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TMMOB 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından...

19 Eylül 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

8 Ekim 2011 Cumartesi günü DİSK, KESK, TTB ve diğer emek 
ve meslek örgütleri ile birlikte yapılacak “Emek, Barış, Demokrasi, 
Bağımsızlık” konulu merkezi Ankara Mitingi’nin Düzenleme 
Kurulu’nda yer alınmasına, miting ile ilgili yürütülecek kampanya 
kapsamında ülke düzeyinde bölge toplantıları yapılmasına, afiş, 
broşür, el ilanı vb. yayın çıkarılmasına ve tüm bu çalışmalarla ilgili, 
harcama yapmak da dahil Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,

14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal 
Meslek Standartlarına Dair Tebliğ’in iptali için dava açılmasına,

Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Ziraat Mühendisleri 
Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şihat Şengal’in 
atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası 
Diyarbakır Şubesi tarafından yürütülmesine,

08 Ekim 2011 tar ihinde yap ı lan Yönet im Kurulu 
toplantısında;

TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği ile ilgili TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında Mimarlar, İçmimarlar, 
Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları Odalarının Yönetim Kurulu 
Başkanları ve ilgili Odaların TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin 
çalışma yapmasına,

Erzincan İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri 
Odası Erzincan İl Temsilcisi Hüseyin İlter’in atanmasına, Sekreterya 
hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Erzincan İl Temsilciliği 
tarafından yürütülmesine,
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27 Ekim 2011 tar ihinde yap ı lan Yönet im Kurulu 
toplantısında;

27 Ekim 2011 tarihli Radikal Gazetesi’nde Tarhan Erdem imzasıyla 
yayınlanan “Depremin mühendislere hatırlattıkları“ başlıklı yazıya 
yanıt verilmesine,

TMMOB Kadın Kurultayı Düzenleme Kurulu’nun önerisi 
doğrultusunda, TMMOB Kadın Kurultayı’nın 17-18 Aralık 2011 
tarihlerinde Ankara’da yapılmasına, Kurultay ile ilgili gerekli 
harcamalar yapmak üzere Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,

ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 
düzenlenen “Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi Ondördüncü Yuvarlak 
Masa Toplantısı”na Birliğimizi temsilen Fahrettin Çağdaş ve Murat 
Akbaş’ın katılmasına,

“Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımları 
Hakkında Tebliğ“ kapsamında oluşturulan “ Yurtdışı Müşavirlik 
ve Müteahhitlik Hizmetleri Komitesi“nde TMMOB adına 
Selçuk Uluata’nın asıl, Ahmet Kavalcı’nın yedek olarak temsil 
etmelerine,

Kalkınma Bakanlığı’nca düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Konferansına yönelik yapılacak hazırlık toplantılarına 
Birliğimizi temsilen Ayşe Işık Ezer’in katılmasına,

TMMOB Enerji Sempozyumu’nda Birliğimizi temsilen “Dünyada ve 
Türkiye’de Enerji Özelleştirmeleri“ Oturumunda Olgun Sakarya’nın, 
“Dünyada ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları“ 
Oturumunda İsmail Küçük’ün, “Küresel Enerji Politikaları ve 
Türkiye“ Panelinde Hüseyin Yeşil’in görevlendirilmesine,
karar verildi.
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VAN’DA 7.2’LİK DEPREMLE SARSILDIK

Van’da 23 Ekim Pazar günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem Türkiye’deki 
çarpık, denetimsiz yapılaşmanın sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir doğa 
olayı olan deprem bir kez daha “afet” olarak yaşandı. Van depremi sonrası hızla 
harekete geçen TMMOB, bir heyetle bölgeye giderek incelemelerde bulundu, bölgeye 
yönelik yardım kampanyası başlattı.

Aralarında uzmanlar, akademisyenler ve oda başkalarının 
da yer aldığı TMMOB heyeti Van halkıyla dayanışmak ve 
incelemelerde bulunmak üzere 25 Ekim Salı günü bölgeye 
gitti. Sabah saatlerinde Van’a ulaşan heyet incelemelerine 
Canik köyünden başladı. Heyet daha sonra depremin en 
çok yıkıma yol açtığı Erciş’te incelemelerde bulundu. Heyet, 
incelemeler sonrası tespitlerini 26 Ekim`de yapılan bir 
basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaştı. TMMOB Heyeti, 
Van Belediye Başkanı Bekir Kaya ve Vali Yardımcısı ile de 
görüştü.

Van‘a giden heyette; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Selçuk Uluata, TMMOB Yürütme Kurulu Üyeleri Alaeddin 
Aras ve Ayşegül Oruçkaptan, İnşaat Mühendisleri Odası 
Başkanı Serdar Harp, İMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Levent Darı, İMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Züber 
Akgöl, İMO Ankara Şube Başkanı Nevzat Ersan, Elektrik 
Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Serdar Paker, Gıda 

Mühendisleri Odası 2. Başkanı Şennur Özkaya, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası 2. Başkanı Hasan Tuzcu, 
Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Metin Altay, Jeoloji 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Çağlan, 
Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Besleme, 
Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, Makina 
Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar, Şehir Plancıları 
Odası Başkanı Necati Uyar, Ziraat Mühendisleri Odası 

TMMOB HEYETİ VAN’DA 

İNCELEMELERDE BULUNDU
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Başkanı Turhan Tuncer, İMO Afet Hazırlık ve Müdahale Kurulu Üyeleri Nejat Bayülke ve Akif Doğan, Doç. Dr. Erdem 
Canbay (ODTÜ), Doç. Dr. Murat Altuğ Erberik (ODTÜ), Doç. Dr. Mustafa Tolga Yılmaz (ODTÜ) yer aldı. Heyete 
TMMOB‘ye bağlı odaların Diyarbakır şubelerinden gelen 30 kişi ve Van İKK birimlerinden katılanlar da eşlik etti. 
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T ü r k  M ü h e n d i s  v e 
Mimar Odaları Birliği 
olarak deprem nedeniyle 
ciddi kay ıplar vermiş 
halkımızla dayanışmak 
için buradayız.

6 0  k i ş i d e n  o l u ş a n 
heyetimizde TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyeleri, 
T M M O B ‘ y e  b a ğ l ı 
Odalarımızın Yönetim 
Ku r u l u  B a şk a n l a r ı , 
a k a d e m i s y e n l e r  v e 
uzmanlar bulunuyor. 

TMMOB olarak, öncelikle 
b i r  doğa  o lay ı  o l an 
depremin afete dönüşmesi nedeniyle Van halkının acılarını 
paylaşmak, Van halkı ile dayanışma duygularımızı paylaşmak 
için buradayız. Daha fazla mağduriyet yaşanmaması için 
üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek; ama aynı 
zamanda bilimin gözüyle gerçeğe ışık tutmak, yeni acılar 
yaşanmaması ve yaşananlardan ders çıkarılmasını istediğimiz 
için buradayız. 

TMMOB tüm gerçekleri cesurca, yılmadan ifade etmektedir. 
1999 depreminin ardından Türkiye‘nin deprem gerçeği 
enine boyuna tartışıldı, bilim insanları, meslek odaları ve 
duyarlı siyasetçiler söz konusu gerçeğe uygun politikaların 
geliştirilmesi ve ivedilikle hayata geçirilmesi noktasında 
kendi mecralarında sorumluları uyardı, raporlar hazırladı, 
öneriler sundu.  Bu çalışmalar dikkate alınıp acil önlem 
alınsaydı bugün bu acılar yaşanmıyor olacaktı. TMMOB ve 
bağlı odalarının sözleri siyasal iktidarlarca dinlenmiş olsaydı 
bugün buradan, Van‘dan sesleniyor olmayacaktık.

Meslek Odaları olarak;  

•   1999 depremlerinin üzerinden 12 yıl geçmiş olmasına 
rağmen toplumsal yaşamda farklılık yaratılmadığını ve 
mevzuatta köklü, kalıcı değişiklikler gerçekleştirilmediğini,

•   Ülkemizde konutların yüzde 40‘ının kaçak ya da ruhsatsız 
olduğunu, bina stokunun yüzde 10‘unun yenilenmesi, yüzde 
30‘unun onarılması gerektiğini, aksi halde olası depremlerin 
afete dönüşeceğini,

•   Afet sonrası öncelikli 
kullanım grubunda yer alan 
hastane, okul gibi kamu 
yapılarının, yine olası bir 
afette yıkılma riski taşımasının 
ürkütücü olduğunu, 

•  Nüfusunun yüzde 98‘i 
deprem tehlikesi altında 
yaşayan bir ülkede, depreme 
karş ı  önlem almaman ın 
cinayet olacağını,

•   Doğa olaylarının afete 
dönüşmemesinin yolunun 
doğ ru  ye r  s eç im inden 
başlayarak sağlıklı ve nitelikli 
bir yapı denetim sisteminden 

geçtiğini her platformda dile getirdik.

Öte yandan mevcut yapı denetim sisteminin eksikliklerini, 
daha etkin bir yapı denetim sistemi uygulanması için 
hazırladığımız çözüm önerilerini sorumlularla sürekli bir 
şekilde paylaştık. 

Her yıl Marmara‘da gerçekleştirdiğimiz gibi, bu yıl 17 Ağustos 
depreminin yıl dönümünde “TMMOB Depreme Duyarlılık” 
yürüyüşümüzde siyasi iktidarı acilen göreve çağırdık, 
dinlenmedik.

Bir kez daha buradan, yüreğimiz yanan yerden, Van‘dan 
sesleniyoruz:

Ülkemiz Yerküre‘nin en etkin ve yıkıcı deprem kuşaklarından 
birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte birçok yıkıcı 
deprem yaşandığı gibi, gelecekte de yaşanacağı bilinen bir 
gerçekliktir.

Bilime ve mühendisliğe, akla ve uygarlığa aykırı olarak siyasal 
iktidarlarca uygulanan rant politikaları nedeniyle, ülkemiz 
sadece bir “deprem ülkesi” değil bir “afet ülkesi” olmuştur. 

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 

VAN’DAN SESLENİYORUZ. SESİMİZİ DUYAN VAR MI?
Van`daki incelemelerini tamamlayan TMMOB Heyeti 26 Ekim 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaparak tespitlerini 
kamuoyu ile paylaştı.

İnsana dair ne varsa elimizde, 
teslim ettik 

söz geçmez nefs‘imize!
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engellenemez. Ancak gerekli tedbirlerle, özellikle yapısal 
tedbirlerle, can ve mal kayıpları azaltılabilir. Bir doğa olayı 
olan depremin afete dönüşmesi engellenebilir.

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, düşük 
nitelikli, tasarımsız ve plansız kentleşme ve sosyo-ekonomik 
politikalar sonucu afete, yani insani ve ekonomik yıkıma 
dönüşmektedir.

Henüz hafızalardan silinmeyen, planlama, mimarlık-
mühendislik, yapılaşma ve denetim sisteminin tüm 
çarpıklığının somut sonuçlarından biri olan, yüzyılın afeti 
olarak da belirtilen 99 depreminden hiçbir ders alınmadığı, 
12 yıl sonra ne yazık ki Van depremi ile bir kez daha ortaya 
çıkmıştır. 

Ülkemizde 99 depreminden sonra bir arpa boyu yol 
alınmadığı bugün Van‘da ve Erciş‘te ve yöre köylerinde 
binaların yıkılmasıyla acı bir şekilde görülmüştür. 

Bu durum:

Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin 
teknik, bilimsel ve yasal ilkelerinin dışlanmasının doğal 
bir sonucudur. 

Mühendisliğin sanayi, tarım, kent ve toplum yaşamına 
yönelik, bilimsel teknik temellerdeki kamusal, toplumsal 
hizmet niteliğini reddeden anlayışta ısrar edilmesinin bir 
sonucudur.

Deprem ülkesi gerçeği görmezden gelinerek “yapı 
denetimi” “risk-afet-sakınım planlaması”nın içi boş 
popülist yaklaşımlarla siyasi malzemeye dönüştürülmesinin 
sonucudur. 

Van Gölü kıyısında afet bölgesi ilan edilen alanda, kamu 
kurumlarının yer seçmesinde ve tarım arazilerinin, gevşek 
zemin özellikli ovaların çok katlı yapılaşmaya açılmasında 
sakınca görmeyen anlayışın bir sonucudur.

En son 648 sayılı KHK ile getirilen, onlarca yasal 
düzenlemeyle ülke geneline yayılan, adeta geçerli 
sistem haline getirilen kaçak yapılaşmayı özendiren 
“af ”ta ısrar etmenin bir sonucudur. Üstüne üstlük, 
söz konusu Kararname ile Yapı Denetim Kanunu‘nda 
yapılan değişiklikle ülkemizdeki tüm köylerin yanı sıra, 
belediyelerin yaklaşık olarak % 70`ini oluşturan, nüfusu 
5000 kişinin altındaki belediyelerin sınırları içinde ve 
mücavir alanlarındaki yapılaşmalar da yapı denetim sistemi 
dışına çıkarılmıştır. Kırsal alanda, köylerde plansız ruhsatsız, 
mühendislik hizmeti almamış yapılaşmanın kapısı ardına 
kadar açılmıştır. 

Bu durum;

Sosyal devletten ve toplum yararı ilkesinden vazgeçilmesinin 
sonucudur. 

Adeta toplu mezara dönüşen yurtlar gibi ya da kullanılamaz 
duruma gelen hastaneler gibi hayati öneme sahip kamu 
yapılarının planma ve denetim kapsamı dışında bırakılmasının 
bir sonucudur.

İzlenen günlük politikalarla doğa olaylarının tamamını afet 
olarak adlandıran, sonuçlarını da kadere bağlayan, aklın ve 
bilimin gerekliliklerini yok sayan anlayışın bir sonucudur. 

Ülkemizde derelerin, vadilerin, ormanların, kıyıların, su 
havzalarının, deprem tehlikesi içeren, kısaca yapılaşmaya 
uygun olmayan alanların, rant ekonomisinin baskısı altında 
yapılaşmaya açılmasının bir sonucudur. 

“Deprem açısından risk taşıyan” bölgelerde uygulamak 
yerine “kentsel dönüşüm”ü “rantsal dönüşüm” olarak gören 
anlayışın bir sonucudur.

Üretimden vazgeçen, ekonomiyi arazi rantına teslim eden 
anlayışın sonucudur.

Deprem gerçeğini İstanbul üstünde sanallaştıran, Anadolu‘yu 
görmeyen anlayışın bir sonucudur.

Bu iktidarın 9 yıldır, depremin tehlike ve risk büyüklüğüyle 
orantılı politikalar ve programlar geliştirme iradesinden 
yoksunluğunun bir sonucudur

Yine söylüyoruz, Türkiye, depremle yaşamaya mecbur bir 
ülkedir. 

Bunun gereği olarak acilen:

Depremlerden ve diğer bütün doğal ve toplumsal afetlerden 
korunmanın en temel insan haklarından birisi olduğu kabulü 
politikaların temelini oluşturmalıdır. 

“Güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre”nin her yurttaş 
için temel insan hakkı olduğu ana ilkesi temelinde yapı 
denetim sisteminde kamu denetimini dışlayan sistemden 
derhal vazgeçilmelidir.

Bir kamu hizmeti olarak yapı denetimi sistemini ticari kâr 
kaygısına teslim eden yasal düzenlemeler değiştirilmelidir. 

Yapı denetiminde istisnalardan vazgeçilmeli, TOKİ, KİPTAŞ 
ve benzeri kuruluşların ürettiği yapılar da dahil olmak üzere 
tüm kamu yapıları yasa kapsamı içine alınmalıdır.  

Devletin anayasal görevlerinden birisi olan sağlıklı, güvenli 
ve yaşanabilir kentler kurmak için doğal varlıkları, ekolojik, 
tarihi, kültürel, toplumsal değerleri koruyan, yaşatan, 
geliştiren bir arazi kullanımı ve yerleşim politikası temelinde 
bütüncül planlama yaklaşımı benimsenmeli, gerekli finansal 
ve kurumsal yapı oluşturulmalıdır. 
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Deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılacak 
çalışmalara ilişkin kamu ve toplum yararını temel alan Ulusal 
Deprem Stratejisi, Türkiye Deprem Master Planı ve Afet 
Yönetimi Stratejik Planı oluşturulmalıdır. 

Deprem gerçeği, her oluşan yıkıcı depremden sonra, İstanbul 
bağlamında “fay” ve “depremin büyüklüğü” tartışmalarıyla 
değil, ülke genelinde bir gerçeklik kavrayışını oluşturacak 
bilimsel temelli eğitim ve bilgilendirme programlarıyla ülke 
gündemine getirilmelidir. 

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının ülkemizin deprem 
tehlikesi ve riski konusunda sürekli yinelediği uyarılar siyasal 
iktidarca dikkate alınmalıdır. 

Planlama, mimarlık ve mühendislik hizmetleri dışlandığında 
depremlerde can ve mal kayıplarının arttığı gerçeği kamunun 
her kademesinde kabul edilmelidir.

Deprem hasar, zarar ve can kayıplarının azaltılmasının tek 
yolunun, mühendis, mimar ve şehir plancılarının ortak katkı 
ve çabalarıyla depreme dayanıklı yerleşim alanları ve yapılar 
tasarlamak ve üretmek olduğu bilinmelidir. 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 sağlanmalıdır.

Sağlıklı ve güvenli yapı üretim ve denetim sürecini ticari 
bir alan olarak sermayeye teslim eden anlayış bırakılmalı, 
kamusal denetim etkinleştirilmelidir.

Deprem gerçeğini sürekli gündemde tutmaya yönelik 
çalışmalar etkin olarak yapılmalı, konunun bütün aktörlerinin 
katıldığı “Ulusal Deprem Konseyi” yeniden kurulmalıdır. 

Afet yönetimi sadece afet sonrası krizi yönetmenin ötesinde, 
afet öncesi zarar azaltmaya yönelik risk yönetimini de esas 
alınmalıdır.

Sosyal devletten ve toplum yararı ilkesinden vazgeçilmesinin 
ağır sonuçlarını yaşadığımız gerçeği kabul edilmelidir.  

Diyoruz ki:

Halkımız doğal olaylarda böylesine ağır bedeller ödemek 
zorunda değildir. Bilimden ve insan yaşamından yana 
politikalar ile yeni acıların yaşanmaması sağlanabilir. 

Heyetimizin Bölgedeki Gözlemleri:

1. Bölgede yıkılan binalar; yer seçiminden başlayarak 
yapı üretim süreçlerinde yeterli mühendislik, mimarlık 
hizmetlerinin alınmadığını ve denetlenmediğini gösteriyor

2.   Yıkıma uğrayan köylerde yapıların tüm ülkede olduğu gibi 
hiçbir mühendislik-mimarlık hizmeti almadığı, birçoğunun 

taş toprak malzemeyle gelişigüzel inşa edildiği görülmüştür. 
Dolayısıyla yıkım büyük olmuştur.

3.  Siyasal iktidarın deprem öncesinde afet riskinin azaltılması 
doğrultusunda gerekli adımları atmadığı tespit edilmiş, 
özellikle Erciş‘te afet yönetim sisteminin tümüyle iflas 
ettiği görülmüştür. Deprem sonrası tablo; arama kurtarma 
ekiplerinin ve halkın özverili çalışmasına rağmen enkaz 
kaldırma faaliyetleri de  dahil olmak üzere tam bir kargaşa 
halindedir.

4. Depremin üzerinden 3 gün geçmiş olmasına rağmen 
evlerinde kalamayanların barınma ve ısınma sorunları 
ortadan kaldırılmış değildir. Henüz çok az çadır dağıtılmış, 
bir tane bile toplu çadır alanı kurulmamıştır.

5. Halkımızın büyük bir dayanışma örneği göstererek 
gönderdiği yardımlar yerine ulaştırılamamış, hatta 
dağıtıma dair herhangi bir organizasyon oluşturulmadığı 
görülmüştür.

6.   Dağıtım kuyruklarının kilometrelerce uzadığı, kaymakamlık 
önünde yardım dağıtımının şehir efsanesine dönüştüğü, 
halkın ne yardım alacağını bilemeden saat başı toplanıp 
dağıldığı görülmüştür.

7. Finans kurumlarının mobil şubeler aracılığıyla kesintisiz 
çalıştırıdığı Erciş‘te enerji, kullanma suyu, kanalizasyon gibi 
çöken temel altyapı sistemlerinin onarılmasına dair hiçbir 
adım atılmamıştır.

TMMOB ivedilikle yapılması gerekenlere ilişkin diyor ki:

1. Yıkılan tüm binalara bir an önce yeterli ve koordine edilmiş 
arama kurtarma ekip-ekipmanlarıyla müdahale edilmelidir.

2. Erciş‘te ortak yemekhane, sağlık ocağı, mobil tuvalet 
donanımlı çadır kentler oluşturulmalıdır.

3. Hiç ulaşılmamış köylere acilen çadır, battaniye ve ısıtıcı 
ulaştırılmalıdır.

4. Yıkılmamış tüm binaların taşıyıcı sistemlerine ilişkin 
mevcut durum tespiti yapılarak kullanılıp kullanılamayacağı 
ivedilikle belirlenmelidir.

5. Devletin olanakları bölgede protokol karşılanmasına 
yönelik değil halkın acil ihtiyaçlarının giderilmesine dönük 
seferber edilmelidir.

6. Felakete uğrayan halkın her türlü zararı ve ihtiyaçları 
sosyal devletin gereği olarak  bedelsiz karşılanmalıdır. 
Vatandaşın devlete olan borçları ertelenmek yerine tümüyle 
silinmelidir.

TMMOB, dün olduğu gibi bugün de sorumluluklarının 
bilincindedir. Bugün de tüm örgütlü gücü ile birlikte Van 
halkının yanındadır.
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Sevgili Arkadaşlar:
Bir deprem bölgesi olan ülkemizde dün de Van‘da 7,2 
büyüklüğündeki depremle yıkıldık. Depremde hayatını 
kaybeden tüm insanlarımızın ailelerine, yakınlarına başsağlığı, 
yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Deprem sonrası görüntüler, TMMOB‘nin her fırsatta ifade ettiği 
yapı denetim sistemi, imar yasaları, kent ve yerel yönetimlerle 
ilgili mevzuattaki eksiklikleri, yanlışlıkları bir kez daha gözler 
önüne serdi. Kimse bize yaşananların “takdiri ilahi” olduğunu 
söylemesin. Deprem bir doğa olayı ama yaşanan bizim ülkemizde 
maalesef bir afet. Bu da insana değer vermeyen politikaların 
bir sonucu.
Sevgili Arkadaşlar,
Ancak bugün bunları konuşma zamanı değil. Bugün dayanışma 
zamanı, bugün görev zamanı. Bugün bu görevi yerine getirme 
zamanı.
Deprem bölgesindeki insanımızla öncelikle dayanışma için 
ve ayrıca incelemelerde bulunmak üzere TMMOB Başkanı, 

TMMOB Yönetim Kurulu, Oda Başkanları ve uzman 
hocalarımızdan oluşan 30 kişilik bir heyetle yarın Van‘da 
olacağız. 
TMMOB‘nin Van halkıyla dayanışma için yapacağı çalışmalar 
Van İl Koordinasyon Kurulumuz ve TMMOB Genel 
Sekreterliği üzerinden yürütülecek. Bütün İl/İlçe Koordinasyon 
Kurullarımıza, Odalarımıza, Şubelerimize büyük görev düşüyor. 
İKK‘larımız ve Odalarımız her türlü yardım ve destek için Van 
İKK ve TMMOB Sekreterliği ile iletişime geçmelidirler.
TMMOB, bütün üyelerini örgütümüz aracılığı ile Van halkı ile 
dayanışmaya çağırıyor. 
Her türlü yardımı Şube ve Oda merkezlerimize ulaştırabilirsiniz. 
Bölgede gerekli olan ihtiyaçları Van İl Koordinasyon 
Kurulumuzdan öğrenebilirsiniz.
TMMOB Örgütlülüğünün Van halkıyla her türlü dayanışmayı 
yapacağına inancımız tamdır.
Haydi dayanışmaya.
Mehmet Soğancı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

VAN DEPREMİ ÜZERİNE TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE 

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Van`da meydana gelen deprem üzerine 24 Ekim 2011 tarihinde 
bir mesaj yayımlayarak TMMOB örgütlülüğünü Van halkıyla dayanışmaya çağırdı. 

TMMOB DAYANIŞMA KAMYONLARI 
VAN’DA
TMMOB’nin başlattığı kampanyayla İKK’lar aracılığıyla 
toplanan yardımlar çerçevesinde 33 kamyon ve 4 tır Van’a 
ulaştı. Depremzedelerin ihtiyacı olan çadır, battaniye, giysi, 
gıda, temizlik malzemelerinin toplanması için TMMOB 
üyeleri adeta seferber oldu. İKK’larda depremin hemen ertesi 
başlayan yoğun çalışmayla ve binlerce TMMOB üyesinin 
desteğiyle toplanan yardımlar Van İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından dağıtılıyor.
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin “İnsanca yaşam için 
eşit, özgür, demokratik bir Türkiye” sloganıyla düzenlediği 
miting Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binlerce 
insanı Ankara’da buluşturdu. “Dereler özgür aksın” 
diyen Karadenizlilerden “Füze kalkanı kurdurmayacağız” 
diyen Küreciklilere, “Nükleere inat yaşasın hayat” diyen 
Sinoplulardan, altın aramaları için toprakları zehirlenen 
Kazdağları halkına kadar binlerce insan 8 Ekim’de 
Ankara’da “Sokağın Meclisi”ni kurdu. 

Miting için sabah saatlerinden itibaren Ankara Tren 
Garı‘nda toplanmaya başlayan binlerce insan, taşıdıkları 
pankart ve dövizlerle Türkiye‘nin tüm renklerini, tüm 
seslerini sokağa taşıdı. Öğrencilerden kadın kolektiflerine, 
memurlardan işçilere, derneklerden siyasi partilere, 
çevrecilere kadar çok farklı kesimlerden katılımın olduğu 
mitingde atılan sloganlar, taşınan pankartlarla AKP‘nin 
emek karşıtı, baskıcı politikaları protesto edildi. Son yıllarda 
yapılan en geniş katılımlı eylemlerden biri olan mitingde 
binlerce mühendis, mimar, şehir plancısı da TMMOB 
kortejinde yerini aldı. 

Sıhhiye Meydanı‘ndaki mitingde düzenleyici örgüt başkanları 
yaptıkları konuşmalarda, AKP‘nin baskıcı politikalarına karşı 
sokağın sesini hep birlikte yükselteceklerini vurguladılar. 

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Türkiye‘nin 
kuralsız çalıştırmanın hakim olduğu ucuz emek cennetine 
dönüştürülmek istendiğini belirterek, çalışanların kıdem 
tazminatı hakkından vazgeçmeyeceğini söyledi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
mağdurların, ezilenlerin, yoksulların, işsizlerin, kadınların, 
gençlerin, çevrecilerin, barış yanlılarının seslerini birleştirip, 
daha yüksek haykırmaları için ‘‘Sokak Meclisi‘‘nin 
oluşturulduğunu söyleyerek, “Bizim meclisimizde yüzde 10 
barajı yok. Bizim meclisimizde herkesin sesi var. Bu ülke için, 
bu topraklar için, insanlık için yüreği barıştan, kardeşlikten 
yana atanların meclisi burası” diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu da konuşmasında 
eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti istediklerine vurgu 
yaptı.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen ise işçilerin kıdem 
tazminatının gasp edilmek istendiğini kaydederek, özel 
istihdam bürolarını ve bölgesel asgari ücreti eleştirdi. Kamu 
emekçilerinin grevli toplu sözleşme hakkının görmezden 
gelindiğini söyleyen Özgen, ‘‘İfade ve örgütlenme özgürlüğü 
önündeki engeller kaldırılmadı‘‘ dedi.

Bandista konseriyle başlayan miting, Grup Kibele‘nin 
konseriyle sona erdi.  

ON BİNLER “EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK TÜRKİYE” İÇİN 

ANKARA’DA ALANDA BULUŞTU
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı‘nın miting konuşması 
şöyle: 

Türkiye‘nin dört bir yanından 

İnsanca bir yaşam için, eşit, özgür, 
demokratik Türkiye için 

Ankara‘yı özgürleştirmeye gelenler,

Bu ülkenin yüzü aydınlık, beyni aydınlık, 
yüreği aydınlık yiğit insanları

Sevgili Dostlar

Sokak Meclisimize hoş geldiniz.

Hepinizi örgütüm TMMOB adına, 
şahsım adına sevgiyle saygıyla, dostlukla 
selamlıyorum.

İşte hepimiz buradayız.

İşte hepimiz burada, hep birlikte, 
yaşananlara itirazımız var demek için bir 
aradayız.

Herkes duysun:

Burada bu sokak meclisinde; “Bitmedi 
daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü 
aşkın yüzü oluncaya dek!”  diyenler var.

Herkes duysun:

Sokak Meclisimizde; 

“Her türlü cinsiyet ayrımcılığına son”, 
“kadın cinayetlerine son” diyen kadınlar 
var.

“Özerk-demokratik üniversite” diyen, 
“eşit, parasız, nitelikli, anadilde eğitim 
hakkı” isteyen gençler var.

15-16 Haziran‘dan 1 Mayıslardan gelen, 
Tekel işçilerinin ayak izlerine basan, işçiler 
emekçiler var.

“Grevsiz toplu sözleşme, toplu sözleşmesiz 
sendika olmaz diyen”, “hak verilmez 
alınır, zafer sokakta kazanılır” diyen kamu 
emekçileri var.

Yıllarını üretim için, insanımız için 
harcayan; şimdi açlık-yoksulluk sınırları 
içinde yaşamaya muhtaç edilen emekliler 
var.

Yoksullar var. İşsizler var. Geleceği 
karartılanlar var.

“Sağlıkta dönüşüm” aldatmacasına karşı 
koyan hekimler ve sağlık emekçileri var.

Örgütüne, mesleğine, meslek alanlarına 
sahip çıkan mühendisler, mimarlar, şehir 
plancıları var.

Düşüncesinden dolayı cezaevlerinde baskı 
ve tecride maruz kalanlar var.

Toprağına, havasına, suyuna sahip 
çıkanlar var.
Demokratik protesto hakkını kullanan 
Hopa halkı var.
Nükleer santral karşıtları, Akkuyulular, 
Sinoplular var.
“Bu ülke topraklarına füze kalkanı 
kurdurmayacağız” diyen Kürecikliler 
var. 
“Savaşa hayır” diyen barış yanlıları var.
Asimilasyon-inkâr ve imha politikalarına 
karşı direnen Kürtler var.
Eşit yurttaşlık hakkı isteyen Aleviler var.
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“Kahrolsun emperyal izm, yaşas ın 
mücadelemiz” diyenler var.

İşte bizim meclis imiz bu.. .  Bizim 
meclisimizde yüzde 10 barajı yok. Bizim 
meclisimizde herkesin sesi var. Bu ülke 
için, bu topraklar için, insanlık için yüreği 
barıştan, kardeşlikten yana atanların 
meclisi burası...

Herkes bilsin:

Gericiliğe ve karanlığa karşı aydınlığı 
savunmak için buradayız.

Baskıcı ve otoriter yönetime karşı, 
özgürlük ve demokrasi için buradayız.

Her şeyin para-kâr olduğu piyasa anlayışına 
karşı eşitliği savunmak için buradayız.

Irkçı ve milliyetçi anlayışa karşı, bir arada 
kardeşçe ve barış içinde yaşamak için 
buradayız.

Öznesinde insan olan özgürlükçü, eşitlikçi, 
demokratik bir anayasa için buradayız.

Kürt sorununun barışçıl ve demokratik 
yoldan çözümü için buradayız.
Savaşa karşı barışı savunmak için 
buradayız.
Her türlü cinsiyet ayrımcılığına karşı 
durmak için buradayız.
Eşit, nitelikli, parasız sağlık hakkımız için 
buradayız.
Güvencesiz çalışmaya, taşeronlaşmaya, 
sendikasızlaştırılmaya “hayır” demek için 
buradayız.
Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkımız 
için buradayız.
İnsan odaklı işçi sağlığı ve iş güvenliği 
için buradayız.
Ke n t l e r i m i z i n ,  o r m a n l a r ım ı z ın , 
madenlerimizin yağmalanmasına “dur” 
demek için buradayız.
Havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip 
çıkmak için buradayız.
Haklarımız, geleceğimiz, halkımız, ülkemiz 

için buradayız.
Meslek alanlarımıza, mesleğimize, 
onurumuza, örgütümüze sahip çıkmak 
için buradayız.
Bir başka dünya, bir başka Türkiye, bir 
başka yaşam için buradayız.
Sevgili arkadaşlar,
Masmavi gökyüzünün altında, hepimizin 
üzerinde gri bulutlar çok birikti. Ama 
hepimiz çok inanıyoruz; bu abluka 
mutlaka dağıtılacak. 
Büyük ozanın dediği gibi:
“Gün o gün değil derlenip dürülmesin 
bayraklar,
Duyduğunuz çakalların ulumasıdır,
Safları sıklaştırın çocuklar.”
Şimdi Sokak Meclisimizin hep birlikte 
bir kez daha yüksek sesle söyleme 
zamanıdır:
“Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber 
Ya hiç Birimiz” 

TÜM TEMEL HAKLARIMIZ İÇİN 
İNSANCA YAŞAMI SAVUNUYOR,
EŞİT,  ÖZGÜR ,  DEMOKRAT İK B İR TÜRK İYE 
İSTİYORUZ!
Halkımıza çağrımızdır: 
İnsanca yaşamı savunmak için, emekçilerin, ezilenlerin sesine ses 
katmak için 8 Ekim‘de Ankara‘da buluşuyoruz. 
Sosyal duygulara sahip birer insan olarak, insanca yaşamak için 
gerek duyulan en temel ihtiyaçların bile karşılanmakta zorlandığı 
ve gittikçe de yaşanmaz hale geldiği bir ülkenin emek ve meslek 
örgütleri olarak bugün önemli bir sorunu sizlerle paylaşmak 
istiyoruz.
Bu sorun, bütün diğer sorunları tek tek kapsamaktadır fakat 
onlardan daha can alıcı öneme sahiptir: “Yaşama hakkının 
korunması!” İnsanın fizyolojik bir canlı olarak yaşamını sürdürmesi 
temel bir haktır. Ama bundan daha da önemlisi, insanları diğer 
canlılardan ayıran özelliklerini koruyarak yaşaması, yani insanın 
insanca yaşayabilmesidir. 
Temsil ettiğimiz sınıf ve kesimler açısından Türkiye‘de yaşam 
koşulları her zaman zordu. Halkının mutluluğunu ve refahını, 
ülkesinin esenliğini düşünen ve politikalarının merkezine bunları 
alan bir siyasi hükümetle yönetilmedik şu güne kadar. Onlar 
varoluşlarının, iktidarlarını sağlamlaştırmanın dayanağı olarak 
hep yerli ve yabancı tekelleri, uluslararası emperyalist/kapitalist 

organizasyonları gördüler. Kendi halklarına sırt çevirip, halkın 
yoksulluk, sefalet ve adaletsizlikler içinde yaşadığı gerçeğine 
gözlerini ve kulaklarını kapatıp, önlerine konulan politikaları 
harfiyen uygulamaya çalıştılar. 
Bu gidişat doğrultusunda her gelen gün, geçen günü aratır 
niteliktedir. İnsanın insanca yaşayabileceği alan gittikçe 
daralmakta; güvencesizlik, geleceksizlik, işsizlik, sefalet, adaletsizlik 
alabildiğine yaygınlaşmakta ve halk kesimleri hükümet tarafından 
azarlanıp horlanmakta, buna karşı çıkan, sesini yükselten muhalif 
dinamikler ise ya şiddetle cezalandırılmakta ya da şeytanı bile 
şaşırtan yöntemlerle derdest edilmektedir.

“Eşit, Özgür, Demokratik Bir Türkiye İçin”, “İnsanca Yaşamı Savunmak İçin” sloganıyla düzenlenen 8 Ekim Ankara 
mitingi öncesi 20 Eylül’de TMMOB’de bir basın toplantısı düzenleyen DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, KESK 
Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konseyi Başkanı 

Eriş Bilaloğlu mitinge çağrı yaptı. 
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Türkiye ekonomik, siyasal, sosyal alanların tümünde birden 
büyük bir çözümsüzlük içindedir. Küresel krizin de etkisiyle işsizlik 
artmış, yoksulluk ve açlık artık gözlerden gizlenemeyecek bir 
duruma gelmiştir. Etnik ve dinsel kökenli farklılıklar, toplumsal 
barışı sağlayacak yönde çözüme kavuşturulamamakta, tam 
tersine çelişkilerin giderek derinleştirildiği bir siyaset yürürlüğe 
konmaktadır.
Anayasa Referandum sürecinde kamu emekçilerine “toplu 
sözleşme düzeni getiriyoruz” denilmişti. Oysa gündeme getirilen 
4688 sayılı Yasa‘daki değişiklik ile bırakın özgür toplu sözleşmeyi, 
kamu emekçilerinin grev hakkı bile engellenmektedir. Özel 
İstihdam Büroları ile emekçiler köleleştirilmeye, Torba Yasa 
ile emek sömürüsü daha da artırılarak emekçilerin sürgün 
edilmelerine ve güvencesizleştirilmelerine yasal kılıf uydurulmaya, 
Ulusal İstihdam Stratejisi adı altında, 12 Eylül‘cülerin bile cesaret 
edemediği biçimde kıdem tazminatları kaldırılmaya, özel ve kamu 
alanı sermayeye peşkeş çekilmeye, emek değersizleştirilmeye 
çalışılmaktadır. KHK‘larla kamu hizmetlerinin tasfiyesi/
ticarileştirilmesi süreci tamamlanıp güvencesiz istihdam olağan 
hale getirilmektedir.
“Artık yeter! kimse ölmesin” diyenler susturulmakta, Kürt 
sorununda demokratik, barışçıl çözüm yerine daha fazla silah/
savaş, daha fazla ölüm anlayışı dayatılmaktadır. Kaynaklarımız 
bir kez daha savaşa aktarılmakta, barış ve diyaloga dayalı çözüm 
umudumuz kırılmak istenmektedir.  
Siyasal İktidarın, gerçekten demokratik bir toplum yaratma ve 
onlarca yıldır sürdürülen baskıcı politikalardan arınma anlamına 
gelecek bir toplumsal dönüşüm programı kesinlikle yoktur. Tam 
aksine, genel seçimlerden aldığı çoğunluk iradesini, devlet ve 
toplum üzerinde tam bir tahakküm kurma gerekçesi olarak 
kullanmakta, yukarıdan hükümet, aşağıdan cemaat eliyle toplumu 
ve devleti kuşatmakta, kendi medyasını, polisini, yargısını yaratarak 
herkesi dinleyen ve izleyen, korkuya dayalı büyük bir gözaltı düzeni, 
kendisine biat eden bir toplum oluşturmaya çalışmaktadır.
Bu süreçte, toprağını, suyunu, havasını ve yaşama haklarını 
savunanlardan demokratik protesto hakkını kullanan Hopa 
halkına; TİS ve örgütlenme hakkını savunan kamu emekçisinden 
kıdem tazminatlarının gasp edilmesine direnen işçilere; “sağlıkta 
dönüşüm” aldatmacasına karşı koyan sağlık emekçilerinden 
örgütüne ve mesleğine yapılan saldırılara karşı mücadele eden 
mühendis, mimar ve şehir plancılarına; evde-sokakta ve işyerinde 
var olma mücadelesi veren kadınlardan özerk-demokratik-bilimsel 

üniversite mücadelesi yürüten öğrenci gençliğe; düşüncesinden 
dolayı cezaevlerinde baskı ve tecride maruz kalanlardan, 
‘savaşa hayır‘ diyen barış yanlılarından asimilasyon-inkâr ve 
imha politikalarına karşı direnenlere kadar, ülkemizdeki tüm 
muhalif unsurlar, farklı yaklaşımlar giderek baskı altına alınıp 
edilgenleştirilmeye ve susturulmaya çalışılıyor.
Görmemiz gereken şey şudur: Türkiye‘de çoğulculuk adı altında 
tekseslilik, “ileri demokrasi” adı altında yeni bir diktatörlük 
biçimleniyor. AKP eliyle düzenin “yeni yüzü”, statükosu 
şekilleniyor.
Toplumu altüst edecek bu tehlikeli biçimlenmenin, yurttaşların 
yaşama hakkını ortadan kaldıracağını söylemeye gerek yoktur.
Çünkü:
Bir ülkede açlık varsa işsizlik vardır
İşsizlik varsa yoksulluk vardır
Yoksulluk varsa adaletsizlik vardır
Adaletsizlik varsa hukuksuzluk vardır
Hukuksuzluk varsa güvencesizlik vardır 
Ve o ülkede güvencesizlik varsa, yaşama hakkı kalmamış 
demektir!
Bütün bu nedenlerle;
Asgari ücretiyle yaşayamayan 
Maaşıyla yaşayamayan
Emekli aylığıyla yaşayamayan
İşsizliğiyle yaşayamayan
Hastalığıyla yaşayamayan
HES‘lerle yaşayamayan
Kadınlığıyla yaşayamayan
Gençliğiyle yaşayamayan
Kimliğiyle yaşayamayan
Savaşla yaşayamayan
Hayat tarzıyla yaşayamayan

Bütün ötekileştirilenleri, bütün mağdurları, ezilenleri, yoksulları, 
işsizleri, kadınları, gençleri, çevrecileri, barış yanlılarını seslerini 
birleştirip, daha yüksek haykırmaları için,
Düzenin “yeni yüzüne” karşı insanca yaşamı savunmak için 
EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK TÜRKİYE‘Yİ yaratmak için
8 Ekim‘de Ankara‘da kurulacak emekçilerin, ezilenlerin “Sokak 
Meclisi”ne katılmaya çağırıyoruz!..
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Ankara‘da Sakarya Meydanı‘nda toplanan DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB üyeleri buradan AKP İl Başkanlığı binası önüne yürüdüler. 
AKP İl Başkanlığı binası önünde ortak basın açıklamasını Ankara 
Tabip Odası Başkanı Dr. Bayazıt İlhan yaptı.

Antalya‘daki basın açıklaması Kışlahan Oteli önünde TMMOB 
İKK Sekreteri Vahap Tuncer tarafından yapıldı. 

Eskişehir‘de Odunpazarı Yediler Parkı‘nda toplanılarak Adalar‘a 
kadar sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Buradaki basın 
açıklaması KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ali Berberoğlu 
tarafından okundu.

Bursa‘da Kızılay Tıp Merkezi önünde toplanılarak Orhangazi 

Parkı‘na yürüyüş gerçekleştirildi. Ortak basın açıklamasını KESK 
Şubeler Platformu Sözcüsü Hasan Özaydın ile TMMOB İKK 
Sekreteri Fikri Düşünceli yaptı. 

İzmir‘de Konak YKM önünde toplanan DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB üyeleri, basın açıklaması için sloganlarla Kemeraltı Çarşısı 
girişine yürüdü. Kemeraltı Çarşısı girişinde bileşenler adına basın 
açıklamasını KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü 
Gıyasettin Yasa okudu. 

Kocaeli‘nde de Belediye İş Merkezi önünde KESK Dönem Sözcüsü ve 
Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Veysel Kaplan tarafından yapılan 
basın açıklamasında, AKP‘nin antidemokratik uygulamalarına karşı 
tüm halk Ankara‘da kurulacak sokak meclisine davet edildi.  

İstanbul‘daki basın açıklaması ise 28 Eylül Çarşamba akşamı 
yapıldı. Galatasaray Lisesi önünden  Taksim Meydanı‘na yürüyen 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri adına ortak açıklama 
KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ersoy Adıgüzel 
tarafından yapıldı. 

8 EKİM’DE “SOKAK MECLİSİ”NE ÇAĞRI

8 Ekim mitingi öncesi “Sokak Meclisi”ne çağrı amacıyla 27 Eylül Salı günü Türkiye’nin çeşitli kentlerinde 
basın açıklamaları yapıldı.
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BASIN AÇIKLAMASI
Sevgili Basın emekçileri,

Ülkede gerçekten işler iyi gitmiyor,

Her gün ölüm haberleriyle uyanıyoruz, yıllardır süren çatışmalı 
ortamı daha da çıkılmaz hale getirecek ölüm haberleriyle 
uyanıyoruz.

Yıllardır denenen yöntemlerde ısrar; kanı, gözyaşını, 
düşmanlıkları artırmaktan başka sonuç vermedi.

Diyalogsuzluk, yok sayma, inkar sonuç vermedi, ülkeye barış 
gelmedi.

Sınır içinde, sınır ötesinde operasyonlar sonuç vermedi. 

Şehirlerdeki, sokaklardaki, yollardaki bombalar, mayınlar, 
baskınlar sorunu çözmedi.

Silahlar susmadıkça barışın dili egemen olamayacak, silahlar 
susmadıkça düşmanlıktan, kandan, gözyaşından medet 
umanların dili hakim olacak.

Sevgili basın emekçileri, 

AKP iktidarı “herşeyi ben bilirim” anlayışıyla hareket ettiği 
sürece, ülkede hiçbir şey yolunda gitmeyecek.

Kamu çalışanlarının yıllardır süren, sendikal haklar, toplu 
sözleşme ve grev hakkı mücadelesinde de AKP iktidarı, yine 
“ben bilirim” anlayışını, dinlememeyi, yok saymayı sürdürüyor. 
2010 yılı Anayasa Referandumu sürecinde, kamuoyunu 
kandıran AKP‘nin gerçek yüzü, içinde bulunduğumuz günlerde 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda yapılacak 
değişiklik çalışmalarında bir kez daha açığa çıktı. AKP iktidarı 
kamu emekçilerinin sendika hakkını, toplu sözleşme hakkını, 
grev hakkını yok sayıyor. Yine siyasi iktidarların söz sahibi 
olacağı bir düzenlemeyi dayatıyor. Yani kamu çalışanlarının 
yoksulluğu, tek taraflı belirlemeler, sürgünler, kıyımlar yine 
devam edecek.

Sevgili basın emekçileri,

TBMM ıskata uğratılmış durumda. Yargıyı zaten kendisine 
bağlamış olan siyasi iktidar, yasamanın yetkilerini de kendi 
elinde topladı. Hukuk ve parlamenter sistem hiçe sayılarak, 
kanunları hükümet yapıyor. 

Hiç ilgisi olmayan düzenlemelerin içlerine, hükümler konularak 
kamu yönetimi kanun hükmünde kararnamelerle yeniden 
düzenliyor. Örneğin Adalet Bakanlığı‘nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK‘nin içine ne ilgisi varsa (!) “Tam Gün” e ilişkin 
düzenlemeler konuluyor. 

Hükümet hazırlığını sürdürdüğü “Sağlık Bakanlığı‘nın Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında KHK Taslağı”nda kamu hastanelerinin 
işletmelere dönüştürülmesinden “Kamu Özel Ortaklığı”na, 
ilaçtan tıp ve uzmanlık eğitimine, sağlık çalışanlarının sözleşmeli 
statüye geçirilmesinden meslek örgütlerinin Sağlık Bakanlığı‘nın 

politikalarına uyma zorunluluğuna kadar neredeyse sağlıkla ilgili 
bütün düzenlemeler yer alıyor.

Sevgili basın emekçileri, 

Yaşadığımız süreç olağan değildir, önceki dönem torba yasa 
ile bu dönem KHK ile ilgili kurum ve kuruluşların halkın 
dikkatinden kaçırılarak, toplum ve ülkenin kaderi üzerinde 
etkide bulunabilecek düzenlemeler yapılmaktadır. 

AKP iktidarı, halkın yanında, emekçilerin yanında olduğu 
için, emekten barıştan yana olduğu için susturmak istediği 
TMMOB‘yi de KHK ile etkisizleştirmek, yok etmek istiyor. 

İşçilerin kıdem tazminatları yok edilmek isteniyor.

Sevgili basın emekçileri,

Temsil ettiğimiz sınıf ve kesimler açısından Türkiye‘de yaşam 
koşulları her zaman zordu. 

Ülkeyi yönetenler, iktidarlarını sağlamlaştırmanın dayanağı 
olarak hep yerli ve yabancı tekelleri, uluslararası emperyalist/
kapitalist organizasyonları gördüler. Kendi halklarına sırt 
çevirip, halkın yoksulluk, sefalet ve adaletsizlikler içinde 
yaşadığı gerçeğine gözlerini ve kulaklarını kapatıp, önlerine 
konulan politikaları uyguladılar. 

AKP iktidarında yaygınlaşan, güvencesizlik, geleceksizlik, 
işsizlik, sefalet, adaletsizliğe karşı çıkan, sesini yükseltenler ya 
şiddetle cezalandırılmakta ya da şeytanı bile şaşırtan yöntemlerle 
derdest edilmektedir.

Türkiye ekonomik, siyasal, sosyal alanların tümünde büyük 
bir çözümsüzlük içindedir. Küresel krizin de etkisiyle işsizlik 
artmış, yoksulluk ve açlık gözlerden gizlenemeyecek bir 
duruma gelmiştir. Etnik ve dinsel kökenli farklılıklar, toplumsal 
barışı sağlayacak yönde çözüme kavuşturulamamakta, 
tam tersine çelişkilerin giderek derinleştirildiği bir siyaset 
yürütülmektedir. 

Siyasal iktidar yukarıdan hükümet, aşağıdan cemaat eliyle 
toplumu ve devleti kuşatmakta, kendi medyasını, polisini, 
yargısını yaratarak herkesi dinleyen ve izleyen, korkuya dayalı 
büyük bir gözaltı düzeni, kendisine biat eden bir toplum 
oluşturmaya çalışmaktadır.

Toprağını, suyunu, havasını ve yaşama haklarını savunanlardan 
demokratik protesto hakkını kullanan Hopa halkı; 

TİS ve örgütlenme hakkını savunan kamu emekçisinden kıdem 
tazminatlarının gasp edilmesine direnen işçiler; 

“sağlıkta dönüşüm” aldatmacasına karşı koyan sağlık 
emekçileri, 

örgütüne ve mesleğine yapılan saldırılara karşı mücadele eden 
mühendis, mimar ve şehir plancıları; 

evde-sokakta ve işyerinde var olma mücadelesi veren 
kadınlar;
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özerk-demokratik-bilimsel üniversite mücadelesi yürüten 
öğrenci gençlik; 

düşüncesinden dolayı cezaevlerinde baskı ve tecride maruz 
kalanlar, 

“savaşa hayır” diyen barış yanlıları;

asimilasyon-inkâr ve imha politikalarına karşı direnenler 

yani ülkemizdeki tüm muhalif unsurlar, farklı yaklaşımlar, 
giderek baskı altına alınıp edilgin hale getirilmeye, susturulmaya 
çalışılıyor.

Sevgili basın emekçileri,

Biz bu ülkede hayatı her gün yeniden yaratan emekçilerin 
örgütü DİSK, 

Ülkede tüm kamu kurumlarında hizmet yürüten kamu 
emekçilerinin örgütü KESK, 

Yolları, demiryollarını, hava alanlarını, barajları, elektrik 
tesislerini, fabrikaları projelendiren, yapımını kontrol 
eden, işleten mühendis, mimar, şehir plancılarının örgütü 
TMMOB, 

Ülkemiz insanının hastalanmaması için koruyucu sağlık hizmeti 
yürüten, hastalananları tedavi eden, herkese eşit, ücretsiz, 
ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti isteyen hekimlerin örgütü 
Türk Tabipleri Birliği

Ve ülkede yaşananlardan hoşnut olmayan emek demokrasi 
güçleri olarak; 

Senelerdir yaşanan savaşın bedelini ekonomik ve demokratik 
hakları kısıtlanarak en ağır biçimde ödeyen bu toplumun vicdanı 
emekçiler olarak, “yeter artık barış hemen şimdi” diyoruz.

Tek yanlı belirlemelerle, daha da yoksullaşan emekçiler olarak 
Toplu Sözleşme Hakkımız, Grev Silahımız diyoruz.

Kıdem tazminatımızı elimizden alamazsınız diyoruz.

Mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının örgütlerini 
kapatamazsınız diyoruz.

Emeğ imizin değersizleştirilmesine, hastanelerimizin 
özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz diyoruz.

Susmayacağız.

İnsanca yaşamı savunacağız. EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK 
TÜRKİYE mücadelesini sürdüreceğiz. 

Bütün ötekileştirilenleri, bütün mağdurları, ezilenleri, yoksulları, 
işsizleri, kadınları, gençleri, çevrecileri, barış yanlılarını seslerini 
birleştirip, daha yüksek sesle haykırmaları için,

8 Ekim‘de Ankara‘da yapılacak olan EŞİT, ÖZGÜR, 
DEMOKRATİK TÜRKİYE mitingine çağırıyoruz.

8 EKİM MİTİNGİ ÖNCESİ 
TBMM ÖNÜNDE 

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

8 Ekim Mitingi öncesi düzenleyici örgütler DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB, Meclis önünde bir basın açıklaması yaparak, 
milletvekillerini “Sokak Meclisi”nin sesini duymaya çağırdılar. 

TBMM‘nin yeni yasama dönemi çalışmalarına başladığı 4 Ekim 
2011 Salı günü Dikmen Kapısı önünde düzenlenen kitlesel basın 
açıklamasında konuşan KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı 
Tombul, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Eriş Bilaloğlu, Siyasi İktidarın emekçilerin haklarını gasp eden 
uygulamalarına karşı herkesi 8 Ekim‘deki mitinge katılmaya 
davet ettiler.

KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, Türkiye‘nin 
KHK‘lerle yönetilerek, liberal; muhafazakar bir toplum yaratılmaya 
çalışıldığını, buna itiraz edenlerin de cezalandırıldığını söyledi. 
Tombul, “Biz buna karşı çıkıyor, herkesin insanca yaşamasını 
istiyoruz” dedi.

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ise AKP‘yi önceki 
dönemlerde olduğu gibi emekçi haklarını ilgilendiren yasaları 
birlikte görüşmeden, gece yarısı çıkartılan yasalarla oldu bittilerle 
geçirmeye çalışmaktan vazgeçmeye çağırdı.

TTB Başkanı Eriş Bilaloğlu iktidara seslenerek, “Bugünden 
itibaren KHK çıkarmayın. Seçilmiş olan milletvekilleri hiç olmazsa 
düzenlemeler üzerine görüş belirtebilsinler” diye konuştu. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da 8 
Ekim‘de toplanacak “Sokak Meclisi”nde yüzde 10 barajının, parti 
liderlerinin iki dudağı arasından çıkan söze göre oy kullanan 
milletvekillerinin olmadığını belirterek, “Bizim meclisimizde 
kadınlar, gençler, işçiler, sağlık çalışanları, mühendis, mimar, şehir 
plancıları var. Bizim meclisimiz mağdurların; suyuna, havasına, 
toprağına sahip çıkanların; füze kalkanına direnen Küreciklilerin; 
‘ben hak talep ediyorum, bunun için mücadele ediyorum‘ 
diyenlerin meclisi. 8 Ekim‘de Ankara‘da bizim meclisimizin sesi 
büyüyecek. TBMM‘ye çağrımız sokak meclisinin sesini duymaları 
ve gereğini yerine getirmeleridir” dedi. 
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Sevgili Arkadaşlar,

Bilindiği üzere, 19 Eylül 1979 günü TMMOB tarihi 
açısından önemli bir gündür. 

O gün TMMOB‘nin çağrısıyla mühendis, mimar ve şehir 
plancıları ekonomik ve demokratik talepleri için ülke 
çapında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmişlerdi.

19 Eylül‘ün anlamı ve önemi doğrultusunda; TMMOB 
41.Dönem Olağanüstü Genel Kurulu‘nda alınan karar 
çerçevesinde TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 09 Ekim 
2010 ve 108 No‘lu kararıyla 19 Eylül gününün “TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” 
olarak kutlanması kararı alınmıştı.

TMMOB örgütlülüğü bundan böyle her yıl 19 Eylül‘de 
“TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü” kutlamaları gerçekleştirecek.

Sevgili Arkadaşlar,

Bu ilk 19 Eylül Dayanışma Günümüz, AKP‘nin gerek 
mesleğimize, gerekse örgütümüze yönelik ciddi karşı 
uğraşlar içinde olduğu günlere denk geldi. O nedenle bu 
ilk kutlamamızda Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereği 
“Mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkıyoruz” başlığını 
kullanacağız. 

19 Eylül 2011 Pazartesi günü “TMMOB Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” tüm İKK‘lar aracılığı 
ile örgütlü üyelerimizin katılımıyla kitlesel basın açıklamaları 
yapılarak kutlanacak. Ayrıca bu etkinliğimize destek 
verilmesi konusunda İKK‘lar tarafından yereldeki tüm emek 
ve demokrasi güçlerine çağrı yapılacak. 

Şimdi hepimize düşen görev 19 Eylül‘de TMMOB‘nin 
örgütlü gücünü herkese göstermektir. Oda Yönetim 
Kurullarımızın, İKK‘larımıza bu konuda gerekli desteği 
vereceğine çok inanıyoruz. Tüm Oda Yönetim Kurulları 
hem “19 Eylül 1979‘un anlamını”, hem de  “19 Eylül 2011 
itibarı ile mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkmanın 
anlamını” ifade eden açıklamalarını bu etkinliğimize kadar 
yapacaklarını da biliyoruz.

TMMOB 19 Eylül‘de ülkemizin her yerinde “Bu gün hepimiz 
TMMOB‘liyiz” diyen emek ve demokrasi güçleri ile birlikte 
sokakta olacak.

Selam olsun Teoman Öztürk‘e ve arkadaşlarına.

Selam olsun dönemin TMMOB yöneticilerine, kadrolarına, 
örgütlü üyelerine.

Selam olsun TMMOB‘nin bugününü yaratanlarına.

Selam olsun bugün de TMMOB‘nin onurlu yürüyüşünü, dik 
duruşunu sürdürenlere, sürdürmeye niyeti olanlara.

Bitmedi daha sürüyor o kavga 

Ve sürecek 

Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!

Yaşasın TMMOB. Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

Hepimize kolay gelsin.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

“19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI
DAYANIŞMA GÜNÜ” ÜZERİNE 

TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı “19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü” öncesi TMMOB Örgütlülüğüne yönelik bir mesaj yayımladı.
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TMMOB‘NİN TARİHİNDE 
19 EYLÜL 1979 

NEDEN ÖNEMLİ BİR GÜNDÜR? 
19 Eylül‘ün önemini dönemin belgeleri kolaylıkla 
açıklamaktadır:
17 Eylül 1979: 
TMMOB ve Birliğe bağlı Elektrik, Fizik, Harita ve Kadastro, 
İnşaat, Jeoloji, Kimya, Maden, Makina, Metalürji, Meteoroloji, 
Mimarlar, Orman, Ziraat, Şehir Planlama Odaları yöneticileri 
Ankara‘da bir basın toplantısı düzenleyerek tüm mühendis, mimar 
ve şehir plancıların 19 Eylül 1979 Çarşamba günü bir günlük iş 
bırakmaya çağrıldığını açıklar ve şunları söyler:
Maden ocaklarından-enerji santrallerine, fabrikadan-tarlalara, 
şantiyelerden-bürolara dek hayatın her alanında çok zor koşullar 
altında görev yapan mühendis ve mimarlar, tüm emeği ile 
geçinenler gibi, giderek daha da büyüyen sıkıntılar içinde yaşamağa 
çalışmaktadırlar.
Bugün, nicel ve nitel yönden her işimizi görecek teknik elemana 
sahip bulunulan Türkiye‘de bütün önemli işler yüz binlerce 
lira aylıklar ödenerek yabancı sözde uzmanlara gördürülmekte, 
gelişmemizin-kalkınmamızın yönetim ve denetimi yabancılara 
terk edilmiş bulunmaktadır.
Bu yapı içinde bilim ve tekniği emekçi halkının çıkarları 
doğrultusunda yalnızca onun hizmetine sunması engellenen 
yurtsever mühendis ve mimarlar, tüm çalışanlar gibi; bir yandan 
açlığa, işsizliğe, yurt dışına göçe zorlanmakta öte yandan 
aynı zamanda baskılara, kıyımlara, faşist saldırılara hedef 
olmaktadırlar.
Büyük bir kısmı kamu kesiminde çalışan, grevli-toplu sözleşmeli 
sendikal haklara sahip bulunmadığı için ücretleri tek taraflı 
olarak belirlenen mühendis ve mimarların ücretlerinin hayati 
giderleri karşılayacak biçimde değil de, IMF buyruklarına göre 
düzenlenmesini kabul etme olanağı yoktur.
Sorunlarımız, baskılarla-faşist saldırılarla-kuyruklarla-yokluklarla-
IMF‘lerle ömür tüketen emekçi halkımızın sorunları ile birdir.
Ev kiralarının 6-7 bin liradan başladığı, boğaz tokluğu için 6-7 
bin liranın gerektiği bugün; hiçbir kimse ya da kesim bizleri 5-6 
bin liralık maaşlarla, ayın başında tükenen maaşlarla geçinmeğe 
mahkum edemez.
Bütün bunları değerlendiren TMMOB, kitlesi ile birlikte yıllardır 
ve özellikle son aylarda şu istemlerini dile getirmiş ve gerçekleşmesi 
için her yolu denemişlerdir:
1. Teknik hizmetin gerekli ve yeterli bir biçimde emekçi halkımızın 
çıkarları doğrultusunda ve yalnızca onun hizmetine sunulabilmesi 
için tüm anti-demokratik uygulamalar ve baskılar giderilmeli, faşist 
odakların üstüne kararlı bir biçimde gidilmelidir.
2. Kamu kesiminde çalışanların grevli-toplu sözleşmeli sendikal 
haklarını elde etmelerinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.
3. Her alanda çalışanların arasındaki farklı uygulamalar 
kaldırılmalıdır.
4. Kısa sürede, mühendis-mimar-tekniker-teknisyen vb. teknik 
elemanlar arasında ayrıcalık yaratmayan, ön koşul olarak yalnızca 
yaşamak için gerekli ücretin sağlanmasını veri alan, eşit işe eşit 
ücretin uygulanmasını getiren bir düzenleme sağlanmalıdır.

Ancak bu istemler gerçekleştirilmemiş; aksine biraz daha 
işsizlik, pahalılık ve yoksulluk, biraz daha baskı ve faşist saldırılar 
geliştirilmiştir.
Mühendis ve mimarlar örgütleri TMMOB ile birlikte son olarak, 
birkaç yüz liralık artış gelirine malum “Yan Ödeme Kararnamesi”nin 
kesinleştiğinin açıklamasından sonra, Türkiye‘nin dört bir yanında 
şunları söylemişlerdir:
“Bizler, tüm kamu çalışanları gibi; yaşama sorunumuzun, bir ölçüde 
Dünya‘nın yalnızca 6 ülkesinde bulunmayan grevli-toplu sözleşmeli 
sendikal hakların elde edilmesi ile çözüleceğini biliyor ve mutlaka 
alacağımız bu hak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu süreçte, 
bugün için ve geçici olarak şu iki öneriyi ilgililere sunuyoruz:
1- Ya bize hiçbir ücret ödemeyin; ev sahibi, bakkal, kasap, manav 
vb. gibi yerlerle sizin aranızda aracı olmaktan bizleri çıkarın bunlara 
ödemeyi siz yapın,
2- Ya da, bunları karşılayabilecek asgari ve gerçek ücret önerilerimizi 
benimseyin ve uygulayın.
Geçici olarak bu iki önerimizden birinin gerçekleştirilmesi 
kabulümüzdür. Bunu da sağlamadığınız takdirde, sağlanıncaya dek 
üretimin her alanında en etkin gücümüzle mücadele edeceğiz.”
Ancak görülmektedir ki bu görüş ve önerilerimiz de 
benimsenmemiştir.
Yaşamak, bilim ve tekniği emekçi halkının hizmetine sunmak 
isteyen Türkiye mühendis ve mimarları haklı isteklerini 
gerçekleştirmek için, bugüne dek, gerekli her şeyi yapmışlardır. 
Bugün haklı isteklerini gerçekleştirecek konum ve etkinliktedirler. 
Haklı mücadelelerinde yalnız olmadıklarını; işçi, memur, 
öğretmen, sağlık personeli gibi tüm emeği ile geçinenlerin ve 
örgütlerinin bizlere onur veren desteklerini aldıklarını bilmekte 
ve mücadelelerinin başarıya ulaşacağına inanmaktadır.
Türkiye mühendis ve mimarları gerek tek başlarına gerekse diğer 
çalışanlarla birlikte etkin bir mücadeleyi sürdürmeye kararlıdırlar 
ve bu yolda bugün her zamankinden daha da güçlüdürler.
Gerek diğer çalışanların da desteğini alarak sürdürdüğümüz 
çalışmalarımızın; gerekse diğer çalışanlarla birlikte başlattığımız 
ve gelecek günlerde daha da yükselecek ortak çalışmalarımızın 
mutlaka başarıya ulaşacağına inanıyoruz.
Haklarımızı elde etme yolunda verdiğimiz ve güçlendirerek 
vereceğimiz mücadeleler sırasında gelen ve gelecek olan baskı 
ve saldırıların bizleri yıldıramayacağı konusunda hiç kimsenin 
kuşkusu olmamalıdır.
Bu görüşlerden ve değerlendirmelerden hareket eden TMOMB 
Yönetim Kurulu bugün için yalnızca bir uyarı olarak,
Tüm mühendis ve mimarları, 19 Eylül 1979 çarşamba günü bir 
günlük iş bırakmaya çağırmayı kararlaştırmıştır.
Emekçi halkımıza ve üyelerimize duyururuz.
19 Eylül 1979:
TMMOB Başkanı Teoman Öztürk bir basın açıklaması yaparak; 
“TMMOB çağrısı uyarınca bu sabah başlayan 1 günlük iş bırakma 
eylemi başarı ile sürmektedir. Yetkililerin bugünkü basında yer alan 
demeçleri yıllardan beri haklı isteklerini sabırla ve bütün yolları 
deneyerek dile getiren mühendis ve mimarları aldatmayacaktır” 
der ve devam eder: 
Mühendis ve mimarların, örgütleri TMMOB‘nin çağrısına uyarak 
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insanca yaşama ve grevli-toplu sözleşmeli sendikal hakları alma 
yolunda başlattıkları “1 günlük iş bırakma” uygulaması bütün 
Türkiye‘de, pek çok işyerinde bugün sabahtan itibaren başlamıştır, 
sürmektedir.
Sayıları yüz bine varan Türkiye mühendis ve mimarlarının tek 
yasal yetkili kuruluşu olan TMMOB, üyelerinin sorunları ve çözüm 
yolu konusunda, uzun süredir ilgilileri uyarmakta fakat bu görüş 
önerileri sürekli olarak dikkate alınmamaktaydı.
Memurlara ve özellikle teknik personele yan ödemelerle büyük 
olanaklar(!) sağlandığı bugünkü gazetelerde, ilgililerin büyük boy 
demeçleri ile açıklandı. Yine bugünkü gazetelerde yüzde yüze 
varan zamlarda, teknik personel için bunun da yeterli olmadığı 
ancak Devletin olanaklarının bu kadar olduğundan dem vuruldu. 
Yine ilgililer “bu kadar zamma rağmen Mühendis ve Mimarların 
siyasal amaçlı eylemleri itibar etmeyeceklerini umduklarını.” 
açıkladılar.
Ancak bu büyük rakamların hangi ücretler üzerine ve kaç kişiye 
verildiğini açıklamaktan sürekli olarak kaçınanlar; yeni göreve 
başlayan ve çoğunluğu oluşturan Mühendis ve Mimarların bu son 
zamlarla ellerine geçecek olan 6-7 bin lira ile nasıl yaşayacaklarını 
açıklamamaktadırlar.
Kamu kesiminde çalışan 70 bine yakın Mühendis ve Mimarın 
%1.8 ine birkaç bin lira fazla vererek, 70 bin kişiye yüksek bir zam 
yapıldığını söylemek gülünçtür.
Ayrıca bu günkü Yan Ödeme Kararnamesi çalışanların hiçbir 
kesimine hiçbir şey getirmemekte ve Teknik Elemanları, tüm 
çalışanları bölmeyi ve ortak mücadelelerini zayıflatmayı da 
hedeflemektedir. “Devletin olanakları yoktur” diyenler, yerli ve 
yabancı tekellere milyarlar aktaran, yabancı sözlü uzmanlara 
yüzbinlerce lira aylık veren, gelişmenin ve kalkınmanın denetim 
ve yönetimini yabancılara teslim edenler, kitlelerin haklı 
mücadelelerini engelleyemeyecek ve kitleleri yanıltamayacaktır.
Ama ne açıklanan rakamlar, ne de göz dağı vermeyi ve haklı bir 
eylemi zaafa uğratmayı amaçlayan beyanatlar ve siyaset yapılıyor 
demagojileri, yıllardan beri haklı istemlerini sabırla ve bütün yolları 
deneyerek dile getiren mühendis ve mimarları aldatamayacaktır.
Bugün tüm mühendis ve mimarlar, örgütleri TMMOB‘nin 
öncülüğünde ve tüm diğer çalışanlar ve örgütlerinin desteğini 
alarak anayasal haklarını kullanmaktadırlar. TMMOB bu karar ve 
uygulayışı ile Kuruluş Yasasında kendisine yüklenmiş olan görevleri 
yerine getirdiği inancındadır. Ve üyelerinin bu kararı uygulamada 
gösterdikleri inanç ve kararlılık güven vericidir, hakların elde 
edilmesi mücadelesinin mutlaka başarıya ulaşacağının en açık 
kanıtıdır.
Bugünkü mücadelemizde bizlere omuz veren ve gücümüze 
güç katan tüm kuruluş ve üyelerine Mühendis ve Mimarlar 
adına teşekkür ediyoruz. Diğer çalışanlar ve örgütleriyle birlikte 
önümüzdeki günlerde daha güçlü ve yaygın bir mücadeleyi başarıya 
ulaştırıncaya dek sürdüreceğimize inandığımızı açıklamayı bir 
görev sayıyoruz.
Bugünkü eylemimiz, tüm baskılara karşı başarıya ulaşacak ve 
mücadelemiz güçlenerek sürecektir.
Emekçi halkımıza duyururuz.
20 Eylül 1979:
TMMOB Başkanı Teoman Öztürk ve TMMOB‘ye bağlı 18 

Oda‘nın yöneticileri bir basın toplantısı yaparak, TMMOB‘nin 
çağrısıyla yapılan 1 günlük iş bırakma eyleminin başarıyla 
gerçekleştiğini açıklarlar ve değerlendirmelerde bulunurlar:
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından yapılan çağrı 
uyarınca dün Türkiye düzeyinde gerçekleştirilen “Bir günlük iş 
bırakma eylemi” başarı ile sonuçlandı.
Çalışanların bir parçası olan; grevli-toplu sözleşmeli sendikal 
haklara sahip olmadığından ücretleri tek taraflı ve çok yetersiz 
düzeyde belirlenen; işsizliğe, geçim sıkıntısına mahkûm edilen; 
emekçi halkımızın çıkarlarını savunduğu için baskılara, kıyımlara, 
faşist saldırılara uğrayan mühendis ve mimarlar, örgütlerinin 
çağrısını büyük bir inanç ve tam bir kararlılık içinde işyerlerinde 
uyguladılar.
Gerek eylem öncesinde, gerekse eylem anında çok yönlü destekleri 
ile bizlere güç katan tüm demokrasi güçlerine, hemen başlarda 
teşekkür etmeyi önemli bir görev sayıyoruz.
19 Eylül eylemi her aşaması ile çalışanların ve örgütlerinin fiili 
birlikteliğini gerçekleştirmesi açısından son derece önemlidir, 
önümüzdeki günlerde çalışanların verecekleri ortak mücadeleler 
açısından olumludur, güven vericidir.
19 Eylül 1979 günü gerçekleştirilen iş bırakma eylemine mühendis 
ve mimarların %100‘e yakın bir bölümü katılmıştır.
İlk gelen bilgilere göre 49 ilde 443 işyerinde mühendis ve 
mimarların yanı sıra; işçi, teknik eleman, memur, sağlık görevlisi 
vb. çalışanlarında katılımı ile 100 bini aşkın kamu çalışanı eyleme 
aktif olarak katılmışlardır. Teknik eğitim gören bazı öğrenciler de 
eylemimizi desteklemişlerdir.
Uyarı niteliğindeki bu eylem sırasında genellikle işyerlerinde 
yapılan ön toplantılar sonrasında işyerleri topluca terk edilmiştir. 
Bunun yanı sıra bazı işyerlerinde üretim durdurulmuş, formlar ve 
yürüyüşler düzenlenmiş, değişik eylem biçimleri sergilenmiştir.
Haklı isteklerimizi elde etmek için gerek içimizde gerekse diğer 
çalışanlar ve örgütleri ile birlikte sürdürdüğümüz mücadele 
bitmemiştir. Program uyarınca diğer kuruluşlarla ortak 
çalışmalarımızı daha güçlü bir biçimde sürdürecek, bölgesel 
eylemler ve çalışanlar kurultayını mutlaka gerçekleştireceğiz. 
Çalışanların ortak mücadeleleri sonunda tüm haklarını mutlaka 
alacaklarından kimsenin kuşkusu olmamalıdır.
Kendi siyasi tercihleri ile IMF‘ye boyun eğenler, bunun 
sonuçlarından zarar görenlerin haklı çıkışlarını eylem öncesinde 
“siyasi amaçlı eylem” demagojileri ile zayıflatmaya çalışmışlardır. 
Oysa bu demagojileri yapanların, temel tüketim malları, ev kirası 
vb. fiyatları ile ilgilenmezken, çalışanların maaş ve ücretlerini 
kısıtlamalarının ardındaki siyasi-sınıfsal tavır çok açık olarak 
görülmektedir.
Eylem öncesindeki açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi hiçbir baskı 
bizleri haklı mücadelemizden alıkoyamayacaktır. Yetkililerin son 
eylemde görülen kararlılık karşısında, bu konuda gereken dersi 
çıkaracaklarını umuyoruz.
Mühendis ve mimarlar, diğer çalışanlarla birlikte, bugün sahip 
olmadıkları demokratik direnme haklarını er geç alacaklar, 
giderek kendi yaşam koşullarının belirlenmesinde söz ve karar 
sahibi olacaklardır.

Emekçi halkımıza duyururuz.
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19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI 

DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLANDI
TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 iş bırakma eyleminin yıldönümü bu yıl ilk kez “19 EYLÜL TMMOB 
MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ” olarak kutlandı. 

AKP’nin gerek mesleğimize, gerekse örgütümüze yönelik baskılarının arttığı, TMMOB’nin yeniden yapılandırıp 
işlevsizleştirilmeye ve yok edilmeye çalışıldığı bugünlerde “Mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkıyoruz” demek için İl 
Koordinasyon Kurullarımızın örgütlü olduğu 43 ilde kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirildi.

ADANA ANKARA

ANTALYA AYDIN

BATMAN
BURSA
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ÇANAKKALE DENİZLİ

DİYARBAKIR EDİRNE

İNEGÖL

ESKİŞEHİR GAZİANTEP
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İSTANBUL

İZMİR

KAYSERİ
KIRKLARELİ

KOCAELİ
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MANİSA

MİLAS

MUĞLA

KRD. EREĞLİ

MERSİN

RİZE
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TEKİRDAĞ

TRABZON

TUNCELİ
VAN

ZONGULDAK
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BASIN AÇIKLAMASI
Bugün 19 Eylül. 

Bugün mimar, mühendis ve şehir plancılarının mücadele dolu 
tarihleri açısından önemli bir gün.

Bugün “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü”

Bundan 32 yıl önce, 19 Eylül 1979‘da TMMOB‘nin 
çağrısıyla mühendis, mimar ve şehir plancıları, ekonomik ve 
demokratik talepleri için ülke çapında bir günlük iş bırakma 
eylemi gerçekleştirdi.

Mimar, mühendis ve şehir plancılarının tarihe not düştükleri 
o büyük günün mücadele ve dayanışma ile özdeşleşmiş 
anlamını bugünün mücadelesi üzerinden geleceğe taşımak 
için, 19 Eylül‘ü “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutluyoruz. 

1979 Türkiye‘sinde bir yandan pahalılığın, işsizliğin ve açlığın 
diğer yandan da baskıların, kıyımların ve faşist katliamların 
kol gezdiği koşullarda TMMOB, tüm mimar ve mühendisleri 
bir günlük iş bırakma eylemine çağırmıştı.

TMMOB‘nin “bir günlük iş bırakma eylemi” çağrısını, grevli-
toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip olmadıklarından 
ücretleri tek taraflı ve çok düşük düzeyde belirlenen; 
işsizliğe, geçim sıkıntısına mahkum edilen; emekçi halkımızın 
çıkarlarını savunduğu için baskılara, kıyımlara ve saldırılara 
uğrayan mühendis ve mimarlar, büyük bir inanç ve tam bir 
kararlılık içerisinde işyerlerinde uyguladılar.

19 Eylül 1979 Çarşamba günü, 49 il ve 443 işyerinde mühendis 

ve mimarların yanı sıra; işçi, teknik eleman, memur, sağlık 
görevlisi vb. çalışanların da aralarında yer aldığı 100 bini aşkın 
çalışanın aktif olarak katıldığı eyleme teknik eğitim gören 
öğrenciler de destek verdi. Eylem aynı zamanda çalışanların 
ortak mücadelesi açısından da bir örnek oluşturdu. 

19 Eylül‘ün anlamı TMMOB‘nin tarihsel sürekliliği içerisinde 
karakterini aldığı mücadele süreçlerinde gelişmiştir. İşte 
böylesi bir mücadele gününü “Mimar, Mühendis ve Şehir 
Plancılarının Dayanışma Günü” olarak ilan etmenin ve 
kutlamanın, onurunu ve coşkusunu yaşıyoruz.

32 yıl sonra TMMOB Türkiye‘nin her yerinden sesleniyor:

Selam olsun Teoman Öztürk‘e ve arkadaşlarına.

Selam olsun 19 Eylül‘ü yaratanlara.

S e l a m  o l s u n  b u g ü n  d e  1 9  E y l ü l  a n l a y ı ş ın ın 
sürdürücülerine.

Sevgili Arkadaşlar,

TMMOB; bugünü geçmişteki bağlamlarından kopararak 
yorumlamaya dayalı görüşlerin aksine, geleceğin ancak 
geçmişin ayak izlerinden bugüne ve yarına uzanan diyalektik 
bir yol üzerinden gidilerek kazanılacağının bilincindedir. 
Bugün yaşadığımız bütün olumsuzlukların nasıl ki geçmişteki 
iktidarlar ve uygulanan politikalar ile bir bağlantısı varsa, 
bu olumsuzlukların aşılması noktasında gösterilecek çaba 
ve direncin de geçmişteki mücadele çizgimizle doğrudan 
bağlantısı vardır. 

Bu bağlamda, 19 Eylül 2011‘i TMMOB‘ye yönelik geliştirilen 
saldırı dalgasına karşı omuz omuza direnmenin bir çağrısı 
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olarak “Mesleğimize ve Örgütümüzü Sahip Çıkıyoruz” şiarıyla 
kutluyoruz.

Sevgili Arkadaşlar,

Ülkemizin son 30 yılı emperyalizmin tahakkümü altında 
yeni bir sömürü düzeninin kademeli olarak inşa edilmesi 
süreci olarak şekillenmiştir. Özal ile başlayan özelleştirme 
ve piyasalaştırma süreçleri kesintisiz olarak günümüze kadar 
uygulanarak ve ‘devlet, planlama, kontrol, düzenleme‘ 
kavramlarına savaş açılarak piyasacı düzenin alt yapısı inşa 
edilmiştir. Dünya Ticaret Örgütü anlaşmalarından biri olan 
Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ile mühendislik 
hizmetleri dahil enerjiden suya, sağlıktan eğitime, sosyal 
güvenlikten ulaşıma kadar tüm toplumsal hizmetler 
uluslararası ticarete açılmıştır. AKP İktidarı döneminde, 
emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin istekleri doğrultusunda 
ekonomik sosyal yaşam, kamu idari yapısı, personel rejimi ve 
emek süreçleri neoliberal politikalar temelinde yeniden 
düzenlenmiş, bu yönde birçok yasa çıkarılmış, mevzuat 
baştanbaşa değiştirilmiştir. Doğrudan yabancı yatırımlar, iş 
yasaları, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yerel yönetimler, tarım, 
gıda, yapı, enerji, çevre ve kırsal çevre, Ar-Ge, kamu ihaleleri 
düzenlemeleri bunlardan yalnızca bazılarıdır. 

AKP İktidarı emperyalizme bağımlılık temelinde gelişen bu 
inşa sürecinin bugünkü aktörü olarak görevini sürdürmektedir. 
AKP, ekonomik alanı neoliberal politikalarla, toplumsal 
alanı da cemaat-tarikat ağları ile kuşatma altına almıştır. 
Öte yandan yıllardır onlarca canımıza mal olan ve çözüm 
bekleyen Kürt sorunu tam anlamıyla işin içinden çıkılmaz 
bir hale getirilmiştir.

AKP, bu sürece karşı gelişen bütün muhalefeti baskı ve zor 
kullanarak etkisizleştirmeye, yok etmeye çalışmaktadır. 
Dereler özgür aksın diyenlerden basılmamış kitaplara, 
parasız eğitim isteyen öğrencilerden sendika isteyen işçilere, 
emekçilere ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu 
olan örgütümüz TMMOB‘ye kadar her kesim ciddi bir 
saldırıya maruz kalmaktadır. 

Örgütümüz TMMOB de, AKP‘nin “ustalık dönemi”ne denk 
getirdiği büyük bir saldırı altındadır. Çünkü TMMOB kolay 
lokma değildir, bir çırpıda yıkılacak ve teslim olacak bir 
örgüt değildir, AKP‘lileşmeyi kabul edecek bir örgüt değildir, 
sömürüye, baskıya ve zulme sessiz kalacak bir örgüt değildir, 
tek başına dahi kalsa “kral çıplak” demekten asla vazgeçecek 
bir örgüt değildir.

Seçimlerden önce Meclis‘ten geçirilen yetki kanununa 
dayanarak alelacele ve ardı ardına yayınladığı kanun 
hükmünde kararnameler de göstermiştir ki, AKP tam 
gaz yoluna devam etmektedir. Kamu yönetimi, piyasanın 
ihtiyaçlarına ve AKP İktidarının başkanlık sistemi heveslerine 
göre yeniden dizayn edilmektedir. 

AKP, ş imdi de TMMOB‘yi yeniden yap ı land ır ıp 

işlevsizleştirmeye ve yok etmeye çalışmaktadır. AKP İktidarı 
KHK ile kurduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde 
oluşturduğu Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile 
mesleğimizi ve örgütümüz TMMOB‘yi hedef almıştır. Çünkü 
TMMOB; çevreyi tahrip eden, kentlerimizi, kıyılarımızı, 
ormanlarımızı yağmalayan, kamusal değerlerimizi sermayeye 
peşkeş çeken anlayışın önünde bir engeldir. Çünkü TMMOB 
öznesinde insanın olduğu bir mesleğin uygulayıcıların 
örgütüdür, insan haklarından yana, barışı savunan ve bunun 
için gereğini yapan bir meslek örgütüdür. 

Eğer AKP, TMMOB‘ye karşı savaş açmışsa çok iyi bilmelidir 
ki; bizler mimar, mühendis ve şehir plancıları olarak aklın ve 
bilimin devrimci özünde cephemizi almış bulunuyoruz. 

Sevgili Arkadaşlar,

19 Eylül‘ün tarihsel anlamıyla herkesin huzurunda, ortak 
kurtuluşumuzun yegâne güzergâhı olan bu sokaklardan ve 
Türkiye‘nin her yerinden güçlü bir şekilde haykırıyoruz:

“Bilimin ve tekniğin aydınlattığı yolumuzda kararlılıkla, 
yılmadan ve usanmadan mücadele ederek örgütümüzü ve 
mesleğimizi savunacağız.”

Yaşasın TMMOB.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü.
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TMMOB 41. Dönem 3. Danışma 
Kurulu Toplant ıs ı 9 Ekim 2011 
tarihinde Ankara’da İMO Teoman 
Öztürk Toplantı Salonu’nda yapıldı. 
292 kiş inin kat ı ld ığ ı toplant ıda, 
Türkiye ’de yaşanan gel işmeler, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
kurulmasıyla TMMOB’nin yeniden 
yapılandırılmasına yönelik girişimler 
üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı‘nın TMMOB‘nin son 

TMMOB DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

6 aydaki çalışmaları ve önümüzdeki 
dönem yapılacak etkinlikleri ilişkin 
verdiği bilgi ve Türkiye gündemini 
değerlendiren konuşmasıyla başlayan 
toplantıda sırasıyla; Ali Fahri Özten 
(HKMO), Levent Dar ı (İMO), 
A. Ekber Çakar (MMO), Baran 
Bozoğlu (ÇMO), Mehmet Torun 
(MadenMO), Mustafa Alt ıokka 
(Adana İKK Sekreteri), Cemalettin 
Küçük (MetalurjiMO), Redife Kolçak 
(PeyzajMO), Ferdan Çiftçi (İzmir İKK 

Sekreteri), Cengiz Göltaş (EMO), 
Hayati Can (MMO İstanbul) Abdullah 
Bakır (İMO Adana), Başak Yetişti 
Aldı (Metalurji İstanbul), Hüseyin 
Kargın (MO İstanbul), Tores Dinçöz 
(İstanbul İKK Sekreteri), Nazmi 
Kaçar (Balıkesir İKK Sekreteri), Kader 
Cihan (OMO İstanbul), Melih Yalçın 
(MMO İzmir), Semih Oktay (MMO), 
Kadir Dağhan (GıdaMO), Selçuk 
Soylu (MMO), Tansel Önal (İMO 
Diyarbakır) konuştu. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın 
konuşması şöyle: 

Statüko-değişim, darbe-demokrasi gibi ikilemler arasında 
sürdürülen yeniden yapılanma süreci AKP eliyle tamamlanmış ve 
yeni bir Türkiye, yeni bir düzen inşa edilmiştir. “AKP devlet mi, 
hükümet mi?” gibi tartışmalar artık geride kalmıştır. Yukarıdan 
aşağıya devletin bütün kurumları ele geçirilerek ekonomik alan 
neoliberal politikalarla, toplumsal alan da cemaat ağlarıyla 
kuşatılmış ve klasik sağ partilerin düzeyi aşılarak siyasetin merkezi 
yeniden tanımlanmıştır.

AKP eliyle oluşturulan yeni düzen, ABD‘nin farklı bir yöntemle 
sürdürmeye çalıştığı Büyük Ortadoğu Projesi için de kritik 
öneme sahip bir konumdadır. NATO‘nun Lizbon Zirvesi‘nde 

kararlaştırılan ‘yeni stratejik konsept‘in ilk olarak uygulandığı Libya 
sonrası gelişen Kuzey Afrika ve Ortadoğu‘nun yeniden dizaynı 
konusunda yeni Türkiye de yerini almış durumdadır. Mısır ve 
Tunus‘da başlayan halk hareketlerinin bölgeye yayılması üzerinden 
alternatifsizliğin yarattığı boşluğu dolduran emperyalist politikalar 
ile meşruiyet zemini de yakalanmıştır.

Türkiye, ‘piyasacılıkla bütünleşmiş demokratik İslamcılık‘ olarak 
ifade edilen tanımlama ile, emperyalizmin Ortadoğu planlarının 
gerçekleştirilmesi için aynı zamanda bir rol model ülke olarak 
bölgede büyük bir işlev görmektedir. ABD‘nin Ortadoğu‘ya 
müdahalesindeki en önemli ideolojik ve askeri güç olarak konum 
alan yeni Türkiye, Suriye konusunda aldığı tutum ile de bunu açık 
bir bicimde göstermiştir. Ayrıca AKP‘nin Türkiye‘de üstlendiği 
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TMMOB DANI MA KURULU KATILIM Ç ZELGES

TMMOB Yönetim Kurulu 17 
TMMOB Yüksek Onur Kurulu - 
TMMOB Denetleme Kurulu 2 
TMMOB Genel Sekreterlik 5 
Çevre Mühendisleri Odas  4 
Elektrik Mühendisleri Odas  27 
Fizik Mühendisleri Odas  5 
Gemi Mühendisleri Odas  - 
Gemi Makina letme Mühendisleri Odas  - 
G da Mühendisleri Odas  16 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas  17 
ç Mimarlar Odas  2 
n aat Mühendisleri Odas  45 

Jeofizik Mühendisleri Odas  1 
Jeoloji Mühendisleri Odas  9 
Kimya Mühendisleri Odas  15 
Maden Mühendisleri Odas  9 
Makina Mühendisleri Odas  65 
Metalurji Mühendisleri Odas  3 
Meteoroloji Mühendisleri Odas  - 
Mimarlar Odas  5 
Orman Mühendisleri Odas  3 
Petrol Mühendisleri Odas  - 
Peyzaj Mimarlar  Odas  12 
ehir Planc lar  Odas  5 

Tekstil Mühendisleri Odas  - 
Ziraat Mühendisleri Odas  12 
l Koordinasyon Kurulu Sekreterleri 13 

TOPLAM 292 

misyonun bölgedeki tamamlayıcısı konumundaki Müslüman 
Kardeşlerin aldığı pozisyon, emperyalizmin isteklerine cevap verir 
niteliktedir. 

Kürecik‘e kurulacak olan NATO füze kalkarı radar sistemi ile 
hem emperyalist egemenliğin güvencesi hem de İsrail‘in güvenliği 
sağlanacaktır. AKP‘nin bu dizginsiz işbirlikçiliği, bölgemizde ve 
ülkemizde halkları birbirine düşman edecektir. 

AKP‘nin, arkasında emperyalizmin yeni egemenlik ve paylaşım 
arayışlarının ve kapitalizmin krizini aşmaya dönük olarak 
ekonominin askerileştirilmesinin yattığı büyük çaplı politikaların 
taşeronluğunu yapma hevesi geleceğimizi yok edecek bir 
dönemecin eşiğindedir. Bu dönemeç bağımsız bir Türkiye için 
ayağa kalkmanın gerektiği bir dönemeçtir.

Ülkemiz emperyalizmin egemenlik planlarının kıskacında şekil 
almakta ve küresel kapitalizme entegrasyonunun sağlanması 
yolunda yapılandırılmaktadır. AKP eliyle oluşturulan yeni 
Türkiye‘nin yeni statükosunun bu amaçla muhafaza edilmesi ve 
sürekliliğinin sağlanması ihtiyacından dolayı da büyük bir baskı 
ve korku rejimi yaratılmıştır. İktidara karşı gelişen her tepki ve 
muhalefet yok edilmek istenircesine baskıya ve zorbalığa maruz 
kalmaktadır. Hopa‘dan, Tortum‘a ve Gerze‘ye kadar her düzlemde 
halkın karşısına devletin baskı ve zor aygıtları çıkmakta ve terör 
estirmektedir. Artık sadece muhalif kesimler değil halkın doğrudan 
kendisi de iktidarın potansiyel hedefi haline gelmiştir.

Dağdan ovaya gibi betimlemeler ardından Kürt sorununun 
çözümünde demokratik sürecin işletileceği aldatmacasıyla iç 
savaş koşullarını olgunlaştıran şiddet yöntemlerine başvurulmuş, 
yasal siyaset temsilcilerinden belediye yöneticilerine kadar tüm 
demokratik temsilciler cezaevlerine atılmıştır. Kör şiddetin kol 
gezdiği, sivil ölümlerinin ve kaçırmaların, gözaltı ve tutuklamaların 
yaygınlaştığı şu günlerde barış, kardeşlik ve bir arada yaşam 
cümleleri edebi bir nitelemenin ötesine geçmemektedir. Barışın 
ve bir arada yaşamın sesi boğulmaktadır. Bu koşulların bozulması 
gerekmektedir. Bu koşullar da ancak demokratik alanın yeniden 
kurulması ve silahların yerini sözlere bırakması ile mümkündür. 

12 Eylül faşist darbesi ile hesaplaşma söylemleri üzerinden siyasi 
alanı biçimlendiren AKP, Kanun Hükmünde Kararname çıkarma 
yetkisini yangından mal kaçırırcasına kullanarak kamu yapısını 
yeniden düzenlemiştir. 12 Eylül‘ün AKP ile sürdüğü gerçeği, 
ileri demokrasi ve darbe karşıtlığı söylemlerinin duvara çarptığı 
KHK‘ların çıkarılması sürecinde yeniden görülmüştür. Kamu 
anlayışı, kamu idari yapısından artık tamamen tasfiye edilmiştir. 
24 Ocak kararları ile başlayan ve 12 Eylül faşizmi ile şekillenen 
piyasalaştırma ve özelleştirme uygulamaları ile günümüze kadar 
kademeli olarak sürdürülen neoliberal politikalar ile birlikte 
“devlet,  planlama, denetim, düzenleme” kavramlarına adeta savaş 
açılarak piyasacı düzenin alt yapısı inşa edilmiştir. AKP de doğal 
olarak, alt yapısı yıllar içerisinde oluşturulan bu piyasacı düzenin 
üst yapısını oluşturmak için KHK‘lar ile kamu idari yapısını 
düzenleme görevini yerine getirmiştir. Bu süreci izleyecek olan 
adımları da, bu ihtiyaca uygun bir anayasanın oluşturulmasıdır. 

Hem mesleğimiz hem de örgütümüz, yapısı gereği KHK‘lar ile 
ortaya çıkan sonuçtan doğrudan etkilenmektedir. Bakanlıkların 
yapısında meydana gelen değişiklikler sonucu hem mesleğimizin 
Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS)‘nın da bir gereği olarak 
uluslararası ticarete açılması sağlanmakta hem de TMMOB‘nin 
örgütlülüğü Meslek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çatısı altında 
yok edilmeye, tasfiye edilmeye çalışılmaktadır. Öte yandan meslek 
alanlarımız ile ilgili olarak; akıttıkları suyun önünde var saydıkları 
tüm çakılları da bu şekilde oluşturdukları kamu yönetimi eli ile 
temizlemiş bulunmaktadırlar.

Bugün AKP‘nin mesleğimizi ve örgütümüzü hedef alan KHK 
saldırısı karşısında direnmek, sadece biz mimar, mühendis, şehir 
plancıları ve onların örgütü olan TMMOB‘nin korunması ve 
kurtarılması anlamına gelmemektedir. Çünkü bizim mesleğimiz, 
örgütümüz halkımızın ve ülkemizin yaşamının odak noktasında 
yer almaktadır. Doğal olarak bu saldırı dalgasına karşı direnmek 
ülkemiz ve halkımızın geleceği için de direnmek anlamına 
gelmektedir. 

Bunun gereklerinin emek ve demokrasi güçleri ile ortaklaştırılan 
bir mücadele hattı ile yerine getirilebileceğini de çok iyi biliyoruz. 
“Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber, ya hiç birimiz” sözümüz 
şimdi her zamankinden daha fazla anlamlı.

Şimdi önümüzdeki görev dün gerçekleştirdiğimiz 8 Ekim 
mitinginde oluşturduğumuz sokak meclisinin oturumlarını tüm 
Türkiye‘de emek ve demokrasi güçleri ile birlikte gerçekleştirmek. 
Bu ülkenin sokakları ve alanları bizi bekliyor.

Hepimize kolay gelsin.
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İçtenlikle, bıkıp usanmadan “yeter artık” dedik, olmadı.

1 Eylül arifesinde Hükümetin yıllardır içeride süren sorun 
“çözmeme” çabasının daha da sertleşmesi bir yana kapı 
komşumuz Suriye‘ye de yöneldik muhtelif gerekçelerle.

Oysa çok değil 2003‘te Irak‘a binlerce ton “demokrasi” 
götüren uçaklara -ne yazık ki- ev sahipliği yapmıştık.

Türkiye insanının yüz akı olan ve komşumuz ülke halklarına 
-Hükümetlerine değil- biz sizin dostunuzuz dememizi 
sağlayan ise tezkerenin reddi için harcadığımız çabalardı.

Şimdi “içeride-dışarıda ölmek, öldürmek istemiyoruz, 
demokratik ortamlarda her yerde herkesle eşit, adil yaşamak 
istiyoruz” demek bile kabul edilemez bir noktaya geliyor.

Bugün 1 Eylül. Dünya Barış Günü.

Bu tarih bir savaşın bittiği gün değil, başladığı tarih. O savaş 
arkasında elli iki milyon ölü, milyonlarca yaralı, sakat ve 
moloz yığını haline gelmiş kentler ile acı ve gözyaşı bıraktı. 
Hatırlatmak isteriz: Türkiye nüfusu o tarihlerde 17-18 
milyondu, şimdi ise 74 milyon!

Türkiye‘de bulunanlar, bu topraklarda insanca yaşamak 
isteyenler adına hiç uzatmadan, dolandırmadan bir kez 
daha söylüyoruz:

2011 yılının 1 Eylül‘ündeyiz ve ne yazık ki bizde barış yok. 
Barış ne kelime bugünlerde ülkemizde uçaklar yıllardır 
şiddetle, savaşla çözemediğimiz Kürt sorununun “çözümü” 
için, bir kez daha, yine savaş için kalkıyor. Suriye için benzer 
süreç kapıda.

Sözün yine anlamının azaldığı günlerdeyiz ama umutla 
sesleniyoruz, sesleneceğiz. 

İkinci dünya savaşının başladığı gün 1 Eylül, ilk sözümüz 
sanadır:

Evet, sen elli iki milyon ölü, milyonlarca yaralı, sakat ve 
moloz yığını haline gelmiş kentler ile acı ve gözyaşına yol 
açan saldırının başladığı gün‘sün.

Biliyoruz ve bütünüyle farkındayız, kabahat sende değil. 
Seni kirletenlere inat, savaşı bitirmek değil savaşmamak, 
başlatmamak marifet olsun diye, o nedenle artık sen Dünya 
Barış Günü‘sün.

Yine biliyoruz ki savaşmamak ve yerine barışı tesis etmede, 
marifet öncelikle güçlü olanın elindedir, o nedenle sözümüz 
Hükümetedir:

Bu ülkenin, bu coğrafyanın yoksul gençlerini savaşa/

savaşlara sürüklemeyin, sorunları çözme cesareti gösterin, 
silahı ve şiddeti değil demokratik, eşit, adil bir yaşamı 
savunun, bunu insanımıza, Ortadoğu‘nun halklarına çok 
görmeyin.

Sorumluluğunuz ağır; yüzünüzü içeride-dışarıda savaşa 
döndünüz.

Dönüp düne bakın! Dönüp tarihe bakın!

Evet, barış sabır ister, acıları hızla azaltmak cesaret 
ister, insana, demokratik ortama güven ister; bu ortamı 
sağlayacak eşitlikçi, adil, insan haklarına uygun, bir arada 
yaşam duygusunu geliştirecek demokratik adımlar atılmasını 
ister... Bunlar mümkün ama önce tüm bunları yapacak bir 
Hükümet ister.

Sözümüz silah ve şiddetle davaları için mücadele ettiğini 
düşünenleredir:

Dönüp düne bakın! Çekilmiş acılar, dökülen kanlar yetmez 
mi?

Dönüp tarihe bakın! Silahların sesinin olduğu yerde 
insanın sesi çıkmaz, duyulmaz. İnsana ihtiyacı olan tetiğe 
dokunmaz.

Sözümüz basınadır:

Savaş çığırtkanlığı yapan, baskının aracı olan, değerlerin 
değil silahların gölgesinde kalem tutanların işidir tetikçilik, 
kimseye yakışmaz. Sorumluluğunuz büyük, hep birlikte 
sınavdan geçiyoruz ve siz en görünür yerdesiniz.

Sözümüz insana yani sana ve kendimize, vicdanlara; bir 
anadan doğan, kalbi öldürmek için değil yaşam için atan 
herkesedir:

Kendimizi kandırmayalım, birbirimizi kandırmayalım. Eğer 
öyle düşünen -bir an için bile olsa- varsa tekrar hatırlatalım. 
Ne bizde ne başka coğrafyalarda, ne dün ne bugün öldürmek 
çare oldu, daha fazlası hiç olmayacak.

Neredeyse her evde, evde değilse komşuda, mahallede, 
köyde yitirdiğimiz bir canımız var, anaları, çocukları, eşleri, 
kardeşleri var.

Kim olursa olsun silaha, şiddete destek vermeyelim, 
vermediğimizden daha güçlü olarak çözüm için eşitlik, 
demokrasi, adalet isteyelim.

Bir kez daha sesleniyoruz: Savaş değil barış, Artık kimse 
ölmesin!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

DİSK, KESK, TMMOB, TTB
SAVAŞ DEĞİL BARIŞ; ARTIK KİMSE ÖLMESİN!

 DİSK, KESK, TMMOB, TTB 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde ortak çağrıda bulundular.

• basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları
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Hesap sorulmayan 12 Eylül anlayışı demokrasi ve özgürlüklerin 
gelişmesinin önündeki en büyük engeldir!

12 Eylül askeri faşist darbesinin üzerinden 31 yıl geçti. Fakat 12 
Eylül hukuku hâlâ geçerlidir, hâlâ güncelliğini korumaktadır, 
12 Eylül Anayasası temel hükümleriyle hâlâ yürürlüktedir. 12 
Eylül yöneticileri tarafından çıkarılan yasalar ve kurumlar da 
bugün yürürlüktedir.

Bizzat darbeciler tarafından hazırlanan çalışma yasalarının 31 
yıldır geçerliliğini koruyor. 12 Eylül‘ün siyasi, sosyal ve ideolojik 
sonuçları da hâlâ geçerlidir.

Bugün insan haklarından, Kürt sorununa, sendikal hakların 
ayaklar altına alınmasından adalet mekanizmasına, basın yayın 
araçlarındaki sansürden üniversite özerkliğinin yok edilmesine, 
şovenizmin yaygınlaşmasından militarizm övgüsüne... ve krizi 
hızlandıran ekonomik politikalara kadar hayatımızı karartan 
bütün uygulamaların kökeninde 12 Eylül‘de çizilen toplumu 
yeniden biçimlendirme projesi vardır. Bu projenin sonuçları 
kendisini bugün her alanda yozlaşma, çürüme, çözümsüzlük 
olarak göstermektedir.

12 Eylül faşizmi koşullarında, bir askeri yönetimin baskı ve terör 
uygulamalarıyla desteklenen ekonomik önlemler paketinin 
sonuçları, 12 Eylül‘ün sınıf rengini bütünüyle ortaya koymaktadır. 
24 Ocak Kararları‘yla başlayan süreçte halktan tekellere büyük 
değerler aktarıldığı daha açık görülmektedir ve bu dönemde 
zenginler daha zenginleşmiş, fakirler daha fakirleşmiştir. Yani 
12 Eylül‘de halk kaybetmiş, tekeller kazanmıştır! 

Bu ülkede 12 Eylül‘e giden karanlık yolda 1 Mayıs 1977 
yaşanmıştır. 40‘ın üzerinde yurttaşımız katledilmiştir.

Bu ülkede Maraş-Çorum-Sivas katliamları yaşanmı, yüzlerce 
insan kadın, çocuk, yaşlı demeden vahşice öldürülmüştür.

Bu ülkede üniversiteli gençlerimizin üzerine kurşunlar sıkılmış, 
bombalar atılmış ve yüzlerce gencimiz öldürülmüştür.

Bu ülkede ilerici - devrimci akdemisyenler, emniyet  müdürleri 
- gazeteciler siyasal suikastlara uğramışlardır.

Bu ülkede günde onlarca kişinin öldüğü - öldürüldüğü günler 
yaşanmıştır. El bombaları - makineli tüfekler günlük hayata 
girmiş, işkenceler mahalle karakollarına kadar yaygınlaşmıştır.

Bu ülkede, yurttaşlar bizzat devlet tarafından ayrımcılığa 
uğramış, kültürleri reddedilmiş, kimlikleri inkâr edilmiş, 
evlerinden, köylerinden yurtlarından sürülmüş ve yine devlet 
tarafından yıllarca unutamayacakları acılar yaşatılmıştır.

Gencecik insanlar darağaçlarına çekilmiş, “kaçtı” diye vurulmuş, 
işkencede katledilmişlerdir.

Sendikalar, partiler, dernekler kapatılmış, mallarına el konulmuş, 
binlerce insan yargılanıp fişlenmiş, gazeteler, kitaplar, filmler 
toplatılıp yakılmış, insanlar sürgünlere gönderilmiştir.

Dünyada pek çok ülkede benzer karanlık dönemlerle 
hesaplaşılmış, sorumlular yargılanarak cezalandırılmış fakat 
ülkemizi 50 yıl geriye götüren, bütün bu acıları yaşatanlardan 
hesap sorulmamış, aksine korunmuşlardır.

Günümüzde ise bu erozyon AKP iktidarı tarafından 
sürdürülmektedir.

AKP genel seçimlerden aldığı çoğunluk iradesini, devlet ve 
toplum üzerinde tam bir tahakküm kurma gerekçesi olarak 
kullanmakta, sivil toplumu ve devleti kuşatmakta, başkanlık 
sistemine yönelen “tek parti” siyaset çizgisi izlemektedir. 

AKP, geleneksel devlet yapısını “demokratikleştirdiği” 
demagojisini yaparken, esasen yaptığı şey, YÖK, RTÜK, 
HSYK ve diğer 12 Eylül kurumları da dahil olmak üzere, bütün 
antidemokratik yapıları AKP‘lileştirmekten ibarettir. Kendi 
medyasını, polisini, yargısını yaratarak herkesi dinleyen ve 
izleyen büyük bir gözaltı düzeni, kendisine biat eden bir toplum 
oluşturmak istemektedir.

Bu süreçte ülkemizdeki tüm muhalif unsurlar giderek baskı 
altına alınıp edilgenleştirilmekte ve susturulmaktadır. Böylelikle 
Türkiye, uluslararası sermayenin kolaylıkla avlanacağı özel bir 
alana dönüştürülmek istenmektedir. Bu amaçla tüm kurumların 
önce içi boşaltılarak değersizleştirilmekte, sonra da bir pazarlama 
tekniği olarak yok pahasına peşkeş çekilmektedir. 

12 Eylül‘ün bile dokunmaktan çekindiği Kıdem Tazminatı 
hakkımıza göz diken AKP hükümeti Cumhuriyet tarihinin en 
büyük saldırısına hazırlanmaktadır.

AKP iktidarı döneminde sendika kapatmaları ve gözaltılar 
sürmektedir.

Domino taşları gibi birbirini tetikleyen bütün bu olumsuzluklar 
dini bağnazlığı ve ırkçılığı kışkırtmakta, farklı düşünenlere karşı 
linç psikolojisini gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası haline 
getirmektedir.

Toplumumuz yüzyıllardır birbirlerine “kardeşim” diye seslenen 
bir dayanışma ve barış kültüründen uzaklaştırılarak Türk-Kürt 
düşmanlığının dipsiz uçurumuna doğru itilmektedir. 

Bu ülkede halkın birarada yaşama arzusu yine yöneticiler 
tarafından rencide edilmekte, kardeşlik yerine düşmanlık, eşitlik 
yerine ayrımcılık, barış yerine savaş ikame edilmektedir. Savaşı, 
daha büyük bir savaşla çözmeye çalışan, ülkeyi kan, gözyaşı, acı 
ve yoksulluğa sürüklemeye çaba gösteren başka bir yönetimi 
dünyada bulmak zordur. 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: 12 EYLÜL AKP İLE SÜRÜYOR!..
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 12 Eylül darbesinin yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.
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Etnik ve dinsel farklılıklardan doğan gerilimlerin artarak 
devam ettiği günümüz koşullarında, herkesin temel hak ve 
özgürlüklerine sahip olmasıyla sağlanacak toplumsal bir barış 
çağrısının önemi artmaktadır. 

- Savaş çığırtkanlığının arttığı, 

- Şiddetin ve şiddet kültürünün toplumun dokularına 
yöneldiği,

- Emeğe karşı saldırıların hız kesmeden sürdüğü,

- Emekçilerin ana gündemi olan işsizliğin, yoksulluğun ve 
pahalılığın arttığı,

- 12 Eylül 1980 darbesi ile faili meçhullerin, işkencelerin, 
idamların, yüzbinlerce gözaltı ve tutuklamaların karanlıkta 
bırakılması ve 12 Eylül darbecilerinin hâlâ yargılanmamış 
olmasının önümüzde tarihsel bir görev olarak durduğu 
koşullarda toplumsal muhalefetin sesini yükseltmesi de tarihsel 
bir gerekliliktir. 

Kürt ve Türk emekçilerinin sömürüye ve kapitalizme karşı 
mücadelesinin örgütlenmesi, temelde, barış içinde özgürlükçü 
bir geleceğin öngörülmesiyle mümkündür. Türkiye‘nin temel 
ihtiyacı ve toplumsal barışın gerçek yolu, hak ve özgürlüklerinin 
geliştirilmesine dayalı bir demokratikleşmeden geçmektedir.

12 Eylül bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmalı ve başta Kenan 
Evren olmak üzere bütün 12 Eylülcüler yargılanmalıdır!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

ARTIK YETER!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Türk 
Tabipleri Birliği, Hakkari`de yaşanan saldırı üzerine 
19 Ekim 2011 tarihinde ortak bir basın açıklaması 
yaptı. 

Barış içinde, kardeşçe bir arada yaşama umudumuz 
bugün Hakkari‘den gelen haberle bir kez daha 
dinamitlendi, gencecik insanların ölümüyle yüreğimiz 
bir kez daha yandı. Ölen canlarımızın ailelerine 
başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Silahlı saldırıdan, patlayan mayından, açıkçası 
yaşanan bu kirli savaştan gelen ölüm haberlerine artık 
tahammülümüz kalmadı. Biz artık “başsağlığı dilemek” 
istemiyoruz.

Bugün gelinen noktada, yıllardır oynanan senaryoyu 
tekrarlamak yerine hepimizin olaylara sağduyuyla 
yaklaşması gerekiyor. Toplumu kamplara bölecek, 
Türkiye‘yi bir iç savaşa sürükleyecek, aynı topraklar 
üzerinde yıllardır birlikte yaşayan halkları birbirine 
düşman edecek açıklamalardan, yaklaşımlardan 
hepimizin kaçınması gerekiyor. 

On yıllardır süren ve on binlerce insanımızın 
ölümüne neden olan bu savaşta tarihin bir kez daha 
tekrarlanmasına, şiddetin ve silahların hayatımıza 
egemen olmas ına iz in vermemek hepimizin 
sorumluluğudur. 

Şimdi, şiddeti öne çıkaran anlayışa karşı barışın çığlığını 
yükseltme zamanıdır. 

Biz, barışın ancak demokrasi ortamında sağlanabileceğine 
inanıyor ve şiddet ortamından medet umanları bir 
kez daha uyarıyoruz. Bir arada kardeşçe yaşamı 
savunmak, sağduyulu demokratik yaklaşımları egemen 
kılmak tarihin bize yüklediği görev olarak önümüzde 
duruyor.

Başta Meclis ve Hükümet olmak üzere tüm siyasi 
partileri, emek ve meslek örgütlerini, sorunlarımızın 
çözümü yönünde barışı esas alan tüm demokrasi 
güçlerini ve demokratik Türkiye özlemi taşıyan herkesi 
“silahlar sussun, akan kan dursun” diye yüksek sesle söz 
söylemeye, barışı egemen kılmak için çaba göstermeye 
çağırıyoruz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Tabipleri Birliği

12  EYLÜL ASKER İ  DARBES İ 

MİTİNGLERLE PROTESTO EDİLDİ
12 Eylül Askeri Darbesi 31. yıldönümünde Ankara ve 
İstanbul’da düzenlenen mitinglerle protesto edildi. 11 Eylül 
günü İstanbul’da Kadıköy Meydanı’nda, Ankara’da Kolej 
Meydanı’nda yapılan mitinglere TMMOB de üyeleriyle 
katıldı. Düzenlenen mitinglerde darbeci anlayışın bugün 
de devam ettiğine dikkat çekildi.
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Türkiye iş kazaları ve 
mes l ek  ha s ta l ık la r ı 
sayısının en yüksek olduğu 
ülkelerden birisidir. Resmi 
kayıtlara göre 2000-2009 
döneminde ülkemizde 
784 binden fazla iş kazası 
olmuş ve bu kazalarda 10 
binin üzerinde emekçi 
yaşam ın ı  y it i rmişt ir. 
Resmi kayıtlara girmeyen 
iş kazaları ya da meslek 
hastalıkları nedeniyle 
ölen veya sakat kalan emekçilerin sayısını tahmin 
edebilmek ise neredeyse imkânsızdır.

Böyle bir ortamda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanındaki en 
geniş kapsamlı etkinlik olan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kongresi‘nin 19.‘su İstanbul‘da gerçekleştiriliyor. Ancak 
uluslararası düzeyde yapılan bu kongrenin kaygısının 
işçilerin sağlığı ve güvenliği olmadığı adından bile 
anlaşılmaktadır. İşçi sağlığı yerine “iş sağlığı” kavramını 
tercih eden Kongre, işçinin değil işin sağlığını yani 
işletmenin verimliliğini, kârlılığını hedeflemektedir. Zaten 
Kongre amacını “...Tüm dünyada önleme kültürünün 
yaygınlaşmasını sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliği ile 
bağlantılı yeni bilgi ve tecrübelerin alışverişine olanak 
tanımak” biçiminde açıklamaktadır. Yani Kongre, iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının emek sömürüsüne 
dayanan kapitalist üretim sisteminin bir sonucu olduğunu 
görmezden gelerek, iş sağlığı ve iş güvenliğini bir kültür 
meselesi olarak göstermeye çalışmaktadır.

Kongrenin düzenleyicilerinden ve ev sahibi konumunda 
bulunan Çalışma Bakanlığı, Türkiye‘de emekçilerin 
sağlığı ve güvenliğinden sorumlu kurumların başında 
gelmektedir. Ancak Bakanlık, emekçilerin can güvenliğini 
sağlayacak düzenleme ve denetimleri yerine getireceğine; 
küresel rekabeti yani işletmelerin kârlılığını gerekçe 
göstererek emekçileri koruyan mevcut düzenlemeleri 
dahi ortadan kaldırmakta ve denetim görevini gerektiği 
gibi yerine getirmemektedir. Öyle ki Kongre ile ilgili 
açıklama yapan Bakanlık Müsteşarı Dr. Sıddık Topaloğlu, 

“Bu kongre bizim için 
bir milat olacak. Kongre 
sayesinde iş güvenliği 
konusunda Türkiye bir 
referans ülke pozisyonuna 
yükselecek. Bu kongreyi 
yapmak bize hem prestij 
hem de çevre ülkelere 
iş  güvenliğ i  tecrübesi 
transfer etme konusunda 
yetkinlik sağ layacak” 
diyerek Devletin bakış 
açısını özetliyor.

Ayrıca Kongre‘nin yanı sıra İş Güvenliği Fuarı‘nın 
da öneminin büyük olduğunu ifade eden Topaloğlu, 
“İnşaatlarda kullanılan baretten tutun da, kimya 
sektöründe çalışanların giyeceği özel çizmeye ya da yalıtkan 
paspaslardan güvenlik kemerlerine, madenlerde kullanılan 
dedektörlere kadar tüm malzemeler bu fuarda sergilenir. 
Bu malzemeleri bölge ülkelerine satma konusunda da çok 
büyük fırsatlar olacak” diyerek işçi sağlığı ve güvenliği 
alanındaki piyasalaştırma planlarının boyutlarını gözler 
önüne seriyor. 

AKP iktidarı iş kazası sonucu ölümlerin yüzde 17 azaldığını 
belirtiyor. Oysa İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Meclisi‘nin araştırmalarına göre 2010 yılının ilk sekiz 
ayında en az 238 işçi hayatını kaybederken, 2011 yılının 
ilk sekiz ayında hayatını kaybeden işçi sayısı en az 376‘ya 
ulaştı. Yani iş kazası sonucu ölümler geçen yıla göre yüzde 
60 civarında arttı.

Keza meslek hastalıklarının tespiti açısından da ülkemizin 
durumu içler acısıdır. 2009 SGK İstatistiklerine göre sadece 
429 meslek hastası bulunmaktadır. Oysa eski Çalışma 
Bakanı Ömer Dinçer bile bu sayının 100 bin civarında 
olduğunu belirtmektedir. Uluslararası araştırmalara göre 
ise meslek hastalıklarının görülme sıklığı çalışan nüfusun 
binde 4‘ü ila binde 12‘si arasında değişmektedir. SGK‘nın 
son açıklamasında ülkemizde çalışan nüfusun 24 milyon 
olduğu belirtilmekteydi. Yani gerçek meslek hastası sayısı 
100 bin ila 300 bin arasında değişmekte ve bu durum tespit 
edilmemektedir.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: 

CAN GÜVENLİĞİ, İŞ GÜVENCESİ İSTİYORUZ!
DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve 
İstanbul Tabip Odası 12 Eylül 2011 Pazartesi günü Taksim Tramvay Durağı`nda 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kongresi`ne karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın Açıklamasını DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün okudu. 
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İş kazaları (işçi sağlığı ve işçilerin can güvenliği), 
işçilere yönelik baskıların en çıplak biçimlerini gözler 
önüne sermektedir. İşçiler yoğun ve uzun iş saatlerinde, 
basit güvenlik önlemlerinin alınmadığı koşullarda 
çalışmaktadır. Bunun nedeni işin güvencesizlik temelinde 
örgütlenmesidir. Yani işin parçalanarak yapılması ve işçinin 
örgütsüzleştirilmesidir. AKP iktidarı güvencesizliği yasal 
bir zemine oturtmaya çalışmaktadır. 27 Kasım 2010‘da 
çıkarılan yönetmelikle işçi sağlığı piyasanın ellerine teslim 
edilmiştir. Torba yasa ve sırada bekleyen ulusal istihdam 
stratejisi saldırıları, güvencesiz istihdamı derinleştirecek 
uygulamalardır. Diğer yandan AKP iktidarı Diyanet 
hutbeleri ile, Başbakan Erdoğan‘ın “ölüm bu işin kaderinde 
var” söylemleriyle iş kazalarının manevi meşruiyetini de 
oluşturmaya çalışmaktadır.  

Tüm iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir. 
Önlenebilir oldukları halde gerçekleştiği için bunları “iş 
cinayeti” olarak tanımlamak gerekir. Bu bağlamda Çalışma 
Bakanlığı, Türkiye‘deki iş cinayetlerinden sorumlu olan 
kurumların başında gelmektedir. Çünkü işçileri korumak 
devletin görevidir. 

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak sermayenin 
daha fazla kar uğruna emekçilerin yaşamlarını hiçe 
saymalarını ve bu noktada işçi sağlığı ve güvenliğinin 
piyasalaştırılmasının bir göstergesi olan 19. Dünya İş 
Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi‘ni protesto ediyoruz...

Can güvenliği, iş güvencesi istiyoruz!

DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği
KESK İstanbul Şubeler Platformu
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
İstanbul Tabip Odası

Ankara’da 8 Ekim’de on binlerin katılımıyla gerçekleştirilen 
“ İNSANCA B İR YAŞAM İÇ İN, EŞİT-ÖZGÜR-
DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE” mitingi ile “Sokak 
Meclisi”ni kuran emek ve demokrasi güçleri, emekçilerin 
sorunlarına dikkat çekmek için eylemlerini sürdürüyor. 12 
Ekim 2011 Çarşamba günü, 18.00–22.00 saatleri arasında 
birçok ilde “Grevsiz Toplu Sözleşme, Toplu Sözleşmesiz 
Sendika Olmaz!” şiarıyla meşaleli yürüyüş ve oturma eylemi 
gerçekleştirildi.

Ankara‘da Kolej kavşağında toplanan yüzlerce kişi ‘‘Grevsiz, 
toplu sözleşmesiz sendika olmaz‘‘ yazılı pankart açarak, 

SOKAK MECLİSİ “GREVLİ TOPLU SÖZLEŞME HAKKI” İÇİN 

İLLERDE MEŞALELİ YÜRÜYÜŞLE BİR ARAYA GELDİ

ellerinde meşalelerle Sakarya Caddesi‘ne yürüdü. Burada bir 
açıklama yapan KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu‘nda 
yapılması öngörülen değişikliklerin çalışma yaşamını daha 
da geriye götüreceğini söyledi.

Tombul‘un ardından, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa Özarslan ve DİSK adına 
Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen de birer konuşma 
yaparak, grevli toplu sözleşme hakkı için yapılan eylemleri 
desteklediklerini söylediler. 
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TMMOB Trabzon Kent Sempozyumu 8-10 
Eylül 2011 tarihlerinde Hamamizade İhsan 
Bey Kültür Merkezi`nde düzenlendi.

Üç gün süren sempozyum kapsamında 
düzenlenen 13 oturum ve 2 panelde kent 
planlaması, Trabzon tarihi, kentsel dönüşüm, 
kent sosyolojisi, enerji ve doğal kaynaklar, 
tarım, orman ve hayvancılık, Trabzon‘da yerel 
yönetim, sosyo-ekonomik durum ve işsizlik, 
çevre ve atık yönetimi, Trabzon‘da kadın 
olarak yaşamak, turizm, kent bilgi sistemleri, 
doğal afetler ve afet yönetimi, ulaşım, Trabzon 
- Erzincan Demiryolu konuları ele alındı. 

Sempozyumun açılışına katılan TMMOB 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa 
Erdoğan da bir konuşma yaptı. 

 İzmir Karaburun’da 
8 - 1 1  E y l ü l  2 0 1 1 
tarihlerinde düzenlenen 
“6. Karaburun Bilim 
Kongresi”nin üçüncü 
gününde gerçekleştirilen 
“Demokra t ik  K i t l e 
Örgütleri ve Sendikaların 
Sınıf Mücadelesindeki 
Yeri: Türkiye Örneği” 

KARABURUN BİLİM KONGRESİ`NDE DEMOKRATİK 
KİTLE ÖRGÜTLERİ VE SENDİKALARIN SINIF 

MÜCADELESİNDEKİ YERİ TARTIŞILDI

başlıklı oturumda bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB temsilcileri “birleşik mücadele” vurgusu yaptı. 

Sınıf mücadelesinde sendikaların ve demokratik kitle 
örgütlerinin yerinin tartışıldığı ve Eğitim Sen İzmir 3 No‘lu 
Şube‘den Ulaş Yasa‘nın yönettiği oturumda KESK Genel 
Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, 
TTB Merkez Konsey Başkanı Eriş Bilaloğlu ve TMMOB İzmir 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan Çiftçi konuşmacı 
olarak yer aldılar.

23. MÜHENDİSLİK DEKANLARI 
KONSEYİ TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB’nin de üyesi olduğu Mühendislik Dekanları 
Konseyi’nin 23’üncü toplantısı 14-15 Ekim 2011 
tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde 
yapıldı. TMMOB’yi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı’nın temsil ettiği toplantıda, mühendislik 
fakültelerinin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. 

TRABZON KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİM 
PROGRAMLARI AKREDİTASYON 
KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve 
Akreditasyon Derneği (MÜDEK)’nin mühendislik 
alanında eğitim programlarının değerlendirilmesi ve 
akreditasyon kararlarının alınmasında bağımsız bir organı 
olan Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu 
(MAK) toplantısı 10 Eylül 2011 tarihinde İstanbul’da 
yapıldı. Toplantıya, TMMOB’yi temsilen Prof. Dr. Müfit 
Gülgeç katıldı. Toplantıda 2011 yılında MÜDEK’e akredite 
olmak için başvuruda bulunan mühendislik programlarının 
değerlendirmesinde görev yapacak takımlar oluşturuldu.
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TBM’DEN BARIŞ ÇAĞRISI

Türkiye Barış Meclisi silahların susması, Kürt sorunun barışçıl 
ve demokratik çözümü ve herkes için demokrasinin, insan 
haklarının, özgürlüklerin, sosyal adaletin tesisi için 1 Ekim 
Cumartesi günü Sakarya Meydanı`nda basın açıklaması yaptı. 
Eyleme, TMMOB, DİSK, KESK ve TTB de destek verdi. 

Basın açıklamasını okuyan Türkiye Barış Meclisi Dönem 
Sözcüsü Metin Bakkalcı milletvekillerini barıştan ve çözümden 
yana tutum almaya çağırdı. TMMOB Başkanı Mehmet 
Soğancı, KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, Türk 
Tabipleri Birliği Başkanı Eriş Bilaloğlu ve DİSK Bölge Temsilcisi 
Kani Beko da barışçıl bir çözüme fırsat tanınması için operasyon 
ve çatışmaların son bulmasını istediler.

TMMOB’DEN 

SAĞLIKÇILARIN EYLEMİNE DESTEK
Aralarında Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Dev Sağlık-İş`in 
de bulunduğu sağlık meslek örgütleri, Sağlık Bakanlığı’nın 
kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) hayata geçirmek 
istediği düzenlemelere karşı 17 Eylül 2011 tarihinde TTB 
Merkez binasından Sağlık Bakanlığı’na yürüyerek bir basın 
açıklaması yaptılar. TMMOB’nin de destek verdiği eylemde 
AKP`nin sağlıkta özelleştirme çalışmaları protesto edildi.

 Eyleme, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
da katıldı.

TMMOB, DİSK’İN EYLEMİNE 
DESTEK VERDİ

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, kıdem 
tazminatının kaldırılmasına yönelik girişimler, özel istihdam 
büroları ve torba yasayla getirilen örgütsüzleştirme ve 
güvencesizleştirmeye yönelik düzenlemelere karşı 3 Ekim 
2011 tarihinde TBMM önünde bir basın açıklaması yaptı. 
DİSK Yönetim Kurulu, DİSK Başkanlar Kurulu ve DİSK’e 
bağlı sendikaların katılımıyla gerçekleştirilen eyleme 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da 
katıldı.
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TMMOB’DEN KESK’İN GREVLİ 
TOPLU SÖZLEŞME HAKKI 

EYLEMLERİNE DESTEK
Kamu Emekçileri Sendikaları (KESK), grevli toplu sözleşme 
hakkı için 14 Ekim Cuma akşamı çeşitli kentlerde AKP 
il binalarına yürüyüş düzenleyerek, oturma eylemi yaptı. 
KESK’in eylemlerine TMMOB de destek verdi.

 Ankara‘da gerçekleştirilen eylem için Selanik Caddesi‘nde 
toplanılarak AKP il binasına yüründü. Eyleme TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Işık Ezer ve TMMOB Genel 
Sekreteri N. Hakan Genç‘in yanı sıra çok sayıda oda 
yöneticisi ve TMMOB üyesi katıldı. 

TMMOB KESK ALEYHİNE AÇILAN 
DAVAYA DESTEK VERDİ
KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve Eğitim-Sen Kadın 
Sekreteri Sakine Esen Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 31 
kişi hakkında “KCK yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri” 
iddiasıyla açılan davanın karar duruşması 21 Ekim Cuma 
günü İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşma 
öncesi Adliye önünde yapılan basın açıklamasına KESK’e 
bağlı sendikaların genel başkanları ile birlikte TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve DİSK Genel 
Sekreteri Tayfun Görgün de katıldı.

WFEO GENEL KURULU 8-9 EYLÜL’DE 
CENEVRE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dünya Mühendislik Örgütleri Federasyonu (WFEO) Olağan 
Genel Kurulu 8–9 Eylül 2011 tarihlerinde Cenevre’de yapıldı. 
Genel Kurula TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı da katıldı.

WFEO (World Federation of Engineering Organizations) 
Olağan Genel Kurulu‘nda gündemin oylanmasından sonra 
Yönetim Kurulu‘nun çalışmaları ve mali rapor delegelere 
sunuldu. Görüşmeler sonucunda geçen dönemin aklanması 
gerçekleşti. Yönetim Kurulu seçimleri yapılarak iki yıllığına 
görev yapacak Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri belirlendiği 
Genel Kurul‘da Başkanlığa Filistin Mühendis Örgütleri Birliği 
Başkanı Marwan Abdelhamid seçildi.

Yönetim Kurulu seçimlerinden sonra sırasıyla Eğitim ve 
Öğretim, Mühendislik ve Çevre, Bilgi ve İletişim, Teknoloji, 
Kapasite Geliştirme, Enerji, Mühendislikte Kadın, Yolsuzlukla 
Mücadele Komitelerinin raporları ve gelecek dönem 
yapılacak çalışmalar ile etkinlikler delegelerin bilgi ve onayına 
sunuldu, komitelerde yer alacak üyeler yapılan seçimler 
sonucu belirlendi. 

Önceki Yönetim Kurulu‘nun önerdiğ i  baz ı  tüzük 

maddelerinin değişikliği ve çalışma usullerine ilişkin 
değişiklik önergesi üzerinde yapılan görüşmeler sonucu 
oylamalar tamamlandı.

Mevcut komitelere ilave olarak “Genç Mühendisler 
Komitesi”nin de kurulması önergesi yapılan görüşmeler 
sonucunda kabul edildi. Komitede yer alacak üyeler seçimle 
belirlendi.

2015 Genel Kurulu‘nu yapma talebinde bulunan Japonya 
Mühendislik Örgütü‘nün talebi oybirliği ile kabul edildi.

Bir sonraki WFEO Genel Kurulu 2013‘de Singapur‘da 
gerçekleşecek.
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TMMOB, DEMOKRASİ KURULTAYI’NA 
TÜRKİYE’NİN FARKLI BÖLGELERİNDEN 20 
İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
YEREL KURULTAYLARLA HAZIRLANDI

TMMOB 41. Dönem Genel Kurul kararı ile yapılması 
kararlaştırılan Demokrasi Kurultayı öncesi İKK’ların bulunduğu 
20 ilde yerel kurultaylar gerçekleştirildi. 

Demokrasi, temel ilkeler, insan hakları, çalışma yaşamı, 
demokrasinin ekonomisi, doğal kaynaklar ve çevre, Kürt sorunu 
ve kadın sorunu konularının ele alındığı yerel kurultaylar, 
Türkiye‘nin farklı bölgelerinden 20 ilde geniş katılımla konunun 
TMMOB ortamında tüm yönleriyle tartışılmasına zemin 
yarattı.

Yerel kurultaylarda kabul edilen karar önergeleri Düzenleme Kurulu 
tarafından birleştirilecek ve merkezi kurultaya taşınacak.

Diyarbakır
16 Nisan 2011

Zonguldak
16 Nisan 2011 Muğla

30 Nisan 2011

Gaziantep
27 Nisan 2011
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Batman
7 Mayıs 2011

Denizli
7- 8 Mayıs 2011

İzmir
7 Mayıs 2011

Antalya
13 Mayıs 2011

İstanbul
14 Mayıs 2011

Balıkesir
14 Mayıs 2011

Hatay
21-22 Mayıs 2011

Bodrum
7 Mayıs 2011
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Eskişehir
28 Mayıs 2011

Şanlıurfa
28 Mayıs 2011

Adana
18 Haziran 2011

Kocaeli
25 Haziran 2011

Van
10 Temmuz 2011

Mersin
10 Eylül 2011

İstanbul
10 Eylül 2011

Ankara
10 - 11 Eylül 2011

Bursa
24 Eylül 2011
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Ankara’da gerçekleştirilecek TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, 
Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı öncesi İKK’lar aracılığıyla 
illerde yapılan yerel kurultaylar tamamlandı. Ana kurultaya 
hazırlık olması ve konunun Türkiye genelinde tüm örgüt içerisinde 
tartışılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen yerel kurultaylar 12 
ilde gerçekleştirildi. 

 Kurultay Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen; Ücretli mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamını belirleyen yasalar, 
Çalışma yaşamı, Ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
çalışma koşulları, Kamu ve özel sektörde çalışan ücretli mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ve iş güvencesi, 
Kapitalizmin dünyadaki ekonomik krizi ve özlük haklarına etkileri, 
İşsizliğin ve güvencesizliğin mühendis, mimar ve şehir plancıları 
üzerindeki etkileri, Özelleştirmenin mühendis, mimar ve şehir 
plancıları üzerindeki etkileri, Ücretli mühendis, mimar ve şehir 
plancıları için asgari ücret ve ücret, Örgütlenme, sendikalaşma 
başlıklarının ele alındığı yerel kurultaylarda kabul edilen önergeler 
merkezi kurultaya taşınacak.

Yerel kurultaylarda kabul edilen karar önergeleri Düzenleme Kurulu 
içinde oluşturulan Kolaylaştırıcı Kurul tarafından birleştirilerek  
TMMOB ÜMMŞP ve İşsizlik Kurultayı‘na getirilecek.

TMMOB ÜMMŞP VE İŞSİZLİK 
YEREL KURULTAYLARI TAMAMLANDI

Adana
2 Nisan 2011

İzmir
2 Nisan 2011

Eskişehir
16 Nisan 2011

Antalya
22 Nisan 2011
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Gaziantep
4 Mayıs 2011

Bodrum
7 Mayıs 2011

Denizli
21 Mayıs 2011

İstanbul
22 Mayıs 2011

Zonguldak
28 Mayıs 2011

Ankara
17 Eylül 2011

Bursa
17 Eylül 2011

Kocaeli
3 Temmuz 2011
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TMMOB KADIN KURULTAYI KAPSAMINDA 

18 YEREL KURULTAY GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kadın çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, kadın politikalarının üretilmesi 
ve yaygınlaştırılması amacıyla TMMOB 41. Genel Kurulu’nda iki yılda bir 
düzenlenmesi kararı alınan TMMOB Kadın Kurultayı’nın ikincisi 17-18 Aralık 
2011 tarihinde  Ankara’da gerçekleştirilecek. Merkezi Kurultay öncesi 18 ilde 
düzenlenen yerel kurultaylarda konunun TMMOB ortamında geniş çaplı bir 
şekilde tartışılması sağlandı. 

Kadın yerel kurultaylarında Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen başlıklar 
çerçevesinde “Toplumsal cinsiyet rolleri”, Kadına yönelik şiddet”, “Kapitalizm ve 
kadın” ve “TMMOB‘de kadın örgütlenmesi” oturumları gerçekleştirildi. 

Yerel kurultaylardan görüşülerek kabul edilen önergeler Düzenleme Kurulu içinde 
oluşturulan Kolaylaştırıcı Kurul tarafından birleştirilecek ve Merkezi Kurultay‘da 
oylanacak. 

Bodrum
8 Mart 2011

Zonguldak
8 Mart 2011

Mersin
12 Mart 2011

İzmir
30 Nisan 2011

Kocaeli
8 Mart 2011

Kahramanmaraş
10 Mart 2011
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Antalya
6 Mayıs 2011

Gaziantep
11 Mayıs 2011

Eskişehir
14 Mayıs 2011

Muğla
28 Mayıs 2011

Samsun
28 Mayıs 2011

Adana
28 Mayıs 2011

Denizli
4 Haziran 2011

İstanbul
29 Mayıs 2011
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Diyarbakır
18 Haziran 2011

Bursa
18 Haziran 2011

Ankara
24 Eylül 2011

Van
9 Temmuz 2011

Toplantıya; Berna Vatan (TMMOB), Ayşegül Oruçkaptan 
(TMMOB),  Ay şe  I ş ık Ezer  (TMMOB),  Burcu 
Ceyhan(TMMOB), Hikmet Durukanoğlu (FMO), Zehra K. 
Emiroğlu (Gıda MO), Meral Sardar (Maden MO), Şayende 
Yılmaz (MMO), Çiğdem Camkıran (Peyzaj MO), Demet  
Irmak (ZMO) katıldı. 
Toplantıda alınan kararlar aşağıdaki şekildedir:
1-TMMOB Kadın Kurultayı‘nın 17-18 Aralık 2011 
tarihlerinde yapılmasının TMMOB Yönetim Kurulu‘na 
önerilmesine,
2-Yerel kurultaylara katılmış tüm kadın üyelerin ve şube-oda 
karar organlarında görevli kadın üyelerin merkezi kurultayda 
delege olabilmelerine,
3-Delege olanların katılımı için duyuru yapılması konusunda 
İKK‘lara yazı yazılmasına,

4-Merkezi kurultaya gelecek delegelerin konaklama ve ulaşım 
masraflarının odalarınca karşılanmasına,
5-Yerel Kurultay karar önergelerinin birleştirilmesinin 
“Kolaylaştırıcı Kurul”  tarafından 14 Kasım 2011 tarihine 
kadar tamamlanıp TMMOB Genel Sekreterliğine iletilmesine, 
birleştirilmiş önergelerin kitapçık olarak basılmasına,
6-Yerel kurultay kararlarının TMMOB web sayfasına 
konmasına, 
7-Kurultay için yaptırılacak promosyonlar konusunda 
araştırma yapmak üzere TMMOB Genel Sekreterliğine 
görev verilmesine, 
8-Bir sonraki Düzenleme Kurulu toplantısının 25 Kasım 
2011 Cuma günü saat 18.00‘de TMMOB‘de yapılmasına 
karar verilmiştir.       

TMMOB KADIN KURULTAYI DÜZENLEME KURULU 
TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB Kadın Kurultayı Düzenleme Kurulu beşinci toplantısını 19 Ekim 2011 tarihinde yaptı.
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Tarih: 09 Eylül 2011
ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü‘ne
İlgi      : 18.08.2011 tarih B.03.0.HİG.0.00.00.03-010.03.01-8-
2011/2755/22111 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ücret 
Tarifeleri yazınız hk.

İlgi yazınızda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nun 01.10.2011 
tarihinde yürürlüğe gireceği, bu Kanunun 120. maddesinde 
düzenlenen yargılama harcı ve gider avansının, 265. 
maddesinde tanık ücretinin, 283. maddesinde bilirkişi ücretinin 
ve 440. maddesinde ise hakem veya hakem kurulunun ücretinin 
her yıl Adalet Bakanlığınca ilgili kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak belirleneceğinin 
hükme bağlandığı, bu nedenle, ekte gönderilen ücret tarifeleri 
taslağı hakkında Birlik görüşünün 9 Eylül 2011 tarihine kadar 
gönderilmesi istenmektedir.
Taslak Birliğimizce incelenmiş olup, aşağıda sunulan tespitlerin 
Bakanlığınıza sunulması uygun görülmüştür.
1- Taslağın Birinci Bölümü, davacının davasını açarken 
mahkeme veznesine yatırması gereken gider avansını 
düzenlemektedir.
Bildiğiniz üzere, hak arama özgürlüğü temel bir insan hakkı 
olup, bu hakka erişimi önleyen engellerin ortadan kaldırılması 
Devletin temel görevlerinden biridir. Kanunda belirtilen “Gider 
avansı” nın taslak tarifede belirlenen miktarlarda talep edilmesi 
halinde, kişilerin  dava açmasında caydırıcı olacağı açıktır. Temel 
amaç davanın hızla sonuçlanması olsa dahi, bu düzenleme, 
davanın hızla sonuçlanması ile değil ekonomik yönden zayıf 
olan davacının davasından vazgeçmesiyle sonuçlanır. Dava 
harcı ve avukat ücretini zor ödeyenlerden -olası yargılama 
giderlerine karşı- yüksek miktarda “gider avansı” talebi caydırıcı 
etki yapacağından kuşku olmasa gerek.  Bu nedenle, “gider 
avansı”nın yalnızca tebligat ücretiyle sınırlandırılmasının, 
temel haklar açısından uygun olacağı düşüncesindeyiz. Kaldı 
ki, Yasa‘nın 120/2 fıkrası, yargılama aşamasında eksikliğin 
giderilmesi yönünde bir hüküm içerdiğine göre “gider avansının 
“tabloda belirtildiği şekilde yüksek miktarlarda belirlenmesinin  
yasal bir zorunluluk olmadığı anlaşılmaktadır. 
Bugün itibariyle de dava açma ve yargılama aşamaları masraflı 
bir niteliğe sahiptir. Birey en son çare olarak dava açma yoluna 
başvurmaktadır. Uzlaşma koşullarının varlığı durumunda makul 
bir insanın dava yoluna başvurması düşünülemez. Tarafların sulh 
olmadığı durumlarda dava yoluna başvurulduğu düşünülecek 
olunursa, gider avansının peşin alınması durumunda haklı 
olanın hakkından vazgeçmesi sonucu doğacaktır ki, bunun 
da adaletin tecelli etmesine Devlet eliyle zorluk çıkarıldığı 
anlamına geleceği açıktır.  Bu nedenle, hak arama özgürlüğünü 

engelleme sonucunu doğuracak tarifenin tebligat ücretiyle 
sınırlandırılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
2- Taslak Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde ise Bilirkişi Ücret 
tarifesi düzenlenmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunun 283. 
maddesi uygulamada karşılaşılan önemli bir sorunu düzenleme 
konusu yapmış olması nedeniyle önemlidir ve Bakanlığın bu 
çabasını önemsediğimizi de belirtmek isteriz. 
Bilirkişilik ücreti belirlenirken, katkı-külfet dengesinin 
iyi gözetilmesi gerektiği kanısındayız. Yani, tespit edilecek 
bilirkişilik ücreti, hem taraflara ağır bir külfet oluşturmamalı 
hem de bilirkişinin sarf ettiği emek ve zamanın karşılığı olmalıdır. 
Bu denge kurulmadığı sürece sorunların devam edeceği açıktır. 
Taslak tarifede, mahkemelere göre değişkenlik gösteren bilirkişi 
ücretlerinin belirlenmesinde nasıl bir kriter uygulanmıştır, 
bu kriter ya da maddi dayanak gerekçe olmadığı için 
tarafımızca anlaşılamamıştır. Afaki olarak belirlendiği izlenimi 
uyandıran tarifenin uygulanması, uygulamada hakimleri yine 
sıkıntıya sokacaktır. Çünkü, bu tarife asgari olmakla birlikte, 
Yönetmeliğin 17. maddesi ile hakime, bu tarifenin on katına 
çıkarılabileceği gibi yarısına da indirilebileceği yönünde bir 
takdir hakkı tanınmıştır. Hakime tanınan takdir hakkına 
temel bir itirazımız olmamakla birlikte, hakime kullanacağı 
takdir hakkında maddi bir kriter verilmemesi eksikliktir ve 
ayrıca ücreti asgari ücretin yarısına düşürmesi takdiri ise 
doğru değildir. Ayrıca, mahkemelere göre bilirkişilik ücretinin 
belirlenmesi de doğru değildir. Belki burada, alacak tutarları 
nazara alınmış (dava harçlarında olduğu gibi) olabilir ancak, 
bilirkişinin harcadığı emek ve zaman bakımından değişkenlik 
göstermeyen işlerde alınacak ücretin farklı olması, tablonun 
nesnel bir dayanağının olmadığını göstermektedir.
Mühendislik ve mimarlık mesleğinin bilirkişilik hizmeti ile olan 
ilgisi tüm boyutlarıyla ve meslek etiği yönüyle Birliğimizin ve 
Odalarımızın ilgi alanlarından birini oluşturmaktadır. Birliğimiz 
ve bağlı Odalar, bugüne kadar bilirkişilik hizmetine büyük 
önem vermiş ve bu konuda sayısız seminer, sempozyum ve 
toplantılar yapmışlardır. Bu konuda yine küçümsenmeyecek 
yazılı doküman meslek mensuplarının ve toplumun bilgisine 
sunulmuştur. Taslak yönetmeliğin hazırlık çalışmalarına 
çağrılı olmayışımız ve taslak hakkında görüş oluşturmak için 
yeterli zaman verilmemiş olması nedeniyle, sahip olunan 
birikimlerimiz Bakanlığınızla paylaşılamamıştır. Bu nedenle, 
Bakanlığınızın bu konuda bundan sonra yapacağı çalışmaların 
paydaşı olmak isteriz.
Bilgi ve gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla,

N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ÜCRET TARİFELERİ TASLAĞI 
ÜZERİNE ADALET BAKANLIĞI`NA GÖRÜŞ GÖNDERİLDİ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ücret Tarifeleri Taslağı üzerine TMMOB görüşü 9 Eylül 2011 tarihinde Adalet Bakanlığı`na 
gönderildi.
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YAPI DENETİMİ SİSTEMİ ÜZERİNE 
TMMOB GÖRÜŞÜ

1999 Marmara Depreminden sonra, yapılaşma sürecindeki 
denetim yetersizliğini ortadan kaldırmak iddiasıyla 
03.02.2000 tarih 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Dönemin Ana 
Muhalefet Partisi  Fazilet Partisi,  Anayasa‘nın 91, 127 ve 
128. maddelerine aykırılık oluşturması nedeniyle 595 sayılı 
KHK‘yi Anayasa Mahkemesi önüne götürmüş ve Anayasa 
Mahkemesi temel haklardan olan mülkiyet hakkının KHK 
ile düzenlenemeyeceği gerekçesi ile KHK‘yi iptal etmiştir. Bu 
arada iktidar 595 sayılı KHK ile paralel hükümler içeren 601 
sayılı KHK‘yi yürürlüğe sokmuştur. 595 sayılı KHK‘nin iptal 
gerekçesi açıklanınca 601 sayılı KHK‘yı yürürlükten kaldıran 
siyasal iktidar, 26.06.2001 tarih 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Hakkında Kanun‘u TBMM‘ne sunarak yasalaşmasını 
sağlamıştır. Yürürlüğe girdiğinden bu güne kadar 4708 
sayılı Yasa‘ya iki kez müdahale edilmiş olup, 5728 sayılı 
torba yasa ve 648 sayılı KHK ile kimi maddeleri değişikliğe 
uğramıştır. Ciddi müdahale 8 Ağustos 2011 tarih 648 sayılı 
KHK ile yapılmış olup,   Anayasa Mahkemesinin 24.05.2001 
tarihinde 595 sayılı KHK hakkında vermiş olduğu karar 
dikkate alındığında, siyasal iktidarın yapı denetimiyle ilgili 
konuları 648 sayılı KHK ile düzenlemiş olmasının Anayasa 
Mahkemesi kararına açıkça aykırı olduğu görülmektedir.

4708 sayılı Yasa 2011 yılının başına kadar 19 ilde uygulanmış 
olup, Bakanlar Kurulu Kararıyla 2011 yılının başından itibaren 
tüm ülke sathına teşmil edilmiştir. Bu kanun,  kapsama 
giren her türlü yapıyı, özel hukuk tüzel kişiliğine sahip yapı 
denetim kuruluşlarının denetimine tabi kılmaktadır. Yapının 
inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları 
ile uygulama projelerini ve hesaplarını kontrol ederek ilgili 
idareye uygunluk görüşü bildirmek; yapının ruhsat ve ekleri 
ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek; yapım 
işlerinde kullanılan malzemeler ile imalâtın proje, teknik 
şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek; 
yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya 
tamamen bitirildiğine dair ilgili idareye rapor vermek; 
zemin, malzeme ve imalâta ilişkin deneyleri şartname ve 
standartlara uygun olarak laboratuarlarda yaptırmak yapı 
denetim kuruluşlarının görevleri arasında sayılmaktadır.

Yapı denetimi, idarenin yaptırım gücüne dayanarak 
yürüttüğü asli kolluk faaliyetleri içinde yer almakta olup, 
Anayasa‘nın 128. maddesinde belirtildiği üzere, devletin 
genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar 
ve diğer kamu görevlileri eliyle görülmesi gerekmektedir. 
Oysa 4708 sayılı Yasa ile devlet, bu asli ve sürekli hizmetini 
-Anayasa‘nın 128. maddesinin yürürlükte olmasına karşın-, 
özelleştirme konusu yapmıştır. Yapı denetimi, zemin ve temel 
raporlarından ruhsat aşamasına (aslında ruhsat aşaması 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN “YAPI DENETİMİ” KONULU 
TOPLANTISINDA TMMOB GÖRÜŞLERİ AKTARILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki 
Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün yapı 
denetimin hizmetlerinin değerlendirilmesi 
amac ıy la  düzen l ed iğ i  t op lan t ıda 
TMMOB’nin konuya ilişkin görüşleri 
aktarıldı.

İller Bankası Genel Müdürlüğü Sosyal 
Tesislerinde 28 Eylül 2011 tarihinde 
gerçekleştirilen toplantıya; TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
EMO Başkanı Cengiz Göltaş, İMO 
Başkanı Serdar Harp, MMO Başkanı Ali 
Ekber Çakar ve Mimarlar Odası Başkanı 
Eyüp Muhçu katıldı. 

Toplantıda; Enerji Bakanlığı, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, 
TOKİ, Belediyeler Birliği, TOBB, Türkiye 
Müteahhitler Birliği, Yapı Denetim 
Kuruluşları Derneği gibi çeşitli kurum ve 
kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

TMMOB‘nin konuya ilişkin görüşlerini 
dile getiren Mehmet Soğanc ı, yap ı 
denetimin devlet denetiminde işlemesi 
gereken kamusal bir hizmet olduğunu 
belirterek, “İktidara düşen görev, sistemi bir 

bütün olarak ele almak ve yapı sürecinin en 
önemli unsurlarını bünyesinde barındıran 
TMMOB ve diğer paydaşlarla sistemi 
sağlıklı zemine oturtacak yasal çalışmaların 
önünü açmasıdır” dedi.
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dahil, çünkü ruhsat denetim raporlarına göre verilmektedir) 
kadar yapı denetim kuruluşlarına teslim edilmiştir. 

Kamusal açıdan, İdare, kolluk faaliyetleri arasında yer alması 
nedeniyle yapı denetimi ve bunun sonucu olan ruhsat 
verme yetkisini özel kişilere devredemez, devletin genel 
idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu bu kamu 
hizmetini, ancak memurlar ve diğer kamu hizmetlileri eliyle 
gördürmesi gerekir.

Mesleki açıdan ise, her ne kadar yapı denetim kuruluşlarının 
ortakları mühendis ve mimar olmakla birlikte istihdam 
ettikleri mühendis ve mimarlar ile aralarındaki ilişki, 
sağlıklı bir zemine oturtulmamıştır. Yasa yapı denetim 
kuruluşunun alacağı ücreti belirlemiş iken, asıl sorumluluğu 
üstlenen yapı denetçisi mimar ve mühendislerin ücretleri 
piyasa koşullarına terk edilmiştir. Mühendis ve mimarların 
hak, yetki ve sorumluklarında bir paralellik sözkonusu 
değildir. Sorumluluk büyük olmasına karşın, hak ve yetki 
tanınmadığından sistemin tüm olumsuzlukları yapı denetçisi 
mühendis ve mimarların omuzlarına yüklenmiş bir de iş 
güvenliğine ilişkin sorumluluk verilmiştir. Mühendislik 
ve mimarlık hizmetlerinin mesleki yeterlilik, eğitim ve 
belgelendirme, denetleme gibi konuları yasal boyutta 
ele alınmamış, bu konularda Odalar asli yetkiye sahip 
olmasına karşın, Bakanlık, Odaların asli yetkisini sınırları 
belirsiz takdir yetkisine almıştır. Görülen kamu hizmeti 
olmasına karşın, yapı denetçilerinin iş güvencesi ve ücreti 
yapı denetim kuruluşuna yani işverenin müteahhitle 
ilişkisine bırakılmıştır. 648 sayılı KHK ile de yapı denetim 
kuruluşlarının alacağı ücretin %1,5‘a indirilmesi bu alanda 
çalışan mühendis ve mimarların ücretinin daha da alt 
sınırlara çekileceğinden kuşku olmasa gerek. Verilen hizmet 
ile alınan ücret arasındaki bu orantısızlık, imzacılığı daha da 
yaygınlaştıracağından verilen hizmette sağlıklı bir denetimin 
hedeflenmediği görülmektedir. Bir diğer sorun da, yapı 
denetim kuruluşlarının sayısının illere göre sabitlenmesi ve 
iş dağıtımının kamu eliyle değil, müteahhidin istemine göre 
belirlenmesi de verilen hizmetin kamusal niteliğini ortadan 
kaldırmaktadır. 648 sayılı KHK ile yapılan son müdahale 
ile belediye sınırları dışında bulunan yerlerde 500 m2‘nin 
yapı denetim sınırları dışına alınması da diğer bir sorun 
olarak ortada durmaktadır. Tüm bu sorunlar karşısında, 
mesleki bağımsızlıktan yoksun, Odası ile bağları koparılmış 
yapı denetçisi mühendis ve mimarlardan kamu hizmetini 
kamu yararına sunması beklenmemelidir. Bu gerçeği, 19 il 
ile sınırlı uygulamanın sonuçlarından anlamak zor olmasa 
gerek. 17 Mart 2011 tarihine kadar sistemde yer alan 172 
Yapı Denetim Kuruluşu ceza almış,139‘nun belgesi iptal 
edilmiş 27‘si ise tasfiye olmuştur. Sistem içinde çalışan 
denetçi mühendis ve mimarlardan 372‘sinin ceza aldığı 
resmi kayıtlarla belgelidir. 19 ildeki uygulamanın rakamsal 
sonuçları bu ise ülke genelindeki uygulamanın mühendis ve 
mimarlar açısından bir felaket olacağı açıktır.  

Yapı denetim sisteminin diğer sorunu sistem bir bütün 
olarak ele alınmadığından kamu alımlarında, TOKİ ve kamu 
iştiraklerinde ayrı denetim süreçleri işlemektedir. Kamu 
alımlarında ve iştiraklerinde kamusal denetim, TOKİ‘deki 
denetim ise müşavir firmalar üzerinden yürütülmektedir. 
TOKİ bugün ülkenin en büyük müteahhitlik firması haline 
gelmişken, yer seçiminden denetime kadar olan süreç 
ayrık işlemektedir. Müşavir firmalarda çalışan mühendis 
ve mimarın hak, yetki ve sorumlulukları ise müşavir firma 
sahibinin inisiyatifine bırakılmıştır. 

Bu nedenle, başta TOKİ olmak üzere, büyük ölçekli kamu 
eliyle yapılan yapıların müşavirlik firmaları tarafından 
denetlenmesi de ayrı ve ciddi bir sorun olarak ortada 
durmaktadır. 

Müteahhitlik ise sistemin diğer sorunu olarak varlığını 
sürdürmektedir. Yapı müteahhitlerinin tanımı, kriterleri ve 
sorumlulukları üzerindeki belirsizlik varlığını korumaktadır. 
Yapı müteahhitlerinin teknik kurumsallaşması ve 
kadrolaşmasını sağlayıcı mevzuat düzenlemeleri ihale 
mevzuatı ile uyumlaştırılmamıştır.

-Afet-deprem/yapı-tasarım/denetim/mühendislik-mimarlık 
alanındaki hukuksal sorunlar  bütünsellik ve kamusal 
sorumluluk bağlamında ele alınmadan,

-Sürekli deprem tehdidi yaşayan ülkemizde; afet hukuku 
ihtisaslaşmadan,

-TUS ve Yapı Denetim süreçlerinde uzmanlık ayrımı (mimar-
mühendis) ilkesi doğru yorumlanmadan ve “sorumluluk 
hukuku” açısından doğru tanımlanmadan,

-Yerel yönetimlerin ve yerinden hizmet kuruluşu olan 
Odaların yetkisine (mesleki içi eğitim, belgelendirme ve 
denetleme) müdahale edilmeden, 

-Müteahhitlik tanımı ve yeterlilikleri  belirlenmeden, 

-Mesleki Hizmet (Risk) ve Yapı Sigortası sistemi, gerekli 
altyapı çalışmaları yapılarak hayata geçirilmeden,

yapılan her müdahale sistemi içinden çıkılmaz hale 
getirmektedir. 

Sonuç olarak, yapının yer seçimi, inşası ve ruhsat verme izni 
dahil tüm yapı süreci, devlet denetiminde işlemesi gereken 
kamusal hizmettir. İdare, yapının inşasıyla ilgili “ruhsat” 
adı altında kullandığı izin yetkisini elinde bulundururken 
bu iznin dayanağını oluşturan denetim yetkisini tümüyle 
özel kişilere devredemez, paylaşamaz. Bu alan iktidarın ve 
piyasa aktörlerinin dönemsel isteklerine terk edilemeyecek 
kadar hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, iktidara düşen 
görev, sistemi bir bütün olarak ele almak ve yapı sürecinin 
en önemli unsurlarını bünyesinde barındıran TMMOB ve 
diğer paydaşlarla sistemi sağlıklı zemine oturtacak yasal 
çalışmaların önünü açmasıdır.
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3. GENÇ-İMO 
YAZ EĞİTİM KAMPI 

MANAVGAT’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 İnşaat Mühendisleri Odası öğrenci üyelerinin birlikte üretme 
ve paylaşma anlayışını geliştirmek amacıyla her yıl düzenlenen 
Genç-İMO yaz eğitim kamplarının üçüncüsü 5-13 Eylül 2011 
tarihlerinde Antalya Manavgat’ta gerçekleştirildi. 9 gün 
süren kamp kapsamında öğrenciler tiyatrodan felsefeye, 
tüplü dalıştan halk oyunlarına çok çeşitli atölye çalışmalarına 
katıldılar. 

Kamp kapsamında düzenlenen seminerlerde de “Onarım 
Güçlendirme”, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği”, “Ulaşım 
Politikaları”, “Su Politikaları ve HES‘ler”, “Kentsel Dönüşüm” 
ile “TMMOB ve Oda Politikaları” konuları ele alındı.

10 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen “Kentsel Dönüşüm” 

I. FMO-GENÇ ÖĞRENCİ YAZ KAMPI 
DİKİLİ’DE YAPILDI
Fizik Mühendisleri Odası I. Öğrenci Yaz Kampı 4-11 Eylül 
2011 tarihlerinde İzmir Dikili’de gerçekleştirildi. 

FMO öğrenci üyelerinin birlikte üretme ve paylaşma 
anlayışını geliştirmek amacıyla düzenlenen ve 8 gün süren 
kamp kapsamında öğrenciler yaratıcı dramadan felsefeye, 
fotoğrafçılıktan astronomiye çeşitli atölye çalışmalarına 
katıldılar. 

Kamp kapsamında düzenlenen forumlarda “Fizik ve 
Matematik Mühendisliği Eğitimi”, “TMMOB, FMO, FMO-
GENÇ Örgütlenmesi” ile “Toplum ve Mühendislik” konuları 
ele alındı.

başlıklı semineri TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Işık 
Ezer verirken, TMMOB ve Oda politikalarının anlatıldığı 12 
Eylül tarihli oturumda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve İMO Yönetim Kurulu Başkanı H. Serdar 
Harp konuşmacı olarak yer aldılar. 

 

PMO 5. ÖĞRENCİ YAZ OKULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Peyzaj Mimarları Odası, öğrenci üyelerini buluşturan yaz 
okulunun 5’incisi 5-18 Eylül 2011 tarihlerinde Erzincan’da 
gerçekleştirildi. 

Peyzaj mimarlığı bölümlerinde okuyan ve aday meslektaş 
olan öğrencilerin mesleğe hazırlanmasında pratik çalışmanın 
ve kolektif yaşam bilincinin kazandırılması amacıyla her yıl 
düzenlenen yaz okulu çalışmasında bu yıl Erzincan seçildi. 
“Geleceği birlikte çiziyoruz” sloganıyla gerçekleştirilen yaz 
okulu kapsamında Ekşi su, Çağlayan şelalesi ve Vasgirt deresi 
çevresi peyzaj tasarım projeleri üzerine atölye çalışmaları 
yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da kamp 
kapsamında gerçekleştirilen bir sohbet toplantısına katılarak, 
“TMMOB Örgütlülüğü” üzerine bilgi verdi.
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 Elektrik, Jeoloji, Kimya, Maden, Petrol ve Çevre Mühendisleri 
Odalarının ortaklaşa düzenlediği Parlayıcı ve Patlayıcı 
Ortamlarda Güvenlik (ATEX) Sempozyumu 22-24 Eylül 2011 
tarihlerinde Ankara`da yapıldı. EMO`nun sekretaryasını 
yürüttüğü sempozyumun açılışında, Sempozyum Düzenleme 
Kurulu Başkanı Murat Yapıcı, EMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Cengiz Göltaş, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, MKE`den Ahmet Erol Abdullahoğlu, TÜRKAK 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vehbi Günan ile Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Süfyan 
Emiroğlu konuştu. 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Murat Yapıcı, açılış 
konuşmasında, sempozyumun içeriği hakkında bilgi verirken, 
sempozyumda emeği geçen kurum, kuruluş, kişi ve oda 
çalışanlarına teşekkür etti.

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, açılış 
konuşmasına EMO`nun kendi mesleki alanlarını ilgilendiren 
konulara ilişkin çok sayıda bilimsel etkinlik düzenlediğini 
belirterek başladı.  “Tüm bu mesleki faaliyetlerimizde temel 
anlayışımız; mühendislik hizmetlerinin gelişmesinde ve 
topluma sunulmasında bilim ve tekniğin kamu yararına 
uygulanması için çaba göstermek olarak özetlenebilir” 
diyen Göltaş, “Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik” 
konusunun daha önce yeterince ele al ınmad ığ ın ı 
vurguladı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, 
mühendisliğin bilim ve teknolojiyi insanla buluşturan bir 
meslek olduğunu belirterek, “Biz yanlış yapınca, yaptığımız 
binalar yıkılıyor, kazanlar patlıyor, trenler devriliyor, 
tarladan ürün alınamıyor, ormanlarımız, yeraltı ve yer 
üstü kaynaklarımız yağmalanıyor, yatırımlar boşa gidiyor. 
Mühendisler sıfır hata ile çalışmak zorundalar” dedi.

Türkiye‘de iş güvenliği alanındaki sorunlara dikkat çeken 
Soğancı şunları söyledi: 

“Bugün ülkemizde birçok sanayi sektöründe üretim aşamasında 
parlayıcı, yanıcı ve patlayıcı maddeler kullanılmakta ve ne 
yazık ki ülkemizde iş güvenliğine yeteri önemin verilmemesi, 
yasal mevzuatın oturmamış olması nedeniyle çok sayıda 
ölümlü iş kazaları, açık ifadesi ile iş cinayetleri yaşanmaktadır. 
Resmi istatistikler, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine gereken 
önemin verilmediğini yasa, yönetmelik ve uygulamalarda 
ciddi yetersizlikler bulunduğunu göstermektedir. İşveren 
kesimi ve kamu işvereni konumundaki devlet, neoliberal 
ekonomik politikaların da etkisiyle konuya gereken özeni 
göstermemektedir. İş güvencesinin azalması, çalışma 
koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, sendikasızlaştırma 

ve taşeronlaştırmanın yaygınlaşması, sosyal güvenlik ve 
güvenceden yoksun kayıt dışı işçilik, her yıl 80 bin civarında 
seyreden iş kazalarının ve kayıtlara giremeyen meslek 
hastalıklarının nedenleri arasındadır.”

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu`ndan Başmüfettiş 
Ahmet Erol Abdullahoğlu, “Riskleri gözardı edilerek çalışılan 
işyerleri olduğu hepimizin malumudur” derken, Davutpaşa`da 
havai fişek fabrikasındaki patlama ve OSTİM`deki 
patlamalarla gündeme gelen iş güvenliğini hiçe sayan 
uygulamalara dikkat çekti. Sadece denetimlerle iş kazalarının 
önüne geçilemeyeceğini vurgulayan Abdullahoğlu, “O işte 
sorumlu kişilerin en alttan en üste bilinçlendirilmesiyle 
kazaların önüne geçilmesi mümkündür. Ülkemiz, Avrupa`da 
iş kazalarında ilk 3 sırada yer almaktadır. Ölümcül kazalarda 
Avrupa`da ilk sırada yer alıyor. Bize en yakın olan Portekiz`e 
3 kat fark atıyoruz. Bu yazgıyı değiştirmek elimizdedir. Bu 
konuyu gündemde tuttukça daha iyiye gideceğiz” dedi.

TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vehbi Günan 
da ATEX alanında kurumlar arasında bilgi paylaşımına çok 
ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, sempozyumun önemini 
belirtti. Günan, TÜRKAK`ın 8 yıldan beri akreditasyon 
faaliyeti yürüttüğünü, ancak Avrupa Akreditasyon 
Kurumu gibi bu alandaki uluslararası kuruluşlarla tanıma 
anlaşmalarının 2006`dan beri geçerli olduğunu kaydetti. 
TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkanı Günan, şu anda sanayi ve 
ticaret alanında 600 civarında kuruluşu akredite ettiklerini; 
bunların çeşitli sektörlerdeki laboratuvar ve muayene 
kuruluşları olduklarını belirtirken, personel belgelendirmenin 
daha yeni bir alan olduğunu söyledi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü 
Süfyan Emiroğlu ise işçi sağlığı ve iş güvenliğinin çok büyük 
önem arz ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Maalesef,  Türkiye bu alanda çok ciddi gerilerde. İstatistiklere 
bakıldığında iş kazalarının yüzde 98`i önlenebilir nitelikte. 

PARLAYICI VE PATLAYICI ORTAMLARDA 

GÜVENLİK SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
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“16 Ekim Dünya Gıda Günü” dolayısıyla Gıda, Kimya ve 
Ziraat Mühendisleri Odalarının her yıl ortaklaşa düzenlediği 
etkinliklerde bu yıl konu yine “açlık” oldu. Çankaya Belediyesi 
Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen “Açlığa Karşı; 
Yaygın Üretim, Hakça Bölüşüm” sempozyumunda açlığın 
nedeninin adaletsiz dağılım ve var olan ekonomik-politik 
sistem olduğu vurgulandı.

Sempozyumun açılışında düzenleyici üç oda adına konuşan 
Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Petek 
Ataman, dünyada 1 milyar aç insan olduğunu belirterek, 
“Çevre ve iklim değişikliği sorunlarına rağmen insanlar yeterli 
beslenebilir ama adaletsiz dağılım söz konusu. Gıda serbest 
piyasa koşullarında bir meta haline geldi. Bu şekilde siyasi 
ve ekonomik yaklaşım devam ettikçe bizler açlığı konuşmaya 
devam ederiz” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan 
da, açlığın nedeninin iklim değişikliği olarak yansıtılmaya 
çalışıldığını söyleyerek, “Hastalığa ve ölüme yol açan, 
insanların potansiyel çalışma güçlerini azaltan, çocukların 
öğrenme kapasitelerini etkileyen, insanlığın barış ve refah 
içerisinde yaşamasına engel olan açlıkla mücadelede, 
özellikle gelişmiş ülkelerin refah paylarını gelişmemiş 

ülkelerle paylaşmasının gerekliliği kaçınılmaz bir olgu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Somali‘de ve Afrika kıtasının birçok 
ülkesinde yaşananlar iklim ve kuraklığın bir sonucu olarak 
yansıtılmakta, açlık bu kıtada yaşayanların kaderiymiş gibi 
sunulmaktadır. Açlık ne küresel iklim değişimin bir sonucu, ne 
de insanların kaderidir. Açlığın sebebi, gelişmiş ülkelerin daha 
fazla sömürme isteği, kapitalizmin yarattığı adaletsiz bölüşüm 
sistemidir. Dünya ekonomik sistemi nedeniyle ürün ve üretim 
tercihlerindeki değişiklikler sonucu tarımdan çekilen insan 
gücü, bitmeyen savaşlar, hastalıklar ve tüm bunların altında 
yatan ekonomik sistemdir açlığı yaratan. Yarattıkları drama 
karşı timsah gözyaşı dökenlerin, eşitsizliği yeniden üreten, 
var olan politikalarla bu sorunlara çare bulunacağı şeklinde 
ham hayaller peşinde koşanların öncelikle bunu kabul etmesi 
gerekir” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temsilcisi 
Mustapha Sinaceur ise gıda sektöründe son 30 yılın en 
yüksek fiyat artışlarının yaşandığına dikkat çekerek, gıda 
fiyatlarındaki ani iniş-çıkışların en fazla yoksul kesimi 
etkilediğini söyledi. Türkiye‘ye yapılan gıda yardımlarının, 
gıda sektörünü daha iyi duruma getirdiğini iddia eden 
Sinaceur, 83 milyar dolar ile tarımın düzene girebileceğini 
savundu.

Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ise Sinaceur‘u 
eleştirerek, “Dünyada kriz varken bizim ülkemizde kalkınma 
oranı yüzde 7 olarak açıklanıyor, BM Temsilcisi gıda 
sektöründe yapılan yardımlarla ‘iyi‘ olduğumuzu söylüyor. Biz 
de inanalım. 40 defa söylersen olur sözünden ileri gelerek, 
40 defa iyisiniz denirse nasıl iyi olacağımızı öğreneceğiz” 
diye konuştu. 

Açılış konuşmalarından sonra sempozyumun ilk oturumunda 
“Tarım ve Gıdanın Ekonomi Politikası” konusu ele alındı, 
ikinci oturumda öğrenciler “Açlık Sorunu ve Gelecek 
Beklentisi”ni konuştular. Sempozyum “Gıda ve Tarımın 
Geleceği” konulu panelle sona erdi. 

Mevzuat olarak Türkiye`nin bir problemi yok. Çağdaş 
dünyada ne varsa Türk mevzuatı haline getirmiş durumda. 
ATEX konusunda 2 belli başlı yönetmelik var. Biri Çalışma 
Bakanlığı, diğeri Sanayi Bakanlığı ile ilgili. Bu yönetmeliğin 
gerçekten uygulanabilmesi için biz gayret sarf ediyoruz. Tüm 
kesimlerle işçi sağlığı ve iş güvenliği ortamının oluşturulması 
için birlikte uğraşıyoruz. İlk önce belgelendirme kuruluşları 
var. Bu alanda üretilen ürünlerin belgelendirilmesi gerekiyor. 
2 firma bu alanda onaylanmış kuruluş olarak atanacak. 

Bir tanesi belirlendi. Biri de çok yakında atanmış olacak. 
Bakanlıkta bir ATEX Çalışma Grubu oluşturduk. Hem özel 
sektör, sivil toplum hem de kamunun ilgili kesimleriyle bu 
alanda yapılacak çalışmaları belirlemek üzere çalışmalar 
yapıyoruz. Biz bu alandaki piyasa gözetim ve denetime ciddi 
önem veriyoruz. 81 ilde piyasa gözetim denetim elemanı 
bulunduruyoruz. Bu elemanlarla ATEX kapsamındaki 
denetimleri yapıyoruz.” 

DÜNYA GIDA GÜNÜ’NDE “AÇLIĞA KARŞI; 

YAYGIN ÜRETİM, HAKÇA BÖLÜŞÜM” TARTIŞILDI
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“Çevre Yönetimi” başlığıyla düzenlenen kongrenin açılışında 
ÇMO Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Kongre Bilim 
Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülfem Bakan, Samsun 
Vali Vekili Hasan Özhan ve OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin 
Akan birer konuşma yaptı. 

9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Bilim Danışma 
Kurulu Başkanı Prof. Dr.Gülfem Bakan yaptığı konuşmada, 
“Çevre Yönetimi” temasıyla yola çıkmaktaki amaçlarının,  
Türkiye‘de ve dünyada bilimsel olarak tartışılan, araştırılan 
çevre uygulamalarını, hem yönetimsel, hem bilimsel ve 
teknolojik, hem de ekonomik ve sosyal yaklaşımlarla masaya 
yatırmak olduğunu belirtti. Kongreye üniversitelerden, ilgili 
bakanlıklar ve kurumlardan yoğun ilgi olduğunu ifade eden 
Bakan, 4 gün sürecek kongrede, 11 oturumla; 55 sözlü 
sunum, 60 poster sunum, 2 panel, 3 çağrılı sunuş ve bir forum 
gerçekleştirileceğini bildirdi.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran 
Bozoğlu, “Çevre yönetimi hepimizin bildiği gibi, insanın 
doğa üzerindeki tahakkümünün yönetimidir. Etkilerin aza 
indirilmesi, doğanın kendisini yenileyebilmesinin koşullarının 
sağlanmasıdır. Dolayısıyla bu kavram sadece teknik boyutuyla 
değil, idari boyutu ile de oldukça önemlidir. Program 
kapsamında, ‘çevre yönetimi‘ kavramını gerek teknik, gerekse 
idari anlamda tartışacağız. Sağlıklı ve ekolojik bir yaşam 

adına ülkemizdeki tüm planların ve politikaların temeli 
olması gereken çevre politikamız, konuyla ilgili tüm kurum, 
kuruluş ve kişilerle tartışılarak oluşturulmalıdır. Politikamız 
sadece bugüne değil, geleceğe dair de kısa, orta ve uzun 
vadeli planları içermelidir. Ve kuşkusuz bu politika doğayı 
ve halkın sorunlarını gözetir bir biçimde oluşturulmalı, kamu 
yararı yaklaşımı ile perçinlenmeli ve her hükümet döneminde 
değişiklik göstermemelidir” dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı da, çevrenin bir ülkenin toplumsal 
gelişmişliği ve geleceği için en önemli yaşamsal olgu olduğunu 
ifade etti. Çevre konusunun sadece çevre mühendislerine ve 
çevrecilere bırakılamayacak kadar önemli bir konu olduğunu, 
herkesin çevre adına üzerine düşen sorumlulukları yerine 
getirmesi gerektiğini belirten Soğancı, yaşam alanlarının 
yok olmaması için, gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir 
dünya bırakabilmek adına çevreye karşı duyarlı olunması 
gerektiğini söyledi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, da nüfus artışı ve 
sanayileşmeyle birlikte çevre sorunlarının arttığına dikkat 
çekerek, “İnsan nüfusu arttı. İnsan nüfusunun artışıyla 
birlikte daha çok bina, daha çok yol, daha çok su gerekir 
oldu. Nükleer enerji gerçekten insanlık için tehlikeli. Termik 
santraller zaten havamızı kirletiyor. Rüzgâr enerjisi ise 
atmosferin akıntısını bozuyor. İnsanın istediği asgari refahtır. 

9. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ DÜZENLENDİ
Çevre Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi’nin dokuzuncusu 5-8 Ekim 2011 
tarihlerinde Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
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Bu dengeyi sağlayacak olan, bu dengeyi araştıracak olan, 
çözüm önerilerini sunacak olan da çevre mühendisleridir, 
bu bilimsel kongrelerdir. Çevre mühendislerinin ana teması; 
doğal denge, doğal çevre ve refah arasındaki dengeyi 
sağlamak olmalıdır” dedi.

Dünyanın her yerinde çevre sorunlarının yaşandığını 
belirten Vali Vekili Hasan Özhan da, ‘‘Dünyamız artık 
çok kirlendi, can çekişiyor. İnsanlar çevreye karşı yeterli 
duyarlılığı göstermiyorlar. Yer küreyi en çok gelişmiş ülkeler 
kirletiyor. Bu ülkelerin sanayileri kirletiyor. İnsanlarda çevre 
bilincinin oluşturulması ve bu konuda çevre duyarlılığının 
kazandırılması önemli” şeklinde konuştu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın 
konuşması şöyle: 

Değerli Konuklar 

Çevre, bir ülkenin toplumsal gelişmişliği ve geleceği için 
en önemli ve yaşamsal olgudur. Son dönemde gerek 
küresel ısınma gerek kapitalizmin uygulayıcıları siyasi 
iktidarlar tarafından yürütülen politikalarla çevre konusu 
hemen hemen her gün haberlerde, sohbetlerde, herkesin 
gündeminde... 

Çevre konusu TMMOB‘nin de gündeminde önemli bir yer 
tutuyor. Çünkü bizim mesleğimiz bilim ve teknolojiyi insanla 
buluşturan bir meslek. Bizim örgütümüz TMMOB; odağında, 
öznesinde insanın olduğu bir mesleğin uygulayıcılarının 
örgütü. Biz mesleki alanlarımızla ilgili gelişmelerin ve 
politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını 
derinlemesine kavramak, yorumlamak ve toplumu 
bilgilendirmek; bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi 
için öneriler geliştirmek ve bunların yaşama geçirilmesi için 
mücadele etmek zorundayız. TMMOB bunların gereği olarak 
en genel anlamda bağımsız ve demokratik bir Türkiye‘nin 
yaratılması yönündeki çalışmalarını bütünsel bir anlayışla 
ve etkinleştirerek sürdürme kararlılığındadır. TMMOB bu 
çalışmalarını bilimin ve tekniğin ışığında, bilim insanlarının 
yol göstericiliğinde ve 50 yılı aşkın geçmişinin birikimi ile 
yürütmeye kararlıdır.

Değerli Konuklar 

TMMOB ve Bağlı Odaları ülkemizde meslek alanları ile 
ilgili gelişen ya da gelişebilecek her türlü konuda görüş 
oluşturma, oluşan görüşleri geliştirme ve bunları kamuoyu ile 
paylaşma çalışmalarını eleştirel olduğu kadar yeni açılımlar 
sağlayacak şekilde sürdürmektedir. İşte bugün de bu anlayışla 
oluşturduğumuz bu kongrede bir aradayız. Konumuz insana 
ve yaşama dairdir.

Sevgili Arkadaşlar

Dünya, emperyalizm tarafından sınırsız ve engelsiz bir tek 
küresel pazar ve sömürü alanı olarak kurgulanmakta, bu 
politika içinde ülkemizin de içinde bulunduğu “kaynakları 
emperyalizmin sınırsız sömürüsüne açılan ülkelerin” 
zenginliklerine el konulmaktadır. 

Küreselleşme sürecinde, emperyalist çıkarlara göre yeniden 
biçimlendirilen sosyo-ekonomik politikaların doğal sonuçları 
olarak; işsizlik, açlık ve yoksulluğun artışı, savaşlar, işgaller, 
katliamlar, kitlesel göçler ile karakterize olan çevre felaketleri 
yaşanmaktadır.

Ülkemizde çevre alanı yıllar boyunca istismar edilmiş, doğal 
kaynaklarımız bir talan ve yağma alanı olarak yerli ve yabancı 
sermayenin hizmetine sunulmuştur. Altyapı yatırımlarında 
izlenen yanlış politikalar; doğal kaynaklarımızı, tarihi ve 
kültürel varlıklarımızı, ormanlarımızı, kıyılarımızı birer rant 
cennetine dönüştürme çabaları; çevre sorunlarına ilişkin 
politika yoksunluğu, denetim ve yaptırım eksikliği ve uzman 
kadroların yanlış alanlarda istihdamı çevre sorunlarını daha 
da içinden çıkılmaz hale getirmiştir. 

Son olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı olarak bakanlıkların yeniden 
yapılandırılmasıyla “çevre” ve “doğa koruma” yeniden 
parçalanmış, ikili yapı oluşturularak bütüncül politika üretme 
bir başka bahara bırakılmıştır.

Bir KHK ile kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sonu 
gelmez yetkilerle donatılmış, tabiat varlıkları diğer deyişle 
doğal sit alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na transfer 
edilerek bu alanların yok edilmesinin önü açılmıştır. Artık, 
milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma 
alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma 
bölgelerinin kullanma ve yapılaşmaya ilişkin kararları Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı‘nca verilecektir. Bu varlıkların 
statülerinin yeniden değerlendirilmesinin 6 ay içinde 
Bakanlığa devredileceği hükmü, 6 ay sonra bu statülerin 
kalmayacağının habercisidir. Yalnızca doğal sitler değil aynı 
zamanda doğal sitlerle kesişen arkeolojik, kültürel, kentsel 
ve tarihi sitler de tehlike altındadır. 

Sevgili Arkadaşlar,

Toplum için yaşamsal önemi nedeniyle, küresel ölçekte bir 
değerlendirme gerektiren ve ulusal ölçekte ele alınmayı 
zorunlu kılan çevre politikaları günlük, geçici sığ yaklaşımla 
“çevre sorunu”na, “çevre sorunu” da adeta “kirliliği önleme 
- arıtma tesisi”ne indirgenmiştir.  

Bu süreçte bilimin, hukukun ve aklın gereği çevre 
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politikalarının oluşturulmasında başat rolde olması gereken 
mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin 
teknik, bilimsel ve yasal ilkeleri göz ardı edilerek izlenen 
politikalarla, kontrolsüz ve birbirinden bağımsız yapılara 
dönüştürülen planlama; tarım alanlarının, ormanların, 
meraların, kıyıların, giderek yaylaların talanı şeklinde mekana 
yansımıştır. 

Tüm doğal kaynaklarımız; doğa koruma alanları, yani 
biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanlar, biyogenetik rezerv 
alanları, nadir, endemik, tehlike altındaki türlerin yaşam 
alanları, orman alanları, kıyılar, meralar “sürdürülebilirlik” 
aldatmacasıyla piyasa malına dönüştürülerek uluslararası 
pazara sunulmaktadır.  

Orman talanını her durumda teşvik eden ve kamu malı 
gaspının “affı” anlamına gelen 2B halen bir seçenek olarak 
görülmektedir. 

Ülkenin doğal varlıklarını uluslararası sermayeye en kısa 
yoldan sunmanın yollarını arayan AKP, ÇED Yönetmeliği‘nde 
yaptığı son değişiklikle, termik güç santrallerini, nükleer 
güç santrallerini, nükleer atık bertaraf tesislerini, otoyolları, 
limanları, HES‘leri ve madencilik projelerini de kapsayan 
yatırımları örneği görülmemiş bir duyarsızlıkla ve aymazlıkla, 
adeta idari işleme dönüştürülen ÇED kapsamı dışına 
çıkarmıştır. 

Getirilen “af” ile kaçak tesisler çevreyi resmi olarak kirletmeye 
devam etmektedirler.

Her türlü yapılaşma ile maden, turizm gibi sektörlerin 
kullanımını istisna haline getiren, doğa koruma açısından 
sistematik bir gerilemeye karşılık gelen “Tabiatı ve Biyolojik 
Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı”nda, koruma yaklaşımının, 
“yatırım” adı altında sürdürülen ve itiraz dinlemeyen “talan” 
anlayışına terk edilmesi öngörülmektedir.

Madencilik geliştiriliyor aldatmacasıyla,  yabancılara imtiyaz 
tanıyan, ülkenin hemen her yeri, tarım alanları, orman 
alanları, sulak alanlar, arkeolojik sit alanları, milli parklar 
ayrımı gözetmeksizin “açık işletmeye” dönüştürülmüştür.

Yenilenebilir enerji kisvesi altında HES‘lere teslim edilen 
akarsular; plansız, politikasız, çevreyle ve toplumla uyumsuz 
kısa ömürlü barajlar; rant uğruna Zeugma, Allianoi, 
Hasankeyf, Munzur ve Fırtına Vadisi‘nde somutlanan bilim 
dışı uygulamalarla tarihi-kültürel miras ve doğal çevre 
istikrarlı bir şekilde yok edilmektedir. 

HES ya da baraj yapılamayan kıyı ovalarında da nükleer 
enerji santralleri için yer beğenilmektedir.

Sevgili Arkadaşlar

İşte bu noktada yaşam alanlarımızın yok olmaması için, 
gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek 
için, bugün ekolojik bir krize dönüşen çevre sorunlarının 
çözümünde, bütüncül politikaların, hukuksal ve kurumsal 
düzenlemelerin geliştirilmesi ve uygulanması önem 
taşımaktadır.

Çevre politikalarının; sanayi, tarım, enerji, ulaşım ve 
kentleşme politikalarıyla bütüncül olarak ele alınmasını 
zorunludur. Doğal varlıkların kendini yenileme potansiyelini 
koruyan/gözeten politikaların geliştirilmesi yaşamsal 
önemdedir.

Ülkemize dayatılan dışa bağımlı enerji politikaları terk 
edilmelidir. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik 
veren bir enerji politikası gözetilmelidir. Ülkemizde güneş, 
rüzgâr, jeotermal, biyogaz, biokütle, hidrojen vb. enerji 
kaynaklarının, şu an yeterince değerlendirilmeyen mevcut 
potansiyelleri, verimli bir şekilde değerlendirilmeli, yeni 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi için 
düzenlemeler bir an önce yaşama geçirilmelidir.

Kurulum, işletim ve söküm maliyetleri, çevresel etkileri, atık 
sorunları ile gelişmiş ülkelerin terk ettiği nükleer santral 
macerasına son verilmelidir.

Ülke ormanlarının 2/B, özel ağaçlandırma vb. adı altında rant 
sağlamaya yönelik talan politikasına son verilmelidir.

Dünya Bankası‘nın baskıları ile suyun ticarileştirilmesine 
karşı çıkılmalı, özellikle temiz suya erişimin en temel insan 
haklarından biri olduğu kabul edilmelidir. Su ve suya bağlı 
hizmetlerde çevre ve insan esas alınarak suyun mülkiyeti 
ve hizmetlerinin kamuda kalması sağlanmalıdır. Suya dayalı 
bütün projeler, su kirliliğinin her geçen gün arttığı gerçeğinin 
yanı sıra iklim değişiminin de su kaynakları üzerindeki etkisi 
dikkate alınarak, havzadaki su gereksinimleri bir bütün olarak 
değerlendirilmek suretiyle, kültürel ve ekolojik önceliklere 
göre yapılacak bir havza planlaması sonucu üretilmelidir. 

Değerli Arkadaşlar

Bugün burada konunun uzmanları olarak sizler çevre 
sorununu, yapılan yanlışları, uygulanan yanlış politikaları 
ve yapılması gerekenleri her yönüyle ele alacaksınız. Bu 
etkinliğimizde tüm bunları bilimin ve tekniğin ışığında hep 
birlikte bir kez daha değerlendireceğiz. Siyasi karar vericilerin 
burada söylenenlere sahip çıkmasını diliyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. 
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Mimarlar Odası, yağmalara dikkat çekmek amacıyla 
“Kentimize sahip çıkmak için” sloganı ile Taksim’de “Kent, 
Kültür ve Demokrasi” yürüyüşü düzenledi. 15 Ekim 
Cumartesi günü Galatasaray Meydanı’nda toplanan yüzlerce 
mimar ve sanatçı, “Kentsel dönüşüm operasyonlarına son”, 
“Sanata özgürlük”, “AKM artık açılsın” döviz ve pankartları 
ile Taksim’e yürüyüşe geçti. 

Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde TMMOB Mimarlar Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhcu, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Mimar Cengiz Bektaş 
ve AKM önünde Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Yavuz 
Demirkaya birer konuşma yaparak darbe ürünü Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle ülkenin önünün karartıldığını, 
yağmanın önündeki bütün engellerin kaldırılmak istendiğini 
söylediler ve toplumsal muhalefeti temsil eden, demokrasinin 
güvencesi olan meslek örgütlerinin tasfiye edilmesine karşı 
durmaya, birlik olmaya çağırdılar.

Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde konuşan Mimarlar Odası 
Başkanı Eyüp Muhçu,  Türkiye‘de Cumhuriyet tarihinin en 
büyük mimarlık, kültür ve doğa yağmasının yaşandığına 
dikkat çekerek “Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) 
ile yağmanın yasal dayanağı hazırlanıyor, yağmanın 
önündeki tüm engeller kaldırılıyor” dedi. KHK‘lerin yok 
hükmünde olduğunu söyleyen Muhçu, KHK‘lerle yetkileri 
elinden alınan belediyelere “sorumluluk üstlenin” çağrısı 

yaptı. Meslek örgütleri başta olmak üzere birçok kamu 
kurum ve kuruluşlarının KHK‘lerle tasfiye edildiğini ya da 
etkisizleştirildiğini ifade eden Muhcu, “Bunun adı faşizmdir” 
diyerek tepki gösterdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ise 
“Mimarlar bugün sokakta çünkü bu ülkenin kentleri ranta 
kurban ediliyor. İktidar bu sesi duymak zorunda. Bu ülke 
satılık değildir. Biz bu ülkenin, bu coğrafyanın sahibiyiz” diye 
konuştu. Soğancı, halkını seven her kesimle yan yana, omuz 
omuza emperyalist yönelimler altında kentlerin ranta kurban 
edilmesine “dur “ demek için mücadelelerini sürdüreceklerini 
kaydetti. 

Mimar Cengiz Bektaş  ise; “Uzun zamandır Mimarlar Odası 
ile zaten uğraşılıyor. Zor günlerdeyiz, halka duyurulmayan pek 
çok şey oluyor.  Eğer birlik olmazsak, yalnız mimarlar değil 
bütün Türkiye çok pişman olacak” diyerek, bütün sanatçıları, 
düşünürleri birlikte hareket etmeye çağırdı. 

Açıklamaların ardından grup, 2008‘den beri kapalı olan 
AKM‘nin önüne yürüdü. Burada açıklama yapan Kültür 
Sanat-Sen Genel Başkanı Yavuz Demirkaya, AKM‘ın ısrarla 
ve inatla onarılmadığını, AKM‘de sanat üretilemediğini, 
İstanbul‘un çeşiti yerlerinde yüksek kiralarla tutulan yerlerde 
sanatçı ve sanatseverlere bedel ödetildiğini belirterek, 
“AKM‘ye sahip çıkmayı sürdüreceğiz” dedi.

MİMARLAR ODASI, “KENT, KÜLTÜR, DEMOKRASİ” YÜRÜYÜŞÜ 
DÜZENLEDİ
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TMMOB Mimarlar Odas ı ’n ın ilkini 2009 y ı l ında 
gerçekleştirdiği “Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çalışan 
Mimarlar Kurultayı” 22-23 Ekim 2011 tarihlerinde Ankara’da 
gerçekleştirildi. Ücretli çalışan mimarların ortak sorunlarının 
ele alındığı Kurultay öncesi Bursa, Gaziantep, İstanbul, Konya 
ve Trabzon’da bölge toplantıları yapıldı.

İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu‘nda gerçekleştirilen 
kurultayın açılışında konuşan TMMOB Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan, önümüzdeki aylarda 
düzenlenecek TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir 
Plancıları ve İşsizlik Kurultayı‘nın hazırlık çalışmaları ve 
yapılan yerel kurultaylarla ilgili bilgi verdi.  

TMMOB üyelerinin büyük bir kısmını ücretli çalışanların 
oluşturduğunu kaydeden Erdoğan şunları söyledi: 

“ Toplumun tüm kesimleri gibi, mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının da çalışma yaşamına ilişkin önemli sorunları 
bulunmakta. İş güvencesine sahip olmamak, çalışma 
koşullarının giderek ağırlaşması, yetersiz ücret, işsizlik 
tehlikesi, sigortasız çalıştırılma, insan onuruna yaraşır 
emeklilik sürecini yaşayamama ilk akla gelenler. Özellikle 
emperyalizmin küresel krizinin yaşandığı bu dönemde bu 
sorunlar üyemizin aleyhine derinleşerek artıyor. Alelacele 

çıkarılan yönetmelikler, torba yasaların içine sıkıştırılan 
yasalarla önemli hak kayıplarına uğruyoruz. Ülkemizde 
çalışma yaşamını düzenleyen yasa, tüzük ve yönetmeliklerin 
neo-liberal politikalar çerçevesinde son yıllarda hızlı bir 
değişikliğe uğradığını düşünürsek, bundan sonra da bizi zorlu 
bir dönemin ve önemli bir mücadelenin beklediği açık. Bu 
koşullarda varlığını sürdürmeye çalışan mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının süreci durdurmak için; daha örgütlü, 
daha bütünleşmiş, daha etkin ve insana seslenen, bilimsel, 
mesleki, kültürel girdilerle zenginleştirilmiş daha politik bir 
tavra ihtiyacı bulunuyor. 

Sevgili Arkadaşlar

Kapitalist küreselleşmenin, neo-liberal politikaların 
en iyi uygulayıcısı AKP İktidarı döneminde, enerjiden 
haberleşmeye, eğitimden sağlığa, tarımdan sosyal güvenliğe 
kadar tüm alanlarda yapısal bir dönüşüm gerçekleştiriliyor. Bu 
dönüşümden kentlerimiz, köylerimiz, yaşam çevrelerimiz, tüm 
yaşamımızın yanı sıra mühendislik-mimarlık uygulamaları, 
mühendislerin ve mimarların sosyal konum ve koşulları da 
doğrudan olumsuz biçimde etkileniyor. İnsan yaşamının 
her aşamasından sorumlu olan mühendislik, mimarlık ve 
şehir plancılığı hızla işlevsizleştiriliyor. Bilim, akıl ve mesleki 
birikim dışlanarak yaşam çevreleri ve kaynaklarımız hızla 
tahrip ediliyor. 

Mesleğimizi işlevsizleştirmeye yönelik olarak özellikle eğitim 
alanındaki politikalar da dikkat çekici. Sadece ülkedeki 
üniversite mezunu sayısını artırmak amacıyla istihdam 
imkanı bulunmayan alanlarda, ülke gereksinimleri ve çağdaş 
eğitiminin en düşük standartları dahi dikkate alınmadan ardı 
ardına fakültelerin açılmasının ilerleyen yıllarda çok büyük 
sorunlara yol açacağı aşikar. 

Değerli Arkadaşlar

TMMOB‘ye kayıtlı üye sayısı 2010 sonu itibariyle 380.000‘i 
aşmıştır. Üye sayımızda son beş yıldaki artış 100.000‘e 
ulaşmıştır. TMMOB üyelerinin önemli bir kısmı kamuda 
çalışmaktadır. Ancak bu önemli kesimin, toplu sözleşme ve 
grevi de içeren sendikal hakları; uluslararası normlara uygun 
olmayan bir biçimde engellenmektedir. Kamuda çalışan 
mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları açlık ile yoksulluk 
sınırları arasına sıkışan ücretleriyle yaşam mücadelesi vermek 
zorunda kalmaktadır. Kamuda çalışan mühendis, mimar ve 
plancıların ücretleri diğer tüm kamu çalışanları da dahil 
derhal insanca yaşanabilecek bir düzeye çıkarılmalıdır.

KAMUDA VE ÖZEL SEKTÖRDE ÜCRETLİ ÇALIŞAN 

MİMARLAR KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Özel sektörde ise parçalı bir biçimde istihdam edilen ücretli 
çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıların çok az bir 
kısmı, ancak büyük işyerlerinde sendikal örgütlenmeler 
içinde yer alabilmektedir. Kamuda ve özel sektörde çalışan 
mühendis, mimar ve plancıların uluslararası hukuka uygun 
grevli- toplu sözleşmeli sendikal hakların kullanımı mutlaka 
sağlanmalıdır.

Mühendis, mimar ve şehir plancıları için kamuda ve özel 
sektörde çağdaş yaşamın gerektirdiği yeni istihdam alanları 
yaratılmalıdır. Meslek alanlarımızda istihdam politikaları, 
çalışma koşulları ve ücretler konusunda birçok olumsuzluk 
bulunmaktadır. Gelecek hem ülkemiz mühendislik, mimarlık 
ve şehir plancılığı hizmetleri açısından, hem de mühendis, 
mimar ve şehir plancıları açısından kaygı vericidir. Güncel 
gereklere uygun ciddi bir istihdam politikası oluşturulması 
gerekirken; bu yapılmamakta, ülkemiz kaynaklarının 
sömürüsüne dayanan politikalarla, yalnızca nitelikli 
işgücünün ihracı teşvik edilmektedir. Ancak kendi işsizlik 
krizini çözmeye çalışan gelişmiş ülkelerin yönlendirdiği 
uluslararası nitelikli emek pazarı, giderek ülkemiz meslek 

insanlarına daha kapalı hale gelmektedir. Bu nedenle, bir 
yandan bu sürece ciddi bir direniş göstermek, diğer yandan 
da ülkemiz insan kaynaklarının heba olmamasını sağlayacak 
politikaların; meslek alanlarında örülmesini sağlayacak 
adımları hızla atmak gerekiyor. 

Değerli Arkadaşlar

Biliyorsunuz 41. Genel Kurulumuzda kararı alınan Ücretli 
Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı 
da önümüzdeki aylarda düzenlenecek. Merkezi kurultay 
öncesi 12 ilde İKK‘larımız aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz 
yerel kurultaylara 1157 arkadaşımız katıldı. Şimdi bu yerel 
kurultaylarda kabul edilen karar önergelerini ana kurultaya 
taşıyacağız. Çalışma yaşamımızı belirleyen yasaları, çalışma 
koşullarımızı, ücret, işsizlik, örgütlenme ve sendikalaşma 
konularını hep beraber tartışacak, çözüm önerilerini ve 
mücadele yolumuzu hep beraber belirleyeceğiz. 

Sizlerin de ücretli çalışan mimarların sorunlarını ele 
alacağınız bu çalıştayınızın başarılı geçmesini diliyor, hepinize 
saygılar sunuyorum.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından ilk 
kez düzenlenen Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve 
Sergisi, 20-21 Ekim 2011 tarihlerinde, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Maslak Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. İki gün süren sempozyum 
kapsamında 11 oturum ve 1 panel düzenlendi. 

Sempozyumun açılışında sırasıyla MMO İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı İlter Çelik, MMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, TMMOB Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve İTÜ Rektörü 
Muhammet Şahin konuştu.

MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İlter Çelik, 
sempozyumun amacının günümüzde kullanılan veya 
yakın gelecekte var olacak ileri teknoloji yapı ve sistemler 
alanında ortaya konulan farklı düşünce, uygulama ve 
perspektifleri paylaşmak olduğunu belirtti. 

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar da, bilim 
ve teknolojinin, toplumları geleceğe doğru devindiren 
temel güçler olmakla birlikte kendi başına bağımsız 
bir gerçekliğe ve gelişme çizgisine sahip olmadıklarını, 
toplumsal yapı ve ilişkilerle iç içe olduklarını söyledi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
mühendisliğin bilim ve teknolojiyi buluşturan bir meslek 
olduğunu hatırlatarak, “Teknoloji artık hayatımızın 
ayrılmaz bir parçası. Sabah uyanır uyanmaz evimizde 
kullanmaya başladığımız aletlerden işe gitmek için 
bindiğimiz arabaya, kullandığımız bilgisayarlardan cep 
telefonlarına her şey teknolojinin eseri. Teknolojiden en 
doğru şekilde yararlanmak ve teknolojiyi insanlara sunmak 
da biz mühendislerin görevi” diye konuştu.

GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ 

MMO SEMPOZYUMUNDA TARTIŞILDI
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Çalıştay‘ın açılış konuşmasını yapan TMMOB Bursa İKK 
Sekreteri Fikri Düşünceli, TMMOB‘nin çalışmalarını bilimin 
ve tekniğin ışığında, bilim insanlarının yol göstericiliğinde ve 50 
yılı aşkın geçmişinin birikimi ile yürüttüğünü belirterek, “Yapı 
Denetim Çalıştayı”nın da bu kapsamda gerçekleştirildiğini ifade 
etti. Çalıştaydan çıkacak sonuç ve önerilerin 2. Yapı Denetim 
Sempozyumu‘na taşınacağını söyleyen Düşünceli, “Türkiye‘de 18 
milyonu aşan yapı stoku bulunmakta; bu stokun yüzde 67‘sinin 
ruhsatsız ve kaçak, yüzde 60‘ının 20 yaş üzeri konutlardan 
oluştuğu, yüzde 40‘ının oturulabilir olmadığı ve depreme karşı 
güçlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Kısaca, gerek yasal 
düzenlemelerin eksikliği, gerekse denetimlerdeki boşluklar, 
sağlıksız yerleşim alanlarının önünü açmakta ve bu noktada yapı 
denetimi konusu birinci dereceden önem taşımaktadır. 1999 
Marmara depremi sonrasında ‘güvenli yapılaşma‘ adına getirilen 
‘yapı denetimi‘nde, 595 sayılı KHK‘nin Anayasa Mahkemesi‘nce 
iptali üzerine yine katılımcılığı dışlayan bir anlayışla hazırlanan 
4708 sayılı Yasa‘nın sonuçları 2003 Mayısında Bingöl depreminde 
bir kez daha ortaya çıkmıştır. TMMOB‘nin tüm uyarılarına 
rağmen, birinci derece deprem bölgesindeki birçok ilimiz yıllarca 
bu yasanın kapsamına alınmamıştır” dedi.
2001 yılında çıkan 4708 Sayılı Yapı Denetim Yasası‘nda ilgili meslek 
odalarının görüşünün alınmadığına ve uygulamanın yalnızca 19 
ili kapsadığına dikkat çeken Düşünceli, yasada yapı denetiminin 
sadece piyasa faaliyeti olarak görüldüğünü ve kamusal denetimin 
dışlandığını ifade etti. 19 ilin milli gelirin yüzde 67‘sini üreten 
iller olduğunun altını çizen Fikri Düşünceli, daha yoksul illerin 
ise kapsama ancak 2011 yılında dahil edildiğini belirtti. Yasanın 
eksik, yanlış, aksayan ve uygulanamayan yanlarının ilgili tarafların 
görüşlerine başvurularak yeniden düzenlenmesi gerektiğini 
vurgulayan Düşünceli, “Zira mevcut yasa, mesleki yeterlilik, 
eğitim, belgelendirme, izlenebilirlik, denetim mekanizmasının 
zayıflığı ve kamu yapılarının ve TOKİ yapılarının denetim dışı 
kalması gibi çok önemli sorunları çözmüyor ve yürürlükteki 
diğer bazı yasa hükümleriyle çelişkiler de barındırıyor. Kısaca, 
Yasanın temel eksiği, TMMOB‘ye bağlı ilgili Odaların yasa ve 
yönetmeliklerce tanınmış görevleri içinde bulunan mühendislik, 
mimarlık hizmetlerinin mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme 
ve denetleme boyutlarını içermemesidir” diye konuştu. 
Yapı denetim sisteminin önemli temellerini oluşturan yapı 
sigortası ve mesleki sorumluluk sigortasının bir türlü uygulamaya 
geçirilememiş olmasını da önemli bir eksiklik olarak tanımlayan 
Düşünceli, Yapı Denetim Yasası tarafından denetim firmalarına 
kamu görevi verilmişken, görevlendirmelerin müteahhit 
tarafından yapılmasının da, bağımsız bir yapı denetim sisteminin 
oluşmasına engel olduğunu söyledi.  Düşünceli her türlü yapı 
denetim uygulamasıyla ilgili imar, yapı, dönüşüm alanları, yapı 

denetim ve afet yasalarının TMMOB ve bağlı Odalar, üniversiteler 
ve ilgili kesimlerin katılımıyla yeniden düzenlenmesi gerektiğini 
kaydederek “TMMOB ve bağlı Odaları bu alanlara ilişkin yasa 
ve mevzuat hazırlık süreçlerinin asli unsuru olarak tanınmalıdır. 
Bu nedenle ticari yanı ağır basan zoraki çok elemanlı, hantal 
yapılı, mali açıdan çok külfetli yapı denetim şirketi modeli yerine; 
uzmanlık ve ahlaki niteliklere sahip yapı denetçilerinin etkinliğine 
dayalı bir yapı denetim uygulaması modeli geliştirilmelidir” 
dedi.  
Çalıştay‘ın “Yapı Denetim Yasal Sorunları ve Çözüm Önerileri” 
başlıklı ilk oturumunun başkanlığını Makina Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi‘nden İsmet Apak yaparken Zafer Aytın  (Denetim 
Kuruluşları Birliği), Seyfi Ertan (Mimarlar Odası Bursa Şubesi), 
Hüseyin Alan (Jeoloji Mühendisleri Odası II. Başkanı), Maksut 
Kaya (İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi), Ahmet Ergin 
Muşlu (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi),  
Mehmet Hepzarif (Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi), 
Enver Taşdemir (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) konuşmacı 
olarak  yer aldı.
Elektrik Mühendisi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Emir Birgün‘ün 
yönettiği “Yapı Denetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar 
ve Çözüm Önerileri” başlıklı ikinci oturumuna ise Zafer Aytın  
(Denetim Kuruluşları Birliği), Neşe Şencan (Mimarlar Odası 
Bursa Şubesi), Nezihi Karabıyık (Makina Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi ), Sevim Büyükak (Jeoloji Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi), Cevat Şahin (İnşaat Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi), Ahmet Ergin Muşlu (Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi), Mehmet Kuzucu (Elektrik Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi),  Enver Taşdemir (Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü) konuşmacı olarak katıldılar. 
Konuşmacılar genel olarak Yapı Denetim Yasası‘nın yetersiz 
olduğuna ve denetimin kamusal yanı yerine ticari yanın öne 
çıktığına vurgu yaparak yeni bir yasa yapılması gerektiğini 
belirttiler, yasanın oluşumunda ilgili tüm meslek örgütlerinin yer 
alması gerektiğini kaydettiler.

BURSA İKK YAPI DENETİM ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİ
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu yapı denetiminde yasal durum, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm 
önerilerini 9 Eylül 2011 tarihinde BAOB Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştayda masaya yatırdı. İki oturum halinde 
düzenlenen çalıştaya çok sayıda mühendis, mimar ve şehir plancısı katıldı. 
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G e r z e  Ya y k ı l  k ö y ü n d e 
Anadolu Grubu tarafından 
kurulması planlanan termik 
santrale karşı Ağustos ayının 
başından beri sondaj yapılması 
öngörülen alanda gece gündüz 
nöbet bekleyen yöre halkı, 24 
Ağustos‘ta sondaj yapmak 
isteyen şirket temsilcilerini 
Gerze‘den bir kez daha eli 
boş göndermişlerdi. İki yıldır 
termikçi şirketin, devletin 
güvenl ik  ko l la r ın ın da 
desteğini alarak Gerze‘de kurmaya çalıştığı termik santrale 
karşı kitlesel ve meşru bir mücadeleyle topraklarını savunmayı 
sürdüren Gerze halkı, bir kez daha saldırıya maruz kaldı. 
Gerze halkının son iki yılda göstermiş olduğu tüm tepkiye 
rağmen termik santral yapma ısrarını sürdüren Anadolu Grubu 
isimli şirket, sondaj çalışması yapma gerekçesiyle alana intikal 
ettirilen yüzlerce polis, jandarma ve panzer eşliğinde Yaykıl 
köyüne girmeye çalıştı. Yaşamı ve doğayı savunan Gerzeliler 
12 saate yakın süre boyunca atılan yoğun gaz bombalarının, 
tazyikli su, cop ve yer yer plastik mermilerin kullanıldığı vahşi 
müdahale karşısında bir kez daha ne pahasına olursa olsun 
termik santral cinayetine izin vermeyeceklerini gösterdiler.
Yaykıl köyünün ormanlık bölgelerinde yaşanan çatışmalar 
esnasında silah sesleri duyulduğu, çok sayıda köylünün 
yaralandığı ve yaralanan köylülerin hastaneye ulaştırılmasında 
pek çok güçlük yaşandığı. Köylülerin gözaltına alındığı ifade 
edilmektedir. Gerze halkına yaşatılan tüm bu kabul edilemez 
şiddete, tehdide rağmen termikçi şirket sondaj çalışmasını 
tamamlayamamıştır.
Gerzelilerin geçtiğimiz haftalarda yaptıkları bilgi edinme 
başvuruları sonucunda mülki amirden aldıkları yanıta göre 
şirketin bölgede sondaj çalışması yapmak için herhangi bir izin 
başvurusunda bulunmadıkları söylenmektedir.  Buna karşın, 
termikçi şirkete güvenlik güçlerinin hangi yasal dayanakla 
sondaj çalışması yapmak için destek sağladığı, köyü ablukaya 
alıp halka şiddet uyguladığı yanıt bekleyen en önemli sorudur. 
Kendisini halkın, tarihin, kültürün ve doğanın üzerinde gören 
Siyasi Erk 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2863 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‘nda da, 
önemli olumsuz sonuçlara neden olacak değişiklikler yaparak, 
Kararname ile Bakanlığın yetki alanı içine, ülkemizdeki 
tüm korunması gerekli doğa alanları ve tabiat varlıkları 
katılmış, Bakanlık, özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, 

tabiat parkları ve tabiatı 
koruma alanlarının yanı 
sıra doğal sit alanlarının da 
sorumluluğunu üstlenmiştir. 
B u  k o n u d a  y a p ı l a n 
d ü z e n l e m e l e r e  b ü t ü n 
olarak bakıldığında, gelecek 
nesiller adına korunması 
gereken bu alanlara yönelik 
düzenlemelerin endişe verici 
olduğu görülmektedir.
Y i n e  a y n ı  ş e k i l d e 
Kararnamenin Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı‘nın aslen yerel yönetimlere ait olan plan 
yapma, yaptırma, onaylama yetkilerinin yanı sıra proje onayı, 
yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi gibi görev 
ve yetkilere, parsel ölçeğinde ve ayrıcalıklı biçimde, dilediğince 
el koyma yetkisini tanımladığı görülmektedir. Bu yanıyla 648 
sayılı Kararname Anayasanın eşitlik ilkesine, Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı‘na ve ülkemizde kent planlama 
konusunda bugüne kadar genel kabul görmüş tüm ilkelere 
aykırıdır.
Gerze‘de yaşananlar; siyasi erkin ve kolluk güçlerinin 
sermayenin doğayı ve yaşamı talanının hizmetinde olduğunu 
bir kez daha açık biçimde ortaya koymaktadır. Dün Hopa‘da 
suyun ticarileştirilmesine karşı derelerini savunanlara 
şiddet uygulayanların, bugün Gerze‘de topraklarını savunan 
Gerzelilere aynı ölçüde şiddetle saldırması tesadüf olamaz. 
AKP iktidarı “ustalık” döneminde doğanın, emeğin ve yaşamın 
sermaye tarafından sömürgeleştirilmesine karşı direnenleri 
zor yoluyla sindirmeyi öncelikli görev olarak kabul etmiş 
gözükmektedir..
Ama uygulanan tüm bu şiddete, baskıya rağmen insanın en 
temel hakkı olan yaşamın ve doğanın yok edilmesine karşı 
direnişi her geçen gün inatla büyümektedir. Özgür bir ülke 
ve sömürüsüz bir dünya için dün Hopa direnişi bugün Gerze 
direnişi gelecekte onur sembolleri olacaktır.  
Bu sebeple bizler Terme‘de, Hopa‘da, Gerze‘de, Karadeniz‘de ve 
her yerde, solunabilir hava içilebilir su ve sağlıklı doğal yaşam 
için direnenlerle birlikte olacağız.
TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kuruluna bağlı meslek 
odaları, doğanın ve emeğin köleleştirilmesine karşı çıkan 
herkesi Gerzelilerin meşru mücadelesine destek olmaya, güç 
vermeye çağırıyoruz. 
TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu

SAMSUN İKK: GERZELİLERİN YANINDAYIZ!
TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu, Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Yaykıl köyünde kurulmak istenen termik santrale 
karşı mücadele yürüten yöre halkına destek vermek için 8 Eylül 2011 tarihinde bölgeye gitti. 

Termik santrale karşı mücadele eden yöre halkına yönelik polis şiddeti üzerine bölgede incelemelerde bulunan İKK heyeti, 
halkın katılımıyla bir de basın açıklaması yaptı. 
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HÜKÜMETİ VE YEREL YÖNETİCİLERİ İZMİR 
ADINA, SEHİRCİLİK KURALLARINA, BİLİMSEL 
TEMELLERE, PLAN VE PROGRAMLARA 
DAYANAN, HALKIN YARARINA OLAN, SORUN 
DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETEN, KENTLİYLE PAYLAŞILAN 
PROJELER ÜRETMEYE ÇAĞIRIYORUZ. 

Değerli basın mensupları, 
Son günlerde AKP‘nin İzmir için öngördüğü projelerden olan 
Konak Tüneli üzerinden yürütülen tartışmalar başta TMMOB‘ye 
bağlı odalarımız olmak üzere meslek odalarını suçlamaya ve linç 
kampanyasına dönüşmüş durumdadır. 
Odalarımızın uzmanlık alanları üzerinden yaptığı kamusal 
denetim ve bunun üzerinden kente ilişkin plan ve projelere 
yaptığı itirazlar hep birilerini rahatsız etmiştir. Ancak son gelinen 
nokta da sürecin odalarımızı linç kampanyasına dönüşmesi açık 
bir haksızlıktır kabul edilemez. Bu aynı zamanda demokrasi 
algımızın ne kadar gelişmiş olduğunun da bir göstergesidir. Bu 
baskıya boyun eğmeyeceğiz. 
Bitmeyen yarım kalmış yatırımların sorumlusu odalar değil, 
planlama ilkelerine ve kamu yararına uygun projeler geliştirip 
uygulamayan, ben yaptım oldu mantığıyla hareket eden, projeleri 
kentliyle paylaşma, tartışma gereği duymayan, İzmir‘i modern 
bir kent gibi değil, kasaba gibi algılayan siyasi karar alıcılar ve 
yöneticilerdir. 
Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları olarak bizler eksik ve 
sakıncalı gördüğümüz plan ve projeler için eleştirilerimizi 
yasal süresi içinde yaptık, önerilerimizi sunduk. Ancak çözüm 
alamayınca da dava açmak zorunda kaldık. Açtığımız davalarda 
da plan ve projelerin planlama ilkelerine, şehircilik kurallarına, 
bilime ve kamu yararına aykırı oldukları tespit edildi. 
Eğer bizler söylendiği gibi bazı plan ve projelere davalar açmamış 
olsaydık, bugün Kordonun denizle bağlantısını kesen saçma bir 
Kordon Yolumuz, Konağın göbeğinde bir Galeriamız olacaktı. 

Birçok değerimizi de yitirmiş olacaktık Zamanında müdahil 
olunamadığı içinde İzmir o güzelim yalıları yerine, Çin Seddi gibi 
binalarla denizden ayrılmıştır. İzmir bunu hak etmemektedir. 
İzmir‘de Ahmet Adnan SAYGUN Sanat Merkezi ve Tarihi 
Havagazı Fabrikası gibi ranta teslim olmayan projelerin sayısı 
artırılmalıdır. 
Değerli Basın Mensupları, 
Tartışmayı başlatan konu olan Konak Tüneli ile ilgili olarak 
yaptığımız değerlendirmeleri içeren raporu bugün sizlerle 
paylaşacağız. 
Ancak satırbaşları ile Söz konusu Konak-Yeşildere Tüneli 
konusundaki görüşlerimizi aktarmanın yararlı olacağı 
düşüncesindeyiz. 
Konak Tüneli projesi, Genel Seçimler öncesinde AKP‘nin 
bir seçim vaadi olarak gelmiştir. Tünelin ilk proje güzergahı 
Konak‘tan Mürselpaşa Caddesine doğru uzanmaktadır. Ancak, 
hiçbir somutluğu olmayan bu düşünce aşamasındaki proje, 
maliyeti gerekçe gösterilerek aniden değiştirilmiştir. Yeni 
güzergah olarak ta Konak Bahribaba Parkı ve Yeşildere caddesi 
olarak ifade edilmektedir. 
Tünel kararı, İzmir‘in yürürlükteki nazım imar planlarında 
ve 2009 yılında hazırlanıp onanan Ulaşım Ana Planı‘nda 
bulunmamaktadır. 
Tünel hakkında İzmir‘i yöneten yerel yönetim başta olmak üzere 
İzmir Kamuoyunun bilgisi yoktur ve kamuoyunda yeterince 
tartışılmamıştır. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hazırlanan Uçanyol adı verilen proje ile çakışması 
nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı projeyi ulaştırma 
bakanlığına devrettiğini açıklamıştır. 
Tünel projesi, çağdaş planlama yaklaşımlarının aksine özel 
otomobil kullanımını arttırıcı niteliktedir. Tam tersine toplu 
taşıma sistemlerinin kent merkezlerinde yaygınlaştırılması 
gereklidir. 
Bu tünele harcanacak önemli bir kaynağın, nazım planlarda ve 
ulaşım ana planında öngörülmeyen, fizibilitesi yapılmamış bir 
yatırıma harcanması yerine, Ulaşım Ana Planı kararlarına uygun 
olarak, ulaşım sorunlarının çağdaş çözümü olan raylı sistem 
yatırımlarına yönlendirmek daha uygun olacaktır. Alsancak 
- Fahrettin Altay hattı, kent merkezinin ulaşım sorunlarını 
ve trafik yoğunluğunu azaltmak için rasyonel bir çözümdür. 
Ayrıca bu tünele harcanacak kaynakla, metronun Buca Hattı 
ve Bornova Hattı tamamlanabilir başka bir ifadeyle Buca ve 
Bornova‘nın toplu ulaşım sorunu çözülebilir. 
Tünelin geçtiği güzergah, Kadifekale heyelan bölgesi yakınlarıdır. 
1.derece deprem bölgesi olan İzmir‘de bu türden projelerin 

İZMİR İKK`DAN KONAK TÜNELİ İLE İLGİLİ TARTIŞMALARA YANIT...
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 5 Ekim 2011 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek, “Konak Tüneli” ile 
ilgili tartışmaların, TMMOB ve meslek odalarına yönelik bir linç kampanyasına dönüşmesine tepki gösterdi. 
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mutlaka zemin etüdü yapılarak projelendirilmesi gereklidir. 
Basına yansıdığı kadarıyla, projenin uygulamaya başlamasıyla 
zemin sondajlarının birlikte yapılacağı söylenmektedir. Sadece 
sondaj yeterli olmamakla birlikte, etütler sırasında önemli bir 
bulgu çıkarsa Tünel Projesi yarım kalabilecektir. 
Tünel güzergahının başladığı bölge 3.derece arkeolojik sit alanıdır. 
Koruma Bölge Kurulu görüşü alınması zorunludur. Bildiğimiz 
kadarıyla bu yönde bir resmi girişim bulunmamaktadır. 
Tünel güzergahı İzmir tarihi kent merkezi yayılma alanını 
kapsamaktadır. 8500 yıllık tarihi olan İzmir‘de güzergah üzerinde 
arkeolojik açıdan evrensel değeri bulunan bir site bulunması 
halinde ne yapılacaktır? 
Bu tünel Ulaştırma Bakanlığı‘nın henüz 6 ay önce hazırladığı 
“Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi, Hedef 2023” raporuna 
tümüyle aykırıdır. Raporun ve projenin sahibi aynı Bakanlık 
olduğuna göre, Bakanlığın samimiyeti tartışılmalıdır. 
Hiçbir plana, programa, fizibiliteye dayanmayan, ben yaptım 
oldu mantığıyla yapılmaya çalışılan bu tünel bu haliyle bir 
gecekondudur 
Odalarımıza haksız ve acımasızca saldırıp karalama ve linç 
kampanyası yürüten kesimler öncelikle bu tespitlerimizi dikkate 

almalı ve bu sorulara yanıt aramalıdır. 
Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği ve Bağlı odaları olarak 
bir kez daha ifade diyoruz. 
Her zaman diyalogdan yanayız ve İzmir adına yapılacak işlere 
aklın, bilimin önderliğinde meslek alanlarımız uzmanlıkları 
üzerinden katkı koymaya hazırız. 
Hükümeti ve yerel yöneticileri İzmir adına, şehircilik kurallarına, 
bilimsel temellere, plan ve programlara, dayanan, halkın yararına 
olan, sorun değil çözüm üreten, kentliyle paylaşılan projeler 
üretmeye çağırıyoruz. 
Odalarımıza yöneltilen ve linç girişimine dönüşen karalama, 
küçük düşürme amaçlı söylem ve eylemleri reddediyoruz. 
Bunlara ilişkin hukuki ve demokratik tepki haklarımızı saklı 
tutuyoruz. 
Odalarımız bu girişimlere boyun eğmeyecek, uzmanlık alanları 
üzerinden kente ilişkin görüşlerini ifade etmeye, halkın 
yararına ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir İzmir bırakmanın 
sorumluluğunu kamusal denetim görevi üzerinden yerine 
getirmeye devam edecektir 
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 
İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU

TMMOB BİRİMLERİNİN 
ERZİNCAN TEMSİLCİLERİYLE

TOPLANTI YAPILDI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TMMOB’nin Erzincan birimlerinin temsilcileriyle bir araya 
geldi. Erzincan’da 15 Eylül 2011 tarihinde yapılan toplantıda, 
Erzincan’da İl Koordinasyon Kurulu oluşturulması konusunda 
görüş alışverişinde bulunuldu. 

Toplantıya; Özkan Özcan (EMO), Murat Demir (EMO), 
Levent Cimilli (HKMO), Hakan Coşkun (İMO), Harun 
İnci (MMO), Hüseyin İlter (MMO), Recep Öz (MMO), 
Zafer Güler (MMO), Ümit Özker (MO), Fehmi Gezginli 
(ZMO) katıldı.

SAMSUN’DA İKK BİLEŞENLERİYLE 
BİR ARAYA GELİNDİ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Gürkan, 5 Ekim 2011 tarihinde 
Samsun’da İKK bileşenleriyle bir araya geldi. 
Toplantıya; Şükrü Kumbasar (İKK Sekreteri), Metin Telatar 
(EMO), Hüseyin Tüfek (İMO), Gül Yüzüncüyılmaz  (JMO), 
Kadir Gürkan (MMO), Selami Özçelik (MO), Hüseyin 
Kahraman (ŞPO), Murat Akar (ZMO) katıldı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Gürkan ve İKK Sekreteri Şükrü 
Kumbasar EMO, İMO VE MMO şubelerinin yeni hizmet 
binalarını da ziyaret etti. 
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TMMOB 41. DÖNEM
V. DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Tarihi : 8 Ekim 2011
Denetleme Dönemi : 14 Mayıs 2011 - 8 Ekim 2011
Denetlemeye Katılanlar :  
   Ramazan TÜMEN 
   M. Macit MUTAF
   Nadir AVŞAROĞLU
   A. Kirami KILINÇ
   Köksal ŞAHİN

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığı‘na 
Ramazan TÜMEN‘i Oturum Yazmanl ığ ı ‘na Nadir 
AVŞAROĞLU‘nu seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB 
Sayman Üyesi Mustafa ERDOĞAN ile TMMOB Muhasebe 
Görevlisi İhsan AYDIN‘dan mali konularda gerekli bilgiler 
alınmıştır. 

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit 
etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 21 Mayıs 2011 (41. Dönem) tarihinden itibaren 6 (altı) 
toplantı yaptığı ve 79 (yetmişdokuz) karar aldığı,

b. Yönetim Kurulunun 21 Mayıs 2011 tarih 291 sayılı kararı 
ile Dersim Gül‘ün Teknik Görevli olarak atanmasına, 6 
Ağustos 2011 tarih ve 330 sayılı kararı ile büro görevlisi 
Onurkan Avcı‘nın istifasının kabulüne ve 13 Eylül 2011 
tarih ve 353 sayılı kararı ile Büro görevlisi Çağdaş Güneş‘in 
istifasının kabulüne karar verilmiştir.

c. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı 
ve imzalandığı görülmüştür. 

2- Kasa incelenmesi;

8 Ekim 2011 tarihi saat 11.00 itibariyle yapılan kasa 
sayımında, kasada 3.381,99 (üçbinüçyüzseksenbir Türk Lirası 
doksandokuz Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe 
kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 41.Dönem Bütçe 
Uygulama Esasları Yönetmeliği‘nin 10. maddesine titizlikle 
uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri incelenmesi sonucunda geçtiğimiz 
denetleme döneminden bu yana Birliğimize yeni bir demirbaş 
alınmadığı tespit edilmiştir. 

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek - Senet Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak 
EK-1 dedir. 

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz ve 
düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Oda Ödentileri;

Yapılan incelemede TMMOB 41. Dönem Bütçe Uygulama 
Esasları Yönetmeliği‘nin 2.maddesi gereğince yapılan 
ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların 
Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür. Birlik 
hissesini ödememiş olarak gözüken Çevre Müh. Odası, Gemi 
Mak. İşl. Müh. Odası ve Peyzaj Mimarları Odası‘nın ilgili 
borçlarının kapatılmasının istenilmesine,    

8- Diğer Hususlar;

Yapılan incelemeler sonucunda:

TMMOB Ana Yönetmeliğinin 96. maddesi (a) bendine göre 
ve TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği 4.1.1. maddesi 
uyarınca Odalarımızın mali denetlemelerinin en az üç ayda 
bir yapılması gerektiği açıkça belirtilmektedir. Bu konunun 
Tekstil Mühendisleri Odamıza bildirilerek, uygulamanın bu 
şekilde gerçekleştirilmesi ve Oda Denetleme Raporlarının bu 
doğrultuda hazırlamaları konusunda uyarılmasına,   

- Odalarımızdan, Birliğe gönderilen Denetleme Kurulu 
raporlarının ekinde kasa ve banka Tutanağı, Oda kadro 
cetveli, yılsonu mali tabloları ve genel mizanın da ilgili 
dönemlerdeki denetleme kurulu raporları ile Birliğimize 
gönderilmesi gerekmektedir. Odalarımızın TMMOB kanunu 
ve ilgili yönetmeliklerine uymalarının sağlanmasına,

- Kurulumuzun 26 Şubat 2011 tarihli Denetleme Kurulu 
raporu uyarınca, TMMOB Kırklareli İKK Sekreterliği‘nin 11 
Mayıs 2011 tarihli yazısı Kurulumuzca değerlendirilmiş olup, 
konuyla ilgili olarak TMMOB Yönetim Kurulu kararından 
sonra değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir. 

- Kurulumuzun 4. denetlemesinde belirtilen konuyla ilgili 
olarak Jeoloji Mühendisleri Odası‘nca gönderilen 8 Haziran 
2011 tarihli yazısı Kurulumuzca incelenmiş olup, belirtilen 
konularla ilgili Odamızın yapacağı çalışmaların en kısa sürede 
sonuçlandırılması gerekmektedir.   

Ramazan TÜMEN 
Nadir AVŞAROĞLU 
Köksal Şahin   
A.Kirami KILINÇ
M.Macit MUTAF 

TMMOB 41. DÖNEM V. DENETLEMESİ YAPILDI
TMMOB 41. Dönem V. Denetleme Kurulu toplantısı 8 Ekim 2011 tarihinde yapıldı.
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SUNUŞ

Tüketimi gelişmişliğin göstergesi olan enerji, güç ve teknolojik 
gelişmenin aracı olarak sunulmaktadır. Bu anlamda enerji 
kaynaklarına ve yönetimine sahip olmak çok önemli bir 
duruma gelirken, enerji kaynaklarını her bakımdan kontrol 
edebilecek yasa ve yönetmelikler ile süreç yönetilmeye 
çalışılmaktadır. 

Temiz ve yerli bir enerji kaynağı olan hidroelektrik enerjinin 
kullanılması enerji politikalarının oluşturulmasında önemli 
bir yer tutmaktadır. Ancak, su gücüne bağlı enerjinin 
elde edilmesinde suyun öncelikli kullanımı söz konusu 
olduğundan suya bağlı ekolojik ve kültürel değerler mutlaka 
dikkate alınmalıdır. 

TMMOB, su gücünden enerji elde edilmesini yıllardır 
savunan bir meslek örgütü olmuştur. Ancak, özellikle 
son yıllarda ortaya konan HES‘ler enerji ihtiyacının 
giderilmesi konusunda önemli bir değer yaratmadığı gibi 
ekolojik ve kültürel anlamda birçok sorunu da beraberinde 
getirmektedir.

Küresel iklim değişiminde enerji üretiminden kaynaklı 
etkinin azaltılması amacıyla yenilenebilir enerji ve temiz 

enerji kaynaklarına yönelinmeye başlanmıştır. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde hidroelektrik enerji üretiminin 
artırılması, iklim değişiminin etkisinin azaltılmasında önemli 
olarak görülmektedir. Ancak su kaynaklarının korunmaması 
ve suyun sürekliliğinin engellenmesi durumunda iklim 
değişiminin bile oluşturamayacağı olumsuzlukların, daha kısa 
sürede ve çok daha etkili olarak ortaya çıkması kaçınılmaz 
olacaktır. 

Son y ı l larda enerjinin serbest piyasaya aç ı lmas ı 
nedeniyle hidroelektrik tesislerine ilişkin toplumsal 
tepkiler yoğunlaşmaya başlamıştır. HES‘ler konusundaki 
toplumsal tepkiler “suyumuza sahip çıkıyoruz” söylemiyle 
gündemimize yerleşmiş durumdadır. Uygulamalardaki 
sorunları yerinde gören ve yaşayan halkın taleplerinin 
karşılanması ve kaygılarının giderilmesi konusunda gerekli 
adımlar atılmazken, halkın tepkisi emniyet güçlerince 
bastırılmaya çalışılmaktadır. Yaşamını savunmak için 
tepkisini ortaya koyanlar bazen çok tuhaf/ anlamsız 
cezalar ile ödeyemeyecekleri para ya da hapis cezalarına 
çarptırılmaktadırlar. Bu uygulamalar, ekolojik ve kültürel 
yaşamın yok edilmesinin yanı sıra yaşam hakkına sahip 
çıkan halka uygulanan şiddetin de artarak devam ettiğinin 
göstergesidir.
Birliğimiz bugüne kadar enerji konularında hazırladığı 
değişik raporlarda hidroelektrik enerjiye ilişkin yaklaşımını 
açıkça ortaya koymuştur. Enerjinin serbest piyasa koşullarına 
terk edilmesi konusunda yaşanabilecek olan birçok soruna 
raporlarımızda dikkat çekilmiştir. Ancak hidroelektrik ile 
ilgili uygulamalar, son yıllarda özellikle nehir tipi santraller 
ile çok daha farklı bir boyuta ulaştığından, Birliğimiz 
özellikle HES konusunda ayrı bir rapor hazırlanmasına 
gerek görmüştür. 
Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen Enerji Çalışma 
Grubu üyelerine, İsmail Küçük, Olgun Sakarya, Adem 
Uluşahin, Şuayip Yalman, Niyazi Karadeniz, Ayhan 
Sarıdikmen, Recep Kızılkoca,  Ergül Ayaz, Hasan Şevki 
Çiftçi, Şule Ergün, Ege Kaska, Mustafa Münir Atagün, 
Menşure Işık, Fatma Berna Vatan, Hüseyin Yeşil, Alaeddin 
Aras, Ayşe Işık Ezer ve Bülent Akça arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz.
TMMOB dünyanın, ülkemizin, insanımızın ve üyelerimizin 
içinde bulunduğu bugünkü  koşullarda, bir meslek örgütüne, 
bir mesleki demokratik kitle örgütüne düşen görevlerin 
güçlüğü, büyüklüğü ve bunlara karşı sorumluluklarının 
bilinciyle çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Ekim 2011

TMMOB HİDROELEKTRİK SANTRALLER RAPORU YAYIMLANDI
 TMMOB Hidroelektrik Santraller Raporu, Ekim 2011`de yayımlandı.
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08 Eylül 2011 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
08-09 Eylül 2011 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilen 
Dünya Mühendislik Örgütleri Federasyonu (WFEO) 
Olağan Genel Kuruluna  katıldı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa 
Erdoğan TMMOB Trabzon Kent Sempozyumu’na 
katılarak açılış konuşması yaptı.

• TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu, Sinop’un 
Gerze ilçesine bağlı Yaykıl köyünde kurulmak istenen 
termik santrale karşı mücadele yürüten yöre halkına 
destek vermek için bölgeye gitti.

09 Eylül 2011 Cuma

• TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu yapı 
denetiminde yasal durum, uygulamada karşılaşılan 
sorunlar ve çözüm önerilerini 9 Eylül 2011 tarihinde 
BAOB Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştayda 
masaya yatırdı. İki oturum halinde düzenlenen çalıştaya 
çok sayıda mühendis, mimar ve şehir plancısı katıldı.

10 Eylül 2011 Cumartesi

• İnşaat Mühendisleri Odası her yıl 05-13 Eylül 2011 
tarihlerinde üçüncüsü gerçekleştirilen Genç-İMO yaz 
eğitim kampının 10 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen 
“Kentsel Dönüşüm” başlıklı semineri’ne TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Işık Ezer, TMMOB ve Oda 
politikalarının anlatıldığı 12 Eylül tarihli oturumda 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
konuşmacı olarak yer aldılar. 

• TMMOB Demokrasi Kurultayı Ankara Yerel Kurultayı 

10-11 Eylül 2011 tarihlerinde, İstanbul ve Mersin Yerel 
Kurultayları 10 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirildi.

• Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve 
Akreditasyon Derneği (MÜDEK)’nin mühendislik 
alanında eğitim programlarının değerlendirilmesi ve 
akreditasyon kararlarının alınmasında bağımsız bir organı 
olan Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon 
Kurulu (MAK) toplantısı 10 Eylül 2011 tarihinde 
İstanbul’da yapıldı. Toplantıya, TMMOB’yi temsilen 
Prof. Dr. Müfit Gülgeç katıldı. Toplantıda 2011 yılında 
MÜDEK’e akredite olmak için başvuruda bulunan 
mühendislik programlarının değerlendirmesinde görev 
yapacak takımlar oluşturuldu.

12 Eylül 2011 Pazartesi

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 12 Eylül darbesinin 
yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

• DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği, KESK İstanbul 
Şubeler Platformu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu ve İstanbul Tabip Odası Taksim Tramvay 
Durağı`nda 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi`ne 
karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın Açıklamasını 
DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün okudu.

• 12 Eylül Askeri Darbesi 31. yıldönümünde Ankara ve 
İstanbul’da düzenlenen mitinglerle protesto edildi. 11 
Eylül günü İstanbul’da Kadıköy Meydanı’nda, Ankara’da 
Kolej Meydanı’nda yapılan mitinglere TMMOB de 
üyeleriyle katıldı. Düzenlenen mitinglerde darbeci 
anlayışın bugün de devam ettiğine dikkat çekildi.

15 Eylül 2011 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 

TMMOB Güncesi
Eylül

 - E
kim

 

2011
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TMMOB’nin Erzincan birimlerinin temsilcileriyle bir 
araya geldi. Erzincan’da yapılan toplantıda, Erzincan’da 
İl Koordinasyon Kurulu oluşturulması konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu

16 Eylül 2011 Cuma

• TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantısı yapıldı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
Peyzaj Mimarları Odası tarafından 5’incisi  05-18 Eylül 
2011 tarihleri arasında Erzincan’da öğrenci üyelerini 
buluşturan yaz okuluna katıldı.

17 Eylül 2011 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
ve İşsizlik Kurultayı’nın Ankara Yerel Kurultayına 
katılarak açılış konuşması yaptı.

• Aralarında Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve 
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Dev 
Sağlık-İş`in de bulunduğu sağlık meslek örgütleri, Sağlık 
Bakanlığı’nın kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) 
hayata geçirmek istediği düzenlemelere karşı TTB 
Merkez binasından Sağlık Bakanlığı’na yürüyerek bir 
basın açıklaması yaptılar. TMMOB’nin de destek verdiği 
eylemde AKP`nin sağlıkta özelleştirme çalışmaları 
protesto edildi.

• Bursa Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
ve İşsizlik Kurultayı  Elektrik Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi Konferans Salonu‘nda gerçekleştirildi. 

19 Eylül 2011 Pazartesi

• Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

• TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 
1979 iş bırakma eyleminin yıldönümü bu yıl ilk kez 
“19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR 
PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ” olarak kutlandı. 
AKP’nin gerek mesleğimize, gerekse örgütümüze yönelik 
baskılarının arttığı, TMMOB’nin yeniden yapılandırıp 
işlevsizleştirilmeye ve yok edilmeye çalışıldığı bugünlerde 
“Mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkıyoruz” demek için 
İl Koordinasyon Kurullarımızın örgütlü olduğu 43 ilde 
kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirildi.

20 Eylül 2011 Salı

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, “Eşit, Özgür, 
Demokratik Bir Türkiye İçin”, “İnsanca Yaşamı Savunmak 
İçin” 8 Ekim’de Ankara’da miting düzenlenmesi ile ilgili 
olarak DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, KESK 

Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Eriş Bilaloğlu 8 Ekim’de gerçekleştirilecek 
mitingin çağrısını yapmak için TMMOB’de bir basın 
toplantısı düzenlediler.

22 Eylül 2011 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri 
Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri 
Odası, Maden Mühendisleri Odası, Petrol Mühendisleri 
Odaları’nın, ortaklaşa düzenlediği Parlayıcı ve Patlayıcı 
Ortamlarda Güvenlik (ATEX) Sempozyumu’na katılarak 
açılış konuşması yaptı.  

24 Eylül 2011 Cumartesi

• TMMOB 2. Kadın Kurultayı Ankara Yerel Kurultayı 
İMO Rüştü Özal Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Ankara Yerel Kurultayı ile birlikte Aralık ayı içinde 
gerçekleştirilecek merkezi kurultay öncesi yerellerde 
düzenlenen kurultaylar da tamamlanmış oldu.

• TMMOB Demokrasi Kurultayı Bursa Yerel Kurultayı 
BAOB Yerleşkesinde düzenlendi.

27 Eylül 2011 Salı

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, “Tüm temel 
haklarımız için insanca yaşamı savunuyor, Eşit, Özgür, 
Demokratik Bir Türkiye İstiyoruz!” başlığı ile 8 Ekim’de 
Ankara‘da toplanacak “Sokak Meclisi”ne çağrı amacıyla 
Türkiye’nin çeşitli kentlerinde basın açıklamaları yaptı. 
Ankara‘da Sakarya Meydanı‘nda toplanan DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB üyeleri buradan AKP İl Başkanlığı 
binası önüne yürüdüler. AKP İl Başkanlığı binası önünde 
ortak basın açıklamasını Ankara Tabip Odası Başkanı 
Dr. Bayazıt İlhan yaptı.

28 Eylül 2011 Çarşamba

• Yapı Denetim Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), Hüseyin 
Önder, Mustafa Kadıoğlu (Elektrik Mühendisleri Odası), 
Bahattin Sarı (İnşaat Mühendisleri Odası), İlker Ertem 
(Maden Mühendisleri Odası), Cenk Lişesevdin (Makine 
Mühendisleri Odası), Özden Fikret Oğuz (Mimarlar 
Odası), Çiğdem Camkıran (Peyzaj Mimarları Odası) 
katıldı.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürlüğü’nün yapı denetimin hizmetlerinin 
değerlendirilmesi amacıyla düzenlediği toplantıya 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
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Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Cengiz Göltaş, 
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Serdar Harp, 
Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar 
ve Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu katıldı.

30 Eylül 2011 Cuma

• TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantısı yapıldı.

01 Ekim 2011 Cumartesi

• Türkiye Barış Meclisi silahların susması, Kürt 
sorunun barışçıl ve demokratik çözümü ve herkes için 
demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin, sosyal 
adaletin tesisi için  Sakarya Meydanı`nda basın açıklaması 
yaptı.  Basın açıklamasını okuyan Türkiye Barış Meclisi 
Dönem Sözcüsü Metin Bakkalcı milletvekillerini barıştan 
ve çözümden yana tutum almaya çağırdı. TMMOB 
Başkanı Mehmet Soğancı, KESK Genel Sekreteri 
İsmail Hakkı Tombul, Türk Tabipleri Birliği Başkanı 
Eriş Bilaloğlu ve DİSK Bölge Temsilcisi Kani Beko da 
barışçıl bir çözüme fırsat tanınması için operasyon ve 
çatışmaların son bulmasını istediler.

03 Ekim 2011 Pazartesi

• Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, kıdem 
tazminatının kaldırılmasına yönelik girişimler, 
özel istihdam büroları ve torba yasayla getirilen 
örgütsüzleştirme ve güvencesizleştirmeye yönelik 
düzenlemelere karşı 3 Ekim 2011 tarihinde TBMM 
önünde bir basın açıklaması yaptı. DİSK Yönetim Kurulu, 
DİSK Başkanlar Kurulu ve DİSK’e bağlı sendikaların 
katılımıyla gerçekleştirilen eyleme TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da katıldı.

04 Ekim 2011 Salı

• Ankara’da 8 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek 
“İNSANCA YAŞAMI SAVUNUYOR, EŞİT, ÖZGÜR, 
DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ!” mitingi 
öncesi düzenleyici örgütler DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB, Meclis önünde bir basın açıklaması yaparak, 
milletvekillerini “Sokak Meclisi’nin sesini duymaya 
çağırdılar.

05 Ekim 2011 Çarşamba

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Gürkan, Samsun’da İKK 
bileşenleriyle bir araya geldi.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
Çevre Mühendisleri Odası tarafından 05-08 Ekim 2011 
tarihlerinde Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde Atatürk 

Kültür Merkezi’nde dokuzuncusu gerçekleştirilen 
Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi’ne katılarak açılış 
konuşması yaptı.

08 Ekim 2011 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

• TMMOB 41. Dönem V. Denetleme Kurulu toplantısı 
yapıldı.

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin “İnsanca yaşam 
için eşit, özgür, demokratik bir Türkiye” sloganıyla 
düzenlediği miting Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
on binlerce insanı Ankara’da buluşturdu. “Dereler 
özgür aksın” diyen Karadenizlilerden “Füze kalkanı 
kurdurmayacağız” diyen Küreciklilere, “Nükleere inat 
yaşasın hayat” diyen Sinoplulardan, altın aramaları için 
toprakları zehirlenen Kazdağları halkına kadar binlerce 
insan  Ankara’da “Sokağın Meclisi”ni kurdu. Miting 
için sabah saatlerinden itibaren Ankara Tren Garı‘nda 
toplanmaya başlayan binlerce insan, taşıdıkları pankart 
ve dövizlerle Türkiye‘nin tüm renklerini, tüm seslerini 
sokağa taşıdı. Öğrencilerden kadın kolektiflerine, 
memurlardan işçilere, derneklerden siyasi partilere, 
çevrecilere kadar çok farklı kesimlerden katılımın 
olduğu mitingde atılan sloganlar, taşınan pankartlarla 
AKP‘nin emek karşıtı, baskıcı politikaları protesto 
edildi. Son yıllarda yapılan en geniş katılımlı eylemlerden 
biri olan mitingde binlerce mühendis, mimar, şehir 
plancısı da TMMOB kortejinde yerini aldı.  Sıhhiye 
Meydanı‘ndaki mitingde düzenleyici örgüt başkanları 
yaptıkları konuşmalarda, AKP‘nin baskıcı politikalarına 
karşı sokağın sesini hep birlikte yükselteceklerini 
vurguladılar. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, mağdurların, ezilenlerin, yoksulların, işsizlerin, 
kadınların, gençlerin, çevrecilerin, barış yanlılarının 
seslerini birleştirip, daha yüksek haykırmaları için 
‘‘Sokak Meclisi‘‘nin oluşturulduğunu söyleyerek, “Bizim 
meclisimizde yüzde 10 barajı yok. Bizim meclisimizde 
herkesin sesi var. Bu ülke için, bu topraklar için, insanlık 
için yüreği barıştan, kardeşlikten yana atanların meclisi 
burası” diye konuştu. Bandista konseriyle başlayan 
miting, Grup Kibele‘nin konseriyle sona erdi.  

09 Ekim 2011 Pazar

• TMMOB 41. Dönem 3. Danışma Kurulu Toplantısı 9 
Ekim 2011 tarihinde Ankara’da İMO Teoman Öztürk 
Toplantı Salonu’nda yapıldı. 292 kişinin katıldığı 
toplantıda, Türkiye’de yaşanan gelişmeler, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın kurulmasıyla TMMOB’nin 
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yeniden yapılandırılmasına yönelik girişimler üzerine 
görüş alışverişinde bulunuldu. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı‘nın TMMOB‘nin son 6 aydaki 
çalışmaları ve önümüzdeki dönem yapılacak etkinlikleri 
ilişkin verdiği bilgi ve Türkiye gündemini değerlendiren 
konuşmasıyla başlayan toplantıda sırasıyla; Ali Fahri 
Özten (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), 
Levent Darı (İnşaat Mühendisleri Odası), A. Ekber 
Çakar (Makine Mühendisleri Odası), Baran Bozoğlu 
(Çevre Mühendisleri Odası), Mehmet Torun (Maden 
Mühendisleri Odası), Mustafa Altıokka (Adana İKK 
Sekreteri), Cemalettin Küçük (Metalurji Mühendisleri 
Odası), Redife Kolçak (Peyzaj Mimarları Odası), 
Ferdan Çiftçi (İzmir İKK Sekreteri), Cengiz Göltaş 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Hayati Can (MMO 
İstanbul) Abdullah Bakır (İMO Adana), Başak Yetişti 
Aldı (Metalurji İstanbul), Hüseyin Kargın (Mimarlar 
Odası İstanbul), Tores Dinçöz (İstanbul İKK Sekreteri), 
Nazmi Kaçar (Balıkesir İKK Sekreteri), Kader Cihan 
(Orman Mühendisleri Odası İstanbul), Melih Yalçın 
(Makine Mühendisleri Odası İzmir), Semih Oktay 
(Makine Mühendisleri Odası), Kadir Dağhan (Gıda 
Makine Mühendisleri Odası), Selçuk Soylu (Makine 
Mühendisleri Odası), Tansel Önal (İnşaat Mühendisleri 
Odası Diyarbakır) konuştu. 

11 Ekim 2011 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil Enerji 
Verimliliği Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

12 Ekim 2011 Çarşamba

• Ankara’da 8 Ekim’de on binlerin katılımıyla 
gerçekleştirilen “İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN, EŞİT-
ÖZGÜR-DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE” mitingi ile 
“Sokak Meclisi”ni kuran emek ve demokrasi güçleri, 
emekçilerin sorunlarına dikkat çekmek için eylemlerini 
sürdürüyor. 12 Ekim 2011 Çarşamba günü, 18.00–22.00 
saatleri arasında birçok ilde “Grevsiz Toplu Sözleşme, 
Toplu Sözleşmesiz Sendika Olmaz!” şiarıyla meşaleli 
yürüyüş ve oturma eylemi gerçekleştirildi. Ankara‘da 
Kolej kavşağında toplanan yüzlerce kişi ‘‘Grevsiz, 
toplu sözleşmesiz sendika olmaz‘‘ yazılı pankart açarak, 
ellerinde meşalelerle Sakarya Caddesi‘ne yürüdü.  
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
bir konuşma yaparak, grevli toplu sözleşme hakkı için 
yapılan eylemleri desteklediklerini söyledi. 

14 Ekim 2011 Cuma

• TMMOB’nin de üyesi olduğu Mühendislik 

Dekanları Konseyi’nin 23’üncü toplantısı 14-15 Ekim 
2011 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe 
Kampüsü’nde yapıldı. TMMOB’yi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı’nın temsil ettiği toplantıda, 
mühendislik fakültelerinin sorunları ve çözüm önerileri 
ele alındı.

• Kamu Emekçileri Sendikaları (KESK), grevli toplu 
sözleşme hakkı için çeşitli kentlerde AKP il binalarına 
yürüyüş düzenleyerek, oturma eylemi yaptı.  Ankara‘da 
gerçekleştirilen eylem için Selanik Caddesi‘nde 
toplanılarak AKP il binasına yüründü. Eyleme TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Işık Ezer ve TMMOB Genel 
Sekreteri N. Hakan Genç‘in yanı sıra çok sayıda oda 
yöneticisi ve TMMOB üyesi katıldı.

15 Ekim 2011 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
Mimarlar Odası’nın, yağmalara dikkat çekmek amacıyla 
“Kentimize sahip çıkmak için” sloganı ile Taksim’de 
gerçekleştirmiş olduğu “Kent, Kültür ve Demokrasi” 
yürüyüşü ’ne katıldı.

16 Ekim 2011 Pazar

• TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa 
Erdoğan “16 Ekim Dünya Gıda Günü” dolayısıyla 
Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odalarının her 
yıl ortaklaşa düzenlediği Çankaya Belediyesi Çağdaş 
Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen  “Açlığa Karşı; 
Yaygın Üretim, Hakça Bölüşüm Sempozyumuna 
katıldı.  

18 Ekim 2011 Salı

• LPG Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Bülent Akça (TMMOB), Hasan Şevki Çiftçi, Ozan 
Çıtır (Çevre Mühendisleri Odası), Osman Özgün 
(Kimya Mühendisleri Odası), Cenk Lişesevdin (Makine 
Mühendisleri Odası) katıldı.

19 Ekim 2011Çarşamba

• TMMOB Kadın Kurultayı Düzenleme Kurulu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya Berna Vatan, Ayşegül 
Oruçkaptan, Ayşe Işık Ezer, Burcu Ceyhan (TMMOB), 
Hikmet Durukanoğlu (Fizik Mühendisleri Odası), 
Zehra K. Emiroğlu (Gıda Mühendisleri Odası), Meral 
Sardar (Maden Mühendisleri Odası), Şayende Yılmaz 
(Makine Mühendisleri Odası), Çiğdem Camkıran (Peyzaj 
Mimarları Odası), Demet Irmak (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı. 
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20 Ekim 2011 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından ilk kez 
20-21 Ekim 2011 tarihlerinde, düzenlenen Geleceğin 
Teknolojileri Sempozyumu katılarak açılış konuşması 
yaptı.

21 Ekim 2011 Cuma

• KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve Eğitim-Sen Kadın 
Sekreteri Sakine Esen Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 
31 kişi hakkında “KCK yapılanması içinde faaliyet 
yürüttükleri” iddiasıyla açılan davanın karar duruşması 
21 Ekim Cuma günü İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 
görüldü. Duruşma öncesi Adliye önünde yapılan basın 
açıklamasına KESK’e bağlı sendikaların genel başkanları 
ile birlikte TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ve DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün de 
katıldı.

22 Ekim 2011 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa 
Erdoğan TMMOB Mimarlar Odası’nın   22-23 Ekim 
2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen “Kamuda 
ve Özel Sektörde Ücretli Çalışan Mimarlar Kurultayı” 
na katılarak açılış konuşması yaptı.

25 Ekim 2011 Salı

• Aralarında uzmanlar, akademisyenler ve oda 
başkalarının da yer aldığı TMMOB heyeti Van halkıyla 
dayanışmak ve incelemelerde bulunmak üzere bölgeye 
gitti. Sabah saatlerinde Van’a ulaşan heyet incelemelerine 
Canik köyünden başladı. Heyet daha sonra depremin en 
çok yıkıma yol açtığı Erciş’te incelemelerde bulundu. 
Heyet, 26 Ekim günü Van`da incelemelerini sürdürerek, 
tespitlerini bir basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaştı. 
TMMOB Heyeti, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya 
ve Vali Yardımcısı ile de görüştü. Van‘a giden heyette; 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyeleri Alaeddin Aras ve 
Ayşegül Oruçkaptan, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı 
Serdar Harp, İMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Levent Darı, İMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Züber 
Akgöl, İMO Ankara Şube Başkanı Nevzat Ersan, Elektrik 
Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Serdar Paker, 
Gıda Mühendisleri Odası 2. Başkanı Şennur Özkaya, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 2. Başkanı Hasan 
Tuzcu, Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Metin Altay, 
Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Dündar Çağlan, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı 
Mehmet Besleme, Maden Mühendisleri Odası Başkanı 
Mehmet Torun, Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ali 
Ekber Çakar, Şehir Plancıları Odası Başkanı Necati Uyar, 
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Turhan Tuncer, İMO 
Afet Hazırlık ve Müdahale Kurulu Üyeleri Nejat Bayülke 
ve Akif Doğan, Doç. Dr. Erdem Canbay (ODTÜ), Doç. 
Dr. Murat Altuğ Erberik (ODTÜ), Doç. Dr. Mustafa 
Tolga Yılmaz (ODTÜ) yer alıyor. Heyete TMMOB‘ye 
bağlı odaların Diyarbakır şubelerinden gelen 30 kişi ve 
Van İKK birimleri katıldı.

26 Ekim 2011 Çarşamba

• Van`daki incelemelerini tamamlayan TMMOB Heyeti 
bugün bir basın toplantısı düzenleyerek tespitlerini 
kamuoyu ile paylaştı

27 Ekim 2011 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı,  
CNNTürk`te yayınlanan 360 Derece programına 
katılarak Van depremi üzerine değerlendirmelerde 
bulundu. 

28 Ekim 2011 Cuma Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
HaberTürk`te yayınlanan Akşam Raporu programına 
katılarak Van depremi üzerine değerlendirmelerde 
bulundu.  

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Kanal B`de yayımlanan “Güncel” programına katılarak 
Van depremine ilişkin görüşlerini aktardı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkan ı  Mehmet 
Soğancı Kanal A televizyonunda Van depremi ile ilgili 
açıklamalarda bulundu.

31 Ekim 2011 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından 
31 Ekim-04 Kasım 2011 tarihlerinde Antalya’da 
gerçekleştirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresine 
katılarak açılış konuşması yaptı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 31 Ekim-01 Kasım 
2011 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen “Kültürel 
Mirasın Depremden Korunması Konferansı’na katılarak 
açılış konuşması yaptı.
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