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TMMOB 40. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından.....
01 Kasım 2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan Muğla Milas Meşelik 
Köyü Çomcu Mevkii Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu’na karşı 
gerekli itirazın yapılması, itirazın reddedilmesi durumunda iptal davası 
dahil tüm hukuki girişimlerin yapılması konusunda TMMOB Bodrum İlçe 
Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne yetki verilmesine,

22 Kasım 2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

TMMOB Özelleştirmelerin ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubu’nun 
önerisi doğrultusunda, özelleştirmelerin ve sonuçlarının irdeleneceği 
“Türkiye’de Özelleştirme Gerçeği-III Sempozyumu”nun yapılmasının 
uygunluğuna, Sempozyum hazırlıklarının Çalışma Grubu tarafından 
yürütülmesine,

Sakarya Üniversitesi’nde başlayan uzaktan mühendislik eğitimi ile igili 
YÖK kararının iptali için dava açılmasına,

TRT Personel ve Atama Yönetmeliği’nin iptali için dava açılmasına,

20 Aralık 2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

TMMOB siyaseti, toplumsal yaşamın bütün  alanlarını kapsayan bir süreç 
olarak görmekte, geçmişten bu yana meslek alanlarımızdaki olayların ve 
gelişmelerin toplumsal yaşamdaki etkilerini sorgulamaktadır. Bu anlayış-
la TMMOB, üyelerinin, TMMOB, Oda ve diğer birim yöneticilerimizin 
siyasal etkinliklerde bulunmasını ve bu bağlamda 29 Mart 2009 tarihinde 
yapılacak yerel seçimlerde aday olmalarını da temel hak ve özgürlükle-
rin ve seçilme haklarının kullanılması olarak kabul etmekte ve saygıyla 
karşılamaktadır. Ancak, bu adaylıkların örgütümüzün kamusal denetim 
işlevlerini zaafa uğratmaması ve örgütümüzün herhangi bir biriminin ilgili 
partilere ya da adaylara kurumsal desteği anlamına gelmediğini açıklıkla 
belirtmek için, yerel seçimlerde aday olan TMMOB, Oda ve diğer birim-
lerinde görev yapan yöneticilerimizin TMMOB ilke ve çalışma anlayışına 
bağlı davranışta bulunmaları için çağrı yapılmasına, 

29 Mart 2009 tarihinde yapılacak yerel seçimlere yönelik olarak, yerel 
yönetimler üzerine TMMOB’nin görüş ve ilkelerini oluşturmak üzere 
TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinden Sabri Orcan, İlker Ertem, Yaser 
Gündüz, Ethem Torunoğlu, Deniz Özdemir ve Ergin Özügür’den oluşan 
komisyon kurulmasına,

TMMOB 2008 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik 
Yönetmeliği bilirkişilik ücretlerinin 2009 yılı için de geçerli olmasına, 

TMMOB Denetleme Kurulu’nun talebi doğrultusunda, 2009 yılının ilk 
yarısında TMMOB Denetleme Kurulu Üyeleri ile Oda Denetleme Kurulu 
Üyeleri ortak toplantısının yapılmasına, toplantı organizasyonu ve gerekli 
harcamalar yapmak konusunda Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine, 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.11.2008 tarih ve 4796-33505  
sayılı yazısında belirtilen hususlara karşı gerekli yazışma ve hukuksal 
girişimlerin başlatılmasına,

22 Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar 
Kurulu’nun “Bazı Düzey-2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması 
Hakkında Karar”ının iptali için dava açılmasına,

“Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2008 Yılında Uygulanacak Ücretlerin 
Tespitine İlişkin Tebliğ” ile mağdur olan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının mağduriyetlerine ilişkin Devlet Personel Dairesi Başkanlığı 
nezdinde gerekli yazışma ve hukuksal girişimlerin yapılmasına,

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın 15.12.2008 tarih ve 08/630-
EK/NE sayılı yazısıyla Birliğimize iletilen Gemi Mühendisleri Odası Onur 
Kurulu’nun “Yalova-Altınova Tersane Alanı İnceleme Raporu” altında 
imzası bulunan Gemi Mühendisleri Odası 40.Dönem Yönetim Kurulu 
üyeleri hakkında vermiş olduğu 23.07.2008 tarih ve 2008/02 sayılı kararına 
TMMOB Yüksek Onur Kurulu nezdinde itiraz edilmesine,

karar verildi.
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Dünyada ve Türkiye’de yaşanan son gelişmeler üzerine, 22 Kasım 2008 Cumartesi günü saat 12.30’da eşzamanlı olarak 
31 ilde TMMOB “Krize, AKP’ye, Gericiliğe, Neoliberalizme, Irkçılığa Karşı” Sokakta Sözünü Söylüyor başlıklı kitlesel 
basın açıklamaları gerçekleştirildi. 31 ilde binlerce kişinin katıldığı eylemlere emek-meslek örgütleri de destek verdi.

Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, 
Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, 
Milas, Samsun, Şanlıurfa, Tunceli, Van, Zonguldak’ta İKK’lar aracılığıyla gerçekleştirilen eylemlerde AKP’ye, gericiliğe, 
neoliberalizme, ırkçılığa karşı sloganlar atıldı, dövizler taşındı.

Ankara’da da TMMOB önünde toplanan yüzlerce kişi Sakarya Caddesi’ne yürüdü. Burada TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı tarafından basın açıklaması yapıldı.

TMMOB 
“KRİZE, AKP’YE, GERİCİLİĞE, NEOLİBERALİZME, 

IRKÇILIĞA KARŞI” 
SOKAKTA SÖZÜNÜ SÖYLEDİ
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
tarafından yapılan konuşma şöyle:

Sevgili arkadaşlar,

TMMOB bugün örgütlü olduğu otuz bir kentte, kent 
merkezlerinde şimdi bu saatte ve aynı anda, emek, mes-
lek örgütlerinin, siyasal partilerimizin, demokratik kitle 
örgütlerinin desteği ile sözünü sokakta söylüyor.

Burada bulunan, bulunamayıp yüreği bizimle birlikte 
olan herkese TMMOB Yönetim Kurulu’nun sevgilerini 
iletiyorum.

Çağrımıza uyup geldiniz. Sesimizi büyütmeye geldiniz. Hoş 
geldiniz arkadaşlar.

TMMOB bugün Küresel Kapitalizmin krizine, AKP’ye, 
Gericiliğe, Neoliberalizme, Irkçılığa Karşı” sokakta sözünü 
söylüyor.

Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları bugün 
Türkiye’nin her yerinde “yaşananlara itirazımız var” de-
mek için sokaklarda. Buradan tüm kentlerde bugün sokağa 
çıkan arkadaşlarıma “İyi ki bu ülkenin namuslu, aydınlık 
yüzlü, aydınlık beyinli yiğit insanları var. İyi ki siz varsınız” 
diyerek TMMOB’nin en içten sevgilerini yolluyorum.

Sevgili arkadaşlar,

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” düzeninin sürdürücülerinin 
krizidir. 

Hepimiz biliyoruz: Bugüne kadar Türkiye’yi yönetenler, 
halkımıza karşı büyük bir bunalım, çözümsüzlük ve ala-
cakaranlık dışında hiçbir şey yaratamamıştır. Daha çok 
yoksulluk, IMF’ye ve emperyalizme daha çok bağımlılık, 
baskı, şiddet, çeteler ve yolsuzluklar, bu düzenin ve ülkeyi 
yöneten siyasi iktidarların marifetleridir.

Biz biliyoruz: “Yangına körükle gitmeyin” diyenler yangını 

çıkartanlardır. “Hamdolsun, kriz bize teğet geçer” diyen-
ler krizin faturasını bizlere ödetmeye çoktan niyet ettiler. 
Biz, kapitalist küreselleşmenin krizinin faturasının bize, 
emekçilere, ücretiyle geçinenlere, yoksullara, alttakilere 
çıkarılmasına asla kabul etmeyeceğiz.

Sevgili arkadaşlar,

Her zaman söyledik bir kere de burada sokakta hep birlikte 
söyleyelim:

Kapitalist küreselleşme sürecine eklemlenme doğrultu-
sunda bu ülkede, bugün eğitim ve sağlık başta olmak 
üzere kamu hizmetleri paralı hale getirilmiştir. Enerji ve 
iletişim gibi stratejik temel altyapı hizmetleri ile birlikte 
tüm kamusal değerler özelleştirme adı altında tasfiye 
edilmiştir. Ülkemizin doğasının korunarak sanayileşme ve 
üretim yerine, ranta dayalı bir ekonomi bu ülkenin gerçe-
ği olmuştur. Tarım arazilerinin yok edilmesi, kirletilmesi, 
genetik tohum ve gıdaların ülkemize sokulması, çiftçimizi 
üretimden, tarlasından koparan işsiz, yoksul bırakan poli-
tikalar işte bu sistemin sonucudur. Kıyılarımız, ormanla-
rımız, madenlerimiz siyasal iktidarların biat eden yapıları 
ile yağmalanmaktadır. Kentsel dönüşüm diye yutturmaya 
kalkıştıkları aslında kentleri yağmalama projeleridir.

Sevgili arkadaşlar 

Bu yaşatılanlara karşı, yani emperyalizmin sürdürülmesi 
için, Dünya Bankası, IMF, AB ve benzeri kuruluşların da-
yattıkları yapısal uyum ve istikrar programlarıyla yalnızca 
“zam ve zulüm düzeni” getirenlere, ekonomiyi üretime 
değil ranta dayandırıp, her sıkıştıklarında faturayı halka 
kesen siyasi iktidarlara “artık yeter” diyoruz. 

Kapitalist küreselleşme sürecine eklemlenme doğrultu-
sunda IMF ve Dünya Bankası nezdinde karnesi “A” olan 
AKP’ye “Dur” diyoruz. Bu ülke bu halk sahipsiz değildir 
diyoruz. AKP’yi uyarıyoruz:

Yüzünüzü IMF’ye Dünya Bankası’na değil, halkımıza 
çevirin.

Her türlü emperyalist bağımlılık ilişkilerini terk edin.

Derhal işten çıkarmaları yasaklayın.

İnsanımızın temel ihtiyaçlarına yaptığınız her türlü zammı 
geri alın.

Özelleştirmeleri durdurun. 

Kapitalist küreselleşmenin krizinin faturasını bu halk 
ödemeyecektir. Bunu bilin.

Sevgili arkadaşlar

Bizler her türden gericiliğe ve karanlığa karşı demokratik, 
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özgür ve aydınlık bir Türkiye istiyoruz. 

AKP iktidarının ülkeyi sermayeye pazarlayan, yoksulları 
daha da yoksullaştıran politikaları, siyasal üst yapıda İslami 
gericileşme dalgası ile paralel yürümektedir. Gericilik bir 
yaşam biçimi haline getirilmektedir. Biz, sosyal devlet tah-
rip edilip, yerine cemaat ağlarının, sadaka derneklerinin 
konulmasına itiraz ediyoruz. Biz, yurttaş olmanın gereği 
olan sosyal hakların elde edilmesinin yerini biat kültürü-
nün, el pençe divan durmanın almasına itiraz ediyoruz. 

Herkes bilsin: Gericiliğe karşı elimizden gelen tüm karşı 
duruşu inatla ve ısrarla sürdüreceğiz.

Sevgili arkadaşlar,

Biz bu ülkede kardeşçe ve barış içinde bir arada yaşamak 
istiyoruz.

İşte çözülmek istenmeyen ve onlarca canımızın yitiril-
mesine neden olan Kürt sorunu. Bu ülkede sıkılan her 
kurşun, atılan her bomba, patlayan her mayın, yapılan 
her türlü saldırı, gerçekleşen her türlü silahlı çatışma ül-
kemizde barış içinde bir arada yaşama umuduna vurulan 
bir darbe oluyor. Yıllardır devam eden silahlı çatışmaların 
kimseye fayda getirmediği ortada, silahların konuştuğu 
yerde barışın sesi duyulamıyor ne yazık ki. Artık, savaş 
çığlıkları yerine demokrasiye, hukuk devleti düzenine ve 
özgürlüklere kulak vermek gerekiyor. 

Biz barış içinde bir arada kardeşçe yaşama umudumuzu hiç 
yitirmeyeceğimizi her zaman söyledik. Burada da ısrarla 
söylüyoruz. Biz ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç 
kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşama-
yı her zaman savunduk. Savunmaya devam edeceğiz. 

Sevgili arkadaşlar, 

Biz, başta düşünce ve örgütlenme özgürlüğü olmak üzere 
tüm demokratik hak ve özgürlüklerin, sözün özü demok-
rasinin önündeki engellerin kaldırılması için bugün sokak-
tayız. Biz, tutuklu ve hükümlülerin tecridine dayalı F tipi 
cezaevi uygulamalarına son verilmesi, cezaevlerinde insani 
yaşam koşullarının hakim kılınması için bugün sokakta-
yız. Biz, bu ülkenin gerçeği olan işkencelere son verilmesi 
için bugün sokaktayız. Biz, bütün çalışanlara grevli, toplu 
sözleşmeli sendikalaşma haklarının önündeki engellerin 
kaldırılması için bugün sokaktayız. 

Kısacası TMMOB, ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın 
demokratik hak ve taleplerimizden hiç vazgeçmeyeceğini 

işte burada sokakta da söylüyor. 

Sevgili arkadaşlar, 

Bir sözümüz de emek meslek örgütlerine, emekten ve 
halktan yana olan siyasi partilere, yapılara, demokratik 
kitle örgütlerine:

TMMOB, hepinize, “Bu ülkenin, bu halkın sahipsiz olma-
dığını birlikte gösterme zamanıdır” diyor. Küresel krizin fa-
turasının halka kesileceği böylesi bir dönemde, insanlar ya 
kapitalist küreselleşmenin yarattığı yoksulluk, yoksunluk, 
işsizlik ve eğitimsizlik nedeniyle ırkçı, faşist, dinci, gerici 
tepkilere sarılacaklar, ya da örgütlü yapılarla bir direniş 
sergileyecekler. Bu nedenle, tam da bugün, ülkemizdeki 
emekten ve halktan yana güçlerin “daha demokratik, daha 
barışçı, gelirini adaletli paylaşan” bir dünya için müca-
delesinin yükseltilmesi zamanıdır. Gelin bir olalım, birlik 
olalım, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görelim. Ya-
şananlara karşı ortaklaştığımız konularda programlarımızı 
oluşturalım. Yapacağımız eylemliliklerimizi ortaklaştıralım. 
Omuzlarımızı birbirine yaslayalım. 

Dost örgütlere buradan çağrıda bulunuyorum: Gelin 
gereğini yapalım. 

Sevgili arkadaşlar,

TMMOB bugüne dek söylediklerini bir kez daha burada, 
sokakta söylüyor. 

Şimdi tam da; kapitalist küreselleşmenin krizinin faturasını 
halka kesmek isteyenlere karşı topluca mücadele etme 
zamanıdır. Şimdi tam da, karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, 
otoriter yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demokra-
siyi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne 
karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşamayı; her 
şeyin para- kâr olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliği sa-
vunma zamanıdır. Şimdi tam da, eşit, özgür, demokratik 
bir Türkiye taleplerini yükseltme ve bunun için mücadele 
etme zamanıdır. Şimdi geri adım atmadan temel hak ve 
özgürlüklere sahip çıkma zamanıdır.

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

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

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ANTALYA İKK

Açıklama Antalya İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ayhan 
Dolanay tarafından okundu.

AYDIN İKK

Açıklama Aydın İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Metin 
Albeyoğlu tarafından okundu.

BALIKESİR İKK

Açıklama Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri İ. Naci 
Bilgiç tarafından okundu.

BATMAN İKK

Açıklama Batman İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ahmet 
Bülent Tekik tarafından okundu.

ADANA İKK
Açıklama TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Umut Çelik tarafından okundu.

ADIYAMAN İKK
Açıklama Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ali 
Ağır tarafından okundu.
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BODRUM İKK

Açıklama Bodrum İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Semayi 
Yaman tarafından okundu.

BURSA İKK

Açıklama Oğuz Kaan Metiner tarafından okundu.

EDİRNE İKK

Açıklama, Jeoloji Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi 
Yılmaz Eren tarafından okundu. 

ESKİŞEHİR İKK

Açıklama Eskişehir İKK Sekreteri Derya Özkar tarafından 
okundu. 

HATAY İKK

Açıklama TMMOB Hatay İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Adnan Orukoğlu tarafından okundu.

İSTANBUL İKK

Açıklama TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekre-
teri Tores Dinçöz tarafından okundu.

İZMİR İKK

Açıklama İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan 
Çiftçi tarafından okundu.



8 birlik haberleri
Kasım-Aralık 2008/Sayı 123 9 

Kasım-Aralık 2008/Sayı 123
birlik haberleri

MALATYA İKK

MERSİN İKK 
Açıklama, Mersin İKK Sekreteri Kamer Gülbeyaz tarafından 
okundu.

MİLAS İKK 

Açıklama, Milas İKK Sekreteri Enver Tuna tarafından 
okundu.

VAN İKK 

Açıklama, Van İKK Sekreteri Şevket Akdemir tarafından 
okundu. 

ZONGULDAK İKK 

Açıklama, MMO Zonguldak Şube Başkanı Atıf Mete tara-
fından okundu.  
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Siyasal iktidar “anayasal, bağımsız kuruluş” olarak tanımla-
nan TRT’yi sil baştan yeniden yapılandırıyor. 

Haziran 2008 tarihinde kabul edilen “TRT Yasasında değişik-
lik yapan yasa değişikliği”, ana muhalefet partisi tarafından 
Anayasa Mahkemesi önüne götürüldü. “Mahkemelik yasa” 
ile TRT’nin ihtiyaçları ve bağımsızlığının önündeki engeller 
mi kaldırılıyor? Yoksa siyasal iktidarın müdahale edemediği 
yapı mı dağıtılmak isteniyor? Bunun yanıtını, şu an TRT’nin 
yaşadığı kaotik süreçte görmek mümkündür. 

Yasa’nın öngördüğü yönetmelikler tek tek yayımlanmaya 
başlayınca TRT’de olağanüstü bir kadrolaşmanın hedeflen-
diği ortaya çıktı. TRT’nin 525 biriminde yönetici olanların 
tümünün görevlerine son verildi. Bu kişilerin yerleri vekâ-
leten dolduruldu ve birkaç birim dışında TRT vekâletle 
yürütülür oldu. Merkez ve taşrada yönetici konumda olan 
438 kişi Ankara’ya çekildi ve birden “Araştırmacı” oldular. 
Liyakat, kadro ve özlük hakları yok sayılarak düz personel 
haline dönüştürüldüler. Görevlerine son verilen yöneticiler, 
uzmanlık, eğitim şartı vb hiçbir koşul aranmadan atanan 
“vekil yöneticiler”in emirlerine verildi.

Yasa değişikliğinin gerekçelerinden biri, “Kurum’u bilişim 
teknolojilerindeki gelişmelere uyumlu hale getirmek için 
alt yapıyı bu gerekliliğe göre tasarlamak” olmasına karşın, 
Araştırma İmalat Dairesi yok edildi, yerine Bilgi Teknolojileri 
Dairesi adı altında yeni bir birim kuruldu. Ve bu birimde istih-
dam edilecek personelin nitelikleri belirsizleştirildi; tanımsız 
ve takdir hakkının keyfi kullanılacağı bir şekle büründürüldü. 
Şef, müdür ve daire başkanlıklarında liyakat ve uzmanlık esas 
alınmadığından nitelikli personel; öğrenim ve uzmanlıktan 

yoksun, kadrolaşmanın esas alındığı bir yönetime teslim 
edilmenin koşulları yaratıldı. 
Siyasal iktidar, her yerde ama her yer ve kurumda kadro-
laşmayı esas almaktadır. Bir siyasal iktidarın kadrolarına 
teslim edilen kamu yönetiminin her biriminden, beklenen 
kamu yararı ve hizmetinin gerçekleşmeyeceği, demokrasi 
tarihinin her deneyiminde ortaya çıkmış bir gerçektir. Ülke-
mizde, bağımsız kuruluş olarak addedilen kurumlar dâhil tüm 
kurum ve kuruluşlardaki yönetici kadroları ve bu kadroları 
denetleyecek organlar siyasal iktidar tarafından atanmış ya 
da seçilmişlerdir. RTÜK Başkanını TBMM’de siyasal iktidarın 
milletvekilleri, TRT Müdürünü Bakanlar Kurulu seçmiştir. 
Referanslar siyasaldır. Politize olmuş kişilerin yönettiği ku-
rumların kamu yararına hizmet edemeyeceği bir gerçekliktir. 
Bu gidiş, kamu yönetimi ve kamu hizmeti açısından telafisi 
olanaksız zararlara yol açmakta ve otoriter/totaliter yönelim-
lere kapı aralamaktadır.
TRT özelinde de; Anayasa’da “Devletçe kamu tüzelkişiliği 
olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu 
tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve 
yayınlarının tarafsızlığı esastır.” biçiminde hükme bağlanan 
“tarafsızlık” ilkesinin sağlanamayacağını söylemek yanlış 
olmayacaktır.
TMMOB şimdi soruyor:
Tüm atama ve Yasaları itirazsız onaylayan Cumhurbaşkanlığı 
makamı, Devlet Denetleme Kurulu’nu “kaynayan” TRT’yi 
denetlemek için görevlendirecek midir? 
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
 

Eşitlikten, özgürlükten, barıştan yana, insanların barış 
içinde, kardeşçe ve bir arada yaşamalarını savunan ve 
bununla birlikte neoliberalizme, gericiliğe, ırkçılığa ve 
darbecilere karşı bir duruş içinde olan TMMOB;

“Aleviliğe yönelik asimilasyoncu uygulama ve anlayışa 
son verilmesini, zorunlu din ders uygulamasına derhal 
son verilmesi, laikliğin evrensel anlamına uygun olarak 
devletin elini dinden çekmesini, tüm inançlar ve ibadet 

mekânları karşısında eşit bir mesafede durmasını, eşit yurt-
taşlık ilkesinin yaşama geçirilmesini, çok kültürlülüğün ve 
çeşitliliğin, zenginlik olduğunun kabul edilmesini”

talep ederek 7-9 Kasım 2008’de Ankara’ya yürüyen ve 
Ankara’da seslerini büyüten Alevileri selamlamaktadır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TRT’YE TAM DA BUGÜN 
“BAĞIMSIZ” BİR DENETİM GEREKMEKTEDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 7 Kasım 2008 tarihinde TRT Yasası’nda yapılan değişiklikler 
üzerine bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB “AYRIMCILIĞA KARŞI 
EŞİT YURTTAŞLIK HAKKI” İÇİN YÜRÜYEN ALEVİLERİ SELAMLIYOR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 9 Kasım 2008 tarihinde Ankara Sıhhiye Meydanı’nda gerçekleştirilen 
“Alevi Mitingi” dolayısıyla 9 Kasım’da bir basın açıklaması yaptı.
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TBMM’de görüşülmekte olan Kamu İhale Kanunu’nda 
Değişiklik Yapan Yasa Tasarısı, ihalelerde kamu denetimini 
ortadan kaldırmakta, Kamu İhale Kurumu’nu by-pass etmekte 
ve mühendis-mimarlar açısından önemli hak kayıplarına yol 
açmaktadır. 

Hazırlanış sürecinden itibaren tartışmalı olan bu tasarı, Dev-
letin kendi kurumlarından dahi görüş alınmadan Meclis’e 
sevk edilmiştir. Hükümetin sermaye çevrelerinin hazırladığı 
taslak metni kabul etmesi ve tasarının yalnızca bu çevrelerin 
istekleriyle sınırlı kalması demokratik yöntem açısından kabul 
edilebilir bir durum değildir. Sermaye çevrelerinin isteği ile 
hazırlanan yasa tasarısıyla bir anlaşma mı sağlanmıştır? Haklı 
olarak akıllara takılan sorulara siyasal iktidarın yanıt vermesi 
gerekmektedir. Bu yasa sadece iktidar ile sermaye çevrelerini 
mi ilgilendirmektedir? Hizmeti sunan mühendis ve mimarların 
örgütü olan TMMOB’den niçin görüş sorulmamış, sürece dahil 
edilmemiştir? Kısacası, yasanın hazırlanış süreci katılımdan ve 
saydamlıktan yoksundur. 

2002 yılında kabul edilen 4734 sayılı Kamu İhale Yasası ile ihale 
süreçlerinin saydam ve denetlenebilir hale getirildiği dönemin 
siyasal iktidarı tarafından deklare edilmişti. 1999 Marmara 
Depreminde ihale usulü ile yapılan kamu yapılarının ayakta 
kalmaması, hatta en fazla yolsuzluğun bu alanda yaşanması bu 
yeni yasal düzenlemeyi güdüleyen en temel nedenlerden biriy-
di. Diğer bir neden de AB’ye entegrasyon sürecinin yarattığı 
baskılanmaydı.

Örneğin, müteahhitlik hizmeti sunabilmek için hiçbir kriterin 
aranmaması, parası olan herkesin kolayca elde ettiği müteahhit-
lik karnesi ile her işi yapabilmesi Marmara Depremi sonrasında 
ağır eleştirilere konu olmuş, bu da mühendis ve mimarların 
yapım ihalelerine katılmalarını olanaklı kılan yeni düzenleme-
lerin yolunu açmıştı.

Mühendis ve mimarların sürece aktif biçimde katılmaları, yuka-
rıda kısaca değindiğimiz kamu ihalelerinin kamuoyu denetimine 
açık olmasını kolaylaştıran yollardan biridir. Aynı zamanda ka-
liteli hizmetin üretimi anlamına gelmektedir. Ancak, yasanın 
kabul edildiği tarihten bu yana yasa ve yönetmeliklerde yapılan 
bir dizi değişiklik sonucunda hem kanun kapsamına giren işler 
daraltılmış, hem de mimar ve mühendisler dışlanarak süreç 
tersine döndürülmüştür. Hatta TBMM’de şu anda görüşülmekte 
olan Yasa Tasarısı kabul edilirse 2002 şartlarından daha da geriye 
gidilmiş olunacaktır.

Tasarının en çarpıcı noktası, Kamu İhale Kurumu’nun görev ve 
yetkilerinin by-pass edilmesidir. Görev ve yetkileri kısıtlanan 
Kurul üyelerine çok boş zaman kalacağı düşünülmüş olmalı ki, 

bilimsel yayın ve ücretli ders verebilmelerinin önündeki engeller 
kaldırılmıştır. İdareye şikayet ve Kurul’a itirazen şikayet başvu-
ruları caydırıcı hale dönüştürülmüştür. Gerek şikayet hakkını 
kullanacak kişilerdeki daralma, gerekse şikayet başvuru harçla-
rının yüksekliği, şikayet ve itiraz yolunu kapatmaktadır.

Tasarının yasalaşması halinde Kamu İhale Kurumu ve Kuru-
lu’nun varlığı tartışmalı hale gelecektir. Çünkü, kamu adına 
ihaleleri re’sen inceleme yetkisi ve görevi artık yoktur. Basında 
çıkan bir yolsuzluk haberi, iddiaların incelenmesi kapsamında 
değerlendirilemeyecektir, çünkü Kurul yetkili ve görevli değildir. 
Ama Kurul üyeleri ihaleye girmiş isteklilere kamu ihale hukuku 
konusunda ders verebilecektir. 

Tasarı tüm kamu hizmetlerinin ihaleye çıkarılmasını öngörmek-
tedir. Bir kamu idaresinde yeterli donanımda ve sayıda personel 
olmasına karşın hizmet alımlarında ihaleye çıkılması abesle iş-
tigaldir. O zaman sormak lazım, istihdam edilen personel niçin 
istihdam edilmektedir. Kendi personelini atıl bırakarak ve dı-
şarıdan hizmet satın alarak kamu kaynaklarının heba olmasına 
hangi kamu yönetimi icazet vermektedir? Bugün belediyeler, 
bakanlıklar, İller Bankası, DSİ gibi kurumlarda çalışan teknik 
personelin atıl bırakıldığı, projelerin piyasadaki yerli, yabancı 
firmalara yaptırıldığı ve kendi personeline projeleri denetleme 
görevi dahi verilmeyen bir kamu yönetimi ile karşı karşıyayız. 

Tasarı, kamu kurumlarında çalışan mühendis ve mimarların 
teknik yeterliliklerini ve sayılarını devre dışı bıraktığı gibi ser-
best çalışan mühendis ve mimarları da dışlamaktadır. Kanun 
kapsamında sayılan bütün yapım işleri ve danışmanlık hizmet-
leri, mühendislik ve mimarlık hizmeti olmasına karşın, Yasa bu 
meslek grubunu görmezden gelmektedir. Bu meslek grubu ve 
örgütlerinin görüşü alınmaksızın, sermaye çevreleri ve Kurul 
üyelerinin istekleri ile sınırlı kalan bir tasarının kamu yararına 
yapıldığını söylemek mümkün değildir. 

Kamu İhale Yasası’nın çıkarılış gerekçesi, yapım işleri ve danış-
manlık hizmetlerine daha çok mühendis ve mimarın katılması 
amaçlanmış iken, bu değişiklik ile Yasa’nın amacı ortadan 
kaldırılmaktadır.

Yerel yönetim seçimlerine giderken ihalelerde Kamu İhale 
Kurulu’nun ve kamuoyunun denetiminin ortadan kaldırılması 
ve ihaleyi yapacak idarelere çok fazla takdir hakkı tanınması, 
yeni yolsuzlukların önünü açmaktan başka bir anlama gelme-
mektedir.

Mehmet Soğancı
TMMOBYönetim Kurulu Başkanı

KAMU İHALE KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 
YASA TASARISI YENİ YOLSUZLUKLARIN ÖNÜNÜ AÇMAKTADIR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TBMM’de görüşülmekte olan Kamu İhale Kanunu’nda Değişiklik Yapan 
Yasa Tasarısı üzerine 14 Kasım 2008 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Bilindiği üzere, kamu alımlarında ödenen bedeller talep edi-
len mal, hizmet ve yapımın kamu hizmetlerinde kullanılması 
nedeniyle kamu kaynaklarından karşılanmaktadır. Alımların 
niteliği ne olursa olsun, sonuçta bunları kullanacak olan yurt-
taştır ve zaten onlardan alınan vergilerle karşılanmaktadır. Bu 
nedenle, kamu hizmetlerinde kullanılacak işlerin gerçekleşme 
biçimi, yürütülüş süreci ve buna dönük harcamalar kamusal 
denetim yanında yurttaşların denetimine de açık olmalıdır. 
Bugün için bunun yeterli ölçüde sağlandığı söylenemez. 

Kamu İhale Yasasında yapılacak uygun düzenlemelerle ka-
muoyunun denetimini engelleyecek, perdeleyecek süreçlerin 
ortadan kaldırılması, ihale yoluyla alımları gerçekleştiren 
idarelerin sağlıklı kararlar vermelerine, ihtiyaçları doğru ta-
nımlayıp ellerindeki kaynakları öncelik sırasına göre akılcı 
biçimde kullanmalarına yardımcı olacaktır.

Nitekim, bu gerçekten hareketle, 2002 yılında kabul edilen 
4734 sayılı Kamu İhale Yasası ile ihale süreçlerinin saydam 
ve denetlenebilir hale getirildiği dönemin siyasal iktidarı ta-
rafından deklere edilmişti. 1999 Marmara Depreminde kamu 
binalarının ayakta kalmaması, hatta en fazla yolsuzluğun bu 
alanda yaşanması bu yeni yasal düzenlemeyi güdüleyen en 
temel nedenlerden biriydi. Diğer bir neden de AB’ye enteg-
rasyon sürecinin yarattığı baskılanmadır.

Örneğin, müteahhitlik hizmeti sunabilmek için hiçbir kriterin 
aranmaması, parası olan herkesin kolayca elde ettiği müte-
ahhitlik karnesi ile her işi yapabilmesi Marmara Depremi 
sonrasında ağır eleştirilere konu olmuş, bu da mühendis ve 
mimarların yapım ihalelerine katılmalarını olanaklı kılan yeni 
düzenlemelerin yolunu açmıştır.

Mühendis ve mimarların sürece aktif biçimde katılmaları, 
yukarıda kısaca değindiğimiz kamu ihalelerinin kamuoyu 
denetimine açık olmasını kolaylaştıran yollardan biridir. 
Aynı zamanda kaliteli hizmetin üretimi anlamına gelmekte-
dir. Ancak, yasanın kabul edildiği tarihten bu yana yasa ve 
yönetmeliklerde yapılan bir dizi değişiklik sonucunda hem 
kanun kapsamına giren işler daraltılmış hem de mimar ve 
mühendisler dışlanarak süreç tersine döndürülmüştür. Hatta 
TBMM’de şu anda görüşülmekte olan Yasa teklifi kabul edi-
lirse 2002 şartlarından daha da geriye gidilmiş olunacaktır.

Yasa değişikliği teklifinin en çarpıcı noktaları, KİK’in görev 
ve yetkilerinin by-pass edilmesidir. İdareye şikayet ve Kurul’a 
itirazen şikayet başvuruları caydırıcı hale dönüştürülmüştür. 
Gerek şikayet hakkını kullanacak kişilerdeki daralma gerekse 
şikayet başvuru harçlarının yüksekliği, şikayet ve itiraz yolunu 

kapatmaktadır.

Tasarının yasalaşması halinde Kamu İhale Kurumu ve 
Kurulu’nun varlığı tartışmalı hale gelecektir. Çünkü, kamu 
adına ihaleleri re’sen inceleme yetkisi ve görevi artık yoktur. 
Basında çıkan bir yolsuzluk haberi iddiaların incelenmesi kap-
samında değerlendiremeyecek çünkü, Kurul yetkili ve görevli 
değildir. Ama ihaleye girmiş isteklilere kamu ihale hukuku 
konusunda ders verebilecektir. 

Bugün Mecliste tartışılan tasarının hazırlanması süreci baştan 
sakatlanmıştır. Hükümetin sermaye çevrelerinin hazırladığı 
taslak metni kabul etmesi ve Meclis’e sevk etmesi, Yasa ta-
sarısı teklifinin yalnızca bu çevrelerle sınırlı kalması demok-
ratik yöntem açısından kabul edilebilir bir durum değildir. 
Devletin kendi kurumlarından dahi görüş alınmadan Meclise 
sevk edilen bu yasa tasarısı baştan tartışılmalı bir konumdadır. 
Tasarı sahibi sermaye çevrelerinin isteği ile hazırlanan yasa 
teklifi ile bir anlaşma mı sağlanmıştır? Haklı olarak kafalara 
takılan sorulara siyasal iktidarın yanıt vermesi gerekmektedir. 
Bu yasa sadece iktidar ile sermaye çevrelerini mi ilgilendir-
mektedir? Hizmeti sunan mühendis ve mimarların örgütü 
olan TMMOB’den niçin görüş sorulmamış, sürece dahil 
edilmemiştir? Kısacası, yasanın hazırlanış süreci katılımdan 
ve saydamlıktan yoksundur. 

TASARININ MADDE BAZINDA İNCELENMESİ 

1./ Tasarının birinci maddesinde 4734 sayılı Yasa’nın 3. mad-
desinde düzenlenen kanun kapsamı dışında kalan istisnalara 
yeni üç istisna daha eklenmiştir. Bunlar, TÜBİTAK tarafın-
dan yapılacak araştırma-geliştirme hizmet alımları, sağlık 
hizmeti sunan ve bu kanun kapsamında bulunan idarelerin 
birbirlerinden yapacakları hizmet ve mal alımları, uluslararası 
veya ulusal amaçlı, güvenlik, insani yardım gibi durumlarda 
mal ve hizmet alımları. Yasanın çıkarılış sürecinden bu yana 
istisnalar o kadar çoğalmıştır ki kanun kapsamı dar bir çer-
çeveye sıkıştırılmıştır. 

2./ Tasarının 2. maddesine yeni tanım bentleri eklenmiştir. 
İstekli olabilecek, ön ilan, elektronik kamu alımları plat-
formu, dinamik alım sistemi, elektronik eksiltme tanımları 
eklenmiş ve çerçeve sözleşme tanımı da çerçeve anlaşma 
biçimine dönüştürülmüştür.

3./ Tasarının 3. maddesi ile 4734 sayılı Yasa’nın 10. madde-
sinde değişiklik yapılmaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nunu’nda 30 Temmuz 2003 tarih 4964 sayılı Yasayla yapılan 
değişik 7. madde “Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı 
alt bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili 

KAMU İHALE KANUNU’NDA
DEĞİŞİKLİK YAPAN YASA TASARISI ÜZERİNE 

TMMOB GÖRÜŞÜ
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hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle 
alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olması 
şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde 
edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki 
istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, ki-
raya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları 
veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde 
tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her 
ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın 
muhafaza edilmesi zorunludur. Yönetim faaliyetleri nedeniyle 
alınacak belgeler, en fazla beşte bir oranında dikkate alınır.” 
hükmü ile işin tamamını yönetmesi veya denetlemesi mecburi 
olmayan yönetici ve denetleyiciler için asgari gerçekleşme 
oranı %50 olarak belirlenmekte ve yöneticilerden farklı ola-
rak fiilen işin başında bulunan denetleyicilerin (mühendis ve 
mimarlar) iş deneyimlerinin herhangi bir oran sınırlamasına 
tabi olmaksızın dikkate alınması sağlanmak istenmiştir. Fiilen 
işin başında bulunan denetleyicileri bir oran sınırlamasına 
tabi tutmamak aynı zamanda yasanın gerekçesini oluştur-
maktaydı. Yasa koyucu bu yolla, ülkemizdeki müteahhitlik 
karnesinin yükselmesi yani mimar ve mühendisleri müteah-
hitlik işlerine teşvik ederek müteahhitlik işlerinde kaliteyi 
yükseltmek istemiştir. Ayrıca, iş denetleme ve iş yönetme 
mekanizmaları kapsamına girmekte olan görev tanımları, 
söz konusu görevlerin sorumluluk ve iş ilişikliği göz önünde 
bulundurularak belirlenmektedir. Değişiklik teklifi ile kontrol 
amiri, şube müdürü, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü 
ve yardımcıları gibi görevlendirmelerin iş denetleme kap-
samından çıkarılması mühendisler ve mimarlar yönünden 
haksız bir durum yaratmaktadır. Yalnızca parasal olarak güçlü 
olanların bu alanda iş yapması yaşanan felaketlerin önemli 
nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Bu nedenle bu alanda 
teknik donanımlı unsurların iş yapması gerekmektedir. Bu 
nedenle de, yasa koyucunun belgelendirme konusunda iş 
bitirme ve iş denetleme belgelerinde bir oran sınırlamasına 
gitmemesi gerekir. Mühendis ve mimarların iş bitirme ve 
denetleme belgeleri tasarıda 1/5 oranına düşürülmüş olup, 
açık ifade ile ihalelere giremezsiniz denilmektedir.

Tasarıda dile getirilen “en fazla 1/5 “ deyimi aynı zamanda 
kötüye kullanılabilecek bir madde olup, uygulama yönet-
meliklerinde bu takdirin keyfi olarak daha da düşürüleceği 
açıktır.

4./ Tasarının 5. maddesi 4734 sayılı Yasa’nın “ihale ilan 
süreleri ve kuralları ile ön ilan” 13. maddesinde değişiklik 
yapmıştır. Ön ilan bu değişiklik ile yasaya girmiş olup, ön 
ilan yapmış olan idarelere ihale yükümlülüğü getirilmemiştir. 
İlan sürelerinin kısaltılabileceği de öngörülen madde deği-
şikliğinin, kötüye kullanılıp kullanılmayacağı zaman içinde 
görülecektir. Burada önemli değişikliklerden biri de Resmi 
Gazete’de yayım yükümlülüğünün kaldırılmasıdır. 

5./ Tasarının 6. maddesi 4734 sayılı Yasa’nın 20. maddesinde 
değişiklik öngörmüş olup, 3. fıkraya eklenen cümle ile idareye 

teklife çağrılacak istekliler arasında seçim yapma hakkı tanın-
mıştır. Bu takdir hakkı kötüye kullanılabilecek bir hak olup, 
yeterlilikleri tespit edilmiş isteklileri teklife davet ederken 
idarenin eleme yapması düşünülemez. Bu madde ile idareye 
ihale yöntemlerini seçerken ve değerlendirme aşamasında 
fazlaca takdir hakkı tanınmaktadır.

6./Tasarının 7. maddesi ile 4734 sayılı Yasa’nın “pazarlık 
usulü” başlıklı 21. maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 21. 
Madde’nin 3. ve 6. fıkralarının çıkarılış gerekçesi doyurucu 
değildir. (a) bendinde bir isteklinin teklif vermesi durumunda 
ne olacağı açık değildir.

7./Tasarı’nın 18. Maddesi 4734 Sayılı Yasa’nın 48. maddesini 
değiştirmekte olup, mühendislik ve mimarlık hizmetlerini 
“Danışmanlık Hizmetleri”nin içine almıştır. Danışmanlık 
hizmetinde yaklaşık maliyet Yasa’nın 13. maddesinin (b) 
bendinin (2) no’lu alt bendinde 122.000 YTL’ye indirildi-
ğinden, puanlama sistemi kötüye kullanılabilecek bir durum 
ortaya çıkarmaktadır. Puanlama sisteminde bir kriter olma-
dığından, kısa liste oluşturulurken keyfi elemeler olacaktır. 
Eşik değerin düşürülmesi, bu alanın yabancılara da açılması 
anlamına geldiğinden, işsizlik içinde olan ülkemiz mimar 
ve mühendislerinin aleyhine bir düzenlemedir. Bu madde 
konusunda İller Bankası’nın görüşü alınmış mıdır? Bu mad-
denin kamu hizmetlerinin sürdürülmesini zora sokabileceği 
konusunda görüş alınmış mıdır? Tekliflerin iki aşamalı olarak 
değerlendirilmesi ve puanlama esaslarının belirsizliği imar 
planları konusunda sıkıntıların yaşanacağına işarettir.

8./ Tasarı’nın 19. Maddesi Yasa’nın “Tekliflerin değerlendiril-
mesi ve ihalenin yapılması” başlıklı 52. maddesinde değişiklik 
yapmaktadır.

Yaklaşık değerin gizliliği esas olmasına karşın, teklif zarfları ile 
yaklaşık maliyetin isteklilere açıklanması bir çelişki olup, iha-
lenin iptal edilmesi durumunda dışarıda kalanlar için haksız 
rekabet doğuracaktır. Yaklaşık maliyet açıklanacak ise ihale 
dokümanı ile birlikte herkese açıklansın, açıklanmayacak ise 
tüm aşamalarda gizli kalması gerekir.

9./ Tasarı’nın 20 maddesi, 4734 sayılı Yasa’nın 53 maddesinde 
değişiklikler öngörmektedir. 53. maddenin (b) fıkrasının (9) 
no’lu bendinin ikinci paragrafında düzenlenen Kamu İhale 
Kurulu’nun re’sen inceleme yetkisi kaldırılmaktadır. Kamu 
İhale Kurulu, ihalelerin kanunda belirtilen esas, usul ve 
işlemlerin doğru olarak uygulanmasında görevli ve yetkili 
kılınmıştır. Oysa, değişiklik ile Kurul’un re’sen tespit yetkisi 
ya da kendisine ulaştırılan iddiaları inceleme yetkisi elinden 
alınmaktadır. Yani Kurul’un kamu adına inceleme ve denet-
leme yapma yetki ve görevi ortadan kaldırılmaktadır. Burada 
kamu yararı ilkesinin gözetilmediği ortaya çıkmaktadır.

53. maddenin (c) bendinde yapılan değişiklik ise kişiye özel 
bir değişiklik niteliğindedir. Bir başkanın görevinin deva-
mına yönelik yasa değişikliği teklifi, hukuk devleti ilkesine 
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aykırıdır.

(e) fıkrasında yapılan değişiklik ile dava açma, icra takibi, 
temyiz ve karar düzeltme haklarından vazgeçmeyi herhangi 
bir esas belirlemeden Kurul’un takdirine bırakmak aynı za-
manda görev ve yetkinin takdire bırakılması anlamına gelir 
ki bu da hukuk devletinin kabul edebileceği bir düzenleme 
değildir.

Kurul Başkan ve üyelerinin asli görevlerini aksatmamak 
kaydıyla ücret karşılığı ders vermesi onaylanabilecek bir 
düzenleme değildir. Kurul Başkan ve üyelerinin kimlere ve 
nerede ders vereceğine ilişkin bir ibarenin yer almadığı bu 
düzenleme istekli firmalarla Kurul üyelerinin bir arada olacağı 
platformları çağrıştırmaktadır. Kurul üye ve Başkanı’nın istek-
lilere ve firmalara ders verdiğini düşündüğümüzde, yüzyüze 
etkilenmeler kaçınılmaz olacaktır. Tarafsızlığı etkileyecek 
düzenlemeler tasarı metninden çıkarılmalıdır. Kurul üye 
ve Başkanı’nın ücret karşılığı ders verme istemleri etik ve 
kamusal bir yararla örtüşmediğinden düzenleme konusu 
yapılmamalıdır. Kurul üye ve Başkanı’nın ücreti düşük ise, 
bu konuda Hükümete düşen görev, ücret iyileştirmesinde 
bulunmaktır. 

Başkan yardımcıları ile daire başkanlıklarının, Başkanın 
önerisi ile Kurul tarafından atanacağı, diğer tüm personelin 
ise Başkan tarafından atanacağı düzenlemesi de, Kamu İhale 
Kurulu’nda tek yetkili Başkanlık sisteminin hakim kılınması-
nın esas alındığını düşündürmektedir. Bu kadar olağanüstü 
yetkinin tek kişinin elinde toplanması sakıncalı olacaktır. 
Liyakat ve üstlenilen görevin önemini kavramak esas olması 
gerekirken Başkana yakınlık her şeyin önüne geçebilecektir. 
Bunun açık anlamı ise, Başkan ve beş üyelerinin yani Ku-
rul’un çoğunluğunun siyasal iktidarca atandığı bir ortamda 
personelin de siyasal iktidarca belirlendiği bir düzenlemeyi 
ifade etmektedir.

10./Tasarının 21. maddesi, 4734 sayılı Yasa’nın “İhalelere 
Yönelik Başvurular ve İnceleme” başlıklı 54. maddesini 
değiştirmektedir. 

Tasarı ile idareler ve ihale komisyonlarının sorumlulukları 
kaldırılmış ve ihaleye yönelik şikayet ve itirazen şikayet yolu 
daraltılmıştır. Şikayetleri daraltan bir ihalede kamu yararı 
ve saydamlığın olmayacağı açıktır. Kurul’un re’sen inceleme 
yetkisi elinden alındığı gibi iddiaları inceleme yetkisi de 
ortadan kaldırılmıştır.

11./ Tasarı’nın 22. maddesi Yasa’nın 55. maddesini değiştirmiş 
olup, bu madde de şikayet ve itirazen şikayet değerlendirme 
sürelerini kısaltmış ve yine alınan kararın bildirimi yapıla-
cak kişileri dar kapsamda tutmuştur. İdarelerin verecekleri 
kararlardaki aleniyet ortadan kalkmış olup, bildirim ihaleye 
katılmış ve doküman almış olanlarla sınırlı tutulmuştur. Ka-
muoyunun yanında istekli olabilecekler de karardan haberdar 
olamayacaktır.

12./ Tasarının 23. maddesi, 4734 sayılı Yasa’nın 56. maddesini 
değiştirmeyi öngörmektedir. Bu madde de yine itirazen şikayet 
yolunu daraltmıştır. İdarenin ihaleyi iptal etmesi durumunda 
bu işlemin itirazen şikayete konu edilemeyeceği belirtilmek-
tedir. Yine inceleme süreleri kısaltılmıştır. Kurul’a 45 gün 
yetmez iken ve bu süreyi disipliner süre olarak kabul ederken 
bu sürenin 20 güne indirilmesindeki acelecilik anlaşılama-
mıştır. Kurum, itirazen inceleme süresini 20 güne indirmiş, 
buna mukabil, tarafların dinlenmesi ve bilirkişi incelemesi 
yaptırılması konularında yeni yetkiler almıştır. Bu, Kamu 
İhale Kurumu’nun itirazen incelemeyi ciddiye aldığını değil, 
dışarıdan hizmet satın almayı ve yeni bir sektörün doğma-
sını özendirdiğini göstermektedir. Bünyesinde uzman kişiler 
çalıştıran bir kurumun dışarından “ihalesiz” hizmet alması 
düşündürücüdür. Kurum parasal ilişkilere girmek konusunda 
istekli gözükmektedir.

13./ Tasarının 24. maddesi, 4734 sayılı Yasa’nın 62. maddesin-
de değişiklik öngörmektedir. Tasarı tüm kamu hizmetlerinin 
ihaleye çıkarılmasını öngörmektedir. Bir kamu idaresinde ye-
terli donanımda ve sayıda personel olmasına karşın hizmet 
alımlarında ihaleye çıkması abesle iştigaldir. O zaman sormak 
lazım, istihdam edilen personel niçin istihdam edilmektedir. 
Kendi personelini atıl bırakarak ve dışarıdan hizmet satın 
alarak kamu kaynaklarının heba olmasına hangi kamu yö-
netimi icazet vermektedir? Bugün belediyeler, bakanlıklar, 
İller Bankası, DSİ gibi kurumlarda çalışan teknik personelin 
atıl bırakıldığı, projelerin piyasadaki yerli, yabancı firmalara 
yaptırıldığı ve kendi personeline projeleri denetleme görevi 
dahi veremeyen bir kamu yönetimi ile karşı karşıyayız. 

Tasarı, kamu kurumlarında çalışan mühendis ve mimarların 
teknik yeterliliklerini ve sayılarını devre dışı bıraktığı gibi 
serbest çalışan mühendis ve mimarları da dışlamaktadır. Ka-
nun kapsamında sayılan bütün yapım işleri ve danışmanlık 
hizmetleri, mühendislik ve mimarlık hizmeti olmasına kar-
şın, Yasa bu meslek grubunu gerek kurumsal gerekse meslek 
grubu olarak görmezden gelmektedir. Bu meslek grubu ve 
örgütlerinin görüşü alınmaksızın, sermaye çevreleri ve Kurul 
üyelerinin istekleri ile sınırlı kalan bir tasarının kamu yararına 
yapıldığını söylemek mümkün değildir.

Bu nedenle de, iş denetlemeleri en fazla beşte bir oranında 
iş deneyimi olarak değerlendirilen mühendislere, mezuni-
yetlerinden sonra geçen her yıl için 122.387 YTL (2008 yılı 
için) olarak belirlenen tutar, yapılmak istenen bu değişiklikle 
toplam 15 yılla sınırlandırılmak isteniyor. Bu düzenleme, tek-
nik yeterliliği ortadan kaldırmak olur. Kamu İhale Yasası’nın 
çıkarılış gerekçesi, yapım işleri ve danışmanlık hizmetlerine 
daha çok mühendis ve mimarın katılması amaçlanmış iken, 
bu değişiklik ile Yasa’nın amacı sakatlanmaktadır.

14./ Tasarı’nın 25. maddesi ile 4734 sayılı Yasa’nın düzenlediği 
tebligat hükümleri değiştirilmektedir. Kurul kendine özgü bir 
tebligat usulü belirlemiş olup, yerli ve yabancı istekli arasın-
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da ayırım yapmıştır. Yerli istekliye 7 gün, yabancıya 19 gün 
belirlenmesinin gerekçesi de anlaşılamamıştır. 

15./Tasarının 26. maddesi 4734 sayılı Yasa’nın Ek-1 madde-
sini değiştirmiştir. Bu kanun kapsamında yapılan ihalelerin 
tüm süreçlerinin “Elektronik Kamu Alımları Platformu” adı 
verilen yöntemle ilan edileceği belirtilmektedir. Gazete ilanı 
kalktığından, kamuoyunun bilgilenmesi ve bu süreci denet-
lemesi de ortadan kalkmaktadır.

16./ Tasarının 27. maddesi 4734 Sayılı Yasa’nın Ek-2’nci 
maddesini değiştirmektedir. “çerçeve sözleşmeler”, “çerçe-
ve anlaşmalar” olarak değiştirilmiş olup, anlaşma yapılan 
kişinin harç ödemesi de bu hükümle ortadan kalkmıştır. 24 
aylık süre 48 aya çıkarılmış olup, bu uzun süre hangi ihtiyacın 
karşılanmasına yöneliktir?

Sonuç olarak; Yasa teklifi ile amaçlanan ihale süreçlerinin 
şeffaflığı değil, ihaleyi yapacak idareye keyfi davranma yolunu 
açmaktır.. İdareye istediği kişiye ihale yapma serbestisinin 
getiren bu yasa tasarısı, ihale süreçlerini denetleyebilecek kişi, 
kurum ve kuruluşları da devre dışı bırakmaktadır. Bunun da 
yetmeyeceği düşünülmüş olmalı ki, fahiş harçlarla itiraz hakkı 
da caydırıcı hale getirilmiştir. İdarenin ihaleyi iptal etmesi 
durumunda ise hiç kimseye itiraz hakkı tanınmamıştır. Mü-
hendis ve mimarlar ise ihale süreçlerinden tamamen elimine 
edilmiş olup, mühendis ve mimarların kazanılmış hakları yok 
sayılmıştır. Bizzat hizmet sunucusu olan mühendis ve mimar-
ların hakkı olan iş bitirme ve iş denetleme belgeleri sermaye 
çevreleri lehine düşürülmüş ve meslek mensuplarının bu 
sürece girmeleri engellenmiştir. Hizmette kalite aramayan, 
kamu harcamalarının denetimini engelleyen bu yasanın, 
kamu yararına olmadığı, olamayacağı açıktır. 

2008’in önceki yıllardan farkı olmadı. Emeğin ve halkın 
aleyhine işleyen neo-liberal değişim süreci dünyada ve 
Türkiye’de her geçen gün etkisini daha fazla hissettirdi. 
Yoksullar daha fazla yoksullaştı, kapitalizmin derinleşen 
krizi emekçilerin sırtına daha çok yüklendi. 

İşgaller, savaşlar durmadı; bombalar, silahlar susmadı; 
zenginler dünyayı paylaşamadı. 

Ülkemizde yolsuzluklar, “deniz fenerleri”, “Ergenekonlar” 
bir taraftan, çözülmek bilmeyen Kürt sorunu bir taraftan, 
neo-liberalizm kıskacı bir taraftan halkımızı kuşatmaya 
devam etti. 

Ama şimdi, yeni bir yıla girerken “Başka bir yaşam, başka 
bir Türkiye, başka bir dünya” için ümitlerimizi tazeleme 
zamanı... Şimdi mücadele etme zamanı...

Önümüzdeki dönemde, tüm dünyada kapitalist 
küreselleşmenin küresel krizi derinleşecek olsa bile, 
tam da şimdi hepimizin güçlerini birleştirme ve vahşi 
kapitalizmden kurtulma zamanı. 

Şimdi, savaş çığlıkları yerine demokrasiye, hukuk devleti 
düzenine ve özgürlüklere kulak verme zamanı. 

Şimdi çatışma ortamına; baskıcı, otoriter yönetim 
anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi 
anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe 

ve barış içinde yaşamı savunma zamanı.

Dünyada da, ülkemizde de umut ancak başka bir yaşam 
arayışının güçlenmesinden geçiyor. Bugün başka bir 
ülke ve dünyaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
var. Dünyanın içinden geçtiği bu dönemeçte, bizler 
insanlığın yok oluşa sürüklenmesine karşı özgürlüğün, 
barışın, kardeşliğin hakim olduğu yepyeni bir dünyayı 
bugünden yaratmanın mücadelesini daha güçlü ve kararlı 
yürütmeliyiz. 

Şimdi, barış içinde, bir arada ve kardeşçe yaşanacak 
günlere dair umudumuzu korumanın zamanı.

2009, dünyadaki tüm halkların, emekçi kesimlerin daha 
aydınlık bir gelecek için omuz omuza yürüdüğü bir yıl 
olsun.

2009 başka bir yıl olsun, önceki yıllardan farklı olsun.

“Başka bir Türkiye’nin, başka bir dünyanın mümkün 
olduğu” inancıyla, 

2009 insanlığın, kardeşliğin, barışın, emeğin ve 
mücadelenin yılı olsun.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

2009 
“BAŞKA” BİR YIL OLSUN...  

Bir yılı daha geride bıraktık. Kapitalizmin vahşi dişlileri arasında öğütülen emeklerle, emekçilerle; 
savaşlarla, işgallerle; patlayan bombalarla, yıkılan ümitlerle...
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstişare ve Değerlen-
dirme Toplantısı’nın kapanışında yaptığı konuşmada, belediye 
çalışmalarının meslek odaları tarafından engellediğini iddia 
etmiştir.

Bilinmelidir ki; TMMOB ve bağlı meslek odaları çalışma-
larını ve değerlendirmelerini bilimin ve tekniğin ışığında 
sürdürmektedir ve bilimin ve tekniğin ışığında doğruları 
söylemekten, bu alanda hukuksal mücadelesini sürdürmek-
ten vazgeçmeyecektir. 

Siyasi iktidar, çalışmalarını sürdürürken meslek odaların 
bilimsel görüşlerini almaya yatkın olsa, meslek odalarının 
uyarılarına kulak verse Sayın Başbakan’ın sözünü ettiği da-
valara da gerek kalmayacaktır. 

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 kavramları referans almaktadır. 

TMMOB, kent sorunlarına ilişkin olarak özellikle son yirmi 
yıldır yerel yönetimler, kamu kaynaklarının dağılımı, afetler, 
çevre, altyapı, ulaşım, konut, turizm, kentsel koruma ve 
kentsel dönüşüm temalarında sorun tespitlerini ve çözüm 
önerilerini kamuoyuna sunmaktadır. Kamuoyunun dikkatine 

sunduğumuz önerilerimiz kimi zaman gündemi oluşturmuş, 
kimi zamansa dönemin siyasetçilerince görmezlikten gelin-
miştir. Siyasal alan, bu önerileri çoğunlukla özünden ve ama-
cından uzaklaştırıp farklı bir kurguda değerlendirmektedir. 

TMMOB, özellikle son 2 yıldır kentlerde “kent sempoz-
yumları” düzenlemekte ve yerel yönetimlere ilişkin çözüm 
önerilerini, bilim adamları ve kentte yaşayanlarla birlikte 
oluşturmaktadır. Bugüne kadar, Bursa, İstanbul, Ankara, 
Kocaeli, Eskişehir, Bodrum, Denizli, Adana, Mersin ve 
Samsun’da düzenlenen bu sempozyumlara İzmir, Diyarbakır 
ve Kırklareli ile devam edeceğiz. Ankara’da 20 Şubat’ta 
düzenleyeceğimiz Yerel Yönetimler Sempozyumu ile de 
kentlerde gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerin sonuçlarını 
kamuoyu ile paylaşacağız.

Sayın Başbakanı, bu ülkenin mühendislerine, mimarlarına, 
şehir plancılarına kulak vermeye çağırıyoruz. 

Sayın Başbakan, bu ülkenin aydınlık yüzlü insanlarının 
oluşturduğu meslek örgütleri ile uğraşmak yerine, onların 
bilim ve tekniğin ışığında geliştirdiği çalışmalara kulak verse, 
kentlerimiz de bu ülke de daha yaşanabilir olur.

Mehmet Soğancı
TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’DEN BAŞBAKAN’A YANIT
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, belediye çalışmalarının meslek 
odaları tarafından engellediğine ilişkin açıklamaları üzerine 1 Aralık 2008 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

BAŞBAKAN MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE UĞRAŞMAK YERİNE, 
TMMOB’NİN SÖYLEDİKLERİNE KULAK VERSE 

KENTLERİMİZ DE, BU ÜLKE DE DAHA YAŞANABİLİR OLUR

BASINA VE KAMUOYUNA

İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi Yabancı 
Diller Yüksekokulu’nda 2 Aralık günü yapılan saldırıda 
satır ve bıçaklar kullanılmış ve 4 öğrenci yaralanmıştır. 

Ağır yaralanan Makina Mühendisleri Odamız Öğrenci 
Üyesi Çağdaş Ali Dede’nin durumu ciddiyetini korumak-
ta, tedavisi yoğun bakımda sürdürülmektedir.

TMMOB, son günlerde üniversitelerde yaşanan saldırı-
larla ilgili siyasal iktidarı uyarmaktadır!

Siyasal iktidar, “çetelerin” okullara satır, bıçak, sopa ve 
silahla nasıl girdiğinin hesabını mutlaka vermelidir.

TMMOB, her türlü faşist, gerici saldırıyı kınamakta, 
üniversiteler üzerinden oynanan oyunlara dikkat çek-
mektedir.

Mehmet Soğancı
TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı 

 

TMMOB’DEN İTÜ’DE YAPILAN SALDIRIYA KINAMA...
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi’nde 2 Aralık günü 
yapılan saldırıya ilişkin olarak 4 Aralık 2008 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.



16 birlik haberleri
Kasım-Aralık 2008/Sayı 123 17 

Kasım-Aralık 2008/Sayı 123
birlik haberleri

Siyasal iktidarca AB’ye uyum süreci ile gündeme getirilen 
Bölgesel Kalkınma Ajansları, Türkiye’nin bölgesel gelişme 
politikalarının AB’ye uyumunun sağlanması gerekçesiyle 
savunularak, yasal çerçeveye oturtulmuştur. 

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Gö-
revleri Hakkında Kanun adı altında yürürlüğe sokulan 
düzenleme, ajansların, Bakanlar Kurulu kararı ile kuru-
lacağını ve ajans merkezinin bulunacağı ilin ise kuruluş 
kararnamesinde belirtileceğini ifade etmişti. Yasa’nın bu 
düzenlemesinden hareketle Bakanlar Kurulu 2006 yılında “ 
Bazı Düzey-2 Bölgelerinde Ajansların Kurulması Hakkında 
Karar”ı yayımladı. 

TMMOB bu kararnamenin iptali istemiyle Danıştay nez-
dinde dava açmıştı. Danıştay, “İdare hukukunda yetki, 
belirli organ ve makamlara Anayasa ve yasalarla tanınmış 
karar alma gücünü anlatır ve idari işlemlerin en temel öğe-
sini oluşturur. Yetki kamu düzeni sorunu olup, yetkinin 
genişletici yoruma tabi tutulamayacağı ve yetkinin kamu 
otoritesi için bir hak değil yükümlülük olduğunu vurgula-
mak gerekir” saptamasını yaptıktan sonra bu genel kurala 
uymayan Kararnamenin “kalkınma kurulunun yapısı ve 
oluşumu ile kalkınma kurulunun teşkili” maddelerinin 
yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. 

Siyasal iktidar ise yargı kararının gereğini yapmak yerine, 
dava konusu yapmış olduğumuz ajanslar yanında 10 Ka-
sım 2008 tarihinde yeni ajansların da kurulmasına karar 
vermiştir. Bakanlar kurulu, 23 ili kapsayan 10 bölgesel 
ajans kurmuştur. Siyasi iktidar, TMMOB’den o kadar çok 
dertlenmiş olmalı ki, ajanslarda Birliğe bağlı Odalara yer 
vermemiştir. Kalkınma kurulları, merkezi idareyi temsil 
edenler, belediye başkanları, sermayeyi temsil eden oda, 
dernek ve siyasal iktidara yakın vakıf ve dernekler bileşe-
ninden oluşturulmuştur. Bu oluşum, Başbakanın emrinde 
olan Yatırım ve Destek Ajansı ile birlikte, yani yabancı 
sermaye ile birlikte bölgesel gelişme politikalarını oluşturup 
uygulayacaktır. 

Siyasi iktidar, mühendissiz, mimarsız, şehir plancısız bölge-
sel kalkınma(!) yapacaktır. Siyasi iktidarın niyeti bellidir.

İstanbul’da, İzmir’de, Adana-Mersin’de, Diyarbakır-Şanlı-
urfa’da, Batman-Mardin-Şırnak-Siirt’te kalkınma ajansla-
rına TMMOB ve bağlı odaları temsilcileri çağrılmamıştır. 
Karaman-Konya’yı kapsayan ajansa İnşaat, Ziraat, Şehir 
Plancıları, Mimarlar Odası; Amasya-Çorum-Samsun-To-

kat’ı kapsayana Şehir Plancıları Odası, Bayburt-Erzincan-
Erzurum’u kapsayana Ziraat Mühendisleri Odası, Bitlis-
Hakkari-Muş-Van’ı kapsayana Ziraat Mühendisleri Odası 
ile Mimarlar Odası; Adıyaman-Gaziantep-Kilis’i kapsayana 
da İnşaat ile Şehir Plancıları Odası çağrılmıştır.

Bakanlar Kurulu tarafından kurulan ve 23 ili kapsayan 
10 bölgesel ajansın bileşenleri incelendiğinde, iktidarın 
kendisine muhalif tüm örgüt ve kurumları bu oluşumdan 
ayırdığı ve deyim yerindeyse muhaliflerini bölge temsilin-
den temizlediği görülmektedir. Böylece, kalkınma ajans-
ları, kalkınma kavramının tüm kuramsal anlamlarını ve 
yüklenen misyonlarını reddeden bir anlayış ve bileşkeye 
kavuşturulmuştur. Ajanslarda oluşturulan bileşke, siyasal 
iktidarın atadığı kurumlar ile yönetiminde kendi anlayışı 
ya da yakını olduğu “sivil toplum” kuruluşlarının oluştur-
duğu bir şekildedir. Bu tablo, neoliberal uygulama, cemaat 
ağı ve yabancı sermaye ayaklıdır. Bu ayaklarla, bölgesel, il 
düzeyinde dahi olsa kalkınmanın olanaklı olmadığı açıktır. 
Ancak, ikame edilecek olan ise şimdilik müphemdir. Bu 
da kapitalist küresel krizin açılımlarının getireceği dayat-
malarla şekillenecektir.

AB’nin son krizden önce aday ülkelere dayattığı, serma-
yeyi, özel sektörü ve bölgesel rekabeti teşvik eden modeli, 
bölgesel kalkınma ajanslarıdır. Avrupa’nın kendisi bu mo-
deli sanayi devrimini tamamladıktan epey sonra devreye 
sokmuştur. Kendi iç krizini çözmek üzere uyguladığı bu 
modelin ülkemiz gibi ülkelerde aynı sonucu vermesi ola-
naksız olduğu halde, Devletin ekonomik ve sosyal yaşama 
müdahalesini en aza indirgemek üzerine inşa edilen bu 
süreç var olan krizi daha da derinleştirecektir. 

Krizin nedenleri çok tartışılacak ama şu bir gerçek ki, 
1980’lerde kapitalizmin kendi krizini çözmek için sosyal 
devlet olgusundan uzaklaşıp, esnek üretim ilişkisine geçi-
şinin bu krizi hazırlayan etkenlerden biri olduğu tartışma 
götürmez. Kapitalist küreselleşmenin krizi şimdi piyasaya 
kamu müdahalesi ile çözülmeye çalışılıyor ve bunun ka-
lıcı olması doğrultusunda da tartışma yürütülüyor. Bizde 
ise bugün yaşanan küresel kriz karşısında bunun tersi bir 
süreç izlenmesi akıllara durgunluk halinden başka bir şey 
değildir. İktidar, neoliberal politikaların iflas ettiği gerçeği-
ni görmemekte midir? İflas etmiş politikayla kalkınmanın 
olmayacağını bilmemekte midir? 

Öyle görülüyor ki, AB bile merkezi planlamaya yönelmiş 
iken, siyasal iktidar kendi iktidarını kalıcılaştırmak için 

SİYASİ İKTİDAR KALKINMA AJANSLARI İLE 

NEYİ KALKINDIRACAK?

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Bakanlar Kurulu’nun 23 ili kapsayan 10 bölgesel kalkınma ajansı 
kurulması kararına ilişkin olarak 15 Aralık 2008 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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ajans modelini bir araç olarak kullanmakta ısrarlı davran-
maktadır. Kamunun yeniden yapılandırılması sürecini bu 
modelle hayata geçirmek isteyen siyasal iktidar bilmeli ki, 
“oy çokluğuna dayalı ‘milli irade’ savunusu ile her istedi-
ğimi yaparım” yaklaşımı hem siyasal iktidarlara hem de 
toplumlara yalnız ve yalnızca felaket getirmiştir. Bu gerçeği 
görmek için tarihe bakmak yeterlidir. 

Siyasal iktidar şunu anlamalı ki, kalkınma kavramının kap-
sadığı tüm unsurlar; iktidarca atananların, sermayenin ve 
cemaat ağlarının temsili ile gerçekleşemez. 

TMMOB, “Kalkınma ajansları neyi kalkındıracak?” diye 
sormaya devam edecek. 

TMMOB “Kalkınma ajansları ülke kaynaklarının talana 
teslim edilmesidir” demeye devam edecek.

TMMOB, kalkınma ajansları ile ilgili siyasi iktidarın uygu-
lamalarına karşı hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdü-
recek.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

18 Aralık 1978’de eşi ile arabalarına binmek üzereyken silah-
lı saldırıya uğrayarak öldürülen Akın Özdemir yüreğimizde 
yaşıyor.
1945 yılında doğmuştu.
1965’de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne girdi.
1967’de talebe cemiyeti başkanı seçildi.
Dönemin öğrenci hareketinin önderlerindendi.
Bu ülkenin hapishaneleri ile o yıllarda tanıştı.
Sonra ziraat yüksek mühendisi oldu.
Örgütlü bir oda üyesiydi.
Ankara’da kamuda çalışmaya başladı.
1970’de Ziraat Mühendisleri Odası Genel Kurulu’nda yaptığı 
konuşma ona sürgün günleri getirdi.
12 Mart faşizmi mahpusluğu, cezayı ve kaçak günleri ya-
şattı.
Evlendi, baba oldu.

30 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLEN 
AKIN ÖZDEMİR 

YÜREĞİMİZDE YAŞIYOR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğan-
cı, 18 Aralık 1978’de öldürülen ZMO Adana Şube 
Başkanı Akın Özdemir’in ölüm yıldönümü nedeniyle 
bir basın açıklaması yaptı.

1975’de Adana’da Kooperatifler Bölge Müdürlüğü’nde 
göreve başladı.
Kırsal alanda ve kooperatiflerde örgütlenme çalışmalarında 
bulundu.
1976’dan öldürülene kadar ZMO Adana Şube Başkanlığı 
yaptı.
O TMMOB ortamının aktif yöneticilerindendi.
Yine sürgün günleri gelmişti, ayrıldı kamudan ve Köy-Koop 
Adana Birliği’ne Genel Müdür oldu.
18 Aralık 1978’de hainler onu çalışmalarından, aramızdan, 
ailesinden aldılar. Öldürdüler.
Akın Özdemir bu ülkenin yiğit bir insanıydı. 
O şimdi TMMOB çalışmalarında yaşıyor.
O şimdi ZMO çalışmalarında yaşıyor.
O şimdi yüreğimizde yaşıyor
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Emekçileri,

TBMM Genel Kurulu’nda 2009 bütçesi oylanıyor. Oylama hepi-
mizin yaşamını ilgilendiriyor. Ancak AKP Hükümeti ne bunun 
ciddiyetindedir ne de böyle bir sorumluluğu hissetmektedir. 
Maliye Bakanı Sayın Unakıtan bütçenin sunumunu yaparken 
“Bir değişimden geçeceğiz. Bu değişim kaçınılmazdır. Buna 
herkesin ayak uydurması gerekir” dedi. Herhalde ironi yaptı! 
Tıpkı Sayın Başbakan Tayip Erdoğan’ın krizi “psikolojik” olarak 
tanımlaması gibi !... 2009 bütçesi ne bir değişim ne de krize karşı 
sosyal politikalar üretme kaygısıyla hazırlanmıştır. 

Küresel kriz koşullarında karşımıza çıkan 2009 bütçesi, 6 yıldır 
sürdürülen bütçe mantığının bir kez daha tekrar edilmesinden 
başka bir şey değildir. Bu bütçenin “piyasa dostu” karakteri biz-
zat Maliye Bakanı’nın ağzından dile getirilmiştir. Oysa küresel 
ekonominin OECD gibi merkezi kurumları bile mevcut krizden 
yola çıkarak “serbest piyasa” düşüncesini sorgular hale gelmiş-
tir. Bu politikaların biz emekçileri yoksulluğa mahkûm ettiğini, 
sadece bir avuç zenginin taleplerini karşıladığını yıllardır dile 
getirmekteyiz. Ve haklı çıktık!... Neo-liberal politikaların en 
güçlü destekçileri bile kendi savlarını sorgulamaya başlamıştır. 

Şaşırtıcı olan ise tüm bu gerçekliklere rağmen AKP hükümetinin 
2009 bütçesi ile serbest piyasa ekonomisinde ısrar etmesidir. 

2009 Bütçesi “Mali disiplin” adı altında bir faiz ve borç ödeme 
bütçesidir. Borçlar büyük ölçüde emekçilerin sırtına yüklenmiş 
gelir vergisi, dolaylı vergiler ve kamusal değerlerin satıp savılması 
yoluyla ödenmektedir. Hükümetin çok övündüğü özelleştirme 
gelirleri borç ve faize harcanacağına istihdam yaratmak için 
kullanılsaydı bugün aileleriyle birlikte 300 bin yurttaşımız iş 
sahibi, bir milyonu aşan yurttaşımız aş sahibi olacaktı. 

Türkiye yıllardır serbest piyasacı zihniyet ürünü bütçelerle 
yönetilmektedir. Üretimine doğrudan katıldığımız büyüme ra-
kamları biz emekçilerin gelirlerine, yaşam standardına, sosyal 
imkânlarına yansıtılmamaktadır. 

Değerli basın emekçileri, 

2009 bütçesi bir “sadaka” bütçesidir. İktidar yoksulluktan 
medet ummayı, yoksulluğu derinleştirerek yeniden üretmeyi 
sürdürmektedir. AKP iktidarı yoksulluğun olmadığı bir Tür-
kiye’yi hâyal dahi edememektedir. Maliye Bakanı bu bütçenin 
seçim bütçesi olmadığını iddia etse de 2.1 milyon aileye kömür 
dağıtarak oy avcılığı yapacağı açıktır. Hiç kimsenin siyasi rant 
uğruna halkımızın sağlığını tehlikeye atmaya ve AKP’nin bir 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam eden 2009 Yılı Bütçesi Yasa Tasarısı’na karşı 
26 Aralık 2008 Cuma günü saat 12:30’da TBMM Dikmen Kapısı önünde kitlesel basın açıklaması yaptı. Krize, yoksulluğa, işten 
atmalara, bütçeye ve AKP’nin politikalarına karşı tepki göstermek amacıyla düzenlenen basın açıklamasına, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve çok sayıda TMMOB üyesi katıldı. “IMF’e değil, emekçiye bütçe” sloganları atılan eylemde, 
dört örgüt adına ortak basın açıklaması KESK Genel Başkanı Sami Evren tarafından okundu.

EMEK-MESLEK ÖRGÜTLERİ 2009 BÜTÇE YASA TASARISI’NA 
KARŞI TBMM ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
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lütfu gibi göstermeye hakkı yoktur. Dağıtılan kömürler, yandaş 
firmaların satılamamış ve kalitesiz kömürleridir. AKP hükümeti 
önce evlerde niçin soba yakılamadığını, doğalgaz ve elektrik 
faturalarının niçin ödenemediğini açıklasın. Hükümetin görevi 
yurttaşların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir toplumsal 
düzeni sağlamaktır. İş imkânı yaratmak, yaşam koşullarını dü-
zeltmek ve refah düzeyini artırmaktır. 

2009 Bütçesi militer, antidemokratik bir bütçedir. Geçtiğimiz 
yıllarda Kamu harcamaları içinde en büyük kalemi oluşturan sa-
vunma ve güvenlik harcamaları 2009 bütçesinde de aslan payını 
oluşturmaktadır. Bu iktidarın, Kürt Sorunu’nda çözüme yönelik 
demokratik atılımları gerçekleştirmek yerine savaş politikalarını 
tercih eden zihniyetinin doğal sonucudur. Hükümet, krize karşı 
hala halkı tasarruf tedbirleri almaya çağırıyor! Ama miktarı bile 
bütçede belli olmayan devasa oranlarda birçok kaynağı savaş 
politikalarına aktarmaya devam ediyor. Bir tasarruf olacaksa 
öncelikle askeri harcamalardan işe başlanmalı, başta Kürt 
sorunu olmak üzere sorunların demokratik ve barışçıl yollarla 
çözümü esas alınmalıdır.

Değerli Basın emekçileri, 

2009 Bütçesi emekçi düşmanı bir bütçedir. İktidar emekçilerin 
giderek yoksullaşmasını umursamamaktadır. Reel ücretlerin euro 
bazında son iki ayda % 20 gerilemesi gerçeği ortada dururken; 
kerameti kendinden menkûl bir enflasyon hesabıyla öngörülen 
ücret artışı 2009’da da kamu emekçilerinin yoksullaşmaya 
devam edeceğini göstermektedir. Yine hükümet AİHM Büyük 
Dairesi’nin kararına rağmen kamu emekçilerinin toplu sözleş-
me ve grev hakkını engellemeye devam edeceğini gösteriyor. 
2009 bütçesinde toplu görüşmelerde diğer konfederasyonlarla 
yaptıkları anlaşmanın gereği olarak ilk altı ay için %4 zam ön-
görülmektedir. Oysa sadece son üç aydaki artışlar bile bu oran 
karşısında uçurum kadar farka neden olmuştur. 2009 yılı için 
yeniden değerleme oranı bile %12 olarak belirlenmiştir. Yine 
asgari ücrette yapılan artış, TÜİK tarafından saptanmış açlık 
sınırını bile karşılamaktan uzaktır ve komik seviyede kalmıştır. 
Petrol fiyatları bahane edilerek yapılan elektrik ve doğalgaz zam-
ları petrol fiyatları 150 dolar seviyesinden 40 dolar seviyesine 
indiği halde geri alınmamıştır.

Maliye Bakanı Sayın Unakıtan, Türkiye emekçilerine daha önce 
yaşattıkları krizleri ise bu süreçte bir tecrübe olarak değerlendiri-
yor! Bizler bu tecrübenin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Tecrübe 
ücretlerimizdeki düşüştür, tecrübe daha fazla işsizliktir, tecrübe 
aç kalmak soğuktan donarak ölmektir. Tecrübe, kar yapan şir-
ketlerin bile bir günde binlerce emekçiyi sokağa atmasıdır!

İktidar kurumlar vergisi oranını düşürmekle, sermayeden vergi 
almamakla övünmektedir. Ancak toplam vergi gelirleri içinde 
emekçilerden alınan vergiler dolaylı vergilerle birlikte % 75’lere 
ulaşmaktadır. Yurttaşlar tüketici kredileri ile kuşatılmış ailelerin 
kredi borçları 112 milyar YTL’yi çoktan aşmıştır. Emekçiler kriz 
koşullarında icra tehdidi altında kalacaktır. Ortalama bir emekçi 
ailesi, bırakın tasarruf etmeyi, borca muhtaç edilmiştir. Asgari 

ücretin vergi dışı bırakılması talebini görmezden gelen iktidar 
özel sektör çalışanlarının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası 
primlerindeki işveren yükünü 5 puan indirmekle övünmek-
tedir. Krizle birlikte iktidar işsizlik sigorta fonunda biriken 35 
milyar YTL’yi aşan kaynağı sermayeye peşkeş çekme niyetini 
açığa vurdu. Fondaki hesaptan işsizlere ödenen para %3’ü bile 
bulmamaktadır. Fonun bu şekilde kullanımı emekçiler açısından 
asla kabul edilemez, bu kaynak mutlaka kapsamı genişletilerek 
ve miktarı arttırılarak işsizlikle yüz yüze kalan emekçiler için 
kullanılmalıdır. 

2009 bütçesi hayalperest bir bütçedir. IMF bile dünya ekonomi-
sinin ortalama büyüme hızının 2009’da da % 2.2’ye gerileyece-
ğini ve resesyon yılının yaşanacağını, Çin’de büyümenin hızının 
2009’da yarı yarıya düşeceğini açıkladı. Buna rağmen AKP hü-
kümeti 2009 yılı için %4 büyüme öngörmektedir. Bırakınız %4 
büyümeyi, Türkiye ayağını yere sağlam basmayan AKP hükümeti 
ile bu politikalarla yönetilmeye devam ederse, önümüzdeki yıl 
küçülme kaçınılmazdır. Nitekim birçok ekonomist 2009 yılında 
ciddi ekonomik kriz yaşayacak ülkeler arasında Türkiye’yi de 
saymaktadırlar. 

Değerli Basın emekçileri,

“Piyasa Dostu, Militer, Emekçi Düşmanı, Hayalperest Bütçeye 
Hayır!” diyoruz. 2009 bütçesi krizin faturasının emekçilere, 
yoksul halka kesilmesidir. 

29 Kasım mitingimizde de dediğimiz gibi biz emekçiler bu krizin 
bedelini ödemeyeceğiz, size ödeteceğiz, biz bu krizi “milletçe 
göğüslemeyeceğiz”! Varın sizler, krizi yaratanlar göğüsleyin. 

İşten atmalara, düşük maaş oranlarına, yoksulluğa, işsizliğe 
ve anti demokratik uygulamalara karşı sesimizi daha da yük-
selteceğimizi, kışın şu soğuk günlerinde alanları ısıtacağımızı 
Hükümet bilmelidir. 

Emekçileri yoksulluğa, açlığa, halkı kamu hizmetlerinden yok-
sunluğa terk eden, sosyal devleti tümüyle ortadan kaldırmayı 
amaçlayan bu bütçe geri çekilmelidir. 

Kamu kaynaklarının kimlerden toplanacağına ve kaynakların 
öncelikli olarak hangi alanlara yönlendirileceğine halkın katılımı 
ile karar verilmelidir. 

Emekçiler ve küçük esnaf üzerindeki vergi yükü azaltılmalı, 
asgari ücret vergiden muaf tutulmalıdır.

Kamu hizmetlerinin eşit, ücretsiz, nitelikli ve herkese ulaşılabilir 
olması sağlanmalıdır.

Hükümet IMF ile yapmayı düşündüğü stand by anlaşmasından 
vazgeçmeli, ülke ekonomisiyle ilgili bütün kararlar başta emek 
örgütleri olmak üzere toplumun örgütlü kesimleriyle birlikte 
alınmalıdır. 

Çünkü emekten yana bir bütçe mümkündür...

D İ S K • K E S K •  T M M O B • T T B
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Mühendislik, bilim ve teknolojiyi insanla buluşturan bir mes-
lek olup; TMMOB, öznesinde insanın olduğu bir mesleğin 
uygulayıcılarının örgütüdür. Biz bir yandan üyelerimizin hak-
larının elde edilmesine, taleplerinin gerçekleşmesine yönelik 
çalışmalarda bulunurken, bir yandan da insana ve insanlığa 
olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Meslek 
alanlarımız üzerinden Türkiye gerçeklerini ortaya koyuyo-
ruz, üyelerimizin bilimsel temele dayanan çalışmalarını, 
bilim insanlarının çalışmaları ile birleştiriyor, örgütümüzün 
deneyimlerinin süzgecinden geçiriyoruz. Bu şekilde ülkenin 
sorunlarını tespit ediyor, çözüm önerilerini sunuyoruz. 

Birliğimiz ve bağlı Odalarımızın ilgi alanına giren önemli 
konulardan birisi, “su”dur. Sekretaryalığını Birliğimiz adına 
İnşaat Mühendisleri Odamızın yürüttüğü TMMOB Su Po-
litikaları Kongresinin ilkini Mart 2006, ikincisini Mart 2008 
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdik. 2006 Mart ayındaki 
Su Politikaları Kongremiz ile aynı tarihlerde Meksika’da 4. 
Dünya Su Forumu düzenlenmişti. Dünya Su Konseyi’nce 
düzenlenen bu forumun 5’incisi 2009 Mart’ında İstan-
bul’da yapılacak. 2008 Mart’ında düzenlediğimiz ikinci Su 
Politikaları Kongremiz, 2009 yılında İstanbul’da dünyanın 
her tarafından gelecek dostlarımızla gerçekleştireceğimiz 
alternatif su forumunun başlangıcı olarak algılanmalıdır. 
Bu kapsamda Kongrelerimizin Sonuç Bildirilerinden birkaç 
saptamayı paylaşmak isterim.

“Kamu hizmeti olarak tanımlanan su, yaşamın vazgeçilmez 
unsuru ve yerine bir başka şeyin ikame edilemeyeceği bir 
doğal kaynaktır... Her insan, sağlıklı ve güvenilir suya eriş-
me hakkına sahip olmalıdır... Su gibi toplumsal bir değerin, 
hayatın vazgeçilmez unsurunun, küresel su şirketlerinin kâr 
hesaplarının insafına, gelişmiş kapitalist ülkeler arasındaki 
egemenlik çekişmesine terk edilmesi düşünülemez... Önce-
likle suya erişmenin bir insan hakkı olduğu kabul edilmeli ve 
suyun kamu yararı ilkesi doğrultusunda ve kar gözetilmeden 
olabildiğince ucuz olarak yurttaşın kullanımına sunulması 
sağlanmalıdır. Tüm bunların gerçekleştirilebilmesi için su yö-
netiminin kurumsal yapısının oluşturulmasında bu hizmetin 
bir kamu hizmeti olduğu ve kamu yararı anlayışı ile ulusal 
çıkarlarımız gözetilerek ele alınması gerektiği mutlaka dikkate 
alınmalıdır... 4. Dünya Su Forumu’nun Meksika’da yapılması 
bir tesadüf değilse, 5. Dünya Su Forumu’nun da İstanbul’da 
yapılmasını bir tesadüf olarak görmemek gerekir. Başta Latin 
Amerika ülkeleri olmak üzere, tüm yoksul ülkelerin, suyun 
özelleştirme sürecinde model ülkeler olarak görüldüğü açıktır. 
Meksika ve İstanbul toplantılarını bu kapsamda değerlen-

dirmek, Su Forumu’nun hazırlık sürecinde özellikle sudaki 
özelleştirme girişimlerine dikkat çekmek gerekmektedir...” 

Kendisini “Dünya su güvenliği için çok yönlü uluslararası bir 
ortaklık” olarak tanımlayan “Dünya Su Konseyi” 300 üyeli 
uluslararası bir kuruluştur. Ana programının oluşmasında su 
sanayi diye anılan çokuluslu şirketler ile Dünya Bankası’nın 
görüşleri ağır basar. Su sorununu neoliberal dünya görüşüne 
göre algılayan Dünya Su Konseyi’nin temel çözüm önerisi 
şudur: “Gelişmemiş ülkelerde kentlerdeki yüksek nüfus artışı 
su kaynakları üzerinde aşırı baskı getirmekte, su sunumunda 
kıtlık yaratmaktadır. Maliyetinin altında, yapay olarak düşük 
fiyatlandırıldığı için su tüketiminde israf olmaktadır. Devlet 
ve yerel yönetimler, düşük yatırım, popülizm ve yolsuzluk 
nedenleriyle bu işi becerememektedirler. Güvenli su üretimi, 
dağıtımı için özel sektörü, bu işe ortak yapmak, açıkçası bu 
işlevleri özelleştirmek gerekir.” 

Neoliberalizmin bu basit önermesi öncelikle Latin Amerika 
ülkelerinde hayata geçirilmeye çalışıldı. Dünya Bankası kre-
dilerinde ve IMF anlaşmalarında ön koşul olarak öne sürülen 
sudaki özelleştirmeler Latin Amerika halklarının direnmesiyle 
karşılaştı ve iflas etti. Latin Amerika halklarının çokuluslu su 
şirketlerine başlattığı bu savaş sırasında Meksika’da forumun 
toplanması tesadüf değildi. Özelleştirilmiş su sistemlerinin 
bilânçosu, bu konuda 15 yıllık deneyimi olan Meksika’da 
çıkartılmak isteniyordu. Meksika deneyimi kamu çıkarı değil 
kar peşinde koşan çok uluslu şirketlerin su tüketim tarife-
lerini çarpıcı oranlarda yükseltmeleri ile başlamış, faturaları 
ödeyemeyen yoksulların sularının kesilmesi, sözleşmelerde 
yazılan yatırımların yapılmaması ile devam ederek temiz 
sudan yoksun insanların sayısının daha da artmasına neden 
olmuştur. Bu sorunlarla yaşayan Meksikalılar ülkelerinde 
yapılan 4. Dünya Su Forumu’nu protesto etmişler ve tüm 
dünyaya ‘’sudan yararlanmak bir insan hakkıdır’’ diyerek 
seslenmişlerdi. 

Su, sınırlı bir doğal kaynak olmasının yanı sıra, ekonomik 
ve sosyal değeri olan stratejik bir kaynaktır. Küresel ısınma 
ve su kaynaklarındaki azalma, suyun, petrol gibi uluslararası 
ilişkilerde diplomatik bir konu ve üzerine savaş senaryolarının 
oluşturulduğu bir kaynak durumuna gelmesine yol açmıştır. 
Türkiye, bulunduğu coğrafya ve sınır aşan akarsuları Fırat 
ve Dicle nedeniyle dikkatleri üzerine çekmektedir. Türkiye, 
Fırat ve Dicle’nin su potansiyelini, komşu ülkeler Irak ve 
Suriye ile bir çözüme kavuşturulamaması nedeniyle tam 
olarak değerlendirememektedir. Şu anda Irak’ın ABD işgali 
altında olması ve Irak’ta nasıl bir yapılanma oluşacağı belli 

TMMOB, MART 2009’DA İSTANBUL’DA TOPLANACAK 

“DÜNYA ALTERNATİF SU FORUMU”NDA DA SÖZÜNÜ SÖYLEYECEK
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Mart 2009’da yapılacak Alternatif Su Forumu üzerine 10 Kasım 2008 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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olmadığı için kısa vadede bir çözüm bulunması beklenmi-
yor. Bu aşamada atılacak bir adımda, muhatabın Irak mı 
yoksa ABD mi olacağı bile tartışmalıdır. Ayrıca, bu süreçte, 
ABD’nin İsrail odaklı yürüttüğü “Büyük Ortadoğu Projesi” 
kapsamında suyun da yer alacağı unutulmamalıdır. Fırat 
ve Dicle’nin, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde de tartışılan 
konulardan biri olarak masada durması da dikkat çekicidir. 
AB’ye 15-20 yıllık dönemde üye olabilecek Türkiye için, Fırat 
ve Dicle nehirlerinin İsrail ve komşuları ile ortak yönetimi 
konusunda, şimdiden önlem alması yönünde çağrı yapılması 
dikkatlice irdelenmelidir. 

Stratejik öneminin yanı sıra, Dünya genelinde suyu bir meta 
ve kar amaçlı ticari bir unsur olarak değerlendirmeye yönelik 
girişimlerin Türkiye’yi de etkileyeceği açıktır. Dünya Ticaret 
Örgütü, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların, Türki-
ye’nin içinde bulunduğu mali durumu da kullanarak, baskı 
yapacağı dikkatlerden kaçırılmamalıdır. Böyle bir ortamda, 
özelleştirilecek ve üzerine kar eklenecek bir su ücreti, halkın 
bu temel hakka ulaşmasını güçleştirecektir. Bu alanda, Tür-
kiye’nin ekonomik sorunları gerekçe gösterilerek gündeme 
getirilecek özelleştirme uygulamalarına geçit verilmemelidir. 
Bu süreçte, kuraklık, küresel ısınma ve iklim değişikliği toz 
dumanı içerisinde, halkın aleyhine olabilecek düzenlemeler-
den uzak durulmalıdır. “Acil çözümler değil, kamu yararına 
yönelik akılcı çözümler” üretilmelidir. 

TMMOB Yönetim Kurulu, 40. Dönem Çalışma Programı’nın 
sunuş kısmında; “Ülkemizin su kaynakları hızlı nüfus artışı, 
çarpık sanayileşme ve endüstriyel tarım ile kirlilik unsurlarının 
baskıları altındadır. Havzalarımız kurumsal, yasal, yönetsel ve 
sosyo-ekonomik unsurlar ile birlikte, planlama/karar verme 
sürecinden uzak bir anlayış ile piyasalaştırılmaya çalışılmak-
tadır. Esas olarak bugün çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de 
de yaşanan su sorunlarının temelinde yanlış ve eksik yönetim 
ve politikalar yatmaktadır” tespitlerini yaparak, mücadele 
alanlarını şöyle belirlemiştir: “Dünya Bankası’nın baskıları ile 
suyun özelleştirilmesine karşı çıkılması, suyun, özellikle temiz 
suyun bir hak olduğunun vurgulanması; Küresel ısınmanın 
olumsuz etkilerinin yanında, sulamada ve sanayide aşırı su 
tüketimi, kaçak yeraltısuyu kullanımı, çarpık kentleşme, şehir 
şebekelerindeki kayıp ve kaçaklar, evsel ve endüstriyel atık-
larla suların kirletilmesi gibi su kaynaklarının yok edilmesine 
ve kirletilmesine neden olan uygulamalara karşı çıkılması; Su 
ve suya bağlı hizmetlerde çevre ve insan esas alınarak suyun 
mülkiyeti ve hizmetlerinin kamuda kalmasının sağlanması 
amacı ile 2009 yılında yapılacak Alternatif Dünya Su Forumu 
çalışmalarına katkı sağlanması.” 

Bu kapsamda kurduğumuz TMMOB Su Çalışma Grubu, 5. 
Dünya Su Forumu’na alternatif olacak gerçekçi görüşlerin 
ortaya konması için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Uzunca uğraşılar sonrası emek ve meslek örgütleri, siyasi 
partiler, dernek ve platformdan oluşan 38 kurum, 2009 

Mart’ında İstanbul’da düzenlenecek Dünya Su Forumu’na 
karşı bir araya gelerek, Dünya Alternatif Su Forumu’nu İs-
tanbul’da toplamak üzere “Suyun Ticarileştirilmesine Hayır” 
platformunu oluşturduk. TMMOB’nin görüşleri, Su Çalışma 
Grubumuzca oluşturularak Dünya Alternatif Su Forumu’nda 
aktarılacaktır.

Bizler, Mart 2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek 5. 
Dünya Su Forumu sırasında 4. Dünya Su Forumu’nda tüm 
dünyaya seslenen Meksikalıların seslerini çoğaltacağız. Ülke-
mizi laboratuar gibi kullanıp, özel sektöre dayalı su sistemle-
rini ülkemize dayatmaya çalışanlara, alternatif etkinliklerle 
cevap vereceğiz. 

TMMOB, suya erişmenin bir insan hakkı olduğunun unu-
tulmadığı, suyun korunduğu, geliştirildiği ve insanlık için 
kullanıldığı bir dünyada insanların bir arada, kardeşçe ve 
özgürce yaşamalarını istemektedir. Bu ortak çalışmamızın da 
buna hizmet etmesini dileriz. 

Mehmet SOĞANCI
TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, TMMOB İstanbul 
İKK Sekreteri Tores Dinçöz de “Suyun Ticarileştirilmesine 
Hayır Platformu” adına bir sunuş gerçekleştirdi.

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

Bir Başka Dünya, Bir Başka Avrupa, Bir başka Yaşam Müm-
kün diyenler

2008 Alternatif Dünya Su Forumunun değerli düzenleyicileri, 
katılımcılar, bileşenleri

Hepinizi Türkiye’de suyun ticarileştirilmesine hayır platformu 
adına ve platformun bir bileşeni olan ve Türkiye’de 300.000 
mühendis, mimar ve şehir plancısının örgütü TMMOB’nin 
Başkanı sıfatıyla şahsım adına dostlukla selamlıyorum.

Su kaynakları halkın malıdır diyenler,

Su alınıp satılamaz, ticarileştirilemez diyenler, 

Halkın su kullanım hakkı engellenemez diyenler 

Hepinizi dostlukla ve sevgiyle selamlıyorum.

Suya erişmenin bir insan hakkı olduğunun unutulmadığı, 
suyun korunduğu, geliştirildiği ve insanlık için kullanıldığı 
bir dünyada insanların bir arada, kardeşçe ve özgürce yaşa-
malarını isteyenler 

Hepinizi dostlukla ve sevgiyle selamlıyorum.

Türkiye’de insandan ve halktan yana bir anlayışla mücadele 
eden, emek ve meslek örgütlerinin, siyasal partilerin, dergi-
lerin ve çevrelerin değerli temsilcileri, 

“Başka bir dünya, başka bir yaşam mümkün” diyerek bir araya 
dünyanın çeşitli noktalarından gelerek bizimle birlikte yü-
reklerini birleştiren dostlarımız

Hepinizi dostlukla ve sevgiyle selamlıyorum.

Hoş geldiniz, Hoş bulduk.

Sevgili dostlar,

2009 Mart’ında İstanbul’da düzenlenecek olan Dünya Su 
Forumu’nu takip etmek, su konusunda dünya halklarının 
aleyhine gelişecek durumlara karşı sağlam bir duruş sergi-
lemek ve bunun için mücadele etmek üzere hep birlikte bir 

alternatif forumun örgütlenmesi için bir aradayız.

Bu gün kapitalist küreselleşmenin yaşamakta olduğumuz 
küresel krizinin dünyanın her yerinde hissedildiği bir günde 
bir aradayız. 

Neo-liberal değişim süreci dünyada ve Türkiye’de her geçen 
gün etkisini daha fazla hissettiriyor. Yoksulların daha fazla 
yoksullaştığı, siyasal yapıda pek çok değişimin gerçekleştiği 
süreç, kapitalist küreselleşmenin küresel kriziyle karanlık 
yüzünü bir kez daha gösterdi. Neo-liberalizmin kurallarının 
değişmez olduğu öngörüsü sarsılırken krizden kurtulmak 
için sistemin taleplerine cevap vermenin de doğru olmadığı 
ortaya çıktı. Piyasanın inisiyatifine bırakılmış bir ekonomi 
sürekli kriz üretmekte, faturası da emekçi halka, ücretliye, 
çalışana kesilmektedir. 

Küresel ekonomiyle yakın bağları olan hiçbir ülke bu krizden 
zarar görmeden kendisini kurtaramayacak. Özellikle Türkiye 
gibi kendi kaynaklarını kullanamayan, emperyalizme bağımlı 
ülkeler bu krizden daha da fazla etkilenecektir. Ülkenin tüm 
kaynakları uluslararası sermayeye peşkeş çekilmiş ve bugün 
iflasın eşiğinde krizin göbeğinde duran uluslararası sermayeye 
teslim edilmiş durumdadır. 

Türkiye’yi küresel sermayeye eklemleme süreci hızla gerçek-
leştirilmektedir. AKP iktidarının ülkeyi pazarlaması, yoksulla-
rı daha da yoksullaştıran politikalar, siyasal üst yapıda İslami 
gericileşme dalgası ile paralel yürümektedir. Sosyal devlet 
tahrip edilirken cemaat ağları, sadaka dernekleri ülkeyi sar-
mıştır. Yurttaş olmanın gereği olan sosyal haklar, yerini biat 
kültürüne, el pençe divan durmaya bırakmıştır. 

Görülen o ki bugüne kadar Türkiye’yi yönetenler büyük bir 
bunalım, çözümsüzlük ve alacakaranlık dışında hiçbir şey 
yaratamamıştır. Daha çok yoksulluk, IMF’ye ve emperyalizme 
daha çok bağımlılık, baskı, şiddet, çeteler ve yolsuzluklar, bu 
düzenin ve ülkeyi yöneten siyasi iktidarların marifetleridir. 

TMMOB, kapitalizmin iflasının ilan edildiği böylesine bir 
dönemde, tüm dünyadaki emekten ve halktan yana güçlere 
“daha demokratik, daha barışçı, gelirini adaletli paylaşan” bir 
dünya mücadelesi için büyük görevler düştüğünü söylemek-
tedir. “Başka bir Türkiye’nin, başka bir dünyanın mümkün” 
olduğunu daha sık söylememiz gerektiğinin bilincindeyiz. 
Hep birlikte bunun mücadelesini yükseltilmesi gerektiğine 

ALTERNATİF SU FORUMU 
HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI

Mart 2009’da İstanbul’da düzenlenecek 5. Dünya Su Forumu’na karşı aynı tarihlerde gerçekleştirilecek 
Alternatif Su Forumu’nun ilk hazırlık toplantısı 8-9 Kasım 2008 tarihlerinde İTÜ Taşkışla Salonları’nda 
yapıldı. İki gün süren hazırlık toplantılarında “Su Yaşamdır”, “Su İçin Mücadele”, “Dünya Su Mücadeleleri” 
ve “5. Dünya Su Forumuna Karşı Yapılabilecekler” başlıklı 4 oturum gerçekleştirildi.
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inandığımız günlerde yaşıyoruz. 

Sevgili arkadaşlar,

Bu gün de konumuz su.

Burada sizlere sadece alternatif su forumunun düzenleyicile-
rin bir bileşeni olarak değil, Türkiye’de emekten ve halktan 
yana verilen demokrasi mücadelesinin aktif bir bileşeni olan, 
Türkiye çapında örgütlü bir meslek örgütünün, TMMOB’nin 
Başkanı sıfatıyla sesleniyorum. 

Bizler sürekli uyanık, sürekli hareket halinde olmak zorun-
dayız. İşte Türkiye. Siyasal iktidar IMF’nin bir dediğini iki 
etmiyor. Türkiye’de alınıp satılabilecek ne varsa, hepsini, 
teker teker sermayeye devretmeye yemin etmiş bir siyasal 
iktidarla karşı karşıyayız. Türkiye’de dört kişiden biri işsiz. 
Yoksulluk ve işsizlik had safhada. Hala kamu çalışanlarının 
grev hakkı yok, toplu sözleşme hakkı yok. Mitingler yasakla-
nıyor. Gericilik bir yaşam biçimi haline getiriliyor. Ülkemizde 
ABD üsleri var.

Ama bunların hiçbirisi bizleri yıldırmıyor, yıldırmamalı. İki 
şeye sonuna kadar güveniyoruz:

Birisi, mücadelemize. Türkiye’deki emek ve demokrasi güç-
leri, kapitalist küreselleşmenin neo liberal politikalarına karşı 
çıkanlar, işgal ve savaş karşıtları, siyasal demokrasinin sınırla-
rını geliştirmek için mücadele eden güçler, şiddet dozajı ağır 
baskı politikalarına bugüne kadar hiç taviz vermedi. Bugün 
de vermiyoruz. Sonuna kadar, kazanana kadar mücadelemizi 
sürdüreceğiz.

Güvendiğimiz ikinci güç ise, uluslararası hareket. Bu gün 
bu salonda olan ya da yüreği şimdi bizlerle olan Avrupa’daki 
ve dünyadaki dostlarımızın eylemlerine ve mücadelesine 
güveniyoruz. Bu yüzden, küresel düşünüp yerelde örgütlen-
meye devam edeceğiz. Bu yüzden kazanmaya kararlıyız. Biz 
biliyoruz: Çünkü onlar bir avuç biz milyarlarız!

Sevgili arkadaşlar,

Biz, suyun ticarileştirilmesine hayır platformu içinde bir 
araya gelen toplumsal hareketler, sendikalar, meslek örgüt-
leri, siyasal partiler ve çevreler olarak, Türkiye’de ve tüm 
dünyada neo liberalizme, işgallere ve savaşlara, gericiliğe ve 
her türlü ayrımcılığa karşı verilen mücadeleleri paylaşıyoruz. 
Ekonomik, toplumsal ve çevresel krizler yaratan ve savaşları 
küreselleştiren kapitalist küreselleşme sistemine karşıyız. Çok 
farklı kesimlerden, çok farklı çevrelerden geliyoruz ve daha 
adil, daha eşit başka bir Türkiye’de yaşama isteğinde buluşan 
milyonların parçasıyız.

Günümüzde savaş, yeni liberal politikaların militarist yüzü 
olarak karşımıza çıkıyor. Irak’ın işgali, militarizm ile çokuluslu 
şirketlerin ekonomik egemenliği arasındaki bağlantıyı tüm 
dünyanın gözleri önüne serdi. Komşu Irak’ta savaş ve işgal, 
Filistin’in işgali, Çeçenya’da katliam, Afrika’da göz ardı edilen 

savaşlar, yakın geçmişte Balkanlar’da yaşananlar, insanlığın 
geleceğinin ne büyük bir tehdit altında olduğunu gözler önü-
ne seriyor. Kendi ülkemizde de, acılarını hepimizin birlikte 
yaşadığı bir Kürt sorunu yıllardır devam ediyor. 

Biz, toplumsal hareketler, kitle örgütleri ve çevreler olarak 
yeni liberal küreselleşmeye, emperyalizme, savaşa, doğanın 
sömürülmesine, ırkçılığa, kültürel emperyalizme, yoksulluğa, 
ataerkilliğe, ve cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimlikleri 
de dahil olmak üzere cinselliğe dayalı tüm ayrımcılık biçim-
lerine karşı mücadeleye desteğimizi vurguluyoruz. Kadınlara 
yönelik her türlü şiddeti reddediyoruz. Aynı zamanda farklı 
yeteneklere sahip, sakatlar, körler ve AIDS gibi ölümcül 
hastalıklara yakalanmış insanlara yönelik tüm ayrımcılık-
lara da karşıyız.

Toplumsal adalet için, doğal kaynaklara eşit erişim hakkı 
için, insanların sağlıklı bir çevrede yaşama ve tüm canlıların 
varolma hakkı için, insan ve yurttaşlık hakları, tüketici hak-
ları, katılımcı demokrasi, her iki cinsten işçilerin haklarının 
uluslararası anlaşmalarda garanti altına alınması, kadın 
hakları ve aynı zamanda halkların kendi geleceklerini tayin 
hakları için mücadele ediyoruz. Biz, barışın ve uluslararası 
dayanışmanın savunucularıyız. 

Devlet terörüne ve şiddet içermeyen sivil direnişleri suç gibi 
gösteren “terör” yasalarına karşıyız. Sözde terörizme karşı 
olanlar, tüm dünyada vatandaşlık haklarını ve demokratik 
özgürlükleri kısıtlıyor.

Dünyayı geri dönüşsüz bir ekolojik yıkımın eşiğine getiren, 
daha fazla kâr elde etmek için aşırı üretim ve aşırı tüketimi 
tek geçerli kural sayan, doğanın sınırlarını yok sayan kapitalist 
küreselleşmeye karşıyız. Yaşamın ve doğanın sürdürülebilir 
olmasını amaçlayan ekolojik politikaları destekliyoruz.

İşçilerin, köylülerin, halk hareketlerinin ve evlerini, işlerini, 
topraklarını ve haklarını kaybetme tehdidi ile karşı karşıya 
olan tüm insanların mücadelelerinin haklılığına inanıyo-
ruz. 

Din, yasa ve etnisite temelinde şiddet, sekterlik ve milliyet-
çiliği besleyen her türlü ayrımcılığa karşıyız. Kültürel, dinsel 
ve geleneksel ayrımcı uygulamalar yoluyla kadınlara yönelik 
şiddet ve baskının sürdürülmesini kınıyor, inanç ve düşünce 
özgürlüğünü savunuyoruz. Herkesin kendi anadilinde konuş-
ma hakkını savunuyoruz. Farklılıklarımıza rağmen bir arada 
olmamız bizim zenginliğimiz. 

Yeni liberal politikaların Türkiye’de uygulanma biçim-
lerinin en açık göstergesi olan özelleştirmeler, IMF’nin 
direktifleriyle yürütülüyor. Sendikasızlaştırmaya ve taşeron-
laştırmalara karşı verilen mücadelelerin yanındayız. Başta 
eğitim ve sağlık olmak üzere emeklilik ve sosyal güvenlik 
sisteminin savunulmasının, kamu mallarını korumak üzere 
özelleştirmelere karşı mücadelenin içerisindeyiz. Emekçilerin 
kazanımlarının ellerinden alınmasına karşı ortak bir duruş 
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sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz. İşçi haklarına saygı gös-
teren, insanca yaşam için gereken bir ücret sağlayan, şirket 
kârlarına dayalı rekabeti değil toplumsal dayanışmayı öne çı-
karan bir Türkiye için mücadeleleri destekliyoruz. İnsanlığın 
ürettiği tüm değerlerin sermaye lehine yağmalanmasında en 
büyük sorumluluğa sahip olan G8 Zirvesine, IMF ve Dünya 
Bankası’na karşı sesimizi yükseltiyoruz. 

Dünyadaki ve Türkiyedeki su sorununa bakışımız da işte bu 
anlayışlarımız doğrultusunda.

Ve diyoruz ki, “Bitmedi bu kavga sürüyor sürecek, yeryüzü 
aşkın yüzü olana dek.”

Ve ülkemizin meydanlarında emek ve demokrasi güçlerinin 
hep birlikte ve inanarak sıkça söylediği bir söz var: “Kurtuluş 
Yok Tek Başına, Ya hep Beraber Ya Hiç Birimiz.” Biz bu söze 
çok inanıyoruz.

Sevgili Arkadaşlar,

Gelin mücadeleyi küreselleştirelim! Gelin umudu küresel-
leştirelim!

Başka bir dünya mümkündür! Başka bir Avrupa mümkündür! 
Başka bir yaşam mümkündür! Başka bir su mümkündür!

Hepimizin yolu açık olsun sevgili arkadaşlar!

İstanbul İKK Sekreteri Tores Dinçöz’ün açılış konuşması 
şöyle:

Emperyalizmin Pazar kavgası arayışı, son 30 yılda eğitimden 
sağlığa, doğal varlıklara, sosyal güvenliğe, ulaşımdan, posta 
hizmetlerine kadar uzanmış ve insanlığın, yeryüzünün ve 
doğanın bütün değerlerini hızla metalaştırmaya başlamıştır.

Krizin şiddetlenmesiyle, başta Orta Doğu olmak üzere bütün 
doğal enerji koridorları emperyalistler arası paylaşımın konu-
su haline getirilirken; dünyamızda canlı hayatın sürmesinin 
en temel unsuru olan su bile alınıp satılan bir piyasa malı 
haline getirilmiştir.

Güney Afrika’da 2002 yılında gerçekleştirilen Dünya Çevre 
Konferansı’nda dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Kofi Annan ile yine dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin 
Powell, 15’er dakika arayla çıktıkları CNN televizyonunda 
şunları söylüyorlardı; “21. yüzyılda uluslararası ilişkileri ne 
silah, ne de teknoloji belirleyecek. 21. yüzyılın uluslararası 
ilişkilerini ve savaş nedenlerini belirleyecek unsurlar su, 
tarım ve enerjidir.”

Daha sonraki günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
ırmakların bile kullanımının özel şirketlere devredileceğini 
açıklamakta sakınca görmemiştir.

Su insanın temel ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte aynı za-
manda sürdürülebilir tarım, enerji üretimi, endüstri, ulaşım 
ve turizmin yanı sıra gelişmenin de kaynağıdır. Su, tarım ve 
endüstri için bir üretim girdisidir. Su aynı zaman da bir enerji 

kaynağıdır. Bu nedenle su, gelişmeyi belirleyen stratejik bir 
özellik taşımaktadır.

Böylesine önemli ve herkesin hak sahibi olduğu bir doğal 
varlık olan suyun, alınıp satılan ekonomik bir mal haline gel-
mesinde dünyada birçok kurum aktif rol oynamış, çokuluslu 
su şirketlerinin önlerini açmışlardır.

Birleşmiş Milletler’in (BM) 1977’de düzenlediği (Mar del 
Plata) su konferansında, içme suyuna erişimin bir insan hak-
kı olduğu sonucunda birleşilmiştir. Bu bağlamda, gelişmekte 
olan ülkelerde sağlıklı suya erişimin sağlanması ve su kaynak-
larının korunması çerçevesinde Türkiye’nin de aralarında 
bulunduğu gelişmekte olan pek çok ülkede 1980-1990 yılları 
arasında sektöre ilişkin yatırımlara öncelik verilmiştir.

Gösterilen bu yoğun çabaların ardından, BM’in 1992’de dü-
zenlediği (Dublin) Su ve Çevre Konferansı’nda, bir önceki 
kararın tam tersi olarak, “suyun ekonomik bir mal” olduğu 
kararı benimsenmiştir. Bu karar ile su, piyasa koşullarına 
açılacak ve kamu hizmeti anlayışı dışına çıkarılabilecekti. 
Yine aynı yıl BM’in düzenlediği (Rio de Janerio) Çevre ve 
Kalkınma Konferansı’nda da suyun “ekonomik bir mal” 
olarak çevreye duyarlı bir yaklaşımla nasıl yönetileceğine 
ilişkin yasal, kurumsal ve toplumsal anlamda düzenleyici bir 
çerçeve çizilmiştir.

Bu alanın diğer bir aktörü ise Dünya Bankası’dır (DB). Su ve 
kanalizasyon sektöründe izlenen özelleştirme politikalarının 
oluşturulmasında DB’nın gelişmekte olan ülkelere kentsel 
altyapılarını iyileştirmek amacıyla sağladığı kredilerle aracı 
olmuştur. 1990 öncesinde DB, su hizmetlerinin ticarileştiril-
mesi için gerekli yapısal düzenlemeleri kredi anlaşmalarının 
ön koşulu olarak ülkelere şart koşmuştur.

Su hizmetlerinin ticarileştirilmesi konusunu GATS (Hizmet 
Ticareti Genel Anlaşması-Dünya Ticaret Örgütünü kuran 
anlaşmalardan biridir) kapsamında direten bir yapı da Av-
rupa Birliği’dir (AB). AB’nin bu tutumundaki amaç küresel 
ölçekte faaliyet gösteren kendine ait çokuluslu su şirketlerinin 
önünü açmak içindir. 

Tüm bu altyapı oluşturulduktan sonra küresel su politika-
larının tek bir elden şekillendirilmesi amacıyla 1996 yılında 
Dünya Su Konseyi (DSK) kurulmuştur. Merkezi Marsilya’da 
olan bu Konsey 1997 yılından bu yana her 3 yılda bir Dünya 
Su Forumu (DSF) düzenlemektedir.

İlki 1997 yılında Marakeş’te düzenlenen DSF’nda “dünya su 
vizyonu” ihtiyacı ortaya konulmuş ve sonuç bildirgesi ile de 
Konsey’e bu vizyonu geliştirme görevi verilmiştir. Lahey’de 
2000 yılında yapılan 2. Forum’un sonuç bildirgesinde su 
kaynaklarını paylaşmak, suyu fiyatlandırmak, suyu iyi yöne-
tişim ile yönetmek gibi ideolojik-siyasal nitelikli konular su 
güvenliğinin sağlanmasında baş edilmesi gereken sorun alan-
ları olarak ortaya konulmuştur. 2003 yılında Kyoto ve 2006 
yılında ise Mexico’da yapılan 3. ve 4. Forum’larda yönetişim 
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yaklaşımı ve suyun ekonomik bir mala dönüştürülmesi karar-
ların özünü oluşturmuştur. Mexico Forumu, Latin Amerika 
ve Meksika’daki su özelleştirmelerinin yarattığı toplumsal 
muhalefetin etkisi altına girmiş ve yaklaşık 100 bin kişi Fo-
rum’u protesto etmiştir.

DSF’nun 5.’si 16-22 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul’da 
yapılacaktır. Bununla ilgili olarak da 24 Ocak 2008 tarihinde 
TBMM’de 5732 sayılı 5. DSF Organizasyonu İçin Çerçeve 
Anlaşma ile 5. DSF Anlaşma Mektubunun Onaylanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair Yasa kabul edilmiştir. Bu 
yasanın genel gerekçesinde DSK; “Kar maksadı gütmeyen, 
hükümetler ve siyaset dışı ayrımcılık gözetmeyen, bir sivil 
toplum kuruluşu” olarak, DSF ise “Ülkelerin sahip olduk-
ları bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasının bir aracı” olarak 
tanımlanmıştır.

DSK Başkanı Loic Fauchon ise İstanbul’da 2009 yılında 
yapılacak DSF’nun asıl amacının su kaynaklarının özelleşti-
rilmesi amacını taşıdığını açıkça ifade etmektedir. Fauchon, 
“insanların su faturalarına cep telefonları faturası kadar ya 
da otomobillerinde harcadıkları benzinin %5’i kadar ödeme 
yapmayı göze aldıkları taktirde hiçbir sıkıntı kalmayacağını” 
belirtmektedir. Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu-
nun bileşenleri olarak ;

1- Suyun sadece paraya ve güce sahip olanlar tarafından ula-
şılabilecek, alınıp satılabilen bir mal haline getirilmesine

2- Bu nedenle, evlerimize kontörlü su sayaçları takılmasına 
ya da suya erişimin piyasa fiyatlarına endekslenmesine

3- Su havzalarına yapılaşma izni verilmesine; orman alan-
larının talanına,

4- İnsani ihtiyaçları gidermek için gerekenden daha fazla su 
ve enerji kullanımı adına nehirlerimiz üzerine yüzlerce baraj 
yapılmasına

5- Geçimlik tarımla uğraşan milyonlarca küçük çiftçinin to-
hum, gübre, mazotun ardından şimdi de suyu piyasa fiyatları 
üzerinden satın almak zorunda bırakılmasına

6- Sularımızı kirleterek ülkede ve dünyada temiz su kıtlığı-
na yol açan şirketlerin kıtlığın bedelini halklara yüklemeye 
kalkışmalarına 

7- Kamu tarafından finanse edilen su yatırımlarının özelleş-
tirmeye açılarak ticarileştirilmesine ve gelinen son ekonomik 
çıkmaz nedeniyle de görüldüğü üzere tekrardan firmaların 
kurtarılması doğrultusunda halkın katmerli soyulmasına 
engel olabilmek ve 2009 Mart’ında İstanbul’da düzenlene-
cek olan Dünya Su Forumu’nu takip etmek, su konusunda 
halkımızın aleyhine gelişecek durumlara karşı sağlam bir 
duruş sergilemek ve mücadele etmek üzere meslek odaları, 
sendikalar, konfederasyonlar, platformlar, dernekler, siyasi 
partiler ve dergi çevreleriyle oluşturduğumuz suyun tica-
rileştirilmesine hayır platformu olarak sesimiz artık daha 
gür çıkmaktadır.Bizler; ülkemiz ve dünya halklarını temel 
haklar etrafında birleşik bir mücadele örgütlemeye, Mavi 
Ekim’i Türkiye’de de başarmaya çağırıyoruz.

Bizler, Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde suyun 
ticarileşmesine karşı mücadeleler yürüten örgütler olarak, 
Mart ayında İstanbul’da yapılacağı duyurulan 5. Dünya Su 
Forumuna karşı eylem ve etkinliklerimizi ortaklaştırmak 
için ikinci kez 8 - 10 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul’da 
bir araya geldik. 

Toplumsal yaşamın ayrılmaz bir bileşeni olarak su, kapitalist 
devletler de dâhil olmak üzere hiç kimsenin ya da kurumun 
mülkiyetine terk edilemez. Bilinmesi gerekir ki su, insanlı-
ğın da parçası olduğu doğaya aittir. Aynı nedenden ötürü, 
bizler, suyun bitkiler, hayvanlar ve insanlar tarafından nasıl 
ve hangi koşullar altında kullanılacağının “seçilmişler” ya da 
“özel çıkar sahipleri” ya da suyu sermaye birikimi için talep 
edenler tarafından değil, yalnızca yaşamak için savunanlar 
tarafından belirlenmesini talep ediyoruz. 

Yine bu nedenle bize göre su konusunda hak ve söz sahibi 
olanlar:

Para ve güç sahipleri ile suyu alıp satılabilir bir mal olarak 

görenler değil; suyu beslenme, temizlik ve hijyen gibi temel 
yaşamsal ihtiyaçları için talep eden, Türkiye ve dünyada temiz 
suya erişimi olmayan İstanbul’da Maden mahallesi, Urfa’da 
Suruç ve İstanbul’daki Küçük Armutlu vb. yerlerde yaşayan 
milyonlarca insan;

Suyun şebekeler üzerinden dağıtımı işinde çalışan ücretliler 
ve onların sendikaları, meslek örgütleri

Binlerce dekarlık arazilerde endüstriyel tarımla sermaye 
birikimlerini hızlandıranlar değil; doğayla barışık, toprağı 
tüketmeden tarım yapanlar; 

Binlerce ton temiz suyu üretim süreçlerinde kirlettikten sonra 
atık suları tekrar doğaya boşaltarak bütün su kaynaklarını 
tehdit edenler değil, Tarımı kapitalistleştirerek değişim de-
ğeri üreten şirketler değil; toplumsal ihtiyaçları gidermek için 
kullanım değerleri üreten çiftçiler, Üretim süreçleri, doğayı 
ve yaşamı gözetecek şekilde suyu yeniden kullanacak, süreç 
kontrolleri gibi atık azaltma tekniklerini uygulayacak olanlar, 
Kuruluş aşamasından başlayarak bütün aşamaları yalnızca ve 

MART 2009’DAKİ 5. DÜNYA SU FORUMUNA KARŞI 
İKİNCİ HAZIRLIK TOPLANTISI SONUÇ DEKLARASYONU
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doğrudan ilgili halkların demokratik yönetim, gözetim ve 
denetiminde olacak toplumsal üretimin gerçek sahipleri;

Kapitalist üretim modelinin dayattığı enerji yoğun üretim 
teknolojileri aşılmadıkça, iletim ve dağıtımda alınacak ön-
lemlerle kayıp ve kaçaklar ortadan kaldırılmadıkça enerji 
darboğazı içinde bulunulduğu aldatmacasıyla, başta sınır aşan 
nehirler olmak üzere, bütün akarsularımızı enerji üretmek 
bahanesiyle barajlarla doldurmaya kalkışanlar değil; öncelikle 
Munzur, Hasankeyf ve Karadeniz dereleri olmak üzere bütün 
akarsularımızın -sınırın hangi tarafında olursa olsun- akışı 
boyunca beslediği topraklarda on yıllardan beri doğaya zarar 
vermeden yaşamayı başarmış halklardır. 

Yukarıda sayılan nedenlerden ötürü bizler,

Bütün dünyanın derin ve etkilerinin yıllarca devam edeceği 
belirtilen bir ekonomik bunalımdan geçtiği bugünlerde, 
Türkiye Hükümetinin Mart 2009’da yapılacak 5. Dünya Su 
Forumu toplantıları için 17.5 milyon Euro bütçe ayırmasını 
kabul etmiyor, bunu düzenleyen yasanın derhal iptal edilmesi 
için sonuna kadar mücadele edeceğimizi duyuruyoruz. Mali 
disiplinden ve krizden dem vurup her zaman olduğu gibi yok-
sullar ve emekçilerden fedakârlık isteyen ülke yöneticilerine 
sesleniyoruz: Dünya Su Forumu gibi, sadece kapitalist sınıfın 
yararına olan faaliyetlerin bedelinin halklara ödettirilmesini 
reddediyoruz. 

Suyun ticarileştirilmesine hizmet eden ve “kullanan-kirleten 
öder” ilkesine dayanan politikaların doğayı koruması müm-
kün değildir. Sermayeyi kollayan ama canlıların suya erişimini 
sınırlayan bu tür politikaları kabul etmiyoruz

Evlerimize takılmaya başlanan kontörlü su sayaçları ve 
suyun maliyetini aşan fiyatlarla topluma verilmesi kabul 
edilemez. Çünkü yaşam için gereken su ticari bir mal değil, 
bir haktır. 

Suyun bir hak olduğunu kabul ettiğini, ancak, bu hakkın 
kullanılabilir hale gelmesi için gereken maliyetin halklara 
yüklenmesini öne süren Dünya Su Forumuna da bir çift 
sözümüz var: 

Başta su olmak üzere toplumsal emeğin ürünlerini, karşı-
lanmayan tek bir ihtiyaç kalmayacak bir şekilde dağıtmayı 
bilmiyorsanız, bu işi bilenlere, yani bütün zenginlikleri üreten 
emeğe bırakın. 

Duyuruyoruz:

Suyun ve enerjinin ticarileştirilmesi amacıyla kurulan 
ve kurulacak olan tüm barajların yapılmasına karşıyız. 
Özellikle, tüm dünya halklarının ortak toplumsal kültürel 
mirasının vazgeçilmez unsurları olan Munzur, Hasankeyf ve 
Karadeniz bölgeleri ile ilgili projelerin derhal durdurulması 
için dünyadaki diğer su hareketleri ile birlikte yürüttüğümüz 
mücadeleleri genişleterek devam ettireceğiz. 

Suya erişimi olmayan halkların yıllardır çekmekte olduğu 
insanlık dışı uygulamalara son vermek için, doğaya zarar 
vermeyen teknoloji ve buluşların uygulamaya konması için 
mücadele edeceğiz. 

Bütün su havzalarının koruma altına alınması ve mevcut 
havza işgallerine son verilmesi için çalışacağız.

Yaşamlarını geçimlik tarım yaparak sürdüren küçük çiftçile-
rin, sulama kanallarına takılan kontör bedelleri altında bir 
kez daha ezilmesine seyirci kalmayacağız. Akarsuları, gölleri, 
göletleri şirketlere teslim ederek, sadece parası olan çiftçilerin 
suya erişimine neden olacak olan su özelleştirmelerine göz 
yummayacağız. 

Suya ulaşamayanların, “sizi suya kavuşturacağız” benzeri söy-
lemlerle aldatılmalarına izin vermeyeceğiz. Dünya Su Foru-
munun tek derdinin suyun bir piyasa malı haline getirilmesi 
olduğu gerçeğini halklarla paylaşacağız. Suya ulaşamayan 
halkların yıllardır çekmekte olduğu insanlık dışı uygulama-
lara son vermek için mücadele edeceğiz. 

Belediyelerin su hizmetlerinde görevli ücretlilerin işsizleştiril-
mesine ve güvencesizleştirilmesine karşı, ortak örgütlenmeler 
yoluyla mücadele edeceğiz. 

Suyun ticarileşmesi sonucunda toplumsal ölçekte artacak 
zehirlenme, bebek ölümleri, salgın hastalıklar ve sakat do-
ğumlar benzeri sağlık riskini önlemek amacıyla, ticarileşme 
sürecini bizden önce yaşayan ülkelerin örneklerini daha 
yakından izleyecek, gecikmeden toplumla paylaşacağız.

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu 
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DİSK ve KESK’in düzenleyicisi olduğu “İşsizliğe, Yoksulluğa 
ve Zamlara Karşı Emek Barış ve Demokrasi Mitingi” 29 Kasım 
2008 tarihinde Ankara Sıhhiye Meydanı’nda gerçekleştiril-
di. TMMOB’nin de destek verdiği mitinge on binlerce kişi 
katıldı.

Miting için saat 10.00’dan itibaren Hipodromda toplanmaya 
başlayan sendikalar, emek-meslek örgütleri, siyasi parti ve 
platformlar saat 11.30’dan itibaren kortej halinde yürüyüşe 
geçti. Yürüyüş sırasında, sloganlar, döviz ve pankartlarla krize 
ve zamlara karşı AKP Hükümeti uyarıldı. 

Mitingde sırasıyla TTB Merkez Konseyi Başkanı Gençay 
Gürsoy, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğan-
cı, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve KESK Genel 
Başkanı Sami Evren konuştular. 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Gencay Gürsoy da, ciddi ön-
lemlerin alınmaması durumunda yaşanan krizin faturasının 
sağlık çalışanları ve hastalar için çok ağır olacağını söyledi. 

Kapitalist küreselleşmenin krizine, AKP’ye, gericiliğe, neo-

liberalizme, ırkçılığa karşı 22 Kasım’da Türkiye’nin 31 şeh-
rinde meydanlara çıktıklarını hatırlatan TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, “O gün dile getirdiğimiz 
taleplerin hala kararlılıkla savunuyoruz. Sokaklarda söyledi-
ğimiz sözlerimizi büyütme kararlılığındayız. Ekonomik krizin 
faturasının emekçilere ve halk kesimlerine ödetilmesine izin 
vermeyeceğiz” dedi. 

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ise, son dönemde 
doğalgaza ve elektriğe yapılan zamların geri alınması istedi. 
Çelebi şöyle konuştu: “Biz işçiler, emekçiler, emeği ile ya-
şayanlar kendi taleplerimiz etrafında mücadele etmek, en 
geniş toplumsal muhalefeti örgütlemek ve yaşama geçirmek 
zorundayız.” 

KESK Genel Başkanı Sami Evren, “Bu miting AKP Hüküme-
ti’ne ilk ihtarımızdır. Emekçi ve yoksul kesimlerin yaşamlarını 
düzeltecek ekonomik, sosyal ve siyasal tedbirler alınmazsa, 
kısa zaman içinde yeni ve daha büyük eylemler yapacağız! 
Hükümet buradaki sesi duymazdan gelirse, bunun bedelini 
ağır öder!” dedi.

29 KASIM’DA ALANDAYDIK
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ANKARA

Ankara’da saat 17:00’de Yüksel Caddesi’nde toplanılarak 
“Zam, zulüm, işkence işte AKP”, “Krizin yükü patronlara”, 
“İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Kurtuluş yok tek başına ya 
hep beraber ya hiç birimiz”, “Savaşa değil, emekçiye bütçe” 
sloganlarıyla Sakarya Caddesi’ne yürüdü. Sakarya Caddesi’ne 
gelindiğinde ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamayı TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı okudu.

İSTANBUL
İstanbul’da saat 18:00’de Taksim Tramvay Durağı’nda bir 
araya gelen emek örgütleri meşalelerle İstiklal Caddesi üze-
rinden Galatasaray Meydanı’na yürümek istedi. Polis İstiklal 

Caddesi girişine barikat kurarken, kitle örgütleri yürümekte 
kararlı olduklarını bildirdi. Yaklaşık 4 bin kişinin polis barikatı 
önündeki kararlı duruşu sonrasında, polis barikatı açmak zo-
runda kaldı. Yürüyüş Galatasaray Meydanı’nda KESK Genel 
Başkanı Sami Evren tarafından yapılan basın açıklamasıyla 
sona erdi. 
İZMİR
İzmir’de saat 17:00’de Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi 
önünde toplanan emekçiler İzmir Büyükşehir Belediyesi Bi-
nası’na kadar meşalelerle yürüdü. Basın açıklamasını KESK 
İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü BES İzmir Şube 
Başkanı Ramiz Sağlam okudu. İzmir’deki eyleme TMMOB 
İKK da geniş katılım sağladı.

EMEK-MESLEK ÖRGÜTLERİ “2009 BÜTÇESİ”NE KARŞI 

TÜM YURTTA MEŞALELERLE YÜRÜDÜ

2009 bütçesine karşı TMMOB, KESK, DİSK ve TTB’nin çağrısıyla, 27 Aralık Cumartesi günü emekçiler tüm Türkiye’de 
meşalelerle sokağa çıktı. 2009 yılı bütçesine, krize, yoksulluğa, işten atmalara ve AKP’nin politikalarına karşı gerçekleştirilen 
yürüyüşlere tüm illerde geniş katılım sağlandı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Ankara’da, DİSK, KESK ve 
TTB Başkanları da İstanbul’da yürüyüşe katıldı. Mersin ve Niğde’de polis yürüyüşçülere saldırırken, Mersin’de 8 kişi gözaltına 
alındı.

ankara
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ADANA

Adanalı emekçiler saat 17.00’de 5 Ocak Meydanı’ndan me-
şalelerle İnönü Parkı’na yürüdü. Yürüyüş sırasında Herkese 
Sağlık Güvenli Gelecek’’platformunun pankartı taşındı. 

BATMAN

Batman’da saat 18.30’da Eğitim-Sen’in önünde meşalelerle 
başlayan yürüyüş AKP İl Binası önünde son buldu.

BURSA

Saat: 16:30’da Timurtaş Paşa otobüs durağında toplanan 
emekçiler buradan ellerinde meşalelerle Büyükşehir Beledi-
yesi önüne yürüdüler ve bir basın açıklaması yaptılar. 

EDİRNE

Edirne’de, DİSK Trakya Bölge Temsilciliği öncülüğünde 
Antik Park’ta toplanan yaklaşık 150-200 kişi, ellerindeki 
meşaleleri yakarak bir süre hükümet aleyhinde slogan attı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir’de Yediler Parkı’nda toplanan emekçiler buradan 
Adalar Migros önüne yürüdüler ve bir basın açıklaması 
yaptılar. 

MERSİN
Saat 17.00’de 500’e yakın kişi Eğitim ve Bilim Emekçileri 
Sendikası Mersin Şube Binası önünde toplandı. Basın açık-
laması yapmak için Taşbina önüne yürümek isteyen eylem-
cilerin önü polis barikatlarıyla kesildi. Saat 17.00’den sonra 
eylem yapmanın yasak olduğunu iddia eden polis, yürüyüşe 
izin vermeyeceğini açıkladı. Polis, görüşmelerin sürdüğü sı-
rada sendika binasına gelmeye çalışan bir gruba saldırarak, 
8 kişiyi gözaltına aldı. 
KIRKLARELİ
Kırklareli’de, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri öğret-
menevi önünde toplandı. Polis burada da, izin almadıkları 
gerekçesiyle grubun yürüyüşüne izin vermedi. Daha sonra 
emniyet yetkilileriyle görüşen grup üyelerine yürüyüş için 
izin verildi. 
TRABZON 
Trabzon’da Merkez Postane’den Meydan Parkı’na kadar 
meşaleli bir yürüyüş düzenlendi. Meydan Parkı’nda yapılan 
açıklamanın ardından eylem sona erdi.
VAN
Van’da, Mavi Plaza İş Merkezi önünde toplanan DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB üyeleri, ellerindeki meşalelerle 
Sanat Sokağı’na kadar yürüdü.

bursa

adana
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TMMOB’nin 40’ıncı Genel Kurulu’nda karar altına alı-
nan “TMMOB Belgeseli” için yapılan toplantılar sürüyor. 
Geçmiş dönem TMMOB Yönetim Kurulu Başkanları, II. 
Başkanları ve Genel Sekreterleri ile yapılan toplantının 
ardından, 27 Aralık 2008 tarihinde de bu dönemin Oda 
Yönetim Kurulu temsilcileriyle bir araya gelindi.

TMMOB’de yapılan toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, belgesel hazırlıkları için oluştu-
rulan komisyonda görev alan TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyeleri Sabri Orcan, Ergin Özügür ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi Elif Öztürk, TMMOB Genel Sekreteri 
Hakan Genç, TMMOB Basın Danışmanı Burcu Ceyhan 
ile Sevinç Karakaya (ÇMO), Abdullah Zararsız (FMO), 
Metin Koncavar (Gemi M.O), Atakan Günay (GIDA-
MO), A. Ülkü Kutlu (HKMO), Züber Akgöl (İMO), 
Şevket Demirbaş (JFMO), Dündar Çağlan (JMO), Os-
man Özgün (KMO), Emin Koramaz (MMO), Cemalettin 
Küçük (Metalurji MO), Emre Madran (MO), Müfit Hatat 
(Peyzaj MO), H. Tarık Şengül (ŞPO) katıldı.

Toplantı, Elif Öztürk’ün yaptığı sunumla başladı. Öz-
türk, TMMOB için bir belgesel yapmanın aynı zaman-
da TMMOB tarihini anlatmak olacağını belirterek, 
“TMMOB tarihini anlatırken doğal olarak etkileşim 
içinde olduğu dönemi, demokrasi mücadelesini, diğer 
örgütleri, mühendislik mimarlık gelişimini de anlatmış 
olacağız. Bu iş göründüğünden daha zor ancak başarıl-

ması gerekir. Çünkü bu belgesel tüm baskı ve saldırılara 
karşı mücadeleyi sürdürerek birlik anlayışını hayata ge-
çirenleri, örgütlenmeyi güçlendirenleri, bilim ve tekniği 
halkın hizmetine sunma anlayışını yerleştirip geliştirenleri, 
birikimlerimizi yaratanları ve sürdürenleri unutturmamak 
demektir. Yaratılan değerlerin, bu örgütün tarihine ilişkin 
doğruların, demokrasi mücadelesinde yer alanlara ve ge-
lecek kuşaklara aktarılması demektir. TMMOB’nin ken-
disini ayrılmaz bir parçası olduğu halka daha iyi anlatması 
demektir” diye konuştu. 

TMMOB tarihine ilişkin pek çok çalışma ve yazılı belge 
bulunduğunu, gerçekleştirilen bazı etkinliklerin de bir 
belgesel için yararlanılabilecek önemli kaynaklar oldu-
ğunu belirten Öztürk, “Bizler belgesel fikrini mümkün 
olduğunca geniş kitlelerle tartışmak, paylaşmak, danış-
mak istiyoruz. Daha önce TMMOB’nin eski kadrolarıyla 
bir araya geldik. Bugün de en yakın halkamızla, bugünkü 
TMMOB ile bir aradayız” dedi.

Toplantıda daha sonra oda temsilcileri de belgeselin 
hazırlık aşamasında yapılması gereken çalışmalar, izlen-
mesi gereken yöntem konusunda önerilerde bulundular. 
Toplantıda dile getirilen görüşlerde, TMMOB tarihi 
anlatılırken, Türkiye ve dünya tarihindeki gelişmelerden 
bağımsız tutulamayacağı vurgulandı ve tüm odalardan ge-
lecek belge, bilgi, fotoğraf ve dokümanların toplanmasının 
önemi belirtildi.

TMMOB BELGESELİ İÇİN 

ODA YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE TOPLANTI YAPILDI
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Tarih: 23 Aralık 2008
Sayı : 2299
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANKARA

Konu: Tebligat Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı hakkında görüşümüzün sunulmasıdır. 

Tebligat Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının çeşitli kamu kurum, kuruluş ve kurullarının gö-
rüşüne sunulduğu resmi internet sitenizde (Kanunlar Genel 
Müdürlüğü) kamuoyuna duyurulmuştur. Sözkonusu Tasarı, 
Birliğimiz görüşüne sunulmamış olmakla birlikte, konuya 
ilişkin görüşlerimizi iletmek zorunluluğu hissedilmiştir. 

Tasarı metni incelendiğinde; Kanun kapsamında bulunanla-
rın belirlendiği Tebligat Kanunu’nun 1. maddesinde değişikli-
ğe gidildiği anlaşılmaktadır. Kanun kapsamında bulunanların 
belirlendiği 1. maddede, Anayasa’nın 135. maddesinde ta-
nımlanan Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları” 
nın da sayılması gerektiği kanısında olduğumuzu belirtmek 
isteriz. Şöyle ki; 

Birliğimiz ve bağlı Odaları, Anayasa’ nın 135 inci maddesinde 
ifade bulan, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kurul-
muş, kamu tüzelkişiliğine haiz, “Kamu Kurumu Niteliğindeki 
Meslek Kuruluşları” dır. Anayasa’nın 135 inci maddesinden 
de anlaşılacağı üzere, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 
Kuruluşları mesleki dayanışma dernekleri gibi yalnızca üyele-
rinin menfaatlerini korumak amacıyla kurulmayıp, mesleğin 
genel menfaatler doğrultusunda gelişimi, meslek mensupları-
nın birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve gü-
venin sağlanması ve meslek disiplini ve ahlakının korunması 
amacıyla Kanun’la kurulmaktadırlar. “Kamu Kurumu Nite-
liğindeki Meslek Kuruluşları”; Anayasa’da belirlenen genel 
idari yapı içinde yer alan yerinden hizmet yönetim kuruluşları 
olup, genel anlamda da idare olarak tanımlanmaktadırlar. 

Bu yönüyle Birliğimiz ve bağlı Odaları, Anayasal düzlemde 
Barolarla aynı hukuki statüye sahiptir. 

Birliğimiz ve bağlı Odaları Anayasal ve yasal nitelikleri gereği 
düzenleyici işlemler (Yönetmelik, Tebliğ v.b.) yapabilmekte, 
ilgililerin bu düzenleyici işlemlere uymaları gerekmektedir. 
Bu yönüyle, Yasa ve Yönetmeliklerde belirlenen kurallar 
doğrultusunda şekillenen kurumsal işleyişimiz, her kamu 
kurum ve kuruluşunda olduğu gibi “idari işlemler” yoluyla 
sağlanmaktadır. 

Anayasa ve Yasa’da tanımlanan kuruluş amaçları, görev 
ve yetkiler doğrultusunda, Oda üyesi meslek mensuplarına 
yönelik disiplin işlemleri, mesleki faaliyet alanlarının düzen-
lenmesi işlemleri ve diğer kamu yararı gereği yürütülen her 
türlü faaliyetlerimize ilişkin işlemlerimiz “ idari” nitelikte 
olup, ilgililerce ancak idari yargıda dava konusu edilebil-
mektedir. 

Birlik ve Odalarımızın tesis ettiği idari işlemlerin ilgililere 
tebliği, işlem süreçlerinde büyük sıkıntı yaratmakta, yargı 
süreçlerinde de iptal gerekçesi olarak öne sürülebilmekte, 
esasen Yasa ve hukuka uygun olan, kamu düzeni ve güveni ge-
reği tesis edilen işlemlerimiz, salt usul açısından zaman zaman 
iptalle karşılaşabilmektedir. Bu durumun, meslek ve meslek 
mensupları açısından Anayasa ve Yasalarla belirlenen amaç 
ve görevlerimizin gerçekleştirilmesinde zaafiyet yaratma, do-
layısıyla kamu düzeni ve güveninin zedelenerek, idari yapı ve 
işleyişin bozulması gibi sonuçlar yaratacağı kuşkusuzdur. 

Açıkladığımız nedenlerle, Tebligat Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1.maddesinin yeniden 
değerlendirilerek, Kanun kapsamında tebligat yapabilecek 
olanların kapsamına Anayasa’nın 135. maddesinde tanı-
mını bulan Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu 
olan Birliğimiz ve bağlı Odaların dahil edilmesi hususunu 
bilgilerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla,
N. Hakan GENÇ
Genel Sekreter

TEBLİGAT KANUNU’NDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ÜZERİNE 

TMMOB GÖRÜŞÜ ADALET BAKANLIĞI’NA GÖNDERİLDİ
Tebligat Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkındaki TMMOB görüşü 23 Aralık 2008 tarihinde 
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.
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Tarih : 23 Aralık 2008
Sayı : 2300
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne
ANKARA

Konu: 28 Kasım 2008 tarih 55478 sayılı yazı ekinde gön-
derilen “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık 
ve Güvenlik Biriminin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik” taslağı hakkında görüşlerimizin sunulmasıdır.

1.) Bakanlığınız bünyesinde uzun süreden bu yana tartışılan 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun” tasarısı taslağı ile Birliğimize 
gönderilen ilgi yönetmelik taslağı arasında bir ilişki kurama-
dığımızı ifade etmek isteriz. Kanun tüm işyerlerini kapsadığı 
halde yönetmelik taslağı ile kapsamı daraltma hangi ihti-
yaca ve yasal gerekçeye dayanmaktadır. Şuan yürürlükteki 
İş Yasası’nın 81. maddesi “İşverenler, devamlı olarak en az 
elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı 
ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının 
izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçi-
lerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik 
hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, 
işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;

a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla, 

b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık 
personelini görevlendirmekle,

c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir 
veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlen-
dirmekle, 

yükümlüdürler....”biçiminde olmasına karşın, yasanın kapsa-
mı yönetmelikle daraltılmıştır. Yasa, sanayiden sayılan ve 50 
üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde iş güvenliği mühendisinin tam 
gün istihdamını öngörürken, Yönetmelik taslağı, işin niteli-
ğine bakılmaksızın 50 ve fazla işçi çalıştıran işyerlerinde dahi 
iş güvenliği mühendis, teknik eleman ve iş yeri hekiminin 
istihdamını ihtiyari hale getirmiştir.

Yasanın kapsam maddesi gerek yürürlükteki İş Yasası, gerekse 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun tasarısı taslağına aykırıdır. 

2.) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı taslağında olduğu 
gibi Yönetmeliğin tanımlar bölümü sorunlu olup, eksiklikler 

de içermektedir. “İş güvenliği uzmanı” tanımını kabul etmedi-
ğimizi daha önce kanun tasarısı taslağı tartışmalarında ifade 
etmiş bulunduğumuz halde Bakanlığınızın tanım ısrarını an-
layabilmiş değiliz. Tanımlarda iş yeri sağlık ve güvenlik kurulu 
olmamasına karşın bazı maddelerde bu kurula atıflar vardır 
ancak bu kuruldan ne kastedildiği anlaşılamamaktadır. Aynı 
zamanda, İş sağlığı ve Güvenliği Kanun tasarısı taslağında 
“çalışan” ibaresi kullanıldığı halde, yönetmelikte bu kavram 
“işçi” ile sınırlandırılmıştır.

Yönetmelik taslağında yeralan “işyeri sağlık ve güvenlik biri-
mi” ile ortak sağlık ve güvenlik birimi” tanımları yanlış olup, 
yönetmelik içinde de çelişkili, amacı anlaşılamayan düzenle-
melere yol açmıştır. Ortak sağlık ve güvenlik birimi, hizmet 
alan işverenler dışında 3. bir işveren tarafından ticari bir 
hizmet olarak örgütlenmiş bir birimi ifade etmesi kabul edile-
mez bir kurgu olup, bu kamusal bir hizmetin ticarileştirilmesi 
anlamına gelmektedir. Bu düzenleme ve tanım, iş güvenliği 
ve sağlığı şirketleri tarafından bu alanın denetleneceği ve 
iş güvenliği ve işyeri hekimlerinin işyeri sahibi işverenlerle 
değil kendisini istihdam eden şirketle sözleşme yapacağını 
ifade etmektedir. Yani iki ayrı işveren üzerine kurgulanmış 
bir yapı ifade edilmektedir. Bu şirketlerin Bakanlık tarafından 
yetkilendirilmesi konusu da ayrı bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yönetmelik taslağında, hem iş güvenliği eğitimi 
hem de iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin bu alanda kurulacak 
sektöre teslim edileceği açıkça düzenlenmiştir. Bu yaklaşım, 
hem bilim ve tekniğe hem de sosyal hukuk devletinin kamu 
hizmet anlayışına açıkça aykırıdır.

3.) Kanun tasarısı taslağının 25. maddesinde, işveren 50 ve 
daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde “İş sağlığı ve 
Güvenliği Kurulu” kurulmasını öngörmüş iken, yönetmelik 
taslağı (madde-7) “İşyeri sağlık ve Güvenlik Birimi” kurulma-
sını öngörmüştür. Görüleceği üzere esaslı bir anlayış değişikliği 
olup, Bakanlığın bu değişikliğe ilişkin doyurucu bir açıklama 
yapma zorunluluğu vardır. 

4.) Yönetmelik taslağının 9. maddesi yine ortak sağlık ve 
güvenlik biriminin tanımına bağlı olarak sorunludur ve 
aynı zamanda tehlikeli sınıfta giren ve 500 çalışanın olduğu 
işyerlerinin ortak sağlık ve güvenlik biriminden hizmet al-
ması da anlaşılabilir bir düzenleme değildir. Aynı zamanda 
bina donanım koşulları ve belirlenen uzaklık işin niteliğine, 
tehlike sınıfına ve iş sağlığı ve güvenliğinden beklenen amaca 

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ İLE 
ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ÇALIŞMA ESASLARINI 

BELİRLEYEN YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDAKİ 
TMMOB GÖRÜŞÜ BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

 “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” taslağı hakkındaki 
TMMOB görüşü, 23 Aralık 2008 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.
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uygun değildir.

5.) Mesleki bağımsızlık ilkesinin ilke olarak kabulü olumlu 
anacak, yaşamda ifadesini bulması için hangi koşulların ya-
ratılacağı açık değildir. Yönetmelik kapsamında, iş güvenliği 
mühendislerinin iki işverene bağlı (biri iş güvenliği ve sağlığı 
konusunda hizmet veren şirket diğeri ise bu hizmetin sunul-
duğu işyeri sahibi) çalışması da mesleki bağımsızlığın hayata 
geçmesi noktasında engel oluşturacaktır.

6.) Yönetmelik taslağının 6. Bölümünde düzenlenen “İş 
Güvenliği Uzmanlarının Nitelikleri, Sertifikalandırılması, 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasla-
rı” başlığını taşıyan maddelerdeki düzenlemeler, kanun ve 
yönetmelik tartışmalarında sunmuş olduğumuz yanlışlıkları 
taşımaktadır. Yönetmelik taslağı, iş güvenliği mühendislerini 
eğitecek “ yetkili kurum ve kuruluşları” hala belirlememiş 
olup, bu konuyu Bakanlıkça çıkarılacak tebliğe bırakmıştır. 
Oysa, Danıştay kararında eğitecek kurum ve kuruluş açık 
olup, bunlar üniversite ve meslek odalarıdır. Bu konunun 

hala muğlak bırakılması hukuk devletinde kabul edilebilecek 
bir durum değildir.

Sertifika konusunda ise eşitsiz bir durum sözkonusu olup, 
dava konusu yapmış olduğumuz bu konuda da yönetmelikte 
bir iyileştirme yapılmamıştır.

Yine iş güvenliği mühendislerinin işyerinde çalışma süreleri 
yetersiz olup, işin niteliğine göre tam gün istihdam değil, dı-
şarıdan hizmet satın almaya dayalı bir çalışma öngörülmüştür. 
Bu yaklaşım da amacı sakatlamaktadır.

Sonuç olarak; Bakanlık tarafından yapılan her yeni düzenle-
me işçi sağlığı ve güvenliği alanını içerik bakımından geriye 
götürme niteliğine bürünmüş olup, Taslak mevcut haliyle ih-
tiyaca yanıt vermekten uzak olduğundan geri çekilmelidir. 

Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
N. Hakan GENÇ
Genel Sekreter

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2008 Yılında Uygulanacak 
Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğin 6/II. fıkranın (a) ben-
dinde yer alan ifadenin farklı yorumlanmasından kaynaklı 
olarak mühendis ve mimarların mağdur olduğuna ilişkin 
gelen şikayetler üzerine, 26 Aralık 2008 tarihinde Başba-
kanlık Devlet Personel Başkanlığı’na bir yazı gönderildi.

Tarih: 26 Aralık 2008 
Sayı : 2362
BAŞBAKANLIK 
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA

Konu: Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2008 Yılında Uygu-
lanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ Hk. 

İlgi Tebliğ’in “Ek Ödeme” başlığı altında düzenlenen 6. 
madde ile 399 KHK’nin eki I ve II sayılı cetvele dahil 
sözleşmeli personelin ücret iyileştirilmesi amaçlanmıştır. 
Ancak, uygulamada 6. maddenin çeşitli idareler tara-
fından farklı yorumlanması nedeniyle üyemiz mühendis 
ve mimarların mağdur olduğu gelen şikayetlerden an-
laşılmaktadır. Şöyle ki; Tebliğ madde 6/II. fıkranın (a) 
bendinde, “grup başmühendisi, baş mimar, mühendis, 
mimar, veteriner, şehir plancısı, başeksper, eksper, teknik 
amir, teknik uzman...” biçimindeki sayma yollu düzenle-
me, şef ve müdür yardımcısı pozisyonundaki mühendis ve 

mimarları kapsamadığı biçiminde yorumlanmaktadır. Bu 
yorumlamanın hatalı olduğu inancını taşımaktayız. Çünkü 
sözleşmeli pozisyonunda çalışan şef ve müdür yardımcısı 
mühendis ve mimarlar makam tazminatına benzer bir 
ücret almadıklarından diğer sözleşmeli çalışan mühendis 
ve mimarlarla bir ücret farkı bulunmamaktadır. Ancak 
Tebliğ ile birlikte, şef ve müdür yardımcısı pozisyonunda 
çalışan mühendis ve mimarlar Tebliğ’de sayılan kişilerden 
sayılmadıklarından, Ağustos 2008 tarihinde başlatılan ek 
ödeme bu pozisyondakilere yapılmamıştır. Yani, idareci 
pozisyon aleyhe bir durum yaratmış olup, Tebliğ’in yanlış 
yorumlanması sonucu şef ve müdür yardımcısı mühendis 
ve mimarlar 195,51 YTL daha az ücret alır hale gelmiş-
lerdir. 

Tebliğe konu Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile bir 
ücret iyileştirmesi amaçlanmış ise bunun eşit şekilde uy-
gulanması gerektiği tartışmadan uzaktır. Hal böyle iken, 
Tebliğin lafzına bağlı kalınarak idarelerin yorum yapması 
yeni mağdurların doğmasına neden olmuştur. Mağduri-
yetlerin ortadan kaldırılması için şef ve müdür yardımcısı 
pozisyonunda olan sözleşmeli mühendis ve mimarların da 
Tebliğin konusuna girdiğinin ilgili idarelere bildirilmesine 
ve durumdan Birliğimize bilgi verilmesini arz ederiz. 
Saygılarımızla,
N. Hakan GENÇ
Genel Sekreter

KİT’LERDE 2008 YILINDA UYGULANACAK 
ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HAKKINDA 

BAŞBAKANLIĞA YAZI GÖNDERİLDİ
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Sempozyumun açılı-
şında TMMOB Sam-
sun İKK Sekreteri 
Şükrü Kumbasar ve 
TMMOB Yönetim 
Kurulu II. Başkanı 
Nail Güler birer 
konuşma yaptılar. 
Sempozyuma, Çevre 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Yılmaz Kilim 
ve Jeofizik Mühen-
disleri Odası Başkanı 
Şevket Demirbaş da 
katıldılar.

TMMOB Yönetim 
Kurulu II. Başkanı 
Nail Güler tarafın-
dan yapılan konuşma 
şöyle: 

Değerli katılımcılar, 

Hepimiz biliyor ki; 
mühendislik, bilim 
ve teknolojiyi insanla 
buluşturan bir mes-
lek. Bizim örgütümüz 

TMMOB; odağında, öznesinde insanın olduğu bir mesleğin 
uygulayıcılarının örgütü. İnsan odaklı olmasından dolayı, 
bizim mesleğimiz onurlu bir meslek ama bir o kadar da so-
rumlulukları olan bir meslek. 

Biz, sorunlarımızın, toplumun ve halkın sorunlarından ayrı 
tutulamayacağını da biliyoruz. Sıkıntılı, sancılı, sorunlu bir 
ülkede yaşıyor olmanın tüm sonuçları mühendis kimliğimizle 
birlikte, yurttaş kimliklerimiz dolayısıyla yine bizi buluyor. 

Değerli konuklar, 

Bugüne kadar Türkiye’yi yönetenler, halkımıza karşı büyük 
bir bunalım, çözümsüzlük ve alacakaranlık dışında hiçbir şey 
yaratamamıştır. Daha çok yoksulluk, IMF’ye ve emperyalizme 
daha çok bağımlılık, baskı, şiddet, çeteler ve yolsuzluklar, bu 
düzenin ve ülkeyi yöneten siyasi iktidarların marifetleridir.

Bu yaşatılanlara karşı, yani emperyalizmin sürdürülmesi için, 
Dünya Bankası, IMF, AB ve benzeri kuruluşların dayattık-
ları yapısal uyum ve istikrar programlarıyla yalnızca “zam ve 
zulüm düzeni” getirenlere, ekonomiyi üretime değil ranta 

dayandırıp, her sıkıştıklarında faturayı halka kesen siyasi 
iktidarlara “artık yeter” diyoruz.

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, hakim söy-
leme karşı farklı seçenekler olduğunu göstermek üzere kent 
sempozyumları düzenlemeye karar vermiştir. Bugüne kadar 
TMMOB adına düzenlediğimiz İstanbul, Bursa, Ankara, 
Bodrum Yarımadası, Eskişehir, Denizli, Adana ve Mersin 
sempozyumları bir yandan bilimsel ve mesleki düşünceleri-
mizin, diğer yandan duyarlılığımızın paylaşılmasına olanak 
sağlamıştır. Bu sempozyumda da Samsun’un kent sorunlarının 
irdelenmesi ve geleceğe yönelik akılcı, duyarlı ve toplumu 
referans alan önerilerin tartışılması hedeflenmektedir. 

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 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.

Bilimi, planlamayı, kamu denetimini dışlayarak rant ve 
spekülasyona dayalı ekonomik bir modelle günümüzde rant 
ve yağma kültürüyle kıskaca sokulan kentlerimizde doğal ve 
kültürel değerler yok edilmekte, kamu arazileri elden çıkarıl-
makta, kentsel kamu hizmetleri özelleştirilmekte, kentlerde 
imar, planlama, çöp, altyapı, ulaşım, su, atıksu gibi temel 
hizmetlerde yolsuzluk ve usulsüzlükler hızla artmaktadır. 

Değerli konuklar, 

Ülkemizde yaşanan hızlı kentleşmeyle birlikte kentlerimizin 
nüfusu da hızla artmaktadır. Ancak bu hızlı nüfus artışına 
karşı, mevcut sistemin bugüne kadar izlediği popülist politi-
kalar kentli nüfusunun kentsel mekana doğru bir yerleşimine 
imkan vermemektedir. Kentin biçimlenmesini ne yazık ki 
kentsel ranta el koyma politikaları belirlemektedir. Uygula-
nan merkezi ve yerel politikalarla kentlerimizin ormanları, 
tarihi ve kültürel değerleri, yeşil alanları, kısaca toplumsal 

TMMOB SAMSUN KENT SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
TMMOB Samsun Kent Sempozyumu gerçekleştirildi. Samsun kentinde yaşanan sorunların masaya yatırıldığı sempozyum 27-29 
Kasım 2008 tarihlerinde düzenlendi. Üç gün süren sempozyum kapsamında 11 oturum gerçekleştirildi. Sempozyumun organi-
zasyonu Samsun İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapıldı
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değerleri yağmaya açılmaktadır. Kentlerin rantının büyük bö-
lümüne gökdelenler, oteller, iş merkezleri, plazalar, villalar, 
büyük alışveriş merkezleri vb. faaliyetlerle sermaye tarafından 
el konulmaktadır.

Saygıdeğer konuklar,

1996 yılında Türkiye’de düzenlenen Habitat 2 buluşması, 
kamu ve özel sektörün ilgi gösterdiği ve kentlerimize yönelik 
en kapsamlı belgelerin üretildiği bir etkinlik olmuştur. Bu 
toplantılar dizisi sonrasında kentler ve yaşam alanları için 
“sürdürülebilirlik” ve “yaşanabilirlik” ilkeleri benimsenmiştir. 
Başta bakanlıklar düzeyinde kamu kurumlarının benimsediği 
bu ilkeler TMMOB tarafından yetersiz bulunmuş, üzerinde 
uzlaşılan HABİTAT belgelerinde eşitlik, sosyal adalet, yok-
sulluk ve sosyal devlet gibi konuların yeterince yansıtılmadığı 
belirtilmiştir. HABİTAT belgeleri temelde serbest piyasa eko-
nomisi içinde sürdürülebilir ve yaşanabilir kentsel çevreler 
üretilmesini hedeflemekte idi. 

Bugün itibariyle aradan 12 yıl geçmesine rağmen bu iki ilke-
nin hayata geçirilmesine yönelik çok az adım atılmıştır. Bu 
ilkeleri aklımızda tutarak yakın döneme kadar kentlerimiz-
de gözlenen uygulamalara göz attığımızda, kentlerin yaşam 
çevreleri olduğunun unutulduğu görülmektedir. Kentlerin 
tarihsel kimliklerinin, sosyal yaşamının ve kültürünün bir 
değeri kalmamış, ancak arazi değerleri büyük dikkat çekmiştir. 
TOKİ başta olmak üzere Özelleştirme İdaresi, TCDD, Turizm 
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı gibi birçok kurum, kamu arazi-
lerinin satılması konusunda yarışmaktadır. Kentlere yönelik 
bu ilgi ilk bakışta olumlu görünmekle beraber hiç de arzula-
dığımız sonuçlar getirmemektedir. Birçok yasa değişikliği ile 
olağanüstü yetkiler verilen bu kurumlar kentlerimizi daha 
yaşanabilir hale getirmek yerine finansman döngüsü sağlamak 
üzere çalışmaktadır. 2001 krizi sonrasında yaşanan yapay eko-
nomik gelişmenin temel kaynakları dış borç, özelleştirme ve 
inşaat sektöründeki canlanmadır. Ülkemizde büyük bir iddia 
ile ortaya atılan “mortgage” sisteminin başta A.B.D. olmak 
üzere dünyada ne tür bir krizi tetiklediğine de şahit olduk. 

Diğer yandan büyük kentlerin çoğunda en temel insan hakkı 
olan içme suyu başta olmak üzere barınma ve ulaşım gibi 
kentsel gereksinimler bile karşılanmamaktadır. Yoksulluk, so-
kakta yaşayan bireyler, adli suçlardaki artış gibi sorunlar hala 
sürebiliyor ise ekonomi politikası başta olmak üzere uygula-
nan hemen her türlü politikanın reddedilmesi gerekir. Kaldı 
ki kentlerimizde sosyal devlet ve yoksulluk konularından bah-
sedilmez olmuştur. Günümüzde kriz beklentisinin getirdiği 
endişe içinde bu iki konu gündeme gelmeye başlamıştır. 

Bugün kentler üzerinde uygulanmakta olan politikalara karşı 
bilimsel, teknik ve topluma karşı duyarlı alternatiflerimizi 
sunmak durumundayız. Sanayi, enerji, turizm, tarım, ula-
şım, sağlık, çevre, eğitim, kent, kültür ve sanat politikaları 
bir arada gerçekleştirilmedikçe ve her birine eşdeğer önem 
verilmedikçe arzu ettiğimiz kent yaşamı gerçekleşmeyecektir. 

TMMOB olarak düzenlemekte olduğumuz kent sempozyum-
ları ile kentlerimize yönelik farklı perspektifler sunmayı ve 
kalıcı çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlıyoruz. 

Samsun’un 1970’li yıllardaki fotoğraflarına baktığımızda 
mütevazı, düzenli, kendine ait, yıpranmamış ve birçoğumu-
zun kendisine daha yakın bulacağı bir kent aklımıza geliyor. 
Günümüzde ise ekonomik gelişmeye, teknolojik olanakların 
artmasına, toplumsal yaşamın zenginleşmesine rağmen ken-
disine ait olmayan, yıpranmış, kararsız ve endişeli bir kent 
gözlemekteyiz. Diğer kentlerimizde de yaşandığı üzere insa-
noğlu kendi ürettiği araçların kendisine bu kadar hükmedece-
ği günler görmemiştir. Kendisi için değil, icat ettiği otomobil, 
dolmuş, beton ve asfalt ile kaplı kentler yaratacağını bilse ve 
bu icatlarının yaşamını bu kadar sarmalayacağını bilse başka 
türlü çareler arardı sanırım. 

Berthold Brecht “Okumuş Bir İşçi Soruyor” adlı şiirinde:

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?

derken, elbette kentin yöneticilerini, sermaye sınıfını, kralları 
anmaz. Bugün kent için bir taş daha ekleyebileceksek önce-
likle kentleri kuranlar ve yaşatanları anmak gerekir. Kent-
lerimizin arzuladığımız biçimde yaşatılması için gücümüzün 
ve potansiyelimizin farkında olarak farklı seçenekler sunma 
görevimizi bu sempozyum ile yerine getirmek istiyoruz.

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 birimleri-
mizin Yönetim Kurulu üyelerine ve Oda çalışanı arkadaşla-
rıma İKK Sekreterimiz Şükrü Kumbasar şahsında TMMOB 
Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum. 

Saygıdeğer katılımcılar,

Bir kente sahip çıkacak o kentte yaşayan bireylerdir. Kente 
dair her türlü kararda kentlilerin katılımının sağlanması vaz-
geçilmez bir hak olmalıdır. TMMOB “Hepimiz kentin sakini 
değil sahibi olalım, bunun için mücadele edelim” diyor. Sem-
pozyumun başarılı geçmesini, sonuçlarının ülkemiz, kentimiz, 
mesleğimiz ve halkımız için yararlı olmasını diliyorum. 
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, sem-
pozyumun açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: 

Değerli konuklar, 

Bilirkişilik alanında da mimar, mühendis ve şehir plancıla-
rından oluşan Birliğimize üye 23 meslek odamız ile birlikte, 
önemli görevler ve sorumluluklar üstlenmekteyiz.

Bir kamu hizmeti olan bilirkişilik görevini yerine getirirken, 
mesleki bilgi ve deneyimin meslek onur ve haysiyetine yaraşır 
biçimde yerine getirilmesi konusunda üzerimize düşen görev 
ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu yönde pek çok 
çalışma yürütüyoruz. 

İşte bu sempozyum da tüm bu çabalarımızın bir parçasıdır. 
Sempozyumun düzenleyicisi olan Mimarlar Odamıza bu 
çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum.

Değerli Konuklar;

Bilirkişilik, yargılamada özel ve teknik konularda başvurulan 
bir mekanizma olarak karşımıza çıkmakta, adaletin yerini 
bulmasını sağlayıcı bir araç ve aynı zamanda bir kamu göre-
vini tanımlamaktadır. 

Bilirkişilik, yargılamanın en önemli unsurlarından biri olarak, 
adaletin sağlanmasında her zaman büyük önem taşımıştır. 
Hukuk kuralları ne kadar doğru uygulanırsa uygulansın, ha-
kime bilimsel ve teknik bilgiyi veren bilirkişi o konuda uzman 
değilse, gerçek adaletin sağlanamayacağı da açıktır. 

Bilirkişilik alanında mevcut, süregelen hatta çokça kullanılan 
biçimi ile ‘kanayan yara’, ‘kördüğüm’ gibi ifadelerle ortaya ko-
nan sorunların varlığı sürekli gündemdedir. Bugün ülkemizde 
bilirkişilik görevi yürüten kişilerin çoğu; özel ve teknik bilgi, 
birikim ya da donanımdan yoksundur. 

Bilirkişi inceleme ve raporlandırmalarının aylar alabildiği, 
farklı bilirkişi görüşleri nedeniyle, aynı konuda görülen 
davalarda çelişkili kararlar verilebildiği görülmektedir. Yargı 
sistemimizde yaşanan bu sorunların; bilirkişiliğe ilişkin ayrın-
tılı ve özel düzenlemelerin bulunmamasından, mevcut yasal 
düzenlemelerin sorunları gidermede yetersiz oluşundan kay-

naklandığı kuşkusuzdur. Özellikle; bilirkişi seçimlerine ilişkin 
yasal düzenleme eksiklikleri, meslek mensuplarının uzmanlık 
alanlarına dikkat edilmemesi, çalışma ilke ve sorumluluk-
larının ortaya konulmaması, bilirkişi ücretlendirmelerinde 
ölçütlerin bulunmaması, bilirkişiliğin kişiler için bir yan gelir 
aracı olarak görülerek, hukuksal ve bilimsel amacının dışında 
kullanılması gibi sonuçları da beraberinde getirmektedir. 

Özellikle bilirkişilerin seçiminde, uzmanlıkların belirlenmesi 
anlamında ciddi sorunlar bulunmaktadır. Meslek odalarına 
kayıtlı olmayan, mesleki sicili bilinemeyen, uzman olup ola-
madıkları tartışmalı kişiler İl Adli Yargı Komisyonları listele-
rinde kontrol ve denetim dışı bir şekilde bilirkişi olarak yer 
alabilmekte, hazırladıkları raporlar ile yargılamayı olumsuz 
etkileyebilmektedirler.

Bu durumda doğru karara ışık tutması beklenen raporlar 
yerine, teknik ve bilimsel doğruluğu tartışılacak raporlarla 
bilirkişilik konusunda güven vermeyen bir ortam yaratılmak-
tadır. Bu ortam, işinin uzmanı ve mesleki değerlere sahip 
kişilerin bu alandan uzak durmasına, yaratılan olumsuz imajın 
bir parçası olarak zarar görmemek için bilirkişilik yapmada 
isteksiz davranmalarına neden olmaktadır. Bundan ise en çok 
yargı süreci ve adalet mekanizması zarar görmektedir. 

Değerli Konuklar;

Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre poli-
tikalar üreterek yaşama geçiren bir çalışma anlayışı içerisinde 
olan TMMOB, duyarlı ve sorumlu anlayışıyla bilirkişiliğe iliş-
kin yargıda yaşanan sorunların her zaman farkında olmuş ve 
bu konuda çalışmalar yürütmüştür. Bugüne kadar düzenlenen 
sempozyum, seminer ve eğitimlerle meslek mensupları bilgi-
lendirilmiş, aynı zamanda da TMMOB bilirkişilik mevzuatını 
oluşturma çalışmaları sürdürülmüştür. Yapılan çalışmalar ve 
elde edilen birikim sonucunda Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Bilirkişi Yönetmeliği 5 Mayıs 2005 tarihli ve 
25806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe girmiş-
tir. Bu yönetmelikle TMMOB; yargı sistemimizde yaşanan 
bilirkişilik sorununun çözümünde, kendi üzerine düşen görevi 
yerine getirmiştir. 

TMMOB MİMARLAR ODASI 
BİLİRKİŞİLİK SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Mimarlar Odası tarafından düzenlenen “BİLİRKİŞİLİK Uygulama Alanları, Sorunlar, Öneriler” konulu sempozyum 
Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 18 Aralık 2008 tarihinde başladı. Sempozyumun açılışında sırasıyla; Mimarlar Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Tuna, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yarsav Başkanı Ömer Faruk 
Eminağaoğlu ve Yargıtay 1. Başkanı Hasan Gerçeker konuştular.

İki gün süren sempozyum kapsamında düzenlenen altı oturumda; “Bilirkişiliğin Tarihçesi ve Dünya Ölçeğinde Bilirkişilik Uygu-
lamaları”, “Bilirkişilik Alanları”, “Bilirkişilik Uzmanlıklar ve Yasal Mevzuat”, “Bilirkişilikte Yaşanan Sorunlar”, “Afet Sonrası 
Açılan Davalarda Bilirkişilik ve Yapı Denetimi Uygulamalarından Örnekler” ve “Bilirkişilik Uygulamalarından Örnekler” ko-
nuları ele alındı. 
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TMMOB bu Yönetmeliğin amacını, hizmetin nitelikli 
sunulması ve kamu yararının korunması olarak çizmiş ve 
Yönetmeliğin 1. maddesinde; kamu kurum ve kuruluşları ile 
mahkemelerden talep halinde ve tavsiye niteliğinde hazır-
lanacak bilirkişi listelerinde görev alacak kişilerde aranacak 
nitelikler ve bilirkişilerin çalışma esaslarını belirlemiştir.

Bu amacı gerçekleştirebilmek için Yönetmeliğin diğer 
maddelerinde, meslek mensubu bilirkişilerin çalışma ilke 
ve anlayışı, sorumlulukları, eğitim ve belgelendirmeye dair 
düzenlemeler getirilmiştir. 

Yönetmeliğin 6. maddesinde “Uyuşmazlığın tarafları ve bun-
ların usul ve füruu, karı-koca, üçüncü derece dahil kan ve 
kayın hısımları ve mal sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar 
bilirkişilik görevi üstlenemezler” düzenlemesi yapılarak, 
bilirkişinin objektif ve tarafsız davranmasına engel olacak 
durumlar belirlenmiş ve sayılan durumlarda meslek mensu-
bunun bilirkişilik görevi yapması yasaklanmıştır. 

Yönetmeliğin 7. maddesinde ise “Bilirkişiler, bilim ve tekniğin 
gereklerini yerine getirmek, yürürlükteki mevzuata uymak, 
meslektaşlarıyla ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 
güveni hakim kılmakla yükümlüdürler. Bilirkişiler, mesleki 
davranış ve meslek etik ilkelerine uymak zorundadırlar” de-
nilerek, bilirkişilik görevi üstlenen meslektaşlarımızın çalışma 
ilke ve sorumlulukları belirlenmiştir. 

Yönetmeliğimizin üçüncü bölümünde eğitim ve belgelendirme 
düzenlenerek, bilirkişilik alanında ki en önemli sorunlardan 
birisi olarak tespit ettiğimiz, bilirkişinin, bilgisine başvurulan 
konuda gerekli uzmanlık ve yeterliliğe sahip olmamasından 
kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi sağlanmıştır. İlgili 
hükümler gereği; Odalarımız 
tarafından düzenlenen bilirkişi 
meslek içi eğitim seminerle-
rine katılarak, bu seminerleri 
başarıyla tamamlayanlara yetki 
belgesi verilecek ve yalnızca 
bu belgelere sahip olup diğer 
koşulları da sağlayan üyeler bi-
lirkişilik hizmeti verebilecektir. 
Yönetmeliğimizle zorunlu hale 
getirdiğimiz meslek içi eğitim 
seminerlerimiz ve belgelendir-
me uygulamalarının bilirkişilik 
alanındaki olumlu sonuçlarını 
hep beraber görmekteyiz. Mes-
lek içi eğitimlere katılarak belge 
alan meslektaşlarımız tarafından 
hazırlanan raporlar sonucu yargı 
alanında TMMOB ve Odaları-
mız ile Oda üyesi meslektaşla-
rımıza olan güven ve saygınlık 
giderek artmaktadır. 

Değerli katılımcılar 
2005 yılında yürürlüğe giren Yönetmeliğimiz ile birlikte bi-
lirkişilik alanında başlatmış olduğumuz bu çalışmaların diğer 
bir sonucunu da TMMOB’nin girişimleri ile Maliye Bakanlığı 
tarafından hazırlanarak 24 Kasım 2006 tarihli ve 26356 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamulaştırma 
Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve 
Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik”dir. Bu Yönetmelik ile 
Birliğimizin ve Odalarımızın bu alandaki yetkisi tanınmakta, 
meslek odalarımızca verilen eğitim ve belgelendirme, kamulaştır-
ma alanında bilirkişilik yapacaklar için zorunlu hale getirilmek-
tedir. İlgili Yönetmelik hükümleri ile verilen görevin en uygun 
biçimde yerine getirilmesi amacıyla 10.02.2007 tarihli TMMOB 
Yönetim Kurulu Kararı ile “Kamulaştırma Davalarında Görev 
Yapacak Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Nitelikleri, 
Belgelendirilmesi ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usul ve Esaslar”ı 
da yürürlüğe konulmuştur. Bugün TMMOB ve Odalarımız tara-
fından yürütülen çalışmalar sonucunda kamulaştırma alanındaki 
bilirkişiliklerde sorunlar minimum düzeye inmiştir. 
Kamulaştırma alanında çıkarılan ve yürürlüğe giren bu Yönetme-
liğin, genel hukuk ve ceza hukuku alanındaki düzenlemelere de 
yansımasının, bu alanda yaşanan sorunların çözümü noktasında 
önemli bir adım olacağını düşünmekteyiz. Bu konuda da üzeri-
mize düşen görev ve sorumluluğun bilinciyle TMMOB olarak 
çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
Adaletin yerine getirilmesinde yargıya doğrudan katkı sunan 
Birliğimiz üyeleri bilirkişilerin, uzmanlıkları ve sahip oldukları 
değerler doğrultusunda, bu alanda gereken özeni ve duyarlığı 
göstereceğine olan inancımla; sempozyumun verimli geçmesini 
diliyor ve hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.  
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Gıda Mühendisleri Odası 
İl Temsilciliği, Kimya Mü-
hendisleri Odası Denizli 
Bölge Temsilciliği ve Ziraat 
Mühendisleri Odası Denizli 
Şubesi’nin ortaklaşa düzen-
lediği Ulusal Bağcılık-Şarap 
Sempozyumu ve Sergisi 6-8 
Kasım 2008 tarihlerinde Pa-
mukkale Üniversitesi Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirildi. Sempozyumun 
açılışında sırasıyla; Denizli 
Ticaret Odası Başkanı Nec-
det Özer, Denizli Ticaret 

Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Pamukkale Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç ve Denizli Valisi Yavuz Erkmen 
konuştular. Sempozyuma TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Alaeddin Aras da katıldı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı açılış 
konuşmasında şunları söyledi:
Değerli konuklar, 
Şarap denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ömer Hay-
yam’ın dizeleri ile başlamak istiyorum konuya. Sormuş Ömer 
Hayyam:
Ferman sende, ama güzel yaşamak bizde: 
Senden ayığız bu sarhoş halimizde. 
Sen insan kanı içersin, biz üzüm kanı: 
İnsaf be sultanım, kötülük hangimizde? 
Değerli konuklar; 
Taze üzüm suyundaki şekerin fermantasyon yoluyla alkole dö-
nüşmesi ile elde edilen, birçok çeşide sahip olan ve medeniyet 
tarihi kadar eski bir içecektir şarap. Tarihte, “bereketin ve bol-
luğun” simgesi olarak anılan, tanrılara hediye olarak sunulan 
üzümle ilgili söylenceler Nuh Tufanı’na kadar dayanır.
İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinden beri üzüm ve şarap nere-
deyse her kaynakta yer almıştır. İlk bereket tanrılarının sembolü 
olan üzüm, kutsallığını şaraba dönüştürerek edebiyatta, sanatın 
çeşitli dallarında yer bulmuştur. Başlı başına bir kültürdür şarap. 
Birçok kaynak yüzlerce çeşidi olan üzümün anavatanı olarak 
Anadolu’yu gösterir. Anadolu’da yaşayan ilkçağ insanlarının 
şarabı sadece damak zevki için değil, sağlık için de kullandığı 
bilinmektedir. 
Bu topraklarda neredeyse 5000 yıldır üzüm var, bağcılık var, 
şarap var. Alacahöyük’de MÖ 3000 yılından altın şarap kadehi 
ve güğümü, Kültepe’de MÖ 1750’den Koçbaşı şeklindeki içki 

testisi Anadolu’da şaraba dair bulunan en eski izler. Boğaz-
köy’deki kazılarda ortaya çıkan Hitit tabletlerinde şarabın dini 
ritueller ve günlük hayattaki yeri anlatılıyor. Yine Konya, Ereğli 
ilçesine bağlı İvriz’de bulunan büyük taş kabartma üzerinde feyz 
ve bereket ilahı Tarhu, sağ elinde üzüm salkımlı asma dalı, sol 
elinde buğday başakları ile görünür. Tanrının karşısında yer alan 
küçük insan figürü de Hitit Kralı Varpalavas’tır. Tanrı Tarhu, 
iki elini birleştirerek bereket dileyen Varpalavas’a elindeki en 
değerli yiyecekleri sunar; üzüm ve buğday...
İnsanoğlu antik çağlardan itibaren şaraba, yaşamını sağlamak 
için diğer besinlerden daha fazla önem vermiştir. Belki de bu 
yüzden her toplumda bir de şarap tanrısı vardır; Mısırlılarda 
Osiris, Yunanlılarda Dionysos, Romalılarda Bacchus...
Hititleri takiben Anadolu’da şarap ve bağcılık daha da yaygın-
laşmıştır. Anadolu’nun sahillerinde yaşayan gemici ve tüccar 
Fenikeliler şarabı Ege adalarına, Yunanistan’a taşıyıp büyük 
kazançlar elde etmiştir. 
Türkiye, geniş bağ alanları ve ekolojik uygunluğu ile katma 
değeri çok yüksek olan şarap üretiminde büyük bir potansiyele 
sahip olmakla birlikte, henüz bu potansiyeli yeterince değer-
lendirememektedir. 
2004 yılı FAO verilerine göre, Türkiye bağ alanlarında dünya 
dördüncüsü, yaş üzüm üretiminde dünya beşincisi, kuru üzümde 
ise dünya ikincisi konumundadır. Türkiye, yaş üzüm üretiminin 
yüzde 40’ını kurutmalık, yüzde 30’unu sofralık, yüzde 28’ini 
şıralık yüzde 2’sini şaraplık olarak değerlendirmektedir. 
Türkiye, şaraplık üzüm üretimi açısından İspanya, Fransa ve 
İtalya’nın ardından 4’üncü sırada gelmektedir. Ancak bu ülkeler 
ürettikleri üzümün yüzde 90’ını şaraba çevirirken, Türkiye’de 
bu oran yüzde 2’de kalmaktadır.
Şarabın katma değerinin kuru üzüme göre çok daha fazla olduğu 
göz önüne alındığında, Türkiye’deki bağcılık sektörünün kali-
teli şarap üretimi ve ihracatına yönelmesinin kayda değer bir 
gelir artışı sağlayacağı açıktır. Türk şarap sektörünün gelişmesi, 
ekonomik açıdan sağlayacağı faydanın yanı sıra, şaraba tüm 
dünyada atfedilen kültürel değer düşünüldüğünde, turizm ve 
ülke tanıtımında da etkili olacaktır.
Bugün düzenlenen bu sempozyumla da; şarap bağcılığından 
küresel ısınmanın bağcılığa etkilerine, şarap kültüründen 
şarap turizmine, üretimden markalaşmaya, yasal mevzuattan 
rekabete birçok konu uzmanlar tarafından masaya yatırılacak. 
Odalarımız da kendi birikimleriyle tartışmalara çözüm önerileri 
ile birlikte katılacak. 

Ben bu sempozyumun gerçekleşmesini sağlayan üç odamızın 
yöneticilerine, Denizli şube ve temsilciliklerine, çalışanlarına 
özellikle teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.

ULUSAL BAĞCILIK - ŞARAP SEMPOZYUMU VE 
SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı konuş-
masında şunları söyledi:

Değerli konuklar, 

1984 yılından bu yana ısrarla yapılan ve hepimizi bir araya 
toplayan bu etkinliğimizin de Elektrik-Elektronik-Bilgisayar 
Mühendisliği alanında önemli bir işlevi yerine getirdiğine 
biz inanıyoruz. 

Küresel kapitalizmin ve onun yerli yandaşlarının ağır baskısı 
altında ezilen ve giderek yok olan Bursa’da kurulu Otomo-
tiv yan sanayi ve Tekstil Sektörünün krizden çıkış yolunun 
Bilimsel ve ekonomik olarak yerli kaynaklar olduğuna ina-
nıyoruz.Bu sempozyumlarda sunulan bildirilerin ,ülkemizin 
ekonomik kaynaklarının verimli kullanılması konusunda 
bilimsel katkısının olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Bu sempozyumun sonuçlarını faydaya dönüştürmek ülkeyi yö-
neten siyasi iktidarlara düşüyor.1984 yılından bu yana devam 
eden ELECO lara yeterli desteği vermeyen siyasi iktidarlar, 
bilim insanlarının çalışmalarından değil , ithal kaynaklar-
dan yararlanmayı terçih ediyorlar ve bu tercihin olumsuz 
yansımalarıda bizlere çıkıyor.Bursa’da kurulu bulunan sanayi 

kesiminin ihtiyacı olan bilimsel ve akademik desteğin kaynağı 
olabilecek ELECO sempozyumlarına, sanayicinin ve yerel 
yöneticilerin bu güne kadar vermedikleri yeterli desteği bu 
günden sonra vereceklerini inanmak istiyoruz.

Bu sempozyumun gerçekleşmesi için şubemizle işbirliği yapan 
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elekt-
ronik Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Elektrik, Elektronik Mühendisliği Fakültesi ve TUBİTAK 
yöneticilerine çok teşekkür ediyorum.

Bu etkinliğimizin düzenleyicilerinin, bilgiyi bizimle paylaşacak 
bilim insanlarının ve uzmanların, panelde görüşlerini bizimle 
paylaşacak konuşmacıların ellerine, yüreklerine, beyinlerine 
sağlıklar diliyorum. Şube başkanımız Erdal Aktuğ şahsında 
Şube Yönetim Kurulu üyelerine ve Şube çalışanı arkadaş-
larıma emekleri için çok teşekkür ediyorum. Bilim insan-
larının, uzmanların yoğun emekle hazırladıkları bildirilerin, 
siz katılımcıların katkıları, burada yapılacak konuşmaların 
düzenleyicilerin amaçlarına ulaşmalarını sağlayacaktır. Buna 
eminim.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. 

ELECO’2008 
ELEKTRİK-ELEKTRONİK- BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 

SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektronik Mü-
hendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik, Elektronik Mühendisliği Fakültesi ve TUBİTAK işbirliğinde düzenlenen 
ELECO’2008 Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu 27 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında sırasıyla TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aktuğ, 
ELECO Düzenleme Kurulu Başkanı İTÜ Elektrik, Elektronik Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kuntman, Ulu-
dağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Dilaveroğlu, EMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı konuştu.
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Açılışta konuşan Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Başkanı Müfit Gülgeç, merkez üniteleri ile Ankara Şubesi-
nin aynı binada çalışacak olmasından mutluluk duyduklarını 
vurguladı.

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “54 yıl önce 
902 üyeyle yola çıkılmıştı. Bugün üye sayımız 70 bini aştı. Ay-
rıca 7 bin 500 de öğrenci üyemiz var. Amacımız, mühendislik 
hizmetlerini ve mesleğimizi toplumun çıkarları doğrultusunda 
kullanmaktır” dedi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ise 
MMO ve TMMOB’ye bağlı diğer odaların Türkiye’nin ge-
lişmesi ve demokratikleşmesi için büyük çaba gösterdiğini 
söyledi. 

Soğancı şunları söyledi:

“Aramızda, TMMOB Yönetim Kurulu üyelerimiz var. Odala-
rımızın başkanları var. Elektrik Mühendisleri Odamızın, Kim-
ya Mühendisleri Odamızın, Gıda Mühendisleri Odamızın, 
İnşaat Mühendisleri Odamızın, Peyzaj Mimarları Odamızın, 
Harita Kadastro Mühendisleri Odamızın yöneticileri var. Kit-
le örgütlerinin temsilcileri var. Çeşitli şubelerimizden gelen 
yöneticilerimiz var. Ve tabii ki, ev sahibi olarak, hem Ankara 
Şubemizin, hem Oda merkezimizin yöneticileri var. Hepinize 
hoş geldiniz diyorum. İyi bir gece geçirmenizi diliyorum. 

Sevgili Başkanım Emin, konuşmasında, “Bugün gururluyuz” 
dedi ve kapitalist küreselleşmenin bu gün insanlığa yarattığı 
alacakaranlık kuşağında, bu ülkede ve dünyanın bu döne-
minde yaşanılanlara karşı, bir meslek örgütü sorumluluğuyla 
Makina Mühendisleri Odasının ve dolayısıyla TMMOB’nin 
yaptıklarını ve yapması gerekenleri çok hoş cümlelerle bizimle 
paylaştı. 

Sevgili arkadaşlar; 

Öncelikle belirtmeliyim: Şu andaki anlayışın 1994 yılında 
Oda Yönetimine geldiği dönemde, Makina Mühendisleri 
Odasının İzmir’de, Sevinç Pastanesinin sokağında bir yeri 
vardı. İstanbul’da, İstiklal Caddesi’nde Ankara İş Hanında 
bir yeri vardı. Ankara’da Sümer Sokak’taki iki katlı yerimiz 
ve de Metropol Sinemamız vardı. Aradan 15 yıla yakın bir 
süre geçti. Şu anda, bu mekân da dahil, Makina Mühen-
disleri Odasının hemen hemen tüm illerde, üyelerimizin 
bulunduğu tüm illerde, örgütlü olduğumuz hger yerde ve iri 
ilçelerimizde kendi yeri var. Bir kurumsallaşma iddiasıyla yola 
çıkan anlayışımız, Odayı ve dolayısıyla TMMOB’yi bugünlere 

getirdi. Bu değer çok kolay yaratılmadı sevgili arkadaşlar. 
Bunun altını çizmek lazım. Bu konuda, Makina Mühendis-
leri Odası yönetiminin çok mütevazı olması da gerekmiyor. 
Bir kurumsallaşma iddiasıyla çıkmıştık yola. Oda yönetimde 
bulunan arkadaşlarımız, bütün şube yöneticilerimizle birlikte 
inandılar bu işe ve yürüdüler. Şubelerimizden başlayan yer 
edinerek kurumsallaşma, bu gün en sonunda Merkezimizin 
de böylesine bize yakışan bir yeri ile bu duruma geldi. Emin’in 
dediği gibi “Gerçekten gururluyuz”.

Bugün, Makina Mühendisleri Odasının çabaları ve çalışma-
ları gerçekten Türkiye demokrasi mücadelesinde çok önemli 
bir yer almaktadır. Az önce sevgili Başkanımın anlattığı Oda 
çalışmaları da bunların bir ifadesidir. Biliyoruz ki, odalarımızın 
ve dolayısıyla TMMOB’nin çalışmaları sadece örgütlü üyesi-
nin buna sahip çıkmasıyla gerçekleşmektedir.

Bugün, 60’a yakın ilde yerimiz varsa, çalışan sayımız 500’e gel-
mişse bu örgütte, bunun önemli bir anlamı vardır. Bu örgüt, 
ancak hepimizin sahip çıkmasıyla büyüyecektir ve kapitalist 
küreselleşmenin dünyayı alacakaranlık kuşağına soktuğu bu 
ortamda belki de buna çok daha fazla ihtiyaç vardır.

Ben bu mekanlarda Türkiye demokrasi mücadelesinin en 
doğru sözlerinin söyleyeceğini biliyorum. Hepimiz bilmeliyiz 
ki; Makina Mühendisleri Odamızın ve diğer odalarımızın 
salonları sadece bizim örgütlülüğümüzün kullanımına açık 
değildir; Türkiye’de demokrasi mücadelesi yürütmek iste-
yen bütün yapılara, hareketlere, dergilere, çevrelere, siyasal 
partilere, “Bizim salonlarımızı kullanın” diyorum. Ama söz, 
salonlarda söylenecek söz, bugünün Türkiye’sinde ancak 
sokaklarda gürleştirilebilir de diyorum. Bu salonlarda bi-
riktirdiklerimizi, söylediklerimizi, bir yandan Türkiye’de, 
“üsttekine han, hamam; alttakine din, iman düzeni” yaratan 
AKP’ye karşı bir mücadeleyi, bir yandan da kapitalist küresel-
leşmenin tüm dünyada yarattığı karanlığa karşı yürüteceğimiz 
mücadeleyi sokaklarda gürleştireceğiz diyorum.

Makina Mühendisleri Odası’nın salonları, mekanları bundan 
böyle de bu sesi büyütmeye niyetli olanlara, Türkiye demok-
rasi mücadelesini vermeye niyetli olanlara açık olacaktır.

Ben de 2009 yılının başka bir yıl olmasını diliyorum. 2009 
yılının bir mücadele yılı olmasını diliyorum. 

Başka bir dünyanın, başka bir Türkiye’nin, başka bir yaşamın 
mümkün olduğuna inancımızın hiç tükenmeyeceği bilinciyle 
hepinize sevgiler sunuyorum. “

MMO YENİ BİNASININ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Makina Mühendisleri Odası, yeni genel merkez binasının açılışı 26 Aralık Cuma günü gerçekleştirildi. Açılış için 
düzenlenen kokteyle çok sayıda TMMOB Yönetim Kurulu üyesi de katıldı.



40 birlik haberleri
Kasım-Aralık 2008/Sayı 123 41 

Kasım-Aralık 2008/Sayı 123
birlik haberleri

Denizli İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi Alaeddin Aras’ın katılımıyla 5 Kasım 2008 
tarihinde yapıldı.

TMMOB Çalışma Programı ve TMMOB’nin yakın dönem 
hedeflerinin görüşüldüğü toplantıya; Denizli İKK Sekreteri 
Aydın Yücel’in yanı sıra Tevfik Basmacı (ÇMO), Fethi Kaya 

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın katılımıyla 19 
Kasım 2008 tarihinde toplandı.

Toplantıya, TMMOB Eskişehir İKK Sekreteri Derya 
Özkar, Levent Egüz (EMO), İlkay Özel (GIDAMO), 

DENİZLİ İKK TOPLANTISI YAPILDI
(EMO), İbrahim Uçar (EMO), 
Eylem Üzmezoğlu (EMO), Övgü 
Yıldız (GMO), Esin Aysan (GI-
DAMO), Ü. Bülent Altunay 
(İMO), Özer Tunçtürk (JMO), 
Gülenay Aşık (KMO), Gürel 
Nişli (KMO), Sadık Aşık (KMO), 
Ömer Duysal (KMO), Mehmet 
Besleme (KMO), Osman Özgün 
(KMO), Fatih Yaşa (MMO), 
Metin Erkal (MMO), Oğuz Ali 
Avcı (MMO), Mehmet Sarıca 
(MMO), Umut Gürsel (MMO), 
Öner Atalay (MMO), M. Tanju 
Sarıca (MMO), Oktay Ulutaş 

(MMO), Gürsel Erdemir (MMO), Şeref Hazer (MMO), 
Polat Arıkan (MMO), Uğurhan Karcılı (MMO), Fatih Dil-
baz (MMO), Özay Karagöz (MMO), Cihan Deligöz (MMO), 
Burak Sücüllü (MMO), Mehmet Atılgan (MMO), Ahmet 
Cavit Öz (MMO), Rıza Düzelli (MMO), Süleyman Demirci 
(MMO), Ali Kolancı (MMO), Gültekin Koyuncu (MMO), 
Yasin Vural (TMO), İbrahim Gür (ZMO), Billur Şimşek 
(ZMO), Yaşar Özdemir (ZMO) katıldı. 

 ESKİŞEHİR İKK TOPLANTISI YAPILDI
Erman Gölet (İMO), Cengiz Güven (JFMO), Yetkin Va-
rar (JFMO), Hüseyin Gül (JMO), Meral Bakır (KMO), 
Erhan Kutlu (MMO), Simavi Bakır (MMO), Haydar 
Tiftikçi (MMO), Aziz Albayrak (ZMO), Yusuf Kızıldağ 
(ZMO) katıldı.
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TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 1 
Aralık 2008 tarihinde TMMOB İstanbul Birimleri Yönetim 
Kurulu üyelerinin de katılımıyla Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi’nde yapıldı. Örgütlenme gündemiyle 
yapılan toplantıya, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Nail Güler de katıldı. 
İstanbul İKK Sekreteri Tores Dinçöz’ün yöneticiliğinde ger-
çekleştirilen toplantıda, İKK çalışmaları, yapılabilecekler 
ve örgütlenme konuları değerlendirildi.
Toplantıda alınan kararlardan bazıları şöyle:
Yerel seçimler öncesinde yerel yönetimler ile ilgili olarak 

çalışmalarının hızlandırılması, bu konuda Kent Çalışma Grubunun etkinliğin arttırılması, Şubat sonu gibi İstanbul’da ya-
pılması planlanan miting için İstanbul yerelindeki diğer meslek odaları, sendikalar, siyasi yapılar ve partilerin toplantıya 
çağrılması,Öğrenci üyeliklerin arttırılması ve odalarla ilişkilerin arttırılması için gerekli çalışmaların yapılması. 

TMMOB yöneticileri ile Kırklareli İKK bileşenleri 26 
Kasım 2008 tarihinde İKK çalışmaları ve genel durum 
değerlendirmesi gündemli toplantıda bir araya geldi. 
Toplantıda İKK sekreteri Hüseyin Kahraman, Kırklare-
li’nde bulunan TMMOB bileşenlerinin işbirliği, İKK çalış-
malarına katılım hakkında bilgi verdi. Yaşanan sorunlara 
da değinen Hüseyin Kahraman, yapılacak çalışmalarda, 
Odalardan ve TMMOB’den beklentiler hakkında görüş-
leri belirtti.
TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Nail Güler de, Birlik 
çalışma programı hakkında bilgi vererek, Kırklareli Kent 
Sempozyumu ile önümüzdeki süreçte karşılaşılabilecek 
sorunlara karşı TMMOB bileşenleri olarak ortak hareket 
edebilme, işbirliği, dayanışma beklentilerini dile getirdi ve 
İKK’ya desteklerini bildirdi. 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Gülay Odabaş ise kadın 
mühendis, mimar, şehir plancılarının sorunlarına yönelik 
sempozyum hakkında bilgi verdi. Odabaş, çalışma prog-
ramı çerçevesindeki hedeflerle, Genel Kurulda verilen 
görevlerin yerine getirilmeye çalışıldığını belirtti.

Oda temsilcileri Kırklareli ve ilçelerindeki imar ve plan-
lama sorunları, çevre tahribatı ile yarattığı sorunlar, tarım 
alanları ile orman alanlarındaki ranta yönelik uygulamalar, 
konularında bilgi verdi. Bazı oda yöneticileri diğer mes-
lek alanlarına ilişkin yaşanan sorunları belirterek çözüm 
istedi. Oda temsilcileri dışında katılan meslektaşların da 
görüşleri alınarak Kırklareli Kent Sempozyumu hazırlıkları 
tartışılarak ön çalışmalara ilişkin kararlar alındı.
Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Nail 
Güler, TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Gülay Odabaş, 
Ömer Ulusoy(EMO), Hasan Karacan(EMO), Vejdi 
Yücel (EMO), Mahmut Bozan (HKMO), İsmet İlteralp 
(HKMO), İsa Ataç (İMO), İhsanGürpınar (İMO), Kemal 
Oskay (İMO), Mümtaz Karaman (İMO), Zeki Çorbacı 
(İMO), Nilay Şişik (JMO),Ufuk Gürsel (JMO) ,İsmail 
Kurtulan (JMO), Hüseyin Kahraman (KMO), Ünal 
Başkur (MMO), Erhan Şık (MMO), Hakan Havancılar 
(MMO), Cengiz Bağıran (MO), Soner Yeler (MO), Vicdan 
Aladağ (OMO) ve Soner Ünver (ZMO) katıldı. 

TMMOB-KIRKLARELİ İKK TOPLANTISI YAPILDI

İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI
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1984 yılında tamamlanarak işletmeye alınan Karaköy 
Vapur İskelesi 21 Kasım 2008 günü yolcu terminalinin 
üstünde olduğu taşıyıcı tubaların su alması ile başlayıp; 
giren suların yeterli hız ve miktarda boşaltılamaması so-
nucu dengesinin tamamen bozularak ala bora olduğu bir 
süreç sonucunda sulara gömüldü.

Dubaların su almakta olduğu ve bunun “risk” oluşturduğu 
uyarısının gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerekse 
İDO yetkililerine yaklaşık bir yıl kadar önce yazılı olarak 
yapıldığına ilişkin ciddi iddialar insan yaşamının hiçe 
sayacak ölçüde sorumsuzca davranılmış olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu çağ dışı sorumsuz anlayışın yalnızca Ka-
raköy İskelesi ile sınırlı olmadığı da; hala belleklerimizde 
yer alan sayısız örneğe yakın zamanda eklenen, Hatay’da 
biodizel üretim tesislerinde meydana gelen ve üç kişinin 
ölümü beş kişinin yaralanması ile sonuçlanan patlama ile 
bir kez daha kanıtlanmıştır. 

Başlangıçta sökülüp takılabilir dubalar biçimde tasarlan-
mış olan taşıyıcı sistemin daha sonra birleştirilmiş olması 
nedeniyle dubaların kontrol ve bakımlarının yapılmasının 
zorlaştırılmış olması ise bu anlayışın bilimi yok sayan yö-
nünü açığa çıkarmaktadır.

Gösterişe yönelik “Prestij Projeleri” günü, görüntüyü kur-
tarmayı amaçlayan “makyaj” çalışmaları ile kent insanın 
gözünü boyamaya çabalayan bu anlayış, Karaköy İskelesi 
ile birlikte batmıştır.

Olayın meydana geliş zamanı itibariyle iskelede fazla yolcu 
olmaması ve hızla tahliye edilebilmesi nedeniyle herhangi 
bir can kaybının olmaması var olan “risk” in büyüklüğü 
konusunda yanıltıcı olmamalıdır. İşletmeye alındığı gün-

den bugüne su altı kesiminde yer alan taşıyıcı dubalarının 
ciddi bir denetimden, bakım ve onarımdan geçirilmediği 
bilinen ve aslında ağır lodoslu havalarda gemilerin sığınma 
yeri olan iskelenin delinen dubalarının su alması nedeniyle 
batışını “lodos”la açıklamaya çalışmak; insan aklıyla alay 
etme anlamına gelmektedir. Halkımız, görev ve sorumlu-
luklarını yerine getirmeyen üniversitelerin, meslek oda-
larının ve uzmanların uyarılarına kulak tıkayan, gerçeğe 
aykırı beyanlarla insanları yanıltmaya çalışan İstanbul ve 
ülke yöneticilerinden özür beklemektedir. 

İskele dubalarının su alma nedeni ile buna ilişkin sorum-
luların tespiti için derhal bir soruşturma başlatılmalı; ya-
pılacak teknik incelemenin şeffaflığının ve tarafsızlığının 
sağlanması için üniversiteler ve meslek odaları inceleme 
kurullarına dahil edilmelidir. İlgili ve yetkililer Karaköy 
Vapur İskelesi’nin onarılması ve/veya yenilenmesi için 
zaman yitirmeksizin bilimsel ve teknik esaslara uygun bir 
çalışma başlatmalı ve kent insanının yoğun olarak yaşadığı 
ulaşım sorununu daha da büyüten bu olumsuzluğun bir 
an önce giderilmesini sağlamalıdırlar. İskelenin batışından 
dersler çıkarılarak insan yaşamını doğrudan ilgilendiren bu 
husus, ilgisiz, bilgisiz, sorumsuz yöneticilerin inisiyatifine 
bırakılmamalı; iskele ve benzeri deniz yapıları için tıpkı 
gemilerde olduğu gibi periyodik kontrol ve bakım esaslarını 
içeren kurallar oluşturularak mevzuata dahil edilmelidir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
Birleşik Taşımacılık Sendikası İstanbul 1.Nolu Şube
Vapurumu Vermiyorum Kampanyası

İSTANBUL İKK: 
KARAKÖY’DE BATAN 

SADECE İSKELE DEĞİL; 
İNSAN YAŞAMINI HİÇE SAYAN 

AKIL, BİLİM VE ÇAĞDIŞI 
SORUMSUZ ANLAYIŞTIR

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Tores Dinçöz, Karaköy İskelesi’nin 
batması üzerine 27 Kasım 2008 tarihinde bir 
basın toplantısı düzenledi.
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TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, yerel 
seçimler öncesinde 8-10 Ocak 2009 tarihleri arasında 
düzenleyeceği İzmir Kent Sempozyumu’nda kentin 
sorunlarını üç gün boyunca masaya yatıracak. İzmir 
İKK Sekreteri Ferdan Çiftçi, 4 Aralık 2008 tarihinde 
sempozyumu kamuoyuna duyurmak amacıyla bir basın 
toplantısı düzenledi. 

Toplantıya; Çevre Mühendisleri Odası Şube Sekreteri 
Öztan Küçük, Elektrik Mühendisleri Odası Şube Başkanı 
Sedat Gülşen, Gıda Mühendisleri Odası Şube Başkanı 
Hülya Yılmaz, Harita Mühendisleri Odası Şube Başkanı 
Muhittin Selvitopu, İnşaat Mühendisleri Odası Şube 
Sekreteri Tahsin Vergin, Jeofizik Mühendisleri Odası YK 
üyesi Dr. Tolga Gönenç, Maden Mühendisleri Odası 
Şube Başkanı Muhammet Yıldız, Mimarlar Odası Şube 
Başkanı Hasan Topal, Orman Mühendisleri Odası Şube 
Başkanı Ahmet Kenan Öztan, Şehir Plancıları Odası 
Şube Başkanı Tolga Çilingir ve TMMOB Kadın Çalışma 
Grubu üyesi Işık Şahbaz da katıldılar. 

Sempozyumun tanıtım toplantısında TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan Çiftçi şunları 
söyledi; 

“Bizler Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine 
(TMMOB) bağlı Meslek Odalarının İzmir Birimleri 
olarak bu güne kadar yapmış olduğumuz bilimsel teknik 

toplantılarda, meslek alanlarımızla ilgili çalışmalar 
gerçekleştirdik. Meslek alanlarımıza giren konularda 
ülkemize, kentimize yönelik görüşlerimizi dile getirdik. 
Bunları gerek basın aracılığıyla gerek doğrudan siyasi 
iktidarlarla, yerel yönetimlerle ve kamuoyuyla paylaştık. 

Yerel Seçimlerin gerçekleştirileceği Mart 2009’dan önce 
kentimize dair görüşlerimizi kentin sorunlarını toplu 
olarak ele almayı ve dokümanter bir çalışma yapmayı 
hedefledik. 

Bu hedef doğrultusunda tüm Odalarımızın yöneticilerinin 
katılımıyla oluşturduğumuz ekip 9 aydır yürüttüğü 
çalışmalar sonunda İzmir Kent Sempozyumunun 
hazırlıklarını tamamladı. 

Bu çalışmada amacımız, İzmir’in tüm sorunlarının bilimsel 
ve kamu yararını gözeten bir yaklaşımla ele alınacağı, 
çözüm önerilerinin sunulacağı bir zemin yaratmak ve 
ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla, halkımızla kentimizin 
geleceğini tartışmaktır. 

İnanıyoruz ki kentimiz, ancak ona sahip çıktığımız ölçüde 
doğru, sağlıklı, planlı ve güvenli gelişebilir. İzmir’de “kent 
bilincinin oluşması” ve İzmirlilerin bu bilinçle kentlerine 
sahip çıkmaları önem taşımaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda TMMOB İzmir Kent Sempozyumu 
8-10 Ocak 2009 tarihleri arasında İl Koordinasyon 
Kurulumuz tarafından Makina Mühendisleri Odası 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenecektir.

TMMOB, YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNE DOĞRU 
İZMİR’İN SORUNLARINI MASAYA YATIRIYOR
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Hazırlık çalışmalarının son aşamaya geldiği 
sempozyumumuzda kentin sorunları 5 ana başlık altında 
ele alınmaktadır. Bu başlıklar;

1. Çevre Açısından Mevcut Durum ve Geleceğin 
Planlanması,

2. Kentin Doğal Afetlere Hazırlık Durumu / Doğal Afetler 
ve İzmir, 

3. Kentsel planlama ve Yapılaşma Politikaları ve 
Uygulamalar, 

4. Kentleşme Sürecinde Tarım, 

5. İzmir’in Enerjisi ve Doğal Kaynakları’dır

Bu başlıkların yanısıra mahalle sorunlarına yönelik 
olarak “muhtar anketi”, öğrenci üyelerimizin hazırladığı 
öğrencilere yönelik anket çalışması ve Kadın Çalışma Grubu 
üyelerimizin hazırladığı bildiriler de yer alacak. Bunların 
dışında “Nasıl bir kent yönetimi” başlıklı panelde taraf 
kurum temsilcileri ile kent yönetimini masaya yatırmak 
istiyoruz. Ayrıca izmir kentini fotoğraflarla belgelemek 
amacıyla sempozyum kapsamında “Fotoğraflarda İzmir” 
isimli bir fotoğraf yarışması da düzenlemiş bulunuyoruz. 
Yarışmaya katılan fotoğraflar sempozyum sırasında 
sergilenecektir.

Bizler TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak;

Planlı, sağlıklı, güvenli bir İzmir istiyoruz.

Kadınıyla, genciyle, engellisiyle, çocuklarıyla tüm 
yaşayanların dostu bir İzmir istiyoruz.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu, 9 Aralık 2008 tarihinde 
toplandı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı’nın da katıldığı toplantıda, 30-31 Ocak 2009 tarihle-
rinde gerçekleştirilecek Aydın Kent Sempozyumu’na ilişkin 
hazırlıklar değerlendirildi.

Tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte planlanan, birlikte 
yönetilen bir İzmir istiyoruz.

Kolay ulaşılan, güvenli yapıları olan, alt yapı sorunu 
olmayan, suyu temiz ve bol bir İzmir istiyoruz.

Havası temiz, yeşili bol, enerji sorunu olmayan bir İzmir 
istiyoruz.

Zengin Ege kültürümüzü doyasıya yaşamak istiyoruz.

Tüm İzmirlileri, İzmir’in sakini değil sahibi olmaya 
davet ediyoruz. Sempozyumumuza İzmir halkını, yerel 
yönetimlere aday olan tüm belediye başkan adaylarını, 
belediye meclisi adaylarını, il genel meclisi adaylarını ve 
muhtar adaylarını kentin geleceğini tartışmak üzere davet 
ediyoruz.

Ayrıca yerel yönetimlerin hukuka ve tekniğe aykırı 
projelerine karşı çıkan meslek odalarının yaklaşımını 
“ideolojik” bulduğunu açıklayan Başbakana da buradan 
bir yanıt vermek istiyoruz: 

Kendileri meslek odalarının eleştirilerine veryansın 
edeceğine ne dediklerini dinleseydi; belki de hiç değilse 
kendi iktidarları döneminde kentlerimiz planlı, sağlıklı, 
güvenilir olma yolunda bir adım atabilirdi. Susuzluk, 
ulaşım ve alt yapı problemleri, plansız, sağlıksız yapılaşma, 
çevre ve orman katliamı bu ikidar döneminde yaşanılan 
felaketlerden sadece bir kaç tanesidir. Kendilerini bilime, 
tekniğe, hukuka meslek odalarıyla işbirliğine ve bu vesileyle 
TMMOB İzmir Kent Sempozyumuna davet ediyoruz. 

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU

AYDIN İKK TOPLANTISI YAPILDI

Toplantıya; İKK Sekreteri Metin Albeyoğlu, Haluk Demir-
ci (EMO), Engin Yaralı (Gıda MO), Mutlu Bilgin (İMO), 
Necdet Evlimoğlu (JFMO), Ali Ergin (JMO), Haluk Uysal 
(KMO), Fikri Aydın (MMO), Ahmet Dönmez (MMO), 
Semih Gölcük (MMO), Galip Orhan (ZMO) katıldı.
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TMMOB ve Bağlı Odaların Ankara Şubeleri Bilimin 
Sesine Kulak Veriyor!

Başbakan’ın işareti ile son günlerde Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanı da Ankara’daki Meslek Odaları’na karşı dile 
getirdiği söylemlerle, yaptığı hukuksuzlukları örtbas etme 
telaşına düşmüştür. TMMOB ve bağlı Odaların Ankara 
birimleri bugüne kadar ulemanın değil bilimin sesine kulak 
vermişler, bir avuç sermaye temsilcisinin değil halkın çıkar-
larının savunucusu olmuşlar, otoriter yönetim biçimlerini 
değil barış ve demokrasi istemişlerdir. Kuşkusuz, bundan 
sonra da aynı değerleri savunmaya devam edeceklerdir.

TMMOB Ana Yönetmeliği 3-b maddesi kuruluş amacımı-
zı şu şekilde tanımlamaktadır: “Mühendislik ve mimarlık 
mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, 
mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararla-
ra uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensupları-
nın birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 
güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını 
korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, 
yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında 
ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel 
mirasın korunmasında, tarımsal ve sınaî üretimin artırıl-
masında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli 
gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak.”

Görüldüğü üzere, mimarlık, mühendislik ve şehir plan-
cılığı mesleklerini yerine getirenler genel kamu ve ülke 
yararı doğrultusunda gerekli gördükleri bütün çalışmaları 
yapabilmektedirler. Bu çalışmalar için Başbakan’ın ya da 
Büyükşehir Belediye Başkanı’nın izni veya onayı gerekme-
mektedir. Kaldı ki öyle olsaydı bu durum kuvvetler ayrılığı 
ilkesine ters düşerdi. Öte yandan hatırlanması gereken bir 
diğer nokta da, saltanatın kaldırılmış olduğu ve yönetim 
şeklimizin Cumhuriyet olduğudur. İktidar temsilcilerinin 
en fazla rahatsızlık duyduğu yasal mücadele sonucunda 
iş yapılamadığı yolundaki söylemler ise bizzat yapmaya 
kalktıkları işlerdeki hukuksuzluğun ortaya çıkmasından 
başka bir şey değildir. TMMOB’a bağlı birimler tam da 
bu noktada yönetmeliklerine uygun çalışmalar yapmak-
tadırlar ve bu çalışmalar mahkemeler tarafından da haklı 
bulunmaktadır. 

Meslek Odaları, Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşları olup, Hükümetlerin ve Belediyelerin siparişleri ile 
çalışma yürütmezler. Odaların yerel organları olan Şubeler 

meslek disiplinleri çerçevesinde etkinlikler yapar ve yap-
tıkları çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna aktarırlar. Bu 
organlar yaptıkları çalışmaları mesleki bir temelde gerçek-
leştirirler. Ancak bu çalışmaları mesleki değil de ideolojik 
olarak değerlendiren önyargılı anlayışlara karşı Odalar ne 
yazık ki çaresizdir. Odaların çalışmalarını ideolojik olarak 
görme eğilimindeki önyargılı anlaşılmaz mantık, bugün 
Ankara’nın yerel yönetim anlayışı açısından önemli bir 
sorundur.

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisini Odaların fa-
aliyet alanlarını belirleyecek bir konumda görüyor olabilir. 
Çevre Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği disiplinlerinin 
su ile ilgisini bilmiyor olabilir. İnşaat Mühendisliği bölüm-
lerinde Hidroloji (Su bilimi) diye bir ders olduğundan 
haberdar olmayabilir. Susuzluğun temelindeki yağışların 
Meteoroloji Mühendisliği’nin konusu olduğunu bilmiyor 
olabilir. Jeoloji Mühendisliği’nin yer bilimi olduğunu ve 
yeraltını incelediğini, suların yeraltından geldiğini bilmiyor 
olabilir. Ama kamuoyu bütün bunları biliyor.

Ankara’da bulunan bütün TMMOB birimleri İl Koor-
dinasyon Kurulu ortamında bir araya gelerek, yaşanan 
sorunlara karşı bütün mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı disiplinlerinin bilgileri ile analizler yaparak 
ortak metinler oluşturur ve bunu kamuoyuna aktarırlar. 
Ortak metinlerde doğal olarak bütün Meslek Odalarının 
isimleri bulunur. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı bunu 
da bilmiyor olabilir. Ancak bu bilinmiyor diye Meslek Oda-
ları çalışmalarını durdurmaz, bilakis anlaşılması için daha 
fazla çaba harcar.

TMMOB Ankara Birimleri’nin bugüne kadar hukuksal 
alanda yaptıkları mücadeleler sonucunda mahkemelerin 
Odaların lehine karar vermesi, Odaların haklılığını ka-
nıtlamaktadır. Ayrıca bu çalışmalar ve hukuksal mücade-
leler her hükümet döneminde yapılmıştır. Durum Sayın 
Başkan’ın anlamak istediği gibi bu Odaların çalışmaları 
sadece kendisinin yaptıklarına karşı çıkmak değildir, aksine 
her dönem üyelerimizden aldığımız güç ile kamu çıkarları 
doğrultusunda benzeri çalışmalar yapılmıştır, bundan sonra 
da yapılmaya devam edilecektir.

Kentsel açıdan Ankara’nın başına gelen talihsizlikleri el-
bette Meslek Odaları’nın yerel birimleri dile getirecektir. 
Susuzluk gündeme geldiğinde, doğalgaza zam yapıldığında, 
ulaşım ücretleri konusunda, kent insanlar için değil taşıtlar 

ANKARA İKK: 
“MESLEK ODALARI HİZAYA GELMEYECEKTİR”

Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın meslek odalarına yönelik açıklamaları üzerine 3 
Aralık 2008 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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için düzenlendiğinde, alt ve üst geçitlere gereksiz harca-
malar yapıldığında, yerleşim olmayan bölgelere kaldırım 
yapıldığında, kentsel dönüşüm adı altında rantsal bölüşüm 
yapıldığında, başkent rantkente dönüştürüldüğünde, kent-
te yaşayanların çıkarı değil yandaş müteahhitlerin çıkarları 
kollandığında Meslek Odaları ses vermiştir, bundan sonra 
da verecektir.

Meslek Odaları Hizaya Gelmeyecektir

Meslek Odaları ve bağlı Şubeler, her iki yılda bir yaptıkları 

genel kurullarda üyelerine hesap vermektedirler. Odaları 
ele geçirmeye çalışan anlayışlara karşı Mimar, Mühendis ve 
Şehir Plancıları bugüne kadar nasıl davrandıysa aynı şekil-
de davranmaya devam edeceklerdir. Meslek ve meslektaş 
sorunlarının çözümü yönünde, emekten ve halktan yana, 
bilimin ve teknolojinin yol göstericiliğinde, aydınlık bir 
ülke ve dünya için, insanca bir yaşam mücadelemize gelen 
ve gelecek bütün baskılara, engellemelere ve saldırılara 
karşı durulmaya devam edilecektir. 

ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan’ın meslek odalarına yönelik sözleri üzerine 
5 Aralık 2008 Cuma günü “Ülke Kriz ve İşsizlikle 
Kavrulurken Sn. Başbakan Odalarla Uğraşmaktadır” 
başlıklı bir basın açıklaması yaptı. Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirilen basın toplantı-
sında açıklama, TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores 
Dinçöz tarafından okundu. Basın toplantısında, AKP 
hükümetinin uygulamalarına karşı Odaların çalışmaları 
ve gerekçelerinin aktarıldığı görsel bir sunum da kamuoyu 
ile paylaşıldı.

ÜLKE, KRİZ VE İŞSİZLİKLE KAVRULURKEN SN. 
BAŞBAKAN ODALARLA UĞRAŞMAKTADIR!

Ankara Kızılcahamam’da yapılan AKP 13.İstişare ve 
Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde meslek oda-
larının adını vererek, meslek odalarını belediye uygulama-
larının önünde engel yaratmakla ve ideolojik davranmakla 
suçlamıştır. Konuşmasında meslek odalarının yaşanabilir 
kentler ideolojisini ve yağma politikalarına karşı hak ara-
yışlarını kendi bakış açısıyla eleştirmiştir. Hukuka saygılı 
olan kimseler ise kamu, toplum ve çevre yararına odaların 
sürdürdükleri çalışmalardan rahatsızlık duymazlar. Kaldı 
ki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst 
kuruluşları Anayasa’nın 135. Maddesi gereği kurulmuş 
olup bunları “sivil toplum örgütü” olarak nitelemek de 
Anayasa’nın özüne aykırıdır.

İktidarın Odaların etkinliğini azaltacak yasal düzenleme 
hazırlıkları içinde olduğunu bildiğimiz bir süreçte yapılan 
açıklama ile bu düzenleme için bir gerekçe oluşturma 

gayreti olduğu da anlaşılmaktadır. Odalarımız tüm bu 
girişimlere karşın, kimseden talimat almadan; arsa ve arazi 
yağmasına, kentsel talana, kente karşı işlenen suçlara kar-
şı, çağdaşlıktan, bilimden, demokrasiden ve halktan yana 
tavrını, bu güne kadar sürdürdüğü gibi, bundan sonra da 
hukuk çerçevesinde sürdürecektir. 

Meslek Odaları, AKP iktidarının olduğu dönemde de 
çalışmalarına devam etmiş olup, gelecekte de devam 
edecektir. Bu süreçte açılan davaların sayısının fazla 
olmasının nedenini AKP hükümeti kendisine sormalıdır. 
Küresel sermayenin politikaları ile hareket eden hükü-
met; kamu yararını gözeten projeler yerine parçacı ve 
kent bütününün işleyişini zedeleyen, rant projelerinin 
uygulanması için yoğun çaba sarf etmektedir. Bu yüzden 
de Odalarımızın açmış olduğu davalarda büyük bir çoğun-
lukla haklı olduğumuz yönünde yargı kararları çıkmıştır. 
Mevcut konumunu hukuktan alan Sn. Başbakanın yasal 
mücadelelerimizdeki haklılıklara kızmak yerine, hukuka 
saygı anlayışıyla hareket etmesini ve yargı kararlarını 
uygulamasını bekleriz.

Biz meslek odaları, ülkemizin ve kentlerimizin kaynakları-
nın özelleştirilmesine, kamu yönetimi, imar, çevre, kültür 
ve turizmin rant alanlarına dönüştürülmesine karşı çıkma-
ya; gıda, su, elektrik, akaryakıt, doğalgaz, ulaşım ve kentsel 
uygulamaların soygun kapısı olmamasına, kısacası ülkenin 
talan edilmesine dur demek için çalışmalarımıza devam 
edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Saygılarımızla,
Tores DİNÇÖZ
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

İSTANBUL İKK: 
ÜLKE, KRİZ VE İŞSİZLİKLE KAVRULURKEN 

SN. BAŞBAKAN ODALARLA UĞRAŞMAKTADIR!
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin istişare ve değer-
lendirme toplantısının kapanış konuşmasında TMMOB’yi 
ve bağlı birimlerini, belediyelerin çalışmalarına karşı davalar 
açarak engellemekle suçlamış; odalarımızı ve meslektaşları-
mızı hedef göstermiştir.

Erdoğan 70 milyonun Başbakanı olduğunu unutmamalıdır. 
Erdoğan uzun zamandan bu yana kişileri ve kurumları hedef 
alan bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. “Ananı da al git” sözü 
ile tahammülsüzlük gösterilerine başlayan Erdoğan, kendi 
gibi düşünmeyenleri yalancı ilan etmiş, önerilerde bulunan-
lara “bekara karı boşamak kolay” demiş, uygulamalarını ve 
söylemlerini eleştirenleri bu ülkeden kovma cüretini ortaya 
koymuş bir arka plana sahiptir. Tamamen mühendislik hatası 
olan ve TMMOB’nin kendi uzmanlık alanlarından yola çı-
karak yaptığı değerlendirmelerle karşı çıktığı Ilısu Barajının 
yapımına karşı çıkanları “terörist” olmakla itham edecek ka-
dar ileri gitmiştir. Kamu İhale Kanununda AKP hükümetinin 
yaptığı değişiklikle mühendis, mimar, şehir plancılarının ihale 
süreçlerinin dışına itilmiş olması ve tamamen mühendislik 
hizmeti gerektiren Köy-des projelerinde mühendislik hizmet-
lerinden yararlanmamış olması, Başbakanın mühendis, mimar 
ve şehir plancıları camiasına ne kadar olumsuz baktığının 
göstergesidir. Örneklerini oldukça çoğaltabileceğimiz bu tu-
tum, yapılan yanlışların köşeye sıkıştırdığı bir ruh halinin eseri 
değilse, karşısında kendisini eleştirecek hiçbir güç görmek 
istemeyen bir zihniyetin eseridir. Ya da ikisini de kapsamak-
tadır. TMMOB, hükümetin yanlış uygulamalarını görmezden 
gelseydi, ya da destekleseydi hedef haline gelmeyecekti. An-
cak başta Başbakan olmak üzere herkes bu ülkenin kendi-
leri için, her istediklerini, istedikleri zaman yapabilecekleri, 
dikensiz bir gül bahçesi olmadığını, TMMOB’nin buna izin 
vermeyeceğini bilmelidir. 

TMMOB gücünü yasasından ve örgütlülüğünden alan, 
bünyesinde 23 meslek odası, bağlı yüzlerce şube ve kent-
lerde oluşturulan il koordinasyon kurulları bulunduran, 
300.000’den fazla üyesi bulunan bir yapıdır. TMMOB bu 
ülkenin en güçlü ve dinamik yapılarının başında gelmek-
tedir. TMMOB bu ülkenin mühendislerinin, mimarlarının 
ve şehir plancılarının örgütüdür. Yetişmiş insan gücüyle, 
bu ülkede geliştirilen her türlü politikayla ilgili söz söyleme 
hakkına sahiptir. Bu çerçevede bizler, kentlerden başlayarak 

ülkenin tamamında ve genelinde yaşamımızı etkileyen her 
türlü yaklaşımı, uygulamayı ve politikayı sorgulayan, değer-
lendiren, sonuçlar üreten ve bunu hem kamuoyuyla, hem de 
karar alıcılarla paylaşan bir pratiğin sahibi olmayı, ülkemiz 
ve halkımız adına görev biliyoruz. Çünkü bizler demokratik 
katılımcılığa inanıyoruz. Emekçilerin insanca yaşaması için 
emek mücadelesinin, halklarımızın bir arada, kardeşçe, refah 
ve huzur içinde yaşaması için demokrasi ve barış mücadele-
sinin TMMOB’nin mücadele alanı olduğunu düşünüyoruz. 
Bizler uzmanlık alanlarımızın bizlere yüklediği sorumlulukla 
meslek alanlarımızda yaşanan gelişmeleri takip ediyor, ortaya 
çıkan sıkıntılara karşı mücadele ediyoruz. TMMOB, İl koordi-
nasyon kurulları üzerinden kent sempozyumları, bağlı odaları 
üzerinden ise çevre, enerji, su, imar, afetler, kent planlaması, 
gıda, ulaşım ve daha birçok konuda sayıları yüzleri bulan 
sempozyum ve kongreler düzenleyerek ortaya çıkan bilimsel 
verileri herkesle ve her kesimle paylaşmaktadır. Bu paylaşıma 
kapılarını kapatan AKP Hükümetinin Başbakanı, önerilerin 
görmezden gelindiği bir yerde TMMOB’nin yargı mekaniz-
masına başvurmasını eleştiri konusu yapmaktadır. Özellikle 
ifade etmek gerekir ki hukuk herkese lazım olduğu gibi AKP 
hükümetine ve AKP’li belediyelere de lazımdır. Bu nedenle 
bu tür bir eleştiri tamamen talihsizliktir. Ayrıca TMMOB’nin 
açtığı davaların nerdeyse tamamını da kazanmış olması haklı-
lığının göstergesidir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, kendi 
gibi düşünmeyenlere saldırmak ve onları hedef göstermek 
yerine, TMMOB’nin, bilimin ışığında, halktan yana tavırla 
ortaya koyduğu yaklaşımlarına ve bilimsel çalışmalarına itibar 
etmesini öneriyoruz. Çünkü biz her türlü baskıya rağmen 
bugün ve bundan sonra da iktidarların uygulamalarının 
takipçisi olmaya ve yapılan yanlışların karşısında durmaya 
aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 

Bizler örgütlü yapımız ve gücümüzle, meslek alanlarımızda 
ortaya çıkan sorunların çözümü, meslektaşlarımızın yaşa-
dığı sıkıntı ve sorunların giderilmesi için, bilimi ve tekniği 
egemenlerin değil halkın hizmetine sunmayı amaçlayan bir 
bakış açısıyla, bizleri ve insanlarımızı etkileyen her konuda, 
emekten, demokrasiden ve halktan yana bir tavırla yolumuza 
devam edeceğiz.

DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU

DİYARBAKIR İKK: TMMOB HALKTAN YANA TAVRINI 
HER TÜRLÜ BASKIYA RAĞMEN SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEKTİR

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın meslek odalarına yönelik sözleri üzerine 
4 Aralık 2008 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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İnsanoğlunun yaşamını idame ettirmesi her ülke tarafında 
güvence altına alınmıştır. Ülkemiz Anayasasında bu 
güvence 56’ncı maddesi “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir 
çevrede yaşama hakkına sahiptir” ile sağlanmıştır. Bilindiği 
üzere doğal çevrenin ve yaşamın idame ettirmesinde 
olmazsa olmaz ihtiyaçların başında temiz havaya olan 
ihtiyaç gelmektedir. 

Hava kirliliği, havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı 
maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik 
dengeye zararlı olabilecek miktar ve sürede bulunmasıdır. 
Hava kirliliğinin başlıca nedenleri, fosil yakıtların ısınma, 
ulaşım, sanayi vb ihtiyaçlar için kullanılmasından 
kaynaklıdır. Bunun yanı sıra kentlerin topoğrafik yapısı, 

meteorolojik koşullar ve kent imar planları da hava 
kirliliğini dolaylı yönlerden etkilemektedir. Ankara’da 
ciddi bir sanayileşme olmamakla birlikte ısınmadan ve 
motorlu taşıtlardan kaynaklı hava kirliliği Ankara’nın en 
temel iki kirlilik sorunudur. 

Yıllardır özellikle kış aylarında Ankara’da nefes almak, 
görüş mesafesini korumak neredeyse imkânsızlaşmakta, 
kirlilik kent sakinleri tarafından yoğun bir biçimde 
hissedilmektedir. 

Ankara’nın tarihinde ne yazıktır ki hava kirliliği sorunu hep 
var olmuştur. Öyle ki geçmişte “sokağa çıkma yasağı”nı bile 
gerektirmiştir. Hava kirliliğinde kentin topoğrafik yapısı 

ANKARA İKK: 
“TEMİZ HAVA, TEMİZ ANKARA,

 TEMİZ YEREL YÖNETİM İSTİYORUZ!”

Başbakan R. Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’ da 
yaptığı 13. İstişare toplantısının kapanış konuşmasında 
anayasal kurumlar olan meslek odalarını belediye 
uygulamalarının önünde engel yaratmakla; ideolojik bir 
yaklaşımla AKP’ li belediyelere dava açmakla suçladı.

Erdoğan, bu Ülkede yıllarca eğitim görerek yetişen 
mühendis, mimar ve şehir plancılarını suçlarken, hukuk 
devletini de hiçe saydığını bir kez daha göstermiştir. 
Siyasal İktidar, kamu yararına, yasalara, Anayasa’ya 
aykırı olmasına rağmen rant temelli yaklaşım içerisinde 
kendine yakın kesimleri memnun etmek üzere icraat 
yürütmektedir.

TMMOB ve bağlı meslek odaları çalışmalarını ve 
değerlendirmelerini bilimin ve tekniğin ışığında 
sürdürmektedir ve bilimin ve tekniğin ışığında doğruları 
söylemekten, bu alanda hukuksal mücadelesini 
sürdürmekten vazgeçmeyecektir.

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 kavramları 

referans almaktadır.

TMMOB örgütlü olduğu tüm kentlerde olduğu gibi 
Adana’da da Oda şubeleri ve İl Koordinasyon Kurulu ile 
kente dair kamu kaynaklarının dağılımı, çevre, altyapı, 
ulaşım, konut, tarım arazisi kullanımı konularında 
sorun tespitlerini ve çözüm önerilerini kamuoyuna 
sunmuştur.

Bu senenin başında yaptığımız “Adana kent Sorunları 
Sempozyumu” ile TMMOB Adana İKK, Adana’ya dair, 
kent yönetimine dair çözüm önerilerini, bilim adamları 
ve kentte yaşayanlarla birlikte söylemiştir.

TMMOB örgütlü olduğu her yerde mesleğine ve topluma 
karşı sorumluluklarının gereğini yerine getirecek, dün 
olduğu gibi bugün de toplum ve ülke yararına gördüğü 
her konuda görüş açıklamaya devam edecektir.

Sayın Başbakanı, bu ülkenin mühendislerine, 
mimarlarına, şehir plancılarına kulak vermeye 
çağırıyoruz.

Saygılarımızla,
Umut ÇELİK
TMMOB Adana İKK Sekreteri

ADANA İKK: 
“BAŞBAKAN MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE UĞRAŞMAK YERİNE, 

TMMOB’NİN SÖYLEDİKLERİNE KULAK VERSİN”
Adana İKK Sekreteri Umut Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın meslek odalarına yönelik sözleri üzerine 3 Aralık 
2008 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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da eklendiğinde durum daha da kaygı verici boyutlara 
gelmektedir. Ankara’nın çanak şeklindeki coğrafi yapısı 
nedeniyle en fazla şehir merkezinin düşük kotlarındaki 
yerleşim bölgeleri etkilenmektedir. Özellikle kış aylarlında 
artan ve belirginleşen hava kirliliğinin en önemli nedeni 
ısınmadan kaynaklıdır. Doğalgaz kullanımının kentte 
yeterince yaygınlaştırılmaması ve pahalı olması, nem ve 
kükürt oranı yüksek, enerjisi ve kalitesi düşük kömür 
kullanımının kontrol altına alınmamasının yanı sıra son 
günlerde bu tür kalitesi düşük kömürün yoğun biçimde 
ücretsiz dağıtılması ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin 
artmasına neden olmaktadır. Doğalgaza geçişle birlikte 
kısmen azalan hava kirliliği sorunu son aylarda tekrar 
Ankara için ciddi bir sorun olmaya başlamıştır.

Son aylarda dar gelirli ailelere yardım adı altında kalitesiz, 
nem ve kükürt oranı yüksek ve kalorifik değeri düşük kömür 
dağıtımı ile hava kirliliği daha da arttırılmıştır. 25.07.2007 
tarihli 2007/8 sayılı genelgesinde, fakirlere yardım amaçlı 
dağıtılacak kömürlerle ilgili şu ifadelere yer verilmektedir: 
“(...) 2 Mart 2007 tarihli ve 11622 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı çerçevesinde İl Mahalli Çevre Kurullarınca, kömürler 
vatandaşa dağıtılırken; hava kirliliği ile mücadelede, 
başarı ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla 
başta il ve ilçelerin kirlilik derecelerine göre özellikleri 
belirlenmiş kalitedeki kömürlerin dağıtılması, Isınmadan 
Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde 
belirlenen hususların dikkate alınması ve bu kömürlerin 
hava kirliliği yaratmayacak bölgelerde (özellikle beldelerde, 
köylerde) kullanımının sağlanmasına özen gösterilmesi 
gerekmektedir.” Ancak 27.08.2008 tarihli, 2008/11 sayılı 
genelgede “...bu kömürlerin hava kirliliği yaratmayacak 
bölgelerde (özellikle beldelerde, köylerde) kullanımının 
sağlanmasına özen gösterilmesi” ifadesi çıkarılarak yerel 
seçimlere yönelik propagandanın önü açılmıştır.

AKP iktidarının yaptığı doğal gaz zamları ile çaresiz 
bıraktığı halk, Büyükşehir Belediyesi yönetiminin 
dağıttığı kömürü kullanmaya mecbur bırakılmakta, 
kömür yardımı kandırmacası ile yaklaşan yerel seçimlerde 
oyunu kazanmaya çalıştığı halkı temiz havadan mahrum 
etmektedir. Amaç halka fayda sağlamak ise doğal gaz 
yardımı yapması beklenen iktidar aksine çok yüksek 
doğal gaz zamlarıyla, hava kirliliğine neden olduğu bilinen 
kalitesiz kömür kullanımını teşvik etmektedir. 

Ülkemizde hava kalitemizin değerlendirilmesi ile ilgili de 
sıkıntılar yaşanmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamalarda hatalı ölçümlerin olduğu 
belirtilmiştir. Bu durumda ölçüm sonuçlarının güvenilirliği 
konusunda kafalarda soru işaretleri oluşmaktadır. Ayrıca 

ülkemizde Avrupa ülkelerine göre hava kirletici parametre 
ölçümünde daha az sayıda parametreye bakılmaktadır. 
Buda hava kalitemizin sağlıklı değerlendirilmemesine 
neden olmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 
Ankara’da ölçümlerin yayınlandığı dış ortam panelleri 
(RSHM, AKM, Yüksel Cad. gibi) ve Çevre ve Orman 
Bakanlığı’nın web sitesinden de hava kalitesi parametreleri 
izlenmektedir. Bakanlığın yayınladığı istasyon raporlarında 
belli saatlerde özelliklede akşam saatlerinde hava 
kirleticilerden olan Kükürtdioksit (SO2) ve Partikül 
madde değerleri “Hava Kalitesi Değerlendirme ve 
Yönetimi Yönetmeliği”ndeki standart değerlerinin oldukça 
üstüne çıkmaktadır. Bu yoğun kirliliğin yaşandığı saatler 
bebekler, yaşlılar, astım ve akciğer hastaları için son derece 
önemli olup, bu konu ile ilgili olarak yetkileri çerçevesinde 
Sağlık ve Çevre ve Orman Bakanlıkları tarafından uyarılar 
yapılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmekteyken 
bu duyarlılık gösterilmemektedir.

Karayoluna dayalı ulaşım politikaları nedeniyle Ankara’da 
da hızla artan motorlu taşıt sayısı, toplu ulaşıma dönük 
yatırım eksikliği, egzoz gazı denetim ve yaptırımlarının 
yetersizliği hava kirliliğinde önemli bir etkendir. Katlı kavşak 
ve yol genişletme çalışmalarının bireysel taşıt kullanımını 
arttırdığı bilinmektedir. Otobana çevrilen Ankara’nın 
yolları, taşıtlar tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. 
Toplu taşıma ekseninde politikalar geliştirmeyen Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, yol genişletme çalışmaları için, 
mevcut metro çıkışlarını ve yeşil alanları yıkıp tekrar 
peyzaj düzenlemesi yaparak kaynak israfına yol açmakta, 
Ankara’nın gereksinimleri doğrultusunda yatırımlara ise 
kaynak ayırmamaktadır. 

Hanelerde kullanılan kalitesiz kömür yerine kükürt 
oranı düşük kalorifik değerleri yüksek kaliteli kömür 
kullanımının artırılması ve baca filtrelerinin kurulması 
için gerekli yaptırımlar uygulanmalı ve düzenlemeler 
yapılmalıdır. Özellikle yerel seçimler öncesi artan yardım 
yakacak yardımı yoluyla başkentin hava kirliliği sorunu 
ile yeniden yüz yüze gelmemesi konusunda genel ve yerel 
yönetimler gereken özeni göstermelidir. Bugün yararlanılan 
bedava ancak kalitesiz kömürün, yakın gelecekte çok ciddi 
sağlık sorunlarına yol açacağı gözden kaçırılmamalıdır. 
Ulaşımda yeni karayolu ve köprü yapımlarına değil raylı 
sistemlere öncelik verilmeli, kent içinde yeşil alanlar 
yaygınlaştırılarak hava kirliliğini soğuracak alanların 
arttırıldığı bir yerel yönetim anlayışı tercih edilmelidir.

TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON 
KURULU
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Toplantıya; M.Macit MUTAF, Nadir AVŞAROĞLU, A.Kira-
mi KILINÇ, Yusuf Ziya DEMİR katıldı.

Toplantıda, Oturum Başkanlığına M.Macit MUTAF, Oturum 
Yazmanlığı’na Nadir AVŞAROĞLU seçildi. 

TMMOB 40. DÖNEM
II. DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Tarihi : 29 Kasım 2008

Denetleme Dönemi : 21 Eylül 2008 - 28 Kasım 2008

Denetlemeye Katılanlar :
M.Macit MUTAF
Nadir AVŞAROĞLU
A.Kirami KILINÇ
Yusuf Ziya DEMİR 

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına 
M.Macit MUTAF, Oturum Yazmanlığı’na Nadir AVŞAROĞ-
LU’nu seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Sayman Üye-
si Selçuk ULUATA ve TMMOB Muhasebe Görevlisi İhsan 
AYDIN’dan mali konularda gerekli bilgileri alınmıştır. 

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit 
etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 12 Ekim 2008 - 22 Kasım 2008 (40.Dönem) tarihlerinde 
3(üç) toplantı yaptığı ve 50 (elli) karar aldığı,

b. TMMOB Yönetim Kurulunun 12 Ekim 2008 tarih ve 
141 no.lu kararıyla büro görevlisi kadrosuna İsmail DAĞA-
ŞAN’ın atandığı,

c. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı 
görülmüştür.

2- Kasa Defteri incelenmesi;

29 Kasım 2008 tarihi saat 12.00 itibariyle yapılan kasa sayı-
mında, kasada 28 Kasım 2008 tarihinden devreden 5.525,30 
(beşbinbeşyüzyirmibeş Yeni Türk Lirası otuz Yeni Kuruş) YTL 
bulunduğu, bu rakamın kasa defteri kayıtları ile uygun olduğu 
ve TMMOB 40.Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetme-
liği’nin 10.Maddesi’ne titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

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

4-Banka Hesaplan incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek Hesapları incelenmesinde;
Çek hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir. 

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;
Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz ve 
düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Oda Ödentileri;

Yapılan incelemede TMMOB 40. Dönem Bütçe Uygulama 
Esasları Yönetmeliği’nin 2.maddesi gereğince yapılan ödeme-
lerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların Odalara 
düzenli olarak gönderildiği görülmüştür.

8- Diğer Hususlar;

Yapılan incelemede;

Odalarımızdan gelen Denetleme Kurulu Raporlarının, 
TMMOB Mali İşler Yönetmeliği ve Bütçe Uygulama Esasları 
Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesi ve raporlarda kulla-
nılan ifade, anlatım ve şekilsel farklılıkların düzeltilmesi ve 
ortaklaştırılması amacıyla tüm Odaların uyarılmasına, 

TMMOB ve Odalar Denetleme Yönetmeliği’nin 3.2.4 no.lu 
maddesi gereğince, TMMOB Denetleme Kurulu Üyeleri ile 
Oda Denetleme Kurulu Üyelerinin 2009 yılı bahar ayların-
da uygun olan bir tarihte toplanması hususunun TMMOB 
Yönetim Kurulu’na önerilmesine,

Gayrimenkul bildirimlerini gönderen FMO, Gıda MO, 
HKMO, İç MO, JFMO, Jeoloji MO, KMO, Maden MO, 
MMO, ŞPO ve ZMO’na teşekkür edilmesine, bildirimlerini 
göndermeyen diğer Odalarımızın bildirimlerini ivedilikle 
yapmaları konusunda uyarılmalarına,

Yaşanan ekonomik olumsuz koşullara bağlı olarak Odala-
rımızda oluşabilecek mali sıkıntılar da gözönüne alınarak 
TMMOB örgütlülüğünün dönem içindeki harcamalarında 
daha dikkatli davranmasına ve gereken tasarruf önlemlerini 
hayata geçirmesine,

karar verilmiştir. 

Macit MUTAF (Başkan) Nadir AVŞAROĞLU (Yazman 
Üye)

Kirami KILINÇ (Üye) Yusuf Ziya DEMİR (Üye) 

EKLER :
EK-1 Kasa-Banka Tutanağı
EK-2 TMMOB Kadro Cetveli
EK-3 TMMOB Hissesi Ödenti Çizelgesi
EK-4 Tahmini Bütçeye Göre Gerçekleşme Durumu
EK-5 Genel Mizan

TMMOB 40. DÖNEM II. DENETLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB 40. Dönem 2. Denetleme Kurulu toplantısı 29 Kasım 2008 tarihinde toplandı.
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ÇALIŞMA GRUPLARI GÜNCESİ
Kasım-Aralık 2008

04 Kasım 2008 Salı
• Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya; Kadir Dağhan (TMMOB), Av. Nurçin 
Soykut (TMMOB), Cemil Tekkeli (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Kemal Zeki Taydaş (Gıda 
Mühendisleri Odası), Casim Ağca (Fizik Mühendisleri 
Odası), Yusuf Çiçek, Timur Bilinç Batur (Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası), Sedat Erden (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Yunus Üye (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Sabahattin İnal (Kimya Mühendisleri Odası), 
Ali Rıza Belgin (Maden Mühendisleri Odası), Av. Şirin 
Aykul (Makine Mühendisleri Odası), Ayşen Yılmaz 
Öğüt (Mimarlar Odası), Derya Kesik (Şehir Plancıları 
Odası), Gülçin Oral (Tekstil Mühendisleri Odası), 
Medar Kalkan (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

05 Kasım 2008 Çarşamba

• TMMOB Enerji Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya;  İlker Ertem (TMMOB), Bülent Akça 
(TMMOB), Cengiz Göltaş (EMO), Nurhak Tatar 
(FMO), Recep Kızılkaya (JFMO), Adem Uluşahin 
(JMO), Bektaş Kılıç (KMO), Ayşegül Kesedar (KMO), 
Şuayyip Yalman (MMO), Mehmet Ali Dayıoğlu (ZMO) 
katıldı.

06 Kasım 2008 Perşembe
• TMMOB BOREN Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya; İlker Ertem (TMMOB), Alaeddin Aras 
(TMMOB), Funda Altun (Kimya Mühendisleri Odası), 
Faruk İlgün (Jeoloji Mühendisleri Odası), Musa Kırca 
(Jeofizik Mühendisleri Odası) ve Çağdaş Akar (Makine 
Mühendisleri Odası) katıldı.

10 Kasım 2008 Pazartesi
• TMMOB Kentleşme Şurası Çalışma Grubu ilk 
toplantısını yapıldı.  Toplantıya; Yaser Gündüz 
(TMMOB), Bülent Akça (TMMOB), Hüseyin Ülkü 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Zafer Sal 
(Jeofizik Mühendisleri Odası), Haydar Şahin (Makine 
Mühendisleri Odası) ve Derya Kesik (Şehir Plancıları 
Odası) katıldı.

11 Kasım 2008 Salı
• TMMOB Kamu İhale Kanunu Çalışma Grubu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya, Nurten Çağlar 

Yakış (TMMOB), N. Özlem Ergenler (Çevre 
Mühendisleri Odası), F. Yaşar Çetintaş (Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası), Nesrin Arslan 
(Jeoloji Mühendisleri Odası), Ayşen Erten (Maden 
Mühendisleri Odası), İbrahim Ethem Yazıcı, Bilal 
Yakut (Mimarlar Odası),  Mehmet Penpecioğlu (Şehir 
Plancıları Odası) katıldı.

• TMMOB Staj Kanunu Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya, Yaser Gündüz (TMMOB), Av. 
Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), Kadir Dağhan (GMO), 
Gökalp Köksal (GMO), Mustafa Erdoğan (HKMO), 
Özkan Talay (HKMO), Gökhan Marım (İMO), Fikret 
Özkazanç (JFMO), Berker Alparda (KMO), Yalçın 
Atak (MadenMO), Volkan Kaya (MadenMO), Şirin 
Aykul (MMO), Av. Emre Baturay Altınok (PMO-
ÇMO), Yener Ataseven (ZMO) katıldı.

12 Kasım 2008 Çarşamba
• TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma 
Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya, Alaeddin Aras 
(TMMOB), İlker Ertem (TMMOB), Hikmet Nurhan 
Parlak (Elektrik Mühendisleri Odası), Haluk Orhun 
(Fizik Mühendisleri Odası), Gülsüm Sönmez (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Hakkı Atıl (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), H. Can Doğan (Maden Mühendisleri Odası), 
Bedri Tekin, Mustafa Yazıcı (Makine Mühendisleri 
Odası),  Ö. Taner Akman (Meteoroloji Mühendisleri 
Odası) katıldı.

13 Kasım 2008 Perşembe
• TMMOB Etkinliklerde Destek ve Sponsorluk 
Uygulama Usul ve Esaslarını Belirleme Çalışma 
Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya; Sabri Orcan 
(TMMOB), Av. Nurçin Soykut (TMMOB), Asiye 
Ülkü Kutlu (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), 
Tuncer Seymen (Jeofizik Mühendisleri Odası), İbrahim 
Vardal (Jeoloji Mühendisleri Odası), Nadir Avşaroğlu 
(Maden Mühendisleri Odası), Derya Baran (Makine 
Mühendisleri Odası), Mehtap Ercan Bilgen (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

• Özelleştirmelerin ve Sonuçlarının Takibi Çalışma 
Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya; İlker Ertem 
(TMMOB), Bülent Akça (TMMOB), Mehmet 
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Ulusoy (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

25 Kasım 2008 Salı

• TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı 
toplantısı yapıldı. Toplantıya; Kadir Dağhan 
(TMMOB), Av. Nurçin Soykut (TMMOB), Heval 
Sarıtaş (Çevre Mühendisleri Odası), Cemil Tekkeli 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Kemal Zeki Taydaş 
(Gıda Mühendisleri Odası), Yusuf Çiçek (Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası),Tansu Tecer (İç 
Mimarlar Odası), Sedat Erden (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), Ali Rıza Belgin (Maden Mühendisleri Odası), 
Ali Ekber Çakar, Av. Şirin Aykul, Tahsin Akbaba 
(Makine Mühendisleri Odası),  Ayşen Yılmaz 
Öğüt (Mimarlar Odası) ve Medar Kalkan (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

27 Kasım 2008 Perşembe

• TMMOB Afet Sonrası Eylem Planı Çalışma Grubu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya; Bülent Akça (TMMOB), 
Alaettin Duran (İnşaat Mühendisleri Odası), M. 
Tankut Kılınç (Jeofizik Mühendisleri Odası), Halil 
Yiğit (Jeoloji Mühendisleri Odası), Sevsin Erdoğan 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Mustafa 
Diren (Meteoroloji Mühendisleri Odası) ve Nevzat 
Can (Şehir Plancıları Odası) katıldı.

01 Aralık 2008 Pazartesi

• TMMOB Boren Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya; Alaeddin Aras (TMMOB), İlker Ertem 
(TMMOB), Musa Kırca (Jeofizik Mühendisleri Odası), 
Faruk İlgün (Jeoloji Mühendisleri Odası) ve Funda 
Altun (Kimya Mühendisleri Odası) katıldı. 

02 Aralık 2008 Salı

• TMMOB Üye Aidat Borçları Çalışma Grubu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya; Kadir Dağhan 
(TMMOB), Selçuk Uluata (TMMOB), Ekrem Poyraz 
(TMMOB), Hakan Genç (TMMOB), İhsan Aydın 
(TMMOB), N. Özlem Ergenler (Çevre Mühendisleri 
Odası), Hüseyin Önder (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Yaşar Üzümcü (Gıda Mühendisleri Odası), 
Ufuk Serdar İnci (Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası), Züber Akgöl (İnşaat Mühendisleri Odası), 
Metin Altay (Jeofizik Mühendisleri Odası), Utku 
Hardal (Kimya Mühendisleri Odası), Arife Kurtoğlu 
(Makine Mühendisleri Odası), Kemal Başak (Metalurji 
Mühendisleri Odası), Ö. Taner Akman (Meteoroloji 
Mühendisleri Odası), Nilgün Çakır (Mimarlar Odası), 
Müfit Hatat (Peyzaj Mimarları Odası), Pınar Özcan 
(Şehir Plancıları Odası) ve Zeynep Pınar Öner (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

03 Aralık 2008 Çarşamba

Gölge (Çevre Mühendisleri Odası), Kemal Ulusaler 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Mehmet Bingöl 
(Gıda Mühendisleri Odası), Atakan Sert (Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası), Atakan Kale, 
Pınar Çelebi (İçmimar Odası),  Devrim Özdamar 
(Maden Mühendisleri Odası), Nadir Avşaroğlu 
(Maden Mühendisleri Odası), Harun Erpolat 
(Makine Mühendisleri Odası), Fatih Taşdöğen (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

14 Kasım 2008 Cuma

• Şavşat HES ile İlgili Çed Raporu Hazırlanması 
Komisyonu toplandı. Toplantıya; Bülent Akça 
(TMMOB), Korhan Altındal (Çevre Mühendisleri 
Odası), Bahadır Acar, Necati İpek (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Işıkhan Güler (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Hakkı Atıl (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Şayende Yılmaz (Makine Mühendisleri Odası), 
İsmail Küçük (Meteoroloji Mühendisleri odası), 
Semiha Demirbaş (Peyzaj Mimarları Odası), Mehtap 
Ercan Bilgen (Ziraat Mühendisleri Odası) ve Nurettin 
Ocak (Artvin Kültür Derneği) katıldı. 

17 Kasım 2008 Pazartesi

• LPG Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya, 
Alaeddin Aras, Bülent Akça (TMMOB), Burçak 
Karaman Uysal (Çevre Mühendisleri Odası), Osman 
Özgün, Ceren Örten (Kimya Mühendisleri Odası), Ali 
Ekber Çakar, Cenk Lişesivdin (Makine Mühendisleri 
Odası), Nazife Ünlü (Petrol Mühendisleri Odası) 
katıldı.

20 Kasım 2008 Perşembe

• TMMOB Staj Kanunu Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Yaser Gündüz (TMMOB), 
Kadir Dağhan (TMMOB) Av. Nurten Çağlar Yakış 
(TMMOB), Gökalp Köksal (Gıda Mühendisleri 
Odası), Mustafa Erdoğan, Özkan Talay (Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası), Gökhan Marım 
(İnşaat Mühendisleri Odası), Fikret Özkazanç 
(Jeofizik Mühendisleri Odası), Berker Alparda (Kimya 
Mühendisleri Odası), Yalçın Atak, Volkan Kaya 
(Maden Mühendisleri Odası), Şirin Aykul (Makine 
Mühendisleri Odası), Av. Emre Baturay Altınok 
(PMO-ÇMO) Yener Ataseven (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

24 Kasım 2008 Pazartesi

• Toplantıya; Kadir Dağhan, Av. Nurçin Soykut 
(TMMOB), Zuhal Dereli (Gıda Mühendisleri Odası), 
Ebru Türkmen (Jeofizik Mühendisleri Odası), Nemci 
Ergin (Maden Mühendisleri Odası), Bedri Tekin, 
Selçuk Soylu (Makine Mühendisleri Odası ve Vuslat 
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Mühendisleri Odası), Asiye Ülkü Kutlu (Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası), Ali Rıza Kılıç (Jeofizik 
Mühendisleri Odası) ve İsmail Küçük (Meteoroloji 
Mühendisleri Odası) katıldı.

• Staj Kanunu Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya; Yaser Gündüz (TMMOB), Özkan Talay 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Fikret 
Özkazanç (Jeofizik Mühendisleri Odası), Berker 
Alkparda (Kimya Mühendisleri Odası), Volkan Kaya 
(Maden Mühendisleri Odası), Çağdaş Akar, Şirin Aykul 
(Makine Mühendisleri Odası) ve Yener Ataseven 
(Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı. 

19 Aralık 2008 Cuma

• İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Alaeddin Aras (TMMOB), 
İlker Ertem (TMMOB), Korhan Altındal (Çevre 
Mühendisleri Odası), H. Nurhan Parlak (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Haluk Orhun (Fizik Mühendisleri 
Odası), Gökhan Abana (Gıda Mühendisleri Odası), 
Bahadır Ekizer (Jeofizik Mühendisleri Odası), Müjdat 
Aydın, Halil Kutlu, Meryem Karan, Ethem Bozdoğan 
(Kimya Mühendisleri Odası), H.Can Doğan (Maden 
Mühendisleri Odası), O.Taner Akman (Meteoroloji 
Mühendisleri Odası), Burhan Harmankaşı (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

22 Aralık 2008 Pazartesi

• OMO Yönetmelikleri Çalışma Grubu Toplantısı 
yapıldı. Toplantıya; İlker Ertem (TMMOB) Av. Nurten 
Çağlar Yakış (TMMOB), Ufuk Serdar İnci (Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası), Av. Volkan Kaya 
(Maden Mühendisleri Odası), Cenk A. Lişesevdin 
(Makine Mühendisleri Odası), Eşref Girgin, Cemal 
Sunar, Ali Küçük (Orman Mühendisleri Odası), 
Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj Mimarları Odası), Hamdi 
Arpa (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

25 Aralık 2008 Perşembe

• TMMOB Üye Aidat Borçları Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya; Kadir Dağhan (TMMOB), Hakan 
Genç (TMMOB), İhsan Aydın (TMMOB), Av. 
Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), N. Özlem Ergenler 
(Çevre Mühendisleri Odası), Hüseyin Önder (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Nurer Altun (İnşaat Mühendisleri 
Odası), Metin Altay (Jeofizik Mühendisleri Odası), 
Çetin Kurtoğlu (Jeoloji Mühendisleri Odası), Şirin 
Aykul, Arife Kurtoğlu (MMO), Kemal Başak (Metalurji 
Mühendisleri Odası), Ö. Taner Akman (Meteoroloji 
Mühendisleri Odası), Müfit Hatat (Peyzaj Mimarları 
Odası) katıldı.

• TMMOB Kadın Üyeler Çalışma Grubu ilk 
toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya; Gülay Odabaş 
(TMMOB), Burcu Ceyhan (TMMOB), Burçak K. 
Uysal (Çevre Mühendisleri Odası), Serap Uçuran 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Halime Tokgöz 
(Gıda Mühendisleri Odası), Ayşegül Bildirici (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Emra Engüzeloğlu (Maden 
Mühendisleri Odası), Gökşen GÖK, Şayende Yılmaz 
(Makine Mühendisleri Odası) katıldı.

04 Aralık 2008 Perşembe

• Enerji Çalışma Grubu, toplantısı yapıldı. Toplantıya; 
Ekrem Poyraz (TMMOB), Alaeddin Aras (TMMOB), 
Hüseyin Önder (Elektrik Mühendisleri Odası), Recep 
Kızılkoca (Jeofizik Mühendisleri Odası), Adem 
Uluşahin (Jeoloji Mühendisleri Odası), Bektaş Kılıç 
(Kimya Mühendisleri Odası), Şuayip Yalman (Makine 
Mühendisleri Odası), İsmail Küçük (Meteoroloji 
Mühendisleri Odası), E. Dilşen Kara (Peyzaj Mimarları 
Odası), Ceren Gamze Yapar (Şehir Plancıları Odası) 
katıldı.

• Özelleştirme ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya; İlker Ertem (TMMOB), 
Mehmet Gölge (Çevre Mühendisleri Odası), Savaş 
Yılmaz (Jeoloji Mühendisleri Odası), Nadir Avşaroğlu, 
Devrim Yücel Özdamar (Maden Mühendisleri Odası), 
Emre Madran (Mimarlar Odası), Fatih Taşdöğen (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı. 

15 Aralık 2008 Pazartesi

LPG Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya, 
Alaeddin Aras (TMMOB), Bülent Akça (TMMOB), 
Burçak K. Uysal (Çevre Mühendisleri Odası), İbrahim 
Akyürek (Kimya Mühendisleri Odası), Cenk A. 
Lişesivdin (Makine Mühendisleri Odası) katıldı.

17 Aralık 2008 Çarşamba

• Ücretli Çalışan Üyeler Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya, Kadir Dağhan (TMMOB), Av. 
Nurçin Soykut (TMMOB), Erdal Apaçık (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Zuhal Dereli (Gıda Mühendisleri 
Odası), Ebru Türkmen (Jeofizik Mühendisleri Odası), 
Selçuk Soylu (Makine Mühendisleri Odası), Ayşen 
Bayazıtteleri (Mimarlar Odası) ve Vuslat Ulusoy (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

18 Aralık 2008 Perşembe

• TMMOB Etkinliklerde Destek ve Sponsorluk 
Uygulama Usul ve Esaslarını Belirleme Çalışma 
Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya. Av. Nurçin 
Soykut (TMMOB), Hüseyin Önder (Elektrik 
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