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TMMOB 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından...

21 Ocak 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;

TMMOB 42. Olağan Genel Kurulu’nun çoğunluklu 
olarak 24-25-26 Mayıs 2012 tarihinde Saat 10:00’da 
TMMOB’nde (Selanik Caddesi No:19/1 Kızılay-Ankara), 
bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel 
Kurulun 31 Mayıs-01-02 Haziran 2012 tarihlerinde 
Saat 09:00’da Kocatepe Kültür Merkezi Toplantı 
Salonu’nda (Kocatepe-Ankara) çoğunluk aranmaksızın 
toplanmasına,

Van’da Deprem Danışma Merkezi ve çok amaçlı kullanıma 
açık olmak üzere bina yapılması konusunda Avrupa Alevi 
Birlikleri Konfederasyonu’na bağlı Avrupa’da faaliyet 
gösteren Federasyonlarla protokoller yapmak ve konu ile 
ilgili harcamalar yapmak üzere Yürütme Kurulu’na yetki 
verilmesine,

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 
Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İl Özel 

TMMOB Birlik Haberleri Bülteni
Ayda bir yayımlanır; 
Yaygın süreli yayın

Yönetim yeri: 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Selanik Cad. No:19/1 Yenişehir 06650

ANKARA
Tel: (312) 418 12 75 Faks: (312) 417 48 24

web:http://www.tmmob.org.tr   
e-posta:tmmob@tmmob.org.tr

TMMOB Adına Sahibi: Mehmet Soğancı
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: N.Hakan Genç

5.500 adet basılmıştır. Üyelerine parasız 
dağıtılır.

Baskı:
Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti
Tel: (312) 433 23 10  Faks: (312) 434 03 56

Baskı Tarihi:
03.03.2012

İçindekiler

TMMOB Üye Sayısı 400 Bini Aştı                   3

TMMOB 2. ÜMMŞP ve İşsizlik Kurultayı 
Gerçekleştirildi                                                 4

Basın Açıklamaları                                           6

Görüşler - Belgeler                                         10

Afşin Elbistan Maden Kazası Raporu            16

Oda Haberleri                                                20

TMMOB 41. Dönem 
VI. Denetlemesi Yapıldı                                 25

TMMOB Güncesi                                          26

İdareler Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar 
Yönetmeliği’nin iptali için dava açılmasına,

Bursa Şehir Gazetesi’nde 09.01.2012 tarihinde Hayri 
Özturan imzalı yayınlanan “Makina Mühendisleri 
Odası’nda Olaylar Olaylar“ başlıklı yazı ile ilgili hukuki 
işlemlerin başlatılmasına,

11 Şubat 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul’da 
yapılacak “Dünyadaki Benzer Uygulamaların İrdelenerek 
Yeni Bir Yapı Denetim Sisteminin Önerilmesi“ ve “Deprem 
Odaklı Kentsel Dönüşümde Yapıların Deprem Dayanımının 
Belirlenmesi“ konularının ele alınacağı Çalıştaya Birliğimizi 
temsilen Bahattin Sarı’nın katılmasına,

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılacak 
etkinliklerde yer almaya, bağlı birimlerimizin ve 
üyelerimizin katılımlarının sağlanması için gerekli 
çalışmaların İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla 
yürütülmesine, 

karar verildi.
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TMMOB ÜYE SAYISI 400 BİNİ AŞTI

TMMOB üye sayısı 31 Aralık 2011 itibariyle 401.987’ye ulaştı. TMMOB’ye bağlı odalara kayıtlı üye sayısı bir yılda 
21.511 kişi arttı. 

 TMMOB ÖĞRENCİ EVİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
 TMMOB Öğrenci Evi yapılmasına ilişkin yer tahsisiyle 

ilgili protokol 13 Şubat 2012 tarihinde Yenimahalle 
Belediyesi’nde düzenlenen bir törenle imzalandı.

 Törene; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, 
Sayman Üye Mustafa Erdoğan, Yürütme Kurulu 
Üyesi Alaeddin Aras, Yürütme Kurulu Üyesi Fatma 
Berna Vatan, Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Poyraz, 
TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç, İMO 
Sayman Üyesi Züber Akgöl, MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar, Mimarlar Odası’ndan Hazeli 
Akgöl ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 
Başkan Yardımcısı Şenol Balaban ile birim yöneticileri 
katıldı.

ODA 2011 2010
ÇEVRE M.O. 9.470 8.284 
ELEKTR K M.O. 46.087 43.116 
F Z K M.O. 1.949 1.890 
GEM  M.O. 2.772 2.659 
GEM  MAK. L.M.O. 1.227 1.212 
GIDA M.O. 11.820 11.010 
HAR TA VE KAD.M.O. 12.317 11.047 
Ç M MARLAR O. 2.382 2.120 
N AAT M.O. 81.979 78.822 

JEOF Z K M.O. 4.470 4.067 
JEOLOJ  M.O. 14.913 13.967 
K MYA M.O. 20.058 19.651 
MADEN M.O. 12.662 11.933 
MAK NA M.O. 81.695 77.550 
METALURJ  M.O. 3.869 3.758 
METEOROLOJ  M.O. 567 512 
M MARLAR O. 39.440 37.830 
ORMAN M.O. 10.743 10.136 
PETROL M.O. 1.145 970 
PEYZAJ M.O. 4.269 3.750 

EH R PL.O. 5.098 4.996 
TEKST L M.O. 1.674 1.667 
Z RAAT M.O. 31.381 29.529 

TOPLAM 401.987 380.476



4 birlik haberleri

Divanın oluşturulması ile başlayan kurultayda, divan 
başkanlığına Bedri Tekin (MMO), divan başkan 
yardımcılıklarına Berdan Dinçyürek (İMO), Bekir Erdem 
Öztürk (MADENMO), yazman üyeliklere de Şebnem 
Gürses (HKMO) ve Haluk Fıçıcı (İMO) seçildi. 

Divanın oluşumu sonrası açılış konuşmasını yapan 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
neoliberal politikaların toplumun tüm kesimlerini 
olduğu gibi mühendis, mimar ve şehir plancılarını da 
olumsuz yönde etkilediğini belirterek, mücadelenin 
ortaklaştırılmasına vurgu yaptı. 

Neo-liberal politikaların en iyi uygulayıcısı olan AKP 
İktidarı döneminde, enerjiden haberleşmeye, eğitimden 
sağlığa, tarımdan sosyal güvenliğe kadar tüm alanlarda 
yapısal bir dönüşüm gerçekleştirildiğini kaydeden 

Soğancı, bu dönüşümden kentlerin, köylerin, tüm 
yaşam alanlarının yanı sıra mühendislik uygulamaları, 
mühendislerin sosyal konum ve koşullarının da doğrudan 
olumsuz biçimde etkilendiğini ifade etti. İnsan yaşamının 
her aşamasından sorumlu olan mühendislik, mimarlık 
ve şehir plancılığının hızla işlevsizleştirildiği söyleyen 
Soğancı, “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, 

TMMOB 2. ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI VE İŞŞİZLİK 
KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB üyelerinin önemli bir kısmını oluşturan ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir plancılarının sorunları ile işsizlik 
konusu “TMMOB 2. Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı”nda masaya yatırıldı. Ankara 
Kocatepe Kültür Merkezi’nde 25 Şubat 2012 tarihinde düzenlenen kurultayda 12 yerel kurultaydan gelen önergeler 
görüşülerek oylandı. 
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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” dedi. 

Mehmet Soğancı, mesleği işlevsizleştirmeye yönelik olarak 
özellikle eğitim alanındaki politikalara dikkat çekerek 
şöyle devam etti:

“Sadece ülkedeki üniversite mezunu sayısını artırmak 
amacıyla istihdam imkânı bulunmayan alanlarda, ülke 
gereksinimleri ve çağdaş bir mühendislik eğitiminin en 
düşük standartları dahi dikkate alınmadan ardı ardına 
asparagas üniversitelerin, fakültelerin ve bölümlerin 
açılmasının ilerleyen yıllarda çok daha büyük sorunlara 
yol açacağı aşikâr. Ülkemizde farklı adlar altında 150’nin 
üzerinde fakültede mühendislik eğitimi veriliyor. Her yıl 
mühendislik fakültelerine 60 binin üzerinde yeni öğrenci 
kaydoluyor. Her yıl alınan öğrenci kadar mezun verildiğini 
varsayarsak yılda ortalama 60.000 yeni mühendis iş 
hayatına atılıyor demektir. Oysa meslek alanında var olan 
işsizlik çok yüksek boyutlarda. Üniversite diplomasına 
sahip kişilerin birçoğunun ya iş bulamadığını ya da 
eğitimini aldığı dalda çalışmadığını görüyoruz. Hal böyle 
iken bilimsel gereklere ve ülke gerçeklerine göre değil, 
sadece sübjektif nedenlerle üniversite, fakülte ve bölümler 
açılması, sonuçları itibariyle kolay çözülemeyecek sorunlar 
ve tahribatlar yaratacak. Mühendislik eğitimi ile ilgili 
sorunlar ortadayken karşımıza bu dönem bir de teknoloji 
fakülteleri çıktı.

TMMOB’ye kayıtlı üye sayısı 2011 sonu itibariyle 
400.000’i aştı. Üye sayımızda son beş yıldaki artış 
100.000’i geçti. Ülkemizde, mezun olan her mühendisin 
istihdamına yönelik bir olanak bulunmamaktadır. 
Bugün mühendislerin %25’i işsizdir ya da kendi mesleği 
dışında alanlarda çalışmaktadır. Yatırım planlamasına 
bakılmaksızın öğrenci alım sayılarının arttırılmasının 

işsiz mühendislerin içine yeni işsizlerin katılmasına yol 
açacağını söylemek için kâhin olmak gerekmiyor.  

Öte yandan çalışan üyelerimizin üçte birlik bir oranı, 
yani 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.

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 haklarının kullanımı 
mutlaka sağlanmalıdır.”

Mehmet Soğancı’nın açılış konuşması sonrası Divan’a 
verilen bir önergeyle, yerel kurultaylardan gelen 
önergelerin birleştirilmesi için bir kolaylaştırıcı kurul 
oluşturuldu. Neriman Usta (EMO), Gülsüm Sönmez 
(İMO), Murat Türüdü (HKMO), Cemalettin Sağtekin 
(MADENMO), Ercüment Çervatoğlu (MMO), Ersoy 
Bey (MMO), Metin Şen (MMO) ve Çiğdem Camkıran 
(PEYZAJMO)’dan oluşan Kolaylaştırıcı Kurul, önergeleri 
ortaklaştıracak bir çalışma yaparak kurultaya sundu. 
Önergelerin oylanarak karara bağlanması sonrası Hasan 
Tuzcu (HKMO), Haluk Ekinci (İMO), Necmi Ergin 
(MADENMO), Selçuk Soylu (MMO) ve Redife Kolçak 
(PEYZAJMO)’ın oluşturduğu Sonuç Bildirgesi Komisyonu 
tarafından hazırlanan sonuç bildirgesi okunarak kurultay 
delegelerince oylandı. 

Kurultaya 399 delege katıldı. 



6 birlik haberleri

Bakanlar Kurulu, 17 Ağustos 2011 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanan 648 sayılı KHK ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na tüm ülke toprağını (tapulu-tapusuz) istediği gibi 
kullanma yetkisi vermişti. Şimdi ise, “Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı” 
ile bu yetkinin hangi araç ve yöntemlerle kullanacağı 
düzenlenmektedir.

Bu tasarı yasalaşır ise, hiçbir kayıt ve koşula bağlı kalmaksızın 
yerleşim yerleri, orman alanları, kıyılar, boğaziçi, meralar, 
kültür ve tabiat varlıkları, tarım arazileri, zeytinlikler gibi özel 
koruma altında olan alanlar 3194 sayılı İmar Kanunu ve imara 
ilişkin hükümler ihtiva eden özel kanunlar da dahil olmak 
üzere özel mevzuatlardaki kısıtlamalara bağlı olmaksızın, 
rezerv yapı alanları, riskli alanlar ve riskli yapı statüsüne 
alınıp, tasfiye, dönüştürme, yeniden yerleştirme ve yıkım 
işlemlerine tabi tutulabilir. Rezerv yapı alanını Bakanlık, 
riskli alanları Bakanlığın teklifi ile Bakanlar Kurulu, riskli 
yapıyı ise Bakanlığın lisanslandırdığı kurum ve kuruluşlar 
belirlemeye yetkilidir. 

Tasarının uygulama hükümleri normal zamanların hukuk 
normlarından muaftır, yürütmeye olağanüstü yetkiler 
tanınmıştır.

1-Riskli yapıların tespitini malik veya kanuni temsilci, 
“Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlar”a 
yaptıracak, yaptırmadığı takdirde Bakanlık veya İdare re’sen 
“teknik heyete” yaptıracak ve giderler hak sahibi tarafından 
ödenecektir. Bu tespit giderleri malik veya paydaşlarca 
karşılanmadığı takdirde tapu kaydına ipotek konulacak ve 
faiz işletilecektir.

Tasarıda “Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlar” 
ile “teknik heyet”in tanımı olmadığı gibi statüleri de 
belirsizdir. Yönetmeliğe bırakılan bu oluşumların niteliği ve 
yetkileri idarenin takdirine bırakılmıştır.

2- Riskli alan ve riskli yapıların ilanından sonra malik ve 
kullanıcıların mülkiyet ve kullanımdan doğan tüm hakları 
kısıtlandığı gibi o bölge ve yapıya kamu hizmetlerinin 
de (elektrik , su, doğalgaz) verilmeyeceğ i  hükme 
bağlanmaktadır.

Riskli yapıların, tahliye ve yıktırma masrafları da maliklere 
ait olup, hak sahipleri ancak enkaz bedeli alabilecektir, yıkım 
masraflarını ödemeyenlerin tapu kaydına ipotek konulacağı 
da ayrıca düzenlenmektedir.

3- Bakanlık uygulama işlemlerinde yani riskli yapılara, rezerv 
yapı alanlarına ve riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara 
ilişkin her türlü plan, proje, arazi ve arsa düzenleme 
işlemleri ile toplulaştırma yapmaya, bu alanlarda bulunan 
taşınmazları almaya, satmaya, ön alım hakkını kullanmaya, 
trampaya, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka 
bir alana aktarmaya, inşaat yapmaya, yaptırmaya, arsa 
paylarını belirlemeye, kent tasarımları hazırlamaya yetkili 
kılınmıştır. Bakanlık bu yetkilerini TOKİ’ye, isterse İdareye 
devredebilir. Tasarı, Bakanlığın bu işlemlerine karşı tebliğ 
tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açılabileceğini, 
ancak mahkemenin yürütmenin durdurulmasına karar 
veremeyeceğini düzenlemektedir. Bakanlık, zorla el 
koyduğu alanlar üzerinde istediği tasarrufu yapmaya yetkili 
kılınmıştır. 

4- Tasarının gelirleri arasında en büyük pay, 2-B orman 
alanlarından elde edilecek gelir (%90) olarak belirlenmiştir. 
2-B gelirleri yanında, çevre vergisi olarak bilinen vergi ve 
idari para cezalarının %50’si, İller Bankası’nın yıllık safi kar 
tutarının %49’u, Bakanlığın el koyduğu taşınmazlarda imar 
uygulamasına tabi tutulanların satışından elde edilecek 
gelirler, dönüşüm projelerinden elde edilecek kredilerin 
geri ödemeleri ve gecikme zamları, faizler, genel bütçeden 
ayrılan paylar ve sair gelirlerden oluşmaktadır. Büyük yetki ve 
bütçeyle donatılan Bakanlık ve TOKİ hem ülke toprağı hem 
de emlak piyasasını yönlendiren tek aktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

5- Riskli yapıların tahliyesi, yıkma işi ve yıktırma işi, işlem ve 
değerleme işlemlerini “engelleyici” fiilde bulunanlar hakkında 
Türk Ceza Yasası gereğince suç duyurusu, bu eylemleri 
engellemeyen kamu görevlileri hakkında da ceza ve disiplin 
hükümlerinin uygulanacağı biçiminde yapılan düzenlemeyle 
de kimsenin mülkiyetine ilişkin bir hakkı kullanamayacağı 
hem halka hem de kamu görevlilerine peşin bir gözdağı 
maddesi ile hatırlatılmaktadır. 

HUKUK İHLALİNİN HER TÜRLÜ AFETE ZEMİN HAZIRLADIĞINI UNUTMADAN!
TBMM, HÜKÜMETİN DAYATTIĞI HUKUKÜSTÜ YETKİLERİ 

KABUL EDECEK Mİ?

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı” üzerine 29 Şubat 2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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6- Zorla el konulan özel mülkiyet ve hazine arazilerinin 
kullanımına yönelik yapım işleri, mal ve hizmet alımları 
şeffaflıktan uzak davetiye usulü ile ihale edilmektedir. Kamu 
kaynaklarının ihale ediliş biçimi, iktidara yakın kişi, kurum 
ve kuruluşlara pazar açıldığı endişesini hep yaşatacaktır.

7- Kamulaştırma davalarında bilirkişilik yapan mimar ve 
mühendislere bilirkişilik yolu kapatılmaktadır. Sermaye 
piyasasına hizmet sunan değerleme şirketlerinin kamulaştırma 
davalarında bilirkişilik yapmalarına öncelik tanınmıştır. 
Değerleme şirketlerinde çalışan değerleme uzmanlarının 
çoğunlukla işletme, hukuk, iktisat gibi sosyal bilimlerde 
4 yıllık eğitim almış kişiler olduğu dikkate alındığında 
mühendis ve mimarlara bu alanın kapatılmasını anlamak 
olanaklı değildir. Yargılama aşamasına dahi idareyi katarak 
adil yargılanma ilkesini ihlal eden bir anlayışın hakim olduğu 
tasarının yasalaşması durumunda, kamulaştırma bedellerinin 
objektif tespit edilmeyeceği açıktır. Bilirkişi seçiminde 
hakimin takdir hakkını elinden alan, yargılamanın bir 
unsuru olmadığı halde valilikleri yargılama sürecine katan 
bir süreçten adil bir karar beklenemez. Bakanlığı bir banka, 
yurttaşı müşteri gören bir anlayışıyla hazırlanan bu tasarıda 
kamu yararı görmek olanaksızdır. 

8- Tasarısının ismi “afet riski taşıyan alanların dönüştürülmesi” 
iken aslında bir “torba yasa” özelliği taşımaktadır. Tasarının 
kendisi gerçekte yürürlükle birlikte 10 madde olup, diğer 
tüm maddeler Genel Bütçe dahil diğer kanunlarda değişiklik 
yapılmasını düzenlemektedir. 

Kanunun uygulanmasında 14 kanunun engelleyici 
hükümlerinin uygulanmayacağı, bu 14 kanunun yanında 
gözden kaçmış diğer kanunlarda engelleyici hükümler var 
ise bunların da uygulanmayacağı hükme bağlanmaktadır. 
Uygulanmayacak yasaların yanında, tasarı ile 11 yasanın  
maddesi değişmekte ya da yeni hükümler eklenmekte 
ve iki yasa yürürlükten kalkmaktadır. Tasarı ile Orman 
(kent veya çeperindeki ormanlık alanların kullanımına 
yönelik), Gecekondu, Toplu Konut, İmar, Yıpranan Tarihi 
ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması, 
İskan, İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunlara 
ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK’ye yeni maddeler 
eklenmekte; Kamulaştırma Yasası’nın bilirkişilikle ilgili 
maddesi ile Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 
Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Kanunu, 
Çevre Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
KHK değişmekte, Atatürk’ün doğumunun 100’üncü 
Yılının Kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması 
Hakkında Kanun ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına 
Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı 
İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

kanunlar ise yürürlükten kaldırılmaktadır. Yani bu tasarı, 
Anayasa yanında 27 yasanın koruyucu hükümlerini doğrudan 
etkilemektedir.

Haklar Risk Altında

Bu tasarının yasalaşması durumunda, Bakanlar Kurulu, 
Bakanlık ve TOKİ, %90’ı deprem riski altında gerekçesiyle 
ülke toprağını hiçbir kayıt ve koşula bağlı olmaksızın 
istediği imar hareketine açabilecektir. Uygulamada gerek 
bireyin, bölge halkının hakkını gerekse kamu yararını 
koruma altına alan yasa hükümleri devre dışı bırakılmakta 
ve idarenin denetim yollarından olan yargısal denetim yolu 
kapatılmaktadır. Kendini hukukla sınırlandırmayan, kişilere 
hukuk güvenliği tanımayan bu tasarının yasalaşması demek, 
yasama organınının -kendi varlık gerekçesine aykırı olarak- 
sosyal hukuk devleti ilkesinden kamu adına vazgeçmesi 
anlamına gelmektedir. 

Sonuç olarak; tasarı, iş, işlem ve araçlarıyla bizatihi kendisi 
yakın bir tehlike arzetmektedir. Tasarının yasalaşması halinde, 
kamu ve özel mülkiyet idari kararla alınıp-satılabilinir, 
yaptırılabilinir, dönüştürülebilinir, gerek toplu gerekse 
zorunlu iskan olabilir, toplulaştırılıp- dağıtılabilinir. Bu iş ve 
işlemlerden kar edecekler de ancak idare tarafından tespit 
edilebilir. Riskli yapıları tespit etmekte “lisanslı kurumlar”, 
itirazlarda “teknik heyet”, kamulaştırma bedeline itirazlarda 
“değerleme şirketleri” yetkilidir. İdarelerde istihdam edilecek 
personele ilişkin ise hiç bir kayıt ve koşulun uygulanmayacağı 
yeni bir “sözleşmeli personel” statüsü belirlenmiştir. 

Bu değerlerlendirmeler ışığında; 

Kamuoyuna “afetleri önleme yasası” olarak sunulan bu 
tasarının doğuracağı afetler daha ağır sonuçlara yol açacaktır. 
Siyasi İktidara sınırsız yetkiler tanıyan, yargı denetimini dahi 
yok eden tasarı geri dönülmez zararlar doğuracaktır.  

Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu ve imar afları, 
denetimsizlik nedeniyle sağlıksız hale gelen kentlerde 
yeni bir yapılanmaya gerek olduğu hepimizin malumudur. 
Bu sorunun çözümü;  planlama, imar, kentleşme, yapı 
ve afet alanlarında bilimsel, sosyal ve bütünlükçü yasal 
düzenlemelerle mümkündür.  

Tasarı bir an önce geri çekilerek, temel hak ve özgürlükleri 
gözeten, ülke kaynaklarını yok etmeyen, sosyal devlet ilkesini 
yadsımayan, oy ve kar kaygısı gütmeyen, bütünlükçü ve 
idareyi de bağlayan tutarlı bir düzenleme tüm ilgili tarafların 
katılımıyla hazırlanmalıdır. 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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AKP’nin muhalif kesimlere yönelik yürüttüğü operasyonlar 
hız kesmeden devam ediyor. Türkiye her yeni güne 
yeni gözaltı haberleriyle uyanıyor. Bugün de birçok ilde 
gerçekleştirilen operasyonlarda KESK kadın yöneticilerinin 
yanı sıra TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Van Şube 
Başkanı Necip Altunli de gözaltına alınmıştır. 

Haksız gözaltılar ve tutuklamalara derhal son verilmeli, Ziraat 
Mühendisleri Odamızın Van Şube Başkanı Necip Altunli 
serbest bırakılmadır. 

AKP’nin baskı politikaları emekten yana mücadeleyi, bu 
mücadelenin örgütleyicilerini yıldırmayacaktır.  

AKP’nin yaratmaya çalıştığı korku toplumuna karşı emek-
meslek örgütleri yılmadan sözlerini söylemeye devam 
edecektir.  

AKP’nin tüm hukuk kurallarını yok sayarak Türkiye’ye 
dayatmaya çalıştığı bu otoriter rejime karşı susmayacağız, 
yılmayacağız, demokratik Türkiye için mücadelemizi 
sürdüreceğiz. 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
13 Şubat 2012

ZMO VAN ŞUBE BAŞKANIMIZ 
DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR

D e ğ e r l i  B a s ı n 
Emekçileri, 

“Darbelerle hesaplaşacağız, 
demokrasinin en ilerisini biz 
getireceğiz” söylemleriyle 
yo l a  ç ıkan  AKP ’n in 
geldiği nokta ortadadır. 
Kendisine muhalif her 
kesimi, ülkeyi yönetmeye 
alıştığı “torba yasalar” gibi 
“torba davalar”la bertaraf 
eden AKP, dur durak 
bilmiyor. Yarattığı korku 
imparatorluğunda güne “Bu sabah kime, nereye baskın 
olacak? Önce kimi alacaklar da sonra suçunu yaratacaklar” 
diye başlanılıyor.

Bu sabah da Türkiye güne 16 kentte düzenlenen KCK 
operasyonlarıyla uyandı. Baskının yapıldığı yerlerden biri de 
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK. 

KESK Hukuk ve TİS Uzmanı İsmet Aslan sabah saatlerinde 
evine yapılan baskınla gözaltına alınmış ve daha sonra baskın 
ve aramalar KESK’e uzanmıştır.

Değerli Basın Emekçileri,

KESK’e yapılan bu baskın hiçbir 
şekilde kabul edilemez. Bu baskı ve 
yıldırma politikalarının KESK’in 
emekçiler adına yürüttüğü haklı 
mücadeleyi durduramayacağını 
biliyoruz. 

AKP’nin bask ı  polit ikalar ı 
emekten yana mücadeleyi, bu 
mücadelenin örgütleyicilerini 
yıldırmayacaktır, bunu herkes 
böyle bilmelidir. 

AKP’nin diktatörlük rejimine karşı dönüşümü, emekten, 
demokrasiden, özgürlükten ve barıştan yana olan 
güçler gerçekleştirecektir. Bu dönüşümü emek ve 
demokrasi mücadelesinin zor olduğunu bilen bizler 
gerçekleştireceğiz.

Şimdi bir kez daha bu mücadeleyi hep birlikte örgütleme 
zamanıdır. 

TMMOB mücadelesinde yol arkadaşı KESK’in yanındadır, 
yanında olacaktır. 

KESK’E YAPILAN BASKIN KABUL EDİLEMEZ
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)’na 13 Ocak 2012 tarihinde yapılan polis baskını ve arama üzerine 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda oda yöneticisinden oluşan 
TMMOB Heyeti KESK’e destek ziyaretinde bulundu. KESK yöneticileri ile görüşen TMMOB Heyeti daha sonra bir 
basın açıklaması yaptı. 
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KESK’İN YÜRÜYÜŞÜNE 
DESTEK VERİLDİ

TBMM’ye sunulan 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu’nda yapılacak değişikliklere ilişkin yasa tasarısına 
karşı KESK’in TBMM önüne düzenlediği yürüyüşe TMMOB 
yönetici ve üyeleri de destek verdi.

Yürüyüş için 2 Şubat Perşembe günü Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) önünde toplanılarak “Söz yetki karar 
çalışanlara”, “Yandaş sendika yasasına hayır”, “Hak verilmez 
alınır zafer sokakta kazanılır” sloganlarıyla TBMM Dikmen 
Kapısı’na yüründü. 

KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul TBMM önünde 
yaptığı konuşmada, “Kayıt dışı, taşeron, esnek ve güvencesiz 
çalıştırma biçimlerini yaygınlaştırarak emek sömürüsünü 
her geçen gün daha da artıran AKP iktidarı, hazırladığı yasa 
tasarılarıyla; bir taraftan örgütlenmenin önündeki engelleri 
korurken diğer taraftan var olan örgütlenmeleri, sendikaları 

işlevsiz hale getirmek istemektedir. 4688 Sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları Yasası’nda değişiklik yapılmasına 
ilişkin tasarının yanı sıra 2821 ve 2822 sayılı yasaların 
birleştirilmesiyle oluşturulan Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı 
da emekçilerin örgütlü güçlerine, sendikalarına yapılan 
saldırıların bir parçasıdır” diyerek tasarı ile toplu görüşmeden 
daha geri bir düzenleme yapılmak istendiğini dile getirdi. 

KESK’E YÖNELİK GÖZALTI OPERASYONU
ANKARA’DA DEMOKRASİ GÜÇLERİNCE

PROTESTO EDİLDİ

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na yönelik gözaltı 
operasyonu Ankara’da Emek ve Demokrasi Güçlerince protesto edildi. 
KESK Kadın Sekreteri Canan Çalağan, SES Kadın Sekreteri Bedriye 
Yorgun, Tüm Bel - Sen Kadın Sekreteri Güler Elveren`in de aralarında 
bulunduğu KESK yöneticilerinin 13 Şubat Pazartesi günü sabah 
saatlerinden itibaren yapılan baskınlarla gözaltına alınması üzerine 
TMMOB, TTB ve DİSK’in de aralarında yer aldığı Emek ve Demokrasi 
Güçleri Yüksel Caddesi’nde bir basın açıklaması düzenlediler.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi 
Kani Beko, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, Emek Partisi Genel 
Başkanı Selma Gürkan, BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya 
Önder yaptıkları konuşmalarda, gözaltıları ve KESK’e yönelik baskı 
politikalarını kınadı. 

KESK’Lİ KADIN YÖNETİCİLERE 
GÖZALTILAR KINANDI

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na 
yönelik olarak 13 Şubat 2012 Pazartesi günü 
düzenlenen operasyonda gözaltına alınan KESK 
kadın yöneticileri 16 Şubat Perşembe günü 
savcılığa çıkarıldı. Adliye önünde toplanan KESK 
bir basın açıklaması yaparak yaşanan operasyonu 
ve gözaltıları protesto etti.

KESK’e emek ve meslek örgütleri de destek verdi. 
KESK Genel Başkanı Lami Özgen açıklamayı 
okuduktan sonra TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK Ankara Bölge 
Temsilcisi Kani Beko, TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Eriş Bilaloğlu ve BDP Grup Başkanvekili 
Hasip Kaplan da birer konuşma yaptı. Yapılan 
konuşmalarda KESK’e yönelik gerçekleşen 
operasyonlar, gözaltılar ve baskı politikaları 
kınandı. 
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Gün o gün değil,
Derlenip dürülmesin bayraklar,
Duyduğunuz çakalların ulumasıdır,
Safları sıklaştırın çocuklar

Sevgili Arkadaşlar,

Emekten ve insandan yana olan her şeyin üzerine bir karabasan 
gibi çöken olumsuzlukların giderek arttığı bir dönemdeyiz. 
Emperyalizmin her yanı kan ve barut kokan sömürü politikaları 
dünyamızı bir cehenneme çevirmeye devam ediyor. Kuzey 
Afrika ülkeleri ve Ortadoğu boyunca yaşanan isyan dalgalarını 
fırsata çevirip kendi lehine sonuçlar üretecek bir mecraya 
sokan emperyalizm, Türkiye’yi de taşeronluk görevi ile bölgeye 
sürüyor. Libya işgalinde alınan rol, Suriye tartışmaları, füze 
kalkanı kurulumu gibi birçok konuya baktığımızda açık bir 
biçimde görülüyor: “Yeni Türkiye”nin iktidar yapısı tüm 
hücreleri ile uluslararası sermayeye ve emperyalist politikalara 
büyük bir uyum sağladı. “Piyasacılıkla bütünleşmiş demokratik 
İslamcı” bir model olarak Ortadoğu’ya sunulan “Yeni Türkiye”, 
ülkemiz ve bölge halklarının geleceği açısından da büyük bir 
tehlike oluşturuyor.

TMMOB; bu çalışma döneminde de emperyalizme ve 
onun uygulamalarına karşı altıncı filoyu denize dökenlerin 
gördüğü gerçeğin bugün ulaştığı boyutunu ifade etmede ve 
buna karşı tutum almada asla tereddüt etmedi. Dünyanın 
bugününde; bugünü anlamlandırmada rehberimiz olan 
geleneğimizdeki damarın kesilip atılmasına da asla izin 
vermedi. Bu anlayışımızın örgütümüzde yeni ya da yeniden 
sorumluluk alacak olan arkadaşlarımızın omuzlarında geleceğe 
taşınacağına inancım tam.

Sevgili Arkadaşlar,

ABD merkezli kriz dünya çapında yayılmaya ve etkisini 
göstermeye devam ederken, “tarihin sonu geldi” safsataları 
ile ilan edilen kapitalizmin mutlak iktidarının temellerinin de 
sarsıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Servet ve gelir dağılımındaki 
uçurumu giderek büyüten, yapısı gereği krizleri ve işsizlik 
sorununu sürekli üreten neoliberal yönelimin duvara çarptığına 
ve sistemin merkezinde büyük bir çatlak oluşturduğuna 
tanıklık ediyoruz.

Krizi aşma çabaları olarak emekçi sınıflara ve kazanımlarına 
yönelen saldırının giderek yoğunluk kazanması, finans 
merkezleri de dahil olmak üzere dünya çapında kitlesel 
tepkilerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Kapitalizmin 
sonunun tartışıldığı bir sürecin, tüm dünyayı etkisi altına alan 
bir değişim dalgasına gebe olduğu gerçeği, başka bir dünyanın 

mümkün olduğunu yeniden büyük kitlelere hatırlatıyor.

TMMOB, bu döneminde de kapitalizmin dünyasına karşı, 
başka bir dünyanın ve başka bir Türkiye’nin mümkün olduğunu 
bilimsel bir gerçek olarak savundu. TMMOB, sömürü ve 
baskının tavan yaptığı, sınıfın siyasal belirleyiciliğinin 
silikleştiği, kitlesel tepkilerin geri çekildiği, “meydanın” 
zorbalara kaldığı bir dönemde dahi aklın ve bilimin, özgürlüğün 
ve eşitliğin yol göstericiliğinde “başka bir yaşam mümkün” 
dedi. TMMOB’nin tarihsel serüveninde bu çizgimizi koruyan 
ve sürekli güncelleyerek güçlendiren arkadaşlarımızın 
cesaretlerini ve kararlılıklarını, inanıyorum ki tarih de not 
etmiştir. 

Sevgili Arkadaşlar,

Son dönemlerde ülkemizde yaşanan gelişmelere bakıldığında, 
analitik bir düzlemde çözümleme dahi yapılması gerek 
görülmeyecek kadar açık ve görünür olan olumsuzlukların 
yaşamın etrafında bir abluka misali dizildiklerini görüyoruz. 

2011 yılının son günlerinde yaşanan Uludere katliamı ile 
yeniden öldük, öldürüldük. Kardeşliğin ve barışın birer boş 
lafa dönüştüğü, yaşamın ölüm karşısında diz çöktüğü bir 
anı yaşadık. Kürt sorununda savaş ve imha politikaları ile 
gidilebilecek yolun son noktasına gözyaşları eşliğinde baktık, 
dilimiz tutuldu, mantığımız dondu. Sonrasında yaşanan 
gelişmeler ise adeta yaramızı dağladı. Akla, mantığa ve 
vicdana sığmayacak gerekçeler ile katliam meşrulaştırılmaya 
ve sorumluları aklanmaya çalışıldı. 

Gören gözlere mil çekildiği, konuşan dillerin koparıldığı bir 
coğrafyada gelecekten söz etmek safdilliktir. TMMOB; bu 
döneminde de Kürt sorununun çözümü yolunda, insanlık 
adına, barış ve kardeşlik içerisinde bir arada yaşamı savundu 
ve bu cesareti göstermekten de asla vazgeçmedi. Ölüm 
karşısında yaşamın savunulması cesaret ister. Bilimin özünden 
ve geçmişimizden aldığımız cesaret TMMOB’ye yetmektedir, 
bundan sonra da yetecektir. Bunun gereğini bu dönemde de 
yerine getiren bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

Sevgili Arkadaşlar,

Bu ülkede, ekonomik alanın neoliberal politikalarla, toplumsal 
yaşamın cemaat ağları ile kuşatıldığı, iktidar yapısının 
uluslararası sermayenin ve emperyalizmin yönelimleri ile 
birebir örtüştüğü bir yönetim anlayışının sonuçları, baskı ve 
sömürünün giderek artmasını sağladı.

Gazetecilerden öğrencilere, bilim insanlarından seçilmiş 
yöneticilere kadar uzayıp giden baskı  ve sindirme 

GENEL KURULLAR SÜRECİNE YÖNELİK OLARAK 
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB örgütlülüğüne yönelik olarak 6 Ocak 2011 tarihinde 
Genel Kurullar süreci üzerine bir mesaj yayımladı. 
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operasyonlarına hukukun siyasal iktidar lehine sonuçlar üreten 
bir araç haline getirilmiş olması da eklendiğinde ortaya çıkan 
sonuç ülkemizin bir açık cezaevine dönüşmüş olmasıdır.

Yaşamak, düşünmek ya da düşünceyi eyleme dönüştürmek 
elbette serbesttir. Ancak, burada oldukça belirgin bir kıstas 
vardır ki o da, şu ya da bu gerekçe ile iktidarın karşısında olup 
olmama halidir. İktidarın karşısında olmak, muhalif olmak 
başlı başına bir imha edilme gerekçesi olmuş durumdadır. Bu 
koşullar altında düşünce ve onu tamamlayan fiiller, iktidarın 
baskı ve zor gücü ile tehdit altına alınmış durumdadır. 

TMMOB; bu dönemde, özgürlüğü, adaleti, demokrasiyi gerçek 
manada eşitlik ile harmanlayarak savunmuştur. İktidar gücünün 
baskısı karşısında düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanması 
için mücadele etmiş, üzerine düşen sorumluluğu yerine 
getirmiştir. TMMOB, yeri geldiğinde karanlığın karşısında 
aydınlığı temsil etmekten geri durmamıştır. TMMOB’nin 
kadrolarının önümüzdeki dönemde de, bu sorumluluklarını 
yerine getirerek güzel günlerin hâkim kılındığı bir ülkenin 
yaratılması için çaba harcayacağına yürekten inanıyorum.

Sevgili Arkadaşlar,

Çokça söylediğimiz gibi bütün bu olumsuzluk cenderesinden 
meslek alanlarımız ve örgütümüz TMMOB de nasibini fazlasıyla 
aldı. Neoliberal politikaların sonucu olarak piyasalaştırma 
süreçlerinde kamu idari yapısında gerçekleştirilen dönüşümün 
bir alt başlığı olarak örgütümüz TMMOB’ye de bir “ayar” 
verilmek istendi. Birbiri ardına kontrolsüzce ve Meclis baypas 
edilerek çıkarılan KHK’lar ile TMMOB’nin işlevsizleşmesi 
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulan Meslek 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yetkiler verildi.

Mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkıyoruz diyerek 19 
Eylül’de sözümüzü söyledik, gücümüzü sokaklarda gösterdik. 
TMMOB’ye karşı girişilen “ustalık dönemi” saldırılarını boşa 
çıkaracağımızı haykırdık. Üyelerimizden aldığımız güçle, 
mesleki demokratik bir kitle örgütü olmanın gereklerini, 
bilimin ve tekniğin halkın hizmetine sunulması ekseninde 
üretmeye ve yerine getirmeye çalıştık. Bu çabalarımızı 
baltalama girişimlerine karşı da omuz omuza direneceğimizi 
dosta düşmana hep birlikte gösterdik. 15 Mayıs ve yol 
arkadaşımız örgütlerle gerçekleşen 8 Ekim mitinglerimiz bu 
dönem örgütümüzün gücünü herkese göstermeye yetti.

Sevgili Arkadaşlar,

Böylesi bir ülkede bu ülkenin, bu ülke insanının TMMOB’ye 
ihtiyacı var. Bu ülkenin görebilen gözlere, konuşabilen ağızlara, 
duyabilen kulaklara ihtiyacı var. “Kral çıplak” diyenlere ihtiyacı 
var. Yani kısaca, TMMOB’ye ihtiyaç var. 

TMMOB’nin de; geleneğimizi oluşturan anlayışın yönetimler 
de dahil her kademede vücut bulabilmesine ihtiyacı var. 
Yani kısaca, devrimci, demokrat, ilerici, yurtsever mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının omuzları arasındaki mesafenin 

azaltılmasına ve ortak aklımızın, kolektif yapımızın kendisini 
yeniden üretmesine ve daha fazla güçlenmesine ihtiyaç var. 

TMMOB’yi TMMOB yapan, şimdiye kadar ayakta 
tutan, savrulmasına ve diz çökmesine asla izin vermeyen 
arkadaşlarımızın çalışma tarzına, inançlarına ve kararlılıklarına 
şimdi bir kez daha ve yeniden ihtiyaç var. Önümüzdeki dönem 
örgütümüzün bu ihtiyacı karşılayacağına çok inanıyorum.

Sevgili Arkadaşlar,

Genel Kurullar sürecimiz ülkemizin geleceğini de değiştirecek 
bir güce sahiptir. Çünkü emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, 
adaletin yani insandan yana olan her fikrin ve fiilin içinde ve 
özünde olan bir TMMOB; ülkemiz, halkımız ve mesleğimiz 
için çölde bulunan ve hayat taşıyan bir nehir gibidir.

TMMOB Genel Kurullar sürecinde atacağımız her adım, 
yaşanacak her değişim sadece TMMOB için değil toplumsal 
geleceğimiz için de bir belirleyen olacaktır. 

Gelecek güzel günler için, 

Masmavi gökyüzü altında birikmiş kara bulutların dağılması 
için, 

Gökyüzünün ve yeryüzünün bütün renklerinin özgürlüğü 
için, 

Bilim ve teknolojinin halkımızın hizmetine sunulması, 
mesleğimizin tüm güzelliklerinin hayatı yaşanabilir kılması 
için, 

Gericiliğe ve karanlığa karşı aydınlığın yaratılması için, 

Emperyalizme, gericiliğe, neoliberal politikalara karşı insanca 
bir yaşam, özgür, demokratik ve bağımsız bir Türkiye için,

Şimdi bize düşen görev; örgütümüze sahip çıkmak, örgütümüzü 
güçlendirmek, inanç, kararlılık ve emek ile TMMOB’yi 
geçmişin ayak izlerinden geleceğe doğru omuzlarımızda 
taşımaktır.

Bu dönem içerisinde örgütümüzün ilkeleri doğrultusunda 
görevini gereği gibi yapan oda yönetim, onur ve denetleme 
kurulu üyesi arkadaşlarıma, şube yönetim kurulu üyesi ve 
temsilciliklerde görev alan arkadaşlarıma, omuz omuza 
emek harcadığımız odalarımızın örgütlü üyelerine, çalışma 
gruplarında görev alan arkadaşlarımızın hepsine, TMMOB 
ve oda çalışanı arkadaşlarıma, büyük bir inançla örgütümüze 
verdikleri katkılardan dolayı Yönetim Kurulumuz adına 
teşekkür ediyorum.

TMMOB Genel Kurullar sürecinin; mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının hünerli elleri ile bir demokrasi şölenine 
dönüşeceğine duyduğum inançla, aklımızın ve umudumuzun 
yolu açık olsun diyor, hepimize kolaylıklar diliyorum.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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T.C.
BAŞBAKANLIK
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 

Konu: “Şube müdürü” kadrolarında çalışan mühendis, 
mimar, şehir plancılarının “araştırmacı” kadrolarına 
atanmaları sonucu yaşadıkları sorunlar hakkında. 

6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanun‘un verdiği yetkiye 
dayanılarak çıkarılan 2/11/2011 tarihli 1. Mükerrer Resmi 
Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 662 sayılı KHK 
ile 4/6/1935 tarihli 2819 Kanun ile kurulmuş ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın bağlı kuruluşu olan Elektrik 
İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) kapatılarak 
önemli bir mühendislik birikimine son verilmiştir. 
EİE‘nin kapatılmasıyla Enerji Kaynakları Etüt Dairesi 
Başkanlığı Eğitim ve Etüt Şube Müdürlüğünde  “şube 
müdürü” kadrosunda görev yapan mühendis kökenli 
pek çok meslektaşımızın hak kayıpları yaşamasına neden 
olunmuştur. 

Bilindiği üzere 2 Kasım 2011 tarihli 662 sayılı KHK ile 
kapatılan Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünce 
11/07/2011 tarihinde görevde yükselme sınavı yapılarak 
sınav sonucunda başarılı olanlar Eylül ayı içersinde “şube 
müdürü” kadrolarına atanmışlardır. Ancak görev süreleri 
daha iki ayı bulmadan 22‘si mühendis kökenli toplam 40 
“şube müdürü”  2 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 662 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 90. maddesi ile 
3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun‘a eklenen Geçici 11. madde 
uyarınca “araştırmacı” kadrosuna atanmıştır.

Araştırmacı kadrosu, köken olarak teknik-idari personel 
ayrımı yapılmayan, genel idari hizmetler sınıfı bir kadrodur. 
657 sayılı Kanun‘da araştırmacı unvanlı kadroyla ilgili net 

bir tanımlama olmamasına karşın, araştırmacı kadrosunun; 
şube müdürü, müdür gibi hiyerarşik kademe ve birimlerle 
ilgisinin olmadığı ve bir kariyer meslek olmadığı açıktır. 
3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkında Kanun‘da gösterilen hiyerarşik kademe ve 
birimler arasında araştırmacı unvanı yoktur. Araştırmacı 
kadrosu özlük hakları açısından da teknik hizmetler 
sınıfında çalışan mühendislerden daha geri bir noktada 
olup, “araştırmacı” kadrosuna atanan mühendis kökenli 
şube müdürleri önemli hak kayıpları yaşamaktadır.

Şöyle ki; 

• Araştırmacı kadrosu verilen mühendisin maaşı 
dondurulmakta, araştırmacı kadrosunda bulunan 
personelle eşitleninceye kadar artış öngörülmemektedir. 
Bu nedenle Ocak ayında teknik hizmetler sınıfında çalışan 
mühendislere verilen zamlardan yararlanılamayacaktır. 

• Emeklilik hakları açısından, emekliliğe yansıyan maaş 
düzeyi düşürülmektedir.

• Sınav sonucu kazanılan unvan geri alınmaktadır.

Bu sorun sadece EİE‘de yaşanan bir sorun olmayıp, 
yapılanmanın yürütüldüğü/öngörüldüğü diğer teknik 
bakanlık ile teknik kurum ve kuruluşlarda da yaşanacak/ 
yaşanmakta olan genel bir sorundur. 

Yapılan düzenleme sonucunda yapılandırmaya tabi 
kurumlarda haklı bir gerekçe olmaksızın, unvan, kadro 
ve özlük hakları ihlal edilen meslek mensuplarının 
mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde çalışmaların 
başlatılması hususunda gereğini arz ederiz.  

Saygılarımızla.         

N. Hakan GENÇ 
Genel Sekreter        

EİE’NİN KAPATILMASIYLA KADROLARI DEĞİŞTİRİLEN MÜHENDİSLER İÇİN 
ENERJİ BAKANLIĞI VE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI’NA 

YAZI GÖNDERİLDİ

Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nin kapatılmasıyla şube müdürlüğü kadrosundan araştırmacı kadrosuna geçirilen mühendislerin 
hak kayıpları üzerine 9 Ocak 2012 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel 
Başkanlığı’na yazı gönderildi.
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne
ANKARA  

İlgi: 25.01.2012 tarih ve B.09.0.MHG.0.11.00.00.335.05.02 
sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı’nın 
başvurusu üzerine, 4857 sayılı Yasa ile 4708 sayılı Yasa ve Yapı 
Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli 
Ustalar Hakkında Yönetmeliğin uygulanması kapsamında 
çıkan sorunlar üzerine, Şantiye Şefliği’nin 5510 sayılı Yasa’nın 
(a) bendine göre sigortalı olmalarına karşın, kendi nam ve 
hesabına çalışanların yani aynı Yasa’nın (b) bendi gereği 
Bağ-Kur sigortalılarının bu hizmeti fatura karşılığı ifa edip 
etmeyecekleri konusunda görüş istendiği, buna ilaveten 
Bakanlığınızın, serbest çalışarak Oda’ya kayıt ve tescilini 
yaptırmış kendi hesabına veya tüzelkişi hesabına ücretli olarak 
çalışan birinin şantiye şefliği hizmetini kendi adına veya büro 
adına fatura ederek hizmet sunup sunamayacağı, TMMOB 
bünyesinde meslek odasına kayıtlı olmakla birlikte mimarlık 
ve mühendislik hizmet alanında iştigal etmeyen herhangi 
bir ticari işletme adı altında çalışarak fatura karşılığı şantiye 
şefliği görevinin ifa edilip edilmeyeceği sorulmaktadır. 

Bildiğiniz üzere, Bakanlığınız şantiye şefliği konusunda 
07.05.2008 tarih ve 1315 sayılı, 12.06.2008 tarih ve 1794 
sayılı iki adet genelge yayımlamış ve bu genelgeler sonucu 
ortaya çıkan sorunlar üzerine Birliğimizden görüş sorulmuştur. 
Birliğimizin Bakanlığınıza 8 Temmuz 2008 tarih ve 1301 
sayı ile göndermiş olduğu yazıda görüşlerimiz, “....Yukarıda 
sıralanan şantiye şefliği görev ve sorumluluklarından 
anlaşılacağı üzere şantiye şefliği; yapım işi yürütülen şantiyede 
SÜREKLİ OLARAK, TAM GÜN çalışan mühendis ve 
mimarlar tarafından yürütülebilecek bir iştir. Şantiye şefliği 
yapan bir mühendis veya mimarın başka bir işle uğraşması, 
506 sayılı yasaya tabi olması nedeniyle de mümkün 
olmamaktadır.

Ayrıca, şantiye şefliği üstlenecek olan mühendis ve 
mimarların bağlı olduğu meslek odalarından bazılarının 
SMM Yönetmelikleri gereğince serbest mühendislik 
yapanların bürolarında TAM GÜN esasına göre çalışmaları 
öngörülmüştür.

Şantiye şefliği hizmetinin sürekli çalışma gerektirmesi ve 
serbest çalışan proje müellifi mühendislerin tam gün esasına 
göre çalışmaları nedeniyle, 07.05.2008 tarihli Genelge’nin 1. 
maddesinin (c) bendinde yer alan “ Serbest olarak çalışmakta 

olan proje müellifi mühendis ve mimarlar şantiye şefi olarak 
görev üstlenebilirler.” ifadesinin uygulanması olanağı yoktur. 
Esasen serbest çalışan mühendis ve mimarlarla ilgili kural 
ve düzenlemeler ilgili odalarınca oluşturulduğundan bu 
yöndeki uygulamaların Odaların genel düzenleyici işlemlerine 
bırakılması gerekmektedir.” biçiminde sunulmuştur.

Anılan Genelgelerdeki sorunlar, Yapı Müteahhitlerinin 
Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar 
Hakkında Yönetmeliğe de taşınmıştır. Bu Yönetmelikle 
yapı müteahhitliğinin standartları belirlenecekken, yapı 
müteahhitliğinin tanımı, teknik kadrosu, niteliği ve kurumsal 
yapısı mevzuat yönünden belirsiz bırakılmıştır. Oysa, şantiye 
şefliği “müteahhitlik organizasyonunun” bir parçasıdır ve 
“Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki 
Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” de bu anlayışla ele 
alınmalıydı.  

Oysa, Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve 
Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinde 
düzenlenen Şantiye Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları 
karşısında şantiye şefliği, bir il sınırı ve yönetmelikteki m2 
inşaat alanı içinde kalmak koşuluyla, beş ayrı yapım işinin 
yapı müteahhidi adına, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt 
ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli 
olan inşaat ve organizasyonu sağlamak, mevzuatın öngördüğü 
her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmak, görevli 
aldığı yapım işine dair yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin 
belgelerini imzalamak olarak belirlenmiştir. Yönetmeliğin 
bu şekilde düzenlemiş olması karşısında, kendi nam ve 
hesabına serbest olarak meslek ifa eden meslek mensupları 
şantiye şefliği hizmetini serbest meslek makbuzu keserek 
sunabilmektedir. Kendi nam ve hasabına çalışmayan yani 
Büro Tescil Belgesi sahibi olmayan meslek mensupları ise İş 
Kanunu’nun öngördüğü hizmet akdi çerçevesinde yani ücretli 
olarak şantiye şefliği hizmeti sunabilmektedirler.

Sonuç olarak, ilgi yazınızda sorulan hususlara ilişkin olarak 
özetle; 

-6235 sayılı Kanun çerçevesinde Odaya kayıtlı, kendi nam 
ve hesabına bir gerçek kişi ya da tüzel kişi ortağı olarak Büro 
Tescil Belgesi almış olan serbest mimar ya da mühendisler 
tarafından ilgili oda yönetmeliğinde bir kısıt bulunmaması 
durumunda fatura (serbest meslek makbuzu) kesilerek 
şantiye şefliği hizmeti sunulabilmesi önünde bir engel 
bulunmamaktadır.

-Kendi nam ve hesabına çalışmayan ve Büro Tescil Belgesi 
sahibi olmayan meslek mensupları, şantiye şefliği üstleneceği 

ÇSB MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ ÜZERİNE YAZI GÖNDERİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne 14 Şubat 2012 tarihinde şantiye şefliği üzerine 
yazı gönderildi.
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yapının yapı müteahhiti yada yapı sahibi ile İş Kanununun 
öngördüğü hizmet akdi çerçevesinde şantiye şefliği hizmeti 
sunabilmektedirler. 

-Ücretli çalışan mimar ya da mühendisin, sadece ücretli 
çalıştığı şirketin sorumluluğu altında yürütülen yapıların 
şantiye şefliğini üstlenebilmesi mümkündür. Ancak herhangi 
bir işverene bağlı olarak (Mimarlık ve mühendislik hizmet 
alanında iştigal de etse) hizmet sözleşmesi ile çalışan 
mühendis ya da mimarlar, başka bir ticari işletmenin 

sorumluluğu altında yürütülen yapıların şantiye şefliği 
görevini üstlenemezler.

-Mimarlık ve mühendislik hizmet alanında iştigal etmeyen 
bir ticari işletme adı altında çalışarak fatura karşılığı şantiye 
şefliği görevi ifa edilmesinin ise mümkün olmadığı hususunu 
bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla.
N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter

DÜZELTME VE YANIT

Haftalık yayınlanan ŞEHİR gazetesinin 09-15/01/2012 tarihli 
36. sayısının 4. sayfasında yer alan “Makina Mühendisleri 
Odası’nda olaylar, olaylar” başlıklı ve Hayri Özturan imzalı 
yazıda yer alan hususlara ilişkin olarak açıklama yapılması 
gerekli görülmüştür.

Haber verme ve eleştirme hakkının kabulü için, açıklama 
veya eleştiriye konu olan haberin, gerçek ve güncel olması, 
açıklanmasında kamu ilgi ve yararının bulunması, açıklanış 
şekliyle konusu arasında düşünsel bir bağ bulunması 
gerekmektedir. Bu öğelerden birinin yokluğunda, haber verme 
ve eleştiri hakkından söz edilemeyecektir. Çünkü eleştiri 
hakkını kullandığını iddia edenin, bu iddiayı ortaya atarken 
gerekli zihinsel emek ve çalışmayı ortaya koymadan eleştiri 
hakkına sığınmasını hukuk ve kamusal ahlak kabul edemez. 

Sayın Yazar, 

Tekzibe konu yazıyı kaleme alırken, kendinize saygınız olmasa 
bile okuyucuya saygıdan dolayı bir zihinsel emek harcamanız 
yerinde olurdu. İTÜ mezunu olmanın, akla, bilime ve 
demokratik değerlere sahip olmanın bir koşulu olmadığını 
açık biçimde ortaya koymuş bulunuyorsunuz. Hangi tedristen 
geçtiniz bilinmez ama akademik bir eğitimden geçmediğinizi 
kanıtlamış durumdasınız. Aksi halde, “Ülkede AKP iktidarı 
varken, Bursa gibi muhafazakar bir şehirde nasıl ideolojik sol 
tandanslı bir grup, MMO Şube yönetimini elinde tutabiliyor? 
İddialara göre sadece kitap yazdığı için suçsuz insanları sözde 
hapse tıkan hükümet, bu duruma nasıl seyirci kalabiliyor?” 
biçimindeki sorularınızın izahı bulunmamaktadır. Faşizan 
bir yaklaşımla, hükümetten bu yönde bir baskı istemeniz, 
demokrasiye inanmış ve demokratik bir ortamda yaşama 
istencine sahip bir kişinin istemi olamaz. Demokratik hukuk 
devletinde bu istem, hem şahsınız hem de toplum adına utanç 
verici bir durumdur. Sizin bu yazınızın, yazınızda sözü edilen 
Birlik Grubundan İsmail Hakkı Kavurmacı Bey’e de bir yararı 
olamayacaktır. 

Yazar olarak,  büyük resimde TOBB’u, altında Makina 
Mühendisleri Odası’nı (TMMOB) ve ona bağlı Bursa Şubesi’ni 
görmektesiniz. Bir üye olarak bu bilginize şaşırmamak elde değil. 
Makina Mühendisleri Odası’nın Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne (TOBB) bağlı olduğunu sizden öğrenmiş bulunuyoruz.  
Bununla da sınırlı değil, Makina Mühendisleri Odası’nın 
kısaltılmış şeklinin “TMMOB” olduğunu da okuyucularla 
paylaşmaktasınız. İnsan kendi örgütüne bu kadar yabancı, 
okuma özürlü, mantık işletmeden bu kadar yoksun olabilir. 
Makina Mühendisleri Odası ayrı bir tüzel kişiliğe sahip kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Bursa Şubesi dahil 
diğer şubeler Makina Mühendisleri Odası’na bağlıdır. Astlık-
üstlük ilişkisi oda ile şubeler arasında olup, Oda’nın yönetimini 
şubelerden seçilen delegeler belirlemektedir. Bunu öğrenmek 
için Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’ne bakmak 
yeterlidir. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı 
23 oda vardır. Bunlardan yalnızca biri Makina Mühendisleri 
Odası’dır. TMMOB Yönetim Kurulu’nu 23 odadan birer kişi 
temsil etmektedir. Yani Birlik Yönetim Kurulu’na Makina 
Mühendisleri Odası’ndan bir temsilci seçilmektedir. Yani, 
MMO’nun yönetiminin seçimi ile TMMOB arasında bir rabıta 
bulunmamaktadır. Bunun için de TMMOB Yasası’na bakmanız 
yeterlidir.

Yazınızda Makina Mühendisleri Odası’na mı, Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği’ne mi hakaret ediyorsunuz bunu da 
anlamadık. Çünkü yazıya Makina Mühendisleri Odası olarak 
girip, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanına 
hakaretler yağdırmakta bir beis görmüyorsunuz. Bilgi birikimi 
ve demokratik değerlerden yoksun ama yazma konusunda cahil 
cesaretine sahip şahsınızın, eleştiri hakkına sığınamayacağı 
açık olup, Birlik Başkanı hakkında sarf ettiğiniz sözlerin suç 
olduğunu belirtmek isteriz. 

Kamuoyuna yalan, yanlış bilgi vermekten dolayı öncelikle 
okurlardan, hakaretten dolayı da Birlik Başkanı Mehmet 
Soğancı’dan özür dilemeniz, basın camiası adına olumlu bir 
davranış olacaktır.  

BURSA ŞEHİR GAZETESİNE TEKZİP…
Bursa’da haftalık olarak yayımlanan ŞEHİR gazetesinin 9-15 Ocak 2012 tarihli 36. sayısının 4. sayfasında yer alan “Makina 
Mühendisleri Odası’nda olaylar, olaylar” başlıklı ve Hayri Özturan imzalı yazıya 10 Ocak 2012 tarihinde tekzip gönderildi.
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Danıştay 10. Daire TMMOB’nin açtığı dava sonucunda Su 
Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’nin yürütmesinin 
durdurulmasına ve yönetmelik dayanağını oluşturan Elektrik 
Piyasası Kanunu`nun geçici maddesinin Anayasa’ya aykırılık 
iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar 
verdi.

TMMOB, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13.05.2011 
tarih ve 27933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Su 
Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği”nin iptali ve 
yürütülmesinin durdurulması ile dava konusu yönetmeliğin 

SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’NİN 
YÜRÜTMESİ DURDURULDU

dayanağını oluşturan 4628 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu’na, 25.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Mükerrer 
Resmî Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun’un 204. maddesiyle eklenen Geçici 14. maddesinin 
1. fıkrasının (f) bendinin Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle 
Anayasa Mahkemesi’ne taşınması istemiyle Danıştay’a 
başvurmuştu. 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve 
Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesinin (b) 
bendi ile Geçici 1., Geçici 3. ve Geçici 4. maddelerinin 
yürütmesi durduruldu.

Danıştay 10. Daire, TMMOB’nin 27.11.2010 tarih ve 
27768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği 
Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmeliğin yetki yönünden tamamının ve bazı 
maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle 
açtığı davada, yönetmeliğin 25. maddesinin (b) bendi ile 
Geçici 1., Geçici 3. ve Geçici 4. maddelerinin yürütmesinin 
durdurulmasına karar verdi. 

Yürütmesi durdurulan maddeler şöyle:

Belge alma ve vize işlemleri

MADDE 25 - (1) Belge almak veya vize işlemlerini 
yaptırmak isteyen kişi ve kuruluşların;

b) Bakanlıkça belirlenen belge veya vize ücretini ödemeleri 
gereklidir.

Bir üst sınıfta çalışma

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımından 
itibaren, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip 

olanlar üç yıl süreyle tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, 
(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar 
dört yıl süreyle çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş 
güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilirler. 

Vizesi dolmuş iş güvenliği uzmanlığı belgeleri

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Belge alma tarihine göre vize 
süresi dolmuş olan iş güvenliği uzmanlarının belgeleri bu 
Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay süreyle 
geçerlidir. Bu sürenin sonunda yenileme eğitimini 
tamamlamayanların yetki belgelerinin geçerliliği söz 
konusu eğitimi alana kadar askıya alınır.

Eğitimi tamamlayanlar

GEÇİCİ MADDE 4 - (1) 15/8/2009 tarihli ve 27320 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve 
Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri 
Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş eğitim 
kurumlarınca düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı eğitim 
programlarını tamamlayanlar bu Yönetmelik kapsamında 
yer alan iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini tamamlamış 
sayılırlar ve düzenlenecek sınavlara katılmaya hak 
kazanırlar.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI YÖNETMELİĞİNE 

KISMİ DURDURMA
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Bilindiği üzere, ruhsat hukuku Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın ilgili teşekkülü Elektrik Üretim Anonim 
Şirketi’ne (EÜAŞ) ait olan ve özel sektöre 28  yıllığına  
işletilmek üzere verilen Kahramanmaraş ili Afşin ilçesindeki 
Çöllolar kömür sahasında, 6 Şubat 2011 ve 10 Şubat 2011 
tarihlerinde iki kez şev kayması meydana gelmiştir. İlk olayda 
bir işçi, ikinci olayda ise biri maden mühendisi, diğeri jeoloji 
mühendisi olmak üzere kayan malzemenin altında kalan 10 
kişi olmak üzere toplam 11 kişi yaşamını yitirmiştir. Halen 
ikisi mühendis toplam 9 kişi kayan malzemenin altında olup, 
ulaşılması için ciddi bir çalışma yapılmamaktadır. 

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 26 Şubat 2011 tarihli 
toplantısında alınan 220 no’lu karar gereği oluşturulan 
komisyonumuzdan Afşin-Elbistan Linyit Havzası Çöllolar 
bölümünde meydana gelen ikisi meslektaşımız 11 kişinin 
hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan heyelanlarla ilgili bir 
rapor hazırlanması istenmiştir. Komisyon üyelerinin yerinde 
yaptığı gözlem ve araştırma ile havzada 30 yıldan beri yapılan 
madencilik faaliyetleri değerlendirilerek heyelanın nedenleri 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

AEL Havzası Kahramanmaraş ilinin Elbistan ve Afşin ilçeleri 
sınırları içinde, 5 milyar tona yakın linyit rezervi ile ülkemizin 
en büyük ve önemli kömür havzasıdır. Havza; Kışlaköy, 
Afşin ve Çöllolar adlı üç ana kömür yatağından ve bunların 
uzantılarından oluşmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 
yaklaşık 1200 metre civarındadır.

        (Şekil1)Yer Bulduru Haritası 

Afşin – Elbistan Linyit Havzası

Linyit havzası jeolojik olarak Toros dağlarının yükselmesi 
sırasında oluşmuş kapalı bir basendir. Havza temelini 
permokarbonifer ve üst kretase yaşlı kireçtaşları oluşturmuştur. 
Özellikle havzanın kuzeydoğu ve doğusunda yer alan üst kretase 
yaşlı kireçtaşlarından oluşmuş Kızıldağ, karstik bir yapıda olup 
boşluklarında çok miktarda su içermektedir. Linyit kömürü 
plio-pleistosen yaşlı gölsel çökeltiler arasında yer alır.

Afşin Elbistan A projesi diye adlandırılan Kışlaköy Açık 
İşletmesi 1984 yılında tamamlanan 4x340 MW gücündeki 
termik santrale kömür sağlamaktadır. Havzada yatırıma 1973 
yılında başlanmış, döner kepçeli ekskavatör ve bant konveyör 
sistemi ile ilk dekupaja Ekim 1981, linyit üretimine ise Mayıs 
1984 tarihinde başlanmıştır. Bu havzada örtü tabakası / linyit 
oranı 2,7 : 1’dir. Linyitin ısı değeri ortalama 1170 Kcal/kg, 
su miktarı % 55, kül miktarı % 17, kükürt miktarı % 1,5 
civarındadır. Kömürün damar kalınlığı ortalama 40 m olup, 
80 m’ye ulaştığı yerler de vardır. Kışlaköy İşletmesinin toplam 
linyit rezervi 580 milyon ton olarak hesaplanmıştır. Kömürün 
hemen üstünde, kömürle ara tabakalanmalı gidya adı verilen 
organik maddece zengin, fosil kavkıları ve % 50–70 arası su 
içeren bir tabaka yer almaktadır. Gidyanın kalınlığı 40–50 m’ye 
ulaşır. Kömürün tabanında kalın bir kil tabakası bulunmaktadır. 
Kömürün tavan ve taban taşını oluşturan bu kayaçların ve 
kömür birimi içerisindeki kil bantlarının fiziksel ve jeolojik 
özellikleri açık işletme ocak düzenlemesinde önemli rol 
oynamaktadır. Nitekim Kışlaköy Açık İşletmesinde yaklaşık 
3 yıl süren su drenajından sonra ancak 1984 yılında kömür 
üretimine başlanabilmiştir. Su tutma kapasitesi çok yüksek 
olmasına karşın, geçirgenliği çok düşük gidya tabakasında, 
1 m çapında kuyular açılarak drenaj yapılabilmiştir. Drenaj 
sadece gidya tabakası ile sınırlı kalmamış, karstik kireçtaşlarının 
içerdiği suyun drenajı için de 75 cm çapında kuyular açılmıştır. 
Gidya tabakası ve karstik sahadan drene edilen sular linyit 
havzasının kuzey-kuzeydoğusunda açılmış beton kanal aracılığı 
ile havza dışına atılmıştır.  

AFŞİN ELBİSTAN MADEN KAZASI RAPORU
Kahramanmaraş ili Afşin ilçesindeki Çöllolar kömür sahasında, 6 Şubat 2011 ve 10 Şubat 2011 tarihlerinde meydana 
gelen ve 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kazayla ilgili oluşturulan TMMOB heyeti incelemelerini tamamlayarak, 
konuyla ilgili değerlendirmelerini ve önerilerini rapor haline getirdi. 
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1994 yılına kadar Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu 
Genel Müdürlüğü’ne bağlı Afşin Elbistan Linyitler İşletmesi 
(AEL) Müessesesi ismiyle linyit üretimi yapılarak EÜAŞ’ye 
ait A termik santralinin yakıt gereksinimi sağlanmıştır. 
23.01.1995 tarih, 95/T-5 sayılı Yüksek Planlama Kurulu 
kararı ile AEL Müessesesinin, TKİ’den alınarak EÜAŞ’ye 
devredilmesi kararlaştırılmıştır. Devir işlemleri 3.11.1995 
tarihinde sonuçlanmıştır.

EÜAŞ; 1995 yılından itibaren bir taraftan Kışlaköy sektöründe 
linyit üretimini yaparak A santralinde elektrik üretimini 
sürdürürken diğer taraftan havzanın Çöllolar bölümündeki 
linyitle beslenecek B termik santralinin inşası için 1996 yılında 
ihaleye çıkmıştır. İhale sonucunda 1440 MW gücündeki 4 
üniteli santral inşaatı 2004 yılında tamamlanmıştır. (Fotoğraf 1) 
Santral inşasının tamamlanmasına karşın, linyit üretim ihalesi 
zamanında yapılamadığı için santralin kömür gereksinimi 
2007 yılına kadar A termik santraline kömür veren Kışlaköy 
işletmesinden karşılanmıştır. B santraline kömür sağlayacak 
Çöllolar sahası, 2007 yılında ihale ile Park Teknik Elektrik 
Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş.’ye verilmiştir.

Afşin – Elbistan B Termik Santrali (Fotoğraf 1)

Kışlaköy açık işletmesinin yaklaşık 5 km güneybatısında 
yer alan Çöllolar kömür yatağının jeolojik özellikleri de 
Kışlaköy’deki linyit oluşumuna benzemektedir. Kışlaköy’den 
farklı olarak Çöllolar açık işletmesinin güneyinden Hurman 
Çayı geçmektedir. Ayrıca Çöllolar sektörü, Afşin Elbistan linyit 
havzasının ortasında yer almaktadır. Toplam linyit rezervi 550 
milyon ton civarında hesaplanmıştır. Linyitin ortalama ısı değeri 
1156 kcal/kg, nem oranı %50,3, kül oranı % 22,4, sülfür oranı % 
2,03, toprak kömür oranı 2,2:1 m³/t olup Kışlaköy bölümünde 
üretimi yapılan linyitin benzer özelliklerini taşımaktadır.

Çöllolar bölümünde de kömürün damar kalınlığı 40-60 m 
arasında değişmektedir. Kömürün üstünde kalınlığı 40-60 
m arasında değişen gidya tabakası bulunmaktadır. Gidya 
tabakasının % 50-70 arasında su taşıdığı ve geçirgenliğinin 
çok düşük olduğu, bu nedenle bünye suyunu çok zor vereceği 
yapılan deneylerle belirlenmiştir. 

Havzanın iki ayrı bölümüne ilişkin genel bilgiler birbirine çok 
yakın olmasına karşın Kışlaköy bölümünde 1984 yılından 
beri madencilik faaliyetinden kaynaklanan üretim kesintisi 
ve önemli sayılabilecek iş kazası yaşanmamıştır. Çöllolar 
bölümünde ise daha 4. yıl dolmadan dünya madencilik 
tarihinin belki de en büyük kazalarından biriyle karşı karşıya 
kalınmıştır. 

06.02.2011 tarihinde saat 03.00 sularında meydana gelen 
heyelan sonucunda işletmenin güneybatı bölümünden yaklaşık 
20-25 milyon m3 malzeme ocak içine kayarak, ocak içine 
giden tüm yolları ve kömür naklini sağlayacak konveyör bandı 
kullanılamaz duruma getirmiştir. (Fotoğraf 2) Bu heyelan 
sırasında bir işçi hayatını kaybetmiştir. 

06.02.2011 Heyelanı (Fotoğraf 2)

10.02.2011 tarihinde sabah 10.00 sularında meydana gelen 
ikinci heyelan, işletmenin kuzeydoğu bölümünde yaklaşık 
1000 m genişliğinde, şev başından itibaren 600 m geriye 
doğru yaklaşık 50 milyon m3 malzemenin ocak içini tamamen 
doldurması ile sonuçlanmıştır. (Fotoğraf 3). Heyelanın ani 
ve çok hızlı gelişmesi sonucu şev üstünde çalışma yapan 
iki mühendis ve 8 işçi uzaklaşmaya fırsat bulamadan kayan 
malzeme içinde kalmıştır. 

10.02.2011 Heyelanı ve A Termik Santrali (Fotoğraf 3)
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Heyelanın nedenleri konusunda yetkililer tarafından 
kamuoyuna henüz net bir açıklama yapılmamıştır. 
Komisyonumuz tarafından yapılan araştırmada EÜAŞ ile 
Park Teknik A.Ş arasında 02.04.2007 tarihinde sözleşme 
imzalandığı, firmanın 2008 yılı Şubat ayında işletme 
çalışmasına başladığı tespit edilmiştir. Kazanın meydana 
geldiği tarihte açık işletme sahasının yaklaşık 1000 m 
genişliğinde 2500 m uzunluğunda ve 130 m derinliğinde 
olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Kaza tarihine kadar yaklaşık 
140 milyon m3 toprak kazılmış 26 milyon ton kömür üretimi 
yapılmıştır. Bu rakamlar Çöllolar kömür havzasında bir üretim 
zorlamasının olduğunu göstermektedir. Kömür üretimine 
geçmeden Kışlaköy bölümünde olduğu gibi öncelikle sahanın 
susuzlaştırılması gerekirken tam tersi bir uygulama yapılarak 
kömür üretimine ağırlık verilmiştir. Sahada açılmış drenaj 
kuyularının hangi seviyelere kadar açıldığı ve ne kadar su 
pompalandığı bilinmemektedir. Ayrıca pompalanan suyu 
havza dışına taşıyacak kanallar toprak içinde açılmış ve 
sızdırmazlık konusunda hiçbir önlem alınmamıştır. 

Ocak içinde, şev açısı, basamak genişliği ve yüksekliği 
konusunda projede ön görülen değerlere uyulup uyulmadığı 
da bilinmemektedir. Ancak projede 2011 yılı sonuna kadar 
yaklaşık 200 milyon m3 toprak kazısına karşılık 12 milyon 
ton kömür üretilmesi planlanmış olmasına karşın, 60 milyon 
m3 eksik kazı yapılarak planlanandan 14 milyon ton daha 
fazla kömür üretilmiştir. Yani gerekli güvenlik sağlanmadan 
(projede öngörülenden daha dik şev açıları oluşturularak)  bir 
üretim zorlaması olmuştur. B termik santralinin tamamlanma 
süreci dikkate alınmadan, geciktirilmiş madencilik faaliyetinin 
etkisini gidermek amacıyla teşvik edilen üretim ne yazık ki 11 
kişinin hayatına ve milyarlarca lira zarara yol açmıştır. 

DEĞERLENDİRME               

Dünyada örneği pek nadir olan  bu boyuttaki bir maden 
kazasının her yönüyle irdelenmesi ve araştırılması, gelecekte 
benzer kazaların yaşanmaması için çok daha fazla önem 
taşımaktadır. Maden Mühendisleri Odası, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’na 21.02.2011 tarih ve 1102 sayılı yazıyla 
başvurarak aşağıdaki bilgileri istemiştir.

1- Afşin-Elbistan havzası Çöllolar sahası için EÜAŞ ile Park 
Teknik ve Elektrik Madencilik, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
arasında yapılan sözleşme ve şartname örneği,

2- Park Enerji tarafından hazırlanan işletme projesi,

3- EÜAŞ tarafından yapılan söz konusu saha denetim 
raporları,

4- Çöllolar sahasındaki ocağın kazadan önceki son durumu 
ve planları,

5- Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetim 
raporları,

6- Eğer hazırlandıysa kaza sonrası Bakanlıkça yapılan 
inceleme raporları.

Ancak bir yanıt alınamayınca 26.04.2011 tarih ve 3419 
sayılı yazıyla aynı bilgiler tekrar istenmiştir. Ayrıca yetkililerle 
defalarca şifai olarak görüşülmüş ve söz konusu bilgiler 
talep edilmiştir. Ancak, bu yazılara da yanıt alınamayınca 
22.09.2011 tarihinde Bilgi Edinme Kanunu ve Avukatlık 
Kanunu çerçevesinde aynı bilgiler ilgili Bakanlıktan bir kez 
daha istenmiştir.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünce, Maden 
Mühendisleri Odası’na gönderilen 07.10.2011 tarih ve 0881 
sayılı yazıda;  “İlgi yazınızda belirtilen bilgi ve belgeler, hem 
ticari sır niteliğinde hem de Çöllolar Açık İşletmesinde 
meydana gelen heyelan olayları ile ilgili devam eden adli ve 
idari soruşturmalara dahil edilmiş dokümanlardır. Odanız 
bu dokümanlara istinaden açılan bir dava ya da devam 
eden bir soruşturmada taraf olmadığından, Şirketimiz, hem 
Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesi hem de Bilgi Edinme 
Kanunu kapsamında bu dokümanların verilmesinin uygun 
olmayacağı görüşündedir” denilmektedir.

Oysa söz konusu olayda  Maden ve Jeoloji Mühendisleri 
Odaları üyesi iki mühendis de  yaşamını yitirmiş ve halen 
göçük altındadır. Tüm bu gerçekler ortadayken olayda “taraf” 
olarak görülmemelerini anlamak mümkün değildir.

İstenen bilgilerin hiçbiri ticari sır niteliğinde  değildir. Ticari 
sır; bir ticari işletme veya şirketin faaliyet alanı ile ilgili yalnızca 
belirli sayıdaki mensupları ve diğer görevlileri tarafından 
bilinen, elde edilebilen, rakiplerince bilinmemesi ve üçüncü 
kişilere ve kamuya açıklanmaması gereken; işletme ve şirketin 
ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi 
bulunan; iç kuruluş yapısı ve organizasyonu, malî, iktisadî, 
kredi ve nakit durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, 
faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, imalatının teknik 
özellikleri, fiyatlandırma politikaları, pazarlama taktikleri ve 
masrafları, pazar payları, toptancı ve perakendeci müşteri 
potansiyeli ve ağları, izne tâbi veya tâbi olmayan sözleşme 
bağlantılarına ilişkin bilgi, belge, elektronik ortamdaki kayıt 
ve verilerden oluşur.

Kısaca ticari sır, bir şirketin rakiplerine karşı ekonomik 
avantaj elde etmesini sağlayan bilgi bütünüdür. Oysa istenen, 
kamu kurumunca şeffaf olarak yapılması gereken bir ihalenin 
sonucu ile kamu kuruluşlarınca şayet yapıldıysa, yapılmış olan 
denetim raporlarıdır. Ayrıca, Odalar birer şirket değil kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. 

Bir kamu kuruluşu olan Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin  
(EÜAŞ) ana statüsünün amaç başlığı “Kamu yararını 
gözeterek, karlılık ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde; güvenli, 
sürekli, kaliteli, verimli, düşük maliyetli, çevreyi gözetir 
elektrik enerjisi üretimi ve satışı faaliyetinde bulunan Elektrik 
Üretim Anonim Şirketinin çalışma usul ve esaslarının 
belirlenmesidir.” şeklinde düzenlenmiştir. Yani  kurumun asıl 
amacı elektrik üretmektir. Ancak kurum, kömür sahalarının 
ruhsat hukukunu alarak işletmek ve işlettirmek gibi bir görevi 
de üstlenmiştir. Bu değişikliğin asıl amacı kömür sahalarının 
daha  kolay özelleştirilmesidir.
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EÜAŞ’ın, çok riskli bir alan olan  kömür madenciliği üretimi 
konusunda geçmişten gelen hiçbir deneyimi, birikimi ve 
yeterli kadroları bulunmamaktadır. Hal böyleyken toplam 
kömür rezervlerimizin yarıya yakınının ruhsatı bu kuruma 
devredilmiştir. Bu durum yeniden değerlendirilmeli ve 
yanlıştan  dönülmelidir.

Madencilik sektörü, doğası gereği özellik arz eden ve 
bu nedenle bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim 
gerektiren dünyanın en zor ve riskli iş koludur. Maden 
kazaları incelendiğinde olayın; teknik, sosyal, ekonomik, 
eğitim, planlama ve denetim sorunları gibi pek çok nedeni 
olduğu görülmektedir. Ülkemiz, iş kazalarında dünyada ön 
sıralarda  yer almaktadır. Maden kazaları son yıllarda belirgin 
olarak artmaktadır. 2008 yılında 43 maden çalışanı iş kazası 
sonucu yaşamını yitirmişken, 2009 yılında bu sayı 92’ye 
çıkmıştır. 2010 yılında  105 kişi hayatını kaybetmiştir. 2011 
yılında ise 92 maden emekçisi yaşamını yitirmiştir. Ancak bu 
sayıların daha yüksek olduğu tahmin edilmekte ve hayatını 
kaybedenler içerisinde maden ve jeoloji mühendisleri de 
bulunmaktadır.

Özellikle 80’li yılların başından itibaren uygulamaya 
konulan özelleştirme, taşeronlaşma, rodövans vb gibi yanlış 
uygulamalar kamu madenciliğini küçültmüş, kamu kurum 
ve kuruluşlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan 
madencilik bilgi ve deneyim birikimini dağıtmıştır. Yoğun 
birikim ve deneyime sahip olan kurum ve kuruluşlar yerine, 
üretimin teknik ve alt yapı olarak yetersiz, deneyim ve 
uzmanlaşmanın olmadığı kişi ve şirketlere bırakılması, buna 
ek olarak kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde 
yapılamaması iş kazalarının artmasına neden olmaktadır. 

Halkın alın teri ile kurulan ve ülkemizin kalkınmasında önemli 
işlevler gören kamu kuruluşlarımızda özellikle son dönemde 
yönetici kademelerine yapılan atamalarda; bilgi, beceri 
ve liyakat aranmasından vazgeçilmiştir. Artık, atamalarda 
geçerli olan ölçüt, sadece “cemaatten olmak, kendileri gibi 
düşünmek ya da kendilerinden olmak”tır. Bu şekilde, yetersiz 
kişilerin uzmanlık gerektiren makamlara getirilmesinin 
önü açılmış, kurumlardaki yozlaşma hızlandırılmıştır. Her 
dönemde belirli ölçülerde yaşanan kadrolaşma, son dönemde 
“kuşatma” şekline dönüşmüştür. Bu durum tüm işyerlerinde iş 
barışını bozmuş ve  iş güvenliğini de tehdit eder hale gelmiştir. 
Yaşadığımız son olay bunu bize bir kez daha göstermiştir.

Bu değerlendirmeler ışığında:                      

• Özelleştirmeler durdurulmalı, taşeronlaşma uygulamaları 
iptal edilmelidir.

• Kar öncelikli ve ucuz işgücüne dayalı çalışma anlayışı terk 
edilmelidir.

• Kazaların önlenebilmesi için bilimsel ve teknik 
yatırımların yanı sıra, örgütlenmenin ve sendikalaşmanın 
önündeki engellerin kaldırılması, çalışma yaşamı ile birlikte 
çalışanların sosyal ve ekonomik yaşamlarının da iyileştirilmesi 
zorunludur.

• İş güvenliği denetiminden birinci derecede sorumlu olan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, yaşanan iş kazalarının önlenebilmesi için 
görevlerini tam olarak yerine getirmelidir. Yasal mevzuatlarda 
yapılacak düzenlemelerle denetim mekanizmalarının 
güçlendirilmesi gerekirken, çıkarılan yönetmeliklerde 
denetimin özelleştirildiği ve ticarileştirildiği, meslek 
odalarının görüşlerinin dikkate alınmadığı görülmektedir.

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nın, gerekli denetimleri yapabilmeleri 
için, kadrolarının maden mühendisleri ile güçlendirilmesi 
gereklidir.

• Sektörde ulusal düzeyde acil durum planı ve risk haritaları 
çıkarılmalı ve saha denetimleri bu doğrultuda yapılmalıdır.

• Ölümlere, yaralanmalara ve maddi kayıplara neden 
olan kazaların ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi 
amacıyla gerekli olan düzenleme, araştırma ve geliştirme 
programlarının doğru şekilde yapılandırılabilmesi için; 
ilgili bakanlıkların, madencilik kurum ve kuruluşlarının, 
üniversitelerin, sendikaların ve madencilik sektörünün, 
bilgi ve birikimini bünyesinde taşıyan odalar ile birliktelik 
ve işbirliği yapmaları  zorunludur.

• İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, TMMOB’nin görüşleri de 
dikkate alınarak acilen çıkarılmalıdır.

• İş kazalarının önlenmesi çalışmaları başta olmak üzere, 
ulusal madencilik politikalarının oluşturulması için, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde tüm 
sektör bileşenlerinin, meslek odalarının ve üniversitelerin 
katılacağı Madencilik Şurası acilen toplanmalıdır.

• Madencilik Bakanlığı kurulmalı ve sektöre hak ettiği önem 
verilmelidir.

İş kazaları sonrası yetkililerin bilim ve teknolojiyi hiçe 
sayan açıklamalarının yorumunu kamuoyunun takdirine 
bırakıyoruz. Bilimsel veriler, iş kazalarının % 98’inin 
önlenebilir olduğunu göstermektedir. Kazaların kader 
olmadığı, mühendislik bilim ve teknolojisinin uygulanmasıyla 
engellenebileceği bilinen bir gerçektir.

Kazada yaşamını yitiren tüm maden emekçilerini bir kez daha 
saygıyla anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

ELBİSTAN MADEN KAZASI ÇALIŞMA GRUBU 

F. Berna Vatan (TMMOB)                  
Fahrettin Çağdaş (TMMOB)
Yılmaz Kocaoğlu (Elektrik MO)
Hüseyin Gençer (Fizik MO)
Hüseyin Altun (Harita ve Kad. MO)
Ayhan Kösebalaban (Jeoloji MO)
Dinçer Çağlan (Jeoloji MO)  
Serdar Ömer Kaynak (Maden MO)
Mustafa Ongun (Maden MO)  
Bedri Tekin (Makina MO)
Yıldırım Çakar (Makina MO) 



JMO HİZMET BİNASININ 
AÇILIŞI YAPILDI

Jeoloji Mühendisleri Odası yeni hizmet binasının açılışı 7 
Ocak Cumartesi günü düzenlenen bir kokteylle yapıldı. 
Kokteyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ve TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Gürel Demirel 
de katıldı.

 

ŞEHİR PLANCILARI ODASI 
YENİ YERİNDE

Şehir Plancıları Odası Atatürk Bulvarı üzerindeki yeni yerine 
taşındı. Oda Genel Merkezi ve Ankara Şubesi’nin hizmet 
vereceği mekanın açılışı 30 Ocak 2012 tarihinde verilen bir 
kokteyle yapıldı. 

 Açılışa, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Baran Bozoğlu, Berna Vatan, H. Gürel 
Demirel, Ayşegül Oruçkaptan, Ayşe Işık Ezer ve TMMOB 
Genel Sekreteri Hakan Genç‘in yanı sıra çok sayıda oda 
yöneticisi ve şehir plancıları katıldı. 

JMO ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI 
DÜZENLENDİ

Jeoloji Mühendisleri Odası Öğrenci Çalıştayı 10 Şubat Cuma 
günü gerçekleştirildi. Çalıştayda JMO Sayman Üyesi Hakkı 
Atıl ve TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa 
Erdoğan birer konuşma yaptı. 

Mustafa Erdoğan konuşmasında, TMMOB‘nin ilkeleri, 
çalışma anlayışı ve faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. 

 GIDAMO ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 
DÜZENLENDİ

Gıda Mühendisleri Odası 3. Öğrenci Üye Kurultayı 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği 
ve Üniversite Gıda Topluluğu‘nun ortak organizasyonuyla 
25 Şubat 2012 Cumartesi günü Çanakkale‘de “Dün, Bugün, 
Yarın Gıda Mühendisleri” ana temasıyla gerçekleştirildi.

Yaklaşık 400 kişinin katılımı ile “Gıda Mühendisliği Eğitimi 
ve İstihdam” ve “Serbest Kürsü” başlıklı iki oturum halinde 
gerçekleştirilen Kurultay‘da, öğrenci üyeler kendi bakış 
açılarını ortaya koyarak, çözüm önerilerini tartıştılar.
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31. Enerji Verimliliği Haftası kapsamında Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
koordinasyonuyla düzenlenen 3. Ulusal Enerji Verimliliği 
Forumu ve Fuarı 12-13 Ocak 2012 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. 

Forumun açılışında sırasıyla; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü 
Yusuf Yazar, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Kıvanç Dinçer, 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı 
Mücahit Fındıklı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız konuştu.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) Genel Müdürü 
Yusuf Yazar yaptığı konuşmada, YEGM’nin, 2011 yılındaki kanun 
hükmünde kararname ile kapatılan Elektrik İşleri Etüt İdaresi 
(EİE)’nin yerine, yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri, 
enerji verimliliği konularında  faaliyet yürütmek üzere 
kurulduğunu hatırlattı. Yazar, dünyanın ihtiyaç duyduğu temiz 
enerji devriminin göz ardı edilemez iki unsurunun yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği olduğunun altını çizerek kurum olarak 
bu iki konuya odaklandıklarını söyledi. Enerjinin daha verimli 
ve etkin kullanılmasını sağlamak için çaba içerisinde oldukları 
anlatan Yazar, bu kapsamda bilgilendirme, mevzuat geliştirme, 
eğitim ve proje destekleme de dahil olmak üzere geniş yelpazede 
çalışmalar yürüttüklerini, ilgili kurum ve kuruluşlarla, özel sektör 
ve sivil toplum temsilcileriyle işbirliği yaptıklarını belirtti.

“Türkiye’nin yüzde 25 enerji tasarrufu potansiyeli var”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı 
Mehmet Soğancı, enerjiden yararlanmanın çağdaş bir insan 
hakkı olduğunu söyleyerek enerjinin tüm tüketicilere yeterli, 
kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde 
sunulmasının temel bir enerji politikası olması gerektiğini 
kaydetti. Enerji üretiminde ağırlığın yerli, yeni ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarına verilmesi gerektiğini vurgulayan Soğancı, 
enerji planlamaları yapılırken hedeflenmesi gerekenlerin ulusal 
ve kamusal çıkarların korunması, toplumsal yararın artırılması, 
yurttaşların ucuz, sürekli ve güvenilir enerjiye kolaylıkla 
erişebilmesi olduğunu ifade etti. 

Türkiye’de çeşitli kurumların yaptığı araştırmaların tüm 
sektörlerin ortalaması göz önüne alındığında en az yüzde 
25 oranında enerji tasarrufu potansiyeli olduğunu ortaya 
koyduğunu belirten Soğancı, “Türkiye’nin 1990-2011 döneminde 
enerji talep, üretim, ithalat ve ihracatının gelişimi ile ilgili 
veriler incelendiğinde; 1990’dan bu yana, dışa bağımlılığın 
hızla arttığını görmekteyiz. 1990’da % 48.1 olan talebin yerli 
üretimle karşılanma oranı, 2008’de % 27.2’ye düşmüştür. Son 
dönemlerde izlenen politikaların sürdürülmesi halinde; birincil 
enerji tüketiminde dörtte üç oranında dışa bağımlığının devam 
edeceği ve daha da artacağını söylemek mümkündür. Ülkemizde 
1980’lerden bu yana izlenen ve son yıllarda en üst düzeye varan 
özelleştirme-piyasalaştırma faaliyetlerinin en yoğun olarak 
uygulandığı alanlardan biri enerji sektörü olmuştur. Özellikle 
elektrik üretimi alanında; kamunun yeni yatırım yapması 
önlenmiş, yatırımların tamamen özel sektör eliyle yapılması esası 
benimsenmiş ve uygulanmıştır. Elektrik üretimi, toptan satışı 
ve dağıtımında, rekabet getirileceği gerekçesiyle kamu varlığı 
özelleştirmeler eliyle yok edilirken, dağıtımda tek bir özel sektör 
şirketler grubunun, sektörün %30’unu kontrol altında tutabilmesi 
rekabet hukukuna uygun görülebilmektedir. Belli başlı birkaç 
grup, sadece elektrik dağıtımında değil, üretimi ve toptan satış 
alanlarında da faaliyet göstererek yatay ve dikey bütünleşme 
ile hâkimiyetlerini perçinlemektedir. Kamu tekeli yerini hızla 
az sayıda özel tekele bırakmaktadır. Enerjide dışa bağımlılık arz 
güvenliğini ve ülkenin ekonomik ve sınaî geleceğini riske sokan 
önemli bir etkendir. Bu nedenle dışa bağımlılığımızı süratle 
azaltma yoluna gidilmelidir” dedi.

2007 yılı ve sonrasında enerji verimliliği alanında yasal çerçevede 
önemli değişiklikler yapıldığını ve 4.5 yıldır bu değişikliklerin 
uygulamaya dönüşmesi süreci yaşandığını anlatan Soğancı, 
“Türkiye’de, son 55 ayda Enerji Verimliliği Kanunu ve onun 
üzerinde ikincil mevzuat ile bir mevzuat çerçevesi oluşturulmuş, 
yönetmeliklerin birçoğunda köklü değişimler yapılmıştır veya 
yapılma ihtiyacı doğmuştur. Bu yasal çerçeve ile TMMOB’nin 
de yer aldığı, kurumlar arası bir koordinasyon mekanizması 
henüz çok etkin olmasa da oluşturulmuştur. TMMOB’ye bağlı 
MMO ve EMO’nun etkin olarak yer aldığı eğitim faaliyetlerinin 
yaygınlaşması sağlanmış, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, 
belli büyüklüklerde sanayi ve ticari binalara enerji yönetimi 
zorunluluğu, EVD olarak bilinen şirket yetkilendirmeleri ile 
enerji verimliliği hizmet sektörünün geliştirilmesi, KOBİ’ler ve 
endüstriyel kuruluşlar için sınırlı bir hibe programı gibi konularda 
önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bununla birlikte, enerji talebinin 

3. ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU DÜZENLENDİ
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somut şekilde azaltılabilmesi için, enerji verimliliği konusunda 
ülkemizin ve insanımızın ekonomik şartlarını ve kültürel seviye 
ve alışkanlıklarımızı da göz önünde tutarak daha etkin stratejiler 
geliştirilmesine ve adımlar atılmasına ihtiyaç duyulmaktadır” 
diye konuştu. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nin bir kanun hükmünde kararname 
ile lağvedilerek yerine Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
kurulması konusuna da değinen Soğancı, Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürlüğü’nün görev tanımının “sanayide ve 
binalarda enerjinin verimli kullanımı ile ilgili olarak farkındalık 
oluşturmak ve bu amaçla çalışmalar yürütmek,  Enerji Verimliliği 
Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan enerji verimliliği 
uygulama projelerini ve araştırma ve geliştirme projelerini izlemek 
ve denetlemek” olarak sınırlandırılmasının enerji verimliliğinde 
daha etkin çalışmalar yapılmasının önünü kestiğini ifade etti. 
Soğancı, söz konusu kararname ile oluşturulan organizasyonun 
ve buralara atanan kadroların durumunun da belirsiz hale 
getirildiğini, hem kişilerde hak kayıplarına yol açtığını hem de 
çıkarılan mevzuatın uygulanmasının olanaksız hale getirildiğini 
kaydetti. 

Mehmet Soğancı, binalarda enerji verimliliği konusuyla ilgili 
olarak da şunları söyledi: 

“Son birkaç yıldır binalarda enerji verimliliği çalışmalarının daha 
etkin yürütülmesi için yeni yeni teşkilatlanıp kadrolar oluşturan 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nı kaldırarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı haline getiren KHK’de de enerji verimliliğine ilişkin 
düzenleme önemsiz ve vurgusuz şekilde; ‘Yapı denetimi sistemini 
oluşturmak ve yapılarda enerji verimliliğini artıran düzenlemeleri 
yapmak, yönetmek, izlemek; yapı malzemelerinin denetimine 
ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak’ 
şeklinde belirtilmektedir. AB ve Amerika’da 2020 yılında tüm yeni 
binaların “0” karbon binası olması öngörüsünden bahsedilirken, 
ülkemizde binalarda enerji verimliliği hususu yeni yasal çerçevede 
önemsiz bir unsur haline gelmiştir. Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği ile 2017 yılına kadar 9 milyon binaya ‘Enerji Kimlik 
Belgesi’ verilmesi öngörülmüştü. Yetkilendirmenin durdurulması 
nedeniyle enerji kimlik belgesini verecek EVD sayısının 1 yıldır 
20’de kalması sonucunda 5 yıl içinde bu binaların sertifikasyon 
hedefi de tehlikeye girmiştir.”

“Cari açığın önemli kısmı enerji ithalatından kaynaklanıyor”

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) 
Başkan Yardımcısı, Dr. Kıvanç Dinçer, Türkiye ekonomisindeki 
cari açığın önemli kısmının enerji ithalinden kaynaklandığına 
dikkat çekerek, TÜBİTAK olarak konunun öneminin farkında 
olduklarını söyledi. Dinçer, 2003-2011 yılları arasında enerji 
konulu projelere 216 proje için 30 milyon liranın üzerinde 
kaynak aktarıldığını, enerji verimliliği alanında ise 95 projeye 
11 milyon lira hibe destek sağlandığını bildirdi.  Dinçer, “Enerji 
verimliliği alanında faaliyet gösteren firmalarımızı TÜBİTAK 
AR-GE teşviklerinden yararlanmaya davet ediyorum.  Aynı 
şekilde üniversitelerimize de bu konuda önemli hibe destekleri 

veriyoruz.  Öte yandan enerji verimliliği konusunda ciddi 
projeler yürütüyoruz. Bu proje ve desteklerle enerjide yerlilik 
oranının her geçen gün artacağına inanıyoruz” diye konuştu.  

“Enerjide tasarruf ettikçe para kazanırsınız”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, enerji tasarrufu sağlamanın petrol bulmakla 
eşdeğer olduğunu söyledi.  Türkiye’de enerjinin çok ciddi 
biçimde verimsiz kullanıldığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 
“Biz sanayide bir ürün elde etmek için Avrupalı’nın iki katı 
enerji kullanmak zorundayız. Türkiye, 1000 dolarlık katma 
değer elde etmek için 270 kilo petrol eşdeğeri harcıyor, Almanya 
aynı üretim için 160 kilo petrol eşdeğeri harcıyor. Çünkü 
enerjisini verimli kullanıyor” diye konuştu.  Sanayicilere bu 
konuda önemli görevler düştüğüne dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 
enerji bakanlığının enerji verimliliğine yönelik ciddi destekleri 
bulunduğunu, bunların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. 
TOBB Başkanı, “Enerji tasarrufu ettikçe para kazanırsınız, yani 
bu işte bedava para var” diye konuştu.

“Türkiye’de 15 milyon buzdolabı değişmeli”

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Başkanı Mahmut Mücahit Fındık, 
enerjiyi verimsiz kullanmanın sürdürülebilir bir tarafı olmadığını 
belirtti. Bir verimlilik kültürünün yaratılması gerektiğini 
aktaran Fındık, kolay olmayan ama zorunlu bir dönüşümün 
yaşanmasının şart olduğunu hatta bu konuda bir seferberlik 
oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Hanelerde kullanılan 24 
milyon buzdolabını örnek veren Fındık, “Bunların 15 milyonu 
verimliliği düşük ürünlerden oluşuyor. Bunların tamamının A+  
ürünlerle değiştirilmesi Keban Barajı, bunların A++ ürünlerle 
değiştirilmesi ise Atatürk Barajı’nın elde ettiği elektrik miktarı 
kadar tasarruf yapabilecek” diye konuştu.  

“2011 petrol ve doğalgaz ithalatının maliyeti 55 milyar 
dolar”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, petrol ve 
doğalgazın 2050 yılına kadar ağırlığını koruyacağını, Türkiye’nin 
ithal ettiği bu kaynakların 2011 yılındaki maliyetinin 55 milyar 
dolar olduğunu söyledi. Bunun tamamının enerji sektörü için 
kullanılmadığını, araçlarda kullanılan petrol ve türevlerinin de 
bu kalem içinde yer aldığını anlatan Yıldız, “2011 yılı için 55 
milyar doların 25 milyar dolarını, 15 milyondan fazla aracın 
tükettiği yakıt kalemi oluşturuyor” dedi. 

Bakanlığın enerji verimliliği konusunda yakın zamanda bir 
strateji belgesi yayınlayacağını kaydeden Taner Yıldız, “2023 
yılına kadar Türkiye, var olan enerji kalemlerini 2 katına 
çıkarmak zorunda. 120 bin MW’lık bir lisans müracaatı söz 
konusu. Bunun 50 bin MW’lık bölümü lisanlarını almış 
durumda. Bu firmaların yatırımlarını gerçekleştiriyor olması 
lazım. 2023 hedefine ulaşabilmemiz için yüzde 20’lik bir enerji 
tasarrufu da gerekiyor. Elimizdeki somut veriler bu hedeflere 
ulaşabilmenin mümkün olduğunu gösteriyor.”
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5 yıl önce Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Agos gazetesi 
önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 
Gazeteci Hrant Dink ölüm yıldönümünde anıldı. Ankara 
ve İstanbul`da 19 Ocak Perşembe günü binlerce insanın 
katıldığı yürüyüşlerde Dink davasında verilen karar protesto 
edildi. 
Ankara`da akşam saatlerinde Hrant Dink`in yazarı olduğu 
Birgün gazetesi önünde toplanan binlerce kişi Sakarya 
Meydanı`na yürüdü. Dink`in arkadaşı ve Birgün gazetesi 
yazarı Doğan Tılıç`ın konuşmasının ardından Emek ve 
Demokrasi Güçleri adına ortak açıklama TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından yapıldı. 
BU DAVA BÖYLE BİTMEZ
5 yıl geçti üzerinden...
Vicdan ayaklanıp “Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeni’yiz” 
diye yüz binler sokaklara dökülünce elleriyle koydukları 
yerden çıkarıverdiler; “failleri bulduk..” diye... “Çocuk” 
kategorisine soktukları bir “tetikçi”, “azmettirici” olarak bir 
psikopat ve “işbirlikçi” olarak da bir “polis muhbiri”.. Hepi 
topu bu kadar... Yargılama süreçleri de bütün bir Ermeni 
halkına, Hrant’ın ailesine, avukatlarına, arkadaşlarına, 
dostlarına bir hakaret; her duruşma Hrant’a sıkılan yeni bir 
kurşun gibiydi.
Ama Hrant’ın avukatının dediği gibi en ağırını en sona 
saklamışlardı. Yaramızı kanatırcasına gözümüzün içine 
bakarak tüm katilleri akladılar.  
Ama yaşadıklarımız hiç de şaşırtıcı gelmiyor bize! Çünkü 

istediği zaman iz bırakmayan, istediği zaman da Hrant’ta 
olduğu gibi bütün dünyaya ilan ederek taammüden cinayet 
işleyen, bu konuda uzmanlaşan bir aygıtla karşı karşıyayız. Bu 
cinayetleri aklayan, üzerini örten bir “adalet” mekanizmasıyla 
yüz yüze olduğumuzu çok iyi biliyoruz.
Yasin Hayal’i, Ogün Samast’ı, Rehan Tuncel’i cezaevinden 
kurtardılar. Trabzon Jandarma Alay Komutanı Albay Ali 
Öz’e sadece “görevi ihmal”den ödül gibi bir “ceza” verdiler. 
Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek, İstanbul 
Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Vali Muammer Güler, 
Vali Yardımcısı Ergün Güngör sorgulanmadılar bile. Bırakın 
sorgulanmayı hepsi terfi etti adeta ödüllendirildi.
Ancak, sizin kapatmaya çalıştığınız dosya bizim için yeni 
başlıyor. Bugün, ölümünün 5. yıldönümünde Hrant’ı 
katledenlerle, bunu yaratan zihniyetle hesaplaşmak için her 
zamankinden daha çok öfkeliyiz.
Hrant’ı ölüme götüren sürecin örgütleyicilerinden adalet 
dilemeyeceğiz. Biz bu Devlet aygıtından da, “ustalık” 
dönemindeki AKP iktidarının  “ileri demokrasi”sinden de 
Hrant için herhangi bir “adalet” beklemiyoruz.
Biz; “babamın kanlılarını Meclis’e taşıyorsunuz” diye sitem 
eden Arat DİNK’e; “Kanlımız deme, zanlımız de” diyen; Arat 
bu diyalogu kamuoyuyla paylaşınca da, bütün bir Ermeni 
halkına tehditler savuran zihniyetteki ikiyüzlülüğü, gayet 
iyi biliyoruz. 
İç politikada malzeme olarak kullanmak için Dersim için 
“soykırım” derken, “diaspora” benzetmeleri karşısında; 
“Ermeni” adını bir küfür, bir hakaret gibi algılayan zihniyeti 
çok iyi tanıyoruz.
Dün Libya’da NATO’nun saldırı üssü olan, bugün bir yandan 
İsrail’le “çatışıyormuş” gibi “kayıkçı dövüşü” yaparken 
bir yandan da İsrail’i koruyacak füze kalkanını Kürecik’e 
kuranlardan, Suriye ile savaş durumuna gelenlerden, 
“YAŞ” toplantısında  “Ordu’nun savaş durumunu” 
görüşenlerden, 2012’nin “Savunma” bütçesini 2011’e göre 
%7.4 arttıranlardan, Uludere’de ABD’den aldığı insansız 
hava araçları ile F-16 savaş uçaklarının uyumunu denemek 
için kendi vatandaşı 34 Kürt köylüsünü savaş uçaklarıyla 
bombalamaktan çekinmeyenlerden, aynı zamanda bölge 
devletlerine gözdağı vermeyi amaçlayanlardan, Siyasal 
İktidar’dan yaşananlarla yüzleşmesini de,  Hrant’ın gerçek 
katillerini açığa çıkarmasını da beklemiyoruz.
Ancak bilsinler:
Hrant kardeşimizin acısını ve onurunu omuzlayarak, onun 
kardeşlik ve bir arada yaşam çağrısını gerçek kılmak için, 5 
yıldır Hrant kardeşimizin ardından kesintisiz sürdürdüğümüz 
yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.

ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ.
BU DAVA BİZ “BİTTİ” DEDİĞİMİZDE BİTECEK.
ASLA AFFETMEYECEĞİZ, KATİLLERİNDEN HESAP 
SORACAĞIZ.

HRANT DİNK ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE
ANILDI: 

“BU DAVA BÖYLE BİTMEZ”
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
konuşması şöyle:

DİSK’in Sevgili Yöneticileri, Sevgili Devrimci İşçiler, 

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına 
saygıyla sevgiyle selamlıyorum. 

1970lerden beri iyiden doğrudan güzelden emekten ve 
halktan yana bir Türkiye özlemiyle, Türkiye Demokrasi 
mücadelesinde TMMOB DİSK ile yol arkadaşlığı yapmaktadır. 
Bu yol arkadaşlığı omuz omuza bir yol arkadaşlığıdır ve 
omuzlar arasında boşluğun en az olduğu bir yol arkadaşlığıdır. 
Bu keyifli ve onurlu yol omuz omuza süren arkadaşlığında 
hiç birbirine de omuz atılmamıştır. 

DİSK’i yaratanları, geliştirenleri, bugünlere getirenleri 
sevgiyle saygıyla selamlıyorum. DİSK’in bu mücadelede 
kaybettiği yiğit değerlerini de saygıyla anıyorum. 

Buraya yol arkadaşımızın bu bağımsız kürsüsünden beyanda 
bulunmaya geldim ve burada devrimci işçilerin arasında 
bulunmaktan çok büyük bir onur duyuyorum. 

45 yıllık mücadele tarihinde, ülkemizde yaşayan tüm 
emekçilerin, yoksulların, ezilenlerin ekonomik, demokratik, 
sosyal ve siyasal hakları için mücadele etmiş; bu uğurda 
bedeller ödemiş ama mücadele azminden bir an bile 
kopmadan, kurucularının onurlu mirasını 2010’lu yıllara 
taşıyan DİSK’i saygıyla selamlıyorum. 

İşçi sınıfının ulusal ve uluslararası mücadele birliğine olan 
inancıyla, küresel sermayenin ve onun yerli işbirlikçilerinin 
emek ve demokrasi karşıtı tüm eylemlerinin karşısında dimdik 
ayakta kalmayı başaran DİSK’i saygıyla selamlıyorum. 

Sadece temsil ettiği işçilerin değil, bütün emekçilerin ve 
halkın daha iyi yaşama, daha özgür, daha bağımsız ve daha 
demokratik bir ülke yaratma özlemlerinin sözcüsü olan 
DİSK’i saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye’nin insan hakları ve özgürlüklerine dayanan çağdaş, 
demokratik ve bağımsız bir ülke olma hedefinden asla 
ayrılmadan mücadelesini bugünlere taşıyan DİSK’i saygıyla 
selamlıyorum. 

İşçileri, memurları, köylüleri, kadınları, gençleri, emeklileri, 
işsizleri, yoksulları, aydınları, ezilen milyonlarca çoğunluğu, 
bugünümüzü ve yarınımızı ellerimizden almak isteyen, emek 
ve demokrasi karşıtlarına, onların işbirlikçi politikalarına 
karşı mücadeleye çağıran DİSK’i saygıyla selamlıyorum. 

Sevgili Devrimci İşçiler, 

Bu güzel ülkede masmavi gökyüzü altında gri bulutlar çok 
birikti. Ama biliyoruz mücadele edersek bu abluka dağıtılır. 
Ya onlara teslim olacağız ve onlar bu ülkeyi cehenneme 
çevirecek, ya da mücadele ederek bu ülkeye baharı getireceğiz. 
Baharı getirecek yol,  emek ve demokrasi güçlerinin ortaklaşa 
mücadelesinden geçiyor.

Bu ülkede yaşananlara karşı; şimdi tam da; karanlığa karşı 
aydınlığı savunma zamanıdır. Şimdi tam da baskıcı, otoriter 
yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi savunma 
zamanıdır. Şimdi tamda ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği 
linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde 
yaşamayı savunma zamanıdır. Şimdi adaleti ve eşitliği 
savunma zamanıdır. Şimdi tam da, bağımsız, eşit, özgür, 
demokratik bir Türkiye için mücadele etme zamanıdır. Şimdi 
tam da gericiliğe, emperyalizme ve neoliberalizme karşı 
mücadele etme zamanıdır. Şimdi tam da geri adım atmadan 
temel hak ve özgürlüklere sahip çıkma zamanıdır. 

Şimdi DİSK’li olma zamanıdır. Şimdi Devrimci İşçi olma 
zamanıdır.

Hepinize saygılar sunuyorum

DİSK GENEL KURULU YAPILDI

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 14. Genel Kurulu 10-12 Şubat 2012 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Genel Kurulda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da bir konuşma yaptı. 
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TMMOB 41. DÖNEM
VI. DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Tarihi               : 24 Şubat 2012

Denetleme Dönemi         : 09 Ekim 2011 - 24 Şubat 
2012

Denetlemeye Katılanlar   :  Ramazan TÜMEN 
    M.Macit MUTAF
    Nadir AVŞAROĞLU
    Köksal Şahin

Kurulumuz yapm ış  olduğu toplant ıda; Oturum 
Başkanlığı’na Köksal ŞAHİN’i Oturum Yazmanlığı’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. 8 Ekim 2011 (41. Dönem) tarihinden itibaren 7 (yedi) 
toplantı yaptığı ve 61 (altmışbir) karar aldığı,

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

2- Kasa incelenmesi;

24 Şubat 2012 tarihli kasa sayımında; 23 Şubat 2012 
tarihinden devreden 7.590,33 (yedibinbeşyüzdoksan Türk 
Lirası otuzüç Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe 
kayıtları ile uygun olduğu görülmüştür. TMMOB 
41.Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 
10. maddesi uyarınca kasa limitlerinin iş yoğunluğu ve 
etkinlikler nedeni ile zaman zaman aşıldığı, bu durumun 

Yönetim Kurulu Sayman Üyesinin bilgisi dahilinde 
gerçekleştiği görülmüştür. Kasa limitlerinin aşımı 
konusunda TMMOB’nin ilgili yönetmeliklerine özen 
gösterilmesi gerekmektedir.  

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri’nin usulüne uygun ve düzenli şekilde 
tutulduğu görülmüş ve imzalanmıştır.

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- Diğer Hususlar;

Yapılan incelemeler sonucunda:

- Tekstil Mühendisleri Odası Denetleme Kurulu raporunun 
incelenmesi sonucunda; 19-11-2011 tarihli Güney 
Bölge Şubesi denetleme raporunun 42/2, 45,47,48.nci 
maddelerinde tespit edilen konularla ilgili olarak Tekstil 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’ndan uygulamalarına 
ilişkin bilgi istenilmesine,

- Günümüz itibari ile Oda Denetleme Kurulu raporlarını 
Birliğimize göndermeyen ve Birlik hissesi ödentilerini 
ödemeyen Odalarımızdan eksik rapor ve ödemelerinin 
Mart 2012 sonuna kadar tamamlanması konusunda 
gerekli işlemlerin yapılmasına,

karar verilmiştir.

TMMOB 41. DÖNEM VI. DENETLEMESİ YAPILDI

TMMOB 41. Dönem VI. Denetleme Kurulu toplantısı 24 Subat 2012 tarihinde yapıldı.
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TMMOB Güncesi
Ocak -Şubat 2012

06 Ocak 2012 Cuma
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TMMOB örgütlülüğüne yönelik olarak Genel Kurullar süreci 
üzerine bir mesaj yayımladı.
07 Ocak 2012 Cumartesi
• Mühendisleri Odası yeni hizmet binasının açılışı 7 Ocak 
Cumartesi günü düzenlenen bir kokteylle yapıldı. Kokteyle 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Gürel Demirel de katıldı.
10 Ocak 2012 Salı
• TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Poyraz Reklam 
Kurulu toplantısına katıldı.
12 Ocak 2012 Perşembe
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
31. Enerji Verimliliği Haftası kapsamında Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
koordinasyonuyla İstanbul’da düzenlenen İstanbul’3. Ulusal 
Enerji Verimliliği Forumu’na katılarak açılış konuşması 
yaptı.
13 Ocak 2012 Cuma
• Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)’na 
yapılan polis baskını ve arama üzerine TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, yönetim kurulu üyeleri ve 
çok sayıda oda yöneticisinden oluşan TMMOB Heyeti KESK’e 
destek ziyaretinde bulundu. KESK yöneticileri ile görüşen 
TMMOB Heyeti daha sonra bir basın açıklaması yaptı.
• Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Turgut 
Öker ve Alevi Bektaşi Federasyonu Eski Başkanı Turan Eser, 
TMMOB’yi ziyaret ederek TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan 
Genç ile görüştü.
19 Ocak 2012 Perşembe
• 5 yıl önce Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Agos 
gazetesi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını 
kaybeden Gazeteci Hrant Dink ölüm yıldönümünde Ankara 
ve İstanbul’da binlerce insanın katıldığı yürüyüşlerle Dink 
Davasında verilen karar protesto edilerek anıldı. Ankara`da 
akşam saatlerinde Hrant Dink`in yazarı olduğu Birgün gazetesi 
önünde toplanan binlerce kişi Sakarya Meydanı`na yürüdü. 
Dink`in arkadaşı ve Birgün gazetesi yazarı Doğan Tılıç`ın 
konuşmasının ardından Emek ve Demokrasi Güçleri adına 
ortak açıklama TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı tarafından yapıldı.
21 Ocak 2012 Cumartesi
• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
24 Ocak 2012 Salı
• Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya Av. 

Nurten Çağlar Yakış, Av. Nurçin Soykut (TMMOB) Sırdaş 
Karaboğa (Elektrik Mühendisleri Odası) Casim Ağca (Fizik 
Mühendisleri Odası) Timur Bilinç Batur (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası), Ali Rıza Belgin (Maden Mühendisleri 
Odası), Av. Şirin Aykul (Makina Mühendisleri Odası),  İsmail 
Küçük (Meteoroloji Mühendisleri Odası), Leman Erdoğan 
(Mimarlar Odası), Çiğdem Camkıran (Peyzaj Mimarları 
Odası), Medar Kalkan, Enver Çetin (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.
25 Ocak 2012 Çarşamba
TMMOB İki Diploma Sahibi Üyeler Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Mustafa Erdoğan, Av. Nurten Çağlar Yakış 
(TMMOB), Fatmagül Tuncer (Gıda Mühendisleri Odası), 
Timur Bilinç Batur; (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), 
Metin Çetin (Jeofizik Mühendisleri Odası), Serap Kurt (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Yunus Yener (Makina Mühendisleri 
Odası), Ö.Fikret Oğuz (Mimarlar Odası) katıldı.
30 Ocak 2012 Pazartesi
• KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve Genel Sekreteri İsmail 
Hakkı Tombul TMMOB’yi ziyaret ederek, 4688 Sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları Kanunu`nda yapılacak değişikliklere 
ilişkin talepleri konusunda yürütecekleri mücadelede destek 
istedi. Görüşmeye; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, TMMOB II. Başkanı Selçuk Uluata, Sayman Üye 
Mustafa Erdoğan, Yürütme Kurulu Üyesi H. Gürel Demirel 
ve TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç katıldı.
• Şehir Plancıları Odası Atatürk Bulvarı üzerindeki yeni 
yerine taşındı. Oda Genel Merkezi ve Ankara Şubesi’nin 
hizmet vereceği mekanın açılışına, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Mustafa Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Baran Bozoğlu, 
Berna Vatan, H. Gürel Demirel, Ayşegül Oruçkaptan, Ayşe 
Işık Ezer ve TMMOB Genel Sekreteri Hakan Genç‘in yanı sıra 
çok sayıda oda yöneticisi ve şehir plancıları katıldı. 
02 Şubat 2012 Perşembe
• TBMM’ye sunulan 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu’nda yapılacak değişikliklere ilişkin yasa tasarısına 
karşı KESK’in TBMM önüne düzenlediği yürüyüşe TMMOB 
yönetici ve üyeleri de destek verdi.
07 Şubat 2012 Salı
• Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan ve 
Genel Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Ayber Birliğimizi ziyaret 
etti. Görüşmede TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan, 
Yürütme Kurulu Üyesi H. Gürel Demirel ve Genel Sekreter 
N. Hakan Genç bulundu.
10 Şubat 2012 Cuma
• Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 
14. Genel Kurulu 10-12 Şubat 2012 tarihlerinde İstanbul’da 
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gerçekleştirildi. Genel Kurulda TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı da bir konuşma yaptı.
TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan 
Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilen Öğrenci 
Çalıştayına katılarak açılış konuşması yaptı.
• TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantısı yapıldı.
11 Şubat 2012 Cumartesi
• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
13 Şubat 2012 Pazartesi
• TMMOB Öğrenci Evi yapılmasına ilişkin yer tahsisiyle ilgili 
protokol Yenimahalle Belediyesi’nde düzenlenen bir törenle 
imzalandı. Törene; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, Sayman 
Üye Mustafa Erdoğan, Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras, 
Yürütme Kurulu Üyesi Fatma Berna Vatan, Yönetim Kurulu 
Üyesi Ekrem Poyraz, TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan 
Genç, İMO Sayman Üyesi Züber Akgöl, MMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Mimarlar Odası‘ndan Hazeli 
Akgöl ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan 
Yardımcısı Şenol Balaban ile birim yöneticileri katıldı.
• Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na yönelik 
gözaltı operasyonu Ankara’da Emek ve Demokrasi Güçlerince 
protesto edildi. KESK Kadın Sekreteri Canan Çalağan, 
SES Kadın Sekreteri Bedriye Yorgun, Tüm Bel - Sen Kadın 
Sekreteri Güler Elveren`in de aralarında bulunduğu KESK 
yöneticilerinin 13 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinden 
itibaren yapılan baskınlarla gözaltına alınması üzerine 
TMMOB, TTB ve DİSK’in de aralarında yer aldığı Emek ve 
Demokrasi Güçleri Yüksel Caddesi’nde bir basın açıklaması 
düzenlediler. KESK Genel Başkanı Lami Özgen, DİSK 
Ankara Bölge Temsilcisi Kani Beko, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Eriş Bilaloğlu, Emek Partisi Genel Başkanı Selma 
Gürkan, BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 
yaptıkları konuşmalarda, gözaltıları ve KESK‘e yönelik baskı 
politikalarını kınadı.
• Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ve İşsizlik 
Kurultayı Düzenleme Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Mustafa Erdoğan, A. Deniz Özdemir, H. Gürel Demirel,  
Bülent Akça (TMMOB), Serpil Eraslan (Fizik Mühendisleri 
Odası), Oytun Ayık (Gemi Mühendisleri Odası), Kadir 
Dağhan (Gıda Mühendisleri Odası), Gülsüm Sönmez (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Hanife Şenel (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), Yunus Yener (Makina Mühendisleri Odası), Çiğdem 
Camkıran (Peyzaj Mimarları Odası), Sultan Karasüleymanoğlu 
(Şehir Plancıları Odası), Vuslat Ulusoy (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.
16 Şubat 2012 Perşembe
• Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na yönelik 
olarak 13 Şubat 2012 Pazartesi günü düzenlenen operasyonda 
gözaltına alınan KESK kadın yöneticileri 16 Şubat Perşembe 
günü savcılığa çıkarıldı. Adliye önünde toplanan KESK bir 
basın açıklaması yaparak yaşanan operasyonu ve gözaltıları 
protesto etti. KESK‘e emek ve meslek örgütleri de destek 
verdi. KESK Genel Başkanı Lami Özgen açıklamayı okuduktan 

sonra TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK 
Ankara Bölge Temsilcisi Kani Beko, TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Eriş Bilaloğlu ve BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan da birer 
konuşma yaptı. Yapılan konuşmalarda KESK‘e yönelik gerçekleşen 
operasyonlar, gözaltılar ve baskı politikaları kınandı. 

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın Artvin Cerattepe‘de 
bakır madenciliği faaliyetleri için yapacağı ruhsat ihalesi öncesi 
Artvin Kültür ve Yardımlaşma Derneği temsilcileri Birliğimizi 
ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete, Artvin Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği temsilcileri Müzekkir Saymaz, Tekin Üstündağ, Derelerin 
Kardeşliği Platformu Sözcüsü Ömer Şan, platform temsilcilerinden 
Yaşar Aydın katıldı. Ziyarette, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Gürel Demirel 
ve Genel Süreyya Önder yaptıkları konuşmalarda, gözaltıları ve 
KESK‘e yönelik baskı politikalarını kınadı.

18 Şubat 2012 Cumartesi

• TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Genel Kurulu yapıldı. 
Genel Kurula Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Ekrem Poyraz katıldı 

21 Şubat 2012 Salı

• Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Sekreteri Cemal Şahin 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Ceyhan Birliğimizi ziyaret etti. 
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği temsilcileri, Sivas katliamının 
firari sanıkları ve hükümlüleri için devam eden ek davanın 13 
Mart Salı günü Ankara Adliyesi’nde yapılacak duruşması öncesi, 
savcının zaman aşımı talebine karşı duruşmaya kitlesel katılım 
çağrısında bulundu.

• Enerji Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya Ozan Çıtır 
(Çevre Mühendisleri Odası), Olgun Sakarya, Hayati Küçük 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Muhammet Ayanoğlu (Fizik 
Mühendisleri Odası), Altan İçerler, Recep Kızılkoca (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), İsmail Küçük (Meteoroloji Mühendisleri 
Odası) katıldı.

24 Şubat 2012 Cuma

• TMMOB Denetleme Kurulu toplantısı yapıldı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Maden 
Mühendisleri Odası lokalinin yeni alınan yerinde hizmete açılması 
nedeniyle düzenlenen açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

25 Şubat 2012 Cumartesi

• TMMOB üyelerinin önemli bir kısmını oluşturan ücretli çalışan 
mühendis, mimar, şehir plancılarının sorunları ile işsizlik konusu 
“TMMOB 2. Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve 
İşsizlik Kurultayı”nda masaya yatırıldı. Ankara Kocatepe Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen kurultayda 12 yerel kurultaydan gelen 
önergeler görüşülerek oylandı.

27 Şubat 2012 Pazartesi

• TMMOB Demokrasi Kurultayı Kolaylaştırıcı Kurul toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Nurçin Soykut (TMMOB), Erdal Apaçık 
(Elektrik Mühendisleri Odası), H.Hasan Tuzcu (Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası), Mehmet Besleme (Kimya 
Mühendisleri Odası), Necmi Ergin (Maden Mühendisleri Odası), 
Emin Koramaz (Makina Mühendisleri Odası) katıldı. 
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