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TMMOB 40. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından.....

10 Ocak 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;

Amasya İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Mimarlar Odası 
Amasya İl Temsilcisi Hüsamettin Seçilmiş’in atanmasına, Sek-
reterya hizmetlerinin Mimarlar Odası Amasya İl Temsilciliği 
tarafından yürütülmesine,

31 Ocak 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;

Türk-İş, DİSK ve KESK tarafından 15 Şubat 2009 tarihinde 
İstanbul’da düzenlenecek mitinge katılım sağlanması yönünde 
çalışma yapmak üzere İstanbul İKK’ya görev verilmesine,

Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi konusun-
da çalışma yapmak üzere “Ulusal Yeterlikler Çalışma Grubu” 
kurulmasına ve Çalışma Grubu’ndan TMMOB Yönetim Ku-
rulu üyeleri İlker Ertem, Oğuz Gündoğdu ve Yaser Gündüz’ün 
sorumlu olmasına,

Orman alanlarımızın korunmasına ilişkin çalışmalar yapmak 
üzere “2B Çalışma Grubu” kurulmasına ve çalışma grubundan 
TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri Nail Güler, Sabri Orcan, Gülay 
Odabaş ve Ergin Özügür’ün sorumlu olmasına, 

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Elektrik Mü-
hendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Ömer Ulusoy’un atan-
masına, Sekreterya hizmetlerinin Kimya Mühendisleri Odası 
Kırklareli İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Karayolları Trafik 
Güvenliği Kurulu’nda 2009 yılı içerisinde Birliğimizi Selçuk 
Uluata’nın asıl, Ayşegül Bildirici’nin yedek olarak temsil et-
melerine, 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın Ankara’da bulunan 
merkezinin Ş.Urfa’ya taşınması ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı-
nın iptali için dava açılmasına,

21 Şubat 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplan-
tısında;

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

Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamında Mesleki Yeterlilik 
Kurulu’nun hazırladığı “Meslek Standartları” ile ilgili çalışma 
yapmak üzere “Mesleki Yeterlilikler Çalışma Grubu” kurulmasına 
ve Çalışma Grubu’ndan TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir 
Dağhan ve Alaeddin Aras’ın sorumlu olmasına, 

Mudanya’da yapılması planlanan Ro-Ro İskelesi ile ilgili araştır-
ma yapmak ve rapor hazırlamak üzere TMMOB Yönetim Kurulu 
üyeleri Nail Güler, Yaser Gündüz, Sabri Orcan, Ethem Torunoğ-
lu, Emir Birgün, Muammer Yağız, Tuncay Şenyurt, Ersin Gırbalar, 
Gülay Odabaş ve Ergin Özügür’ün görevlendirilmesine, 

40.Dönem 2.Danışma Kurulu Toplantısının 04 Nisan 2009 
Cumartesi günü Saat 10:00’da Ankara’da yapılmasına,

karar verildi.
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TMMOB ÜYE SAYISI 343 BİNE ULAŞTI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üye sayısı 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 342 bin 996’ya ulaştı.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
konuşması şöyle: 

Değerli Katılımcılar,

Sevgili arkadaşlar

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu adına saygıyla, sevgiyle, dostlukla selamlıyorum.

Değerli Katılımcılar,

Bugün burada TMMOB’nin bir süredir yürütmekte olduğu 
kent sempozyumlarının bir değerlendirmesi ve sentezi olmasını 
hedeflediğimiz Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu 
için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle TMMOB 
adına bu etkinliğin sekreteryalığını yürüten Şehir Plancıları 
Odası Yönetim Kuruluna, Düzenleme Kurulunda yer alan 
arkadaşlarımı, şüphesiz oda çalışanı arkadaşlarıma ve emek 
veren herkese Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ederim.

Kentlerimizin neo-liberal/küresel saldırıların hedefi haline 
getirildiği bir dönemde yerel seçimlere gidiyoruz. Bu seçimler 
bir anlamda önemli bir kırılma noktasını temsil etmektedir. 
Kentlerimizde sürdürülen talan rejiminin devam edip etmemesi 
konusunda toplum bir karar verecek. Bizler tüm gücümüzle 
bu talan rejiminin yarattığı hasarı topluma anlatma görevini 
üstlenmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede bugün ve yarın sürecek 
bu etkinliğimiz bu çabaların bir parçası olarak görülmelidir. 

Değerli Katılımcılar,

Bir çok konuda olduğu gibi, 1980 Türkiye kentleşmesi açısından 
da önemli bir dönüşümün başlangıcını oluşturmuştur. Ekonomik 
açıdan bakıldığında Türkiye ekonomisi üreten bir ekonomi 
olmaktan çıkarılırken, rant ve borçlanma üzerinden işleyen 
bir ekonomik yapı oluşturulmuştur. Bu modelin geri planında 

TMMOB Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu 
20-21 Şubat 2009 tarihlerinde Ankara’da İMO Teoman 
Öztürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. TMMOB 
adına sekreteryası Şehir Plancıları Odası tarafından 
yürütülen sempozyum iki gün sürdü. 

TMMOB’nin yerel yönetimler ve kentleşme politikaları 
üzerine birikimlerinin son iki yıldır yürütülen kent sempoz-
yumları ile birlikte değerlendirilerek sentezlenmesi ve yerel 
yönetim seçimleri öncesi kamuoyu ile paylaşılması amacıyla 
düzenlenen sempozyum çerçevesinde, 5 oturumun yanı sıra 
“Kentleşme ve Yerel Yönetimler Forumu” gerçekleştirildi. 

Sempozyumun açılışında bir konuşma yapan Düzenleme 
Kurulu Başkanı ve ŞPO Genel Sekreteri Serdar M. A. 
Nizamoğlu, kırdan kente göçle artık neredeyse herkesin 
kentlerde yaşadığını belirterek; bilimi, doğayı, kültürü 
ve insanı temel alan bir kentleşme politikasının hayata 
geçirilmesi gerektiğini ve sempozyumun da bu amaçla 
düzenlendiğini vurguladı.

“Çerçeve sunumlar” kapsamında konuşmasını yapan 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
da; TMMOB’nin “kent ve yerel yönetimler”e yaklaşımı, 
düzenlenen kent sempozyumları, TMMOB’nin yanlış 
politikalara karşı yürüttüğü yargı mücadelesiyle ilgili bilgi 
verdi.

Çerçeve sunumlar kapsamında, Prof. Dr. Ruşen Keleş 
“Yerel Yönetimlerde Değişim”, ŞPO Yönetim Kurulu 
Başkanı H. Tarık Şengül de “Kentlerde Değişim” konu-
larını işledi.

TMMOB KENTLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER 
SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ



4 birlik haberleri
Ocak-Şubat 2009/Sayı 124 5 

Ocak-Şubat 2009/Sayı 124
birlik haberleri

ise kentler yer almaktadır.

Kentlerde üretim yapan kamu ve özel sektör fabrikaları ile 
üretim tesisleri hızla kapatılmış, bunların yerine alışveriş 
ve iş merkezleri, lüks konut alanları inşa edilmiştir. Kent 
merkezlerinin içleri boşaltılırken, kamusal mekan adresi olarak 
alışveriş merkezleri gösterilmektedir. 

Sosyal içerik, insan unsuru ve en temel hak olan barınma 
gereksinimi görmezden gelinerek, kentlerin içerisinde kalmış 
gecekondu alanları “kentsel dönüşüm” adı altında yıkılıp, 
yerlerine sermayenin yeni ihtiyaçlarına yanıt veren; kent bütünü, 
içinde yaşayan insan varlığı, sosyal çevre ve yaşanmışlıkları yok 
sayan “sözde çağdaş projeler” hayata geçirilmektedir. 

Büyük kentlerin çoğunda bugün alt gelir gruplarının konut 
sorunu kriz haline gelmişken, kent bütünü olarak bakıldığında 
var olan hane sayısının çok üzerinde konut birimi bulunmaktadır. 
Diğer bir anlatımla, konut ve genel olarak kentsel taşınmazlar 
spekülasyon merkezli bir yatırım alanı haline gelmiştir. Kent 
planlama disiplini ise “kat – kot – imar hakkı yükseltme” sığlığına 
indirgenmiştir. TOKİ gibi kurumlar aracılığı ile mevcut iktidar 
kentleri şantiyeye çevirirken, yaptıkları plan değişiklikleri ile 
belediyeler rant dağıtım şirketlerine dönüşmüş bulunmaktadır. 
Belediye başkanları girişimcilerle arsa ve rant pazarlığı yapan 
aracılar haline gelmiş, planlama, uzmanların etkinliği olmaktan 
çıkıp, belediye başkanları ve meclis üyelerinin pazarlık aracı ve 
alanı olmuştur. 

Belediyeler hızla rant merkezli olurken, temel kamusal 
işlevlerini ve görevlerini yerine getirmekten de vazgeçmişlerdir. 
Büyük kentlerde ortaya çıkan su sorunu göstermektedir ki, 
belediyelerin bu türden yaşamsal konularda uzun vadeli bir planı 
yoktur. Kentlerde ulaşım politikaları yayaları tümüyle göz ardı 
etmektedir. Kentler, yalnızca taşıt akışkanlığını hedefleyen, kent 
içi ve kent merkezlerini yaran otobanlarla örülmüştür. 

Kuşkusuz; kuralsız ve ilkesiz pazarlık anlayışı bir yandan kentlere 
gelecekte ödenmesi imkansız yükler yaratırken, yolsuzlukların 
ve şaibenin de kaynağı haline gelmiştir. Türkiye tarihinin 
hiçbir döneminde olmadığı büyüklükte bir borç bataklığının 
içine girmiştir. Bu bataklığın ortasında, kentlerimizde 
yükselen alışveriş ve iş merkezleri, oteller, lüks konut alanları 
ve rezidanslar vardır. Tüm bu süreç kentlerimizi parçalayıp, 
dağıtmaktadır. Kamusal mekanlar giderek artan biçimde tahrip 
ve tasfiye edilmektedir. 

Birlikte yaşam mekanı olarak görmek istediğimiz kentlerimiz, 
giderek artan biçimde, birbirinden kopan kesimlerin dışa 
kapandıkları gettoların mekanı haline gelmiştir. Bugün kentler 
hiçbir kesimin kendini güvende hissetmediği, yoksulluğun hızla 
yayıldığı, yardım ve benzeri yaklaşımlarla bir kez daha yoksulun 
sömürüldüğü ve yoksulluğu yaratanların destekçisi konumuna 
itildiği yamalı bohçalar haline gelmiştir. 

Ancak, bugün bu sömürü ve dışlanma süreci hizmet sektöründe 
çalışanların önemli bir kesimini de içine çekmektedir. Krizle 
birlikte, bu kesimin dikkate değer bir bölümü de işini kaybetme 

ve yoksullaşma sürecine katılma riskini yakından hissetmeye 
başlamıştır.

Yerel seçimlere yaklaştığımız şu sıralarda izlenen, belediye 
meclislerinde, imar komisyonlarında yer almak amacıyla yapılan 
kavgalara, kentsel yatırımlara ve tüm planlama kararlarına adeta 
tek başına karar veren belediye başkanı profiline, tehditler, 
pazarlıklar ve yolsuzluklarla medyaya yansıyan rant paylaşımı 
savaşlarını eklediğimizde, siyaset alanının bilim, etik ve planlama 
alanı ile ilişkisindeki sorunları daha açık görebiliyoruz.

Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut anlayışa “dur” demek, 
sadece kentlerdeki politika ve uygulamalara “hayır” demek 
anlamına gelmeyecektir. Belki daha da önemlisi, bu tür bir 
tavır uzun süredir devam eden ve toplumun geleceğini tehdit 
eden “talan ekonomisine dur” demektir. Bu yüzden seçimlere 
kadar olan dönem, toplumsal yaşamı ve toplumcu kentleşmeyi 
savunan kesimlere ama her şeyden önce örgütlü kesimlere 
önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluklar 
içinde en güncel olanı ise bugünkü tüccar/tefeci belediyecilik 
anlayışının karşısına toplumcu bir yerel yönetim anlayışını 
koymayı gerektirmektedir. 

Değerli Katılımcılar,

TMMOB tarafından bir süredir çeşitli kentlerde düzenlenen 
ve bu kentlerde ortaya çıkan sorunları, gelişme perspektiflerini 
çeşitli boyutlarıyla ele alan sempozyumlar tam da bu türden 
bir arayışın sonucudur. Başta belediyeler, TOKİ ve benzeri 
kamu kurumlarının bugün kentlerimizde ortaya çıkan 
olumsuzlukların ana sorumluları olduğu düşünüldüğünde, 
yaşanılır ve adil kentlerin yaratılmasına yönelik toplumcu 
bir yaklaşım ve modelin bu kurumlardan gelmesini beklemek 
gerçekçi olmayacaktır. Bugünkü siyasal ve toplumsal yapılar ve 
kurumlar ele alındığında, bu tür bir yaklaşımı geliştirebilecek 
bilimsel, entelektüel ve görgül bilgiye ve birikime sahip kurumsal 
yapılardan biri TMMOB’dir. 

TMMOB’nin özgünlüğü kentlerin karşı karşıya bulunduğu 
karmaşık ve çok boyutlu sorunlara yönelik olarak farklı 
mesleklerin birikimini bünyesinde barındırmasıdır. Bu 
çerçevede kent sempozyumları bu birikimlerin sistematik 
olarak ortaya konulabilmesinin önemli bir platformu haline 
gelmiş bulunmaktadır. Çok sayıda kentte düzenlenen bu 
etkinliklerin programlarına bakıldığında, planlamadan, kentsel 
tasarım ve mimari uygulamalara, su sorunundan deprem ve 
diğer risklere, çevre sorunlarından arıtma tesislerine kadar çok 
farklı konularda yetkin çalışmaların sunulduğu ve tartışmaya 
açıldığı görülecektir. 

Bu etkinlikler seçim sonrasında da çeşitli kentlerde 
sürdürülecektir. Ancak bugün burada gerçekleştirdiğimiz 
Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu bugüne kadar 
farklı kentlerde gerçekleştirilen bu etkinliklerin yerel seçim 
öncesinde ortaklaştırıldığı ve bir senteze dönüştürüldüğü bir 
ortam olarak planlanmıştır. Sempozyumda genel bir çerçeve 
sağlamaya yönelik sunuşları takiben, sektörel düzeyde çalışmalar 
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da tartışmaya açılacaktır. Bu çerçevede TOKİ uygulamaları, yerel 
yönetimlerde özelleştirme, yolsuzluk ve denetimsizlik konuları 
yanında, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Trabzon ve 
Bursa kentlerinde ortaya çıkan yerel yönetim uygulamaları ve 
kentsel olumsuzluklar da gözden geçirilecektir. 

Gerek kent sempozyumlarının gerekse bunları sentezleyen 
bu etkinliğin önemli bir muhatabı yerel yönetimlerdir. Bu 
etkinliklere bu kurumlardan katılımın sınırlı kalması dikkat 
çekicidir. Bir yönüyle bu türden farklı uzmanlık alanlarını 
bir araya getiren ve kentleri gerek sektörel gerek bir bütün 
halinde değerlendiren çalışmaların sunulduğu bu etkinliklere 
katılım iyi niyetli yerel yönetimler açısından önemli bir açılım 
sağlayacaktır. Bununla birlikte bu kesimlerden katılım oldukça 
sınırlı kalmaktadır. Anlaşılan o ki mevcut yerel yönetim anlayışı 
bilimsel bilgiden ve yaklaşımlardan yararlanmak yerine kendi 
kurduğu düzen içinde çalışmaya devam etmek konusunda 
kararlıdır. Kuşkusuz burada atlanmaması gereken olumsuzluk 
bu türden bir yaklaşımın bedelini kentin ve kentte yaşayanların 
ödemesidir. 

Bu nedenle söz konusu etkinliklerin ve elde edilen bulguların 
halka götürülmesi ve bu kesimlerin kentlerimizde olup 
bitenler konusunda bilgilendirilmesi önemli bir görevdir. Kent 
halkı bu tür bilgilere ulaştığı ölçüde kendisine sadaka mantığı 
ile verilen yardımlar çerçevesinde değil, sağlıklı bilgi ışında 
siyasi tercihlerini yapabilecektir. Bu çerçevede, yerel seçimler 
öncesinde gerçekleştirilen bu etkinlikler her şeyden önce 
topluma yönelik bir sorumluluğun yerine getirilmesi olarak 
değerlendirilmelidir. Bu kapsamda, TMMOB, kentlerimizde 
yaşam kalitesinin geliştirilmesi için, bilimsel ve mesleki 
birikimine dayanarak, yerel yönetimlere ilişkin bir çerçeve 
belgeyi de hazırlamıştır. Bu belgede, kentlerimizde yaşanan 
sorunlar tanımlanmakta, bu sorunların nedenleri açıklanmakta, 
çözümlere ve kentlerin daha yaşanabilir olması için izlenmesi 
gereken politika ve yöntemlere yer verilmektedir.

Değerli Katılımcılar,

TMMOB ve bağlı odalarının içinde bulunduğumuz 
olumsuzluklar karşısında göstermiş olduğu en önemli 
mücadelelerden biri de yüzlerce hukuksuz uygulamanın 
yargıya taşınması ve durdurulmasıdır. Başta imar ve planlama 
olmak üzere birçok konuda, TMMOB ve bağlı Odaları, gerek 
belediye gerekse merkezi yönetim kuruluşlarının yaptığı 
birçok uygulamayı yargıya taşımışlardır. Odalarımızın haklı 
mücadelesinde, bilim, teknik ve mesleki ilkeler doğrultusunda, 
kamusal faydanın sağlanması amacı için açılmış ve kazanılmış 
yüzlerce dava çok önemli bir yer tutmaktadır. Cargill’e af 
getiren ayrıcalıklı yasa maddesinden, 2-B arazilerinin satışını 
amaçlayan maddeye, Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerler 
Hakkında Yönetmelikten, İpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi’nin 
belirlenmesine kadar birçok olumsuz uygulama ve yasal 
düzenlemenin önüne, izlenen bu yargı süreçleri ile geçilmiştir. 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan stratejik öneme sahip 

jeotermal alanların ve TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne 
ait taşınmazların satılmasını amaçlayan uygulamalar ve 
düzenlemeler de dava konusu yapılmıştır.

Odalarımızca açılan davaların dikkate değer bir kısmı da kentsel 
alana, uygulamalara ve planlama çalışmalarına ilişkindir. Bağlı 
tüm Odalarımız izlemiş oldukları yargı süreçlerinde önemli 
başarılar elde etmişlerdir. 

Allianoi’nin sular altında kalmaması için; Kuğulupark ve 
Güvenpark gibi kamusal alanların toplumun ortak kullanımının 
dışında bir amaca hizmet etmemesi için; Kent merkezlerimizi 
birer otobana çeviren ulaşım politikalarından vazgeçilmesi 
için; AOÇ, AKM gibi doğal varlıklarımız ile tarihi kent 
merkezlerimizin talanının önüne geçebilmek ve korunarak 
gelecek nesillere aktarılabilmesini sağlamak için; Kentsel alan 
içerisinde halen üretim potansiyelini koruyan önemli tarım 
alanlarının ve çevresel değerlerin korunması için; İzmir’de 
EXPO, Denizli’de 1/25.000’lik imar planları örneğinde 
görüldüğü üzere bu ve benzeri alanlar üzerine dönmüş günü 
birlik kar güden proje ve uygulamaların hayata geçmemesi 
için; Bilimin gereği ve etik kaygılardan uzak hazırlanan her 
tür ve ölçekte, çevre düzeni planlarının, nazım ve uygulama 
imar planlarının, kentsel dönüşüm projelerinin, telafisi çok 
güç sonuçları oluşmadan iptal edilmesi için izlediğimiz davalar 
ve kazanımlar toplamın içerisinde sadece bir kaç örneği teşkil 
etmektedir.

Tüm bu kazanımlar karşısında yerel ve merkezi iktidar 
emellerine başka yollardan ısrarla ulaşmaya çalışmaktadır. 
Yargı kararlarına rağmen benzer uygulamalar ve düzenlemeler 
belli aralıklarla yeniden gündeme getirilmektedir. Odalarımız 
da tüm bu yoğunlaşan olumsuzluklara, talan politikalarına ve 
uygulamalarına karşı, aynı oranda ısrarla, bıkmadan mücadele 
etmekten vazgeçmeyeceklerdir. Odalarımız ve şüphesiz 
TMMOB, sınırlı kaynaklarının önemli bir bölümünü, yoğun iş 
gücü ve mesaisini kamu yararının sağlanmasını amaçladıkları 
bu davalara ayırmaktan vazgeçmeyecektir.

Değerli Katılımcılar,

TMMOB kent yaşamını ilgilendiren imar, kültür ve turizm, 
çevre, kamu yönetimi ve yerel yönetim sistemini düzenleyen 
yasaların eksiklik ve yetersizliklerinden bahsederken insan 
sağlığı, doğal çevre, insan hakları-kentli hakları, katılım, 
yaşanabilirlik gibi kavramlara referans vermektedir. 

Biz biliyoruz: Sanayi, enerji, turizm, tarım, ulaşım, sağlık, 
çevre, eğitim, kent, kültür ve sanat politikaları bir arada 
gerçekleştirilmedikçe ve her birine eşdeğer önem verilmedikçe 
arzu ettiğimiz kent yaşamı gerçekleşmeyecektir. 

TMMOB, kentlerimizin arzulandığı biçimde yaşatılması için 
gücünün ve potansiyelinin farkında olarak farklı seçenekler 
sunma görevini bir sorumluluk olarak görüyor. TMMOB 
sorumluluklarının gereklerini yerine getirme kararlılığı 
içindedir.



6 birlik haberleri
Ocak-Şubat 2009/Sayı 124 7 

Ocak-Şubat 2009/Sayı 124
birlik haberleri

Sempozyuma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Koca-
oğlu, Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ, Karşıyaka 
Belediye Başkanı Cevat Durak, İYTE Rektörü Prof. Dr. Zafer 
İlken, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TMMOB İzmir İKK Sekreteri Ferdan Çiftçi, Odaların İzmir 
Şube Başkanları, öğretim üyeleri, kamu kurumu temsilcileri 
ve 500’e yakın izleyici katıldı. 

Sempozyumun açılışında konuşan TMMOB İzmir İl Koor-
dinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan Çiftçi, “Bizler mühendis, 
mimar ve şehir plancıları olarak planlı, sağlıklı, güvenli bir 
İzmir istiyoruz. Kadınıyla, genciyle, engellisiyle, çocuklarıyla 
tüm yaşayanların dostu bir İzmir istiyoruz. Tüm kurum ve 
kuruluşlarıyla birlikte planlanan, birlikte yönetilen bir İzmir 
istiyoruz. Kolay ulaşılan, güvenli yapıları olan, alt yapı so-
runu olmayan, suyu temiz ve bol bir İzmir istiyoruz. Havası 
temiz, yeşili bol, enerji sorunu olmayan bir İzmir istiyoruz. 
Zengin Ege kültürümüzü doyasıya yaşamak istiyoruz. İzmir’de 
kentlilik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak, yerel 
yönetim adaylarında aklın ve bilimin ışığında bir vizyon 
sunmak amacıyla bu sempozyumu düzenledik. Diliyoruz 
ki bu çalışmalarımızdan, sempozyumda üretilecek görüş ve 
önerilerden yararlanılır ve İzmir daha yaşanılası çağdaş bir 
kent olur” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da 
konuşmasında, yaşam kalitesini arttırmak, hizmetleri ve 
kaynakları eşitlik ilkesine göre kullanmak, çağdaş yaşamın 
gerektirdiği altyapı ve hizmetleri sağlamak gibi temel amaçlar 
benimsendiğinde kentlerdeki sorunların neler olduğu ve ne 
tür yatırımlar yapılması gerektiği konusunun net bir şekilde 
ortaya çıkacağını söyledi. İzmir’in merkezi ve kıyısıyla dün-

yada çok az kentte bulunan bir 
özgünlüğe sahip olduğunu ifade 
eden Soğancı, TMMOB’nin 
düzenlediği kent sempozyum-
larında ortaya çıkan tabloyu, 
20-21 Şubat 2009 tarihlerinde 
düzenlenecek “Yerel Yönetim-
ler ve Kentleşme Sempozyumu-
”nda kamuoyu ile paylaşacak-
larını söyledi. 

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu ise, 
kent yönetiminin artık yalnızca 
yol, altyapı, su, imar, planlama hizmetleri olmadığını, kent-
leri kalkındırmanın da yerel yönetimlerin görevi olduğunu 
kaydetti. Kentin nazım planıyla, ulaşım master planıyla ve 
stratejik planıyla 5 yıldır sistemli ve planlı gelişme yoluna gir-
diğini söyleyen Kocaoğlu, yaşam kalitesini artıracak, çevreye, 
insana duyarlı bir yönetim anlayışıyla yol aldıklarını belirtti. 
Kocaoğlu, İzmir’de 200 bine yakın sağlıksız konut bulundu-
ğunu, kentsel iyileştirme ve dönüşüm yapılması gerektiğini 
ancak bunun bazı illerde örneği görüldüğü gibi gecekonduları 
apartmanlara taşıyarak yapılamayacağını söyledi. Kentsel dö-
nüşümün sosyal yaşamı iyileştirmeyi de kapsaması gerektiğini 
vurgulayan Kocaoğlu, apartman konduların Avrupa’da iflas 
ettiğini bizde de iflas etmeye mahkum olduğunu söyledi. 

Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ ise, merkezden 
alınan kararların yerel yönetimlerin elini bağladığını ve bu 
kararlar alınırken yerel yönetimlere ve halka danışılmadığını 
ifade etti. Tunçağ, su ve elektrik bağlanmasına ilişkin imar 

afları sonucunda Konak Beledi-
yesine 7 bini aşkın numarataj 
başvurusu yapıldığını ve bele-
diyeyi kilitlediğini belirterek, 
“aynı şekilde Karşıyaka ve Konak 
ilçelerinin bölünerek Karabağlar 
ve Bayraklı ilçelerinin oluşturul-
masında da halkın mutabakatı 
aranmamıştır” dedi. 

Açılış konuşmalarından sonra, 
Sempozyum kapsamında dü-
zenlenen “Fotoğraflarda İzmir” 
yarışmasında ödül kazananla-
rının ödülleri verildi ve sergi 
açılışı yapıldı. 

İZMİR KENT SEMPOZYUMU 
TMMOB İzmir Kent Sempozyumu, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 8-10 Ocak 2009 
tarihlerinde gerçekleştirildi. İzmir’in ulaşımdan çevreye, enerjiden kentleşmeye farklı alan-
lardaki sorunlarının masaya yatırıldığı sempozyum üç gün sürdü.
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T M M O B 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
S o ğ a n c ı ’ n ı n 
açılış konuşması 
şöyle: 
“ Ö n c e l i k l e , 
TMMOB adına 
bu Sempozyumun 
oluşmasını sağla-
yan Düzenleme 
ve Sempozyum 
Yürütme Kurulu 
üyelerine, Sempoz-
yum Sekreterine 
ve Danışmanlar 

Kurulu üyelerine, Sempozyumun gerçekleşmesi için görev 
üstlenen birimlerimizin Yönetim Kurulu üyelerine ve Oda 
çalışanı arkadaşlarıma İzmir İKK Sekreterimiz Ferdan Çiftçi 
şahsında TMMOB Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum. 
Bildirileri ile bu sempozyumu güçlendirecek bilim insanları 
ve uzman arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.

Değerli katılımcılar, 

Descartes “düşünüyorum; öyleyse varım” derken akılcı, ras-
yonel düşünceyi öne çıkarır. Bugün bizler sadece rasyonel 
düşünce ile yetinmeyerek, toplumsal gelişme ve kentlerimi-
zin yaşanabilir hale gelmesi için “duyarlıyım; öyleyse varım” 
düşüncesini de benimsemek durumundayız. Bu duyarlılığa 
ve geleceğe yönelik inanca sahip olan TMMOB, hâkim söy-
leme karşı farklı seçenekler olduğunu göstermek üzere kent 
sempozyumları düzenlemeye karar vermiştir. 

Bugüne kadar TMMOB adına İl Koordinasyon Kurulları-
mızca düzenlenen İstanbul, Bursa, Ankara, Kocaeli, Bodrum 
Yarımadası, Eskişehir, Denizli, Adana, Mersin ve Samsun 
sempozyumları bir yandan bilimsel ve mesleki düşünceleri-
mizin, diğer yandan duyarlılığımızın paylaşılmasına olanak 
sağlamıştır. TMMOB, İzmir Kent Sempozyumu ile kentlere 
ilişkin sorumluluğunu yerine getirmeyi, mevcut politika ve 
uygulamalardan farklı bakış açıları sunmayı ve kentlerin daha 
yaşanabilir niteliklere kavuşmasını amaçlamaktadır.

Değerli Katılımcılar,

Yerel yönetim seçimlerinin yaklaştığı bu dönemde kamuo-
yunda binlerce aday yarışmaktadır. Bu adayların yaşadıkları 
kentler için ne tür vizyonlar düşündükleri, hangi bilimsel ve 
teknik temeller üzerinden vaatlerde bulundukları ve pro-
jeleri hakkında tatmin edici açıklamalar duyamamaktayız. 
Bugün kentlerdeki en önemli sorunların nedeni donanımlı 
ve hazırlıklı yöneticilerin sayıca çok az olmasıdır. Parasal kay-
nakların yetersizliği, sorunların büyüklüğü, yatırım maliyetleri 
ve benzeri çoğu gerekçe temelde yönetim kapasitesinin 

yetersizliğinin başka türlü ifadeleri olarak görülmektedir. 
Kent sorunları genelde aşırı göçe bağlanarak, kısa vadeli ge-
çici çözümler ve kolaycı bir tutumla sosyal, fiziki ve teknik 
sorunların yapısal ve kalıcı çözümünden kaçınılmaktadır. 
Bu nedenle kent sorunlarının çözümünde en temel aşama 
öncelik sıralamasını doğru biçimde tanımlamaktır. 

Yaşam kalitesini arttırmak, hizmetleri ve kaynakları eşitlik 
ilkesine göre kullanmak, çağdaş yaşamın gerektirdiği altyapı 
ve hizmetleri sağlamak gibi temel amaçlar benimsendiğinde 
kentlerdeki sorunların neler olduğu ve ne tür yatırımlar yapıl-
ması gerektiği konusunda zihnimiz netleşecektir. Kentlerdeki 
ulaşım, altyapı, konut, çevre, sosyal ve kültürel etkinlikler 
“çağdaş yaşamın gerektirdiği kentsel yaşam kalitesi” bağla-
mında değerlendirildiğinde mevcut durumun ne derece ye-
terli olduğu, net tür uygulamaların doğru yapıldığı ve hangi 
projelerin doğru temele dayandığı kolaylıkla anlaşılacaktır.

Değerli katılımcılar,

Bilindiği üzere her yıl Birleşmiş Milletler tarafından “İnsani 
Gelişmişlik Raporu” hazırlanmaktadır. Bu raporlarda belirli 
gelişmişlik göstergelerine göre ülkelerin gelişmişlik sıralaması 
yapılmakta ve geleceğe yönelik hedefler ortaya konmaktadır. 
Başlangıçta ağırlıklı olarak ekonomik göstergeler kullanıl-
makta iken günümüzde sağlık, eğitim, siyasal özgürlükler, 
sosyal olanaklar, kamu hizmetleri, sağlık, çevre kalitesi ve 
benzeri çok sayıda gösterge esas alınmaktadır. 

Artık benzeri bir gelişmişlik raporunun kentler için de 
hazırlanması gerekmektedir. Ancak bu bağlamda kentlerin 
ekonomik, sosyal ve teknik yönlerden gelişmişlik düzeyleri 
ölçülebilir. Nicelikçi gibi görünen bu yaklaşımın, kentlerdeki 
yaşam kalitesine yönelik nitelikçi yanının da geliştirilmesiyle 
doğru bir bakış açısı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu tür bir 
araştırma ile kentlerimizde bireylerin barınma, ısınma, ulaşım, 
içme suyu, sosyal ve kültürel etkinlikler için ödedikleri ma-
liyetler ölçüldüğünde, aslında yaşam maliyetlerimizin büyük 
bölümünün yanlış yatırımlardan kaynaklandığı görülecektir. 
Diğer yandan, ulaşım için harcanan zaman, hava kirliliği, 
içme suyu kalitesi, sosyal ve kültürel etkinliklere katılma 
düzeyi, fiziki ve mimari kalite de dikkate alındığında kent-
lerin nitelik olarak hangi düzeylerde olduğu anlaşılacaktır. 
Çağdaş yaşam koşullarının gereği olarak kent yönetiminde ve 
hizmetlerin sağlanmasında; toplumun katılımı, engelliler ve 
dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarının karşılanması gibi temel 
görevlerin ne düzeyde yerine getirildiği irdelenmelidir. 

Bugüne kadar düzenlenen kent sempozyumlarında anlaşıl-
dığı üzere popüler bakış açısına göre çok beğenilen birçok 
kentsel projenin, yatırımın veya uygulamanın aslında kent-
lilerin temel gereksinimlerini karşılamaya ve yaşam kalitesini 
arttırmaya yönelik olmadığı görülmüştür. Belediyeler sözde 
“hizmet yarışı” içerisinde telafisi olmayan uygulamalar için 
büyük kaynaklar harcamaktadır. Kısa vadede olumlu karşı-
lanan çoğu yatırımın uzun erimde bireylere yansıyan büyük 
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maliyetlere neden olduğu ve aslında çoğu kez yaşam kalite-
sini gerilettiği görülmüştür. Başta büyük şehirlerde yapılan 
yol, altyapı, konut ve benzeri çoğu yatırımın gereksinimlere 
ve tekniğine uygun biçimde yapılmadığı, bu nedenle birey-
lere büyük maliyetlerin yansıdığı görülmüştür. Çoğu Avrupa 
kentinden daha pahalı olan otobüs bilet fiyatları, doğalgaz 
fiyatları, su fiyatları, çevre temizlik vergileri, konut kiraları 
gibi maliyetlerin nedenleri detaylı olarak incelendiğinde 
kentlerdeki yanlış yatırımların kamu hizmetlerini ciddi 
düzeyde arttırdığı görülecektir.

Konumuz bugün İzmir.

İzmir’in de bu sözde “hizmet yarışı” içerisinde girmeden, 
daha aklıselim, daha duyarlı ve ayakta kalan son değerlerine 
karşı saygılı bir anlayışla yönetilmesi beklenmektedir. İzmir’in 
merkezi ve kıyısı dünyada çok az kentte görülebilecek bir 
özgünlüğe sahiptir. Sahil yolu, katlı otopark, iş merkezleri gibi 
yatırımlara izin vermeden bu değerimizi korumak zorundayız. 
Ülkemizde kentlerimizin yaşanabilirliği çok düşük düzey-
dedir. İzmir fiziksel, sosyal ve kültürel yönleriyle özelliğini 
koruyabilmiş ender şehirlerden biri olarak görülmektedir. 
Ancak kentin kendine özgü bölgesi şehir merkezinin belirli 
kısımları ile sınırlıdır. Oysaki bütün semtleri, bütün kıyıları 
aynı düzeyde korunabilmeli ve aynı kalitede tasarlanabilme-
li, korunabilmeliydi. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde 
İzmir’deki var olan fiziki durum ve hizmetlerin alışılagelen 
yüzeysel yöntemlerden farklı biçimde “kentsel yaşam ka-
litesi”, “yaşam maliyetleri”, “özgün değerler” bağlamında 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bir kentin yaşanabilirliğinin ve özgünlüğünün yansımaları 
farklı biçimlerde görülebilmektedir. Kentin konuklarınca 
görülmeğe değer, özgün ve tarih sayfalarında yer etmiş 
mekanlarını korumak ve sonraki nesillere bırakmak gibi 
bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. 19. yüzyılda, 20. yüzyıl 
başlarında adından söz ettiren, birçok yazarın, şairin ve sena-
ristin ilham kaynağını oluşturan İzmir, bugün aynı değerlerini 
koruyabilmekte veya yeni değerler üretebilmekte midir? 

Benzer şekilde sinema bunun diğer göstergelerinden biri 
olmaktadır. Kaç filmde İzmir yaşanılası bir kent olarak iş-
lenmektedir? 1960’lı-70’li yıllarda sayısız filmde konu edilen 
bir kent, bugün neredeyse adından hiç söz ettirememektedir. 
Günümüz sinemasında başta İstanbul olmak üzere kentler, 
yabancılaşma ve bireylerin yalnızlaşmasının mekanı olarak 
görülmektedir. Doğruluk payı yadsınamayacak bu durum 
gerçek yaşamda da geçerli bir izlenimdir. Günümüzde aidi-
yet ve sahiplenme duygusunun yitirildiği kentlerde, sermaye 
kesimi kolaylıkla sahiplenme ve kazanç yolu olarak kullan-
ma becerisi göstermektedir. Marks’ın “Tarihçilerine sahip 
çıkmayan aslanlar avcı hikâyeleri dinlemeye mahkûmdur” 
sözü kentlerimiz için yorumlandığında günümüzde kentin 
talanına karşı kentlilerin sessiz kaldığını söylemek yanlış 
olmayacaktır.

Değerli katılımcılar,

TMMOB kent sorunlarına ilişkin olarak yerel yönetimler, 
kamu kaynaklarının dağılımı, afetler, çevre, altyapı, ulaşım, 
konut, turizm, kentsel koruma, kentsel dönüşüm temala-
rında sorun tespitlerini ve çözüm önerilerini kamuoyuna 
sunmaktadır. 

TMMOB kent sempozyumları ile elde ettiği bilgi ve deneyimi 
İzmir Kent Sempozyumu ile de zenginleştirmenin sorumlu-
luğu ile ve sizin katkılarınızla bu sempozyumu gerçekleştir-
mektedir. 20-21 Şubat’ta Ankara’da Şehir Plancıları Odamız 
sekretaryalığında gerçekleştireceğimiz Yerel Yönetimler ve 
Kentleşme Sempozyumumuzda da TMMOB’nin konu ile 
ilgili siyaset belgesi kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

TMMOB kent yaşamını ilgilendiren imar, kültür ve turizm, 
çevre, kamu yönetimi ve yerel yönetim sistemini düzenleyen 
yasaların eksiklik ve yetersizliklerinden bahsederken insan 
sağlığı, doğal çevre, insan hakları-kentli hakları, katılım, 
yaşanabilirlik gibi kavramlara referans vermektedir. 

Biz biliyoruz: Sanayi, enerji, turizm, tarım, ulaşım, sağlık, 
çevre, eğitim, kent, kültür ve sanat politikaları bir arada ger-
çekleştirilmedikçe ve her birine eşdeğer önem verilmedikçe 
arzu ettiğimiz kent yaşamı gerçekleşmeyecektir. 

Değerli Katılımcılar,

Berthold Brecht “Okumuş Bir İşçi Soruyor” adlı şiirinde 
şunları söylüyor: 

Yedi kapılı Teb şehrini kuran kim? Kitaplar yalnız kralların adını 
yazar. Yoksa kayaları taşıyan krallar mı? 

Bir de Babil varmış boyuna yıkılan, kim yapmış Babil’i her 
seferinde?

Yapı işçileri hangi evinde oturmuşlar altınlar içinde yüzen 
Lima’nın?

Ne oldular dersin duvarcılar Çin Seddi bitince?

Yüce Roma’da zafer anıtı ne kadar çok! Kimlerdir acaba bu 
anıtları dikenler? 

Brecht bunları söylerken, elbette kentin yöneticilerini, ser-
maye sınıfını, kralları anmıyor. Bugün kent için bir taş daha 
ekleyebileceksek öncelikle kentleri kuranlar ve yaşatanları 
anmak gerekir. Kentlerimizin arzuladığımız biçimde yaşatıl-
ması için gücümüzün ve potansiyelimizin farkında olarak 
farklı seçenekler sunma görevimizi bu sempozyum ile de 
yerine getirmek istiyoruz. 

Değerli katılımcılar, 

Bir kente sahip çıkacak o kentte yaşayan bireylerdir. Kente 
dair her türlü kararda kentlilerin katılımının sağlanması 
vazgeçilmez bir hak olmalıdır. 

TMMOB “Hepimiz kentin sakini değil sahibi olalım, bunun 
için mücadele edelim” diyor. 

Hepinize saygılar sunuyorum.”
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
açılış konuşması şöyle:

Değerli Konuklar,
Sevgili arkadaşlar,

Öncelikle, TMMOB adına bu sempozyumun oluşmasını 
sağlayan Düzenleme Kurulu üyelerine, Sempozyum Sek-
reterine, Sempozyumun gerçekleşmesi için görev üstlenen 
birimlerimizin Yönetim Kurulu üyelerine ve Oda çalışanı 
arkadaşlarıma Ankara İKK Sekreterimiz Ramazan Pektaş 
şahsında TMMOB Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum. 
Bildirileri ile bu kurultayı güçlendirecek bilim insanları ve 
uzman arkadaşlarıma da özellikle teşekkür ediyorum. 

Değerli Katılımcılar, 

İkincisini düzenlemekte olduğumuz Ankara Kent Sempozyu-
munda kentin sorunları ve beklentilerimizi sıralamadan önce 
mesleki ve bilimsel kimliklerimiz kadar birer Ankaralı olarak 
dünyadaki diğer başkentler ile kentimizi karşılaştırdığımızda 
sanırım içinde yaşamayı arzu ettiğimiz Ankara resmi biraz 
daha netleşecektir. 

Ankara hakkında yorum yaparken kriterlerimiz ve öncelik-
lerimiz biraz farklı olmalıdır. Madrid, Berlin, Prag, Pekin gibi 
Ankara ile yaklaşık eşdeğer büyüklükteki kentleri incelediği-
mizde, bu kentler hakkında araştırmalar yaptığımızda hizmet 
kalitesi, altyapı kalitesi, çevre kalitesi ve de yaşam kalitesi 
yönünden büyük farklılıklar gözlenmektedir. Bu farklılıklar 
akademisyenler, araştırmacılar, meslektaşlarımız veya çoğu 
kez gezi amaçlı giden kişilerce de dile getirilmektedir. Ve 
değerlendirmelerde Ankara’nın istenilen düzeylere erişmesi 
konusunda ise yaygın bir umutsuzluk gözlemlenmektedir. Bu 
durum da bizleri farklı bir yerel yönetim anlayışının gelişti-
rilmesi gerektiğine işaret etmektedir. 

TMMOB alışılagelen yönetim ve uygulama anlayışının değiş-
tirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Sorunların doğru tespit 
edilmesi, atılacak adımların doğru perspektiflerde olması için 
önemli bir adım olarak görülmektedir. Diğer yandan kentlere 
ilişkin referansımız mevcut uygulamaların eleştirisi olmayıp 
odağında insanın olduğu yaklaşım, ilke ve uygulamaların 
ülkemiz kentleri için yorumlanması ve özgün düşünceler 

geliştirmesine dayanmaktadır.

Başta Ankara olmak üzere büyük kentlerimizde yaşam koşul-
ları ağırlaşmaktadır. Bu sorun bir yandan kapitalist küreselleş-
menin neo-liberal ekonomi politikalarından kaynaklanmak-
ta, diğer yandan da yerel yönetimlerin yanlış yönetilmesinin 
bu sorunun oluşumunda büyük etkisi bulunmaktadır. 

Ankara’da içmesuyu, doğalgaz, yapılaşma, ısınma, barınma, 
yoksulluk sorunları ulusal basına dahi sıkça yansımaktadır. 
Diğer yandan mevcut yerel yönetim anlayışı başkent kimli-
ğine uygun bir Ankara vizyonu sunmamaktadır. 

Yerel yönetim seçimlerinin yaklaştığı bu dönemde kamuo-
yunda kent yaşamı kentsel hizmetler ve yerel yönetimlere 
olan ilgi şüphesiz artacaktır. Kapitalist küreselleşmenin 
küresel krizinin derinleşmekte olduğu bugünlerde kentsel 
yaşam maliyetlerinin de artması nedeniyle kentte yoksulluk 
sorunu genişlemektedir. 

Yerel yönetim gelirlerinin büyük bölümü barınma, ulaşım, 
ısınma, altyapı, temizlik ve sosyal-kültürel hizmetlere ay-
rılması gerekirken bu kaynakların maliyetinden çok daha 
yüksek bedellerle verilen ihalelere ayrıldığı görülmüştür. 
Bir kamu hizmeti veya yatırımının piyasa bedelinin 2-3 katı 
maliyetlerle yaptırılması durumunda yerel yönetimlerin en 
temel hizmetleri yerine getirilmemekte veya kişilere ödetilen 
hizmet maliyetlerini arttırmaktadır. 

Ankara’da son 15 yıldaki yerel yönetim yatırımları incelendi-
ğinde; yol inşaatları, bakım-onarım ve gayrimenkul geliştirme 
yatırımlarına öncelik verildiği görülmektedir. Ankara 20’li, 
30’lu yıllarda kazandığı başkent kimliğinden uzaklaşmış, 
sıradan bir Orta Anadolu kentine dönüşmüştür. Bu sorun 
sadece fiziki mekân için geçerli olmayıp, sosyal-kültürel 
yaşam ve kentsel hizmetler için de geçerlidir. Ankara bugün 
çağdaş bir kentin sahip olması gereken nitelikler yönünden 
tek kelime ile geri kalmıştır. 

Kent sorunlarının çözümünde en temel aşamalardan biri de 
öncelik sıralamasını doğru biçimde yapabilmektir. Aslında 
bir kentte “yaşam kalitesini arttırmak, hizmetlerden ve kay-
nakları eşitlik ilkesine göre kullanmak, insan odaklı yaşamın 
gerektirdiği altyapı ve hizmetleri sağlamak” gibi temel amaçlar 

ANKARA KENT SEMPOZYUMU
 

Başkent Ankara’nın ulaşımdan altyapıya, planlamadan suya farklı konulardaki 
sorunlarının ele alındığı TMMOB 2. Ankara Kent Sempozyumu 16-18 Ocak 2009 
tarihlerinde İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Üç gün süren sempozyumun açılışında sırasıyla; Sempozyum Sekreteri Ali Haktan, 
TMMOB Ankara İKK Sekreteri Ramazan Pektaş ve TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı konuştu.
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benimsendiğinde, kentlerdeki sorunların neler olduğu, ne 
tür yatırımlar yapılması gerektiği konusunda zihinler net-
leşecektir. Kentlerdeki ulaşım, altyapı, konut, çevre, sosyal 
ve kültürel etkinlikler “çağdaş yaşamın gerektirdiği kentsel 
yaşam kalitesi” bağlamında değerlendirildiğinde mevcut 
durumun ne derece yeterli olduğu, ne tür uygulamaların 
doğru yapıldığı veya hangi projelerin doğru temele dayandığı 
kolayca anlaşılabilmektedir.

Bugüne kadar düzenlenen kent sempozyumlarında görülmüş-
tür ki yerel yönetimlerce uygulanan birçok projenin, yatırımın 
ve uygulamanın aslında kentlilerin temel gereksinimlerini 
karşılamaya ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik olmadığı 
görülmüştür. Yerel yönetimler sözde “hizmet yarışı” içerisinde 
telafisi olmayan uygulamalar için büyük kaynaklar harcamak-
tadır. Kısa vadede olumlu karşılanan çoğu yatırımın, uzun 
vadede bireylere yansıyan büyük maliyetlere neden olduğu ve 
hatta çoğu kez yaşam kalitesini gerilettiği görülmüştür. Çoğu 
Avrupa kentinden daha pahalı olan otobüs bilet fiyatları, do-
ğalgaz fiyatları, su fiyatları ve konut kiraları gibi maliyetlerin 
nedenleri detaylı olarak incelendiğinde kentlerdeki yanlış 
yatırımların kamu hizmetlerinin fiyatlarını ciddi düzeyde 
arttırdığı görülecektir. Bir kentli olarak kendimize bazı basit 
soruları sorduğumuzda nasıl bir kentte yaşadığımız daha 
iyi anlaşılacaktır. Yeterli içme suyumuz bulunmakta mıdır? 
Doğalgaz maliyetleri bütçemizde ne kadar pay almaktadır? 
Gelirimizin ne kadarını kira ve ulaşım için ayırmaktayız? Hava 
kalitesi sağlıklı bir yaşam için uygun mudur? Engelliler evle-
rinden dışarı çıkabilmekte midir?

Diğer yandan bir başkent olarak Ankara için şu soruları 
da eklemek gerekmektedir. Bu kent sosyal, kültürel ve sa-
natsal etkinlikler konusunda uluslararası düzeyde adından 

söz ettirmekte midir? Mimarlık, planlama, mühendislik ve 
kentsel hizmetler alanında herhangi bir şekilde literatürde 
yer edinmiş midir? Bu soruların yanıtları olumsuz olduğunda 
da, Ankara’da son yarım asırda, özellikle son on beş yılda ne 
yapıldığının bir anlamı kalmamaktadır.

Değerli katılımcılar,

Ankara sıradan bir kent gibi yönetilemez. Başlangıç döne-
minde Ankara’da yapılan planlama çalışması ve sonrasında 
yürütülen yerel yönetim hizmetleri ülke genelinde uygula-
nan bir yerel yönetim modeli olmuştur. Evet, son onbeş yılda 
Ankara’da yapılan yanlış uygulamalar birçok kentte örnek 
alınarak tekrar edilmektedir. Bu kent hem iyi hem de kötü 
yönleriyle ülke genelinde model alınmaktadır. Ankara için 
geliştirilen ve uygulanan yanlış düşünce, politika, yöntem 
ve projeler; diğerlerince örnek alınmakta ve ülke düzeyinde 
yerel yönetim anlayışı Ankara’ya benzetilmektedir. 

Ankara kent kimliğini kaybetmektedir. Edebiyat, resim, sine-
ma ve fotoğrafçılık alanlarındaki eserlerde artık Ankara yok-
tur. Sanatçılar günümüz Ankara’sında kayda değer mekanlar 
görememektedir. Bu sorun sıradan bir tartışma konusu olma-
yıp aslında sosyal, kültürel ve fiziki yönden kent kimliğinin 
aşındırıldığını göstermektedir. Unutulmamalıdır ki bilimsel, 
mesleki ve teknik düzeydeki öneri ve projelerimiz; bütün 
kesimler için yaşam koşullarının iyileştirilmesi, kent yaşamın 
zenginleştirilmesi ve sonraki nesillere bir miras bırakmayı 
amaçlamalıdır. Aksi durumda mevcut yönetim anlayışından 
farklı bir dünya görüşü, yaşam kurgusu ve düşünce derinliği 
geliştiremeyiz. Bu bağlamda Ankara için öngörülerimizin ve 
sahiplenme duygularımızın ısrarla savunulması ve kamuoyu 
ile paylaşılması gerekmektedir.



12 birlik haberleri
Ocak-Şubat 2009/Sayı 124 13 

Ocak-Şubat 2009/Sayı 124
birlik haberleri

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
konuşması şöyle: 

Değerli Konuklar,
Sevgili arkadaşlar, 

Öncelikle, TMMOB adına bu sempozyumun oluşmasını sağ-
layan Düzenleme Kurulu üyelerine, Sempozyum Sekreterine, 
Sempozyumun gerçekleşmesi için görev üstlenen birimlerimizin 
Yönetim Kurulu üyelerine ve Oda çalışanı arkadaşlarıma Aydın 
İKK Sekreterimiz Metin Albeyoğlu şahsında TMMOB Yönetim 
Kurulu adına teşekkür ediyorum. Bildirileri ile bu kurultayı güç-
lendirecek bilim insanları ve uzman arkadaşlarıma da özellikle 
teşekkür ediyorum. 
Değerli Katılımcılar,
Şu an kamuoyunun en önemli gündem maddesini yerel yönetim 
seçimleri oluşturmaktadır. Siyasi partilerin ve adayların yerel yö-
netimlere ilişkin program ve projelerini incelediğimizde beklen-
tilerimizi karşılamayan, sıradan, kısa vadeli, bilimsel ve teknik 
dayanağı olmayan vaadler ve söylemler ile karşılaşmaktayız. Bu 
nedenle TMMOB gerçekleştirdiği kent sempozyumlarından 
elde ettiği bilgi birikimini kent ve yerel yönetimler için referans 
olacak bir belge hazırlamak ve kamuoyu ile paylaşmak ihtiyacını 
duymuştur. 
TMMOB olarak düzenlediğimiz sempozyumların 12. si olan Ay-
dın Kent Sempozyumu kapsamında çoğunlukla Aydın hakkındaki 
araştırmalarımız, tespitlerimiz, önerilerimiz ve beklentilerimizi 
tartışacağız. 
Aydın, kendine özgü özellikleri, değerleri ve olanakları bulunan 
aynı zamanda kendine özgü sorunlarla karşı karşıya olan bir 
kenttir. Aydın’ın kentsel hizmetler yönünden ve ekonomik, 
sosyal ve fiziki olarak ne düzeyde olduğunu görmek için biraz 
da kendi bağlamından uzaklaşmak dünyadaki benzer kentler ile 
karşılaştırmak gerekir. 
Bu kenti İspanya’daki, Almanya’daki, Latin Amerika’daki, 
Çin’deki, Kore’deki kentlerle kıyasladığımızda hangi hizmetle-
rin çağdaş dünya normlarına uygun olduğu, sosyal, ekonomik 
ve fiziksel yönden ne düzeyde geliştiği konusunda bazı yargılara 

varabiliriz. Böylece Aydın’ı çağdaş dünyanın ulaştığı kentsel ya-
şam normlarının altında bırakan nedenleri daya iyi anlayabiliriz. 
Ne kaynak yetersizliği ne de teknolojik olanaksızlıklar bu durumu 
açıklamak için gerekçe olarak kabul edilemez. 
Ekonomik gelişmişlik düzeyi olarak bizden daha ileri durumda 
olmayan Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Doğu Asya’daki ülke-
lerde kent yaşamının daha canlı, kentsel kalitenin daha yüksek 
ve hizmet sunumunun daha eşitlikçi olduğu bu ülkelerde yerel 
yönetimlerin uygulamaları teknik temellere ve toplumsal faydaya 
dayanmaktadır. Dünya’da bazı istisnalar dışında belediyeler artık 
lüks konut üretmek, katlı kavşak yapmak, sel ve deprem risklerini 
gözardı etmek, içme suyu ihtiyacını gözardı etmek, ısınma için 
kömür dağıtmak gibi yaklaşımları terk etmiştir. Ülkemizde ise bu 
tür uygulamalar yaygnlaşmaktadır. 
TMMOB alışılagelen yönetim ve uygulama anlayışının değiştiril-
mesi gerektiğini vurgulamaktadır. Kentlere ilişkin önerilerimiz sa-
dece mevcut uygulamaların eleştirisi olmayıp uluslararası düzeyde 
kabul gören yaklaşım, ilke ve uygulamaların ülkemiz kentleri için 
yorumlanması ve ülkemize özgü modellere dayanmaktadır.
Kent sorunlarının çözümünde en temel aşamalardan biri de ön-
celik sıralamasını doğru biçimde yapabilmektir. Kentte yaşam 
kalitesini arttırmak, hizmetlerden ve kaynakları eşitlik ilkesine 
göre kullanmak, çağdaş yaşamın gerektirdiği altyapı ve hizmet-
leri sağlamak gibi temel amaçlar benimsendiğinde kentlerdeki 
sorunların neler olduğu ve ne tür yatırımlar yapılması gerektiği 
konusunda zihnimiz netleşecektir. 
Aydın Kent Sempozyumu aracılığı ile önümüzdeki dönemde 
yerel yönetim yaklaşımı, ilkeleri ve kentsel hizmetler konusun-
da tartışma ortamı sağlamak, demokratik katılım için çağrıda 
bulunmak gibi önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Bu 
sempozyumda bir yandan Aydın’ın çeşitli yönlerden profili ortaya 
çıkarılacak, diğer yandan kentin çağdaş düzeylere ulaşması için 
benimsenmesi gereken yaklaşım ve öncelik verilmesi gereken 
yatırım ve hizmetler önerilecektir. Sempozyum kapsamında kent 
kimliği, kent yönetimi, ulaşım, içme suyu, altyapı, enerji, ısınma, 
konut, afetler, çevre, doğal ve yapılı çevrenin korunması, sosyal 
ve kültürel altyapı ve hizmetler konularında bildiriler sunulacak 
ve tartışma olanağı sağlanacaktır. 

AYDIN KENT SEMPOZYUMU 
TMMOB Aydın Kent Sempozyumu, 30-31 Ocak 2009 tarihlerinde Adnan Menderes Üniver-
sitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

İki gün süren sempozyum kapsamında 6 oturumda; kentsel planlama, çevresel kirlilik, enerji, 
maden, jeotermal kaynaklar, turizm, kültürel yapı gibi konular ele alındı. 

Nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye’nin en kalabalık illerinden biri olan Aydın’ın daha yaşa-
nabilir bir kent olması için yapılabileceklerin değerlendirildiği sempozyumun sekreteryası Aydın 
İl Koordinasyon Kurulu tarafından yürütüldü. 

Sempozyumun açılışında sırasıyla; Aydın İKK Sekreteri Metin Albeyoğlu, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Horsunlu Belediye Başkanı Mehmet Efe Yılmaz, Aydın Be-
lediye Başkanı İlhami Ortekin, Aydın Valisi Mustafa Malay konuştu.
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TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Nail Güler’in 
sempozyumun açılışında yaptığı konuşma şöyle: 

Değerli katılımcılar;

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

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

Azami rant beklentilerinin, yağmanın 
kıskacına sokulan kentlerimizin doğal 
ve kültürel değerleri, ormanları, yeşil 
alanları, sahilleri yok edilmekte, kamu 
arazileri elden çıkarılmakta, yaşanan 
çevresel kirlilikle birlikte kentlerimiz ve 

kentlilerimiz bir felaketin eşiğine getirilmektedir.

Bugün misafir olduğumuz Edirne Anadolu’yu Avrupa’ya 
birleştiren, ülkemizin Avrupa’ya kara ve demiryolu ile 
bağlantısını sağlayan 5 sınır kapısına sahip, 6276 km2 
yüzölçümlü, 398.125 genel nüfuslu, 9 ilçe 251 köy 23 
belediyesi bulunan bir ilimizdir. Tarihi ilk çağlara kadar 
uzanan, ağırlıklı Osmanlı Türk kültürünü yansıtan tarihi 
eserlere sahip zengin bir kültür ve turizm şehrimizdir. Gelmiş 
geçmiş mimarların en büyüğü Mimar Sinan’ın “ustalığımın 
eseridir” dediği Selimiye Camii dünyada tek kelimeyle 
“mimarlık harikası” olarak tanınır.

İKK Sekreterliği tarafından düzenlenen Edirne Kent 
Sempozyumu’nda, uygulanan politikalara karşı; bilimsel, 
teknik ve toplumu öne alan alternatiflerimizi sunacağız. 
Sanayi, enerji, turizm, tarım, ulaşım, sağlık, çevre, 
eğitim, kentin kültür ve sanat politikaları bir arada 
gerçekleştirilmedikçe ve her birine eşdeğer önem verilmedikçe 
arzu edilen kent yaşamının gerçekleşemeyeceğini bir kez daha 
vurgulayacağız.

Umuyorum ki bu sempozyumla Edirne ve çevresine 
yönelik sunacağımız perspektifler ve kalıcı çözüm önerileri 
kentimizin gelişmesine yardımcı olacaktır.

TMMOB adına bu Sempozyumun oluşmasını sağlayan 
Düzenleme Kurulu üyelerine ve TMMOB’ye bağlı 
odaların değerli temsilcilerine, Sempozyum Yürütme 
Kurulu üyelerine, Sempozyum Sekreterine ve Danışmanlar 
Kurulu üyelerine, Sempozyumun gerçekleşmesi için görev 
üstlenen birimlerimizin Yönetim Kurulu üyelerine ve Oda 
çalışanı arkadaşlarıma, sempozyuma katılımları ile katkı 
sağlayan değerli bilim insanlarımıza, sivil toplum örgütleri 
temsilcilerimize ve saygın kurumlarımıza İKK Sekreterimiz 
Haluk Gazioğlu’nun şahsında TMMOB Yönetim Kurulu 
adına teşekkür ediyorum. 

EDİRNE KENT SEMPOZYUMU 
TMMOB Edirne Kent Sempozyumu 14-15 Şubat 2009 tarihlerinde DSİ XI. Bölge Müdür-
lüğü Konferans Salonu’nda düzenlendi. Sekreteryasını Edirne İl Koordinasyon Kurulu’nun 
yürüttüğü Sempozyum kapsamında 3 oturum ve yerel yönetim adaylarının katıldığı bir panel 
gerçekleştirildi. 

Sempozyumun açılışında sırasıyla; TMMOB Edirne İKK Sekreteri Haluk Gazioğlu, 
TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Nail Güler, Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedef-
ci, MHP Edirne Milletvekili Cemalletin Uslu, CHP Edirne Milletvekili Rasim Çakır, AKP 
Edirne Milletvekili Prof. Dr. Necdet Budak birer konuşma yaptılar. Sempozyumun açılışına 
Edirne Belediyesi Meclis Başkanvekili Namık Kemal Döleneken ile Edirne Kent Meclisi 
üyeleri, çok sayıda sivil toplum örgütü ve emek örgütü temsilcileri katıldı.

Edirne’de yaşanan sorunları geniş kapsamda değerlendirerek, kentin gereksinimlerini uzun 
vadede karşılayacak yöntem ve politikaları sürecin tüm tarafları ve Edirne halkının katılımı 
ile tartıştırmak amacıyla düzenlenen Sempozyumun ikinci gününde “Sosyal belediyecilik nasıl 
olmalıdır?” konulu bir de panel düzenlendi. TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Nail 
Güler panelde, TMMOB tarafından hazırlanan “Nasıl bir kent? Nasıl bir yerel yönetim?” 
raporunu geniş biçimde katılımcılara sundu.
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Birgün gazetesinde yayımlanan röportaj şöyle:

-TMMOB’nin birçok kentte, kentin sorunlarına ilişkin sempoz-
yumlar düzenlediğini biliyoruz. Bu hafta da “Kentleşme ve Yerel 
Yönetimler Sempozyumu”nu gerçekleştiriyorsunuz. TMMOB, 
bu sempozyumlarla neyi amaçlıyor?

TMMOB olarak geçtiğimiz iki yıl içinde İstanbul, Bursa, 
Ankara, Kocaeli, Bodrum Yarımadası, Eskişehir, Denizli, 
Adana, Mersin, Samsun, İzmir, Aydın ve Edirne’de İl Ko-
ordinasyon Kurullarımız aracılığıyla kent sempozyumları 
gerçekleştirdik. Bu yıl içinde; Kırklareli, Diyarbakır, Van’da 
ve İstanbul’da ikincisini düzenleyeceğimiz kent sempoz-
yumlarımız var. TMMOB Kentleşme ve Yerel Yönetimler 
Sempozyumu, Şehir Plancıları Odamızın sekreteryalığında 
20-21 Şubat 2009 tarihlerinde Ankara’da İMO Teoman 
Öztürk Salonu’nda düzenlenecek. Bu sempozyumlarla 
kentlere ilişkin sorumluluğumuzu yerine getirmeyi, mevcut 
politika ve uygulamalardan farklı bakış açıları sunmayı ve 
kentlerin daha yaşanabilir niteliklere kavuşmasını amaç-
lıyoruz. Şimdi, tüm bu kentlerin fotoğraflarını çektikten 
sonra tam da yerel seçimler öncesinde Türkiye genelinde 
kentleşme ve yerel yönetimler üzerine sempozyumumuzu 
gerçekleştireceğiz. 

-Düzenlediğiniz bu sempozyumlarda yerel yönetimlere ve kent-
lere ilişkin tespitleriniz nelerdir?

TMMOB’nin uzunca bir süredir değişik kentlerde düzenle-
diği “Kent Sempozyumları” ve yaptığı çalışmalar göstermiş-
tir ki; yaşadığımız kentler çağdaş toplumlara yakışır biçimde 
yönetilmemektedir. Kentlerde sağlık, çevre, altyapı, ulaşım, 
barınma, ısınma, eğitim, kültür ve benzeri birçok konuda 
sorunlar bulunmaktadır. Diğer yandan, kentlerimiz deprem, 
sel, heyelan ve yangın gibi afetlere hazırlıklı değildir. Bu du-
rum mevcut yerel yönetim anlayışımız içerisinde toplumsal 
çıkarların ve insan yaşamının yeterince önemsenmediğinin 
en açık göstergesidir.

Kent sorunlarının çözümünde en temel aşamalardan biri 
öncelik sıralamasını doğru biçimde yapabilmektir. Yerel 
yönetimler sözde “hizmet yarışı” içerisinde telafisi olma-
yan uygulamalar için büyük kaynaklar harcamaktadır. Kısa 
vadede olumlu karşılanan çoğu yatırımın, uzun vadede bi-
reylere yansıyan büyük maliyetlere neden olduğu ve hatta 
çoğu kez yaşam kalitesini gerilettiği görülmüştür. 

-Yerel yönetimler ve kentleşme politikalarında temel sorunlar 
neler? 

Bugün başta büyük kentler olmak üzere kentlerimizde 

yaşam koşulları ağırlaşmaktadır. Bu sorun bir yandan ka-
pitalist küreselleşmenin neo-liberal ekonomi politikaların-
dan kaynaklanmakta, diğer yandan da yerel yönetimlerin 
yanlış yönetilmesinin bu sorunun oluşumunda büyük etkisi 
bulunmaktadır. 

İçinde yaşadığımız kentlerin, mekansal ve çevresel bağ-
lamda, sağlıksız büyümesinin ardında birçok etken vardır. 
Bunlar en genel hatları ile; piyasa güçlerinin kent ölçeğinde 
de tek egemen olduğu siyasal zeminin yaratılması, sadece 
arazi rantına endekslenmiş bir kent ekonomisi anlayışı, sü-
rekli ve plansız büyüme, toplumsal alanda yaşanan sosyal 
ve kültürel yozlaşma olarak özetlenebilir.

Ülkemizde yerel yönetimler alanında, özellikle 12 Eylül 
1980 askeri darbesi ve takip eden yıllarda yapılan yasal dü-
zenlemelerle birlikte yeni ve karmaşık bir süreç başlamıştır. 
Bu noktadan itibaren, yerel idarelerce yürütülen hizmet-
lerde kamu yararı önceliği sürekli ihmal edile gelmiş, yıllar 
içinde, kentlerin imar, planlama, altyapı, ulaşım, enerji, 
çöp, su ve atık su gibi konulardaki sorunları çeşitlenmiş 
ve derinleşmiştir.

-Kentsel dönüşüm projelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

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

İç göçün yarattığı sorunlar yanında, yıllardır sürdürülen 
plansızlık ve denetimsizlik, yanlış arazi kullanım politika-
ları, kaçak yapılaşma ve imar affı süreçleriyle de beslenmiş, 
sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentsel çevreler oluşturul-
mamıştır. Özellikle ortak yaşam ve kentlilik bilinci gelişti-
rilememiş, kentsel yaşam ve aktiviteler sadece ekonomik 
ilişkilere indirgenmiştir. 

Kentlerde lüks konut alanlarının, alışveriş merkezlerinin 
yaygınlaşması kentleri bir arada tutan unsurları ve ortak 
kullanım alanlarını ortadan kaldırmaktadır. Kentler, giderek 
artan biçimde bütünlüğünü yitirerek birbirinden bağım-
sız ve ilişkisiz parçacıklara bölünmekte, varsıl ve yoksul 
kesimler arası ayrışma ve uzaklaşma fiziksel mekana da 
yansımaktadır. 

-İmar affı uygulamalarını nasıl buluyorsunuz?

Fiziksel ve sosyal iyileştirmeyi öngörmeyen imar affı uygula-
maları da yıllardır yapıla gelmiştir. İmar aflarının kaçak ya-

“KENTİN SAKİNİ DEĞİL, SAHİBİ OLALIM”
TMMOB’nin yerel yönetimlere yaklaşımı üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile yapılan 
röportaj 18 Şubat 2009 tarihli Birgün gazetesinde yayımlandı.
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pılaşmayı özendirerek artıracağı gerçeği göz 
önünde bulundurularak bu uygulamalara son 
verilmelidir. Kente karşı işlenen suçlara ola-
nak sağlayanlarla ilgili kovuşturma girişim-
lerine derhal başvurularak cezalandırılmaları 
sağlanmalı, kent suçları durdurulmalıdır.

Deprem tehlikesi yerel yönetim program-
larının öncelikler listesinde üst sıralarda 
yerini almalıdır. Kaçak yapılaşma ve güvenli 
olmaktan uzak binaların güçlendirilmesi 
çalışması için kaynak yaratılması, afete ha-
zırlık gibi konu ve sorunlar yerel yönetimlerin 
programlarına girmelidir. Yerel yönetimler, 
deprem riski altında bulunan bölgelerde; 
yerleşim alanlarının envanterini çıkarmalı, 
mevcut yapı stoklarını bilimsel olarak elden 
geçirmeli ve can güvenliğini tehdit eden, 
yıkılması gereken yapıları yıkmalıdır.

-Sizce kent planlamaları nasıl yapılmalı?

Kent planlaması “kamu yararı” odaklı 
yapılmalıdır. planlama başta olmak üzere, 
kentleşme, konut, çevre ve uygulama alan-
larına ilişkin düzenleyici yasal ve hukuksal 
sistem tümüyle gözden geçirilerek yeniden 
düzenlenmelidir. Planlama mevzuatındaki 
dağınıklığa ve yetki karmaşasına son veril-
melidir. Özelleştirme ve rant odaklı parçacı 
planlama anlayışı yerine katılımcı, şeffaf, 
bütüncül planlama anlayışını geliştirecek 
yasal düzenleme ve kurumsal yapılanma 
gecikmeksizin hayata geçirilmelidir. Planla-
mada kararlar birbirini tamamlayıcı olmalı-
dır. Amaçlar, hedefler ve kaynaklar arasında 
bağ kurulup, değişen gereksinme, hizmet ve 
kaynaklarla stratejilerin yeniden belirlenmesi 
sağlanmalıdır. Uzun erimli ve kapsamlı plan-
lama anlayışına yeniden dönülmelidir. 

Yerel yönetimlerde, “Kente ve çevreye karşı suç” kavramı 
geliştirilmelidir. Kentlerimizde kamu yararını ve mülkiyetini 
yok sayarak inşa edilen, yerleşmelerin gerektirdiği temel 
sağlık koşullarından ve altyapı gereklerinden yoksun, ge-
nel ve yerel seçimler sürecinde oy kazanma amacıyla göz 
yumulan kaçak yapılar yoğun olarak görülmektedir.

-TMMOB’nin yerel yönetimlere ilişkin çözüm önerileri ne-
lerdir?

TMMOB’nin yerel yönetimlere yaklaşımında temel nokta 
“Kentin sakini değil, sahibi olalım” anlayışıdır. Yerel yö-
netimlerin; kendi kendini yöneten, katılımcılığı benim-
seyen, temel kentsel sorunların olabildiğince toplumun 

tüm katmanlarının mutabakatı ile çözüleceğine inanan, 
şeffaf, hesap vermeye ve demokratik denetime açık, gü-
cünü halktan alan yönetimler olmaları gerekmektedir. 
Yerel yönetimlerde daha özerk ve özgür bir yapı için temel 
çıkış noktası, halkın yönetimde söz, yetki ve karar sahibi 
olmasıdır. Meclis toplantıları halka açık olmalı ve kararları 
duyurulmalı, encümen kararları hakkında bilgi verilmeli, 
plan-proje-program-bütçe konularında halk sürekli olarak 
bilgilendirilmelidir. Tüm kentsel karar üretme süreçlerinde 
en yaygın katılım mekanizmalarının sağlanması amaçlan-
malıdır. Emek-meslek örgütleri, demokratik toplum örgüt-
leri karar ve yürütme organlarında yer almalıdır. Var olan 
bu yapıların yanı sıra ‘kent konseyleri’, ‘kent meclisleri’ ve 
‘mahalle komiteleri’ gibi halkın yerel yönetim faaliyetlerine 
ve karar alma süreçlerine doğrudan katılım olanaklarını sağ-
layacak yeni organlar tanımlanmalı ve oluşturulmalıdır.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
konuşması şöyle:

Değerli Katılımcılar,

Sevgili arkadaşlar

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu adına saygıyla, sevgiyle, dostlukla selamlıyorum.

Değerli Katılımcılar,

Shekespeare, Atinalı Timon’un ağzından altına dair şöyle 
söylemiş:

Altın sarı, göz kamaştırıcı, değerli altın!

Bunun şu kadarı karayı ak, çirkini güzel, 

eğriyi doğru, adiyi soylu, yaşlıyı genç, korkağı yiğit eder,

...Ah tanrılar nedir bu? Niçin bu?

Rahiplerinizi, uşaklarınızı, yanınızdan kaçırır,

Çeker güçlü insanların yastıklarını başlarının altından.

Bu sarı köle: din de kurar, din de bozar, kutsar lanetliyi.

Hırsızlara yer, 

senatörlere kürsüde ün, şan, saygınlık kazandırır.

Haydi, git adı batası çamur!

Sen değil misin milleti birbirine düşüren”

Evet, yüzyıllardır, insanları peşinden koşturan, onların vaz-
geçilmez tutkusu haline gelen bu sarı metalin gücü nereden 
gelmekte? Gelecek zaman içersinde yine bu gücünü koruyabi-
lecek mi? Altın; kapitalist küreselleşmenin bu kriz döneminde 
de, hisse senedi, bono, gayrimenkul gibi sermaye biriktirme 
araçlarının yanında sürgit yerini koruyacak mı? Yoksa yerini 
başka bir şeye mi bırakacak? Altın üretim sisteminin bizlere 
bıraktığı nedir? Altın, stratejik bir maden midir? Yoksa Atinalı 
Timon’nun dediği gibi, “adı batası çamur” mudur?

Maden Mühendisleri Odamızın düzenlediği bu sempozyumda, 
geçmişten günümüze ve bu günden geleceğe doğru altının 
üretiminden tüketimine, ekonomi içersindeki serüvenine 
bakarak, yukarıdaki sorulara da yanıt verileceğini, bizlerin 
uygulayacağı politikalara ışık tutacak önerileri alacağımızı 
biliyoruz.

Öncelikle Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Üyelerini, Sempozyum Yürütme Kurulu Üyelerini, şüphesiz 
oda çalışanı arkadaşlarımı böylesine önemli bir konunun 

programa dönüştürüp uygulamasındaki özverileri nedeniyle 
kutluyorum. Bu sempozyumda, değerli araştırmacılar, konu-
nun uzmanları oturumlarda bilgilerini bizlerle paylaşacaklar, 
görüş ve önerileriyle konu aydınlanacak. Sunulan bildiriler 
yeni açılımlara neden olacak. Emek verenlere teşekkür 
ederim.

Değerli katılımcılar,

Kapitalist küreselleşmenin küresel krizi döneminde 
TMMOB, bu sempozyumda, bir varlık nesnesi olan altının 
sadece salt bir kazı, kırma eleme ve kimyasal proses olarak 
ele alınmayıp, insan yaşamını etkileyen ekonomik değer olma 
özellikleri yanında sosyal boyutu ile hukuki ve siyasal irade 
kullanım süreçlerinin de ele alınarak değerlendirilmesini 
önemsemektedir.

Değerli katılımcılar,

İnsanın ellerini ve aklını kullanmada yetkinleşmesi ile birlik-
te doğayı kendi gereksinimleri doğrultusunda düzenlemeye 
çalıştığını ve değiştirdiğini biliyoruz.

Başlangıçta salt biyolojik varlığını sürdürmek ve korunmak 
için sert kayalarda ve metallerden basit aletler yapan ilk 
insanlar, süreç içinde estetik duygu ve düşüncelerinin geliş-
mesi ile bağlantılı olarak süs nesnelerini günümüzde hayret 
ettiğimiz, anlamaya çalıştığımız ve hayranlık duyduğumuz 
objeleri yapmışlardır.

Altın hava ve sudan etkilenmemesi, kolay işlenmesi, doğal 
renk ve parlaklığı gibi nedenlerle takıların, süs nesnelerinin 
ve kutsal objelerin temel hammaddesi olmuştur. Paranın 
değişim aracı olarak ortaya çıkması sonrasında para olarak 
kullanılmasıyla itibari değerinin sürekli artış gösterdiği bi-
liniyor.

ALTIN POLİTİKALARI SEMPOZYUMU YAPILDI
I. Altın Politikaları Sempozyumu 20-21 Şubat 2009 tarihlerinde Ankara’da Milli Kütüphane Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen sempozyumda, ülke gündeminde yoğun olarak yer alan altın madenciliği konusu 
tüm yönleriyle ele alındı. Toplantının açılışında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da bir konuşma yaptı.
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Feodalizmin egemen olduğu dönemlerde kral hazinelerin-
de konak ve saraylarda sahne alan altın; kapitalist üretim 
ilişkilerinin başlangıç döneminde para piyasasının altına 
dayandırılması ile merkez bankalarının karanlık kasalarında 
hapsedilmiştir. Yenilip, içilmeyen doğal ortamda bozunmayan, 
bozulmayan istenildiğinde kolaylıkla paraya dönüştürülen al-
tın günümüzde de bir varlık belirtecidir. 

Altın, şahısların tasarruf aracı, şirketlerin sermayeleri olarak 
korunmakta ya da altın üretimi ile ilgili madencilik alanında 
faaliyet gösteren şirketlerin, uluslar arası boyutlarda arama 
ve üretim yapan altın tekellerinin hisse senetlerinin borsada 
değer kazanması veya kaybetmesinin önemli bir aracı duru-
mundadır. 

Altın aramacılığı ve işletmeciliği konusu insanlık tarihi kadar 
eski olmasına karşın ülkemizde konunun bilimsel ölçekte ele 
alınması 1930’lu yıllarda olmuştur. 1933 yılında 2189 sayılı 
kanunla Altın Arama ve İşletme İdaresi Başkanlığı kurulmuş, 
bu kurum 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 
kurulmasıyla işlevsiz hale gelmiş ve kapanmıştır. 1970 yılın-
dan sonra MTA Genel Müdürlüğü tarafından altına yönelik 
bilimsel ve teknik araştırmalara ağırlık verildiği görülüyor. 

1980 sonrası düşük tenörlü altın yataklarının işletilmesinin 
ekonomik hale gelmesi, küreselleşmenin etkisiyle uluslararası 
şirketlere kanunla tanınan haklar ve devlet güvenceleri altın 
aramacılığı ve işletmeciliğinin büyük ölçeklerde yapılmasında 
etkili olmuştur.

Uluslar arası ölçekte altın üretimi yapan şirketlerin bu alanı 
işgal etmeleri ülkemizde yaşanan antidemokratik yapının so-
nucudur. Madencilik faaliyeti yürüten devlet kuruluşlarında 
var olan kurum kültürleri yok edilmiş plansız, öngörüsüz günü 
kurtarmak adına yapılan çalışmalarla madencilik alanında 
dolayısıyla altın madenciliğinde boşluk yaratılmıştır. 

Uluslar arası sermayenin madenciliğe yönelik ilgi alanının 
altın olması da bir tesadüf değildir. Sondajlı aramalarda ma-
liyetlerin yüksekliği ve riskler ile zenginleştirme tesislerinin 
ilk yatırım masraflarının fazla oluşu, altın rafinasyonunun 
yurt dışında yapılması, yanlış politikalar kamunun bu konuda 
yatırım yapmasını engellemiştir. Altın işletmeciliği yöntem ve 
kazı işlemleri açısından diğer metal işletmeciliğinde uygula-
nandan farklı olmamakla birlikte zenginleştirme işi; kırma, 
eleme, kimyasal madde kullanımı ve atık kontrolü yüksek 
maliyetlidir. Altın işletmeciliği emeğin değerinin ve enerji 
maliyetlerinin, çevre duyarlılığının yüksek olduğu kurallara 
uyulan ülkelerde sürdürülmesi zor bir faaliyettir. Oluşan ve 
oluşturulan koşullar uluslar arası sermayenin altın işletme-
ciliğinde yer almasına neden olmuştur. 

Ülkemizde altın işletmeciliğinin Bergama’da başlanması ile 
gelişen süreçte yaşananlar ve yöre halkının mücadelesi Tür-
kiye Demokrasi Mücadelesi tarihindeki haklı yerini almıştır. 
Bergama ve Eşme’de yargı kararlarına uyulmaması, arama ve 
işletme sürecinde çevre, ekonomi ve toplum arasında den-
ge kurulmaması ve/veya bunun gereklerinin sağlanmaması 
bilinen konulardır. 

Toplumun bileşenleri arasında da konu anlamsız bir şekilde 
çözümsüzlüğe endekslenmiştir. Altın işletmeciliği ve zengin-
leştirme faaliyetlerini mesleğin icrasının vazgeçilmezi olarak 
algılamanın ya da eksik donanımla karşı çıkışın varlığını dü-
şünmenin ortak aklın ışığında toplumsal faydayı yaratmayı 
öngören çalışmayı geciktirdiğini de görmek zorundayız. 

Ülkemizde mücevherat sektörünün büyüklüğü göz önüne 
alındığında, çalışanlar yararına bu sektörün sorunları göze-
tilmeli ve çözüm bulma yönünde adım atılmalıdır.

Bir devletin Merkez Bankalarında ve halkının elinde altın 
birikiminin yüksek olması ülke için stratejik bir önemdedir. 
Bu husus göz ardı edilmemelidir. Altının stratejik bir maden 
olduğu kabul edildiğinde, mevcut maden kanununda bu 
doğrultuda düzenlemeler yapılmalıdır.

Tüm doğal kaynaklar gibi altının da, tükenen ve yenilenemez 
olduğu düşünüldüğünde işletmeciliğinde kamu yararı göz ardı 
edilmemelidir. Altının üretiminden kullanımına kadar her 
aşamasında kamu yararı gözetilmelidir.

Çevre faktörü göz ardı edilerek madencilik faaliyetinin 
yürütülmesi, mümkün değildir. Altın işletmeciliği; diğer 
maden işletmelerinden çok daha fazla doğaya atık bırakan 
bir işletmeciliktir. Getirdikleri yanında, götürdükleri düşünül-
düğünde, bu işletmelerin sahipliği özel sektöre bırakılamaz. 
Gerçek sahibi halkımız olan ve yenilenemez özelliğinden do-
layı gelecek nesillerimizin de hak sahibi olduğu altın dahil 
tüm stratejik madenlerimiz, kamu eliyle işletilmelidir.

Altın işletmeciliği yapılan yerlerde, yöre halklarının haklı 
mücadelesi sadece “çevre politikaları” ile değil, bununla 
birlikte “sınıfsal” bir temelden yükselmelidir. TMMOB bu 
mücadeleye omuz vermeye devam edecektir.

Değerli katılımcılar,

Biz inanıyoruz: Bu sempozyum süresince bilim insanlarının, 
teknik uygulamacıların, ekonomik, sosyal ve siyasal araştır-
macıların, hukuk insanlarının görüş, öneri ve katkıları ile 
altın politikaları tartışılacak ve halkımızın aydınlık geleceği-
ne yönelik yürüttüğümüz çalışmalarımızın anlam kazanması 
sağlanmış olacaktır.

Hepinize saygılar sunuyorum. 
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Odamızın 41. Olağan Genel Kurulu’nda alınan karar gereğince, 
“Altın Politikaları Sempozyumu” 20-21 Şubat 2009 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, konunun tarafları 
olan Merkez Bankası, Altın Borsası, İstanbul Kuyumcular Odası, 
Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü, Maden İşçileri Sendikası, Meslek Odaları, Odalar 
ve Borsalar Birliği, Altın Madencileri Derneği, yöre halkının 
temsilcileri ve üniversitelerden konu ile ilgili akademisyenle-
rimiz davet edilmiştir. Ancak, davetlilerin bir bölümü değişik 
gerekçelerle Sempozyuma katılmamıştır.
Çağrılı 19 bildirinin sunulduğu Sempozyumda “Altın ve Eko-
nomi”, “Altın İşletmeciliği ve Çevre”, “Altın ve Madencilik” 
ile “Altın İşletmeciliğinin Sosyal Boyutu” konuları işlenmiştir. 
Yaklaşık 300 kişi tarafından takip edilen Sempozyumun son 
oturumunda “Küreselleşme Sürecinde Altın Politikaları” konulu 
bir panel gerçekleştirilmiştir. 
İki gün süren Sempozyumda dile getirilen görüş ve öneriler ana 
başlıklarıyla aşağıda özetlenmiştir:
- Madenler, yenilenemeyen ve üretildiklerinde tükenen kıt 
kaynaklardır. Ekonomik rezervler belirli bölgelerde yoğun-
laşmıştır. Bu nedenle madencilikte yer seçme şansı yoktur, 
madenin bulunduğu yerde üretilmesi zorunludur. Yapıldığı 
bölgelere sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan önemli katkılar 
sağlayıp emek yoğun bir istihdam gerektirdiğinden, kırsal ke-
simden göçleri önleyici ve gelir dağılımını düzenleyici bir etkisi 
bulunmaktadır. Dolayısıyla, madencilik ile ilgili politikaların 
oluşturulmasında, gelecek nesillerin haklarının da kollanarak 
tayin edilmesi gerekmektedir. 
- Sanayi başta olmak üzere, ekonominin diğer sektörlerinin 
hammadde gereksinimlerini sağlayan madencilik sektörü, 
ekonomik kalkınmayı başlatan sanayileşmenin lokomotifi 
konumundadır. 
- Dünya ekonomisinde yaşanan küreselleşme sürecinde, çok 
uluslu şirketlerin kar paylarını artırmak için, sermaye ve mal do-
laşımının önündeki tüm engellerin kaldırılması amaçlanmıştır. 
Bu gelişmeler, sahip oldukları bilgi birikimi, sermaye kaynakları, 
ekonomik ve politik güçleri sayesinde dizginleri ellerinde tutan 
gelişmiş ülkelerin lehine olmuştur. Ülkemizde 80’li yıllardan bu 
yana izlenen neo-liberal politikalar ile sağlık, eğitim, sosyal gü-
venlik, çevre, maden ve tarım alanları çok büyük yıkım görmüş, 
özelleştirme uygulamaları ile bu ulusun dişinden tırnağından 
artırarak oluşturduğu kamu işletmeleri yok pahasına, bir çoğu 
da amacı ve kaynağı belli olmayan yabancılara, küresel sermaye 

gruplarına hizmet eden yerli işbirlikçilerine satılmak suretiyle 
elden çıkarılmıştır.
- Bu çerçevede, yatırım yapılmayarak üretimden çekilmek 
zorunda bırakılan kamu madencilik kuruluşlarımız ile küçük 
yerli işletmeler, son aşamada yabancı şirketlerin eline geçmekte 
ve kaynaklarımız bu güçler tarafından kullanılmaktadır. İçin-
de bulunduğumuz dönemde ise, giderek etkisizleştirilen MTA, 
TTK, TKİ ve ETİ MADEN gibi kamu madencilik kuruluşları-
nın bazılarında özelleştirme çalışmalarının hızlandığı yetkililerce 
daha sık dile getirilmektedir.
- Tüm alanlarda olduğu gibi madencilik sektöründe de kamu 
denetimi gevşetilmiştir. Bunun sonucunda yasalarda belirtilen 
denetimler dahi yeterince yapılamamakta, önlemlerin alınıp 
alınmadığı denetlenememekte ve genel anlamda bir güvensizlik 
ortamı oluşmaktadır. Meslek Odaları da devre dışı bırakılarak, 
kamusal denetimin göz ardı edilmesiyle serbest piyasa mantığı 
gereği “bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” düşüncesi her 
alanda egemen olmuştur. 
- Ülkemizin sanayileşmesinin emperyalist güçlerce engellenmesi 
ve buna bağlı olarak mamul madde üretiminin yeterince ger-
çekleştirilememesi, madenlerimizin hammadde olarak ihracına 
neden olmaktadır. Madenlerimizin ham madde olarak ihraç 
edilmesi ise, yer altı kaynaklarımızın ülke ekonomisine katkısını 
engelleyerek bir daha yerine koyamayacağımız bu kaynakların 
açık bir sömürüye sunulması anlamına gelmektedir.
- Altın, diğer madenlerimiz gibi yeraltı zenginliklerinden biridir. 
Resmi raporlara göre, ülkemizde 600 ton işletilebilir altın rezervi 
bulunmaktadır. Bu rakam aramalara bağlı olarak artabilecektir. 
Altın madeninin aranması ve madencilik üretim tekniklerinin 
diğer metal madenlerinden önemli bir farkı yoktur. Hiçbir 
madenin arama ve sondaj çalışmalarında siyanür kullanılma-
maktadır. Ancak bu konuda kamuoyu zaman zaman yanlış ve 
eksik bilgilendirilmektedir. Siyanür, altının cevher içerisinden 
alınmasında, tanelerinin boyutuna ve cevherin özelliklerine 
göre kullanılan bir kimyasal olup, dünya altın üretiminde % 
83 oranında uygulanmaktadır. Ülkemizde bir yılda kullanılan 
300.000 ton siyanürün 3.500 tonu madencilik sektöründe 
tüketilmektedir.
- Son yıllarda yöresel muhalefet hareketleri ve hukuk mücadele-
leriyle gündeme gelen altın madenciliği, ya işletme teknolojisi ve 
çevre ya da ekonomik boyutuyla tartışılmaktadır. Ancak sorun, 
bir bütünsellik içinde ulusal madenciliğimizin temel tercihleri 
ve politikalarının neler olması gerektiği açısından yeterince 

ALTIN POLİTİKALARI SEMPOZYUMU 
SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

Maden Mühendisleri Odası tarafından 20-21 Şubat 2009 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Altın Politikaları 
Sempozyumu Sonuç Bildirgesi yayımlandı.

ALTIN POLİTİKALARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ 
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değerlendirilmemiştir. Sorunların farklı temellerde tartışılması 
çözümü daha da zorlaştırmıştır. 
- Hiçbir ülkede toplumun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak 
kadar yeterli kaynak olmadığından, üretimde kullanılacak kıt 
kaynaklar konusunda doğru bir planlama ve tercih yapmak bir 
zorunluluk olmaktadır. Yapılan tercihin rasyonel sayılabilmesi 
için, feda edilen alternatiflerin toplam maliyetlerinin, yapılan 
tercihten fazla olmaması gerekir. Bu nedenle, tüm ekonomik 
faaliyetlerde olduğu gibi, her altın madeni için alternatifler 
ortaya konulmalı, alternatif maliyet analizleri yapılmalı ve bu 
verilere göre tercihte bulunulmalıdır. Yapılacak tercihlerde 
sosyal maliyetlerin de gözetilmesi gerekmektedir.
- Altın madenciliği, dünyada çevre konusunda duyarlı pek çok 
ülkede gerekli önlemler alınarak yapılmaktadır. Günümüzde 
çevreye karşı duyarlı birçok ülkede sadece altın değil her türlü 
yeraltı kaynağı, (maden, petrol, doğal gaz, endüstriyel hammad-
de vb.) yerüstü zenginliklerine ve çevreye zarar vermeyecek şe-
kilde planlanıp işletilebilmektedir. Dolayısıyla bazı özel durumlar 
(arkeolojik alan, sit alanı, milli park, vb.) dışında madencilik, 
uygun bir planlamayla çevre ile barışık olarak yapılabilmektedir. 
Bu konuda gelişmiş ülkelerdeki olumlu örnekler ülkemizde de 
uygulanmalıdır.
- Ekonomi, insan gereksinimlerinin giderilmesi yönündeki et-
kinliklerdir. Politika da bu gereksinimlere konu olan kıt kaynak-
ların bölüşümü, bunun amaç, araç ve yöntemleridir. Dolayısıyla, 
her ekonomik etkinlik bütün insanları ilgilendirdiği gibi politika 
da bütün insanlar içindir. Altın madenciliği de, ekonomik bir 
faaliyettir ve politik alanın içindedir. Buna rağmen, uzmanları-
mızın bir kısmı konuya seçkinci bir anlayışla yaklaşmaktadır. Bu 
konuda kendilerinden başkalarının görüş açıklamalarına tepki 
göstererek, karar alma ve uygulama süreçlerinde de yalnızca 
kendilerini yetkin görmektedirler. Bilgiye sahip olmak, uzman 
olmak önemli bir kimliği ifade etmektedir. Ancak bu kimlik, 
uzman kişinin aynı zamanda bir yurttaş ve bir insan kimliğine 
de sahip olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Üstelik 
uzman kimliğinin, yurttaş kimliği ve insan kimliği ile çelişme-
mesi gibi bir zorunluluk da bulunmaktadır.
- Yerel halkın onayını almamış hiçbir ekonomik girişimin ülkeye 
yarar getirmesi beklenemez. Madencilik sektörüne ilişkin alı-
nacak kararlarda ilgili yöre halkının da katılımı sağlanmalıdır. 
Halkın eğilimlerinin her zaman rasyonel bir düşünce temeline 
dayandığı söylenemez. Halkın her tercihini destekleyen popülist 
bir anlayış içinde bulunmak da doğru olmayabilir. Ancak, halkın 
olası yanlış eğilimlerinin bilgi eksikliğinden kaynaklandığı kabul 
edilmelidir. Bu durumda; aydınların ve uzmanların halktaki bu 
bilgi eksikliğinin giderilmesinde önemli bir sorumluluğu bu-
lunmaktadır. 
- Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı kararlarının uygulanması, 
ekonomik gerekçelere dayandırılarak antidemokratik uygula-
malarla engellenmemelidir. Ancak kararların daha sağlıklı alı-
nabilmesi için konuyla ilgili ihtisas mahkemelerinin kurulması 
ayrıca değerlendirilmelidir. Bu çerçevede bilirkişilik kurumu da 

yeniden düzenlenmelidir.
- Maden Kanunu’nun beyan esasına dayanması nedeniyle, ih-
racat yapılan ürünün eksik beyan ile (miktar ve tenör olarak) 
yurtdışına çıkarılması ihtimal dahilindedir. Bu durumda elde 
edilen değerlerin önemli bir miktarı ülke içerisinde kalmayıp, 
çok uluslu firmaların kasasına akabilecektir. Bu nokta dikkatle 
irdelenmeli, gerekli düzenlemeler bu doğrultuda yapılmalıdır. 
- Milli parklar, sit alanları gibi özellik arz eden alanlarda ma-
dencilik faaliyetlerinin yanında, sanayi tesisleri, yapılaşma dahil 
hiçbir faaliyete izin verilmemelidir.
- Her şeye rağmen madencilik yapılsın düşüncesi ne kadar 
yanlışsa, hiçbir şekilde madencilik yapılmasın düşüncesi de en 
az o kadar yanlış bir yaklaşımdır.
- Anayasanın 168. maddesine göre “Madenler devletin hüküm 
ve tasarrufu altındadır”. Ayrıca Odamızın yıllardır dile getir-
diği “MADENLERİN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR” gerçeği 
doğrultusunda, her yurttaşın hak sahibi olduğu madenlerimizin 
her türlü sömürü ve talana karşı korunması önemli bir sorum-
luluktur. 
-Değişen dünya ve ülke gerçekleri göz önüne alınarak stratejik 
madenlerimiz yeniden belirlenmelidir.
- Gerçek sahibi halkımız olan, yenilenemez ve tükenme özel-
liğinden dolayı gelecek nesillerin de hak sahibi olduğu tüm 
stratejik madenlerimiz kamu eliyle ve kamu yararı gözetilerek 
işletilmelidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU 
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Bilindiği gibi; Bergama-Ovacık-Çamköy mevkiinde bulunan 
siyanür liçi yöntemi ile çalışan altın madeninin işletilmesine 
ilişkin idari işlemler mahkemelerce defalarca iptal edilmiş, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edildiğine dair kararlar veril-
miştir. 

Ancak “Kamu yararına olmadığına” ilişkin mahkeme ka-
rarlarına karşın, söz konusu altın madeni ve kimya tesisi, 
hukuk devleti ilkesini yok sayarak faaliyetini bugüne kadar 
sürdürmüştür.

Son olarak, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın, Bergama Ovacık-
Çamköy mevkiinde bulunan altın işletmesinin faaliyetine izin 
veren işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli 
davada, Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı ver-
miş ve bu karar Çevre ve Orman Bakanlığı’na 30.12.2008 
tarihinde tebliğ edilmiştir. 2004 yılında verilen ÇED izninin 
yürütmesini durduran bu kararla altın madeninin faaliyeti-
ne olanak sağlayan tüm işlemlerin yasal dayanağı ortadan 
kalkmış bulunmaktadır. 

Ancak, Danıştay’ın bu son kararına karşın, bir kez daha 
yargı kararını yok sayan girişimlere başlanılmıştır. Adı geçen 
işletmede işletmeci tarafından yeni bir ÇED süreci başlatılmış 
ve 14 Ocak 2009 tarihinde “Halkın Katılımı Toplantısı” ya-
pılmıştır. Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğine dayanı-
larak verilen madencilik izinlerini geri alması gereken Çevre 
ve Orman Bakanlığı hukuki süreçleri görmezden gelerek, 

16 Ocak 2009’da söz konusu proje ile ilgili “Bilgilendirme, 
Kapsam ve Özel Format Belirleme” toplantısını ilgili tarafların 
katılımı ile yapmıştır.

Öte yandan, nedeni tarafımızca da bilinen şekli ile çeşitli 
yazılı ve görsel basın yayın organlarında, bir kampanya ile 
konunun tarafı olan uzmanlar, bilirkişiler ve mahkeme he-
yetleri yıpratılmaya çalışılmakta ve hukuki süreçler hukuksuz 
biçimde etkilenmeye çalışılmaktadır. 

Kesinleşmiş yargı kararları ile hukuka aykırılığı defalarca 
ispatlanmış olan Bergama Ovacık-Çamköy altın madeninin 
yeniden açılmasına yönelik her türlü idari tasarrufta bulu-
narak, bu durumun sürmesine izin veren ve bundan sonra 
da bu tutumu sürdürecek herkes, kamu görevlileri de dahil 
olmak üzere suç işlemiş olacaktır. 

TMMOB yöre halkının yaşamlarını savunan mücadelesi 
yanında yer almaya devam edecektir. Bilimsel bilgileri ile 
raporlarını hazırlayan bilirkişilerin yıpratılmasına izin ver-
meyecektir. 

TMMOB, çevre sağlığı ve canlı yaşamını yok sayan, huku-
kun üstünlüğünü tanımayan siyasi iktidarlara ve yöneticilere 
karşın, çocuklarına yaşanılası bir ülke; yaşanılası bir dünya bı-
rakmak için sürdürdüğü mücadeleyi yürütmeye kararlıdır.

Mehmet Soğancı
TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı

BERGAMA-OVACIK ALTIN MADENİ İŞLETMESİNİN 

AYRICALIĞINA SON VERİLMELİDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, kesinleşmiş yargı kararları ile hukuka aykırılığı defalarca ispatlanmış 
olan Bergama Ovacık-Çamköy altın madeninin yeniden açılmasına yönelik faaliyetler üzerine 24 Şubat 2009 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı.

Bergama-Ovacık Altın Madeni 
İşletmecisi Koza Altın İşletmeleri 
A.Ş’nin, TMMOB Başkanı 
Mehmet SOĞANCI’yı hedef 
alan basın açıklaması üzerine 
TMMOB’ye bağlı odalar birer 
açıklama yaptı
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Bergama Ovacık Altın Madeni’nin yargının 
kapatma kararına karşı işletilmesine tepki gös-
teren ve hukuk devletinin gereğinin yapılması-
nı talep eden TMMOB camiasına ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’ya 
şirket yöneticisi tarafından yakışıksız ifadelerle 
saldırıda bulunulmuştur. TMMOB’un marjinal 
grupların etkisi altında olduğunu söylemektedirler. 
Evet, ülkemizde ne yazık ki bilimsel gerçekleri ve hukuku 
savunanların marjinallikle suçlandıkları garip bir dönem 
yaşanmaktadır.
Medya gücü ve çeşitli baskı araçları kullanılarak kurumlar, 
kişiler sindirilmeye çalışılmakta, yargı kararları yok sayıl-
maktadır. Sermaye-iktidar ilişkisi ekseninde kişisel çıkarlar 
kollanarak, kamu yararı ve hukuk devleti ilkesi çiğnenmek-
tedir. TMMOB ve odalar bu tür baskılara ve saldırılara boyun 
eğmeyecektir. 
Kamuoyunda siyanürle özdeşleşen Bergama-Ovacık altın 
madeninin işletilmesine ilişkin idari işlemler mahkemelerce 
defalarca iptal edilmiş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
tarafından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edildi-
ğine dair kararlar verilmiştir. Bu kararlara karşın altın madeni 
işletmesinin çalışmasına bugüne kadar göz yumulmuştur. Son 
olarak Danıştay 6. Dairesi’nin 2004 yılında verilen çevresel 
etki değerlendirme (ÇED) izninin yürütmesini durduran ka-

rarı Çevre ve Orman Bakanlığı’na 30 Aralık 2008 
tarihinde tebliğ edilmesiyle, işletmenin faaliyetine 
olanak sağlayan tüm işlemlerin yasal dayanağı or-
tadan kalkmıştır. Yıllardır oynanan oyun yeniden 
sahneye konmuş, yeniden ÇED süreci başlatıl-
mıştır. Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğine 
dayanılarak verilen madencilik izinlerini geri alması 
gereken Çevre ve Orman Bakanlığı hukuki süreçleri 

görmezden gelerek, 16 Ocak 2009’da söz konusu proje ile 
ilgili “Bilgilendirme, Kapsam ve Özel Format Belirleme” 
toplantısını ilgili tarafların katılımı ile yapmıştır.
Maden işletmecisi şirket ise sahip olduğu medya gücünü 
kullanarak Bergama Altın Madeni’nin kapatılmaması için 
yanlı programlarını yayına sokmuştur. Hükümetle olan yakın 
ilişkilerini kullanarak işletmenin faaliyetini devam ettirmesini 
sağlamaya çalışmaktadır. 
Tüm bu olumsuzlukları dile getirmek ve yargı kararlarının 
gereğinin yapılmasını istemek her yurttaşın, her kurumun 
olduğu gibi TMMOB ile bağlı odalarının temel sorumlulu-
ğudur. Elektrik Mühendisleri Odası, TMMOB’un gösterdiği 
doğru ve kararlı tavrı desteklemekte, yapılan çirkin saldırıyı 
kınamaktadır. 
TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
41. DÖNEM YÖNETİM KURULU

EMO: TMMOB VE ODALAR BOYUN EĞMEYECEK

24 Şubat 2009 tarihinde, Türk Mühendis 
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı imzasıyla 
TMMOB adına “Bergama-Ovacık Altın Madeni 
İşletmesinin Ayrıcalığına Son Verilmelidir” başlıklı 
bir basın açıklaması yapılmıştır. 

Bu açıklamadan hemen sonra Koza Madencilik 
A.Ş. “TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı’ya Sert Yanıt” 
başlıklı bir basın açıklamasıyla karşılık vermeye çalışmıştır.

Bu açıklama aracılığıyla altın şirketi, TMMOB ve Bağlı 
Odaları’na ve çevreci-ekolojist hareketler içinde yer 
alan kişi ve kurumlara akıl almaz hakaret ve saldırılarda 
bulunmuştur. Söz konusu basın açıklaması, aslında, yazan 
kişinin ve temsil ettiği kuruluşun dil, fikir ve üslup sefaletini 
göz önüne sermektedir. 

Yargı kararlarını hiçe sayarak çevre ve toplumu zarara 
uğratmaktan çekinmeyenlerin, 300 bini aşkın üyesi olan 
TMMOB’ni, marjinal bir örgüt olarak ilan etmeleri ve 

güdümlü olmakla suçlamaları trajik olmanın öte-
sinde, vahim bir akıl tutulmasını ve etik sorunu da 
ortaya koymaktadır.

Bu çevrelere bu güne kadar verilen taviz ve tanınan 
ayrıcalıklar, bu trajik ve pervasız üslubu yaratan asıl 
neden olarak görülmelidir. 

Altın şirketleri dokunulmaz ve tartışılmaz kuruluşlar 
değildir. 

Bu hukuk ve bilim tanımaz kuruluşa ve yöneticilerine sesleni-
yoruz: Kendinizi “dokunulmaz” hissetmeniz, TMMOB’nin ve 
Odamızın sizi eleştiremeyeceği anlamına gelmez. TMMOB ve 
odamız, marjinal çıkar odaklarının karşısında halkın haklarını 
ve bilimi savunmaya devam edecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

TMMOB
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI  

ÇMO: 
HALKIN HAKLARINI VE BİLİMİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet 
SOĞANCI’nın 24 Şubat 2009 tarihli “Bergama-
Ovacık Altın Madeni İşletmesinin Ayrıcalığına 
Son Verilmelidir” başlıklı basın açıklamasına 
karşılık Koza Altın İşletmeleri A.Ş. genel müdür 
yardımcısı Hayri ÖĞÜT tarafından yapılan basın 
açıklaması, gerek içerik, gerekse üslubu açısından, 
55 yıllık bir meslek örgütüne TMMOB’ye yakıştırı-
lamayacak kadar yanlış ve yakışıksızdır. 
Sn. SOĞANCI’YA yönelik saldırıyı, demokratik bir meslek 

örgütü olan TMMOB bünyesindeki 23 ayrı Oda’ya 
ve bu Odalara Üye olan 350.000 Mühendis, Mi-
mara yapılmış olarak kabul ediyoruz. 
Birlik Başkanımızın şahsına ve TMMOB’ye yapılan 
yazılı saldırıyı kınadığımızı belirtiyor, üyelerimizin 
ve kamuoyunun dikkatine saygı ile sunuyoruz. 

TMMOB
FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
26.DÖNEM YÖNETİM KURULU

FİZİK MÜHENDİSLERİNDEN KOZA ALTIN İŞLETMELERİNE YANIT

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, 24 Şubat 
2009 tarihinde Bergama-Ovacık Altın Madeni 
İşletmesinin Ayrıcalığına Son Verilmelidir başlıklı 
bir Basın Açıklaması yapmış; hemen ardından söz 
konusu altın madeni işletmecisi Koza Altın İşlet-
meleri A.Ş. tarafından TMMOB Başkanı Mehmet 
Soğancı’ya Sert Yanıt: Ya İspat Et ya İstifa Et başlığı ile bir 
açıklama yayınlanmıştır.
Gemi Mühendisleri Odası, TMMOB Başkanı Mehmet Soğan-
cı’nın bilimsel gerçekleri açıklayan, hukuku savunan ve yargı 
kararlarının uygulanmasını talep eden açıklamasının yanın-
dadır ve maden işletmecisi firmanın yargı kararlarına rağmen 
madenin yeniden açılması için sürdürmeye çalıştığı hukuk dışı 
faaliyetlerin kamuoyuna açıklanması karşısında, yargıyı ve 
yargılama sürecinin bir parçası olan bilirkişileri baskı altına 
almayı, sindirmeyi amaçlayan bu pervasız saldırısını şiddetle 
kınamaktadır. 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odaları, 

kuruluşlarından bu yana toplumun ve kamunun 
çıkarlarından yana olmuşlar; bilimi ve teknolojiyi 
halkın hizmetine sunmayı, uzmanlık alanlarını ilgi-
lendiren konularda kamuoyunun bilimsel gerçekleri 
öğrenmesini ve ilgililerin uyarılmasını sağlamayı 
görev edinmişlerdir ve bu görevlerini sürdürmeye 
devam edeceklerdir. Çıkarlarını yabancı çok uluslu 

tekellerle bütünleştirenler, karlarını en fazlalaştırmaktan başka 
düşüncesi olmayanlar, TMMOB’nin yurtsever geleneğine dil 
uzatma hakkına sahip değillerdir. Anayasal bir meslek örgütü 
olarak, yasa ve yönetmeliklerin yüklediği “kamunun ve ülkenin 
çıkarlarını korumak” görevini yerine getiren, 350.000’i aşkın 
mühendisin, mimarın, şehir plancısının örgütü TMMOB’yi 
ve onun Başkanını “haddini bilmeye” çağıranlar; öncelikle 
hadlerini bilmelidirler. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
TANSEL TİMUR 
TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GMO’DAN KOZA ALTIN İŞLETMELERİNE YANIT

24 Şubat 2009 tarihinde, Türk Mühendis Mimar 
Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başka-
nımız Sayın Mehmet Soğancı imzasıyla TMMOB 
adına “Bergama-Ovacık Altın Madeni İşletmesinin 
Ayrıcalığına Son Verilmelidir” başlıklı bir basın 
açıklaması yaptı.

Koza Madencilik A.Ş.’nin 24.02.2009 tarihinde 
yaptığı “TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı’ya Sert 
Yanıt” başlıklı basın açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Unutulmamalıdır ki, Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı ka-
rarlarının uygulanması zorunludur. Koza Madencilik A.Ş’nin 
Danıştay 6. Dairesinin altın madeni işletilmesi ile ilgili yürüt-
meyi durdurma kararını yok sayarak çeşitli entrikalarla maden 

işletmesini sürdürmesini TMMOB’nin görmezlikten 
gelmesini düşünenler gaflet ve dalalet hatta hıyanet 
içindedirler. Bugün 23 meslek odası ve 300 bin üyesi 
bulunan TMMOB, kurulduğu 1954 yılından bu yana, 
ülkesi ve halkının çıkarları doğrultusundaki mücade-
lesine devam edecektir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Mehmet SOĞANCI’nın daima 

yanında yer alacağımızı kamuoyuna bildiririz. 

TMMOB 
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU 

GEMİ MO: 
TMMOB 54 YILLIK TARİHİNDE HER ZAMAN 

“ÜLKE VE HALKIMIZIN ÇIKARLARI İÇİN MÜCADELE ETMİŞTİR.”
MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEKTİR.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SO-
ĞANCI ‘ nın 24 Şubat 2009 tarihli “Bergama-
Ovacık Altın Madeni İşletmesinin Ayrıcalığına Son 
Verilmelidir” başlıklı basın açıklamasına karşılık 
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. genel müdür yardımcısı 
Hayri ÖĞÜT tarafından yapılan basın açıklaması, 
gerek içerik, gerekse üslubu açısından, 55 yıllık bir 
meslek örgütüne yakıştırılamayacak kadar yanlış ve 
yönlendiricidir. 

Kurulduğu günden günümüze ülke gerçeklerini kamuoyu ile 
paylaşmayı kendine görev edinen bir meslek birliği başkanına 
karşı ortaya konulan bu saygısızca tutumun hangi güçten 
kaynaklandığı merak konusudur? Bu ülkenin özgür mühendis, 
mimar ve şehir plancıları, kendi örgütlerine karşı takınılan 
bu tavrı hoş karşılamayacakları gerçeğinden hareketle, ticari 

faaliyet gösteren şirket temsilcilerinin bu tarz suçla-
malarla birlik başkanına yönelik saygısızca konuşma 
hakkını tanımayacaklardır.
360 binin üzerinde kayıtlı üyesi bulunan TMMOB, 
neredeyse Türk demokrasisiyle özdeş 55 yıllık tarihi 
boyunca bilimin ışığından ve objektifliğinden bir an 
olsun ayrılmamıştır. Hiçbir marjinal grubun söylem-
lerini kendi söylemiymiş gibi kullanmayan TMMOB’ 

nin duruşunu, genel kurul kararları, sonuç bildirgeleri ve 
yönetim kurulu kararları oluşturmaktadır.
Bu benzetmeyi yapacağınız yanlış bir meslek örgütü seçtiğinizi 
hatırlatır, kamuoyu ve basınla paylaşırız.
TMMOB
GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU 

GIDA MO: 
TMMOB’ NİN ONURU 55 YILLIK TARİHİNDE YATMAKTADIR

Birlik Başkanımız Mehmet SOĞANCI’nın önceki 
gün “Bergama Ovacık Altın Madeni İşletmesinin 
Ayrımcılığına Son Verilmelidir” başlıklı basın açık-
lamasından büyük rahatsızlık duyan ve kendileri-
ne münhasır gözdağı içeren açıklama Koza Altın 
İşletmeleri A.Ş. Adına Genel Müdür Yardımcısı 
Hayri ÖĞÜT’den geldi. Yaklaşımları yakışıksız ve 
bir o kadar da seviyesi düşük olan yazılarından Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini ve bileşeni Odalarını 
henüz tanıyamadıkları anlaşılmaktadır. 

Hukukun üstünlüğünü kendi üstünlükleri gibi algılama bilin-
cine girmiş durumunda oldukları görülmektedir. Yarım yüzyılı 
aşkın bir süredir mühendisliği, bilim ve teknolojiyi emekten 
ve halktan yana toplumun gelişmesi ve ülkenin kalkınması 
yönünde kullanmada kararlı olan TMMOB, ülkenin özgür-
leşmesi ve demokratikleşmesi için de mücadelesini başarılı 
bir şekilde sürdürmektedir. TMMOB yarattığı bu mücadele 
anlayışı ve kendine özgü yapısıyla ülke içinde ve dışında 
saygın bir konuma sahiptir. 

Küresel kapitalizm, ürettiği krizi aşmak amacıyla, özellikle 
1970’li yılların ikinci yarısından itibaren uygulamaya koydu-
ğu yeni liberal politikalar ile sermayenin küreselleşmesi ve 
ülke zenginliklerine her yönüyle el konulmasında her yola 
başvurmaktadır. Bir taraftan ülkelere açık işgaller yapılırken 
diğer taraftan ekonomik ve siyasal işgaller hayata geçirilmeye 
çalışılmaktadır. 

Türkiye’nin bu sürece eklemlenmesinde yapısal reformlar adı 
altında hızla adımlar atılmaktadır. Mera ve hazine arazileri, 

kıyı alanları ile orman ve 2B alanları ve maden 
gibi doğal varlıklarımıza ve zenginliklerimize 
göz diken küresel sermaye her an daha fazla kar 
amacıyla geleceğimizi adım adım yok etmeye 
sürüklemektedir. 

Anayasamızda da belirtildiği üzere madenler dev-
letin hüküm ve tasarrufu altındadır. Doğal olarak 

madenlerin gerçek sahibi halktır. Tüm stratejik madenlerimiz 
kamu eliyle ve kamu yararı gözetilerek işletilmelidir. 

Birlik Başkanımız bir hukuk devletinde temel ilke olan yargı 
kararlarına saygı duyulması ve uyulması gerekliliğini basın 
açıklamasıyla kamuoyuna duyurmuştur. Yargı kararlarına 
aykırı davranışta bulunan kişi ve kurumlardan beklenen 
doğru yaklaşım; kendilerince gözdağı vererek komik duruma 
düşmek değil, hukukun üstünlüğünü kabul etmektir.

Bilmeyenlere anımsatmakta yarar var, TMMOB ve bileşeni 
Odalar özgür, demokratik ve bağımsız bir Türkiye müca-
delesinde emekten ve halktan yana duruşundaki tarihsel 
süreci saygı ve onurla doludur. TMMOB ve Odaları bilimin 
ışığında ortak akılla ve toplumcu bir anlayışla çalışmalarını 
özgürce sürdürmeye devam edecektir. Herkes haddini bilmek 
durumundadır. 

Birlik Başkanımızın şahsına ve TMMOB’ye yapılan yazılı 
saldırıyı kınadığımızı belirtiyor, üyelerimizin ve kamuoyunun 
dikkatine saygı ile sunuyoruz. 

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 

HKMO: 
TMMOB’Yİ TANIYAMAMAK!
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TMMOB içmimarlar Odası olarak, 24.02.2009 
tarihinde Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından 
yapılan basın açıklamasında, Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sa-
yın Mehmet SOĞANCI’ ya yönelik saldırıları, de-
mokratik kitle örgütü olan TMMOB bünyesindeki 
23 ayrı Oda’ya ve bu Odalara Üye olan 350.000 
Mühendis, Mimara yapılmış olarak kabul ediyoruz. 

Bu ve bunun gibi biçimsiz ve saygısızca yaklaşım-
lar karşısında Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet 
SOĞANCI’ nın daima yanında yer alacağımızı 
kamuoyuna bildiririz. 

TMMOB İÇMİMARLAR ODASI 
19.DÖNEM YÖNETİM KURULU 

İÇMİMARLARDAN 

KOZA ALTIN İŞLETMELERİNE YANIT

Koza Altın İşletmeleri Genel Müdür Yardım-
cısı Hayri Öğüt, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı’yı ve tüm TMMOB 
örgütlülüğünü hedef alan yakışıksız yaklaşımını 
İnşaat Mühendisleri Odası olarak kınıyor; Birlik 
Başkanımız ve şahsında TMMOB’ye sahip çıkı-
yoruz. Ancak beraberinde, sorunun kişisel ya da 
iki kurum arasında cereyan eden polemikle sınırlı 
olmadığına dikkat çekmek istiyoruz.

Bir tarafta ülkesinin değerlerinin talan edilmesine, hukuk-
suzluğa, mahkeme kararlarını hiçe sayan aymazlığa karşı 
çıkan bir anlayış bulunmaktadır. Diğer tarafta ise kar hır-
sıyla gözü dönmüş, hukuk tanımaz bir şirket yer almaktadır. 
Kaldı ki bu şirket, mahkeme kararına rağmen kendisine 
tanınan ayrıcalığa dikkat çeken TMMOB’ye ve başkanına 
saldırmakta beis görmemektedir. Mevcudiyetleri tartışmalı 
olan bu şirket, Birlik Başkanımızın dayanaksız iddialarla 
hedef gösterilmesine karşı sessiz kalacağımızı düşünüyorsa 
tarihsel bir yanılgı içinde olduğunu belirtmek istiyoruz. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
24 Şubat 2009 tarihinde yaptığı “Bergama-Ovacık Altın 
Madeni İşletmesinin Ayrıcalığına Son Verilmelidir” baş-
lıklı basın açıklaması, TMMOB geleneklerine ve hukuka 
duyulan saygının bir başka ifadesidir ki, TMMOB, toplum 
ve kamu yararını herkesin ve her şeyin üstünde tutmakta 

olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Altın şirketi bilmelidir ki, TMMOB kimseden 
icazet almamaktadır; TMMOB için icazetin ad-
resi mühendisler, mimarlar, şehir plancılarıdır; 
halktır. TMMOB bu icazeti kurulduğu ilk gün 
almış, o günden bu güne toplum yararını gözet-
me ilkesine halel getirmemiştir. Bundan sonra 

da getirmeyecektir. 

Biliyoruz ki, altından suya kadar hemen her doğal, top-
lumsal ve kamusal değerin talan edilmesinin önünü açan 
neoliberal politikalardır; neoliberal politikalara direnmek 
TMMOB’nin asli işidir, varlık nedenidir. Çünkü neolibe-
ralizm ülkenin tüm değerlerini ulusal ve uluslararası büyük 
sermaye gruplarına peşkeş çekmek istemekte, tüm kamusal 
hizmetleri özelleştirerek paralı hale getirmekte, bu politi-
kaya direnen güçleri ise bertaraf etmeye çalışmaktadır ki, 
Koza Altın İşletmesi adına yapılan açıklama neoliberal ta-
hakkümün, şiddetin çarpıcı bir örneğini oluşturmaktadır. 

TMMOB ve bağlı Odaların bünyesinde bulunan teknik 
elemanlar, doğayı, hukuku ve ulusal değerleri korumaya 
devam edecek, altın arama faaliyeti nedeniyle mağdur olan 
yöre halkının yanında olacaktır.

TMMOB
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

İMO: 
“NEOLİBERAL ŞİDDETLE KARŞI KARŞIYAYIZ”
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Birlik Başkanımız Mehmet SOĞANCI’nın 24 Şu-
bat 2009 tarihinde “Bergama-Ovacık Altın Ma-
deni İşletmesinin Ayrıcalığına Son Verilmelidir” 
başlıklı basın açıklamasıyla; Danıştay 6. Dairesinin 
altın madeni işletmesi ile ilgili yürütmeyi durdurma 
kararının önceki süreçlerde olduğu gibi yeniden 
yok sayılıp işletmeyi tekrar açma girişimlerine 
ve bilirkişilik kurumunun yıpratılmasına yönelik 
olarak Birliğimizin görüşlerini kamuoyunu bilgilendirmek 
amacıyla açıklamıştır. 

Yapılan bu açıklamaya Koza Altın İşletmeleri A.Ş adına 
Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’yı 
hedef alan gerçek dışı iddialarla dolu bir basın açıklamasıyla 
cevap verilmiştir. 

Gerçeklere ve kesinleşmiş yargı kararlarına dayanılarak yapıl-
mış TMMOB’nin basın açıklamasını sonuna kadar savunuyor 
ve Koza A.Ş nin saptırma ve yalanlarla dolu, tehdit eden, 
hedef gösteren açıklamasını şiddetle kınıyoruz. 

Kuruldukları günden bugüne, bilimi ve teknolojiyi halkın 
hizmetine sunan, mesleki uzmanlık alanlarından olumsuzluk-
lara müdahale ederek kamuoyunu gerçeklerle bilgilendirip, 
ilgilileri uyarma görevini yerine getiren TMMOB ve Oda-
mız, özgür, bağımsız, demokratik ve hukukun üstünlüğünün 

egemen olacağı bir Türkiye için mücadele etmiştir ve 
etmeye devam edecektir. 

TMMOB ve Odamız, küresel kapitalizmin neoliberal 
politikalar aracılığıyla yürüttüğü saldırılarına karşı 
dün olduğu gibi bugün de ezilenlerin, yoksulların, 
halkın yanında yer almaya devam edecektir.

Birliğimiz ve Odamız, çevre sağlığı ve canlı yaşamını 
yok sayan, hukuk tanımayanlara karşı bilimsel gerçekleri ve 
hukukun üstünlüğünü savunmaya, yaşam alanlarını koruma-
ya çalışan yöre halkının mücadelesinin yanında yer almaya 
devam edecektir. 

Koza A.Ş nin açıklamasında kullandığı dil ve üslup bu neo-
liberal saldırganlığın, pervasızlığın açık kanıtıdır. TMMOB 
ve Jeoloji Mühendisleri Odası olarak bu saldırıları, yalanları 
ve demogojik yaklaşımları reddediyoruz. 

Dün olduğu gibi bugün de her türlü saldırıda birliğimizle 
birlikte davranmaya devam edeceğiz. 

Kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz. 

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENSİLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

JMO: TMMOB’NİN MUHATABI HALKIMIZDIR
DUYURUMUZDUR,

BİRİZ, BİRLİKTEYİZ...

Bergama-Ovacık Altın Madeninde Koza Altın İş-
letmeleri Siyanür Lici ile Altın İşletilmesi Danış-
tay 6. Dairesinin yürütmeyi durdurma ve Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesinin İnsan Hakları İhlali 
kararlarına rağmen devam etmektedir. 

Koza Altın İşletmelerinin açıklaması, TMMOB’yi 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞAN-
CI’yı hedef almakta ve TMMOB’nin halktan bilimden yana 
olan tavrını eleştirmektedir. Daha da ileri giderek Birlik 
Başkanımız Mehmet SOĞANCI’yı istifaya çağırmaktadır.

TMMOB ve bağlı odalar gücünü 340 bin kayıtlı Mimar-
Mühendis-Şehir Plancısından almaktadır. TMMOB halk-
tan ve emekten yana bilim ve teknolojiyi insanların yararına 

kullanmayı ilke kabul edinmiş, kamu yararını her 
zaman ön planda tutmuş bir örgütlülük bütünüdür. 
TMMOB’ye ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Mehmet SOĞANCI’yı tehdit etmek kimsenin ne 
hakkı ne de haddidir. 

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası tüm bileşen-
leriyle her zaman TMMOB’un yanındadır ve olmaya 

devam edecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB
JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
XII. DÖNEM YÖNETİM KURULU

JFMO: 
TMMOB VE BAĞLI ODALARI SERMAYENİN DEĞİL, 

HALKIN ve HUKUKUN YANINDADIR
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Altın’dan Geçinenler, Ülkenin Altını Oyu-
yor!

TMMOB adına Birlik Başkanımız Sayın Meh-
met Soğancı’ nın “Bergama-Ovacık Altın 
Madeni İşletmesinin Ayrıcalığına Son Veril-
melidir” başlıklı basın açıklamasına, Koza Al-
tın İşletmeleri A.Ş tarafından basın açıklaması 
yoluyla cevap verilmiştir.

Başlangıçta demokratik teammüller açısından normal 
kabul ettiğimiz bu yanıt, içeriği ve üslubu incelendiğinde, 
Türkiye’ de Altın İşletmeciliği yapan bu şirketin ne kadar 
pervasız ve kendini nasıl dokunulmaz hissettiğini tüm 
yalınlığı ile gözler önüne seriyor.

Yazılı metinde bile adını doğru dürüst telaffuz etmeyi be-
ceremediği Birliğimizi, diğer paydaş örgüt ve platformları 
marjinal ve güdümlü grup olarak suçlayan bir kişinin bu 
şirketin üst yöneticisi olması ise ayrı bir trajedi.

Bakın Sayın yönetici, Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliğinin kısa adı TMMOB’ dir. TMOOB değildir. Bünye-
sinde barındırdığı 23 Meslek Odası ile üye sayısı 300 bini 

geçmiştir. Kurulduğu 1954 yılından bu yana, ülkesi 
ve halkının çıkarları doğrultusunda enerjiden, sa-
nayiye, kentleşmeden, kalkınmaya, sağlıktan eği-
time, tarımdan teknolojiye kadar birçok alanda 
bilgi, proje, plan ve politika üretmiştir. 

TMMOB ve Odaları bundan sonra da bu yurtsever 
ve bilimsel kimliğini koruyarak üretmeye devam 

edecektir. Her kurum ve kuruluş gibi altın şirketlerinin de 
kullandığı dile ve yönteme dikkat etmesi gerekmektedir. 
Ayrıca Koza Altın İşletmeleri AŞ.’ nin maliyetleri ve karı 
düşünmeden, önceliğinin çevre duyarlılığı olduğunu iddia 
etmesi ise eşyanın ve kapitalist sistemin doğasına aykırı 
olup, retorikten öte bir şey değildir.

Bu ülke altın şirketlerinin çiftliği değil, haddinizi ve yerinizi 
bilin, hukukun gerekliliklerine uyun. Basına ve kamuoyuna 
saygıyla duyurulur.

MEHMET BESLEME
KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

KMO: 
ALTIN’DAN GEÇİNENLER, ÜLKENİN ALTINI OYUYOR!

TMMOB adına Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met SOĞANCI, 24 Şubat 2009 tarihinde bir 
basın açıklaması yaparak “Bergama-Ovacık 
Altın Madeni İşletmesinin Ayrıcalığına Son 
Verilmelidir” başlığıyla Birliğimizin görüşlerini 
açıklamıştır. Yapılan bu açıklamanın hemen ar-
dından Koza Altın İşletmeleri A.Ş adına basın 
açıklaması yoluyla cevap verilmiştir. 

TMMOB ve bağlı Odaları, 55 yıl boyunca bilim ve tekno-
lojinin insanlarımızın yaşamına yansıtılması ve bu alanların 
kamu çıkarı gözetilerek denetlenmesi çalışmalarını aralıksız 
sürdürmüştür. Özellikle 1970‘ lerden bu yana, ülkemizin 
kalkınmasında ve sanayileşmesinde, bilim ve teknoloji po-
litikalarının önemine vurgu yaparak, kamu yararı ve adil 
paylaşımdan yana yurtsever, toplumcu bir çizgiyi savunan 
çalışmalarını ve mücadelesini sürdürmüştür. TMMOB 
ve Maden Mühendisleri Odası, görüşlerini kamuoyuyla 
paylaşırken küçük grup çıkarından uzak, toplumun ortak 

yararına odaklanmış çözüm önerilerini yine toplu-
mun önüne seçenek olarak koymuştur. 

Bir şirket yetkilisinin haddini aşarak Anayasal bir 
kurum olan Birliğimize dil uzatmasını kabul etme-
miz mümkün değildir. Oldukça kaba ve saygısız 
ifadelerle TMMOB Başkanına yapılan bu saldırıya 
gereken cevabın verileceğinden kimsenin kuşkusu 

olmamalıdır. 

Maden Mühendisleri Odası, dün olduğu gibi bugün de her 
türlü saldırıda TMMOB‘nin yanında yer almaya devam 
edecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU 

MADEN MO: 
BİRİLERİ KENDİNİ BU ÜLKENİN SAHİBİ Mİ SANIYOR ?
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TMMOB’nin Bergama Ovacık Çamköy Mevki-
indeki Altın Madeninin Yargı Kararlarına Rağ-
men İşletilmesine Karşı Hukuku, Yöre Halkını 
ve Bilirkişileri Koruyan Açıklamasına Koza Altın 
İşletmeleri’nin Verdiği Yakışıksız Yanıt, Haksız 
Kazanç Hırsı ile Hazırlanmıştır

TMMOB ve Bağlı Meslek Odaları Sermaye 
Çıkarlarının Onay Makamı Değildir. TMMOB ve Meslek 
Odaları Bilim ve Teknikle Bütünleşmiş Mühendislik Di-
siplinlerinin Gerekleri ve Bağımsız Yargı kararlarını Esas 
Alırlar

Koza Altın İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Hayri 
ÖĞÜT, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
SOĞANCI’nın önceki gün Bergama Ovacık Çamköy 
mevkiindeki altın madeninin yargı karalarına rağmen işle-
tilmesine karşı hukuku, yöre halkını ve bilirkişileri koruyan 
açıklamasına çirkin bir üslupla karşılık vermiştir. 

TMMOB Başkanı açıklamasında özetle, “Söz konusu siya-
nür liçi yöntemi ile çalışan altın madeninin işletilmesiyle 
ilgili idari işlemlerin mahkemelerce defalarca iptal edildi-
ğini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edildiğine dair kararlar 
verildiğini ancak söz konusu altın madeni ve kimya tesisi-
nin, hukuk devleti ilkesini yok sayarak faaliyetini bugüne 
kadar sürdürdüğünü; son olarak Danıştay 6. Dairesi’nin 
yürütmeyi durdurma kararının Çevre ve Orman Bakanlı-
ğı’na 30.12.2008 tarihinde tebliğ edildiği ve bu kararla altın 
madeninin faaliyetine olanak sağlayan tüm işlemlerin yasal 
dayanağının ortadan kalktığını” belirtmiştir. 

Hayri ÖĞÜT ise “TMMOB camiasının da tepkisini çeke-
ceğini ümit” ettiği, savcılar ve devlet kurumlarının “acilen 
harekete geçmesi” gerektiğini belirttiği, TMMOB Başka-
nına “istifa ediniz” dediği ve “hodri meydan” sözleriyle bi-
tirdiği açıklaması ile ciddi yakışıksızlıklarda bulunmuştur. 
ÖĞÜT, TMMOB ile ilgisiz “sözde çevreci dernekler”den, 
“marjinal grupların yanlış yönlendirmesi”nden ve “marjinal 
gurupların bu güne kadar kullandıkları metod” gibi garabet 
sözler sarf edebilmiş, sıkıyönetim dönemlerinin üslubu ile 
şunları söyleyebilmiştir: “Metod şudur: Sanki Devlet ve 
Devlet görevlileri, mülki amirler görevlerini yapmıyor, 
ya da eksik yapıyor gibi suçlamalarda bulunmak, Devlet 

kurumlarını yasaları ve mahkeme kararlarını keyfi 
olarak uygulamamakla suçlamak, Bu şekilde Yurt-
taşların devlete olan güvenini sarsmaya çalışılmak. 
Görevini yapan bürokratları görevlerini yapmaya 
çekinir hale getirmek bürokrasiyi yavaşlatmak ya 
da durdurmak yolu ile devleti işlevsiz kılmaya 
çalışmak.”

“TMMOB camiası” olarak biz de deriz ki: Haddinizi bilin! 
Siz kimsiniz? 

Her şeyden önce, herkesin bilmesi gereken bir nokta bulun-
maktadır: TMMOB ve bağlı Odaları keyfi yorumlara tabi 
ideolojik, siyasal organizasyonlar değildir. Odalarımız, tüm 
çalışmalarında meslek ve uzmanlık alanlarından hareketle 
bilim ve tekniği referans alan, yasa ve yönetmelikleri bulu-
nan birer kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütleri olan 
TMMOB ve Odaları, toplumsal yaşamın biçimlenişine 
dair görüş, öneri ve çözümlerini tamamen bu temelde ve 
siyasal kaygı gözetmeksizin belirlerler. Danıştay da esasen 
bu nedenle Odalarımızın yanlış uygulamalara karşı başvu-
rularını dikkate almaktadır. 

TMMOB ve bağlı Odalarımız, yanlış uygulamaları eleş-
tirirken gerçekler ve doğruların dayanağını bilim ve tek-
niğin öğretilerinden almaktadır. Gerçek şu ki, Koza Altın 
İşletmecilik AŞ’nin kendilerine onay vermeyen herhangi 
bir kuruma, yasal süreçlerin belirleyiciliğine, hukukun gü-
venilirliğine yönelik bilimsel tespit ve önerilere tahammülü 
yoktur. Ancak biz meslek odaları, yeraltı ve yerüstü zengin-
liklerimizin özelleştirilmesine, kamu yönetimi, imar, çevre, 
kültür ve turizmin rant alanlarına dönüştürülmesine karşı 
çıkmaya ve birer soygun kapısı olmamasına yönelik müca-
delemize devam edeceğiz. Odamız ve Birliğimiz TMMOB, 
toplumsal yaşamın olması gereken normları içermesine 
dönük kalıcı çözümleri savunmada halkın yanında taraf 
olmaya devam edecek, çevrenin tüketilmesinin karşısında 
olacak, ülkenin geleceğine sahip çıkacaktır. 

Emin KORAMAZ
TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MMO: 
TMMOB VE BAĞLI MESLEK ODALARI 

SERMAYE ÇIKARLARININ ONAY MAKAMI DEĞİLDİR
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TMMOB adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
SOĞANCI’nın, “Bergama-Ovacık Altın Madeni 
İşletmesinin Ayrıcalığına Son Verilmelidir” başlık-
lı basın açıklamasına Koza Altın İşletmeleri A.Ş. 
tarafından “TMMOB Başkanı Mehmet SOGAN-
CI’ya Sert Cevap Ya İspat Et, Ya İstifa Et” başlıklı 
basın açıklamasıyla saldırmıştır.

Her şey ortadayken, yasaların arkasına dolanmaya çalışarak, 
yasadışı izinlerle işlem yapmaya çalışan, yıllardır da yasadışı 
işlemleri sürdüren şirket yetkilisi, Koza Altın İşletmesi A.Ş. 
Genel Müdür Yardımcısı Hayri ÖĞÜT’ün haddini aşarak, her 
türlü baskı unsurunu kullanarak yaptığı açıklama karşısında 
sessiz kalmayacağımız bilinmelidir.

İlgili firmanın yazılı ve görsel basın yayın organlarındaki 
saldırı ve karalama kampanyası uzun zamandan beri devam 
etmektedir. Siyanür liç yöntemiyle altın işletmesine karşı olan 
diğer birçok kişiden sonra şimdi de TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet SOĞANCI’yı hedef almıştır.

TMMOB Başkanı hedef alınarak tüm örgüte yapılan bu 
saldırının cevabı her alanda verilecektir.

TMMOB, 40.Dönem Olağan Genel kurulunda alınan 
“...TMMOB’nin bu talan yasası başta olmak üzere, si-
yanürlü altın işletmeciliğine karşı durması, yerellerde 
geliştirilen direnişlerde yerini alması yönünde gereken 
tüm çalışmaları önümüzdeki dönem hayat geçirme..” 
kararının gereğini yerine getirmektedir.

Açıklamayı yapan Hayri ÖĞÜT İngiliz sefareti bina-
sında şirket merkezi ve şirketin gazetesiyle, Türkiye’yi yöne-
teceğini sanmaktadır. İşgal zamanından kalma, anlayışlarıyla 
iktidardan aldığı güçle, saldırmakta, terör estirmektedir. 

Ancak bilmelidir ki; TMMOB ve Birliği oluşturan Odaları, 
küresel kapitalizmin neolibaral politikalar aracılığıyla azgın 
saldırılarına karşı dün olduğu gibi bugünde mücadelesine 
devam edecek, halkın malı olan doğal kaynakların talan 
edilmesine, doğanın ve çevrenin tahrip edilmesine karşı 
halkın yanında yer almaya devam edecektir. 

Cemalettin KÜÇÜK
TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

METALURJİ MO: 
TMMOB VE ODALARI 

MÜCADELENİN MEYDANLARDA KAZANILACAĞINI BİLİR

Birlik Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Soğan-
cı, kesinleşmiş yargı kararları ile hukuka aykırılığı 
defalarca ispatlanmış olan Bergama Ovacık-Çam-
köy altın madeninin yeniden açılmasına yönelik 
faaliyetler üzerine 24 Şubat 2009 tarihinde bir 
basın açıklaması yapmıştır.

Bu açıklama karşısında Koza Altın İşletmeleri A.Ş. 
Birlik Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Soğancı’yı tehit 
eden ve hedef gösteren bir açıklamalayla karşılık vermiştir.

Koza A.Ş.’nin bu açıklamasından da anlaşılacağı üzere 
(Amerikan filmlerinin etkisinden kaynaklansa gerek) şirket 
yetkilileri, “kovboy” anlayışıyla yargı kararlarını hiçe sayma-
larının üzerini örtmeye çalışmaktadırlar.

Ülkemizde yargı kararlarının uygulanmaması bir 
alışkanlık haline gelmiştir. Bu anlayıştan etkilenen şirket 
yetkilileri sözlerini ve hedeflerini dahada ileriye taşımaya 
çalışmaktadırlar.

Ancak atladıkları yada anlayamadıkları, yaptıkları iş-
lerle ilgili uygulamaların dünyadaki örneklerinin ve 
sadaka anlayışıyla insanları köleleştirme yöntemleri-
nin artık herkesçe biliniyor olmasıdır. Bu kapsamda 
halk, toprağına, suyuna sahip çıkması gerektiğini de 
bilmektedir.

Şirket yetkilileri tarafından yapılan tehditin sadece 
Birlik Başkanımız Soğancı’ya karşı olmadığının bilinmesi ge-
rekir. Zira tehdit hepimizedir, tüm TMMOB camiasınadır..

Yargı kararlarına uymayanlar ve gereğini yapmayanlar bir 
gün mutlaka işledikleri bu suçun hesabını yargı karşısında 
vereceklerdir. 

A.Erhan ANGI
TMMOB
METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİNDEN 
KOZA ALTIN İŞLETMELERİNE YANIT
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TMMOB ve bağlı odalarının bilimden, mühendislik-
ten-mimarlıktan, hukuktan ve kamu yararından yana 
tavrı “altıncı” sermayeyi rahatsız etmiş olacak ki Koza 
Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından hem birliğimizi hem 
de birliğimiz yönetim kurulu başkanı Mehmet Soğancı’yı 
hedef alan gerçek dışı iddialarla dolu bir basın açıklaması 
yapılarak kamuoyu yanıltılmaya çalışılmıştır.
TMMOB VE MESLEK ODALARI BİLİM VE TEK-
NİKLE BÜTÜNLEŞMİŞ MÜHENDİSLİK DİSİPLİN-
LERİNİN GEREKLERİ VE BAĞIMSIZ YARGI KARARLARINI 
ESAS ALIRLAR.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Soğancı, 24 Şubat 
2009 tarihinde yaptığı “Bergama-Ovacık Altın Madeni İşletmesinin 
Ayrıcalığına Son Verilmelidir” başlıklı basın açıklaması, TMMOB 
geleneklerine ve hukuka duyulan saygının bir başka ifadesidir ki, 
TMMOB, toplum ve kamu yararını herkesin ve her şeyin üstünde 
tutmakta olduğunu bir kez daha göstermiştir.
Bilinmelidir ki;  TMMOB VE BAĞLI ODALARI ; “Yüreğimizdeki 
insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp 
atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve 
sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her 
çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlı olma...” 
geleneğinden gelen ve mücadele sathını bu çizgiden ayırmadan ça-
lışan Birliğimizin bu günkü sesi olan Birlik Başkanımız Sn Mehmet 
Soğancı‘nın yaptığı açıklamaların hepsi “ bilimi ve tekniği sadece ve 
sadece emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı türlü ça-
bayı sarfeden mühendis ve mimarlarının inançlı ve kararlı sesidir.”
Aslında; bu gün Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin sesi 
olan kimliklere yapılan “hodri meydan” nidalarındaki lisanı ve 
üslubu bozuk Koza Altın İşletmelerinin tavırlarındaki telaş, altın 
avcılığı emellerindeki yıkılışın göstergesidir. Bu ülkede kamu malla-
rımızın ve halkımıza ait tüm kaynaklarımızın kullanımındaki haklı 
mücadelelerin, anayasal haklarımızın topluma ait olduğunun bir kez 
daha yargı denetimi altında oluşundan kaynaklı tahammülsüzlüğün 
göstergesidir.

Ve bir kez daha bilinmelidir ki; TMMOB VE BAĞLI 
ODALARI; ülke topraklarının her değerine TOPLUMCU 
GELENEĞİNİ, AYDINLANMACI KİMLİĞİNİ ve ÜLKE 
KALKINMASININ TEMEL TAŞI OLAN MÜHENDİS 
VE MİMARLARININ bilimden nefes alan bu toplumun 
teknik gücünü yansıtır. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Mehmet SOĞANCI, Bergama - Ovacık Altın Madeni 
İşletmesinin Ayrıcalığına Son Verilmelidir” başlıklı basın 
açıklamasında “Kesinleşmiş yargı kararları ile hukuka ay-

kırılığı defalarca ispatlanmış olan Bergama Ovacık - Çamköy altın 
madeninin yeniden açılmasına yönelik her türlü idari tasarrufta 
bulunarak, bu durumun sürmesine izin veren ve bundan sonra da 
bu tutumu sürdürecek herkes, kamu görevlileri de dahil olmak üzere 
suç işlemiş olacaktır.” diyerek Birliğimizin görüşlerini kamuoyuna 
aktarmıştır.
Sn. Mehmet SOĞANCI‘nın yaptığı kamuoyu bilgilendirmesi, 
TMMOB geleneklerine ve hukuka duyulan saygının bir başka ifa-
desidir ve bu açıklaması ile TMMOB‘un toplum ve kamu yararını 
herkesin ve her şeyin üstünde tutmakta olduğunu bir kez daha 
göstermiştir.
Altın şirketi bilmelidir ki, TMMOB ve Bağlı Meslek Odaları sermaye 
çıkarlarının onay makamı değildir. TMMOB ve Meslek Odaları bilim 
ve teknikle üretimden gelen Mühendislik ve Mimarlık disiplinlerinin 
gerekleri ve bağımsız yargı kararlarını esas alırlar. 
Bilim, Mühendislik ve Halkımız Sermayenin talanına karşı yaptığı 
mücadeleyi kazanmıştır. Bergama bir eşiktir. Bergama‘daki süreci 
kaybeden sermayenin memleketimizi talan etme hesapları tutma-
mıştır..
DOĞANIN VE EMEĞİN SÖMÜRÜSÜNDEN BESLENEN 
KAPİTALİZMİN KAR HIRSI DÜNYASINDA DOĞANIN VE 
HALKLARIN YAŞAMININ HİÇBİR ÖNEMİ YOKTUR.
ÇÜNKÜ KAPİTALİZMİN DÜNYASINDA EKMEK, SU TOPRAK 
VE HÜRRİYET SATILIKTIR .... 

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
YÖNETİM KURULU 

PEYZAJ MO: EKONOMİK VE SİYASAL GÜÇ YOLUYLA 
HER ŞEYİ YAPABİLECEĞİNİ SANANLAR, 

TOPLUMCU GELENEK VE DAYANIŞMANIN GÜCÜ KARŞISINDA 
ER YA DA GEÇ BOYUN EĞECEKLERDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SO-
ĞANCI, 24 Şubat 2009 tarihinde Bergama-Ovacık 
Altın Madeni İşletmesinin Ayrıcalığına Son Veril-
melidir başlıklı bir Basın Açıklaması yapmış; hemen 
ardından söz konusu altın madeni işletmecisi Koza 
Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından TMMOB Başkanı 
Mehmet Soğancı’ya Sert Yanıt: Ya İspat Et ya İstifa 
Et başlığı ile bir açıklama yayınlanmıştır.
Petrol Mühendisleri Odası, kuruluşundan bu yana uzmanlık 
alanlarını ilgilendiren konularda kamuoyunu bilgilendiren, 
bilimdışı uygulamalar karşısında ilgilileri uyaran, marjinal ve 

kendilerini ayrıcalıklı olarak tanımlayanların çıkarları 
yerine kamu çıkarlarını savunan geleneksel anlayışı 
çerçevesinde ; Anayasal bir meslek örgütü olan Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sayın Mehmet Soğancı’nın açıklamasının 
yanındadır ve Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcısı Sn. Hayri Öğüt’ün ilgili yazılı saldırısını şid-

detle kınamaktadır. 
Basın ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.
TMMOB PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET KUL

PETROL MO: ALTIN İŞİNDE TALİHSİZ POLEMİK 
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Bergama Ovacık Altın Madeni İşletmesine 
yönelik olarak alınan yargı kararları, bilirkişilik 
kurumunun yıpratılması ve mahkeme süreçleri-
ni etkileme yönünde çabalara ilişkin, TMMOB 
adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğan-
cı 24 Şubat 2009 tarihinde bir basın açıklaması 
yapmıştır. 

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra, söz konusu şirket adı-
na bir basın açıklaması yapılmıştır. Söz konusu açıklama 
“TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı’ya Sert Yanıt Ya İspat 
Et ya İstifa Et” talebiyle başlayıp, “devletin yetkili organlarına” 
TMMOB’yi ve Sayın Mehmet Soğancı’yı hedef göstermekte 
ve “Hodri Meydan” diyerek bitmektedir. 

İlgili şirket tarafından yapılan bu açıklama, içeriği ve üslubu 
yanında, dil bilgisi kurallarından habersiz hali nedeniyle, 
TMMOB gibi köklü ve kamu yararına çalışan bir örgütün 
ve bağlı odalarının yanıtını hak etmemektedir. Sözü geçen 
şirketin saldırgan yöntem ve üslubu, içine düştükleri derin 
bir yenilginin dışa yansıması olarak değerlendirilmelidir. 

Bununla birlikte, konunun gerek Türkiye ve bu işletmenin 
içinde yer aldığı bölge açısından önemi, gerek TMMOB ve 
bağlı odalarının son dönemde, özellikle yargı denetimi gibi 
Anayasal bir hakkını kullandığı için, iktidar çevrelerinin 
hedefi haline getirilmesi aşağıdaki açıklamayı gerekli kıl-
mıştır.

“TMMOB ve bağlı odaları son dönemde giderek 
artan toplumsal, çevresel ve kentsel yağmanın ve 
yağmacıların karşısında, onurlu duruşunu koşullar 
ne olursa olsun sürdürmeye devam edecektir. Bu 
süreçte Odamıza ve Odamız üyesi bilirkişilere yö-
nelik basın yayın organları yoluyla, mahkemelerden 
alınan durdurma kararlarına karşın, yürütülen kara-

lama kampanyaları işe yaramamıştır. Benzer biçimde, 
Odamız üyeleri Prof. Dr. Sezai Göksu, Yrd. Doç. Dr. Funda 
Aysel ve Yrd. Doç. Dr. Hayat Ünverdi’nin yukarıda sözü 
geçen konuya ilişkin üstlendikleri ve bağımsız ve uzmanlık 
bilgisi çerçevesinde yürüttüklerinden emin olduğumuz bi-
lirkişilik görevleri ile ilişkili olarak haklarında açılan davada 
aklanmaları da, karşı karşıya kalınan bütün olumsuzluklara 
karşın, bağımsız bilirkişilik ve yargı sürecinin mümkün oldu-
ğunu bir kez daha göstermiştir. TMMOB ve bağlı odalarının 
uzun ve onurlu geleneği, toplumsal çıkarları koruyacak gücü 
her koşulda üretecek ve bu konunun bundan sonra da yakın 
takipçisi olacaktır. 

Ekonomik ve siyasal güç yoluyla her şeyi yapabileceğini sa-
nanlar, toplumcu gelenek ve dayanışmanın gücü karşısında 
er ya da geç boyun eğeceklerdir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. 

TMMOB
ŞEHİR PLANCILARI ODASI YÖNETİM KURULU

ŞPO: 
EKONOMİK VE SİYASAL ERKE GÜVENENLER 

TOPLUMUN GÜCÜ VE SAĞDUYUSUNA 
SAYGI DUYMAK ZORUNDA KALACAKLAR

Birlik Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Soğan-
cı, kesinleşmiş yargı kararları ile hukuka aykırılığı 
defalarca ispatlanmış olan Bergama Ovacık-Çam-
köy altın madeninin yeniden açılmasına yönelik 
faaliyetler üzerine 24 Şubat 2009 tarihinde bir 
basın açıklaması yapmıştır.

Bu açıklama karşısında Koza Altın İşletmeleri 
A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Hayri Öğüt’ ün, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’yı hedef alan 
tehditkar yaklaşımını ve TMMOB bünyesindeki Üye olan 
350.000 Mühendis, Mimara yapılmış olarak kabul ediyor, 
Tekstil Mühendisleri Odası olarak kınıyoruz. Birlik Başka-
nımız ve şahsında TMMOB’ye sahip çıkıyoruz. 

TMMOB ve bağlı Odaları, 55 yıl boyunca, tüm 
çalışmalarında meslek ve uzmanlık alanlarından 
hareketle bilim ve tekniği referans alan, yasa ve 
yönetmelikleri bulunan birer kamu kurumu nite-
liğinde meslek kuruluşlarıdır. Mühendis, mimar ve 
şehir plancıları olarak bizler, toplumsal yaşamın 
biçimlenişine dair görüş, öneri ve çözümlerini 
siyasal kaygı gözetmeksizin beyan edecegiz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB
TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

TEKSTİL MÜHENDİSLERİNDEN 

KOZA ALTIN İŞLETMELERİNE YANIT
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Kamu yararı kavramı, şirketlerin - kişilerin özel 
çıkarları yerine, toplumun uzun süreli ve ortak 
yararını gözeten bir anlayışı ifade eder. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı, özel mülkiyetin 
dahi kamu yararına aykırı olarak kullanılamaya-
cağını hükme bağlamıştır. 

Bu çerçevede, Türkiye’nin yeraltı kaynaklarına ilişkin 
politikalarının ve uygulamalarının, kamu yararına uyarlı 
ve doğaya saygılı bir anlayış içinde, koruma - kullanma 
dengesi gözetilerek oluşturulması gerektiği açıktır. Bu 
durumu kamu adına denetleme görevi de, halkın mühen-
disine düşer...

Bu görevin, altın madenciliği faaliyetleri ile ilgili temel 
soruları basittir: 

Türkiye’de ve dünyada altın hangi “yaşamsal hizmetlerde” 
kullanılmaktadır? 

Çıkartılan altının katma değerinin yüzde kaçı ülkede 
kalmaktadır?

Altın madenciliğinden elde edilen gelirin yüz binde kaçı 
ormanları, tarım alanları, zeytinlikleri tahrip edilen yöre 
halkına geri dönmektedir?

Madencilik faaliyetlerinin kısa vadede yarattığı çevre kir-
liliği ile uzun vadede yaratabileceği riskler kimin hesabına 
yazılmaktadır?

Türkiye’de yabancı şirketler tarafından yürütülen altın 
madenciliği faaliyetlerinde, bu basit soruların yanıtlarını 
biliyoruz, halka anlatıyoruz. Toprağımızın altından çıkar-
tılan altının katma değeri yurt dışına transfer edilmekte, 
tarım alanları ve tarımsal gelir olanakları ellerinden alınan 
üreticimiz - köylümüz daha da yoksullaşmakta; türlü yön-
temlerle birbirine düşürülmektedir. Kısaca, altınının katma 

değeri buharlaşırken; doğal - iktisadi ve sosyolojik 
tahribatı bu topraklara “armağan” kalmaktadır. 

Halkın mühendisi, kendi uzmanlık alanları üzerin-
den elbette bu süreci deşifre edecek, halkının ve 
ülkesinin yanında bir tutum alacaktır. Bu tutum, 
doğal olarak yurtseverleri yanına, rant severleri 
karşısına alıcı bir etki yaratmaktadır. 

Bizler, halkın mühendisi ile sermayenin hizmetkârlarını 
birbirinden hemen ayırabilecek deneyime sahibiz. Yurt 
sevmek ile rant sevmek arasında tüm tutum ve davranış-
lara yansıyan keskin farklar, bu ayrımı çoğu zaman görünür 
kılmaktadır. 

TMMOB ortamı, bilimsel - hukuksal düzlemde yürüttüğü 
demokratik hak arama mücadelelerinin, kabadayılıkla kar-
şılanmaya çalışılmasını da sürpriz saymaz. Çünkü yaşanan 
arabesk süreç, küresel güç odaklarına teslimiyetlerini arz 
etmiş olanların, halka kabadayılık yapmasını “mesele-i 
adiye” haline getirmiştir. 

Halkın haklarını ve ülkenin kaynaklarını her kademeden 
sermayeye peşkeş çekme sürecine yurtsever kadrosu ve 
üyeleriyle karşı duran TMMOB ve bağlı odalar, bu emper-
yalist sömürüye HODRİ MEYDAN dedikleri için halkın 
mühendislerinin kurumlarıdırlar. 

Dolayısıyla, bir şirketin yöneticisinin söylediği “hodri 
meydan” hezeyanı, bizler için yeni bir durum yaratma-
maktadır. 

Basın ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Dr. Gökhan GÜNAYDIN
TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ZMO: 
KAMU YARARINA OLMAYAN ALTIN MADENİ İŞLETMECİLİĞİ, 

KAMU ZARARINADIR !..
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Biz bu insanlık suçuna ortak olmak istemiyoruz!
Bir halk katlediliyor. Günlerdir Gazze’yi havadan, karadan, 
denizden kuşatan ve bombalayan İsrail Devleti soykırım 
uyguluyor, uluslararası hukuğu ihlal ediyor ve insanlık suçu 
işliyor. Gazze’de öldürülen çocukların dünyaya yansıyan 
görüntüleri yüreğimizi yakıyor, uykularımızı bölüyor. ABD 
yönetimi destekli İsrail Devleti’nin savaş makinesi pervasızca 
ölüm kusuyor.
Bizler, bu ülkenin insanları; kadını erkeğiyle, işçisi işsiziyle, 
köylüsü, memuru, esnafı, tüccarı, işvereni, sanatçısı, yazarı, 
aydınıyla, dünyayı yönetenlerin duyarsızlığına isyan ediyoruz. 
Vicdanımızın gözüyle görüp vicdanımızın sesiyle haykırıyoruz: 
Her türlü şiddete ama’sız karşıyız. Çocukların ölü bedenleri 
üzerinde yükselecek her türlü zaferi lanetliyoruz. Ve biz 
biliyoruz ki İsrail Devleti’nin hukuksuz, ölçüsüz, ahlak dışı 
şiddeti, karşı şiddeti körüklüyor. 
Biz Türkiye halkı, Büyük Millet Meclisi’ne, Hükümete, 
partilere sesleniyoruz: Artık sözler ve nutuklar yeter. Artık 
böyle bir insanlık suçu karşısında iç siyaset hesapları yeter. 
Ülkemizi yönetenlerin harekete geçmesi için daha ne kadar 
bebek ölümü, ne kadar sivil kayıp, ne kadar acı, ne kadar kan 
ve gözyaşı gerekiyor size? Biz, “artık yeter” diyoruz. 
Hükümeti ve bütün siyasal partileri BM Güvenlik Konse-
yi’nde varlık göstermeye çağırıyoruz. 
Derhal ateşkes sağlanması için, Türkiye’nin bütün taraflarla 
ilişkiye geçmesini,
Türkiye’nin içinde yer alacağı bir barış gücünün hemen 
bölgeye gönderilmesini,
Gazze’ye ambargonun hemen kaldırılmasını ve insani yardı-
mın en geniş ölçülerde hemen ulaştırılmasını,
Ve somut bir yaptırım olarak İsrail’le bütün askeri işbirliği 
anlaşmalarının ve askeri ihalelerin iptal edilmesini talep 
ediyoruz
Bugün hepimiz Filistinliyiz. Ölü bebeğini ağlayarak kucağında 
taşıyan babayız, çocuğunu yitiren anneyiz, bir gençkızın do-
yamadan yitirdiği sevgilisiyiz, savaşta doğup savaşta büyüyen 
Gazzeli çocuğuz. Ve biz bugün, kendi devletinin uyguladığı 
şiddetin suçunu ve lanetini taşımak zorunda bırakılan, 
devletinin zulmüne karşı sesini yükselten cesur ve barışçı 
Yahudiyiz.

BİZLER BU İNSANLIK SUÇUNA ORTAK OLMAK 
İSTEMEYEN HERKESİ 

KATLİAM DURUNCAYA KADAR
HERGÜN SAAT TAM 18:00’DE

3 DAKİKA SÜREYLE
FİLİSTİN İÇİN SES VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ.

HERGÜN SAAT TAM 18:00’DE FİLİSTİN İÇİN SES 
VER.

BAĞIR, KORNA ÇAL, SİREN ÇAL, DÜDÜK ÇAL, 
ÇAN ÇAL.

KATLİAM DURUNCAYA KADAR.

DiSK
KESK
TMMOB
TTB
TÜRMOB
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
TÜRK ECZACILARI BiRLiĞi
TÜRK DiŞ HEKiMLERi BiRLiĞi
TÜDEF
ÇİFTÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

 

İSRAİL’İN FİLİSTİN’DE UYGULADIĞI KATLİAM 
DURDURULMALIDIR!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDB, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, TÜDEF ve Çiftçi 
Sendikaları Konfederasyonu, Filistin’de yaşanan katliama karşı Türkiye genelinde yapılacak eyleme çağrı için 7 Ocak 
2008 tarihinde Taxim Hill Otel’de bir basın toplantısı düzenlediler. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın da katıldığı toplantıda ortak metin TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Gençay Gürsoy tarafından okundu.

•basın açıklamaları •basın açıklamaları •basın açıklamaları                                                                                                                   basın açıklamaları •basın açıklamaları •basın açıklamaları
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İsrail’in Filistin halkına karşı vahşice saldırıları artarak 
sürüyor. Faşist Nazi Almanya’sında soykırıma uğrayanların 
torunları, şimdi Filistin halkına soykırım uygulaması yapıyor. 
İsrail, ABD emperyalizmi ve savaş lobilerinin bölgedeki ileri 
karakoludur ve emperyalizm adına bölgede üstlendiği görevi 
yapmaktadır.

Gazze’ye atılan her bomba sıkılan her kurşun Filistin halkına-
dır, çocuklaradır, kadınlaradır, sivil halkadır, Filistin halkının 
özgürlük mücadelesinedir...

Filistinli bir kadın abluka ve saldırılar karşısında şöyle diyor: 
“Tek dileğim hepimizin bir arada ölmesi... Böylece hiçbirimiz 
bir diğerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşamayacak...” 

TMMOB’nin yüreği annesini, babasını kaybeden çocuklarla, 
çocuklarını kaybeden anne ve babalarla, tüm Filistin halkıyla 
birlikte atıyor.

İsrail’in Filistin halkına karşı insanlık dışı saldırıları derhal 
durdurulmalıdır.

İsrail’in Filistin halkına karşı Gazze’de uyguladığı abluka ve 
tecrit kaldırılmalıdır.

Filistin halkı gıda ve ilaç başta olmak üzere her türlü gereksi-
nimini özgürce ve kısıtlama olmaksızın sağlayabilmelidir.

İsrail işgal altında tuttuğu Filistin topraklarından derhal 
çekilmelidir...

Filistin’e Barış Gücü yerleştirilmesi bir aldatmacadır. Filistin 
Halkının özgürlük mücadelesinin bastırılmasının bir aracı 
olarak emperyalizmin jandarmalığını yapmak üzere planlan-
maktadır ve kabul edilemez.

TMMOB, İsrail’i, onun Filistin halkına yaptığı katliamları 
destekleyen başta ABD ve tüm emperyalist güçleri ve bu 
saldırıya sessiz kalanları lanetlemektedir. 

Filistin halkına yapılanların unutulmayacağını biliyor ve 
insanlığın bu büyük trajedisinin hesabının bir gün mutlaka 
sorulacağına inanıyoruz.

TMMOB, direnen Filistin halkının yanındadır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

FİLİSTİN HALKI YALNIZ DEĞİLDİR !!!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 13 Ocak 2009 tarihinde İsrail’in Filistin’e yönelik devam eden 
saldırıları üzerine bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB, 15 Şubat 2009 Pazar günü, DİSK, TÜRK-İŞ ve 
KESK’in Kadıköy’de gerçekleştireceği “Emek ve Demokrasi 
Mitingi”ne katılım sağlayacaktır.

Yönetim Kurulumuz 31 Ocak 2009 tarihinde yaptığı top-
lantıda aldığı kararla, üç emek örgütünün ortaklaşa düzen-
lediği mitinge katılım sağlanması yönünde çalışma yapmak 
üzere İstanbul İl Koordinasyon Kurulumuza görev vermiştir. 
İstanbul İKK, bu görevin gereğini yerine getirecek her türlü 
çalışmayı büyük bir sorumlulukla yürütmektedir.

15 Şubat’ta TMMOB pankartı altında mühendisler, mimarlar, 
şehir plancıları “krizin bedelini ödemeyeceğiz” diyecekler-
dir.

Kapitalist küreselleşmenin krizi bizim krizimiz değildir. Bu 
kriz vahşi kapitalizmin “kar daha fazla kar, sömürü daha fazla 
sömürü düzeninin” krizidir. Bu kriz, “Üsttekine han hamam, 
alttakine din iman düzeni”ni sürdürücülerinin krizidir. 

“Kriz bize teğet geçer” diyenler, size sesleniyoruz: “Biz bu 
krizin bedelini ödemeyeceğiz.” İşten atmalara, düşük maaş 

zamlarına, yoksulluğa, işsizliğe, zamlara ve anti demokratik 
uygulamalara karşı yurdun dört bir yanında sesimizi daha da 
yükselteceğiz. Kapitalist küreselleşmenin krizinin faturasının 
bize, emekçilere, ücretiyle geçinenlere, yoksullara, alttakilere 
çıkarılmasını asla kabul etmeyeceğiz 
Dünya Bankası, IMF, AB ve benzeri kuruluşların dayattığı 
yapısal uyum programlarıyla yalnızca “zam ve zulüm düzeni” 
getirenlere, ekonomiyi üretime değil ranta dayandırıp, her 
sıkıştıklarında faturayı halka kesenlere, AKP’ye “Artık Ye-
ter” diyoruz. Kapitalist küreselleşme sürecine eklemlenme 
doğrultusunda IMF ve Dünya Bankası nezdinde karnesi “A” 
olan AKP’ye “Dur” diyoruz. 
Şimdi küresel kapitalizmin küresel krizine karşı Türkiye’nin 
tüm alanlarını mücadele alanı haline çevirme zamanıdır.
Şimdi 15 Şubat’ta İstanbul’da Kadıköy’de buluşma zama-
nıdır.
Mehmet Soğancı
TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB 15 ŞUBAT İSTANBUL MİTİNGİNE KATILACAK
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 15 Şubat 2009 Pazar günü Kadıköy’de gerçekleştirilecek “Emek 
ve Demokrasi Mitingi”ne katılımla ilgili bir basın açıklaması yaptı.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın üniversitelere gön-
dermiş olduğu 17 Kasım 2008 tarihli yazı, Birliğimizce tam 
anlaşılamamış, yanlış bir yoruma meydan vermemek ve ko-
nunun açıklığa kavuşturulması için YÖK Başkanlığı’ndan 
randevu talep edilmişti. Bu görüşme talebine bugüne kadar 
yanıt verilmemiştir. 

YÖK Başkanlığı’ndan beklentimiz, “konunun yanlış anla-
şıldığını, seçimle görev almış öğretim görevlilerinin bu yazı 
kapsamında değerlendirilemeyeceği yönünde kamuoyunu 
bilgilendirecek bir açıklama” iken, YÖK bunun tam tersine 
düzeltilemeyecek bir tekzip metnini kendi web sitesinde 
yayımlamıştır. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Basın ve Halkla İlişki-
ler Müşavirliği, Akşam Gazetesi’nin “Yok Hocam Dersi-
ne Bak” manşetiyle yaptığı haber hakkında 06.01.2009 
tarihinde “Düzeltme” metni yayımlamıştır. Bu düzeltme 
metninin altına da YÖK Yasası’nın 38. maddesi eklenmiştir. 
Düzeltme metninde, 

“Haberde de yer aldığı gibi bahsi geçen yazıda; çeşitli 
kamu kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının yönetim veya 
denetim organlarında görev yapmalarının ancak 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu’nun 38. maddesine göre olabile-
ceği belirtilmiştir. Ancak kurumumuza, aynı Kanun’un 36. 
maddesine göre yükseköğretim kurumlarında çalışan öğre-
tim elemanlarının 38.maddede belirtilen koşulları yerine 
getirmeden bunu gerçekleştirdikleri şeklinde duyumlar 
gelmiştir. Yazı, öğretim elemanlarının görevlendirilmesinin 
ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilmesine dikkat 
çekilmesi amacıyla yazılmış ve üniversitelerimize gönde-
rilmiştir.Üniversite öğretim elemanlarımızın 2547 sayılı 
Kanun hükümlerine göre, kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev 
almaları önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. 
İlgili yazıda sadece, öğretim elemanlarının bu tür görev 
almalarının 2547sayılı Kanun’un 38. maddesine uygun 
yapılması hususuna dikkat çekilmiştir. Ayrıca bahsi geçen 
haberde iddia edilenin aksine Yükseköğretim Kurulu Baş-
kanlığı’ndan Anayasa’ya aykırı bir yazının üniversitelere 
gönderilmesi söz konusu değildir.

Kamuoyuna duyurulur.”

denilmektedir.

Bu “düzeltme” metni, YÖK’ün üniversitelere göndermiş 
olduğu yazının yanlış anlaşılmadığını, habere konu eleşti-

rilerin yerinde olduğunu ortaya koymuştur.

Çünkü YÖK Yasası’nın 38. maddesindeki,

(Değişik: 29/5/1991 – 3747/4 md.) Öğretim elemanları; 
ilgili kurumlar ile kendisinin isteği, Üniversite Yönetim 
Kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç 
duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca 
yürütülmek kaydıyla, Bakanlıklarda, Silahlı Kuvvetler 
ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Adli 
Tıp Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Türk 
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kamu kuruluşlar 
ve kamu yararına çalışan kuruluşlar veya gerçek kişiler 
tarafından kurulan vakıflar ile kanunla kurulmuş sosyal 
güvenlik kurumları ile kamuya yararlı dernekler ve bun-
ların iştiraklerinde, araştırma-geliştirme kurumları ve 
diğer kamu kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebi-
lirler. Bu şekilde görevlendirilenler (Adli Tıp Kurumu ile 
vakıflarca kurulmuş hastaneler, sağlık merkezleri, sağlık 
ocakları ve gezici sağlık araçları hariç) döner sermayeden 
yararlanamazlar. Ancak ilgili bulunduğu Yükseköğretim 
kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları 
devam eder. Yükseköğretim Kurulunun isteği ve ilgili kamu 
kuruluşunun onayı ile yükseköğretim kurumları veya bi-
rimleri, ilgili adli mercilerin talebi ile adli tıp mevzuatı 
çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda 
resmi bilirkişi olarak görevlendirilebilirler.” 

biçimindeki düzenlemede, öğretim görevlilerinin üyesi 
oldukları kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının 
yönetim ve denetim organlarında görev almalarını engel-
leyen bir durum söz konusu değildir. 

Bu madde, özlük işlem ve hakları görev aldıkları üniver-
sitelerde kalmak kaydıyla başka kamu kurum, kuruluş ve 
kamu yararına çalışan derneklerde bir ücret karşılığı çalışan 
öğretim görevlilerinin durumunu düzenlenmektedir. Bu 
ilişki, ya kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarından 
doğan bir talep ya da öğretim üyesinin kendi talebi ile bir 
alanda danışmanlık, araştırma, bilirkişilik hizmeti biçimin-
de ifade edilen hizmet sunumudur. 

38. maddede, öğretim üyesinin üyesi olduğu kamu kuru-
mu niteliğinde bir meslek kuruluşunun ya da bir derneğin 
yönetim ve denetleme kuruluna seçilmesinden bahse-
dilmemektedir. Aksi hal zaten düşünülemez. Çünkü bir 
bilim insanının üyesi olduğu bir kurumun yönetim ya da 
denetleme organına seçilmek için üniversite yönetiminin 
onayına bağlı olması, o ülkenin demokratik bir hukuk 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, YÖK Başkanlığı’nın üniversite öğretim elemanlarının meslek 
örgütlerinin yönetim ve denetim organlarında yer alamayacağına ilişkin açıklaması ve basında yer alan haber üzerine 
yayımladığı tekziple ilgili olarak 13 Ocak 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

YÖK NE DİYOR ANLAYAMADIK!
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devleti, üniversitelerin de özgür olmadığının itirafından 
başka bir şey olmasa gerek. 38. madde, üniversite dışında 
bir kurumla istihdam ilişkisine giren öğretim elamanının 
özlük haklarının ne olacağını düzenlemiştir. Bu madde, 
seçme ve seçilme haklarına kadar bir müdahaleyi meşru 
kılacak bir yoruma tabi tutulamaz.

Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan TMMOB 
ve bağlı odalar tıpkı YÖK gibi Anayasa’nın belirlediği ge-
nel idare sistemi içinde yer alan kamu tüzelkişiliğine haiz 
kuruluşlar olup, nihayetinde her ikisi de kamu hizmeti 
sunan kuruluşlardır. Mühendislik-mimarlık fakültelerin-
den mezun olup, bu alanlarda lisansüstü eğitime devam 
ederek öğretim görevlisi sıfatı kazanmış meslek mensupla-
rının üniversitede öğretim görevlerini sürdürebilmeleri için 
TMMOB’ye bağlı meslek odalarına üye olmaları TMMOB 
Yasası gereğidir. Üstelik bu durum ülkemize özgü bir durum 
da değildir. Mühendislik ve mimarlık alanındaki bilgi pay-
laşımı nesnel bir zorunluluk olup, aksi hal bilimin gelişimini 
durdurur. Bilimsel bilginin tüm dünya ölçeğinde paylaşı-
mı kaçınılmaz bir maddi gerçeklik iken, ülkemizde pratik 
alanla kuramsal alanın birbirinden koparılmak istenmesi 
üniversitelerin var oluş gerekçesine aykırıdır. 

Bu anlamda, YÖK’ün yazısı, öğretim görevlilerinin salt 
bireysel durumlarını ilgilendiren bir yazı niteliğinde de-
ğerlendirilemez. Mühendislik ve mimarlığın pratik alanı ile 
üniversite alanını birbirinden koparmaya çalışan bir içeriğe 
sahip olup, sonuçları bireysel değil toplumsal sonuçlar do-
ğurmaya yöneliktir. Bir öğretim görevlisinin üniversitede 
üstlendiği görev ile üyesi olduğu meslek kuruluşunun 
yönetim ve denetleme organlarına seçilmesi birbiriyle 
çelişen bir durum değildir. Çelişen durum, “üye olduğun 
kuruluşun yönetim ve denetleme organına ancak benim 
iznimle seçilebilirdin” yaklaşımıdır. Aslında bu yaklaşım, 
öğretim görevlilerinin üzerine bir baskı unsuru eklemenin 
yanında, pratik ve bilimsel bilgi paylaşımını YÖK’ün icaze-
tine bırakmak anlamına gelir ki, bu bilimin ve üniversite 
kavramının özüne aykırıdır.

YÖK hepimizin bildiği üzere, 12 Eylül rejiminin ürünüdür. 
Bu baskı rejiminin Anayasası ve Yasası, öğretim görevli-
lerinin Oda organlarına seçilmesini bir koşula bağlama-
mıştır. Aradan 28 yıl geçmiş, asır değişmiştir ve gelinen 
noktada, hakların kullanımı için icazet istenmektedir. 12 
Eylül darbecilerinin dahi böyle bir istekte bulunmadığı ve 
bugüne kadar seçilme hakkının tartışma konusu edilme-
diği bir anayasal hakkın bugün, YÖK emrine konu olması 
demokrasi alanında ne kadar yol kat ettiğimizi göstermesi 

anlamında öğreticidir. 

Oysa seçme ve seçilme hakkı öyle bir haktır ki bu hakkın 
özüne hiçbir demokratik hukuk devletinde dokunulamaz. 
Bu nedenle, YÖK’ün üniversitelere göndermiş olduğu 17 
Kasım 2008 tarihli yazı kanunsuz bir emirdir. Bu emre 
uyulmaması Anayasa ve yasalar gereği olacaktır.

Aklın ve bilimin ışığını rehber edinmesi gereken üniversi-
teler, siyasal iktidar ve Cumhurbaşkanı tarafından arkadaş, 
dost, aile doktoru ve benzerine teslim edilmiş durumda. 
“Demokrasi” “özgürlük” kavramları özünden koparılmıştır. 
Rektör atamalarında en çok oyu alan adayları önce YÖK 
sonra Cumhurbaşkanı elemektedir. Üniversiteleri kendi 
içinde kavgalı hale getirenler bununla da yetinmemiş şim-
di de meslek kuruluşları ile kavgaya hazırlanmaktadırlar. 
Bilinmelidir ki bu kavga demokrasi kavgasıdır. Hukuka 
aykırı hiçbir emre “evet” denilmeyecektir. 

İznini almadan bir öğretim görevlisinin bu konudaki gö-
rüşlerini buraya aktarmakta yarar gördük. Çünkü YÖK’ün 
yasal durumu hatırlatmak için gönderdiğini ifade ettiği bu 
yazının sonuçları o kadar da basit değildir. 

“Bir şeyi yapmak için izin almak şüphesiz basit bir işlem 
olarak da tanımlanabilir. Canım bu işi de büyüttünüz de 
denebilir. Sorun, izin almak işleminin kendisi değil, her-
hangi bir insan için olduğu gibi, bir akademisyenin “izinli 
olma ruh haliyle” ile karşı karşıya getirilmesidir. Hayatın 
herhangi bir alanında “izin alarak bir şey” yapma güdüsü 
altında olmanın çizeceği “sınırları” tartışmaya gerek var 
mıdır, bilemiyorum. Sanırım pek çok hocamız bu konuya 
felsefi, psikolojik ve sosyolojik açıdan daha iyi yaklaşacak-
tır. Benim söyleyeceğim şey, tarihi yazanlar, kimseden izin 
alma zorunluluğunu hissetmeyen insanlardır. Dilerdim ki, 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, akademisyenlerin meslek 
örgütlerinde çalışmaları cesaretlendirilsin, hatta akademik 
yükseltme ve atamalarda bu çalışmaların olumlu katkıları 
da olsun.” 

Biz de diyoruz ki, mühendislik ve mimarlık mesleğinin pra-
tiği ile teorisini birbirinden koparmaya çalışanlar, totaliter 
yönetim özleyicileri olabilir. Böyle bir özlem içinde olanları 
üniversite kavramının kendisi reddeder. 

Üniversiteleri yönetebilmek için ya üniversitelerin misyo-
nuna layık olmak gerekir ya da istifa.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Küresel kapitalizmin küresel krizinin yaşandığı bu dönemde 
bile, ülkemizde enerji verimliliğini yükseltmek vazgeçilemez 
bir görev olarak önümüzde duruyor. 

TMMOB ve bağlı odaları enerji konusundaki bilimsel araş-
tırmaları ve teknik uygulamaları “enerji ve enerji verimliliği” 
sempozyumlarında ortaya koymaktadır. TMMOB ve bağlı 
odaları enerji verimliliği konusunda giderek artan sayıda, 
yurdun dört bir yanında bilimsel toplantılar, paneller, sem-
pozyumlar yapmaya devam etmektedir. Bu sempozyumlarda 
üretilen görüşlerin ilgililerince dikkate alınacağına inanmak 
istiyoruz.

TMMOB, toplumun refahı için ucuz, temiz, kaliteli enerji-
nin verimli üretilmesini ve verimli kullanılmasını savunuyor, 
savunmaya devam edecek.

Enerji verimliliği haftası nedeniyle de; enerji ve enerji ve-
rimliliği konusundaki saptamalarımızı görüşlerimizi, bilgi 
ve deneyimlerimizi, toplumun tüm bileşenlerinin bilgisine 
sunacağız. 

Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetlerinin veril-
diği tüm alanlarda, hammadde sağlanmasından enerji üreti-
mine, endüstride, ulaşımda, ısınmada, yapılarda ve açık alan 
aydınlatmalarında, ev aletlerinde enerji verimliliğinin sağla-
masının toplumun refahını doğrudan etkilediği bilinmektedir. 
Enerji verimliliği alanında da mesleki bilgilerimizi toplumun 
hizmetine sunmak için elimizden geleni yapacağız. 

2 Mayıs 2007’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı 
Enerji Verimliliği Yasası bu alandaki en önemli temeli ve 
kaynağı oluşturmaktadır. Yasada belirtilen görev ve so-
rumlulukları yerine getirmek üzere Makina ve Elektrik 
Mühendisleri Odalarımızın kadro ve donanımları hazırdır. 
Yasada öngörülen yönetmeliklerin toplumsal fayda ve kamu 
yararı yaratacak biçimde düzenlenmesi için katkı koymaya 
hazırız. Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu’nda görev alan 
temsilcimiz aracılığı ile sunduğumuz görüş ve önerilerimiz 
ilgililerince dikkate alınmak durumundadır.

Biz biliyoruz: Kaliteli bir yaşam için doğal çevreyi korumak, 
sınırlı kaynakları verimli kullanmak zorundayız.

Yeni bin yıla girerken insanların ulaştıkları ve sürdürmek 
istedikleri yaşam biçimi bilim ve teknolojinin yarattığı 
ürünleri kullanmayı gerektirmektedir. Bu da nüfus artışına 
bağlı olarak daha çok hammadde ve daha çok enerji kulla-
nımı demektir. 

Ülkemizde birincil enerji gereksinimi ortalama olarak yıllık 
%4-5, elektrik enerjisi gereksimi ise %8’lik bir artış göster-
mektedir. Enerji yatırımlarındaki eksiklikler enerji arzında 
sorun yaratacak düzeydedir. Enerji ithalatına harcanan para 
2007’de 35 milyar dolarlar düzeyine ulaşmıştır. Enerjide yük-
sek dışa bağımlılık fiyatlarda istikrarı sağlamanın önündeki 
en büyük engeldir. 

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar ve yaşam pratiğimiz; 
kullandığımız enerji kaynaklarının arzında daralmalar oldu-
ğunu, fazla ve verimsiz kullanımın insanlığın ortak geleceği 
açısından sorunlar yaratma potansiyelini her geçen gün 
artırdığını ve bu nedenle de enerji verimliliğinin yanı sıra 
yeni yenilenebilir kaynaklardan daha çok yararlanmanın 
araçlarının geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Yine bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişmelere bağlı 
olarak enerjinin daha verimli kullanılması ile doğal çevreye 
verilen zararın azaltılabileceği bir gerçekliktir. Enerjinin 
dünya ölçeğinde etkin, verimli kullanılmasının ne derecede 
önemli olduğunu küresel ısınma ve iklim değişikliği konu-
sunda yapılan çalışmalar ortaya koymaktadır.

Enerji alanında yapılan çalışmalar, uygulama ve deneyim-
lerimiz, verimlilik artırıcı önlemlerin alınmasıyla ülkemizde 
üretim ve hizmet sektörü ihtiyacının ve yaşam kalitesinin 
sürdürülebilmesi için gerekli enerjide bir azalma sağlanabil-
mesinin olanaklı olduğunu göstermektedir. 

Enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik olarak:

Enerji Verimliliği Yasası ve bu alanda yapılacak hukuki 
düzenlemeler toplumun refahını artırmanın ve toplumsal 
kalkınmanın bir aracı olarak algılanmalıdır. 

Kömür kullanılan termik santrallerde teknoloji ve tesislerin 
kullanımı ile ilişkili elektrik üretimindeki düşük verimlilik, 
baca gazı salınımındaki kontrolsüzlük çözümlenebilir bir 
sorun olarak önemini korumaktadır. 

Yine elektrik üreten tesislerdeki artan ısı enerjisinin kent, en-
düstriyel tesis ve konut ısıtmasında kullanılabileceğini ortaya 
koyan çalışmalar verimlilik artışı sağlayacak, toplumsal fayda 
yaratacak önemli projeler arasındadır ve ekonomik-teknik 
olarak uygulanabilir durumdadır. 

Ulaşım alanında toplu taşımacılığın desteklenmesi ve yay-
gınlaşması önemli bir çalışma alanıdır. Toplu taşımacılık 
bütün kentsel projeler içinde birinci öncelikli olarak des-
teklenmelidir. 

ÜLKEMİZDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK 

VAZGEÇİLEMEZ BİR GÖREVDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, “Enerji Verimliliği Haftası” dolayısıyla 15 Ocak 2009 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı.
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Motorlu araçlarda, yakma teknolojilerindeki gelişmeler ve 
kullanım talimatlarına uygun zorunluluk getirecek düzenle-
meler önemli verimlik artışlarına neden olacaktır. 

Enerji verimliliği alanında uluslararası ölçekte sürdürülen 
çalışmalar izlenmeli, ulusal ölçekte enerji verimliliği hedefleri 
belirlenmelidir. 

Enerji projeksiyonlarında enerji verimliliği ile kazanılacak 
enerji miktarı sayısal olarak yer almalıdır. 

Enerji verimliliğinin her sektörde ve özellikle halkımızın 
yaşam şartlarını da iyileştirecek şekilde desteklenmesi için 
yeterli kaynak ayrılmalı, destek kaynaklarının belirlenen he-
defleri ve istenen sonuçları alacak şekilde programlanması 
sağlanmalıdır. 

Enerjide %74’ü bulan dışa bağımlılığın payı azaltılmalı, yeni 
ve yenilenebilir kaynakların kullanımı ile bu alandaki AR-GE 
çalışmaları desteklenmelidir. 

Fosil yakıtların çevreye duyarlı, temiz kullanılmasını sağlaya-
cak projeler geliştirilmeli, yeni teknolojiler uygulanmalıdır. 

AKP Hükümeti, “Türkiye’nin enerji sorununun çözümü 
için nükleer santrallere ihtiyacının olmadığını, nükleer 
santral ihalesinden vazgeçilmesi gerektiğini” defalarca 
ifade etmemize rağmen, Mersin/Akkuyu’da yapılması 
planlanan nükleer santral için ihaleye çıkmış ve bunu da 
bir “komedi”ye dönüştürmüştür. 

24 Eylül 2008 tarihinde düzenlenen ihaleye yalnızca 
tek teklif gelmiştir. Bu koşulda ihalenin iptal edilmesi 
gerekirken ihale süreci devam ettirilmiştir. Adı üstünde 
“yarışma” denilen bir ihalede, tek teklif gelmesine karşın 
sürecin devam ettirilmesi öncelikle hukuka ve devlet ihale 
geleneğine aykırıdır. Firmanın verdiği teklif neyle kıyasla-
nacaktır? Kıyaslama olmadan nasıl ihale yapılacaktır?

Baştan “sakat” olan ihalede, dün kafaları karıştıran bir 
gelişme yaşanmış ve teklifin okunmasının ardından firma, 
dünyadaki ekonomik gelişmeleri gerekçe göstererek revize 
teklif vermiştir. 

Daha ihale oturumu yapılmadan Bakanlığa yeni teklif ve-
rilmiş olması ve şartnamede böyle bir hak bulunmamasına 

Amaca uygun kurulmaları halinde, verimlilikte artış sağla-
yacak ve işletilecek kojenerasyon tesislerinin gerekliliğine 
inanılmaktadır. 

Enerji üretiminde verimliği esas alan teknolojik yatırımların 
yapılması için önlemler alınmalı, verimsiz ve kirletici sanayi 
üretim tesislerin kurulması önlenmelidir. 

Yapılar için ısı yalıtım malzemelerinin geliştirilmesi, üretilmesi 
ve kullanımı mali teşviklerle desteklenmelidir. Ayrıca enerji 
verimliliğini yükselten tüm cihaz ve donanımın KDV’si mi-
nimum seviyeye indirilmelidir. 

Elektrik üretim-iletim ve dağıtımında verimlilik sağlayacak 
“iyileştirme” çalışmalarına daha çok kaynak ayrılmalıdır. 

Rüzgâr ve güneşe dayalı elektrik üretiminde gerekli dona-
nımların alt yapısı ve santralların bir an önce tesisi, kamu 
eliyle oluşturulmalıdır.

Mehmet Soğancı
TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı

karşın Enerji Bakanı Hilmi Güler’in yeni teklifin basına 
kapalı açılacağını açıklaması ise kafalarda soru işaretleri 
yaratmıştır. Bakan revize fiyat teklifin resmi evrak olarak 
işlem göreceğini söylerken, her ne olduysa akşam saatle-
rinde bundan vazgeçmiş, iade edileceğini açıklamıştır.

“Siyasal iktidar neyin pazarlığının peşindedir?” merak 
ediyoruz. 

Nükleer santraller tüm dünyada terk edilirken, neden 
siyasal iktidar Türkiye’ye nükleer santral yapılmasında 
bu kadar ısrarlıdır? Bu ısrarın nedeni; Türkiye’nin enerji 
sorununu çözmek değil, ülkemizi nükleer santral endüst-
risine pazar yapmaktır.

Ülkemizin “nükleer santrallerden elektrik üretme mace-
rasına” atılmasına gerek yoktur. Bu komediye derhal son 
verilmelidir.

Mehmet Soğancı
TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 20 Ocak 2009 tarihinde nükleer santral ihalesine ilişkin bir 
basın açıklaması yaptı.

AKP HÜKÜMETİ 

“NÜKLEER SANTRAL İHALESİ KOMEDİSİ”NE SON VERMELİDİR
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Krize, işten atılmalara, yoksulluğa, özelleştirmelere, Filistin’de 
yaşanan katliama ve savaşlara karşı 24 Ocak 2009 Cumartesi 
günü Adana’da bir miting düzenlendi. TMMOB, DİSK, KESK, 
TÜRK-İŞ, Adana Tabip Odası ve Adana Eczacı Odası’nın bir-
likte düzenlediği mitinge binlerce işçi ve emekçi katıldı. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve düzenleyici örgüt 
temsilcilerinin birer konuşma yaptığı mitingde, ortak mücadele 
çağrısında bulunuldu. 

Miting için saat 13:00’de Mimar Sinan Açık Hava Tiyat-
rosu önünde toplanılarak mitingin yapılacağı Uğur Mumcu 
Meydanı’na yürüyüşe geçildi. Yürüyüş sırasında “Krizin yükü 
patronlara”, “Genel grev genel direniş”, “Yaşasın iş, ekmek, öz-
gürlük mücadelemiz”, “Liman işçisi yalnız değildir”, “Katil İsrail, 
işbirlikçi AKP”, “Filistin halkı yalnız değildir” sloganlarını atıldı, 
pankart ve dövizler taşındı.

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

Bu ülkenin aydınlık yürekli, aydınlık beyinli yiğit insanları

Hepinizi bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları 
adına dostlukla selamlıyorum.

Sevgili Arkadaşlar

Bugün, Türkiye’yi kapitalist küreselleşmenin, neo-liberal de-
ğişimin dişlilerine terk eden 24 Ocak kararlarının yıldönümü. 
O günden bugüne özellikle son on yıl içerisinde Türkiye hızla 
bu sisteme entegre olmuştur ve kaybeden yalnızca emekçi 
kesimler, halk kesimleri olmuştur. 

Kapitalist küreselleşmenin krizi bizim krizimiz değildir. Bu 
kriz vahşi kapitalizmin “kar daha fazla kar, sömürü daha fazla 
sömürü düzeninin” krizidir. Bu kriz, “Üsttekine han hamam, 
alttakine din iman düzeni”ni sürdürücülerinin krizidir. 

“Kriz bize teğet geçer” diyenler, size sesleniyoruz: “Biz bu 

krizin bedelini ödemeyeceğiz.” İşten atmalara, düşük maaş 
zamlarına, yoksulluğa, işsizliğe, zamlara ve anti demokratik 
uygulamalara karşı yurdun dört bir yanında sesimizi daha da 
yükselteceğiz. Kapitalist küreselleşmenin krizinin faturasının 
bize, emekçilere, ücretiyle geçinenlere, yoksullara, alttakilere 
çıkarılmasını asla kabul etmeyeceğiz 

Dünya Bankası, IMF, AB ve benzeri kuruluşların dayattığı 
yapısal uyum programlarıyla yalnızca “zam ve zulüm düzeni” 
getirenlere, ekonomiyi üretime değil ranta dayandırıp, her 
sıkıştıklarında faturayı halka kesenlere, AKP’ye “Artık Ye-
ter” diyoruz. Kapitalist küreselleşme sürecine eklemlenme 
doğrultusunda IMF ve Dünya Bankası nezdinde karnesi “A” 
olan AKP’ye “Dur” diyoruz. 

AKP’yi uyarıyoruz: “Bu ülke bu halk sahipsiz değildir”

Sevgili Arkadaşlar, 

Bugün dünyanın bir başka ucunda, yine emperyalist güçlerin 
yarattığı zulme, ABD’nin açıkça desteklediği İsrail zulmüne 
tanıklık ediyoruz. İsrail’in Filistin’e karşı on yıllardır yürüttüğü 
bu insanlık dışı politika yüreğimizi yakıyor. 

İsrail’i, onun Filistin halkına yaptığı katliamları destekleyen 
başta ABD ve tüm emperyalist güçleri ve bu saldırıya sessiz 
kalanları lanetliyoruz. 

Filistin halkına yapılanlar unutulmayacaktır ve bu büyük 
trajedinin hesabı bir gün mutlaka sorulacaktır. 

Simdi buradan hep beraber haykıralım. Islıklarımızla, alkış-
larımızla direnen Filistin halkının yanında olduğumuzu tüm 
dünyaya duyuralım.

Bugün hepimiz Filistinliyiz.

Sevgili Arkadaşlar,

Şimdi hep beraber, hep birlikte bir kez daha ve inanarak 
söyleme zamanıdır:

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz.

ADANA’DA “KRİZE, İŞTEN ATMALARA, İŞSİZLİĞE, 

YOKSULLUĞA KARŞI” MİTİNG DÜZENLENDİ
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2008 yılında Resmi Gazete’de 
yayınlanan TMMOB 
yönetmelikleri ve değişiklikleri 
şöyle: 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 
Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorum-
luluğu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmelik (12 Ocak 2008 
tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazete)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Makina Mühendisleri Odası 
Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis 
Yetkilendirme Yönetmeliği (21 Şubat 2008 tarih 26794 
sayılı Resmi Gazete)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendis-
leri Odası Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Yönet-
meliği (21 Şubat 2008 tarih 26794 sayılı Resmi Gazete)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri 
Odası Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği (23 
Mayıs 2008 tarih 26884 sayılı Resmi Gazete)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası 
Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
(6 Haziran 2008 tarih 26898 sayılı Resmi Gazete)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri 
Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri 
Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22 Haziran 2008 
tarih 26914 sayılı Resmi Gazete)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri 
Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (27 Haziran 2008 tarih 26919 sayılı Resmi 
Gazete)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri 

Odası Serbest İnşaat Mühendisleri 
Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve 
Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik (26 Temmuz 
2008 tarih 26948 sayılı Resmi Gazete)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim 
Merkezi ve Belgelendirme Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
(23 Ağustos 2008 tarih 26976 sayılı Resmi 
Gazete) 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik (29 Ağustos 2008 tarih 26982 
sayılı Resmi Gazete)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri 
Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (3 Eylül 2008 tarih 26986 sayılı Resmi Gazete)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman 
Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik (10 Eylül 2008 tarih 26993 
sayılı Resmi Gazete)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası 
Serbest İçmimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki 
Denetim Yönetmeliği (16 Eylül 2008 tarih 26999 sayılı Resmi 
Gazete)

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Maden Üretim 
Faaliyetleri ve/veya Bu Faaliyetlere Dayalı Olarak Üretim 
Yapılan Tesislerde Sorumlu Müdür Yetkilendirme Yönetmeliği 
(3 Ekim 2008 tarih 27013 sayılı Resmi Gazete)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri 
Odası Serbest Kimya Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, 
Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği (18 Kasım 
2008 tarih 27058 sayılı Resmi Gazete)

2008 YILINDA YAYIMLANAN 
TMMOB YÖNETMELİKLERİ...

Kurumsallaşmada ve mesleki kuralların düzenlenmesinde önemli bir unsur olan TMMOB ve ODA yönetmelikle-
rinin çıkarılmasına 2008 yılında da devam edildi. TMMOB Yönetim Kurulu tarafından 2008 yılında 15 konudaki 
yönetmelik ve değişiklik karar altına alındı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Toplam dört oturumdan oluşan Sempozyumun açılışında 
MMO Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı konuştular. Ar-
dından Sempozyumda iktisatçı Prof. Dr. Korkut BORATAV 
ülke sanayisinin durumuna ilişkin kapsamlı bir sunum ger-
çekleştirdi. Daha sonraki oturumlarda ise krizin otomotiv, 
demir çelik ve metal, makina imalat, tekstil, enerji, kimya, 
elektronik, tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerine etkile-
ri sektörel kuruluş temsilcilerince; krizin çalışanlara etkileri 
ise KESK ve DİSK temsilcilerince irdelendi. Son oturumda 
iktisatçı Prof. Dr. Bilsay KURUÇ tarafından genel bir değer-
lendirme sunumu ve ardından tartışmalar yapıldı. Sempoz-
yumda ortaya çıkan sonuçlar, 12-13 Aralık 2009 tarihinde 
düzenlenecek TMMOB Sanayi Kongresi 2009’a taşınarak 
değerlendirilecek.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
SOĞANCI’nın Yaptığı Konuşma: 

TMMOB ortamında 1962’den bu yana düzenlenmekte olan 
Sanayi Kongreleri 1962, 1964, 1972, 1974, 1976 tarihlerinde 
Makina Mühendisleri Odası yürütücülüğünde gerçekleştiril-
di. Bir süre verilen aradan sonra; gene Makina Mühendisleri 
Odası yürütücülüğünde düzenli bir şekilde sürdürüldü.

- 1987’de 1980 Sonrası Sanayiinin Durumu, 21. Yüzyıla 
Girerken Türkiye Sanayi, 

- 1989’da Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler, Sanayide Uy-
gulamaları ve Etkileri, 

- 1991’de Bilim ve Teknolojideki Olağanüstü Gelişmeler 
ve Ekonomilerin Uluslar Arasılaşması Sürecinde Türkiye 
Sanayiinin Konum ve Geleceğinin Saptanması, 

- 1993’de Türkiye’nin Sanayi ve Teknoloji Politikaları ve 
Uluslararası Rekabet Hedefleri,

- 1995’de Rant Ekonomisinden Üretim Ekonomisine Ge-
çiş, 

- 1997’de Toplu Bakış, 

- 1999’da Küreselleşme ve Sanayileşme,

- 2001’de Mühendisler ve Sanayileşme, 

- 2003’de Küreselleşme ve AB Süreçlerinin Ülke Sanayii ve 
Mühendislerine Etkileri,

- 2005’de de Sanayileşme, İstihdam, Refah,

- 2007’de Geçmişten Geleceğe Sanayileşme, Planlama ve 
Kalkınma, Türkiye İçin Model Önerileri ana temalı Sanayi 
Kongrelerini düzenledik.

2009 Aralık ayında ise “Dünya Ekonomik Krizi ve Türkiye 
Sanayinin Yeniden Yapılanması” ana teması altında krizin 
dünya Türkiye’deki etki ve yönelimleri ile Planlamada Model 
Önerileri ve İstihdam Öncelikli Bölgesel Refah ve Kalkınma 
konularında yoğunlaşacağız. 

Şimdi bu sempozyum ile sıcağı sıcağına, kapitalist küresel-
leşmenin küresel krizinin sanayi sektörlerimize etkilerini 
irdeleyip, sizlerin katkıları ile saptama ve önerilerimizi ka-
muoyuna sunacağız.

Değerli Katılımcılar, 

Oda Başkanımın konu ile kapsamlı sözlerine ilave olarak ve 
2007 Sanayi Kongresi’nin sonuç bildirisinden birkaç hususu 
burada sizlerle paylaşmak istiyorum.

Kongremiz sonunda 2007 de şunları söylemiştik:

Ülke sanayinde üretimi esas alacak istihdam odaklı, kalkınma 
ve refahı amaçlayan politikalar nerdeyse bütünüyle terk edil-
miş, ülke dış borç ve ithal girdi ağırlıklı ihracata ve dengesiz 
büyümeye dayalı ekonomik anlayışa teslim edilmiştir. 

Ülkeye gelen yabancı doğrudan sermaye yatırımları özelleş-
tirmeye, finansman ve sigortacılık sektörlerine yönelmiş, böy-
lece imalat sanayinin yeni yatırımlarına herhangi bir kaynak 
ayrılmamıştır. İç pazar, ithal malları lehine genişletilmiş ve 
dışa bağımlılık perçinlenmiştir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı, plansız döneme geçişi simgesi 
olup, AB’ye entegre ile sanayinin taşeronlaşmasının da belgesi 
niteliğindedir. Plan yapamayan Türkiye başkalarının planı-
na teslim olmuştur. Bir başka anlamda küresel ekonominin 

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009’A DOĞRU 

KRİZ VE SANAYİ SEKTÖRLERİNİN DURUMU SEMPOZYUMU 

DÜZENLENDİ

TMMOB Sanayi Kongresi 2009’a Doğru Kriz ve Sanayi Sektörlerinin Durumu Sempoz-
yumu 28 Şubat 2009 tarihinde Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda yapıldı. 
Dünyadaki gelişmelerle birlikte sektörlerin nabzının tutulması, küresel krizin reel sek-
törlere etkilerine ilişkin verilerin ortaya konması, krizden en çok etkilenen sektörlerin 
genel bir fotoğrafının çekilmesi ve sonuçların kamuoyu ile paylaşılmasının hedeflendiği 
sempozyumu 220 kayıtlı delege izledi.
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insafına bırakılmıştır. 

Ar-Ge ve inovasyon sürekli gündemde olmasına karşın 
GSMH içindeki payı % 0,8’i aşamamış, ayrıca çıkarılan yasa 
taslağı ile yabancı yatırımların Ar-Ge merkezlerine teşvik 
verilmesi öngörülmektedir. 

Bölgeler arası dengeyi kuracak ve gelir dağılımını adil bir 
biçimde kalkınmada öncelikli yörelere yayacak politikalar 
oluşturulmadığından, işsizlik ve yoksulluk sorunu öncelikli 
sorunların başında yer almakta devam etmektedir. 

Planlama, sanayileşme ve kalkınma birbirinden ayrılmaz bir 
üçlüdür. Bu kavramlar yalnızca sanayideki teknolojik geliş-
meler veya üretim sürecinde dar anlamdaki bir sanayileşme 
ile eşleştirilerek tanımlanamaz. Sanayileşme ve kalkınmayı 
“sosyal kalkınma” anlayışı içinde, planlı bir yaklaşımla, ta-
rım, çevre, enerji, bilim, teknoloji, istihdam, sağlık, eğitim, 
gelir, bölüşüm ve tüm diğer alanlara yönelik politikalarla bir 
bütünlük içinde tanımlamak gerekmektedir. 

Türkiye küresel güçlerin bize biçmiş olduğu fason üretime 
yönelik taşeronlaşmış sanayi işletmelerinden oluşmuş bir 
yapılanmayı kabul edecek midir? Yoksa Türkiye sanayi elbi-
sesini yeni bir modele göre, sanayileşme ve sosyal kalkınma 
hedeflerine yönelik bir biçimde mi oluşturacaktır? MMO 
tarafından kongreye sunulan “Ülke Örnekleri ile Kalkınma 
ve Sanayileşme Modelleri” Raporunda görüldüğü gibi bu ül-
kelerin uygulamaları, fason imalatın sanayi içinde özgün ürün 
geliştirilmesini önlediğini ve dışa bağımlılığı artırdığını ortaya 
koymaktadır. Türkiye bu ülkelerin sanayileşme deneyiminden 
gerekli dersleri çıkaracak ipuçlarını yakalamak zorundadır. 

Ülkemizin kaynakları, küresel güçlerin baskısından bağımsız 
bir şekilde değerlendirildiğinde, Türkiye küresel rekabette 
yer alabilecek potansiyellere sahiptir. Bilimi ve teknolojiyi 
esas alan, AR-GE ve inovasyona ağırlık veren, dış girdilere 
bağımlı olmayan, istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı 
öngören sanayileşme politikaları uygulandığında, durum de-
ğişecektir. Böylece sanayi yatırımlarında daha rasyonel 
seçimler yapılabilecek, ülkenin doğal kaynakları daha iyi 
değerlendirilebilecek, emek ve kaynak yoğun üretimden 
ileri/yüksek teknoloji yoğunluğu olan bir üretim ve sanayi 
yapısına ulaşılabilecektir. 

Planlama, sanayileşme ve kalkınmada halkçı, toplumcu 
bir model ve bağımsız bir siyasi irade ile bunu gerçekleş-
tirmek olanaklıdır. 

- Ülkenin ekonomisini dışa bağımlı ve kırılgan hale 
getiren, tam üyelik müzakere süreçleri tamamlanın-
caya kadar, Gümrük Birliği anlaşması mutlaka askıya 
alınmalıdır. 

- AB ile üyelik müzakere süreçlerinde siyasi ödünler 
verilmesi istenen ve Türkiye’nin iç politikasına 
müdahale eden üye tavırları reddedilerek, müktesebat 

değişikliklerinin tüm sektör ve sivil toplum nezdinde tartış-
maya açılması ile tüm sektörlerde ülke çıkarlarına yönelik 
politikalar oluşturulmalıdır. 

- Bugün her şeyden önce ülke ekonomisi ve sanayinin plan-
laması zorunlu hale gelmiştir. Bu planlama, kamu yararına 
çalışanların gelir dağılımını düzeltecek, işsizliği ortadan kal-
dıracak, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmayı sağlayacak, 
refahı kitlesel olarak yayacak ilke ve araçları kapsamaktadır. 
Burada yatırımlara ağırlık verilmelidir. 

- Planlama ve Kalkınma odaklı çalışmalar, tüm toplumsal 
mutabakatla, üniversite, sanayi ve meslek odaları ve sektör 
kuruluşlarını da kapsayan geniş bir platformda tartışılmalı, 
çözüm önerileri geliştirilmelidir. 

- Sanayide üretimin Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük 
Sanayi Sitelerinde yaygınlaştırılması ve KOBİ’lere rasyonel 
bir işletme yapısı ve ölçek getirecek düzenlemelerin yapıl-
ması zorunludur. Bunun için öncelikle bir sanayi envanteri 
çıkarılmalı, sistematik bir veri tabanı kurularak sürekli gün-
celleştirilmelidir. 

- Mühendislik alt yapısı, AR-GE ve teknolojik gelişmenin 
önemli bir planlama öğesi olarak alınması ve değerlendiril-
mesi, kamu yararı ön plana alınarak benimsenmelidir. 

- Yukarıdaki tespit ve önerileri sağlayacak kamu yararına bir 
planlama, kalkınma ve istihdam odaklı gelişmelerin gerçek-
leşebilmesi demokrasinin tüm ilke ve kurumlarıyla egemen 
olduğu, insan hakları ve özgürlüklerinin tam anlamıyla uy-
gulandığı bir ortamın oluşturulması ile sağlanabilmelidir. Bir 
diğer anlamda, demokrasi ile kalkınma birbirini reddeden 
değil, birbirini tamamlayan ve geliştiren durumlar olarak 
görülmelidir. 

“Eğer planınız yoksa başkalarının planlarının bir parçası 
olursunuz!” Oysa bizler, üreterek büyüyen ve paylaşarak 
gelişen bir ülkede yaşamak istiyor ve bunun olanaklı oldu-
ğunu biliyoruz. 
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
sempozyumun açılışında yaptığı konuşma şöyle:
1846 yılında, Yeşilköy’de, Ayamama Çiftliği’nde başlayan 
tarımsal eğitim ve öğretim, bu yıl 163. yılını kutluyor. 1933’te 
Ankara’da açılan Ziraat Enstitüsü ile ziraat mühendisliği 
meslek disiplininin çağdaş tarım tekniklerini öğretme ve 
yayma konusunda gösterdiği aşama sayesinde tarım sektö-
rümüz, bitkisel ve hayvansal üretim deseni ile, Türkiye’de 
sosyo-ekonomik yapının en kırılgan olduğu dönemlerde dahi 
toprağı işledi, bitkiyi ve hayvanı besledi büyüttü, ülkeyi do-
yurdu, insanlara iş ve aş sağladı, dışsatıma katkı yaptı, sanayi 
sektörünü destekledi...
Ancak, hemen de belirtelim. Bu ülkenin en sancılı, en sorunlu 
alanlarından biri de “Tarım”. Kapitalist küreselleşmenin kü-
resel krizinden en çok etkilenecek alanlarından birinin tarım 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Tarım, Türkiye için 
sosyal-ekonomik ve politik bakımdan son derecede önemli 
bir sektör. Ulusal gelire %9, istihdama %28 katkı koyan, kırsal 
alanın hemen tek ekonomik getiri kaynağı olan, doyuran-ba-
rındıran bir sektör tarım sektörü. Buna karşın, sektörün son 
yıllarda sürekli kan kaybettiği, iç ticaret hadlerinin korkunç 
bir şekilde tarım aleyhine geliştiği, sektörün genelinde üretim 
artışlarının nüfus artış hızının gerisinde kaldığı, bazı alt sektör-
lerde üretimde geriye gidişlerin yaşandığı, kırsal yoksulluğun 
dayanılmaz boyutlara ulaştığı biliniyor. 
Kuşkusuz, doğal ve ekolojik kaynakları bakımından oldukça 
şanslı, biyoçeşitlilik açısından dünyanın en zengin ülkelerinden 
birisi olan Türkiye’nin hiç de hak etmediği bu yapı, kendili-
ğinden doğmadı. IMF ve Dünya Bankası aracılığıyla yürütülen 
sözde tarımda reform programıyla, tarımsal gayrisafi milli hasıla 
ile bitkisel ve hayvansal tüm ürün gruplarının yarattığı brüt 
katma değer geriledi, Anadolu’da önemli miktarda tarım alanı 
işlenmekten vazgeçildi, çiftçiler gelir kaybına uğradı.
Kamunun piyasadan çekilmesine yönelik olarak ortaya konu-
lan gayretler ve pazarlama kanallarının rasyonel bir şekilde 

oluşturulamaması da bu acı tabloyu pekiştirdi. Tarladan 
150 liraya çıkan bir ürünün, kentlerde tüketiciye bin liraya 
ulaşması, sürekli tekrarlanmasından bıkkınlık veren, ancak 
kimsenin de sahneden kaldıramadığı bir eski zaman piyesi 
olarak sahnelenmeye devam ediliyor. 
Tarımın altyapı sorunlarının çözümüne ve ortalama maliyetle-
ri indirgeyip verimliliği yükseltmeye yönelik uygulamalar son 
derecede sınırlıdır. Üretim girdileri her yıl % 35 - 40 oranında 
zamlanırken, ürün fiyatları hem devlet müdahale alımları hem 
de piyasa fiyatları bazında sürekli geriye gitmektedir. Mısırda, 
buğdayda, pamukta, narenciyede ve daha birçok üründe ya-
şanan bu acı süreç, kamunun piyasadan çekilmesine yönelik 
olarak ortaya konulan gayretler ve pazarlama kanallarının 
rasyonel bir şekilde oluşturulamaması ile pekiştirilmektedir. 
Sonuç olarak üretim ve katma değer düşerken, ithalatta son 
2 yıldır patlama yaşanmaktadır.
1998 yılından bu yana genetiği değiştirilmiş ürünler, yasal ve 
teknik altyapı yetersizlikleri nedeniyle, herhangi bir gümrük 
kontrolüne tabi tutulmadan iç piyasaya giriyor, işleme veya 
besin zinciri süreçleriyle tüketici sofrasına ulaşıyor. Türkiye’de 
tarımın içinde bulunduğu bağımlılık ilişkisi böylece pekiştirilir-
ken ve halk sağlığı ile oynanırken, kimse tüketicinin tercihini 
sormuyor, üreticinin sorunlarıyla ilgilenmiyor.
Bu yapı içinde, ziraat mühendisinden üretici köylüye kadar, 
sektörde bulunan herkesin yaşam alanı giderek daralmaktadır. 
Kamu organizasyonunun yaşama müdahil olma gücü kesilmek-
te, mühendis ile köylünün bağı adeta koparılmakta, tarlanın 
bilgi ve teknoloji ile buluşturulmasına yönelik bir politika 
seçimi, ufukta gözükmemektedir... 
Öte yandan Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü üzerinden 
gelen dışsal politika süreçleri de Türk tarımını zorlamaktadır. 
Bu doğrultuda Türkiye, doğru politikalar, uygun bütçe bü-
yüklükleri ve etkin bir kamu yönetimi ile tarımını yeniden ele 
almalıdır. Tarla içi geliştirme, arazi toplulaştırma hizmetleri 
etkinlikle yürütülmeli, önümüzdeki dönemde uygun alanlarda 
su götürülmemiş bir karış toprak bırakmamalıdır. Ayrıca pazar-

ZMO 
TARIM, TOPRAK, MÜHENDİS SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, tarımsal öğretimin baş-
langıcının 163’ncü yıldönümü nedeniyle 11-12 Ocak 2009 
tarihlerinde bir dizi etkinlik düzenledi. Bu çerçevede, 12 Ocak 
Pazartesi günü “Tarım, Toprak, Mühendis” temasıyla bir sem-
pozyum gerçekleştirildi. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar 
Merkezi’nde düzenlenen sempozyumun açılışında sırasıyla ZMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çolak ile Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ferhat Şelli konuştular.

Sempozyumda, “Arazi Toplulaştırması” ve “Bitki Koruma Hiz-
metleri” konusunda iki ayrı oturum gerçekleştirildi. 
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lama altyapısının kurulması, örgütlenme açığının kapatılması, 
tarıma bilgi ve teknoloji transferinin yapılması, bitkisel ve 
hayvansal üretim materyalinin ülke içinden karşılanması gibi 
politika seçeneklerinin başarılabilmesi, uygun büyüklükteki 
kaynak aktarımı ile olanaklıdır. Ne yazık ki yıllardır bütçeden 
tarıma ayrılan kaynak son derece kısıtlı kalmaktadır.
Bilinmelidir ki; bu ülkenin tarım için kullanabileceği toprak 
potansiyeli kalmamıştır. Toprak varlığımızın ancak üçte biri 
tarıma uygundur ve bu alanın da ancak üçte biri verimli tarım 
arazisidir. Bilinmelidir ki; toprak yoksa sanayi yoktur, üretim 
yoktur, kalkınma yoktur, yaşam yoktur. Bilinmelidir ki; gelecek 
kuşakların sağlıklı yaşamı bu verimli tarım toprağına bağlıdır. 
Ve bilinmelidir ki; bir avuç toprak üretilemez bir kaynaktır. Bu 
yüzdendir ki, toprağın korunması devletin anayasal görevidir. 
Toprak toplumsal bir değerdir. TMMOB, bu kıt doğal kayna-
ğın hazineye kaynak yaratma mantığı ile ticari meta olarak 
görülmesine karşı çıkmaktadır.

Türkiye’nin sanayiden kentleşmeye, ulaşımdan enerjiye kadar 
tarım dışındaki birçok sektör ve hizmet alanının gelişmesi için, 
uygun yerlerde arazi kullanımına da hiç kuşkusuz ihtiyacı var-
dır. Gerekli alt yapıların gerçekleştirilmesi durumunda, bu tür-
den kalkınma süreçlerinin gelişmesi ve konumlanması için, bu 
ülkenin verimli tarım alanları dışında yeterli arazisi olduğunu 
bilmek gerekmektedir. O nedenle; kalkınma amacı açısından 
zorunlu olan yatırımların, alternatif birçok arazi varken verimli 
tarım alanları talan edilerek gerçekleştirilmesi girişimlerinin, 
toplumun geleceğine ipotek koymak anlamına geleceğinin 
kavranması da zorunludur. 
TMMOB, toplumun geleceğinin en önemli güvencesi olan ülke 
toprak kaynaklarının amaç dışı kullanımlarla talan edilmesi 
girişimlerine, her koşulda inançla bilinçle karşı durmaktadır. 
TMMOB ve şüphesiz ZMO olarak bizler, insanımız için, ülke-
miz için doğru bildiğimiz sözleri, bilimin ve tekniğin ışığında 
biriktirdiklerimizi herkesle paylaşmaya devam edeceğiz.  

1. AMAÇ 
Bu yönergenin amacı; meslek ve meslektaş, ülke ve toplum 
çıkarları doğrultusunda çalışan ve bu çalışmalarını yürütür-
ken örgütsel bağımsızlığının ve kimliğinin zedelenmesine izin 
vermeyen, bu duruma neden olabilecek her türlü bağımlılık 
ilişkisini reddeden bir anlayışa sahip olan TMMOB ve bağlı 
Odalarının düzenleyeceği etkinliklerde, etkinliği finanse etmek 
amacıyla maddi destek alımının, bu tür bağımlılık ilişkilerine 
neden olmasını engellemek amacıyla, destek alımında uyul-
ması gereken usul ve esasları belirlemektir.
2. KAPSAM
Bu yönerge, TMMOB ve bağlı Odaları tarafından yürütülen 
her türlü etkinlikte maddi destek alımında uyulması gereken 
ilkelere dair esasları kapsar.
3. DAYANAK
Bu yönerge , 29-30-31 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirilen 
TMMOB 40. Dönem Olağan Genel Kurulunca alınan “Birli-
ğimizin ve bağlı odaların düzenleyeceği her türlü bilimsel ve 
teknik etkinliklerde destek ve sponsorluk uygulama usul ve 
esaslarının odalarımızın görüş ve önerileri alınarak belirlenmesi 
için 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna yetki verilmesi-
ne” dair kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
4. ETKİNLİKLERDE MADDİ DESTEK ALIMI
4.1. TMMOB ve bağlı Odaları, etkinliklerini öncelikle kendi 
öz kaynakları ile finanse ederler.
4.2. Etkinliklerin düzenlenmesinde öz kaynakların yetmeme-
si durumunda Odalar arası işbirliği ve dayanışma olanakları 
araştırılır.
4.3. Düzenlenecek etkinliğin amacına uygun olarak, etkinliğe 

herhangi bir şekilde ekonomik destek ve sponsorluk istenecek 
kurum ya da kuruluşlar Oda/ Birlik Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenir. 
4.4. Destekleyen kurum ya da kuruluşlar, etkinliğin içeriğinde 
hiç bir şekilde belirleyici ve yönlendirici olamazlar.
4.5. Etkinlik Birlik adına düzenleniyorsa, TMMOB Yönetim 
Kurulunun 5 Nisan 2003 tarih ve 463 sayılı kararı ile yürür-
lüğe giren “TMMOB Adına Sekretaryası Odalar Tarafından 
Yürütülen Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme 
Yönetmeliği” hükümlerine göre kurullar oluşturulur. Oda 
kendi adına düzenliyorsa kurullar Odanın belirlediği esaslar 
doğrultusunda oluşturulur.
4.6. Etkinlik sonrası, tüm gelir ve giderler belgelendirilerek 
etkinliğe ait özel bir dosyada arşivlenir. İstendiğinde Birlik 
Yönetim Kuruluna gönderilir.
5. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, TMMOB Yö-
netim Kurulunun 5 Nisan 2003 tarih ve 463 sayılı kararı ile 
yürürlüğe giren “TMMOB Adına Sekretaryası Odalar Tarafın-
dan Yürütülen Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme 
Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. 
6. YÜRÜRLÜK
Bu yönerge TMMOB 40. Dönem Yönetim Kurulunun 21 
Şubat 2009 tarih ve 226 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir
7. YÜRÜTME

Bu yönerge Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu tarafından yürütülür.

TMMOB VE BAĞLI ODALARIN DÜZENLEYECEĞİ ETKİNLİKLERDE 
DESTEK VE SPONSORLUK UYGULAMALARI ESASLARI YÖNERGESİ YAYIMLANDI

TMMOB ve Odaların düzenleyeceği etkinliklerde destek ve sponsorluk uygulama usul ve esaslarını düzenleyen yönerge yayımlandı. 
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
sempozyumun açılışında yaptığı konuşma şöyle: 

Cumhuriyetin kuruluş ve gelişme süreçlerinde, oluşturulan 
yeni kurumlar için gerekli yapılar yönetim yapıları, eğitim 
yapıları, hastaneler, banka yapıları ve benzerleri Cumhuriyet 
kültürünün mekana yansımalarıdır ve bu nedenle önem 
taşırlar. Bu yapılar değişik hizmetler vermelerinin yanı sıra, 
inşa edildikleri dönemin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel 
yapısının da belgeleridir. 

Belge değeri evrensel koruma söyleminde “.....bulunduğu çev-
renin, sosyal, kültürel, ekonomik yaşamını yansıtan ve böylece 
daha sonraki nesillere bu konuda doğru ve doğrudan bilgi 
aktaran değerler bütünü..” olarak tanımlanmaktadır. Yapılar, 
yaşam biçiminin mekana yansıması olduğu için, dönemlerinin 
yaşam biçimini yansıtan somut örnekler olarak belge değeri 
taşırlar. Cumhuriyet Dönemi yapıları da tasarlandıkları dö-
nemin ve onu tasarlayan mimarın içinde yaşadığı toplumun 
anlayış, gereksinme ve ilişkilerinin somut göstergeleri olarak 
ait oldukları dönemin “resmini” veren belgelerdir. Bu değer 
tek başına bile bu mirasın korunmasını haklı kılmaktadır.

Kültür mirasımızın çeşitli nedenlerle tahrip ve yok olma süreci, 
başta yasal düzenlemeler olmak üzere alınan tüm önlemlere 
karşın devam etmektedir. Bu tahrip ve yok olma süreçlerinin 
nedenleri ve alınması gereken önlemler uzun yıllardır değişik 
platformlarda tartışılmış, ancak doyurucu ve etkin sonuçlar 
alınamamıştır. Cumhuriyeti temsil eden yapılar da bu yok olma 
sürecinden etkilenmektedirler. 

Bu gözlem Cumhuriyet’in Başkenti Ankara ile örneklenebilir. 
Ankara çok yenilenen ve halen bu süreci yaşayan bir kenttir. 
Bu süreçte en hızlı yok olan ya da biçim değiştiren yapı stokunu 
20. yüzyıl yapıları oluşturur. Örnek olarak Lozan Palas’ın Ak-
bank’a; Belvü Palas’ın Merkez Bankası’na; Körfez Lokantasının 
yeni bir iş hanına dönüşmeleri için yıkılarak yok edilmeleri 
verilebilir. Anafartalar caddesinde 40’dan fazla 1950 öncesi 
konut/ticarethane yapısı yıkılarak yerlerine eskilerden çok 
daha fazla getirisi olmayan yeni bloklar / yapılar yapılmıştır. 
Türkiye’nin ilk toplu konut uygulaması olan Bahçelievler’de 
dönem yapıları parmakla sayılacak kadar azalmıştır. Oysa bu 
uygulamaların bir belge ve kent kimliğinin bir parçası olarak 
kentteki yaşamının sürdürmesi gerekirdi. 

Bu olumsuzluklar süreci sadece Ankara’da değil, Ülkenin bir-
çok kent ve kasabasında gözlenmekte ve izlenmektedir. Bu 

tahribatlar sonucu, bir süre sonra toplum belleğini yitirecektir. 
Bu da tarihten bir kopuştur.

Bu noktada kentsel kimlik ve kentsel bellek kavramlarının 
tartışılması ve Cumhuriyetin Mimari Mirası ile ilintilen-
dirilmesi doğru olacaktır. Yerleşmelerin de içinde yaşayan 
insanlar gibi bellekleri vardır. Bu bellek, çoğunlukla somut 
fiziki öğelerden; yollardan, meydanlardan, yapılardan, açık 
alanlardan, kentsel mobilyalardan oluşur. Toplum açısından 
bazı özellikleri nedeniyle önemli olan yapılar kent içinde kimlik 
kazanmış eserler olarak öne çıkarlar ve kentin yüzünü oluştu-
ran kimlikli elemanlardır. Kentsel kimliğin bir parçası olarak 
yapıların da bir kimliği vardır. Örneğin Zonguldak sanayi kenti 
kimliğinin parçası olarak maden yapıları, yine sanayi kenti 
olarak Eskişehir’in kiremit fabrikaları, Ankara’nın başkent 
kimliğinin yansımaları olarak bakanlık binaları bu anlamda 
bir kimlik taşırlar.

TMMOB, “Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı”, “20. yüzyıl 
Mmmarlığı”, “Modern Mimarlık” gibi değişik sözcüklerle an-
latılan sürecin ürünlerini öncelik ve ivedilikle gözetmeyi ve 
kollamayı misyonunun önemli bir parçası olarak görmektedir. . 
Ayrı sözcüklerle de tanımlansa, sonunda varılmak istenen nok-
ta, Türkiye’de 1920’lerden bu yana üretilen mimarlık yapıtları 
ve çevrelerine koruma ve değerlendirme bağlamında tekrar 
bakmak, geleceğin mimarlık mirasının öğeleri ve mimarlık 
kültürünün bir dönemi olan bu olguya ilişkin yasal, yönetsel 
ve parasal süreçleri tanımlamaktır.

Mimarlık yapıtları bir ülkenin belleğini oluşturan en önemli 
öğeler arasındadır. Bugün başta Başkent Ankara ve İstanbul 
olmak üzere kentlerimizde, toplumsal belleğimizi oluşturan 
Cumhuriyet Dönemi mimari eserlerinin yerel ve merkezi yö-
netim eliyle yok edilmeye çalışıldığını kaygı ile görmekteyiz. 

TMMOB ve şüphesiz Mimarlar Odamız, yapılan yanlışları gör-
mekle ya da izlemekle kalmıyor. Cumhuriyet dönemi mekan 
ve yapılarının korunması ve günümüz yaşamının ayrılmaz par-
çaları olarak değerlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor; 
bunun için gerek kamuoyu oluşturulması gerek yargı yoluna 
gidilmesi olsun somut girişimlerde bulunuyor. 

TMMOB, tarihi kent merkezlerinin ve yapılarının talan edil-
mesinin önüne geçebilmek ve korunarak gelecek nesillere 
aktarılabilmesini sağlamak için yürüttüğü mücadeleyi, “kent-
leşme ve yerel yönetimler” üzerine oluşturduğu politikaların 
ve çalışmaların bir parçası olarak görmektedir. 

CUMHURİYETİN MİMARİ MİRASI 

SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
Mimarlar Odası, Cumhuriyet’in mimari mirasının korunma ve değerlendirilme olanaklarını 
araştırmak ve yapıcı öneriler geliştirmek üzere 26-27 Şubat 2009 tarihlerinde Ankara Çağdaş 
Sanatlar Merkezi’nde “CUMHURİYETİN MİMARİ MİRASI” konulu bir sempozyum düzen-

ledi. Sempozyumun açılışında sırasıyla; Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tuna, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen birer konuşma yaptı.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
panel açış konuşması şöyle: 

Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım, Sevgili Yönetici Arkadaş-
larım, Değerli Konuklarımız
Hepinizi, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği adına sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle belirtmeliyim ki, bu gün Birliğimiz açısından çok 
önemli gördüğümüz Eskişehir İKK Öğrenci etkinliğinde 
sizlerle birlikte olmanın onurunu yaşıyorum. Öncelikle de 
hepimizi burada bir araya getiren ve bu etkinliği düzenleyen 
tüm arkadaşlarıma İKK sekreterimiz Derya Özkar’ın şahsında 
teşekkür ediyorum.

Sevgili Arkadaşlar, 

Hepimiz biliyor ki; mühendislik, bilim ve teknolojiyi insanla 
buluşturan bir meslek. Bizim örgütümüz TMMOB; odağın-
da, öznesinde insanın olduğu bir mesleğin uygulayıcılarının 
örgütü. İnsan odaklı olmasından dolayı, bizim mesleğimiz 
onurlu bir meslek ama bir o kadar da sorumlulukları olan 
bir meslek. Dolayısı ile bu mesleğin örgütünün, TMMOB 
nin de sorumlulukları ona göre fazlalaşıyor. 

Biz, bir yandan insana ve insanlığa karşı işlenmiş suçlara karşı 
çıkıyoruz, öte yandan da insana ve insanlığa olan sorumlu-

luklarımızı biliyoruz ve sorumluluklarımızın gereklerini yerine 
getirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da üyelerimizi haklarının 
elde edilmesine, taleplerinin gerçekleşmesine yönelik çaba-
larda bulunuyoruz. 

Öte yandan, sorunlarımızın, toplumun ve halkın sorunla-
rından ayrı tutulamayacağını da biliyoruz. Sıkıntılı, sancılı, 
sorunlu bir ülkede yaşıyor olmanın tüm sonuçları mühendis 
kimliğimizle birlikte, yurttaş kimliklerimiz dolayısı ile gene 
bizi buluyor. Bunun için yazdıklarımızın sonunda, kamuoyuna 
duyurularımızın sonunda mutlaka “kurtuluş yok tek başına, 
ya hep beraber ya hiç birimiz” diyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım,

Bildiğiniz üzere TMMOB’nin yol haritası 70’lerde sevgili Baş-
kanımız Teoman Öztürk’ün arkadaşları ile birlikte söylediği 
sözlerle çizilmiştir. Bunu burada vurgulamak gerekiyor.

Sevgili Başkanımız şunları söylüyordu:

Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm 
yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi 
ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi 
halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı güçlendirerek 
sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız. 

TMMOB VE BAĞLI ODALARININ 

TOPLUMSAL SORUMLULUKLARI PANELİ DÜZENLENDİ
TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu 5 Ocak 2009 tarihinde “TMMOB ve Bağlı Odalarının Toplumsal Sorumlulukları 
Paneli” düzenledi. Açış konuşmasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın yaptığı paneli Eskişehir İKK Sekreteri 
Derya Özkar yönetti. Panelde konuşmacı olarak EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen, İMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Harp, KMO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Besleme, MADENMO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, MMO 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ali Ekber Çakar yer aldılar.
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TMMOB Yönetim Kurulu Üye-
leri, “Nasıl Bir Kent, Nasıl Bir 
Yerel Yönetim” başlıklı raporun 
taslağıyla ilgili görüş alışverişin-

de bulunmak üzere 17 Ocak 2009 Cumartesi günü Oda 
başkanları ve İKK temsilcileriyle ayrı ayrı bir araya geldi. 

Makina Mühendisleri Odası Toplantı Salonu’nda ilk 
olarak İKK temsilcileriyle toplanıldı. “Yerel yönetimler 
ve seçimler” gündemiyle gerçekleştirilen toplantıda, 29 
Mart seçimleri öncesi yerel yönetimler, yerel yönetim 
politikaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu, İKK 
temsilcileri kendi illerine özgü sorunları ve yaptıkları 
çalışmaları anlattılar. 

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu II. 
Başkanı Nail Güler, TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyeleri Emir Birgün, Ekrem Poyraz, Kemal Zeki 
Taydaş, Feyyaz Ataç, Selçuk Uluata, Oğuz Gün-
doğdu, Ersin Gırbalar, Alaeddin Aras, İlker Ertem, 
A. Deniz Özdemir, M. Sabri Orcan, Ergin Özügür, 
TMMOB Genel Sekreteri Hakan Genç, Bülent 
Akça (TMMOB), Burcu Ceyhan (TMMOB), 
Ekin Özbek (TMMOB) ile İKK temsilcileri; Umut Çevik 
(ADANA), Ramazan Pektaş (ANKARA), Haluk Selçuk 
(ANTALYA), Semih Gölcük (AYDIN), Çetin Septel 
(BALIKESİR), Ahmet Bülent Tekik (BATMAN), Vildan 
Tekik (BODRUM), Oğuz Kaan Metiner (BURSA), Metin 
Erkal (DENİZLİ), İdris Ekmen (Diyarbakır), Derya Özkar 

(ESKİŞEHİR), Tores Dinçöz (İSTANBUL), Ferdan Çiftçi 
(İZMİR), Yusuf Temizkan (KAHRAMANMARAŞ), Hü-
seyin Kahraman (KIRKLARELİ), Yalçın Ergen (KOCA-
ELİ), Kamer Gülbeyaz (MERSİN), Enver Tuna (MİLAS), 
Muhammet Pertek (RİZE), Fevzi Gündüz (ŞANLIURFA), 
Semih Peker (TRABZON), Şevket Akdemir (VAN), Hü-
seyin Toraman (ZONGULDAK) katıldı.

Aynı gün öğleden sonra da Oda başkanları ile bir araya 
gelindi. Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Nail Güler, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Ethem 
Torunoğlu, Emir Birgün, Ekrem Poyraz, Kemal Zeki 
Taydaş, Feyyaz Ataç, Selçuk Uluata, Oğuz Gündoğdu, 

Ersin Gırbalar, Alaeddin Aras, İlker Ertem, A. 
Deniz Özdemir, M. Sabri Orcan, Ergin Özügür, 
TMMOB Genel Sekreteri Hakan Genç, Bülent 
Akça (TMMOB), Burcu Ceyhan (TMMOB), 
Ekin Özbek (TMMOB) ile Oda Başkanları 
veya Yönetim Kurulu temsilcileri Yılmaz Kilim 
(ÇMO), Musa Çeçen (EMO), Tansel Timur 
(Gemi MO.), Yaşar Üzümcü (GIDAMO), Ali 

Fahri Özten (HKMO), H. Serdar Harp (İMO), Şevket 
Demirbaş (JFMO), Dündar Çağlan (JMO), Mehmet 
Besleme (KMO), Şuayip Yalman (MMO), A. Erhan 
Angı (Meteoroloji MO), Emre Madran (MO), Ayşegül 
Oruçkaptan (Peyzaj MO), Pınar Özcan (ŞPO), Turhan 
Tuncer (ZMO) katıldı.

TMMOB YÖNETİM KURULU

ODA BAŞKANLARI  ve İKK TEMSİLCİLERİYLE 

BİR ARAYA GELDİ 
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Ülkeyi yönettiklerini iddia eden yetkililer; üretimi arttırama-
dıkları gibi istihdamın da gerilemesini seyretmektedirler.

Krizin dünya çapında olduğunu söyleyenler, kapitalizmin 
büyük krizinden söz edenler, aslında çözümleri ortaya koya-
mayan aciz uzman(!)lardır. 

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği, ölçeklerin de-
vasa boyutlara vardığı, dünya nüfusunun altı milyarı aştığı 
günümüzde, ekonomik çıkmazdan çok, yönetsel yetersizliğin 
konuşulması gerekir. Yönetenlerin kasti ve bilinen politikaları 
sonucu oluşan kötü durum çözümsüzlük diye insan beynine 
empoze edilmektedir. Açlık, yoksulluk, üretimsizlik kader 
olamaz.

Uluslararası tekellerin sistemi, tüm dünyayı yoksulluğa, açlığa, 
kan ve gözyaşına itmektedir. Oysa insanlık bu çözümsüzlük-
leri, bu krizleri, bu yetersizlikleri aşarak; sosyal, dayanışmacı 
ve çevreye duyarlı bir süreci başlatmalıdır. İnsanlık, içinde 
yaşadığı doğaya kurguladığı üretimlerle, tarih içinde yarattığı 
değerlere sahip çıkarak; insanlık onuruyla ayakları üzerinde 
sürdürülebilir yaşamı bugün de oluşturmalıdır.

Bugün mevcut iktidar yaklaşık yedinci yılını doldurmaktadır. 
Büyüklük olarak dünyanın yirminci ekonomisi arasında yer 
alan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını, krizi öne sürerek 
işsiz, yoksul, aç vb. duruma getirmeye hiçbir iktidarın hakkı 
yoktur.

Yakın geçmişe kadar ekonominin iyi durumda olduğunu; Tür-
kiye’nin dünyadaki krizlerden bir daha etkilenilmeyeceğini, 
sık sık övünerek Başbakan başta olmak üzere bu uzmanlar 
dile getirmiyorlar mıydı? 

Yapılması gereken, yurttaşlarımızın sorunlarına somut çö-

züm bulmaktadır. Ülkemizde hükümet 
etmek, milyonlarca yurttaşımızın, 
insanca yaşam koşullarını sağlamak 
sorumluluğunu taşımak demektir. 

İMF ve Dünya Bankası uzmanları, 
milyonlarca insanın değil, uluslarara-
sı tekellerin çıkarlarını korumak için 
devrededir. 2001 döneminde, uzman 
Derviş’in kurtuluş (!) reçeteleri, 
sonuçta yoksulluk ve açlık reçetesi 
olmuştur. AKP iktidarı da, uluslararası 
sermaye denetiminde, ülkeyi ve halkını 
borçlandırarak; Dünya üzerinde dövize 
en yüksek faizi vererek, Türkiye’yi soy-
durmaktadır.

Bu kriz; kısa bir süre önce Türkiye’nin kişi başına milli geliri-
ni, bir gecede iki ile çarparak katlayanların; dövize dünyada 
en yüksek faizi vererek döviz bolluğundan bahsedenlerin; 
ihracattaki artışı öve öve bitiremeyip, ithalattaki artışı görme-
yenlerin; Türkiye’nin ekonomik tablosundaki olumsuzlukları 
göz ardı edip; kendi siyasal çizgilerine destek olacak ekonomik 
göstergeleri topluma empoze edenlerin de krizidir. Şu anda, 
“kriz teğet geçti” (!) diyenler, hala daha gerçeği çarpıtmaya 
çabalamaktadırlar. Bu ekonomik krizi yaratanlar uluslararası 
tekeller ile onu daha da insafsız hale getiren yedi yıllık AKP 
iktidarıdır. 

AKP hükümetini ülke gündemini saçma sapan konularla işgal 
etmekten, insanlarımızı birbirine düşman etmekten vazgeçe-
rek, içinde yaşadığımız sorunları çözmeye çağırıyoruz.

Kriz milyonlarca insanımızı yoksulluğa, açlığa sürüklemekte-
dir. Ülkenin büyük bir çoğunluğu, çocuklardan ve gençlerden 
oluşmaktadır. Üniversiteyi bitirmiş meslek sahibi insanlarımız 
dahi, işsizlik tehdidi altındadır. Her gün işten çıkarılan binler-
ce yetişmiş eleman içinde, mühendisler de bulunmaktadır.

Devlet olmanın, hükümet olmanın gereği, böylesi zamanlarda 
kapsamlı, ciddi, sorun çözücü projeleri yapmak ve uygula-
maktır. Vergi verdiğimiz, askerlik yaptığımız; üretimde hizmet 
ettiğimiz bu ülke; böylesi zamanlarda topluma kucak açabil-
meli; gereken dayanışma sağlanmalıdır. Hükümetin birinci 
görevi budur. 

TMMOB 
BURSA İL KOORDİNASYON KURULU
29 Ocak 2009

BURSA İKK: 
“TOPLU İŞTEN ÇIKARTMALAR, 

TOPLUMSAL ZULME DÖNÜŞÜYOR”
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
Camialtı Tersanesi’nin sinema pla-
tosuna dönüştürülmesi için çalışma 
başlatıldığı yönündeki açıklamaları 
üzerine, dünyanın en az 6 asırdır 
hala üretimini sürdüren tek sanayi 
tesisinin, gemi yapım işlevini devam 
ettiren tek endüstriyel arkeolojik 
SİT’in yok edilmesini önlemek ama-
cıyla Gemi Mühendisleri Odası ve 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından bir imza kampan-
yası başlatıldı. 

Kaşımpaşa’da Camialtı Tersanesi 
önünde 27 Şubat 2009 Cuma günü 
saat 11:00’de gerçekleştirilen kitlesel 

KIRKLARELİ İKK BİLEŞENLERİ 
İLE ORTAK TOPLANTI YAPILDI

TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Nail Güler, 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Sabri Orcan, Oğuz 
Gündoğdu ve Gülay Odabaş 11 Şubat 2009 tarihinde 
Kırklareli İKK temsilcileriyle bir araya geldi.

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 31 Ocak 2009 tarih-
li toplantısında 211 no’lu kararı ile görevlendirilen 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kırklareli İKK’da temsil 

edilen odaların temsilcilerinin katıldığı 
toplantıda; çalışma esasları, sorunlar ve 
mali durum konuları değerlendirildi. Top-
lantıya katılan TMMOB- MMO Edirne 
Şubesi yöneticileri de değerlendirmelerini 
aktararak, görüş ve önerilerini sundu.
Toplantıya; Nail Güler (TMMOB), Sab-
ri Orcan (TMMOB), Oğuz Gündoğdu 
(TMMOB), Gülay Odabaş (TMMOB), 
Ömer Ulusoy (Kırklareli İKK Sekreteri 
–EMO), Mahmut Bozan (HKMO), Er-
kan Güler (HKMO), Mümtaz Karaman 
(İMO), Haydar Pınarbaşı (İMO), Alev 

Erbay (JFMO), İsmail Kurtulan (JMO), Hüseyin 
Kahraman (KMO), Ünal Başkurt (MMO), Erhan 
Şık (MMO), Cengiz Bağıran (MO), Vicdan Aladağ 
(OMO), Erol Özkan (ZMO), Soner Ünver (ZMO), 
Çiğdem Nayır (ZMO), Cumhur Pekdemir (MMO 
Edirne Şb. Başkanı), İsmail Kınalı (MMO Edirne), 
Mustafa Varol (MMO Edirne) katıldı.

HALİÇ TERSANESİ 
SİNEMA PLATOSU OLAMAZ...

eylemde, basın açıklaması TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores Dinçöz 
tarafından okundu. Açıklamaya, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Nail Güler, Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok 
sayıda TMMOB üyesi katıldı.
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ÇALIŞMA GRUPLARI GÜNCESİ
Ocak-Şubat 2009

06 Ocak 2009 Salı  

• Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya; Kadir Dağhan (TMMOB), Av. Nurçin 
Soykut (TMMOB), Cemil Tekkeli (Elektrik Mühen-
disleri Odası), Kemal Zeki Taydaş (Gıda Mühendis-
leri Odası), Alaettin Duran (İnşaat Mühendisleri 
Odası), Sedat Erden (Jeofizik Mühendisleri Odası), 
Ali Rıza Belgin (Maden Mühendisleri Odası), Av. 
Şirin Aykul (Makine Mühendisleri Odası), Ayşen 
Yılmaz Öğüt (Mimarlar Odası), Derya Kesik (Şehir 
Plancıları Odası) ve Medar Kalkan (Ziraat Mühen-
disleri Odası) katıldı.

07 Ocak 2009 Çarşamba

• Ücretli Çalışan Üyeler Çalışma Grubu toplandı. 
Toplantıya; Kadir Dağhan (TMMOB), Av. Nurçin 
Soykut (TMMOB), Erdal Apaçık (Elektrik Mühen-
disleri Odası), Zuhal Dereli (Gıda Mühendisleri 
Odası), Burak Kukul (Harita ve Kadastro Mühen-
disleri Odası), Ebru Türkmen (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), İbrahim Vardal (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
Nemci Ergin (Maden Mühendisleri Odası), Av. Vol-
kan Kaya (Maden Mühendisleri Odası), Bedri Tekin, 
Selçuk Soylu (Makine Mühendisleri Odası), Ayşen 
Bayazıtteleri (Mimarlar Odası) ve Vuslat Ulusoy 
(Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

09 Ocak 2009 Cuma 

• TMMOB Enerji Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya; Alaeddin Aras (TMMOB), İlker Ertem 
(TMMOB), Bülent Akça (TMMOB), Cengiz Göltaş 
(EMO), Recep Kızılkoca (JFMO), Adem Uluşahin 
(Jeoloji MO), Ayşegül Kesedar (KMO), Mustafa 
Suvar (Maden MO), Harun Erpolat (MMO), Şua-
yip Yalman (MMO) ve E. Dilşen Kara (Peyzaj MO) 
katıldı.

13 Ocak 2009  Salı

• TMMOB Altın İşletmeciliği Faaliyetleri ve So-
nuçları Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya; 
Ersin Gırbalar (TMMOB), Bülent Akça (TMMOB), 

Öner Şatır (ÇMO), Hakkı Atıl (JMO), Çağdaş Akar 
(MMO) ve Hüseyin Savaş (Metalurji MO) katıldı.

15 Ocak 2009 Perşembe

• İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya; Alaeddin Aras (TMMOB), Av. 
Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), Korhan Altındal 
(Çevre Mühendisleri Odası), H. Nurhan Parlak 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Bahadır Ekizer 
(Jeofizik Mühendisleri Odası), Hakkı Atıl (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Halil Kutlu, Ruhi Öktem 
(Kimya Mühendisleri Odası), Mustafa Yazısı (Ma-
kine Mühendisleri Odası), Ali Ekinci (Mimarlar 
Odası) ve Burhan Harmankaşı (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

20 Ocak 2009 Salı

• TMMOB Altın İşletmeciliği Faaliyetleri ve So-
nuçları Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantı-
ya; Ersin Gırbalar (TMMOB), Cem Doğan (ÇMO), 
Hakkı Atıl (JMO), Çağdaş Akar (MMO), Hüseyin 
Savaş (Metalurji MO), H. Tarık ŞengülL (ŞPO) ve 
Mehmet Tansoy (ZMO) katıldı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, nükleer santral ihalesine ilişkin bir basın 
açıklaması yaptı.

22 Ocak 2009 Perşembe

• TMMOB Boren Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Alaeddin Aras, İlker Ertem, Musa Kırca 
ve Funda Altun katıldı.

26 Ocak 2009 Pazartesi

• Su Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. Top-
lantıya; Bülent Akça (TMMOB), Elif Bulut (Çevre 
Mühendisleri Odası), Hüseyin Yeşil (Elektrik Mü-
hendisleri Odası), Gökhan Marım (İnşaat Mühendis-
leri Odası), Fikri Öztürk (Jeofizik Mühendisleri Oda-
sı), Fatma Bozbeyoğlu (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
Dr. Erdoğan Işık (Kimya Mühendisleri Odası), Suat 
Dursun (Maden Mühendisleri Odası), Bünyamin 
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Aydın (Makine Mühendisleri Odası), İsmail Küçük 
(Meteoroloji Mühendisleri Odası) ve Vedat Özbilen 
(Şehir Plancıları Odası) katıldı.

27 Ocak 2009 Salı

• TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya; Kadir Dağhan (TMMOB), 
Av. Nurçin Soykut (TMMOB), Cemil Tekkeli 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Casim Ağca (Fizik 
Mühendisleri Odası), Kemal Zeki Taydaş (Gıda Mü-
hendisleri Odası), Yusuf Çiçek (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası), Tansu Ildır (İç Mimarlar O), 
Alaettin Duran (İnşaat Mühendisleri Odası), Sedat 
Erden (Jeofizik Mühendisleri Odası), Ali Rıza Bel-
gin (Maden Mühendisleri Odası), Av. Şirin Aykul 
(Makine Mühendisleri Odası), Ayşen Yılmaz Öğüt 
(Mimarlar Odası), Meryem Sarıkaya (Peyzaj Mimar-
ları Odası) ve Medar Kalkan (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

28 Ocak 2009 Çarşamba

• TMMOB Altın İşletmeciliği Faaliyetleri ve So-
nuçları Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya; 
Bülent Akça (TMMOB), Cem Doğan (Çevre Mü-
hendisleri Odası), Hakkı Atıl (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Sami Can(Kimya Mühendisleri Odası), H. 
Tarık ŞENGÜL (Şehir Plancıları Odası) ve Mehmet 
Tansoy (Ziraat Mühendisleri Odası), katıldı.

30 Ocak 2009 Cuma

• Kadın Üyeler Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya; Burcu Ceyhan (TMMOB), Serap Uçu-
ran (Elektrik Mühendisleri Odası), Halime Tokgöz 
(Gıda Mühendisleri Odası), Ayşegül Bildirici (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Emra Ergüzeloğlu (Maden Mü-
hendisleri Odası), Gökşen Gök (Makine Mühendis-
leri Odası), Şayende Yılmaz (Makine Mühendisleri 
Odası) ve N. Serpil Kurtgözü (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı. 

• TMMOB Planlama-Yerleşim-Dönüşüm Politikaları 
Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya; Sabri 
Orcan (TMMOB), Yaser Gündüz (TMMOB), Mus-
tafa Selmanpakoğlu (İnşaat Mühendisleri Odası), 
Zafer Sal (Jeofizik Mühendisleri Odası), Rıza Soypak 
(Jeoloji Mühendisleri Odası), Erşat Akyazılı (Ma-
den Mühendisleri Odası), Mustafa Yazıcı (Makine 
Mühendisleri Odası) ve Mehtap Ercan Bilen (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

05 Şubat 2009 Perşembe

• TMMOB Enerji Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya; Recep Kızılkoca (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), Adem Uluşahin (Jeoloji Mühendisleri Oda-
sı), Bektaş Kılıç, Ayşegül Kesedar (Kimya Mühendis-
leri Odası), Şuayip Yalman (Mimarlar Odası), İsmail 
Küçük (Meteoroloji Mühendisleri Odası), Mustafa 
Suvar (Maden Mühendisleri Odası) katıldı. 

10 Şubat 2009 Salı

• LPG Çalışma Grubu toplantısı yapıldı.  Toplantıya, 
Alaeddin Aras (TMMOB), Bülent Akça (TMMOB), 
İbrahim Akyürek (Kimya Mühendisleri Odası), Cenk 
Lişesivdin (Makine Mühendisleri Odası) ve Nazife 
Ünlü (Petrol Mühendisleri Odası) katıldı.

11 Şubat 2009 Çarşamba

• TMMOB Altın İşletmeciliği Faaliyetleri ve 
Sonuçları Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Top-
lantıya; Bülent Akça (TMMOB), Cem DOĞAN 
(Çevre Mühendisleri Odası),M. Tankut KILINÇ 
(Jeofizik Mühendisleri Odası), Serap KURT (Jeo-
loji Mühendisleri Odası), Çağdaş AKAR (Makine 
Mühendisleri Odası), Mehmet TANSOY (Ziraat 
Mühendisleri Odası), katıldı. 

• TMMOB Ücretli Çalışan Üyeler Çalışma Gru-
bu toplantısı yapıldı. Toplantıya; Kadir Dağhan 
(TMMOB), Av. Nurçin Soykut (TMMOB), Er-
dal Apaçık (Elektrik Mühendisleri Odası), Yavuz 
Yazıcıoğlu (İnşaat Mühendisleri Odası), Nihal 
Yavuz (Jeofizik Mühendisleri Odası), Necmi Ergin 
(Maden Mühendisleri Odası), Selçuk Soylu, Bedri 
Tekin (Makine Mühendisleri Odası), Uğur Şirin 
(Meteoroloji (Mühendisleri Odası), Vuslat Ulusoy 
(Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

12 Şubat 2009 Perşembe

• TMMOB Su Çalışma Grubu toplantısı yapıldı.  
Toplantıya; A.Deniz Özdemir (TMMOB), Alaeddin 
Aras (TMMOB), Hüseyin Yeşil (Elektrik Mühen-
disleri Odası), Yaşar Üzümcu (Gıda Mühendisleri 
Odası), Gökhan Marım (İnşaat Mühendisleri Oda-
sı), Feyzullah Gökçe (Jeofizik Mühendisleri Odası), 
Fatma Bozbeyoğlu (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
Erdoğan Işık (Kimya Mühendisleri Odası), Suat 
Dursun (Maden Mühendisleri Odası), Utkan Gü-
neş (Metalurji Mühendisleri Odası), İsmail Küçük 
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(Meteoroloji Mühendisleri Odası), Nilgün Görer 
Tamer (Şehir Plancıları Odası), Selda Aydoğan 
(Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

• BOREN Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Top-
lantıya; İlker Ertem (TMMOB), Alaeddin Aras 
(TMMOB), Musa Kırca (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), Funda Altun (Kimya Mühendisleri Oda-
sı), Çağdaş Akar (Makine Mühendisleri Odası) 
katıldı.

• TMMOB İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Gru-
bu toplantısı yapıldı.  Toplantıya; Alaeddin Aras 
(TMMOB) Müjdat Aydın, Ruhi Öktem, Halil 
Kutlu (Kimya Mühendisleri Odası), Nurhan Parlak 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Ö.Taner Akman 
(Meteoroloji Mühendisleri Odası), Bahadır Ekizer 
(Jeofizik Mühendisleri Odası), Ertan Günay (Gıda 
Mühendisleri Odası), Gülsüm Sönmez (İnşaat Mü-
hendisleri Odası), Bedri Tekin (Makine Mühen-
disleri Odası), Haluk Orhun (Fizik Mühendisleri 
Odası), Burhan Harmankaşı (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

17 Şubat 2009 Salı

• LPG Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantı-
ya; Alaeddin Aras (TMMOB), Nurten Çağlar Yakış 
(TMMOB), Vehbi Turhan (TMMOB), Burçak Ka-
raman Uysal (Çevre Mühendisleri Odası), İbrahim 
Akyürek (Kimya Mühendisleri Odası) ve Cenk 
Lişesivdin (Makine Mühendisleri Odası) katıldı.

• TMMOB Ulusal Yeterlilikler Çalışma Grubu top-
lantısı yapıldı. Toplantıya; İlker Ertem (TMMDB), 
Nurten Çağlar Yakış (TMMOB) Müfit Gülgeç 
(Makine Mühendisleri Odası), Tevfik Güyagüler 
(Maden Mühendisleri Odası), Osman Özgün (Kim-
ya Mühendisleri Odası), Halil Akdeniz (Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası), Hakkı Atıl (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), N.Yıldırım Gündoğdu (Jeofizik 
Mühendisleri Odası) katıldı.

18 Şubat 2009 Çarşamba

• Etkinliklerde Destek ve Sponsorluk Uygulama 
Usul ve Esaslarını Belirleme Çalışma Grubu  top-
lantısı yapıldı.  Toplantıya; Av. Nurçin Soykut 
(TMMOB), Hüseyin Önder (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Asiye Ülkü Kutlu (Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odası), Tuncer Seymen, Recep Kızılkoca 
(Jeofizik Mühendisleri Odası),  İbrahim Vardal 

(Jeoloji Mühendisleri Odası), Selçuk Soylu (Makine 
Mühendisleri Odası), Kemal Başak (Metalurji 
Mühendisleri Odası) ve İsmail Küçük (Meteoroloji 
Mühendisleri Odası) katıldı.

• Ulusal Yeterlikler Çerçeve Çalışma Grubu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya; Nurten Çağlar Yakış 
(TMMOB), İlker Ertem (TMMOB), Halil Akdeniz 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), N. 
Yıldırım Gündoğdu (Jeofizik Mühendisleri Odası), 
Hakkı Atıl (Jeoloji Mühendisleri Odası), Osman Öz-
gün (Kimya Mühendisleri Odası), Tevfik Güyagüler 
(Maden Mühendisleri Odası), Müfit Gülgeç (Makine 
Mühendisleri Odası) katıldı.

20 Şubat 2009 Cuma

• TMMOB Afet Sonrası Eylem Planı Çalışma Grubu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya; Nail Güler (TMMOB), 
M. Tankut Kılınç (Jeofizik Mühendisleri Odası), 
Halil İbrahim Yiğit (Jeoloji Mühendisleri Odası) ve 
Mustafa Diren (Meteoroloji Mühendisleri Odası) 
katıldı.

24 Şubat 2009 Salı

• TMMOB Altın İşletmeciliği Faaliyetleri ve So-
nuçları Komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıya; 
Ersin Gırbalar (TMMOB), Cem Doğan (Çevre 
Mühendisleri Odası), Tankut Kılınç (Jeofizik Mü-
hendisleri Odası), Hakkı Atıl (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Çağdaş Akar (Makine Mühendisleri Odası), 
Hüseyin Savaş (Metalurji Mühendisleri Odası), Tarık 
Şengül (Şehir Plancıları Odası) ve Mehmet Tansoy 
(Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

• TMMOB Ulusal Yeterlilikler Çalışma Grubu top-
lantısı yapıldı.

27 Şubat 2009 Cuma

• TMMOB Planlama Yerleşim-Dönüşüm Politi-
kaları Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplan-
tıya; M. Sabri Orcan (TMMOB), Yaser Gündüz 
(TMMOB), Ethem Torunoğlu (TMMOB), Bülent 
Akça (TMMOB), Burçak Karaman Uysal (Çevre 
Mühendisleri Odası), Mustafa Selmanpakoğlu (İn-
şaat Mühendisleri Odası), Zafer Sal (Jeofizik Mü-
hendisleri Odası), Rıza Soypak (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Erşat Akyazılı (Maden Mühendisleri Oda-
sı), Redife Kolçak (Peyzaj Mimarları Odası), Belma 
Babacan(Şehir Plancıları Odası) ve Mehtap Ercan 
Bilen (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.
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