşanan sorunlara ilişkin 
düşüncelerini açıklayan başta milletvekilleri olmak üzere 
gazeteciler, bilim adamları, aydınlar ile binlerce insan 
yüzlerce yıla varan sürelerle cezaevlerine tıkılmaktadır. 
Yaşanılan savaş bahane edilerek insanlar siyasal, sosyal ve 
kültürel haklarından mahrum edilmektedirler. Bölgenin 
doğal kaynakları yıllardır bölge dışına taşınmaktadır. Bu 
durumda bu kaynaklardan oluşan katma değerden bölge 
halkı yararlanamamaktadır.

Türkiye‘yi de bağlayan uluslararası hukuk ilkelerine 
anlaşma ve sözleşmelere uygun olarak, eşitlik temelinde 
çok yönlü politik, yönetsel ve kültürel bir demokratik 
yapılanma oluşturmak zorunlu hale gelmiştir. Kürt so-
runu Türkiye‘nin iç sorunu olmaktan çıkmış, bölgesel 
çatışmalarda gündeme getiren uluslararası bir sorun 
haline gelmiştir. Sorun demokrasi de, çok seslilikte, ülke 

mozaiğini kabullenmede, herkese eşit adil haklar sağlana-
rak, düşünceyi ifade etme ve örgütlenmenin özgür olduğu 
ortamda çözülür. Şiddetin temel olduğu, pompalandığı bir 
kültür televizyon ekranlarından yayınlanarak öldürme ve 
şiddet empoze edilmeye çalışılıyor. Ancak halkın büyük 
çoğunluğu savaşa karşı ve barış istiyor. Barışın kendisi 
temel bir İnsan hakkı olduğu kadar dillendirilebilmesi ve 
savunulabilmesi için de öteki temel hak ve özgürlükleri 
gerekli kılmaktadır.

Barış ancak demokrasi, özgürlük ve insan haklarının 
olduğu bir ortamda yaşama geçirilebilir. Kürt sorunu em-
peryalist ülkelerle ve bölgede anti-demokratik devletlerin 
çıkarları ve kirli emelleri doğrultusunda değil, başta Kürt 
halkının iradesi olmak üzere bölge halklarının Demokrasi 
ve Özgürlük taleplerine uygun, demokratik, adil, eşitlik 
temelinde barışçıl yöntemlerle çözülmelidir.

Demokratik Çözüm Önerileri;

1) Türkiye‘de tüm toplumu büyük çapta sıkıntılara sokan 
savaşa son verilmelidir.

2) Kürt kimliği tanınmalı ve anayasal güvence altına 
alınmalıdır. Kürt dili ve kültürü üzerinde her türlü kı-
sıtlayıcı politikalardan vazgeçilmeli, Kürt dili ve kültürü 
korunmalı, gelişmesi için olanak tanınmalıdır. Türklerin 
ve Kürtlerin bir arada kardeşçe ve eşitlik içinde yaşaya-
bilecekleri demokratik bir düzen zaman kaybedilmeden 
kurulmalıdır.

3) Zorunlu göç nedeni ile köyünü ve yöresini terk etmek 
zorunda bırakılan insanların tüm maddi kayıpları tazmin 
edilmeli ve bunların can ve mal güvenliği sağlanarak öz-
gürce yerlerine geri dönüşleri sağlanmalıdır.

4) Kürt sorunun tartışılmasını engelleyen, düşünceyi ifade 
etme ve örgütlenme özgürlüğü önünde engel olan tüm 
yasalar kaldırılmalıdır.

5) Demokrasinin yerleşmesi için Türkiye‘nin de taraf ol-
duğu Uluslararası Sözleşmeler iç hukuka yerleştirilmelidir. 
Başta Anayasa olmak üzere anti- demokratik tüm yasalar 
gözden geçirilip, demokratik hukuk devleti normlarına 
uygun hale getirilmelidir.

6) Olağanüstü Hal, Koruculuk Sistemi, İller Yasası ve 
Merkezi Kriz Yönetmeliği kaldırılmalıdır.

7) Ülkede kalıcı barışın sağlanması için tüm siyasi tutuk-
lulara ayrımsız genel af çıkarılmalıdır.

8) Savaş ortamında gelişen çeteler, ortaya çıkarılmalı faili 
meçhuller aydınlatılmalı ve tüm failleri yargılanmalı
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Tarih: 17 Temmuz 2009

Sayı :  1476

T.C.

BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI‘NA

ANKARA

Konu: Ankara Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü‘nün 
16 Nisan 2009 tarih 904-02 sayılı “GÖREVLENDİRME” 
yazısı hk.

İlgi yazıda, Ankara Valiliği bünyesindeki Yapı Denetim ile 
Yapı Malzemeleri Denetimi ve Piyasa Gözetimi işlerinde 
sorumlu Şube Müdürlüğü görevini vekaleten mimar un-
vanlı çalışan yürütür iken, ilgi yazıda belirtilen tarihte 
iki yıllık yüksek okul mezunu kişinin ataması yapıldığı 
anlaşılmıştır. 

İlgi görevlendirme yazısında, atamanın 4708 sayılı Yasa 
ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği‘nin 20. madde-
sine dayanılarak yapıldığı belirtilmektedir.  Yapı denetimi 
çalışma birimleri başlığını taşıyan 20. maddenin üçüncü 
fıkrasında sayılan görev ve yetkileri, ataması yapılan şahsın 
yerine getirmesi kariyer ve liyakat ilkelerine açıkça aykırı-
dır. Yönetmeliğin 20/3 fıkrası, “    (3) Bayındırlık ve İskân 
Müdürlükleri bünyesinde görev alan teknik elemanlardan 
teşkil edilen yapı denetimi çalışma birimlerinin görev ve 
yetkileri şunlardır:

a) Yapı denetim kuruluşlarının faaliyetlerini inceleyerek 
sonuçlarını Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek, 

b) Yapı denetim kuruluşlarının Kanun ve ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak görevlerini yürütmelerini temin 
etmek üzere inceleme, araştırma ve bilgilendirme faaliyet-
lerinde bulunmak,

c) Yapı denetimi faaliyeti sebebiyle yapı denetim kuruluşu, 
yapı sahibi, denetçi mimar ve denetçi mühendis, kontrol 
ve yardımcı kontrol elemanları, yapı müteahhidi, şantiye 
şefi, laboratuvar sahibi ve sorumluları ile ilgili olarak ortaya 
çıkabilecek ihtilafların hâlline yardımcı olmak,

ç) Yapı Denetim Komisyonunca Kanun, Yönetmelik ve ilgili 
diğer mevzuat çerçevesinde verilebilecek diğer görevleri 
yerine getirmek.” biçiminde düzenlenmiştir.  Bu birimde 

çalışan kişilerin tümü mühendis ve mimardır. Birimde gö-
revli 20 mühendis ve mimarın yanında, bu birimin denetle-
diği yapı denetim kuruluşlarında çalışanlar da mühendis ve 
mimardır. Ataması yapılan şahıs hem yapı malzemelerine,  
hem de mühendislik ve mimarlık alanına yabancıdır. Mü-
hendis ve mimar olmayan bir kişinin bu birimin başına ata-
masının yapılmasının, hizmet gereklerine, teknik kurallara 
ve hukuka aykırı olduğu açıktır. Sağlıklı yapılaşma amacıyla 
getirilen yapı denetimi mevzuatı gereğince Bakanlığınıza 
son derece önemli görevler yüklenmiştir. Bu görevlerle ilgili 
mevzuatta, denetim görevinde bulunacak mimar ve mü-
hendislerin belirli uzmanlıklara ve deneyime sahip olması 
zorunlu tutulurken, daha üst denetimleri gerçekleştirecek 
personelin deneyim ve uzmanlıklarının Bakanlığınızca daha 
titiz bir şekilde gözetilmesi gerekirdi. Yapı denetim alanında 
yaşanan ve Bakanlığınız ilgili birimleri tarafından da pek 
çok cezalandırma işlemiyle sonuçlanan sorunların en aza 
indirilmesi için de, görevli personelin uzmanlık ve deneyime 
uygunluğu önem taşımaktadır.

Gerek Yapı Denetim Yasası gerekse Uygulama Yönetmeli-
ğinde 2 yıllık yüksekokul mezunlarına ilişkin asli bir görev 
tanımı bulunmamaktadır. 4708 sayılı Yasa ve Uygulama 
Yönetmeliğinde yardımcı eleman konumunda dahi bulun-
mayan yüksekokul mezunu kişinin 20. maddede belirtilen 
işleri yapma ve 20 kişiden oluşan mühendis ve mimarın 
amiri konumuna getirilmesinin yasal ve hukuki dayanağı 
tarafımızca anlaşılamamıştır.

Yine bilindiği üzere, Devlet Memurları Yasası ve Devlet Me-
murlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yö-
netmelikte kariyer ve liyakat ilkesinin benimsendiği, kamu 
yararı ve hizmet gerekleri açısından bir zorunluluktur.

Yukarıda ifade edilen maddi ve hukuki gerekçeler karşı-
sında yapılan atama, maddi, hukuki ve teknik dayanaktan 
yoksundur. Bu nedenle, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun 
olarak bir mühendis ya da mimar unvanlı kişi olmaması 
nedeniyle, yapılan hukuka aykırı atama işleminin geri 
alınmasını ve konu hakkında tarafımıza bilgi verilmesini 
arz ederiz.

Saygılarımızla,
N. Hakan GENÇ
Genel Sekreter

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI’NA 
ATAMALARLA İLGİLİ YAZI GÖNDERİLDİ

 

Ankara Valiliği bünyesindeki Yapı Denetim ile Yapı Malzemeleri Denetimi ve Piyasa Gözetimi İşlerinden Sorumlu Şube 
Müdürlüğü’ne iki yıllık yüksek okul mezunu birinin atanması üzerine 17 Temmuz 2009 tarihinde Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı’na bir yazı gönderildi.
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Mühendis, mimar ve şehir plancılarının kamu ihalelerine 
girebilmeleri için ticaret, sanayi ya da esnaf/sanatkâr 
odalarına kayıtlı olmaları zorunluluğu getiren Yapım 
İşleri İhale Yönetmeliği’nin ilgili maddesinin yürürlüğü 
durduruldu.

04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı Mükerrer Resmi Gazete‘de 
yayımlanan “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”nin 
bazı maddelerinin iptali için TMMOB tarafından Kamu İhale 
Kurumu‘na açılan davada, 38. maddenin birinci fıkrasının 
(a) bendinin yürütmesi durduruldu. 

“Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”nin 38. 
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi, kamu ihalelerine 
gireceklerden ticaret ve/veya sanayi odasına ya da esnaf 

YAPIM İŞLERİ İHALE YÖNETMELİĞİ’NİN 
BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜĞÜ DURDURULDU

ve sanatkâr odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin 
isteneceğini düzenliyordu. 

Danıştay Onüçüncü Daire, 6235 sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Kanunu‘nun 33. maddesi gereğince, 
mühendis ve mimarların ihtisasına uygun odaya kayıt olması 
durumunda mesleklerini icra edebileceklerini belirterek, 
söz konusu yönetmelik maddesinin mühendis ve mimarlar 
açısından hukuka uygun bulunmadığına hükmederek, 
yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Danıştay Onüçüncü Daire, yönetmeliğin “anahtar personel” 
tanımını düzenleyen 3. maddesi ile 31. maddenin birinci 
fıkrası ve 62. maddenin birinci fıkrasının yürütmeliğinin 
durdurulması istemini ise reddetti.

TMMOB ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
aleyhine açtığı maddi ve manevi tazminat davasının ikinci 
duruşmasına katılmayan Koza Altın İşletmeleri A.Ş. davaya 
devam edilmesi için başvuruda bulundu. Davanın üçüncü 
duruşması 10 Eylül 2009 tarihinde görülecek.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı imzasıy-
la 24 Şubat 2009 tarihinde yapılan “Bergama-Ovacık Altın 
Madeni İşletmesinin Ayrıcalığına Son Verilmelidir” başlıklı 
yazılı basın açıklaması nedeniyle, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. 

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ’NİN
TMMOB ALEYHİNE AÇTIĞI DAVANIN DURUŞMASI 

10 EYLÜL’DE GÖRÜLECEK 
tarafından TMMOB ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açılmıştı. 
İlk duruşması 7 Mayıs 2009 tarihinde görülen davanın 7 
Temmuz 2009 tarihinde gerçekleştirilen ikinci duruşmasına 
ise davacı taraf katılmamıştı. Bunun üzerine dava müracaata 
kalmıştı.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş‘nin başvuruda bulunarak, davanın 
devamını istemesi üzerine İstanbul 4. Asliye Mahkemesi 3. 
duruşma için 10 Eylül 2009 tarihine gün verdi. 

14 yıldır tutuklu bulunan Güler Zere kanser tedavisi 
görüyor.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim 
Dalı‘nın ve Türk Tabipleri Birliği‘nin açıkladığı raporlarda 
bu tedavinin hapishane koşullarında gerçekleşemeyeceği 
söyleniyor.
TTB yayımladığı ön raporda, nedenlerini sıralayarak, Güler 
Zere‘nin infazının ertelenmesinin, tedavisinin ve yaşamının 
bu evresinin tutuksuz olarak geçirilmesinin uygun olacağı 
kanaatine varıldığını açıklıyor.
Ülkenin her yerinde vicdan sahibi olanlar yüksek sesle bir 
tutuklunun içine düşürüldüğü duruma karşı itirazlarını ifade 

ediyor, yapılması gerekeni söylüyor.
Öte yandan, Adli Tıp Kurumu‘nun verdiği raporların tartı-
şıldığı, yapısının taraflı olduğunun konuşulduğu günümüz-
de, Kurumun Güler Zere için verdiği raporun anlamsızlığı 
da ortadayken, hapishanelerde hastalıktan dolayı ölümler 
yaşanıyor.
Evet, her zaman olduğu gibi bazılarının Güler Zere için de 
kulakları sağır, gözleri kör.
TMMOB, bu olayın muhatabı her kim ise ona sesleniyor: 
“Güler Zere için söylenenleri dinleyin ve gereğini yapın.”
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

GÜLER ZERE İÇİN SÖYLENENLER 
DİNLENMELİDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, kanser tedavisi sürdüğü halde tutukluluğu devam eden Güler Zere’yle ilgili 
olarak 27 Ağustos 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 8. Yaz Eğitim Kampı 
22-30 Ağustos 2009 tarihleri arasında İzmir Yeni Foça’da 
gerçekleştirildi. Ana konusu “Yaşanabilir gelecek” olarak 

belirlenen kamp, çeşitli üniversitelerden harita ve kadastro 
mühendisliği öğrencilerini buluşturdu. Kamp çerçevesinde 
28 Ağustos günü düzenlenen TMMOB II. Başkanı Nail Gü-
ler’in yönettiği “Yaşanabilir Gelecek İçin Örgütlülük” başlıklı 
söyleşide, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı ve HKMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fahri Özten 
gençlere örgütlülüğün önemini ve TMMOB örgütlülüğünü 
anlattılar. 

Kamp süresince forum, söyleşi, panel olarak düzenlenen 12 
oturumda ve atölye çalışmalarında; “haklar ve özgürlükler, 
kent, su ve enerji, ekonomi ve siyaset, çevre ve doğa, kültürel 
değerler, mühendislik ve eğitimi, örgütlülük, sanat, sinema, 
medya ve iletişim, gençlik” gibi konu başlıkları “yaşanabilir 
bir gelecek” çerçevesinde irdelenerek tartışıldı.

HKMO 8. YAZ EĞİTİM KAMPI 

TMMOB, EMO ve EMO-Genç örgütlülüğünü güçlendirme 
temelinde birlik anlayışının geliştirilmesi, mevcut öğrenci 
ve üniversite sorunlarının, çözüm önerilerinin ve geleceğe 
dair EMO-Genç çalışmalarının tartışılmasının hedeflendiği 
EMO-Genç Yaz Eğitim Kampı 26 Ağustos günü DEÜ Sosyal 
Tesislerinde başladı. 2 Eylül’de sona eren kampın açılışında 
sırasıyla, EMO-Genç Temsilcisi Diyar Saraçoğlu, EMO İzmir 
Şube Başkanı Sedat Gülşen, EMO Yönetim Kurulu Yazman 
Üyesi Hüseyin Önder ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı konuştu.

Mehmet Soğancı konuşmasında, TMMOB‘nin tarihi, ilkeleri, 
çalışma anlayışı ve öğrenci üyelik konularında bilgi verdi.

EMO-GENÇ YAZ EĞİTİM KAMPI 

Peyzaj Mimarları Odası Öğrenci Üye Komisyonları (PMO-
Genç) III. Geleneksel Öğrenci Yaz Kampı 1-16 Ağustos 2009 
tarihlerinde Mardin’de gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 14 Ağustos 2009 tarihinde 
kampı ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.
Mardin‘de, Mardin İKK Sekreteri Mehmet Kılıç, Peyzaj Mi-
marları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Oruçkaptan, 
Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreteri Redife Kolçak ve 
PMOGenç yöneticileri tarafından karşılanan Mehmet 
Soğancı, tasarım çalışmalarının yürütüldüğü stüdyolarda 
öğrencilerle bir araya geldi.
TMMOB kısa tarihi ve geleneği, TMMOB‘nin yapısı ve 
işleyişi ile TMMOB Öğrenci Komisyonları hakkında bilgi 
veren Mehmet Soğancı, daha sonra öğrencilerden gelen 
soruları yanıtladı. 

Öğrenciler, Kızıltepe - Mardin Arası Ulaşım Güzergâhları 
Peyzaj Planlama/Tasarım Projeleri,  Mardin Kenti Kültür 
Peyzajı: Zincilikuyu Medresesi Peyzaj Tasarımı,  Mor Şemune 
Kilisesi Peyzaj Tasarımı ve Mezopotamya peyzajı çalışmaları 
hakkında bilgilendirmede bulundular. 

PMO GENÇ YAZ KAMPI
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Değerli Basın Emekçileri.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1994 yılında onaylanan Ankara 
Ulaşım Ana Planı‘na aykırı olarak kente 22 tane daha katlı 
kavşak kararı almış ve nazım imar planlarının yargı kararları 
ile iptal edilmesine karşın, 24.8.1998 tarihinde Akay Kavşağı 
yapım işlerine başlamıştı. Mimarlar Odası tarafından bu işleme 
karşı açılan dava maratonu 14.7.2009 tarihinde onanarak ke-
sinleşmiştir. Bunun üzerine, yerel yönetim faaliyetleri yürütmesi 
gereken Büyükşehir Belediyesi bütün eforunu 11 yıl önce yaptığı 
hatalardan birisi hakkında spekülasyon yaratarak kamuoyunu 
meşgul etmeye harcamaya başlamıştır. 
Bugün yaşanan komedi, kişisel hırs ve çıkarlara odaklı be-
lediyecilik anlayışının yeni bir örneğinin sergilenmesinden 
başka bir şey değildir. Büyükşehir Belediyesi, boş laflarla vakit 
geçirmekten vazgeçip tarihsel, kültürel ve kentsel dokusunu 
tahrip ettiği başkent Ankara‘yı nasıl insan odaklı bir yaklaşımla 
düzeltebileceğini düşünmeye hemen başlamalıdır.
Akay Kavşağı yapımı başladığı günden beri tartışmalara konu 
olmuş, trafiği rahatlatacağı iddiasıyla gündeme getirilmesi 
karşısında TMMOB Ankara İKK trafiği rahatlatmayacağını 
defalarca dile getirmiştir. Kavşağın açılmasıyla birlikte geçici 
bir süre rahatlayan trafiğin, araç sayısı arttıkça daha içinden 
çıkılmaz bir hale dönüşmesi üzerine bizzat Büyükşehir Belediye 
Başkanı Akay Kavşağının tek başına çözüm olmayacağını, başka 
kavşaklar yapılması gerektiğini söylemeye başlamıştır. Aklın yolu 
birdir, ancak bundan bihaber olanlar yandaş müteahhitlere kay-
nak aktarmaktan aklın yoluna bir türlü girememektedirler.
Şimdi, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yargı kararlarına uyma-
malarının, yargı kararlarına karşın yaptıkları nazım imar plan-
larına ve bilimsel akla aykırı uygulamaların, yargı sisteminin 
gecikmesinin ve gelinen çıkmaz durumun sorumlusu olarak 
Meslek Odalarının dava açmasını göstermeye çalışarak ortao-
yunu oynamaktadır. Bilinmelidir ki, TMMOB ve bağlı Meslek 
Odaları aklın ve bilimin yolundan giderek insan odaklı bir yaşam 
için kamusal denetim görevi yerine getirirler. Eğer şikayet edile-
cek birileri varsa onlar da; bilimsel aklın ve meslek ilkelerinin 
yerine rantçı belediyecilik anlayışını getirenler, yargı kararlarını 
hiçe sayanlar, başkenti rantkent yapanlardır.
İnsan Odaklı Yerel Yönetim Anlayışı!
Bugün başkent Ankara; insan odaklı bir yerel yönetim anlayışı 
yerine rant odaklı bir yerel yönetim anlayışının benimsenmiş 
olması nedeniyle her geçen gün yaşanılır bir kent olmaktan hızla 
uzaklaşmaktadır. Yapılan katlı kavşaklar ve ulaşım altyapıları 
nedeniyle kentin dokusu günden güne bozulmakta, yayalara 
ayrılan hemzemin geçitler kaldırılmakta, toplu taşımaya önem 
verilmemesi nedeniyle otomobil kullanımı oranı yükseldiği için 

fosil bazlı sıvı yakıt tüketimi, trafik kazaları, hava kirliliği, oto-
park sorunu ve ulaşım maliyetleri katlanarak artmaktadır. 
Bunların yanısıra, yerel yönetim anlayışındaki çarpıklık ne-
deniyle, bir bütün olarak kentsel yaşam ve kentlilerin yaşamı 
gözönüne alınmamakta, kentlilerin kültürel ve sanatsal gerek-
sinimlerine yönelik adımlar ve düzenlemeler yapılmamakta, 
kentsel gelişim ulaşım başta olmak üzere master planlara da-
yalı olarak yönetilmemekte, ulaşımda metro başta olmak üzere 
toplu taşıma yaklaşımı benimsenmemekte, kentte yaşayanlara 
verilen hizmetler su-doğalgaz-ulaşımda olduğu gibi ticari birer 
meta olarak görülmekte, amblem tartışmasında görüldüğü gibi 
kentin tarihi geçmişi inkar edilerek dayatmacı bir yerel yönetim 
anlayışı sergilenmektedir.
Ankara‘nın ulaşım sorununa samimi çözüm arayan herkesin ilk 
aklına gelmesi gereken bir an önce metro planlaması yapılarak 
hatların devreye alınmasıdır. Ancak yıllardır katlı kavşakları 
dilinden düşürmeyen, kente yaptığı yatırımları yol aydınlatma-
larında olduğu gibi rayiç bedelin çok üzerinde maliyetlerle ger-
çekleştiren, gene aydınlatma örneğinde olduğu gibi tip projesi 
olmayan direkler diken, kentsel dönüşüm adı altında varoşlarda 
yaşayanları sokağa atan, kent içi yolları otobana çeviren yerel 
yönetim anlayışı, plansız başladığı metroda çalışmalarında ise bir 
arpa boyu yol gidememekte ve başkent halkına metro masalla-
rı anlatmaktadır. ODTÜ‘yü yıkmayı düşünenlerin önce kendi 
diktikleri tip projesiz direkleri sökmesi gerekir.
Büyükşehir Belediyesi bugünden itibaren; 
* Ulaşım Ana Planı çerçevesinde uygulamalar yapmalıdır.
* Ulaşımda insan odaklı ve toplu taşımacılığı benimseyen bir 
politika tercih etmelidir.
* Meslek Odalarının sesine kulak vermeli, odalara karşı önyar-
gılı olmaktan vazgeçmelidir.
* Yargı kararlarına her zaman ve zamanında uymalı, keyfi 
uygulamalardan vazgeçmelidir.

TMMOB
ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU

TMMOB ANKARA İKK’DAN AKAY KATLI KAVŞAĞI AÇIKLAMASI
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1994 yılında onaylanan Ankara Ulaşım Ana Plânına aykırı olarak yaptığı Akay Katlı Kavşağı 
tartışmaları sürüyor. TMMOB Ankara İKK yöneticileri 22 Temmuz 2009 Çarşamba günü TMMOB Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi Toplantı Salonu’nda konuyla ilgili basın toplantısı düzenlediler.
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200 Yıl Sonra Yeniden Kölelik Düzeni Hortlatıldı!
Sermaye-AKP Kolkola
Öngörü fakirlerinin tahminleri kendi sözlerini bir bir çürü-
tüyor. Bizi etkilemeyeceği tahmin edilen krizin, önce teğet 
geçeceği, daha sonra psikolojik olduğu tespitlerini yapan 
sermayenin sözcüsü AKP hükümeti son olarak halkın yalan 
söylediğine ve paraların yastık altında olduğuna karar verdi. 
Paraların yastık altında olduğuna o kadar inanmışlar ki, hal-
kı alış veriş yapmaya çağıracak kadar da gerçeklerden kopan 
bazı örgütler sermayenin ne kadar sadık bekçileri olduklarını 
kanıtlama fırsatı buldular.
Halkı alışverişe özendirmek ve sermayeye hayat öpücüğü 
vermek için hazine kaynağı olan vergilerden sermaye lehi-
ne vazgeçmeyi bile hayata geçirmişlerdir. Asgari ücretlinin 
vergisinden, emekçilerden kesilen vergilerden vazgeçemeyen 
AKP alışveriş canlansın diyerek bir çırpıda ÖTV vergisinden 
vazgeçebilmiştir. 
TÜİK tarafından açıklanan işssizlik rakamlarını, iş bulmak-
tan umudunu kesen yığınları, kriz bahanesiyle işten çıkarılan, 
düşük ücretle çalışmaya zorlanan, ücretsiz izne gönderilen 
emekçilerin feryatlarını duymayan AKP, vahşi kapitalist 
sermayenin sosyal güvenlik ödemelerinden kurtulması için 
kulaklarına fısıldananları duymuştur. İşsizlik rakamları 2009 
Şubat ayında % 16.1, Mart ayında % 15.8, Nisan‘da ise % 14,9 
olarak açıklanmıştır. Bu rakamların gerçek olmadığını, tıpkı 
diğer resmi rakamlarda olduğu gibi işsizlik oranlarının da yanlış 
olduğunu artık bütün kamuoyu bilmektedir.
İşverenler tarafından ödenen sosyal güvence paylarını ma-
liyet olarak algılayacak kadar işveren sözcülüğüne soyunan 
AKP, açıktır ki emekçilerin sorunlarına değil işverenlerin 
kârlarını daha da arttıracak uygulamalara odaklanmışlardır. 
Oluşturdukları yapay gündemlerin ardına gizledikleri dü-
zenlemelerle, emekçileri daha da yoksullaştıran politikaları 
hayata geçirmektedirler. AKP Hükümeti kriz fırsatçılığına 
imkân veren bir takım düzenlemeler yapmıştır. İşçi kiralama 
sistemini “Özel İstihdam Bürosu” adı altında yasalaştırmıştır. 
Cumhurbaşkanı bu yasayı şimdilik veto etmiştir ancak İşsizlik 
Sigortası Fonu‘nun amaç dışı kullanımına imkân veren düzen-
lemeler onaylanmıştır.
200 Yıl Sonra Yeniden Kölelik Düzeni Hortlatıldı!
İşveren sözcüsü hükümetin son marifeti Özel İstihdam Büroları 
Yasası ile;
- Özel İstihdam Büroları oluşturularak işçiler buralarda iş 
bekleyecekler. İşverenler ‘geçici işçi‘lerini bu bürolardan 

isteyecek, bu bürolar da elindeki işçileri ‘kendi rızaları olmasa 
dahi‘ şirketlere kiralayabilecektir.
- Bu işçilerin hiçbir sorumluluğu işçileri çalıştıran şirketlere 
ait olmayacaktır.
- İşçilerin haklarını Özel İstihdam Büroları belirleyecek ve bu 
belirleme hakkı bu büroların elinde kalacaktır.
- Özel İstihdam Büroları kiraladıkları ‘geçici işçi‘lerden kira-
lama başına komisyon alacaktır.
Özel istihdam bürosu, özellikle AB ülkelerinde göçmen, kaçak 
veya kayıt dışı çalışanların, istihdamını sağlamaya çalışan bir 
yapılanma olarak AB ülkelerinde uygulanmaktadır. 21. Yüzyıl 
Köleliği olarak adlandırılan Özel İstihdam Büroları Yasası ile; 
geçici iş akdiyle personel çalıştırabilme sağlanarak işçiler için 
grev, toplu sözleşme, izin, kıdem tazminatı yok sayılmaktadır. 
İşçinin çalıştığı iş yerine ait kolektif hakları bulunmamakta, bu 
sayede de işveren açısından elbette ki ucuz iş gücü sağlanmak-
tadır. Tazminat, örgütlenme başta olmak üzere temel haklardan 
“kurtulan” işverenler, yanı sıra “istihdam büroları” sayesinde, 
işçilerin yüzde 25‘ini sözleşmeli çalıştırmak, iş güvencesinden 
faydalanma sınırı olarak 30 kişi çalıştırmak, 50 kişilik yerlere 
özürlü çalıştırma zorunluluğu gibi yükümlülüklerinden de 
kurtulmaktadırlar.
İşsizliğe çözüm bulmak, istihdamı korumak, kriz bahanesiyle 
emekçilerin hak kayıplarını önleyecek düzenlemeler ve kriz 
fırsatçılığı yapılmasını önlemek yerine, emekçilerin daha kolay, 
daha fazla ve yasal hale gelmiş yöntemlerle sömürülmesini 
düzenleyen yasalar çıkararak yerini belli eden AKP hükümeti 
bir kez daha emekçi düşmanlığı yaparken sobelenmiştir.
TMMOB Ankara İKK olarak, hükümetin emekçilerden yana 
bir tavır için daha fazla beklemeden harekete geçmesi gerek-
tiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda;
- İşten çıkarmalar durdurulmalı ve yeni istihdam politikaları 
geliştirilmelidir.
- İşçi ve kamu emekçilerinin örgütlenme, TİS ve Grev hakkını 
kullanması önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
- Tüm çalışanlara iş-güvenceleri sağlanmalı, geçici ve gü-
vencesiz çalışma koşullarına son verilmeli, istihdam büroları 
uygulaması kaldırılmalıdır.
- İşsizlik fonu, işverenlere dolaylı kaynak olarak kullandırıl-
mamalı, işsiz kalanların insanca yaşayabileceği bir seviyeye 
çıkarılarak işten çıkarılan emekçilere kullandırılmalıdır.

TMMOB
ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU

TMMOB ANKARA İKK : 
“200 YIL SONRA YENİDEN KÖLELİK DÜZENİ HORTLATILDI! 

SERMAYE-AKP KOL KOLA”
TMMOB Ankara İKK 24 Temmuz 2009 tarihinde Özel İstihdam Büroları Yasası’na ilişkin bir basın açıklaması yaptı.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, toplumsal geliş-
me ve çağdaş yaşamın gerektirdiği kentsel yaşam kalitesine 
ulaşılabilmesi için kentlere ilişkin sorumluluğunu yerine 
getirmeyi, mevcut politika ve uygulamalardan farklı bakış 
açıları sunmayı ve kentlerin daha yaşanabilir niteliklere 
kavuşmasını hedeflemektedir. 

TMMOB kent yaşamını ilgilendiren imar, kültür ve turizm, 
çevre, kamu yönetimi, merkezi ve yerel yönetim sistemlerini 
düzenleyen yasaların eksiklik ve yetersizliklerinden söz eder-
ken; insan sağlığı, doğal çevre, insan hakları-kentli hakları, 
katılım, yaşanabilirlik gibi kavramları referans almayı ve 
bunları ön plana çıkartmayı amaçlamaktadır. 

TMMOB kent sorunlarına ilişkin olarak yerel yönetimler, 
kamu kaynaklarının dağılımı, afetler, çevre, altyapı, doğal-
gaz, ulaşım, konut, turizm, kentsel koruma, kentsel dönüşüm 
temalarında sorun tespitlerini ve çözüm önerilerini bugüne 
kadar birçok kez kamuoyuna sunmuştur. 

Kamu Yararı Odaklı Demokratik Kent Planlaması

Kent planlaması bilindiği gibi fiziksel çevreyi olduğu kadar 
sosyal ve ekonomik ilişkileri de şekillendirmektedir. 

Örgütümüz TMMOB‘ nin genel yaklaşımı doğrultusunda 
kent planlaması, kültürel ve doğal değerlerin korunarak 
sonraki nesillere aktarılmasını amaçlayan, kentteki tüm 
sosyal yapıları dikkate alan,  her türlü afet riskine karşı sa-
kıncalı alanlarda gerekli önlemlerin alınmasını hedefleyen 
ve özellikle kamu yararını her daim merkeze alan ilkeler 
doğrultusunda yapılmalıdır. 

Kentlerimizde özelleştirme ve rant odaklı parçacı planlama 
anlayışı yerine katılımcı, şeffaf, bütüncül planlama anlayışını 
geliştirecek bir yaklaşım ve kurumsal yapılanma gecikmeksizin 
hayata geçirilmelidir. 

Kentlerimiz için yapılan imar planlarında yalnız rant amaçlı, bin-
lerce noktasal ve bölgesel ölçekte imar planı değişikliği yapıldığı 
için düzensiz kentsel alanlar yaratılmıştır. Kamu yararı dışında 
özellikle kişisel ranta ve yandaşlara dönük plan değişiklikleri ya-
pılmamalı, plan bütünlüğünün korunmasına özen göstermelidir. 
Sağlıklı ve uyumlu gelişen, kültürel ve doğal değerleri korunan 
kentlerin yaratılması için toplumun ve ilgili meslek odalarının 
da görüşü alınmalı, sonuçları tartışmaya açılmalıdır.

Yerel yönetimler, kentsel kimliğin ve kamusal çıkarların en 
temel koruyucu olmak zorundadır. Kentle ilgili gelişmenin bu 
kimliği bozucu ve yok edici politikalar üzerine kurgulanmaması 
gerektiğine inanmaktayız.

Örgütümüzün bu yaklaşımı doğrultusunda, sözü edilen Basın 
Şehitleri Caddesindeki imar değişikliği yukarıda da bahsettiği-
miz gibi TMMOB‘un tarihsel sürecine bakıldığında kişisel ranta 
dönük olan tüm imar plan değişikliklerini yargıya götürmek 
olmuştur. Eskişehir‘ de de yapılan “bu kişiye özel imar değişik-
liği” TMMOB ve bağlı odalarınca takip edilerek gerekli yasal 
girişimler örgütümüzce yapılacaktır. TMMOB un ülkemizin 
diğer kentlerinde yapılan bu tür kamusal çıkar gözetmeyen 
“kişiye özel imar plan değişikliklerinde” izlediği yol Eskişehir‘de 
de tarafımızdan izlenecektir.

Derya ÖZKAR TMMOB ESKİŞEHİR İKK SEKRETERİ

TMMOB ESKİŞEHİR İKK: 
BİZ BU KENTİN SAKİNİ DEĞİL, SAHİBİYİZ

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yapılan “kişiye özel plan” ve bu planla yaratılan büyük “imar rantı”na tepki 
olarak, TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu 27 Temmuz 2009’da bir basın açıklaması yaptı.

Mardin İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, 14 Ağustos 2009 
tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı’nın katılımıyla yapıldı. Toplantıda, örgütsel faaliyetler, 
Mardin ili özelinde yürütülen çalışmalar konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu, Mardin’de kent sempozyumu dü-
zenlenip düzenlenemeyeceği konusu değerlendirildi.

Toplantıya; Mardin İKK Sekreteri Mehmet Kılıç, Şükrü 
Karaboğa (EMO), Abdurrahman Uncu (EMO), Bilal İleri 
(İÇMO), Hatip Şimdi (JMO), Muammer Özhan (KMO), 
Mahmut Ulaş Bingül (MO), Mehmet Ata İletmiş (MO), 
Süleyman Irmak (ZMO) katıldı.

MARDİN İKK TOPLANTISI 

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN KATILIMIYLA YAPILDI
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TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu öğrenci üye komisyo-
nunun İzmir‘de üniversite öğrencileri arasında yaptığı anket, 
üniversitelilerin beslenme ve barınma sorunlarının gerçek 
boyutunu ortaya çıkardı.
Son zamanlarda İzmir‘de ve tüm Türkiye‘de üniversite harç 
zamlarına karşı protestolarıyla gündeme gelen üniversite 
öğrencilerinin ağır yaşam koşullarıyla mücadele ettikleri 
ortaya çıktı. 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu öğrenci üyeleri 
tarafından 2008- 2009 öğretim yılında yapılan anketin so-
nuçları açıklandı. Anket, İzmir‘de; Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsünün mühendislik mimarlık fakültelerinde 
ve Yaşar Üniversitesinin endüstri mühendisliği bölümünde 
okuyan 1667 (binaltıyüzaltmışyedi) üniversite öğrencisine 
uygulandı. 
Anketin gerçekleştirilmesinde TMMOB‘ne bağlı Odalara 
üye 100‘e yakın mühendislik - mimarlık bölümü öğren-
cisi görev aldı. Anket kapsamında öğrencilere barınma, 
beslenme, ulaşım, sosyal kültürel etkinlikler, kente bakış, 
meslek odalarıyla ilişkileri, merkezi ve yerel yönetimlerden 
beklentileri konularında sorular yöneltildi. Anket sonucunda 
üniversite öğrencilerinin çok büyük barınma ve beslenme 
sorunlarıyla mücadele ettiği, öğrencilerin kiradan ve temel 
giderlerinden kalan parayla beslenmeye çalıştıkları ortaya 
çıktı. Öğrencilerin yarısından fazlasının (%59) hiçbir sosyal 
etkinlik, spor veya kulüp çalışmasına katılmadığı, yalnızca % 
10‘unun çok az oranda sinema ve tiyatro gibi kültürel etkin-
likleri izleyebildiği ortaya çıktı. Odalar açısından sevindirici 
olan ise öğrencilerin %47‘sinin meslek odasını tanıdığını ve 
%63‘ünün meslek odalarının öğrenci üyeleri için etkinlik 
(eğitim, kültür-sanat, teknik gezi vb.)  düzenlediğini ifade 
etmesi oldu. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Ferdan Çiftçi anket sonuçları hakkında  şunları söyledi; 
“İzmir‘de mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölüm-
lerinde okuyan 1667 öğrenciyle gerçekleştirdiğimiz anketin 
sonucunda ortaya çıkan tablo çok düşündürücüdür. 
Ankette, öğrencilerin %36‘sının kendi ailelerinin yanında 
kaldığı; %64‘nü ise başka illerden okul kazanarak kente 
gelen öğrencilerin oluşturduğu görülmüştür. Kent dışından 
gelen öğrencilerin barınma sorunlarını nasıl çözdükleri 
incelendiğinde bu öğrencilerin %65‘inin öğrenci evinde 
barındığı, yalnızca % 18‘inin devlet yurtlarından yararla-
nabildiği, %7‘sinin yarı özel devlet yurtlarında (daha pahalı 
olan öğrenci köyü vb.) ve %10‘unun ise özel yurtlarda kaldığı 

saptanmıştır.    Öğrenci evinde kalanların %40‘ı 1-2 kişilik; 
% 57‘si ise 3-4 kişilik evlerde barınmaktadır. Bu öğrencilerin 
% 37‘si aylık kira olarak 300- 499 TL; % 49‘u ise 500-699 
TL ödemektedir. 
Anketimizde öğrencilerin % 62‘sinin günde üç öğün yemek 
yiyemediği ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin % 72‘si dengeli bes-
lenemediğini beyan etmiştir. Yurtta ve öğrenci evinde kalan 
öğrencilere beslenme ihtiyaçları için haftada ne kadar para 
ayırabildikleri sorusu yöneltilmiştir. Öğrenci evinde kalan 
öğrencilerin % 30‘u beslenmek için haftada 30-49 TL ayıra-
bilirken, % 10‘u 30 TL‘den az, % 34‘ü ise 50-69 TL arasında 
bir bütçeyle beslenmeye çalışmaktadır. 
Yurtta kalan öğrenciler için de bu tablo değişmemektedir. 
Devlet yurdunda kalan öğrencilerin % 35‘i haftada 30-49 
TL ile beslenmeye çalışmakta, % 14‘ü beslenmesine haftada 
30 TL‘den az bütçe ayırabilmekte; % 30‘u ise yemek ihtiyacı 
için haftada 50- 69 TL harcayabilmektedir. 
Öğrenci evinde kalanların yalnızca % 26‘sı, yurtta kalan öğ-
rencilerin ise yalnızca %21‘i beslenme ihtiyacı için haftada 
70 TL‘den fazla harcayabilmektedir. 
Bu tablo değerlendirildiğinde öğrenci evinde kalan öğren-
cilerin % 64‘ünün; yurtta kalan öğrencilerin ise % 65‘inin 
beslenme gideri olarak haftada ancak 30 - 69 TL ayırabildiği 
ortaya çıkmaktadır. Bu rakama haftada 30 TL‘den daha az 
parayla beslenmeye çalışanlar da eklendiğinde İzmir‘de 
öğrencilerin ortalama % 75‘inin, yani her 4 öğrenciden 
3‘ünün beslenebilmek için günde 3 TL ile en fazla 10 TL 
arasında harcama yapabildiğini görmekteyiz. Bu da İzmir‘de 
öğrencilerin dörtte üçünün açlık sınırında yaşadığı anlamına 
gelmektedir. Bu bütçe ile genç bir insanın sağlıklı beslenmesi 
mümkün değildir.  
Ucuz devlet yurdu sayısının yeterli olmaması öğrencileri özel 
yurtlarda  veya  öğrenci evlerinde barınmak zorunda bırak-
maktadır. Bu durum ailelere kira ve diğer fatura giderleri ile 
birlikte çok yüksek barınma maliyetleri çıkarmaktadır. Öğ-
renciler barınma, ulaşım ve elektrik, su gibi temel faturalarını 
ödedikten sonra kalan parayla beslenmeye çalışmaktadırlar. 
Sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına ise neredeyse hiç bütçe ayı-
ramamaktadırlar. 
Anketimizde, öğrenciler, yeni üniversiteler açılırken barınma 
sorununa mutlaka çözüm üretilmesini ve devlet yurdu sayı-
sının yeterli hale getirilmesini istemektedirler. İzmir‘de yerel 
yönetimden, öğrencilerin ucuza kiralayabilecekleri öğrenci 
sitelerinin yapılmasını ve bu sitelerde sosyal tesislere, ucuz 
alışveriş merkezlerine yer verilmesini talep etmektedirler. 

TMMOB İZMİR İKK: 
“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ AÇLIK SINIRINDA YAŞIYOR!”

TMMOB İzmir İKK Sekreteri Ferdan Çiftçi, İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından İzmir’de 1667 üniversite 
öğrencisine uygulanan anket sonucunu 29 Temmuz 2009 tarihinde açıkladı.
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Askı sürecinde olan Yalıçiftlik turizm merkezi 1/25.000 
ölçekli çevre düzeni planı, plan notları TMMOB Bodrum İlçe 
Koordinasyon Kurulu olarak incelenmiş olup görüş, öneri ve 
itirazlarımızın plan bütününde değerlendirilmesi için gereğini 
arz ederiz.

Planın askı sürecine dair:

Askıdaki planın inceleme aşamasında askı tutanağının 
bulunmadığı ve plan raporunun mevcut olmadığı tespit 
edilmiştir. 

Planın yapım yöntemine dair:

Belde sınırı içerisinde, 06.01.2005 tarih ve 25692 sayılı 
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Muğla bodrum 
Yalıçiftliği turizm Merkezi Tevsii ilanı kapsamında farklı 
zamanlarda Tavşanburnu Mevkii ÇDP ve Yalıçiftlik turizm 
Merkezi ÇDP‘nın hazırlanarak ve onaylanarak askıya 
çıkarılmış, bununla birlikte sözkonusu turizm merkezi 
kapsamında halen plan kapsamı dışında alanlar (Kisebükü 
Mevkii) bırakılarak çevre düzeni planı ölçeğinde bir plan 
bütünlüğü bozulmuştur.

Planın içeriğine dair:

Askı sürecindeki planın raporu incelenemediğinden plan içeriği 
fiziki plan ve plan notları üzerinden değerlendirilmiştir.

•3.1.  Otogar ve Tersane Alanı fonksiyonlarının Bodrum 
İlçe Belediyesi ve Yalı Belediyesinin koordinasyonunda plana 
aktarılması ve bu şekilde plan kararlarının oluşturulması 
zorunluluk taşımaktadır. Özellikle hukuken terminal (Otogar) 
yapma ve işletme yetki ve sorumluluğunun ilçe belediyesinde 
olması zorunluluğu nedeniyle Bodrum İlçe Belediyesi ile 
ortak bire çalışma sonucunda plan kararlarının oluşturulması 
gerekmektedir. 

•3.2.  Turizm Alanları
•3.2.1. Halen yürürlükte olan 1/100.000 ölçekli Aydın Muğla 
Denizli Çevre Düzeni planında turizm tesis alanları (mevcut 

imar planları dâhil) için emsal 0.20 olarak belirlenmiştir. Askı 
sürecindeki bu planda turizm tesis alanlarında emsal 0.30 
olarak belirlenmiş ve üst ölçekli plan kararları ile çelişmiştir. 
•3.2.2.      Tavşanburnu mevkiinde onaylanan turizm merkezi 
ÇDP‘de turizm alanları için minimum ifraz koşulu 3.000 
m2 iken bu planda minimum ifraz koşulu 7.500 m2 olarak 
belirlenmiştir. Aynı turizm merkezi sınırları içerisinde ve 
hatta bitişik parsellerde farklı ifraz koşullarının oluşturulması 
planlamada eşitlik ilkesine aykırıdır. 
•3.3.  Rekreasyon Alanı olarak tanımlanan alanlarda Emsal 
0.05 olarak belirlenmiştir. Rekreasyon alanının büyük 
bölümünün Orman Alanı sınırları kapsamında olması 
itibarıyla bu emsal değerinin çok yüksek olduğu, bu miktarda 
yapılaşmanın bölgeye zarar vereceği endişesi ortaya çıkmıştır. 
Belirlenen bu emsal miktarının koruma kullanma dengelerini 
gözeten oranlara (örneğin 0.005-binde beş) düşürülmesi uygun 
olacaktır. 
•3.4.  Yat Yanaşma Yeri aynı zamanda 2. derece doğal sit 
alanı olan orman alanının kıyısında konumlandırılmış olup 
ihtiyaç duyacağı teknik altyapı ihtiyacı göz önüne alındığında 
hemen bitişiğinde bulunan turizm tesis alanı kıyısında 
konumlandırılması Orman alanının korunması açısından 
gereklidir. 
Bununla birlikte;
• Deniz alanında mavi tur güzergâhlarının ve bu kapsamda 
önemli koyların plan bütününde belirlenerek işlenmiş olması 
ve bu alanlarda yapılaşma önerilmemiş olması;
• Plan kararları ile turizm Tesis niteliklerinin ve 
belgelendirilmelerinin turizm mevzuatı kapsamında 
yönlendirilmesi
Planın olumlu yönleri olarak öne çıkmaktadır. 
Semayi YAMAN
TMMOB BODRUM İKK SEKRETERİ
03.08.2009
  

TMMOB BODRUM İKK 
YALI BELEDİYESİ’NİN 1/25.000’LİK ÇEVRE DÜZENİ 

İMAR PLANINA İLİŞKİN GÖRÜŞ BİLDİRDİ
TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu, Yalı Belediyesinin 1/25.000’lik Çevre Düzeni İmar Planına ilişkin görüş, öneri ve 
itiraz notlarını Yalı Belediye Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne gönderdi. 

Ayrıca öğrencinin ödediği elektrik ve su gibi temel fatura-
lardan vergi alınmamasını istemektedirler. 
Diğer illerde olduğu gibi İzmir‘de de öğrencilerin barınma 
sorunu piyasanın insafına terk edilmiştir. Altyapısı yetersiz 
evler, dört-beş öğrencinin kiralayacağı var sayılarak çok 
yüksek fiyatlarla kiraya verilmektedir. Üniversite gençliği 
için sosyal devletin gereği olan hizmetlerin hiçbiri verilmez-
ken %8 ile %500 arasında değişen oranlarda yapılan yüksek 

harç zamları ile öğrencinin eğitim hakkı resmen elinden 
alınmakta, öğrenci müşteri konumuna indirgenmekte ve 
parası olan okusun düzeni yerleştirilmektedir. Bu durum 
ülkemiz için utanç vericidir. 
YÖK‘ü ivedilikle harç zamlarını geri almaya, AKP hüküme-
tini ve yerel yönetimleri üniversite gençliğimizin sorunlarını 
görmeye ve hızla bu konuda sosyal politikalar üretmeye ve 
uygulamaya davet ediyoruz.” 
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BASIN AÇIKLAMASI
04.08.2009  
(İzmir İnciraltı Turizm Merkezi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni 
Planı Revizyonu)
03.04.2009 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan 
ve 20.04.2009 tarihinde Belediye Başkanlığı ilan panosunda as-
kıya çıkarılan İzmir İnciraltı Turizm Merkezi 1/25.000 ölçekli 
çevre düzeni planı revizyonuna aşağıda belirtilen gerekçeler 
nedeniyle itiraz edilmiştir. İtiraza olumlu bir yanıt alınamadığı 
için TMMOB Şehir Plancıları Odası ve TMMOB Mimarlar 
Odası konuyu yargıya taşımak zorunda kalmıştır.
DAVA GEREKÇELERİMİZ:
Çevre düzeni planlarının, 1/100.000 ve 1/50.000 ölçekli yapıl-
makta olduğu Kanun ile düzenlenmiştir, bu durumda 1/25.000 
ölçekte yapılan söz konusu planın başlığı ile ilgili kanun arasında 
çelişki bulunması, 
Çevre düzeni planı revizyonu ile planlama alanında önemli mik-
tardaki yerin yüksek yapılaşma değerleri ile yapılaşmaya açıldığı; 
planla getirilen emsal değerleri ile turizmin bölgede gelişmesi 
halinde, büyük bir kısmı bu güne kadar doğal yapısını korumuş 
bu alanların doğal yapısının önemli ölçüde bozulacağı,
1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonunun, Büyükşehir 
Belediye Başkanlığınca onaylanan 1/25.000 ölçekli İzmir Kent-
sel Bölge Nazım İmar Planı ile olan ilişkisi ve uyumu açısından 
irdelenmediği, 
İzmir kentinin bütününe hizmet eden böylesi bir alanın, çev-
resiyle birlikte ele alınması, hatta kent merkezi ile ilişkisinin 
kurularak planlanması gerektiği; bunun çevre düzeni plan 
revizyonu ile sağlanmadığı, 

Planın, katılımcı bir anlayışla yapılmadığı, plan süreci ile ilgili 
bilgilerin ilgili kesimlere verilmediği, 
Plan notları kapsamında “residans” kavramı geçmesine karşın, 
bunu açıklayıcı bir hükmün planda ve mevzuatta yer almadı-
ğı, 
Plan ile önerilen HRS (Hafif Raylı Sistem)‘e ilişkin bir açıklama 
yapılmadığı, turistik amaçlı mı, yoksa ulaşıma hizmet amaçlı mı 
olacağı, kentin metro sistemi ile ilişkilendirilip ilişkilendirilme-
yeceğinin belirsiz olması, 
Plan ile önerilen “kür merkezleri” kapsamında neler yapılacağı-
na bir açıklık getirilmediği; bu bölgede “kür merkezi” yapımına 
olanak sağlayacak plan mahallinde bir doğal kaynak olup ol-
madığı konusunun araştırıldığına dair bir bilgiye plan açıklama 
raporunda rastlanılmadığı, 
Plan kapsamında yapılması önerilen “termal tesislerin” atık 
suyunun nasıl bertaraf edileceğine, plan raporu ve notları ile 
bir açıklık getirilmemiş olması, 
Böyle bir planın; planı yapılan alanın toprak kalitesi, bitki örtüsü, 
tarım yapılan alanlarının varlığı sebebiyle, farklı uzmanlık alan-
larının bir araya getirildiği bir anlayışla hazırlanması gerektiği,  
Planlama alanındaki mülkiyet dokusunun, plan ile getirilen 
planlama kararlarında ana belirleyici olması,
Plan açıklama raporunda, planlama alanının jeolojik durumu-
na ilişkin kısa bir bölüm yer almasına karşın, jeolojik açıdan 
hareketli olan bu bölgede ne tür önlemler alınması gerektiği 
konusuna yer verilmediği, plana yansımasının ne şekilde olaca-
ğının saptanamadığı, oysa bu ölçekteki bir planda kaynakların 
korunmasına yönelik esasların tanımlanması gerektiği, 
Rapordan anlaşılacağı gibi gerekli jeolojik etütlerin yapılmadan 
plan kararlarının geliştirildiği,
SWOT (GZFT) analizlerinde yöredeki sera alanlarının bir fırsat 
(olanak) olarak tanımlanmasına karşın, getirilen planın sera 
alanlarını ortadan kaldıran bir plan olması nedeniyle çelişki 
içermesi.
İzmir İnciraltı Turizm Merkezi 1/25.000 ölçekli çevre düzeni 
planı revizyonu, şehircilik esasları ve planlama ilkelerine ay-
kırıdır.
TMMOB
İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU

İZMİR İKK 
İNCİRALTI ÇEVRE DÜZENİ PLANINI YARGIYA TAŞIDI

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Ferdan Çiftçi, İzmir İnciraltı Turizm 
Merkezi 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı re-
vizyonuna yönelik olarak açılan davaya ilişkin 
4 Ağustos 2009 tarihinde bir basın toplantısı 
düzenledi.

03.04.2009 tarihinde Kültür ve Turizm Ba-
kanlığınca onaylanan ve 20.04.2009 tarihinde 
Belediye Başkanlığı ilan panosunda askıya 

çıkarılan İzmir İnciraltı Turizm Merkezi 1/
25.000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonuna 
yönelik olarak TMMOB Şehir Plancıları Odası 
ve TMMOB Mimarlar Odası tarafından dava 
açıldı. Konuya ilişkin basın açıklaması yapan 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sek-
reteri Ferdan Çiftçi, davanın İzmir İl Koordinas-
yon Kurulu‘nun davası olduğuna belirterek ve 
diğer odaların da süreç içinde davaya müdahil 
olacağını ifade etti. 

ŞPO İzmir Şubesi‘nde gerçekleştirilen basın 
toplantısında, dava gerekçelerine ilişkin bilgi-
lendirmeyi ŞPO İzmir Şube Başkanı Tolga Çi-
lingir ve Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı 
Hasan Topal yaptı, bölgenin jeolojik yapısına 
ilişkin bilgiyi de Jeoloji Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gültekin 
Dikilikaya aktardı.  
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TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından Denizcilik 
ve Kabotaj Bayramı nedeniyle düzenlenen 2. “Kartondan 
Tekneler Yarışı” 1 Temmuz’da gerçekleştirildi. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın kazananlara 
ödüllerini verdiği yarışta birinciliği Orman Mühendisleri 
Odası aldı.

Pasaport iskelesinde yapılan yarışa 11 ekip katıldı. Yarış öncesi 
3 saatlik sürede karton teknelerini hazırlayan ekipler ara-
sında Orman Mühendisleri Odası birinci, Gemi Makineleri 
İşletme Mühendisleri Odası ikinci ve Elektrik Mühendisleri 
Odası üçüncü oldu. Yarışmada ilk batan ekip olan Makina 
Mühendisleri Odası “Titanik” ödülüne layık görülürken, 
en iyi tasarım ve centilmenlik ödülünü Gemi Mühendisleri 
Odası, en iyi kostüm ödülünü ise Ziraat Mühendisleri Odası 
kazandı.

Yarış öncesi konuşma yapan TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı İzmir‘in denizle buluşturulması 
adına düzenlenen bu etkinlikte tüm ekiplere başarı dilerken 
“İzmir‘de halkın ve yönetimin ilgisini denize çekebilmek adına 
önemli bir etkinlik düzenliyoruz, İzmir‘de ulaşım politikaları 
anlamında deniz yolunun daha fazla kullanılmasının 
gerekliliğini de vurgulamak istiyorum” dedi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan 

Çiftçi, yarışmaya katılan üyelerin yaklaşık 3 saatte tekne 
yaptığını hatırlatarak, medeni cesaretlerinden dolayı kutladı. 
Ege Bölgesinde bir tersane bulunmadığını, gemilerin bakım ve 
onarım işlerini yapacak bir tersane kurulmasına katkı sağla-
mak için böyle bir yarışma düzenleme ihtiyacı hissettiklerini 
söyleyen Çiftçi, ayrıca İzmir Körfezi‘nin temizlenmeye başla-
masına da dikkat çekmek istediklerini kaydetti.

Etkinlikler sonra, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğan-
cı, İzmir İKK temsilcileriyle bir toplantıda bir araya geldi. 
Güncel konuların ele alındığı toplantıya; İzmir İKK Sekreteri 
Ferdan Çiftçi‘nin yanı sıra Halil Gezer (ÇMO), Sedat Gülşen 
(EMO), Emrah Erginer (Gemi Müh. Odası), Merdan Şerefli 
(Gemi Müh. O.), Reha Keskinoğlu (Gıda MO), Hülya Yıl-
maz (Gıda MO), Ömer Güngörmüş (HKMO), Aslı Topal 
(HKMO), Ahmet Ertürk (İç Mimarlar Odası), Ömer Zafer 
Alku (İMO), Coşkun Sarı (JFMO), Hasan Baykal (JMO), 
Gültekin Dikilikaya (JMO), Aykut Aydemir (Maden MO), 
Muhammet Yıldız (Maden MO), Melih Yalçın (MMO), 
Şerif Özsakarya (MMO), Mehmet Özsakarya (MMO), A. 
Kenan Öztan (OMO), Erhan Vecdi Küçükerbaş (Peyzaj 
MO), Sabri Yüksel (ŞPO), U. Halis Erdoğan (TMO), Ozan 
Kayacan (TMO), Ali Serkan Soydan (TMO), Ahmet Tomar 
(ZMO) katıldı. 

DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI 

İZMİR’DE KARTON TEKNELER YARIŞIYLA KUTLANDI
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İlker Ertem‘in sempozyumda yaptığı konuşma şöyle:

Değerli katılımcılar,

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu‘nun 31. mad-
desinde belirtildiği gibi 15 Ağustos‘ta başlayan ve 15 gün içinde 
tamamlanması öngörülen toplu görüşme sürecinin devam ettiği bu 
dönemde “ÇALISMA YAŞAMININ DEMOKRATİKLEŞMESİ 
AÇISINDAN TİS VE GREV HAKKI SEMPOZYUMU”nun 
düzenlenmesini önemsiyoruz, anlamlı buluyoruz. 

Sempozyum çerçevesinde konuşacak olan bilim insanlarımız ko-
nuya uluslararası hukuk normları, sözleşmeler açısından açıklık 
getirecekler. Değerli Milletvekilleri, Siyasi Partilerimizin bu alana 
bakışını ortaya koyacaklar. Burada dile getirilenler bizlere, toplu-
mun tüm bileşenlerine, siyasi partilerimize önemli bir kaynak oluş-
turacak. Siyasi iktidarın da gündeminde yer alacağını umuyoruz. 

TMMOB mesleki sorumlulukları yanında toplumsal sorumlu-
luklarının da bilincinde hizmet üreten ve 350 bin üyesi olan bir 
örgüttür. Yaklaşık 70.000 üyemiz kamuda çalışmaktadır. Önemli 
bir kısmı KESK üyesidir. Çok sayıda üyemiz KESK‘e bağlı sen-
dikaların ve KESK‘in kuruluşunda görev almışlardır, çalışmalara 
katılmaktadırlar.

TMMOB, ekonomik ve sosyal hakların kazanılması, korunması 
ve geliştirilmesi çalışmalarının sendika örgütlülüğü içinde yürü-
tülmesini temel ilke olarak kabul etmektedir. Emek örgütlerinin 
gereksinim duyması halinde örgütlenme birikimlerimizi paylaşmayı 
sorumluluklarımız arasında kabul ediyoruz. 

Kamu görevlileri ile ilgili toplu görüşmeleri yakından izliyoruz, bu 
görüşmelerin toplu sözleşmeye dönüşmesini istiyoruz. Kamu çalı-
şanlarının ekonomik taleplerinin karşılanmasını, yaşam kalitelerini 
yükseltecek, gelecek kaygılarını ortadan kaldıracak düzenlemelerin 
yapılmasını bekliyoruz. “Eşit işe eşit ücret” prensibinin hayata ge-
çirilmesini istiyoruz. Kamu kaynakları doğru kullanıldığında, tüm 
çalışanların insanca yaşam olanaklarının yaratılacağını biliyoruz.  

Uluslararası Çalışma Örgütü, sözleşmeler ve tavsiye kararları 
yoluyla, çalışma hayatına ilişkin temel haklar, örgütlenme 
özgürlüğü, toplu pazarlık, zorla çalıştırmanın engellenmesi, fırsat 
ve muamele eşitliği gibi çalışmaya ilişkin tüm konuları düzenleyici, 

uluslararası çalışma standartları oluşturmaktadır. 

Üzüntüyle belirtmek gerekir ki Uluslararası Çalışma Örgütü‘nün 
kabul ettiği, süreç içersinde geliştirilmeye açık metinler, tavsiyeler, 
sözleşmeler ülkemizde gecikmeli olarak kabul edilmekte ve/veya 
uygulama ortamı oluşturulmamaktadır. 

Bilindiği gibi;  İLO‘nun “Örgütlenme ve Grev Hakkı”nı düzen-
leyen 87 sayılı sözleşmesi 1948 yılında kabul edilmesine rağmen, 
ülkemizde buna yönelik ilk düzenleme 25 Kasım 1992 tarihli 
3847 sayılı kanundur. Toplu pazarlık hakkını düzenleyen 98 
sayılı sözleşme İLO tarafından 18 Haziran 1948 tarihinde kabul 
edilmiş, ülkemiz tarafından 8 Ağustos 1951 tarihinde 5834 sayılı 
yasayla düzenlenmiştir. Ancak, 25.06.2001 tarihinde kabul edilen 
4688 sayılı yasada bu hakkın kullanımını sağlayacak ifadelere yer 
verilmemiştir.

4688 Sayılı Yasa bu haliyle eksiktir, kusurludur. Çalışanların en 
temel hakkı olan “ Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı”  unsurlarını 
içermeyen bir düzenleme, çalışma barışının oluşumuna hizmet 
edemez. Yapılması gereken, en kısa sürede kamuda çalışanların 
toplu sözleşme ve grev hakkını tanıyan demokratik gelişme ortamı 
yaratacak bir yasanın düzenlenmesi ve uygulanmasıdır.

Son 30 yılda gelişmiş ülkeler tarafından dayatılan,  üretim ve 
üleşim ilişkileri insanlığa ölüm, kan ve gözyaşıyla dolu bir ya-
şam sunmuştur. Küresel kriz, ekonomik daralma bahaneleri ile 
yeni düzenlemelerle kazanılmış hakların ortadan kaldırılması, 
ücretlerin sınırlanması, sosyal hakların ortadan kaldırılması 
kurgulanmaktadır. 

Böyle bir dönemde tüm emek örgütlerinin ve emekten yana siyasal 
organizasyonların önünde duran en önemli görev; insan hakları, 
temel hak ve özgürlükleri öncelikli kılan, kadın ve çocuk emeğinin 
daha çok sömürülmesine karşı çıkan, kazanılmış hakları savunan 
ve geliştiren bir programın yaşama geçirilmesidir. 

TMMOB, kamu çalışanlarının sosyal, ekonomik taleplerinin ve bu 
alanda verdikleri haklı mücadelenin yanındadır, savunucusudur.

TMMOB “Grevli, Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkı”nın kullanı-
mında ve bunun mücadelesinde çalışanların yanındadır.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)nun 
düzenlediği “Çalışma Yaşamının Demokratikleşmesi Açısından TİS 
ve GREV HAKKI SEMPOZYUMU” 22 Ağustos Cumartesi günü 
Ankara’da Eğitim-Sen Konferans Salonu’nda yapıldı. Sempozyumun 
ilk oturumunda DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, HAK-İŞ 
Genel Başkanı Salim Uslu, TTB Merkez Konseyi Başkanı Gençay 
Gürsoy ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi İlker Ertem, TİS ve grev 
hakkına ilişkin örgütlerinin görüşlerini aktardılar.

 Prof Dr. Mithat Sancar‘ın başkanlığını yaptığı 2. oturumda Prof. Dr. 
Mesut Gülmez, Aziz Çelik ve Av. Murat Özveri toplu sözleşme ve 
emekçi haklarının durumunu ele aldılar. Yaşar Seyman‘ın başkanlık 
ettiği son oturumda ise AKP Milletvekili Ağah Kafkas, CHP Mil-
letvekili Cevdet Selvi ve DTP Milletvekili Sevahir Bayındır emekçi 
haklarının siyasi boyutları üzerine görüşlerini dile getirdiler. 

TİS VE GREV HAKKI SEMPOZYUMU YAPILDI
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01 Ekim 2009 Perşembe

09:00 - 09:30  Kayıt

09:30 - 10:30  Açılış

Konuşmacılar:

•TMMOB Van İKK Adına: Şevket AKDEMİR
•Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına: Ahmet GÖKSOY
•TMMOB Yön.Kurulu Başkanı: Mehmet SOĞANCI 
•Van Belediye Başkanı: Bekir KAYA
•Van Valisi: Münir KARALOĞLU

10:30 - 12:30  1. OTURUM

Kentin Tarihi, Kültürel ve Mimari Dokusu

Oturum Başkanı: Şevket AKDEMİR (TMMOB Van İKK Sekreteri)

•İhsan ÇÖLEMERİKLİ (Araştırmacı-Yazar)
“Van Tarihi”

•Yavuz ÖNEN (Mimar)
“Tarihi Van Kentinin Sosyal, Politik, Kültürel Güncel Sorunlari ve Öneriler”

•Yrd. Doç. Dr. Kamuran SAMİ (Mimar)
“Zoraki/Zorunlu Göçün Yarattığı Kentsel, Kültürel Ve Mekânsal Bellek Yıkımı”-
Van Kenti Toplumsal Ferasetin Neresinde?

•Ünsal KESER (Yüksek Mimar)
“Van Kenti Ve Yapılar”

•Yrd. Doç. Dr. Sezer CİHANER KESER (Heykeltıraş)
“Van Kentinin Çevresel Tasarımında Heykel Uygulamalarına Yönelik Bir 
Değerlendirme”  

12:30 - 13:30    Yemek Arası

13:30 - 15.15  2. OTURUM

Kentin Sosyoekonomik Yapısı ve Göç

Oturum Başkanı: Süleyman BALKAN (EMO Van İl Temsilcisi)

•Ayten KIRAN (Van GÖÇ-DER Başkanı)
“Van İlindeki Göçün Nedenleri, Sonuçları ve Sosyal Olarak Kente Etkileri”

•Yrd. Doç. Dr. Suvat PARİN (Sosyolog)
“1980 Sonrası Göçler Ve Toplumsal Yansımaları” - Van Örneği

•Prof. Dr. Ahmet ÖZER (Sosyolog)
“Sosyoekonomik Yapı, Göç Ve Kentleşme Bağlamında Yerel Yönetimler-Van 
Örneği

15:15 - 15:30  Ara

15:30 - 17:30  3. OTURUM

Kentin Doğal Afetlere Hazırlık Durumu/ Doğal Afetler ve Van

Oturum Başkanı : Altan ÖZTÜRK (JMO Van İl Temsilcisi)

•Erhan KARAESMEN (ODTU - İnşaat Mühendisi)
“Kentsel Gelişme ve Depremsellik”

•Doç. Dr. Oğuz GÜNDOĞDU (Jeofizik Mühendisi)
“Van Ve Çevresinin Deprem Tehlikesi”

• Haluk Mutlu ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi)
“Afetlerde Meslek Örgütlerinin Görev ve Sorumlulukları”- TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası‘nın Afet Hazırlık Ve Müdahale Örgütlülüğü

•Özden IŞIK (Bakırköy Afet Yönetim Merkezi Koordinatörü) 
“Afet Yönetimi Ve  17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi Sonrası Türkiye‘deki 
Gelişim Süreci”

18.00 - 20.00  Kokteyl

02 Ekim 2009 Cuma

09:00 - 10:00  4. OTURUM
Kentleşme Sürecinde Gıda, Tarım ve Orman

Oturum Başkanı: M. Necip ALTUNLİ (ZMO Van Şube Başkanı)

•Prof. Dr. Nafi ÇOKSÖYLER (Gıda Mühendisi)
“Van‘da Gıda güvenliği ve Güvencesi İçin Öneriler”

•Prof. Dr. Şefik TÜFENKÇİ (Ziraat Mühendisi)
“Van İli Gübreleme Ve Toprak Sorunları”

•Doç. Dr. Remzi ATLIHAN (Ziraat Mühendisi)
“Neden Organik Tarım”

10:00 - 10:15  Ara
10:15 - 12:45    5. OTURUM
Kentsel Planlama, Yapılaşma Politikaları ve Ulaşım

Oturum Başkanı: Şemsettin BAKIR (İMO Van Şube Başkanı)

•Abdullah Özcan BAYRAKCI (Makina Mühendisi)
 “Van Kent İçi Ulaşımının Yapısal Sorunları  ve  Beklentiler”

•Prof. Dr. Şükran ŞAHİN (Peyzaj Mimarı)
“Peyzaj Plan Ve Uygulamalarının Su Kaynaklarının Korunmasındaki Etkisi Ve 
Ülkemiz Gerçeği”

•Doç. Dr. H. Çağatay KESKİNOK (Şehir ve Bölge Plancısı)
“Van Kentinin Kentleşme Sorunları”

•İbrahim ALTUN (İnşaat Yüksek Mühendisi)
“Kent İçi Trafik Yönetimi”

•Yrd. Doç. Dr. Cumhur AYDIN (İnşaat Mühendisi)
“Kent Ulaştırma Ana Planı”

12:45 - 13:45     Yemek Arası
13:45 - 15:45    6. OTURUM
Çevre Açısından Mevcut Durum ve Van Gölü Kirliliği

Oturum Başkanı: Cevat BOZ (KMO Van İl Temsilcisi)

•Yrd. Doç. Dr. Harun AYDIN (Hidrojeoloji Mühendisi)
“Van İli İçme Ve Kullanımı Suyu Potansiyelinin Sürdürülebilir Yönetim Açısından 
Ön Değerlendirmesi”

•Doç. Dr. Nahit AKTAŞ (Kimyager)
“Van Gölü Kirliliği”

•Murat V. ARDELAN (Kimyager)
“Van Gölü ve Kenti Üzerine” -Göl, Şehir ve Etkileşimleri

•Ahmet GÖKSOY (İnşaat Mühendisi)
“Van Gölü Havzası Çevre Kirliliği”

15:45 - 16:00  Ara
16:00 - 17:30    7. OTURUM
Kentin Enerji ve Doğal Kaynakları, Enerji Verimliliği
Oturum Başkanı: Hüsnü UÇKAN (MMO Van İl Temsilcisi)

•Prof. Dr. Hasan YUMAK (Ziraat Mühendisi)
“Van İlinin Güneş Ve Rüzgar Enerjisi Potansiyeli”

•Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ATEŞ (Elektrik-Elektronik Mühendisi
“Enerji ve Çevre”

•Prof. Dr. Sabir RÜSTEMLİ (Elektrik-Elektronik Mühendisi)
“Van İli‘nin Enerji Sorunları ve Çözüm Önerileri”

•M. Nedim TÜZÜN (EMO Diyarbakır Şube Başkanı)
“Kentlerde Enerji Verimliliği, Van İlinin  Enerji Üretim Potansiyelive 
Elektrik Enerjisi Problemleri”
03 Ekim 2009 Cumartesi
09:00 - 12:00    FORUM
Demokratikleşme, Yerel Yönetimler, Örgütlü Kent ve Özerk Yönetim 

Oturum Başkanı: Mehmet SOĞANCI (TMMOB Yön.Kurulu Başkanı)

•Osman BAYDEMİR (Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı)
•Bekir KAYA (Van Belediye Başkanı)
•Necdet ATALAY (Batman Belediye Başkanı)
•Mehmet Fazıl TÜRK (Mersin Akdeniz Belediye Başkanı)
13:00 - 19:00  Teknik Gezi

TMMOB VAN KENT SEMPOZYUMU 
1-2-3 Ekim 2009 Tarihlerinde Vatso Tuşba Salonu’nda Düzenlenecek




