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TMMOB 38. Dönem Yönetim Kurulu 

Kararlarından...
03 Ekim 2004 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;
TMMOB Toprak Reformu Kongresi 2005’in yapıl-
masına, Sekreteryalığının TMMOB adına Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri 
Odası tarafından yürütülmesine,
TMMOB Fizik Mühendisleri Odası, Gıda Mühen-
disleri Odası, Metalurji  Mühendisleri Odası ve 
Mimarlar Odası’nın Ana Yönetmeliklerinin Hukuk 
Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabu-
lüne ve Resmi Gazete’de yayınlanmaları konusunda 
Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesine,
22 Ekim 2004 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;
Çevre sorunları konusunda çalışmalar yapmak üzere 
Çevre Politikaları Çalışma Grubu’nun oluşturulma-
sına,
Kamu İhale Yasası ve Yönetmelikleri konusunda 
çalışmalar yapmak üzere Kamu İhale Yasası ve Yö-
netmelikleri Çalışma Grubu’nun oluşturulmasına,
Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Ma-
kina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Simavi Bakır’ın atanmasına, Sekreterya 
hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şubesi tarafından yürütülmesine,
22 Ekim 2004 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Denetim 
Komisyonları Yönetmeliği ve Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Mesleki Denetim ve Ücret 
Yönetmeliği’nin TMMOB Ana Yönetmeliği’nin 
24.maddesi z bendi uyarınca uygunluğuna,
Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının birleştirilmesine 
yönelik tasarı üzerine çalışmalar yapmak üzere ça-
lışma grubu oluşturulmasına ve çalışma grubundan 
TMMOB Yönetim Kurulu’ndan Mehmet Soğancı, 
Cemalettin Küçük ve Burak Kaptan’ın sorumlu 
olmasına,
TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plan-
cılarının Çalışma İzni ve Geçici Üyelik Müracaatları 
Hakkında Yönetmeliği’nin kabulüne ve Resmi Ga-
zete’de yayınlanması için Yürütme Kurulu’na görev 
ve yetki verilmesine,
Üniversitelerin “Uçak Makinaları Mühendisliği” 
Bölümü mezunlarının Makina  Mühendisleri Oda-
sı’na kaydolmalarına ve bu kararın TMMOB Genel 
Kurulu’na sunulmasına,
Bergama ve Eşme’deki altın işletmeciliği ile ilgili 
olarak çalışma yapmak üzere “Altın İşletmeciliği 
Çalışma Grubu”nun oluşturulmasına               
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Emek Platformu Başkanlar Kurulu 
“Sosyal devlet - Sosyal adalet” mi-
tingi için bütün emek ve demok-
rasi güçlerini 20 Kasım 2004 günü 
Ankara’ya çağırdı. Bu aslında SSK 
hastanelerinin Sağlık Bakanlığına 
devrine yönelik yasa tasarısı ile Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
kapatılmasına yönelik yasa tasarısına 
karşı yapılan eylemliliklerin devamı 
niteliğinde bir çağrıydı. Çağrıda iş 
yerlerimize ve geleceğimize sahip çıkı-
yoruz deniliyor ve şunlar söyleniyordu:

Yıllardan beri IMF ve Dünya Bankası 
dayatmaları ile çıkarılan ve çıkarılmak 
istenen yasa ve yönetmeliklerle sosyal 
devlet uygulamaları tasfiye edilmeye 
çalışılmaktadır. Kamu Yönetimi 
Temel Kanunu ile istediği sonucu 
alamayan Hükümet taktik değişikliği 
yaparak bu yasanın içindeki madde-
leri tek tek yasa haline getirmektedir. 
AKP Hükümetinin bugün Mecliste 
olan SSK Sağlık Kurumlarının Sağlık 
Bakanlığı’na devri ve Köy Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü’nün kapatılmasına 
ilişkin yasa tasarılarının anlamı budur. 
Sosyal Güvenlik Reformu adı altındaki 
ve Kamu Personel Rejimi yasa Tasarısı 
yakın zamanda gündeme getirilecektir. 
1.SSK Yok Edilerek SSK Sağlık Ku-
rumları Yerel Yönetimlere ve Özel 
Sermayeye Devredilmek İsteniyor: 
SSK Sağlık kurumları hükümet ta-
rafından bir oldu bittiye getirilerek 
Sağlık Bakanlığı’na devredilmek is-
tenmektedir. Kamu Yönetimi Temel 
İlkeleri Kanunu Tasarısı’nda da ifade 
edildiği gibi Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
tüm sağlık tesisleri özelleştirilmek 
istenmektedir. Bu kanunda Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu 
uygulamanın dışında bırakılmıştır. 
Bu devir yasası ile birlikte SSK Sağlık 
Kuruluşlarının da yerel yönetimle-
re devredilmesi imkan dahillerine 
girmiştir. Kısacası Hükümet yetki-
lilerinin ifade ettiği gibi sağlık tek 
elde toplanmayacak, çok sayıdaki ele 
dağıtılacaktır. Sağlık Bakanlığının 
buradaki rolü bir tür aracı kuruluştur. 

2.Halk Sağlık Hakkına Ulaşmak İçin 
Hem Daha Fazla Prim Ödeyecek 
Hem de Cepten Ödeme Yapacak: 
Hükümet yetkililerince ifade edilen 
Sosyal Güvenlik Reformu ve Genel 
Sağlık Sigortası tasarıları da sağlığın 
ticarileştirilmesi girişimlerinin diğer 
yarısıdır. Bugün sigortalı bir işçi sağ-
lık hakkına maaşının %5’i oranında 
bir kesinti ile ulaşırken, genel sağlık 
sigortası ile maaşından %6 oranında 
bir kesinti ile temel sağlık paketine 
ulaşabilecektir. Temel Sağlık Pake-
tinde yer almayan sağlık hizmetleri 
için tekrar cepten ödeme yapmak 
zorunda kalacaktır. Kısacası daha 
çok ödeyerek daha az sağlık hizmeti 
alabilecektir. Hükümetin önerdiği 
genel sağlık sigortası değil, asgari 
sağlık sigortasıdır. Kabul edilemez.

3.SSK Hastaneleri Verimsiz Değil-
dir: SSK Sağlık Bakanlığına ait has-
tane sayısının beşte birinden daha 
az hastane sayısı ile 36.000 insana 
hizmet vermektedir. SSK ülkemizde 

ONBİNLER, 
"SOSYAL DEVLET-SOSYAL ADALET" 

MİTİNGİ İÇİN 20 KASIM'DA ANKARA'DAYDI
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kendi sağlık hizmetini kendisi veren tek sosyal güvenlik 
kuruluşudur. Bugün Emekli Sandığının kişi başı yıllık sağ-
lık harcaması 317$, Bağ-Kur’un 224$ iken SSK’nın kişi 
başı yıllık sağlık harcaması sadece 134$ dır. Bu rakamlarla 
SSK Sağlık kurumlarının Sağlık Bakanlığına bağlı has-
tanelerden daha verimli çalıştığı açıkça görülmektedir.

4.Hükümet Kamuoyunu “SSK’nın Açığını Kapataca-
ğız” Söylemi ile Aldatmaktadır: SSK’nın 2004 yılı açığı 
beş katrilyon olarak hedeflenmiştir. Kurumun prim 
alacaklarının tahsili halinde açık vermesi söz konusu 
olmayacaktır. Bugün için işverenlerin SSK’ya borcunun 
5 katrilyon olduğu unutulmamalıdır. Kayıt dışı istih-
damın kayıt altına alınması halinde de SSK’ya yılda ek 
olarak 8katrilyon kaynak sağlanacağı hesaplanmaktadır.

5.55.000 SSK Sağlık Çalışanın İş Güvencesi Tehli-
kededir: Tasarıda 55.000 sağlık personeli içerisinde 
uygun kadro karşılığı ve ihtiyaç olduğu takdirde Ba-
kanlık personeli olarak çalıştırılabileceğimiz ifade 
edilmektedir. Sağlık personeli olarak nerede ve hangi 

özlük hakları çerçevesinde çalışacağımız belirsizdir.

6.Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kapatılamaz: Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatılmak isteniyor. 
Böylece Köy Hizmetlerinin 36.000 köye götürdüğü 
hizmetler üzerinden yerel ve uluslar arası tekellerin kar 
etmesi amaçlanıyor. Kırda yaşayan yaklaşık 23 milyon 
vatandaşa 7 ana sektör 26 alt sektörde hizmet götüren 
bu kuruluşun ortadan kaldırılması ile köylüler bu hiz-
metlerden ancak ek parasal katkı sunarak yararlanabi-
leceklerdir. Köy yollarının kar mücadelesi bile köylünün 
parası ile yapılacaktır. Bir çok hizmetin nasıl yürütüleceği 

ise belirsizdir. Aynı zamanda 50.000 çalışan iş güvencesini 
kaybediyor. Demokratik mücadelenin önemli bir bileşeni 
olan sendikalar yok edilmek isteniyor. Ayrıca bu kuruluş 
hiçbir veriye dayanmaksızın verimsiz çalışıyor gerekçesi 
ile bu alandaki kamu kaynakları ve hizmet alanları siyasal 
organizasyonların denetimine sunulmak istenmektedir.

Sonra onbinler geldi Ankara'ya

Onbinlerin, Direnme direne kazanacağız, Yaşasın sınıf 
dayanışması, SSK bizimdir bizim kalacak, Köy Hizmetleri 
kapatılamaz, İşçi memur el ele genel greve, Eğitim Sen 
kapatılamaz, Zafer direnen emekçinin olacak, Genel 
grev genel direniş sloganları ile siyasal iktidarı protesto 
eden ıslıkları Ankara’yı çınlattı. ABD’nin Ortadoğuda 
uyguladığı politikalar ve Felluce’deki katliamı için “Ka-
til ABD Ortadoğu’dan Defol” sloganı hep birlikte atıldı. 
Miting sonunda genel grev için yapılan oylamaya, onbin-
lerce emekçi ve kamu çalışanı hep birlikte evet dediler.
TMMOB ve bağlı odaları da açılan pankartlarla alanda idi.
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EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU 
TOPLANTI TUTANAKLARI

25 Ekim 2004 tarihinde, SSK sağlık kurumlarının Sağlık 
Bakanlığı’na devrine ilişkin gündemle toplanan Emek Plat-
formu Başkanlar Kurulu, sonuç bildirgesini yayınladı.

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU SONUÇ 
BİLDİRİSİ

Emek Platformu Başkanlar Kurulu 25 Ekim 2004 Pazartesi 
günü TÜRK-İŞ Genel Merkezinde bir araya gelerek SSK Sağ-
lık Kurumlarının Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin Bakanlar 
Kurulunda imzaya açılan yasa tasarısını kabul edilemez olarak 
değerlendirmiş ve aşağıdaki kararları almıştır.

Tasarının genel gerekçesinde ifade edildiği gibi verimliliği 
ve etkinliği arttırmak için sağlık hizmetlerinin tek elden yü-
rütülmesi iddiası doğru değildir. Bu girişimin temel amacı 
Sağlık Bakanı’nın da kamuoyuna açıkladığı gibi, SSK Sağlık 
kurumlarının önce Sağlık Bakanlığına devredilmesi sonrada 
yüzlerce parçaya bölünerek bütünüyle özelleştirilmesidir.

Yıllardır uygulanan politikalar sonucunda SSK Sağlık Hiz-
metleri dahil olmak üzere sağlık hakkı büyük ölçüde tahrip 
edilmiştir, ancak bu tasarının uygulanması ile SSK’lılar bugün 
yararlandıkları sağlık hizmetini de arar hale geleceklerdir.

Kaldı ki; işçinin, işçi emeklisinin ve işçi adına işverenin 
ödediği primler ile kurulan ve yaşayan SSK Sağlık Kurum-

larının gerçek sahiplerine hiç danışılmadan, Anayasamızın 
çerçevelediği hukuk anlayışlına aykırı olan bu devir girişimin 
mülkiyet hakkına müdahaledir.

Bu nedenle Emek Platformu bu tasarının yasalaşmaması ve 
SSK Sağlık Kurumlarının sorunlarının çözülmesi için: 

1. 27 Ekim 2004 Çarşamba günü saat 12.30’da 12 İlde 
(Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Eskişehir, Samsun, 
Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Gaziantep, Trakya Bölgesi) SSK 
Hastaneleri önünde kitlesel basın açıklaması yapılacaktır.

2. 2 Kasım 2004 Salı günü tüm illerde kitlesel basın açıkla-
ması yapılacaktır.

3. Bu konuyla ilgili Emek Platformu bileşenlerinin her türlü 
etkinliği Emek Platformu tarafından desteklenecektir. 

4. Bu uyarılarımız dikkate alınmayarak söz konusu kanun 
tasarısının TBMM’ne sevk edilmesi halinde Emek Platformu 
Başkanlar Kurulu derhal toplanıp ACİL EYLEM PLANINI-
NI uygulamaya sokacaktır. 

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyururuz.

Emek Platformu Dönem Sözcülüğünün 28.10.2004 Perşembe 
gününden itibaren BASK Konfederasyonuna geçmesi kabul 
edilmiştir.

Emek Platformu Başkanlar Kurulu’nun 
2 Kasım 2004 tarihinde gerçekleştirdiği 
toplantının sonuç bildirisi ektedir.

Emek Patformu’nun eylem ve uyarıla-
rına rağmen Sosyal Sigortalar Kurumu 
hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na 
devrini öngören kanun tasarısı ile 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
kapatılmasına ilişkin kanun tasarısı hü-
kümet tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne sevk edilmiştir. Bunun üze-
rine Emek Platformu Başkanlar Kurulu 
25.10.2004 tarihli kararı doğrultusun-
da 2 Kasım 2004 Salı Günü TÜRK-İŞ 
Genel Merkezi’nde toplanarak ACİL 
EYLEM PLANINI aşağıdaki program 
çerçevesinde uygulamaya karar ver-
miştir. 

1) 9 Kasım 2004 Salı günü Emek 

Platformunu oluşturan örgütlerin yö-
neticilerinin Ankara’ya gelmesine ve 
Güvenpark’ta eylem Koordinasyon 
Merkezinin kurulmasına,

2) 11 Kasım 2004 Perşembe günü tüm 
Türkiye’de SSK Hastanelerinin bu-
lunduğu tüm illerde hastanelere sahip 
çıkma ziyareti yapılmasına,

3) 18 Kasım 2004 Perşembe günü 
Emek Platformu bileşenlerinin başkan 
ve yöneticilerinin, Başbakanlığa siyah 
çelenk bırakarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisine yürüyüşüne, TBMM Gurup 
Başkan Vekillerinin ziyaret edilerek 
basın açıklaması yapılmasına,

4) 20 Kasım 2004 Cumartesi günü, 
Emek Platformu bileşenlerinin katı-
lımı ile Ankara’da büyük bir miting 

düzenlenmesine,Yapılacak olan bu 
eylemler sürecinde söz konusu Ka-
nun Tasarılarının TBMM Komisyon-
larında görüşülmeye başlaması halinde 
Türkiye genelinde bir saat süreyle İŞ 
BIRAKMA EYLEMİ yapılmasına, 
görüşmelere devam edilmesi halinde 
ise ülke genelinde ÜRETİMDEN GE-
LEN GÜCÜN kullanılmasına ve ta-
sarılar geri çekilene kadar eylemlerin 
devam ettirilmesine karar verilmiştir. 
Bu eylemlerin planlanması ve uygu-
lanması için Emek Platformu bileşen-
lerinin kendi Başkanlar Kurullarının 
olağanüstü toplanmasına ve ardından 
da Emek Platformu Başkanlar Kurulu-
nun toplanmasına karar verilmiştir.

Basına ve Kamuoyuna Saygı ile Du-
yururuz.

EMEK PLATFORMU 2 KASIM 2004 GÜNÜ YAPILAN TOPLANTIDA 
ACİL EYLEM PLANINI GERÇEKLEŞTİRME KARARI ALDI
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TMMOB 38. DÖNEM 1. DANIŞMA KURULU 
02.10.2004 TARİHİNDE
ANKARA'DA TOPLANDI

Toplantı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı’nın açış konuşması ile başladı. 
Danışma Kurulu üyeleri, toplantı sırasında verilen bir 
önergenin oybirliği ile kabulü sonucunda KESK’in Yüksel 
Caddesi’ndeki Demokrasi Kürsüsü’nü ziyaret etti. Ziyarette 
Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile KESK 
Başkanı Sami Evren birer konuşma yaptılar.
“Öncelikle ‘Daha etkin, daha demokratik, daha işlevsel bir 
TMMOB örgütlülüğü için “katkı koymak üzere Danışma 
Kurulu toplantısına katılan kurul üyelerine Hoş Geldiniz” 
diyen Birlik Başkanı, TMMOB’nin bu gününü tanımlamadan 
öncelikle nasıl bir ortamda bulunduğumuzun tanımlanması 
gerektiğini belirterek özetle şunları söyledi: 
“Küreselleşme genellikle sermayenin ve metaların dolaşım 
hızının artması, üretim sürecinin coğrafi olarak yayılması, 
uluslararası ve ulus üstü şirketlerin dünya çapında üretimi ör-
gütleyebilecek kapasiteye ulaşmaları, kısacası dünya pazarının 
son yirmi-otuz yılda artan bir hızla bütünleşmesi anlamında 
kullanılmaktadır ve sermaye ve malların dünya çapında sınır-
sız bir hareket yetisi ve derinlik kazanması olarak ifade edilir. 
Kapitalizm, bütün dönemlerinde küresel bir eğilim göster-
mekle birlikte hiçbir zaman bugünkü aşamaya ulaşamamıştır. 
Kapitalizm bugün, bir yandan yeni iletişim teknolojilerindeki 
gelişmelerle zaman ve mekanı kendi lehine dönüştürerek 
sermaye akışını hızlandırmakta ve kontrol edilemez kılmakta, 
diğer yandan da dünyayı kendi değerlerinin hakim olduğu 
tek bir piyasaya çevirmektedir. Kapitalist sistemin böyle bir 
dönüşüm trendine girmesinin temelinde her şeyden önce 
üretim ve iletişim teknolojisinde son yıllarda meydana ge-
len gelişmeler yatıyor. Kısaca özetlemek gerekirse, teknolojik 
gelişmelerin yarattığı yeni imkanlar sayesinde, geniş ölçekli 
fabrikalarda kitlesel üretime dayalı, Fordist üretim tarzının 
yerine, küçük atölyelerde, esnek uzmanlaşmaya dayalı üretim 
modelleri gelişti. Yüksek teknolojiye dayalı iletişim şebekele-
riyle beraber, dev tekellerin yapıları da değişerek çok uluslu 
şirketler hüviyetine büründüler. Üretim ve pazar arasındaki 
geleneksel bağ koparak, emeğin en ucuz olduğu yerlerde 

kurulan üretim sahalarıyla, dünyanın her yerine dağılmış 
bir küresel pazar yaratıldı. Böylelikle Çok Uluslu Şirketler, 
doğrudan sanayi üretimiyle ilgilenmeksizin, sadece tasarım 
ve pazarlama alanında yoğunlaşarak, örgütlü emek gücünün 
baskısından azade ve yoğun sömürüye dayalı bir üretim ağı 
kurma olanağı kazandılar. Bu tür gelişmeler, sosyalist sitemin 
çöküşüyle birlikte, sermayenin emeğe karşı yoğun bir baskı ve 
saldırı sürecini örgütlemesinin, sosyal devletin tasfiyesinin, 
özelleştirmelerin olanaklarını yarattı. Sürece karakterini ve-
ren bir başka önemli unsur, bir gecede dünyayı kat edebilme 
yeteneğini kazanan “mali sermaye”dir.
Üretim sürecinin hiçbir yerinde yer almaksızın, sadece borsa 
ve tahvil senetleri üzerinden edilen karlar, dünyadaki top-
lam para dolaşımının yüksek bir dilimini oluşturmaktadır. 
Bu spekülatif sermaye gittiği yerlerdeki ekonomiler üze-
rinde bir gecede yaratılan spekülatif krizlerle milyonlarca 
kişinin hayatını karartabilmekte. Sermayenin bu şekilde 
bütün dünyada sınırsız bir dolaşma hakkı kazanması, onun 
dünyayı kendisinin güvenlik içinde olacağı bir yeni düzene 
sokmasını zorunlu hale getirdi. Bizim gibi ülkelerde uluslar 
arası kurumların dayatmaları çerçevesinde gündeme gelen 
azınlık hakları, insan hakları, kimlik politikaları, kadın hak-
larının genişletilmesi gibi konulara ilişkin demokratikleşme 
atılımları, küreselleşme ideolojisi tarafından bir modernleş-
me hamlesi olarak sunuldu. Küreselleşme süreci bütün bu 
gelişmelerin bir sonucu olarak, ulus devletlerin egemenlik 
alanlarının daraltılması yönünde değişimleri gündeme soktu. 
Kapitalizmin ilk gelişme evrelerinin bir ürünü olarak ortaya 
çıkmış olan ulus devletlerin hukuki yapıları, anayasal dü-
zenlemeleri sermaye ve malların dünya çapındaki dolaşım 
ihtiyacına cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmekte, 
egemenlik alanları daraltılarak “değişime” uğratılmaktadır. 
Küreselleşme bir yandan sermayenin serbest dolaşım koşul-
ları açısından ulus devlet ve ulusal egemenlik kavramlarının 
içini boşaltırken, aynı zamanda ve belki aynı nedenle etnik-
parçalanmışlığı, mikro milliyetçiliği, cemaatçiliği de körükle-
mektedir. Son çeyrek yüz yılda dünyada yaşanan gelişmeler 
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ırkçılığın, milliyetçiliğin, ulusal çatışmaların sona ermekte 
olduğunu değil, güçlenmekte olduğunu gösteriyor. Balkanlar 
ve Orta Doğuda yaşananlar gözler önünde. Keza AB içinde 
de, bir yandan üye ülkeler arasındaki sınırları ortadan kal-
dırılmaya gidilirken, bir yandan da Avrupa’da milliyetçi sağ 
eğilimler giderek güç kazanıyor. Küreselleşmenin ilerici bir 
gelişme olarak görülüp, aksaklıklarının giderilmesi suretiyle 
iyileştirilebileceği düşüncesi bir yanılsamadan ibarettir. 
Kapitalizmin farklı bir evresine denk düşen küreselleşmeyi 
tersine çevirerek olumsuzluklarının önüne geçmeye çalış-
manın, bir savaşta düşmanı ikna ederek sizi yenmekten 
vazgeçirmeye çalışmaktan farkı yoktur. Çünkü küreselleş-
menin aksayan yönleri olarak görülerek düzeltilmesi önerilen 
(sosyal hakların kısıtlanması, bölgesel ve sınıfsal eşitsizlikler 
vb.) hususlar, onun kapitalist özüne ilişkin sürecin karakte-
ristik özellikleri olarak ortaya çıkmış hususlardan ibarettir. 
Küreselleşme süreci ulus devletlerin egemenlik alanlarının 
daraltılıp zayıflatılması doğrultusunda etnik, dinsel, ulusal, 
cemaat ilişkilerine dayalı gelişmeleri teşvik eden politika-
larla beraber yerelleşmeyi de öne çıkaran bir gelişme izliyor. 
Bu şekilde küreselleşme, dünyada yeni bir hiyerarşik yapı 
yaratmıştır. Ulus-devletler bu yapının içerisinde varlığını 
korumaya devam etmekle birlikte geçmiş dönemdekinin 
aksine egemenlik haklarının bir kısmını ulus-üstü kurum-
lara devretmeye zorlanmaktadır. Böylece sistem ulus-üstü 
kurumlar ve ulus-devlet ve yerel iktidarlar aracılığıyla işle-
mektedir. Küresel sermaye, gümrük duvarları delinmiş ulus 
devlet yapılarını kullanarak ülkeler arasındaki güvenli serbest 
dolaşımını gerçekleştirmekte, gerektiğinde doğrudan özerk-
leştirilerek güçlendirilmeye çalışılan yerel iktidarlarla ilişkiye 
geçmektedir. Bu işleyişin üstünde ise belirleyici olarak IMF, 
Dünya Bankası gibi ulus-üstü kurumlar yer almaktadır. 
Türkiye’nin siyaset gündemindeki yerini korumaya devam 
eden Avrupa Birliği konusu ise küreselleşme sürecine ilişkin 
farklı siyasetlerin kesişme noktalarından biridir. Öncelikle bu 
proje bazen ileri sürüldüğü gibi bir demokrasi projesi değildir. 
Kökü ikinci dünya savaşı sonrasında ABD’nin Marşal planı 
çerçevesinde ve esas olarak Avrupa ülkeleri arasında, özel-
likle Fransa ile Almanya arasında kömür havzaları üzerinde 
çıkan kavgaları önlemek üzere kurulan Kömür - Çelik Birli-
ğine dayanıyor. (Bu mesele nedeniyle çıkan savaşların birinci 
ve ikinci emperyalist savaşların çıkışına ve de bu savaşların 
da nihayetinde dünyanın üçte birinin sosyalist bir kampın 
kurulmasına yol açmasının, esas neden olduğu söylenebilir.) 
Bu kuruluş önce, önde gelen Avrupa ülkeleri arasındaki bir 
ekonomik işbirliği projesi haline, daha sonra da kuruluş sü-
recinde yer almayan diğer Avrupa ülkelerini de kapsayan bir 
ekonomik ve siyasi entegrasyon projesine dönüştü. Avrupa 
Birliği en son gelinen noktada artık tümüyle küreselleşme 
sürecinden bağımsız olarak değerlendirilmesi mümkün olma-
yan bir özellik kazanmıştır. Türkiye sermayesinin AB süreci 
konusundaki politikaları da başlangıçtaki beklentilerin çok 
farklılaşarak uluslararası sermayeyle bütünleşme sürecinin 

bir parçası haline dönüştü. Bu gün batı sermayesi ve AB ile 
bütünleşmek Türkiye kapitalizmi için küreselleşme sürecinin 
bir uzantısı olarak gündeme gelen bir seçenek durumundadır 
ve sistemin içine girdiği büyük krizden, içinden çıkılmaz bo-
yutlara ulaşmış dış borç batağından çıkış için bir umut kapısı 
olarak görülmektedir. 

Bu gün Avrupa Birliği’ ne üyelik konusu uluslar arası ser-
maye güçleriyle bütünleşme sürecindeki büyük sermaye 
başta olmak üzere sitemin ve bütün kurumlarıyla birlikte 
Türkiye’nin resmi devlet politikası haline gelmiştir. Devle-
tin egemenlik haklarından bir kısmının AB bünyesindeki 
uluslararası kurullara devrediliyor olmasından dolayı, eski 
egemen konumlarını kısmen de olsa kaybetme konumunda 
kalanlardan gelen bir direniş ve muhalefet olmasına karşın, 
bunlar sürecin belirleyeni konumunda değildir ve sitemin 
bütün yönelimi ve iktidar pozisyonları sermayenin bu temel 
AB tercihi doğrultusunda belirlenmektedir. 

AB konusunda ortadaki yanılgılardan bir tanesi de Kopenhag 
kriterleri konusundadır. Çoğunlukla gözden kaçırılan bir hu-
sus, bu kriterlerin, bu gün özellikle kuzey Avrupa ülkelerinde 
geçerli demokrasi standartlarının da altında kalan bazı sınırlı 
demokrasi ve insan hakları ilkelerinin yanı sıra, serbest piyasa 
ekonomisini, kamu ekonomisinin küçültülmesini, dolayısıyla 
özelleştirmeleri de içeren, bu şekilde Maastricht Avrupa’sını 
da kapsayan bir muhteva taşımakta olmasıdır. Aslında Sosya-
list Blok’ un dağılmasından sonra AB ye üyelik için başvuran 
Doğu Avrupa ülkelerinin bu taleplerinin kabul edilebilmesi 
için öne sürülen şartları belirlemek için saptanan bu kriterler 
eski sosyalist ülkelere uygulandığında, sosyalizmden kalma ne 
varsa tasfiye edilmesi anlamına gelirken, Türkiye söz konusu 
olduğunda kendine has anti demokratik baskı yasalarıyla, 
korumacı sistemin bazı devletçi uygulamalarının ortadan 
kaldırılması anlamına gelebilmektedir. Bu da tarihin bir iro-
nisi sayılmalı. Küreselleşme süreci farklı evrelerden geçerek 
bugünkü halini almıştır ve sürekli bir dönüşüm içindedir. 
Türkiye de bu dönüşüm evrelerinin içinden geçerek sis-
temle entegrasyon süreci yaşamaktadır. Bu entegrasyonun 
ilk adımları 12 Eylül darbesiyle atılmış ve serbest piyasacı 
ekonomik modelin hakim kılınmasıyla hızlı bir değişim ya-
şanmaya başlanmıştır. İthal ikameciliğin yerine serbest piyasa 
ve ihracata dayalı büyüme modeli esas alınarak yeni bir gelir 
ve paylaşım stratejisi ortaya konmuştur. Küreselleşen dünya 
ekonomisiyle eklemlenme süreci kesintisiz ve düz bir hatta 
ilerlememektedir. Türkiye’de kapitalizmin yukardan aşağıya, 
bizzat emperyalizme bağımlı olarak inşa edilmesinin yarattığı 
kendine has devlet yapısı entegrasyon sürecini daha bir sancılı 
hale getirmiştir. Sermaye sınıfının devletle özdeş olmaması, 
sermaye kesimlerinin kendi içinde farklılaşmış olması (Büyük 
Sermaye, Anadolu Sermayesi) ve gelişmiş bir askeri bürokra-
tik yapının bulunması, Türkiye’deki egemen Blokun kendine 
özgü bir yapısını belirlemektedir. 

Uluslararası mali sermayenin ve Çok Uluslu Şirketlerin ön-
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derliğinde ilerleyen küreselleşme süreci Türkiye’deki egemen 
blokun farklılaşmış çıkarlarıyla örtüşmemektedir. Bu durum 
kronik bir kriz olgusunu doğurmaktadır. Krizin patlak ver-
diği dönemlerden hegemonik olarak çıkan kesimlerin kendi 
rengini verdikleri alacalı bir süreç işlemektedir.” “Böylesine 
bir teorik girişten sonra, küreselleşmenin bizde ve dünyada 
yansımalarının ne olduğunun en somut gösterisi günlük 
gazetelerin başlıklarındadır” diyen Birlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, konuşmasını bir önceki günün 
gazete başlıklarından yaptığı alıntılarla sürdürdü: “AB ile 
kriz bitmiyor. Türkiye ile ilgili ilerleme raporu beklenirken, 
Rumlar veto etmeye hazırlanıyor. Doğalgaz ve benzine %5 
zam. TRT önünde protesto. 500 sanatçının işine son verildi. 
Susurluk gene Meclis yolunda. İkinci ULLa uyarısı: Kemer’de 
Ocak ayından beri belirtilen Kore bandrallı TOR-3 isimli 
gemi tehlike sinyali veriyor. Deli dana: Bakan tehlike yok 
diyor, uzmanlar aksini söylüyor. Yatağan’da santral yeniden 
devreye girdi. Tunceli’deki yangınları artık dünya öğrenecek. 
Mevsimlik işçilerle işsizliği düşürdüler. İşsizlik mevsimlik ta-
rım işçileri sayesinde %9.3 e geriledi. Bunlar çıkarıldığında 
ise %13.6. Babacan IMF toplantısına giderken memura para 
yok, bütçe kaynakları kısıtlı dedi. Petroldeki yükseliş cari 
açığı 2 milyar $ arttıracak. İthalat dizginlenemiyor. Dış ticaret 
açığı ilk 8 ayda 69.3 artarak 22 milyar dolara çıktı. Masada 
gizli IMF: Kamu çalışanları ile hükümet arasındaki pazar-
lıklara IMF damgasını vurdu. Zam teklifi IMF nin sıkı mali 
politikaları çerçevesinde belirlediği %10 oranını geçmiyor. 
Demokratik haklar AB’ye kaldı. Bağdat’ta çocuk katliamı: 
5 patlamada 37’si çocuk, 41 Iraklı yaşamını yitirdi. Gazze’de 
durum kritik: İsrail operasyonunda 9 Filistinli öldü.” 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı sözle-
rine devamla, “Aslında değişen bir şey yok, mayıs sonunda 
yapılan Birlik Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi’nde biz Genel 
Kurul delegeleri olarak bunları kamuoyu ile zaten paylaş-
mıştık” dedi. 
38. Olağan Genel Kurul’un 80 sonrası yapılan Birlik Genel 
Kurulları içinde “en çok karar alınan Genel Kurul olarak” 
anılacağını belirten Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, Genel 
Kurul’da alınan kararları katılımcılara özetledi: 
“TMMOB Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 

ile TMMOB Meslek Dalı Ana Komisyonları Kuruluş ve 
Çalışma Yönetmeliği, yeni yönetmelik olarak karar altına 
alındı. TMMOB Ana Yönetmeliği’nin Yabancı Mühendis 
Mimarlar ile ilgili 111. maddesi ile Mali İşler Yönetmeliği, 
Denetim Yönetmeliği, Disiplin Yönetmeliği, İl/İlçe Koordi-
nasyon Kurulları Yönetmeliği, Öğrenci Kolu Yönetmeliği, 
İşyeri Temsilcileri Kurulu ve İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği, 
Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma 
İzni ve Geçici Üyelik Müracaatlarının Değerlendirilmesin-
de Yapılacak İş ve İşlemler ile Değerlendirmede Usul Esas 
ve Koşulları Hakkında Yönetmelik, Mühendislik-Mimarlık 
Hizmetleri Asgari Ücret-Asgari Çizim ve Düzenleme Esasları 
Yönetmeliği üzerinde çeşitli değişiklikler karar altına alındı. 
Diğer yönetmelikler üzerinde değişiklik önerileri üzerinde 
çalışma yapmak üzere Yönetim Kurulu’na görev ve yetki 
verildi. 
38. Genel Kurul, Yönetim Kuruluna; TMMOB Mesleki Dav-
ranış İlkelerinin, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
etkinliklerinde yönlendirici ve eğitici ilkeler olarak kabul 
edilmesi ile birlikte, bu ilkelerin tanıtılması, tartışılması ve 
geliştirilmesine yönelik; Kentsel araştırmalar için yapılanma 
oluşturmak amacıyla gerekli girişimlerin yapılmasına yönelik; 
Meslek ve uzmanlık alanları hukukunun geliştirilmesi, yet-
kilerin tanımlanması, örgütümüzde varolan mesleki çatışma 
konularının giderilmesi amacıyla yapılacak çalışmalardaki göz 
önünde bulundurulacak ilkelerin kararlaştırılması ile birlikte 
bu ilkelerin yaşama geçirilmesine yönelik; Mühendis-Mimar 
Profili Araştırmasının yapılmasına yönelik, TMMOB Ana 
Yönetmeliği’nin, kurultay deneyimlerimizle, yaygın bir değer-
lendirmeyle özlü bir yapıya kavuşturulması için yeni baştan 
yazılması konusunda çalışma yapılmasına ve bu çalışmanın 
olağan/olağanüstü bir kurultayda sonuçlandırılmasına yöne-
lik, Makina Teknik Metot Mühendislerinin Makina Mühen-
dislerinin Odası’na, Gıda ve Biyoteknoloji Mühendislerinin, 
Gıda Mühendisleri Odası’na, Deniz Ulaştırma İşletme Mü-
hendislerinin, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Oda-
sı’na, Biyomühendislerin, Kimya Mühendisleri Odası’na, 
Malzeme Bilimi ve Mühendislerinin, Metalurji Mühendisleri 
Odası’na kayıt yapılmalarına yönelik çalışmalarda bulunmak 
üzere görev vermiştir. 
Genel Kurul öte yandan, Yönetim Kurulu Çalışma Programı-
na yönelik de önerilerde bulunmuştur: TMMOB bağımsızlık, 
demokrasi, barış ve insan hakları alanındaki çalışmalarını 
etkinleştirerek diğer mesleki ve demokratik kitle örgütleriyle 
birlikteliğini pekiştirip geliştirerek sürdürmelidir. Kamusal 
alanların ele alınması, korunması, kamusal denetimlere 
olanak sağlanması için çalışmalar yapılmalıdır. 
Bu bağlamda; bölgesel ulusal boyutlu projelerin (örneğin 
GAP, Karadeniz Sahil Yolu, İstanbul Boğazı geçişleri vb.) 
mesleki, ekonomik, siyasal ve toplumsal açılardan ele alın-
ması sağlanmalı, kaynakların etkin kullanımı hususunda 
toplumun bilgilenmesi sağlanarak çeşitli çalışmaların ha-
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yata geçirilmesini önüne koymalıdır. Türkiye’nin arazi 
değerlendirmesinin (ormanlar, tarım alanları, tarihi ve 
kültürel alanlar, kıyılar, sit alanları, kentsel bölgeler 
gibi) yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak 
çalışma yapılmalıdır. Bu konuda kamu yararına çalışma-
lar hayata geçirilmelidir. Doğal kaynaklarımızın kamu 
yararına kullanılması için çalışmalar yapılmalıdır. Çeşitli 
kongre ve sempozyumlar (enerji, sanayi, konut, ulaşım 
vb.) düzenlenerek bu kaynakların etkin kullanımı ile 
ilgili çalışmaların yaşama geçirilmesini hedeflemelidir. 
Yabancı yatırımlar konusunda çalışma yapılarak ülke 
kaynakları üzerindeki etkileri araştırılmalı, toplumun 
bilgilenmesi sağlanmalıdır. Doğal kaynaklar, enerji ve 
temel endüstri alanlarında yabancı tekellerin egemen-
liğinin kırılacağı çalışmalar yapılmalıdır. Türkiye’nin enerji 
planlaması yapılarak dışa bağımlı fosil yakıtların kullanımı 
yerine çevreyi kirletmeyen yeni ve yenilenebilir (jeotermal 
rüzgar vb.) enerji kaynaklarının kullanılması yönünde ça-
lışmalar yapılmalıdır. Özelleştirmelerin durdurulması için 
özelleştirme uygulamaları izlenerek toplumsal, siyasal, eko-
nomik sonuçları değerlendirilmeli, özelleştirmelere karşı aktif 
çaba içinde olunmalıdır. Bu dönem emek kesimi örgütleri 
ile Emeğin İktisat Kongresi’nin düzenlenerek sonuçlarının 
yaşamda yer bulması için çalışmalar yapılmalıdır. Siyasal, 
toplumsal, ekonomik nedenlerle ortaya çıkan göçlerle ilgili 
çalışmalar izlenmeli ve mağduriyetlerin giderilmesi için yasal 
düzenlemelere müdahil olunmalıdır. Doğal afetler ve özellikle 
deprem konusunda sağlıklı çevre ve yapılanmayı ve mevcut 
sağlıksız denetimsiz durumu irdeleyerek kentsel, çevresel 
ve yapısal envanterleri ele alarak, irdeleyerek bu konuda 
kısa ve uzun vadeli çözümleri oluşturacak toplum yararına 
çalışmaları hedeflemelidir. TMMOB bünyesinde Afet Acil 
Birimi’nin oluşturularak hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. 
Mühendis mimarların istihdam, örgütlenme ve ekonomik, 
siyasal, sosyal hakları ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır. Bu 
konuda sendikalar ve diğer demokratik kitle örgütleriyle 
ortak etkinlikler düzenlenmelidir. İl Koordinasyon Kurulla-
rı bünyesinde oluşturulacak işyeri temsilcilikleri etkin hale 
getirilmelidir. Mühendislik-mimarlık, şehir plancılığı eğitim 
ve öğretim sempozyumu yapılarak, eğitim ve öğretim siste-
mimizin YÖK ve yeni üniversiteler yasa tasarıları ile birlikte 
ele alınması sağlanmalı, TMMOB öğrenci kurultayı yapılması 
hedeflenmelidir. Mal ve hizmet ticareti akreditasyonu ile ilgili 
olarak, üyelerimizin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, 
teknik ihtiyaçları karşılayacak çalışmalar yapılmalıdır. Birlik 
Haberleri’nin periyodik olarak yeniden yayınlanması sağlan-
malıdır. Meslek alanlarının yetkilerinin belirlenmesi mesleki 
çatışma konularına çözüm bulunması için çalışmalar yapılma-
lıdır. Emperyalizmin işgalci politikalarına karşı savaş karşıtı 
hareketler desteklenmelidir. TMMOB birimlerinin tek çatı 
altında bulunacağı ortak mekan oluşturulması hedeflenmeli-
dir. TMMOB bünyesinde basın yayın halkla ilişkiler ve hukuk 
birimlerinin oluşturulması hedeflenmelidir. Tüm çalışmalar 

gelecek dönemleri de kapsayacak biçimde planlanmalıdır.” 
Genel Kurul Kararlarını ve önerilerini, Yönetim Kurulu üye-
lerinin Oda Başkanları ile birlikte yaptıkları ortak toplantıda 
değerlendirdikten sonra Çalışma Programını hazırladıklarını 
belirten Birlik Yönetim Kurulu Başkanı daha sonra Çalışma 
Programını ve dört aylık sürede yapılanları katılımcılarla 
özetle şöyle paylaştı: 

“Çalışma programının hemen başında TMMOB Mühendislik 
Mimarlık Kurultayında karar altına alınan “TMMOB’nin Te-
mel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı” bulunuyor. Bilindiği üzere 
Temel ilkelerimiz: “TMMOB ve bağlı Odaları; Mesleki 
demokratik kitle örgütüdür. Demokrat ve yurtsever karak-
terdedir. Emekten ve halktan yanadır. Anti-emperyalisttir, 
Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin 
karşısındadır. Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her 
olayını siyasetle ilişkili görür. Barıştan yanadır. İnsan hak-
ları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından 
yanadır. Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü 
sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır. Meslek ve 
meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ay-
rılamayacağını kabul eder. Politikanın oluşturulmasında ve 
uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular. 
Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır. Bağlı 
Odaları ile birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını 
korur. Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum 
tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin 
demokratikleşmesi için çaba sarf eder. Kamuoyu oluşturmaya 
yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır. Demokratik Kit-
le Örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik 
işbirliği içerisindedir.” şeklinde. 
Çalışma anlayışımız da: “TMMOB ve bağlı Odaları; 
Toplumdan soyutlanmış seçkin mühendis ve mimarların 
örgütü değil, aksine toplumun içinde yer alan, onun bir 
parçası olarak toplumla etkileşim içinde bulunan, Temsili 
demokrasi alanının daraltılması ve biçimsel uygulamalar ye-
rine, birlikte düşünme, birlikte üretme ve birlikte yönetme 
mekanizmalarını güçlendirici çabalara yönelen, Rant grup-
larının otoriter, sınanamayan, hesap vermeyen yönetimlerin 
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aksine, örgüt içi demokrasisi güçlendirilmiş, seçim dışında da 
katılım mekanizmalarını yaşama geçiren, Profesyonellerin ve 
uzmanların örgütü anlayışını reddeden; aksine kitle örgütü 
niteliği ile organlarına dayalı çalışmayı yürüten, siyaset dışı 
kalma anlayışlarının tam tersine; her koşulda ve her zaman 
siyaset yapan, siyasetin dar tanımını aşan anlayışları yapıya 
egemen kılan, Üye ile ilişkilerini, devlet ve egemen kesim-
lerle olan ilişkilerinin önüne koyan, resmi otorite ile her 
türlü diyaloga ve işbirliğine açık ama işbirlikçi yaklaşımların 
dışında kalan, Örgüt işlevinin deforme edilmesi anlamındaki 
hizmet üretimini reddeden, aksine üyelerinin hizmetlerinin 
niteliğini yükseltecek düzenlemeler yapan, norm ve standart-
ları oluşturan ve bunların gelişimine hizmet edecek şekilde 
denetleyen, Egemen kesim ve egemen kesim söylemleri ile 
ters düşmeme anlayışlarını reddeden; aksine, üyesinin söz ve 
kararlarda yetki sahibi olmasını sağlayan, Kamu hiyerarşisi 
içinde yer edinme ve örgüt etkinliklerini buna bağlama an-
layışlarının yerine, örgütün kamuoyu önünde saygın yerini 
korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen, örgüt etkinliklerini 
kendi iç dinamikleri ve kendi kararları ile belirleyen, Mes-
lek örgütü kavramını, demokratik kitle örgütü özelliğinin 
önüne çıkartarak, meslekçi eğilimleri güçlendiren anlayışların 
aksine, mesleki-demokratik kitle örgütü anlayışlarını yaşama 
geçiren, Her türlü yapılanma ve örgütlerle olan ilişkisinde, 
anlamsız hiyerarşik eşitlik anlayışları yerine, ilişkilerinde 
bu yapıların toplum içindeki işlevselliklerini ölçü olarak 
alan, Hiçbir üyesinin sorununu dışlamayan, ancak üyesinin 
büyük çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışan mühendis ve 
mimarların konumları gereği, ücretli çalışan kesimlerle ve 
onların örgütleri ile ilişkilerini güçlü hale getiren, Örgütün 
uluslararası ilişkilerini güçlendiren, Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı 
tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaşama 
geçiren, bir çalışma anlayışı içerisindedir.” şeklinde belirlen-
mişti. Şimdi tüm Oda ve Şube bültenlerinde ve yayınlarında 
çalışma anlayışımızı ve temel ilkelerimizi yayımlayıp, örgütlü 
üyelerimizle bir kez daha paylaşmamız gerekiyor. 
Çalışma programızda başlıca çalışma alanları, Bağımsızlık, 
Demokrasi, Barış ve İnsan Hakları, TMMOB Örgütlülüğü-
nün Güçlendirilmesi, Oda ve İKK İlişkileri, Meslek Alanları 
ile ilgili Ülke Gerçeklerinin Ortaya Konulması, Emek Platfor-
mu, Demokratik Kitle Örgütleri ile İlişkiler ile Mühendislik 
ve Mimarlıkta Meslek ve Uygulama Alanları 
olarak tanımlandı. Ancak örgütsel birikimle bu 
çalışmaların altından kalkacağımıza inandık ve 
“Birlikte karar almak, birlikte yönetmek, birlikte 
üretme” anlayışı ile gerekli gördüğümüz Çalış-
ma gruplarını ve veya komisyonları kurduk ve 
bunları istekli Oda temsilcilerinden oluşturduk. 
Destek veren Odalarımıza ve komisyonlarda yer 
alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Dönem 
içinde gerekli gördükçe bu grup veya komisyonla-
rı arttırabileceğiz. Kamu Çalışanı Üyeler Çalışma 
Grubu, İnsan Hakları Komisyonu, Emek Platformu 

Çalışma Grubu, Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Ve Yabancı 
Mühendisler ve Mimarlar Komisyonu, Özelleştirmelerin Ve 
Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubu, Enerji Çalışma Grubu, 
Mesleki Davranış İlkeleri Komisyonu, Kentsel Araştırmalar 
İçin Yapılanma Oluşturma Komisyonu, Kentleşme Ve Ye-
rel Yönetimler Çalışma Grubu, SMM Çalışma Grubu, Gıda 
Politikaları Çalışma Grubu, Mühendislik Mimarlık Profili 
Araştırması Çalışma Grubu, TMMOB Örgütlülüğünün 
Geliştirilmesi Çalışma Grubu, TMMOB Yönetmelikleri 
Üzerine Çalışma Grubu, Afet Çalışma Grubu, BOREN Ça-
lışma Grubu, İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışma Grubu, Birlik 
Haberleri Yayın Danışma Kurulu, Emeğin İktisat Kongresi 
Çalışma Grubu, Yeni Mekana Yerleşim Komisyonu, Maden 
Yasası Çalışma Gurubu, Nükleer Enerji Çalışma Grubu, Top-
rakların Yabancılara Satışı Komisyonu ilk etapta çalışmalara 
başlayan gruplar oldu. 
TMMOB’nin etkin çalışması ve kurumsallaşması için, bu 
dönem Taslak, Tasarı ve Yasaları Takip Birimi, Hukuk Bi-
rimi, Arşiv, Dokümantasyon, Araştırma Birimi, Basın Yayın 
Birimini oluşturup geliştirmeyi de programımıza aldık. 
Bu dönem 50. yıl etkinliklerimizi, Öğrenci Üye Kurultayını 
gerçekleştireceğiz. Elektrik Mühendisleri Odası sekreterya-
lığında 5. Enerji Sempozyumu, İnşaat Mühendisleri Odası 
sekreteryalığında Trafik Kongresi ile Su Politikaları Kong-
resini, Makina Mühendisleri Odası sekreteryalığında Sanayi 
Kongresi 2005, GAP ve Sanayii Sempozyumu, Mühendislik 
Eğitimi Sempozyumunu gerçekleştiriyoruz. 
Bu dönem yayımlamayı planladığımız kitaplardan ilkini “Bir 
Döneme Tanıklık: Teoman Öztürk 1973-1980 TMMOB 
Başkanı” isimli olanı çıkardık. Her arkadaşımın bu kitabı 
edinmesi gerektiğini düşünüyorum.” 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı konuşmasında dört aylık 
sürede TMMOB’ce yapılan basın açıklamalarını da katılım-
cılara hatırlattı: 
14 Haziran 2004 : “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli-
ği’nin onurlu yürüyüşü ve dik duruşu devam ediyor, devam 
edecek.”, 21 Haziran 2004 : “ TTB’nin ve SES’in “Umuda 
Beyaz Yürüyüşü” destekliyoruz”, 23 Haziran 2004 : “Şimdi 
emekten, halktan, barıştan, bağımsızlıktan ve demokrasi-
den yana olma zamanıdır. Şimdi işgale, Nato’ya, Bush’a ve 
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Emperyalizme karşı İstanbul’da buluşma zamanıdır. Şimdi 
yan yana durma zamanıdır”, 08 Temmuz 2004 : “Yüreğimiz 
KESK Eğitim-Sen ile birlikte atıyor”, 20 Temmuz 2004 : 
“Bergama’da yasadışı ve kirletici varlığını sürdüren Nor-
mandy çalışmalarını durdurmalıdır”, 24 Temmuz 2004 : 
“Hızlandırılmış tren kazasından siyasal iktidar dersini almalı, 
kazanın sonuçlarının sorumluluğundan kaçmamalı, aksine 
sorumluluğu üstlenmelidir”, 16 Ağustos 2004 : “Bugün de 17 
Ağustos 1999’da olduğu gibi depremlere karşı hazırlıksız du-
rumdayız”, 31 Ağustos 2004 : “1 Eylül Dünya Barış Günü’nde 
Küresel Saldırıya karşı Barış, Eşitlik ve Özgürlük taleplerimizi 
hep birlikte haykıralım”, 12 Eylül 2004 : “Faşizmin adıdır 
12 Eylül”, 15 Eylül 2004 : “Toplu görüşme masasında kamu 
emekçilerinin yanındayız”, 19 Eylül 2004 : “Zonguldak’ta 
Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda Maden Mühendisi Avni 
Cinel’in katledilmesinin sorumluları emeğe saygı ve sevgiyi 
koparan ortamları yaratanlardır” 
Yönetim Kurulu üyelerinin Oda ziyaretlerini önemsediklerini 
belirten Birlik Başkanı, dört aylık sürede Çevre Mühendisleri, 
Elektrik Mühendisleri, Fizik Mühendisleri, Gemi Makinaları 
İşletme Mühendisleri, Gıda Mühendisleri, Maden Mühendis-
leri, Makina Mühendisleri, Şehir Plancıları ve Ziraat Mühen-
disleri Odalarımızı ziyaret ettiklerini, bu ziyaretlerinin bütün 
odalar tamamlanıncaya kadar süreceğini ifade etti. 
Kocaeli ve Van’da İKK bileşenleri ile dönem içinde bölge 
toplantıları gerçekleştirdiklerini söyleyen Birlik Başkanı, tüm 
İKKlarda bu toplantıları dönem boyunca sürdürmeye kararlı 
olduklarını belirtti. 
Konuşmasında, 26 Haziran 2004’te Ankara’da Bush’a, NA-
TO’ya, Emperyalizm’e Geçit Yok Mitingi, 27 Haziran’da 
İstanbul’da İşgale, Nato’ya, Bush’a ve Emperyalizme Karşı 
Büyük Buluşma, 2 Temmuz’da Ankara’da, Sivas’ın Işığı 
Sönmeyecek Mitingi, 13 Temmuz’da Ankara’da Eğitim Sen 
Kapatılamaz Mitingi, 12 Eylül’de Ankara’da 12 Eylül Darbe-
cileri Yargılansın, Demokrasi Mitingi, 25 Eylül’de Ankara’da 
KESK’in Örgütlenme hakkımıza, geleceğimize ve onurumuza 
sahip çıkmak için alanlardayız mitingi yapıldığını hatırlatan 
Birlik Başkanı, bu mitiglere TMMOB pankartı altında ka-
tılanlara teşekkür etti, katılamayanlar için ise “Sen yoktun 
bir eksiktik” sözünü hatırlattı. 
TMMOB tarafından yapılan diğer çalışmalardan da bilgi 
veren Yönetim Kurulu Başkanı konuşmasını, “Bu ülkenin 
bu ülke insanının TMMOB’ye, TMMOB’nin Odalarına, 
Odaların Şubelerine, Şubelerin size bize hepimize ihtiyacı 
var. Bu ihtiyacın yerine getirilmesi hepimizin sorumluluğun-
dadır. Sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız” sözleri 
ile tamamladı. 
Çalışma Programı ile yapılan çalışmaların değerlendirilmesi 
için yapılan görüşmelerde Yavuz Önen (Önceki Dönem Birlik 
Başkanı), Kaya Güvenç (Önceki Dönem Birlik Başkanı), 
Hüseyin Ülkü (HKMO YK Başkanı), Emin Koramaz (Makina 
M.O. YK Başkanı), Mahmut Teberik (Makina M.O. Adana 

Şube), Nevzat Uğurel (ŞPO), Kemal Ulusaler (EMO YK Baş-
kanı), Erhan Kutlu (Makina M.O. Eskişehir Şube), Mahmut 
Yılmaz (Maden MO 2. Başkanı), Erdoğan Kaynakçı (Maden 
M.O. Zonguldak İKK Sekreteri), Hüseyin Kahraman (Kimya 
MO Kırklareli İKK Sekreteri), İsmet Cengiz (Jeoloji M.O. YK 
Başkanı), Meftun Gürdallar (Makina M.O. İstanbul İKK Sek-
reteri), Atilla Çınar (Makina M.O. Ankara Şube), Fahrettin 
Çağdaş (JMO Diyarbakır İKK Sekreteri), Musa Çeçen (EMO 
İzmir Şube), Petek Ataman (Gıda M.O. YK Başkanı), Do-
ğan Albayrak (Makina M.O. İzmir Şube), İbrahim Akyürek 
(KMO Ankara Şube), İhsan Kaş (İMO Ankara Şube), Uğur 
Gönülalan (Jeofizik M.O. YK Başkanı), Melih Baki (Jeofizik 
M.O. Adana Şube), Erhan Karaçay (EMO İstanbul Şube), 
Abdullah Zararsız (Fizik M.O. YK Başkanı), Çetin Kurdoğlu 
(Jeoloji M.O. Sekreter), Oğuz Gündoğdu (TMMOB 2. Baş-
kan) sırasıyla söz alıp görüşlerini bildirdiler. 
Danışma Kurulu toplantısının kapanışında katılım sağlayan 
kurul üyelerine teşekkür eden Birlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, konuşmasını “Yaşasın TMMOB Örgütlü-
lüğü” sözleri ile tamamladı. 
Danışma Kurulu üyeleri, toplantı sırasında verilen bir 
önergenin oybirliği ile kabulü sonucunda KESK’in Yüksel 
Caddesindeki Demokrasi Kürsüsünü ziyaret etti. Ziyarette 
Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile KESK 
Başkanı Sami Evren birer konuşma yaptılar. 

TMMOB 38.DÖNEM 1. DANIŞMA KURULUNA KATILIM LİSTESİ
TMMOB Yönetim Kurulu   22
TMMOB Eski Başkanları     2
TMMOB Yüksek Onur Kurulu    2
TMMOB Denetleme Kurulu    1
TMMOB Genel Sekreterlik    4
Çevre Mühendisleri Odası      4
Elektrik Mühendisleri Odası  18
Fizik Mühendisleri Odası     2
Gemi Mühendisleri Odası     1
Gemi Makina Mühendisleri Odası    -
Gıda Mühendisleri Odası   12
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası   9
İç Mimarlar Odası      1
İnşaat Mühendisleri Odası   24
Jeofizik Mühendisleri Odası    6
Jeoloji Mühendisleri Odası   21
Kimya Mühendisleri Odası   12
Maden Mühendisleri Odası     9
Makina Mühendisleri Odası  70
Metalurji Mühendisleri Odası    5
Meteoroloji Mühendisleri Odası    1
Mimarlar Odası      1
Orman Mühendisleri Odası    3
Petrol Mühendisleri Odası      -
Peyzaj Mimarları Odası   12
Şehir Plancıları Odası     5
Tekstil Mühendisleri Odası     4
Ziraat Mühendisleri Odası   10
TOPLAM                 259
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Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki “Türkiye Cum-
huriyeti’nin Topluluk Programlarına Katılması İçin 
Genel İlkeler Üzerine Çerçeve Anlaşması”26 Şubat 
2002 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 
Türkiye’deki kurum ve kuruluşlar, Araştırma, Sağ-
lık, İstihdam ve Sosyal İşler, Teknik İşbirliği, Eğitim, 
Çevre, Girişimcilik, Bilgi Toplumu ve Gümrük alan-
larında, her katılımcı ülke gibi Türkiye’nin yıllık ai-
datını ödemesi durumunda, Topluluk Programlarına 
katılabilmektedir. Ertesi yıl program ve ajanslarına 
katılmak için Türkiye tarafından ödenmesi gereken 
katkı payının bir kısmının finanse edilmesi için, her 
yıl, diğer aday ülkelere kıyasla daha az olan, Topluluk 
Hibe Yardımı yapılmaktadır. 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve ülkemizde 
İŞKUR tarafından kullanımı önerilen AB Fonlarının, 
TMMOB ve bağlı Odalarının da ilgi alanında olduğu 
belirlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki 
ilişkilere duyarlı yaklaşan TMMOB ve bağlı Odaları, 
işsizlik yaratan süreç ile eğitim ve istihdam sağlama 
amaçlı Fon kullanımı çelişkisinin farkındadır. Bu 
bağlamda; “Yönetişim” boyutu da dikkate alınarak, 
Fonların amaçları, Fonların TMMOB’nin amaçları 
ve ilkeleri ile örtüşme durumu, Standart Hibe Sözleş-
mesi ile mali, idari, teknik ve siyasi anlamda getirilen 
yükümlülükler incelenmiş ve özellikle AB Fonlarına 
yönelik aşağıdaki hususlar belirlenmiştir. 

1. Temel ilkesi örgütsel bağımsızlık olan TMMOB ve 
bağlı Odaları, sunulan parasal kaynağın kullanımına 
yönelik proje üretimi yerine, amaçlarına uygun pro-
jeleri öncelik sıralarına göre belirleyip, öz kaynakları 
ile finanse etmelidirler. 

2. 1 Ocak 2000 itibariyle bu alanda kullanılan tüm 
standart sözleşmelerin yerine geçen ve 31 Mayıs 2003 
tarihinde güncelleştirilmiş şekli ile uygulamada olan 
“Avrupa Birliği Tarafından Finansman Sağlanan Dış 
Faaliyetler İçin Standard Hibe Sözleşmesi”ne göre, 
Avrupa Birliği’nin hangi programı ile finanse edilir-
lerse edilsinler, dış faaliyetler çerçevesinde tüm hibe 
faydalananları aynı hükümlere tabidir. Değiştirilemez 
nitelikli olarak her sözleşmenin ayrılmaz bir parça-
sını oluşturan ve Özel Koşullar ya da diğer eklerin 
hükümleri arasında bir çelişki olması halinde geçerli 
sayılan Ek II’de yer alan “Avrupa Topluluğu Tara-
fından Dış Faaliyetler Çerçevesinde Finanse Edilen 
Hibe Sözleşmeleri İçin Geçerli Genel Koşullar’ın, 
Gizlilik başlıklı 5 inci maddesi ile Hesaplar, Teknik ve 
Mali Kontroller başlıklı 16.2 inci maddesi, “Avrupa 
Komisyonu, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Bürosu ve 
Avrupa Sayıştayı personeli veya temsilcilerinin, 7 yıl 
sonrasına kadar, kayıtlar üzerinde ve yerinde, mali, 
idari ve teknik tam kapsamlı denetim yapmalarının 
taahhüt edilmesi “hükümlerini içermektedir. “Tanı-
nırlık” başlıklı 6. madde bir diğer sorun alanıdır. 

TMMOB ve bağlı Odaları, TMMOB ilkeleri ile 
örtüşmeyen bir şekilde mali, idari ve siyasi yüküm-
lülükler getirildiği için, söz konusu program kapsa-
mında proje sunmamalı ve Standart Hibe Sözleşmesi 
imzalamamalıdır. 

3. Belirlenen öncelikli projeler için öz kaynakların 
yetmemesi durumunda, öncelikle Odalar arası iş-
birliği olanakları araştırılmalıdır. Yabancı kuruluş 
ya da ülke kökenli Fonların kullanımı gündeme 
gelirse, özerkliğe ve bağımsızlığa dokunmayan hü-
kümler içeren sözleşmelerin imzalanması için Oda 
Genel Merkezleri ve sonrasında TMMOB’nin onayı 
alınmak zorundadır.

AB ve Yabancı Ülke Fonlarının 

Kullanımı Hakkında Rapor



12 

Ekim-Kasım 2004/Sayı 98

BİRLİK
haberleri

BİRLİK
haberleri

13 

Ekim-Kasım 2004/Sayı 98

BİRLİK
haberleri

BİRLİK
haberleri

Toplantı TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancının açış ko-
nuşmasıyla başladı. Öncelikle ‘Daha 
etkin, daha demokratik, daha işlevsel 
bir TMMOB örgütlülüğü için “katkı 
koymak üzere toplantıya katılan kurul 
üyelerine Hoş Geldiniz” diyen Birlik 
Başkanı, TMMOB 38. Dönem Genel 
Kurul kararları hakkında bilgi verdik-
ten sonra TMMOB 38. Dönem Çalışma 
Programını ve geçen dört aylık sürede 
yapılan çalışmaları özetledi. 

Toplantıda Ülkü Acar (Makina 
M.O.), Halil Güncan (İnşaat M.O.), 

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak Toplantısı Yapıldı

TMMOB Denizli Bölge Toplantısı Yapıldı

29-30 Eylül 1 Ekim 2004 tarihlerinde 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tara-
fından İstanbul’da gerçekleştirilen 
Deprem Şurası’nın değerlendirilme-
si, yapılacak çalışma, girişim ve ortak 
basın açıklaması yapılmasının görü-
şülmesi amacıyla Oda Başkanlarımız 
ve TMMOB Yönetim Kurulu üyele-
rinin katılımıyla 38.Dönem 2.Oda 
Başkanları ortak toplantı yapıldı. 

Deprem Şurası ve Sonuç Bildirge-
si’nin değerlendirildiği, ileriye dönük 
öneri ve çalışmaların görüşüldüğü 
TMMOB Yönetim Kurulu II.Başkanı 

OğuzGündoğdu’nun yönettiği, top-
lantıya Sayman Üye A.Betül Uyar, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Gü-
nay, Berrin Şenöz, Nilgün Çarkacı, 
Selçuk Uluata, İbrahim Vardal, Ser-
dar Ö. Kaynak, Cemalettin Küçük, 
İsmail Küçük, A.Rıza Tanrıverdi, 
M.Remzi Sönmez Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi Reşat Ünal Genel 
Sekreter M.Fikret   Özbilgin, Genel 
Sekreter Yardımcısı Hakan Genç, 
Cihan Dündar (Çevre M.O. Başka-
nı), Kemal Ulusaler (Elektrik M.O. 
Başkanı), Petek Ataman (Gıda M.O. 
Başkanı), Taner Yüzgeç (İnşaat M.O. 
Başkanı), A.Uğur Gönülalan 

(Jeofizik M.O.Başkanı), İsmet Cen-
giz (Jeoloji M.O.Başkanı), Mehmet 
Torun (Maden M.O.Başkanı) Emin 
Koramaz (Makina M.O. Başka-
nı), Mustafa Diren (Meteoroloji 
M.O.Başkanı), Mete Topgüder 
(Petrol M.O.Başkanı), Erhan De-
mirdizen (Şehir Plan.O.Başkanı), 
Feramuz Aşkın (Gemi Mak.İşl.M.O. 
II.Başkanı), Cengiz Dağdelen (Harita 
ve Kad.M.O.Yazman Üyesi), İsmail 
Türkseven (Kimya M.O.Yazman 
Üyesi), Hüseyin Savaş (Metalurji 
M.O.Yazman Üyesi), Mücella Ya-
pıcı (Mimarlar Odası Afet Komitesi 
Üyesi) katıldı.

Süleyman Boz (Mimarlar O.), Cengiz 
Süzük (Elektrik M.O.), İbrahim Doruk 
(Makina M.O.), Gökhan Fenli(Jeofi-

zik M.O.), İbrahim Gür (Ziraat M.O.), 
Hakan Kazan (Elektrik M.O.), Erol 
Gürcan (Elektrik M.O.), Feyzullah 
Başçiftçi (Orman M.O.), Oğuz Gün-
doğdu (TMMOB), Metin Karaman 
(İnşaat M.O.), Baki Remzi Suiçmez 
(TMMOB), Mehmet Sarıca (Makina 
M.O.), Hasan Karaıslı (İnşaat M.O.), 
Mehmet Atılgan (Makina M.O.), Me-
lek Ereren (İnşaat M.O.) söz alarak yeni 
dönem çalışma programı üzerine görüş 
ve önerilerini sundular. 

Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, II. Başkan 
Oğuz Gündoğdu, Yürütme Kurulu 
Üyesi Baki Remzi Suiçmez, Teknik 
Görevli Ayşegül Bildirici ve Odala-
rımızın Denizli birim yöneticileri ve 
üyeleri katıldı. 
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Adana’da İKK Bileşenleri ile Toplantı Yapıldı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
10.11.2004 tarihinde Adana İKK Bileşenleri ile toplantı 
yaptı. Toplantıda TMMOB Çalışma Programı, TMMOB 
örgütlülüğü, İKK çalışmaları, 20 Kasım “Sosyal devlet, sosyal 
adalet istiyoruz” mitingi üzerine görüşmeler yapıldı. 
Toplantıya, Hüseyin Atıcı (Adana İKK Sekreteri, MMO), 
Selbi Kırkıl (ŞPO Adana Şube Yönetim Kurulu Sekreteri), 
Sadettin Öğünç (KMO Adana Şube Başkanı), Bahadır 
Acuner (İMO Adana Şube Başkanı), Mustafa Derdiyok 
(İMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi), Zerrin Ergin-

kaya (Gıda M.O. Adana Şube Başkanı), Ayhan Barut (ZMO 
Adana Şube Başkanı), Müzeyyen Şevkin (JMO Adana Şube 
BAşkanı), Hasan Zengin ( HKMO Adana Şube Başkanı), 
Sabahattin Sakatoğlu (Mad M.O. Adana Şube Başkanı), 
Melih Baki (JFMO Adana Şube Başkanı), Murat Akcan 
(JFMO Adana Şube II. Başkanı ), Tuncay Özkul (EMO 
Adana Şube Başkanı), İbrahim Bakmaz (EMO Adana Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi), M. Selçuk Göndermez (MMO Ada-
na Şube Başkanı), Mahmut Teberik (MMO Adana Şube 
Yönetim Kurulu Sekreteri) katıldılar.  

TMMOB Yönetim Kurulu, 17.11.2004 tarihinde Ankara 
İKK Bileşenleri ile toplantı yaptı. Toplantıda, Ankara İKK 
Çalışmaları ve işleyişi üzerine görüşmeler yapıldı. 

Toplantıya, Mehmet Soğancı (TMMOB), Hakan Genç 
(TMMOB), A. Betül Uyar (TMMOB), Alaeddin Aras 
(TMMOB), Ekrem Poyraz (TMMOB), Baki Remzi Suiç-
mez (TMMOB), Selçuk Uluata (TMMOB), İsmail Küçük 
(TMMOB), Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), Ayşegül 
Bildirici (TMMOB), Yılmaz Kilim (Çevre Mühendisleri 

Ankara İKK Bileşenleri İle Toplantı Yapıldı
Odası), Olgun Yurt (Elektrik Mühendisleri Odası), Hasan 
Ali Petekbaşı (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Cem 
Artantaş (İç Mimarlar Odası), Murat Karacaoğlu (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Köksal Şahin (İnşaat Mühendisleri 
Odası), Çetin Kurtoğlu (Jeoloji Mühendisleri Odası), Meh-
met Besleme (Kimya Mühendisleri Odası), Yunus Yener 
(Makina Mühendisleri Odası), Ali Jeni Güneş (Makina 
Mühendisleri Odası), M. Onur Yılmaz (Mimarlar Odası), 
Yahya Kızılaslan (Peyzaj Mimarları Odası), Sibel Küçük 
(Şehir Plancıları Odası) katıldı.  

50. YIL ETKİNLİKLERİ 
KAPSAMINDA
İSTANBUL İKK 

50. YIL YÜRÜYÜŞÜ 
VE ONUR GECESİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu, 28 Kasım 2004 Pazar günü, 
TMMOB’nin 50. yılını Galatasaray Lisesi 
önünden başlayıp Taksim’de son bulan 
bir yürüyüşle kutladı. Yürüyüş sonunda 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu adına 
İKK Sekreteri Meftun Gürdallar tarafından yapılan 
basın açıklamasında “TMMOB’nin aydınlık yürü-
yüşünün ülke ve insanlık yararına devam edeceği, 
geçmişte olduğugibi gelecekte de hırsızlığa, hor-
tumculuğa, kamu olanaklarının yağmalanmasına 
karşı çıkılacağı” belirtilerek bu konular hakkındaki 
duyarlılık kamuyla paylaşıldı. Yürüyüşün ardından 
Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkin-
likte TMMOB İKK Sekreteri Meftun Gürdallar 
ile TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı’nın  açılış 
konuşmalarından sonra mesleğinde ve TMMOB 

üyeliğinde 50 yılını doldurmuş olan 
üyelere 50. Yıl Plaketleri verildi. 
Etkinlik plaket töreninin ardından 
Yeni Türkü grubunun sahne almasıyla 
sonlandı.  
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Yaser Arafat’ın hikayesi, 
direnmenin, başkaldırı-
nın, mücadelenin, azmin 
hikayesidir. Onun hika-
yesi dünya halklarının 
bağımsızlık mücadelesinin 
hikayesidir. Tüm dünyada 
ve Ortadoğu’da barış, 
adalet ve özgürlük için 
mücadele edenlerin ve 
Filistin halkının hikaye-
sidir. Onun ismi mazlum 
halkların,ezilenlerin, 
yoksulların, vatansız bıra-
kılanların ismidir. Onun 

mücadelesi, dünyada eşitlik ve adalet talebi-
nin meşruluğunun ve haklılığının ifadesidir. 
1974 de Birleşmiş Milletlerde yaptığı konuşmada “Bu gün 
bir elimde zeytin dalı, diğer elimde özgürlük savaşçısının si-
lahını tutuyorum. Zeytin dalını elimden düşürmeyin.” diyen 
Arafat’ın arkasından emperyalistlerin ve onların işbirlikçile-
rinin döktükleri göz yaşları koskocaman bir yalandır. “Filistin 
halkının Amerikalılara karşı ne suç işlediğini soruyorum. Ne 
yaptık ki bizimle savaşıyorsunuz?” diyen Yaser Arafat, em-
peryalistlerin ve işbirlikçilerinin timsah gözyaşlarında değil, 
mazlum halkların bağımsızlık mücadelesinde yaşayacaktır.
Bağımsızlık, onun 26 yıl aradan sonra Filistin’e ayak basar-
ken söylediği sözlerle kolaylıkla anlaşılabilir: “Filistin’in ilk 
özgür toprağına ayak basıyorum. Heyecandan başımın nasıl 
döndüğünü ve kalbimin nasıl çarptığını tahmin edemezsiniz.”
Mazlum halklar onu hep, başında kefiyesi, belinde ta-
bancası, elleriyle yaptığı zafer işareti ve eksik olmayan 
gülümsemesi ile hatırlayacak ve onu emperyalizme karşı 
yürüttükleri bağımsızlık mücadelelerinde yaşatacaktır.
Hoşça kal Yaser Arafat. Hoşça Kal “Ebu Ammar”. Hoşça kal 
İnşaat Mühendisleri Odamızın Onursal Üyesi. Emin olmalısın 
ki: Filistin halkı bir gün mutlaka kazanacak.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

YASER ARAFAT
Ağustos 1929 da doğdu. Çocukluğu Kudüs ile Kahire arasın-
da geçti. 1948 de Kahire Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği 
öğrenime başladı. 1949 da Kahire’de Filistin Öğrenci Birli-
ği’ni kurdu. 1956’ya kadar bu birliğin başkanlığını yürüttü. 
1956 da Arap İsrail savaşına katıldı. 1959 da Mısır’da İn-
şaat Mühendisliği yaptı. 1959 da arkadaşları ile birlikte El 

Fetih (Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi) örgütünü kurdu. 
İsrail hedeflerine karşı yapılan ilk askeri harekatı gerçek-
leştiren birliğe komuta etti. 1967 de Batı Şeria’da direniş 
hareketini örgütledi. 1969 da Filistin Kurtuluş Örgütü’nün 
Başkanı oldu. 1970 de Filistinli gerillaların Ürdün’ü terk 
etmeye zorlandığı, 40.000 kişinin öldüğü iç savaşta çarpıştı 
ve FKÖ nün merkezini Beyrut’a taşıdı. 1974 de FKÖ Arap 
zirvesinde Filistin halkının tek temsilcisi kabul edildi. Ka-
sım 1974 de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda konuşma 
yaptı. 1975-76 da Lübnan’a giren Suriye’ye karşı direnenler 
arasındaydı. Lübnan bölününce Filistinlilerin denetiminde 
kalan bölgede FKÖ nün devlet yapısı kazanması için çaba 
sarf etti. 1982 de Güney Lübnan’a giren İsrail’in Beyrut 
kuşatması sırasında iki ay direniş gösterdikten sonra FKÖ 
merkezini Tunus’a taşıdı. Sonra Suriye’ye geçti. 1983 de 
Suriye FKÖ uyuşmazlığı gelişince Tunus’a döndü. 1987 de 
Birinci İntifada başladı. Kasım 1988 de Filistin Bağımsızlık 
Bildirisini yayımladı. Cezayir’de bağımsız Filistin Devleti’nin 
kuruluşunu ilan etti. Gene 1988 de Avrupa Parlamentosu 
Sosyalist grubuna hitap etti. Birleşmiş Milletlerin Cenevre 
Genel Kurulu’nda konuştu. Aralık 1988 de İsrail’in var 
olma hakkını kabul edip, terörizmi kınadı. Ocak 90 da yarı 
yaşındaki Hıristiyan Filistinli Suha Tavil ile evlendi. Ağustos 
90 da Irak’ın Kuveyti işgalini destekledi. 1992 de Libya’da 
düşen uçaktan yaralı kurtuldu. 1993 de ilk Filistin İsrail 
Barış anlaşmasını imzaladı, İzak Rabin’in elini sıktı. 1994 
de 26 yıl sonra ilk kez Filistin’e ayak basıp özerk yönetimi-
ni kurdu. 1994 de İsrail Başbakanı İzak Rabin ve Dışişleri 
Bakanı Şimon Peres ile birlikte Nobel Barış Ödülü aldı. 
1996 da ilk genel seçimde Filistin Yönetimi Başkanı oldu. 
1998 de İsrail ile toprak devri anlaşması imzaladı. 1999 da 
İsrail başbakanı Ehud Barak ile barış görüşmelerine yeni-
den başladı. Temmuz 2000 de ABD Başkanı Bill Clinton 
gözetiminde Barak ile nihai barış için maraton zirve yaptı. 
İsrail Kudüs’ü paylaşmayınca anlaşmayı imzalamadı. Eylül 
2000 de İkinci intifada başladı. Aralık 2001 de İsrail’in tecrit 
politikası ile Ramallah’taki Mukata’ya hapis oldu. Mart 2002 
de İsrail’in saldırıları karşısında beş hafta boyunca ölüm 
kalım savaşı verdi. Nisan 2002 de Şaron’un “daimi sürgün” 
önerisini “Batı Şeria’yı terk etmektense ölürüm” sözleri ile 
reddetti. 2002 de ABD Başkanı Bush Arafat’ın yerine yeni 
lider seçilmesini istedi. Nisan 2003 de ABD’nin baskısıyla 
yardımcısı Mahmud Abbas’ı başbakanı yaptı. 2003 de Ara-
fatsız ilk İsrail Filistin zirvesi Ürdün’de toplandı. Ekim 2004 
de hastalandığı için Paris’e götürüldü. 11 Kasım 2004 de 75 
yaşında öldü. Yaser Arafat TMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası Onur Üyesi idi.

Hoşçakal Yaser Arafat, Hoşçakal "Ebu Ammar", 

Hoşçakal İnşaat Mühendisleri Odamızın Onursal Üyesi
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*-Birgün: Mayıs sonunda 
Olağan Genel Kurulu’nuzu 
tamamladınız. Genel Kuru-
lunuzun değerlendirmesini, 
Genel Kurulunuzda önümüz-
deki döneme ilişkin aldığınız 
kararları özetler misiniz?
M.SOĞANCI: 38. Dönem 
Genel Kurulumuz, 80 sonrası 
yapılan tüm Genel Kurullara 
göre, çeşitli gereksiz iç tartış-
maların yaşanmasına karşın, 
örgütün önünü açıcı en fazla 
karar alınan Genel Kurul oldu. İki yönetmelik kabul edildi. 
Onlarca karar alındı. Alınan kararlar içinde bu dönem ki Yö-
netim Kuruluna verilen görevler TMMOB’nin bu dönemini 
detaylandırarak belirledi. Başlıklar halinde Genel Kurul’da 
şunlar kararlaştırıldı: “TMMOB bağımsızlık, demokrasi, barış 
ve insan hakları alanındaki çalışmalarını etkinleştirerek diğer 
mesleki ve demokratik kitle örgütleriyle birlikteliğini pekişti-
rip geliştirerek sürdürmelidir. Özelleştirmelerin durdurulması 
için özelleştirme uygulamaları izlenerek toplumsal, siyasal, 
ekonomik sonuçları değerlendirilmeli, özelleştirmelere karşı 
aktif çaba içinde olunmalıdır. Emperyalizmin işgalci politika-
larına karşı savaş karşıtı hareketler desteklenmelidir.”Biz de 
Yönetim Kurulu’nda görev dağılımından sonra ilk yaptığımız 
basın duyurusunda, “TMMOB’nin onurlu yürüyüşü ve dik 
duruşu devam ediyor, devam edecek” açıklamasını yaparak 
bu dönemki niyetimizi dönemin başında, dosta düşmana 
açıkça ifade ettik.
-Birgün: TMMOB’nin önümüzdeki döneme ilişkin başlıca 
çalışma alanları neler olacak?

M.SOĞANCI: TMMOB bu 
dönem; Bağımsızlık, demokrasi, 
barış ve insan hakları, TMMOB 
örgütlülüğünün güçlendirilmesi, 
oda ve İKK ilişkileri, Meslek 
alanları ile ilgili ülke gerçeklerinin 
ortaya konulması, Emek platfor-
mu, demokratik kitle örgütleri ile 
ilişkiler, Mühendislik ve mimar-
lıkta meslek ve uygulama alanları 
konu başlıklarını başlıca çalışma 
alanları olarak belirlemiştir. Dün-
ya çapında emperyalist saldırının 

açık ifadesi olan küreselleşme olgusunun, tüm emekçilerin ve 
demokrasi yanlılarının üzerine gerek ideolojik saldırı olarak 
gerekse de yaptırımlar olarak kabus şeklinde çökmesine karşı 
duruş, ancak meslek alanlarımız ile ilgili ülke gerçeklerinin 
ortaya konulması, sorunların nedenlerinin belirtilmesi ve 
çözümlerine yönelik tespitlerde bulunulması, bunu emek ve 
demokrasi güçleri ile paylaşmanın koşullarının yaratılması, 
bu dönemin de ana çalışma konuları arasında olacaktır. 

-Birgün: Yönetim Kurulunuzun yayımladığı Çalışma 
Programının “TMMOB’nin Temel İlkeleri” bölümün-
de“;meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın 
sorunlarından ayrılmayacağını kabul eder” sözü bulunu-
yor. Bu sözün bu güne uyarlanmasını somutlaştırabilir 
miyiz?

M.SOĞANCI: TMMOB’nin temel ilkelerinin tamamı-
nı sıraladığımızda şunları görüyoruz: “TMMOB ve bağlı 
Odaları mesleki demokratik kitle örgütüdür. Demokrat 
ve yurtsever karakterdedir. Emekten ve halktan yanadır. 

“12 Mart sonrasında dağıtılmış, etkinliğini yitirmiş, yöneticilerinin sıkıyönetimle uzlaşma yaparak Genel Kurulunu engelledikleri TMMOB’nin 
yeniden işlerliğe kavuşması için geride kalan inançlı kadrolar olarak çalıştık. 1972 yılında mücadelemizin gelişmesinden tedirgin olan egemen 
güçlerin Birlik ve Odaların kapatılması yolunda Meclis’in gündemine getirdiği yasa tasarısına karşı 16 Oda biraraya geldi ve mücadele kararı 
alındı. Bu çalışmaların sekreterya görevini Odam adına yürütürken, bende etkin olan tek düşünce bizden önce görev yapan devrimci arkadaşların 
toplumsal çıkarları kişisel çıkarlardan önde tutan mücadele bayraklarını yere düşürmemek ve onların mücadelesini geliştirerek sürdürmek ve bir 
gün bu görevi daha iyi yapacak kadrolara devretmekti. Bu çabalar 1973 Nisan’ında toplanan ilk Birlik Genel Kuruluna kadar sürdü. Bu Genel 
Kuruldan sonra toplanan Birlik Yönetim Kurulu 7’ye karşı 8 oyla bana Birlik Başkanlığı görevini verdi. 1973 dönemi çalışma programında yazdığım 
“teknik eleman mücadelesi” cümlesindeki “mücadele” kelimesinin çok sert olduğunu söyleyen sağ yöneticiler, bunun yerine “çalışmaları” demenin 
daha doğru olduğunu öne sürmüş, açılan tartışma 3 saat sürmüş ve sonunda yapılan oylamada 7’ye karşı 8 oyla “mücadele” denilmesine karar 
verilmişti.” diye anlatıyor TMMOB’un unutulmaz başkanı Teoman Öztürk, o günlerden bugüne tam 21 yıl geçti.Yıllarca süren çetin mücadele-
lerle, yönetimlerde sürekliliği sağlayan devrimci, demokrat, yurtsever yönetici kadroları; örgütüne güvenen, inanmış, bilinçli ve kararlı on binlerce 
mühendis ve mimarıyla, Türkiye’de adından güvenle bahsedilen bir TMMOB var artık. TMMOB’un hem Mimarlık ve Mühendislik Haftası’nı 
hem de 50. yılını kutladığı bu günlerde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI ile TMMOB üzerine konuştuk...

50.YILINDA
TMMOB
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Anti-emperyalisttir, “Yeni Dünya Düzeni”teorilerinin, 
ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır. Siyasetin dar anlamını 
aşar, yaşamın her olayını siyasetle ilişkili görür. Barıştan ya-
nadır. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun 
korunmasından yanadır. Örgütsel bağımsızlığını her koşulda 
korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan 
alır. Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın 
sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder. Karar alma 
süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır. Bağlı Odaları ile 
birlikte, mühendis ve mimarların meslek alanlarını düzenler, 
üyesinin ve halkın çıkarlarını korur. Sanayileşme ve demok-
ratikleşme alanlarında durum tespitleri yapar, politikalar ve 
çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba 
sarf eder. Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde 
tartışmasız yer alır. Demokratik Kitle Örgütleri ve sivil top-
lum örgütleri ile ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir.” 
TMMOB bu ilkelerle diyor ki, dünyanın bu coğrafyasında ve 
akıp giden zamanın bu anında, bu döneminde işler iyi değil. 
Yaşananlar, hepimizin, tüm bireylerin, tüm yönetilenlerin 
aynı ortak paydada birleştikleri bir şekilde. Evrenin efendisi 
kararlar alıyor, kararlarını tüm yerkürede ortaklaştırıyor. 
Bunun adına Küreselleşme deniliyor. Küreselleşme, Irak’ta 
işgalle, ülkemizde sistemle eklemlenme doğrultusunda da-
yatılan yasalarda kendini gösteriyor. Bu sözle esas söylemek 
istediğimiz basittir: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, 
ya hiç birimiz.
-Birgün: Geçtiğimiz günlerde, 2 Ekim’de gerçekleştirdiği-
niz Danışma Kurulu toplantınızda özellikle “Güç görev-
ler, güçlü örgütlenmeler ile yerine getirilir.” sözü ile “Bu 
ülkenin, bu ülke insanının TMMOB’ye, TMMOB’nin 
Odalarına, Odaların Şubelerine, Şubelerin örgütlü üye-
ye, size bize hepimize ihtiyacı var. Bu ihtiyacın gerekleri 
yerine getirilmelidir.sözünü sıkça tekrarladınız. Bunları 
biraz açar mısınız?
M.SOĞANCI: Bu sözlerin yanında ayrıca “Birlikte karar 
alan, birlikte üreten, birlikte yöneten bir TMMOB” sözünü 
de söyledim. TMMOB’nin 38. döneminin çalışmalarını işte 
bu üç cümle belirleyecek diye düşünüyorum. Danışma Ku-
rulu’nda da söyledik: “Dünyada küreselleşme süreci, farklı 
evrelerden geçerek bugünkü halini almıştır ve sürekli bir 
dönüşüm içindedir. Türkiye de bu dönüşüm evrelerinin 
içinden geçerek sistemle entegrasyon süreci yaşamaktadır. 
Bu entegrasyonun ilk adımları 12 Eylül darbesiyle atılmış ve 
serbest piyasacı ekonomik modelin hakim kılınmasıyla hızlı 
bir değişim yaşanmaya başlanmıştır. İthal ikameciliğin yerine 
serbest piyasa ve ihracata dayalı büyüme modeli esas alınarak 
yeni bir gelir ve paylaşım stratejisi ortaya konmuştur. Küre-
selleşen dünya ekonomisiyle eklemlenme süreci kesintisiz 
ve düz bir hatta ilerlememektedir. Türkiye’de kapitalizmin 
yukardan aşağıya, bizzat emperyalizme bağımlı olarak inşa 
edilmesinin yarattığı kendine has devlet yapısı entegrasyon 
sürecini daha bir sancılı hale getirmiştir. Sermaye sınıfının 

devletle özdeş olmaması, sermaye kesimlerinin kendi içinde 
farklılaşmış olması ve gelişmiş bir askeri bürokratik yapının 
bulunması, Türkiye’deki egemen bloğun kendine özgü bir 
yapısını belirlemektedir. Uluslararası mali sermayenin ve 
Çok Uluslu Şirketlerin önderliğinde ilerleyen küreselleşme 
süreci Türkiye’deki egemen bloğun farklılaşmış çıkarlarıyla 
örtüşmemektedir. Bu durum kronik bir kriz olgusunu do-
ğurmaktadır. Krizin patlak verdiği dönemlerden hegomonik 
olarak çıkan kesimlerin kendi rengini verdikleri alacalı bir 
süreç işlemektedir.”İşte böylesi bir dünya ve Türkiye’de nefes 
verme alma alanı olarak gördüğümüz TMMOB’ye halkımızın 
ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın yüklediği görevler güçlü örgütlen-
meler ile yerine getirilebilir. Güçlü görevleri yerine getirecek 
mesleki demokratik kitle örgütleri birlikte karar alma, birlikte 
üretme, birlikte yönetme anlayışı ile yollarına devam etmek 
durumundadır. Söylediklerimiz bundan ibarettir. 
-Birgün: Yönetim Kurulunuzun şekillenmesinden bu yana 
geçen dört ayda yapılanlardan bahseder misiniz?
M.SOĞANCI: Burada isterseniz gerçekleştirdiklerimizi değil 
de, yaptığımız basın açıklamalarının başlıklarını söyleyeyim. 
Bunlar dört aylık sürede, aynı zamanda TMMOB’nin günde-
mini de belirleyen olgular. Ard arda okununca TMMOB’nin 
ülkenin bu gününe denk gelen bu dönemde ne demek iste-
diğini daha net anlatabiliyor. Şunları kamuoyu ile paylaştık:
”TTB’nin ve SES’in “Umuda Beyaz Yürüyüşü”nü destekli-
yoruz. Şimdi emekten, halktan, barıştan, bağımsızlıktan ve 
demokrasiden yana olma zamanıdır, şimdi İşgale, Nato’ya 
Bush’a ve emperyalizme karşı İstanbul’da buluşma zama-
nıdır, şimdi yan yana durma zamanıdır. Yüreğimiz KESK 
Eğitim-Sen ile birlikte atıyor. Bergama’da yasadışı ve kirletici 
varlığını sürdüren Normandy çalışmalarını durdurmalıdır. 
Hızlandırılmış tren kazasından siyasal iktidar dersini almalı, 
kazanın sonuçlarının sorumluluğundan kaçmamalı, aksine 
sorumluluğu üstlenmelidir. Bugün de 17 Ağustos 1999’da 
olduğu gibi depremlere karşı hazırlıksız durumdayız. 1 Eylül 
Dünya Barış Günü’nde Küresel Saldırıya karşı Barış, Eşitlik 
ve Özgürlük taleplerimizi hep birlikte haykıralım. Faşizmin 
adıdır 12 Eylül. Toplu görüşme masasında kamu emekçile-
rinin yanındayız. Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kuru-
mu’nda Maden Mühendisi Avni Cinel’in katledilmesinin 
sorumluları emeğe saygı ve sevgiyi koparan ortamları yara-
tanlardır. TMMOB 13 Ekim 2004 de İstanbul’da “İnsanca 
yaşanacak ücret, iş güvencesi, herkese eşit-ücretsiz sağlık 
hakkı” istediği için yargılanacak “Dostları”nın yanındadır. 
“Yani TMMOB, emek ve demokrasi mücadelesinde bu dört 
ayda da yol arkadaşlarının yanındaydı. 
-Birgün: TMMOB’nin çeşitli toplumsal olaylarda birlikte 
yürüdüğü meslek birlikleri, emek örgütleri, demokratik 
kitle örgütleri ile ilişkileri bu dönem nasıl olacak? Gele-
neksel TMMOB tavrında bir değişiklik var mı?

M.SOĞANCI: Geleneksel tavırda bir değişiklik tabi ki yok. 
Bu dönemde de geçmiş dönemlerde olduğu gibi TMMOB’nin 
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dost örgütlerle ilişkileri, Genel Kurulları-
mızca belirlenmiş ilkelerimizle yürüyecektir. 
Şunu söylemeliyim. TMMOB’nin Temel İl-
kelerinin devamı olan Çalışma anlayışında 
açıkça belirlenmiştir ki: TMMOB ve bağlı 
odaları her türlü yapılanma ve örgütlerle 
ilişkilerinde, anlamsız hiyerarşik eşitlik 
anlayışları yerine, ilişkilerinde bu yapıların 
toplum içindeki işlevselliklerini ölçü olarak 
alan, hiçbir üyesinin sorununu dışlamayan, 
ancak üyesinin büyük çoğunluğunu oluştu-
ran ücretli çalışan mühendis ve mimarların 
konumları gereği, ücretli çalışan kesimlerle 
ve onların örgütleri ile ilişkilerini güçlü hale 
getiren bir çalışma anlayışı içerisindedir. 
Bu dönemde yapılacak olan, bu örgütlerle 
ilişkilerin sağlıklı yürütülmesinde, örgüt 
içi demokratik merkeziyetçi karar alma 
mekanizmalarını olması gerektiği biçimde 
işletmektir. TMMOB, yol arkadaşlarını iyi 
bilir ve o güzel güne kadar, onlarla birlikte 
yürüyecektir. Bunu yol arkadaşlarımız za-
ten bilmektedir.

-Birgün: Son olarak 50. yılınızla ilgili 
söylemek istedikleriniz var mı?

M.SOĞANCI:Kuruluşunda 10 Odası 
ve yaklaşık olarak 8.000 üyesi bulunan 
TMMOB’nin, bugün Oda sayısı 23’e, üye 
sayısı ise 250.000’e ulaşmıştır. TMMOB’ye 
bağlı Odalara 50 kadar mühendislik, mi-
marlık ve şehir plancılığı disiplininden 
mezun olan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları üyedir. 50 yıl bizim gibi ülke-
lerde süreklilik bakımından ciddi bir süre. 
Az önceki sorularınıza verdiğim yanıtlar-
da da TMMOB’nin bugün kendini nasıl 
gördüğünü tanımlamaya çalıştım. 50. yıl 
etkinliklerimizle de, TMMOB’nin bu 
gününe doğru akan o onurlu geçmişini 
tanımlamaya ve belgelemeye çalışıyoruz. 
Kısacası resmi tarih ile gerçek tarihini 
bir arada gün yüzüne çıkarmaya çalışıyo-
ruz. Buna katkı koymak isteyen herkese 
kapımız açık. Ben TMMOB tarihini, bir 
anlamda Türkiye demokrasi mücadelesinin 
de tarihi olarak görüyor ve belgelenmesi 
gerektiğini düşünüyorum. 

(*)Birgün Gazete'sinin 17.10.2004 
tarihinde TMMOB'nin 50.Yılı dolayısı 
ile TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ile yaptığı röportaj.

“50. YILINDA TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ FORUMU” 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
50. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde 23 Ekim 2004 günü Ankara’da “50. yılında 
TMMOB Örgütlülüğü” başlıklı forum gerçekleştirildi. TMMOB tarihine 
TMMOB içinden Bakış anlayışı ile TMMOB’nin 50. yılında tarihe not 
koymak üzere düzenlenen Forumu TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı Yönetti. 

Forumda sırasıyla ÇMO YK Başkanı Cihan Dündar, EMO YK Başkanı 
Kemal Ulusaler, HKMO YK Başkanı Hüseyin Ülkü, İçMO YK 2. Başkanı 
Hicran Özalp Belder, İMO YK Başkanı Taner Yüzgeç, JMO YK Başkanı 
İsmet Cengiz, JFMO YK Başkanı Uğur Gönülalan, KMO YK Başkanı Ereli 
Özbozkurt, MdMO YK Başkanı Mehmet Torun, MMO YK Başkanı Emin 
Koramaz, MeteoMO YK Başkanı Mustafa Diren, PeyMO YK Başkanı 
Ayşegül Oruçkaptan, ZMO YK Başkanı Gökhan Günaydın, Kaya Güvenç 
(MMO), Ersin Öncel (JMO), Bülent Tanık (ŞPO), Kadir Dağhan (GMO), 
İsmet Öztunalı (OMO), Nevzat Uğurel (ŞPO), Mücella Yapıcı (MO), İh-
san Karababa (KMO), Mustafa Atmaca (İMO), TMMOB YK 2. Başkanı 
Oğuz Gündoğdu, Seyit Çankaya (EMO), Haşim Aydıncak (EMO), Mustafa 
Gürbüz (MO), Oğuz Türkyılmaz (MMO), Mustafa Kadıoğlu (EMO), Hakkı 
Atıl (JMO), Mehmet Kayadelen (MMO), Şevki Bayraktaroğlu (JMO), Salih 
Sönmezışık (OMO) söz alıp konuştular. Forum konuşmaları TMMOB yayını 
olarak yayınlanacaktır.

“TMMOB’NİN 50. YILINDA GEÇMİŞE BAKIŞ” 

ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
50. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde 22 Ekim 2004 günü “TMMOB’nin 50. 
yılında Geçmişe Bakış” etkinliği Ankara’da ASMMMO konferans salonunda 
gerçekleştirildi.

Etkinlik TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın açılış 
konuşması ile başladı. “TMMOB’nin Kuruluş Döneminin Siyasal, Ekono-
mik, İdari Görünümü” başlıklı ilk oturumu Bülent Tanık yönetti, oturumda 
Prof. Dr. Cem Eroğul, Prof. Dr. Oktar Türel, Prof. Dr. Birgül Ayman Güler 
konuşmacı olarak yer aldılar. “Osmanlı Mühendis Mimar Cemiyetinden 
TMMOB’ye Mühendis-Mimar Örgütlenmeleri” başlıklı ikinci oturumu Ya-
vuz Önen yönetti, oturumda Prof. Dr. Feza Günergün, Çetin Ünalın, Kaya 
Güvenç konuşmacı olarak yer aldılar. “Meslek Kuruluşları ve TMMOB’nin 
Tarihine İlişkin Değinmeler” başlıklı üçüncü oturumu Kaya Güvenç yönetti, 
oturumda Yrd. Doç. Dr. Yüksel Akkaya , Dr. Ahmet Öncü, Prof. Dr. Atilla 
Göktürk konuşmacı olarak yer aldılar. Etkinlik konuşmaları TMMOB yayını 
olarak yayınlanacaktır.
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Bu yıl TMMOB’nin de T.C. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı, Çankaya 
Belediyesi, Devlet Tiyatroları ve 
Toplumsal Araştırmalar Kültür ve 
Sanat için Vakıf ile birlikte dü-
zenleyicileri arasında yer aldığı 9. 
Uluslararası Ankara Tiyatro Festi-
vali 19-30 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleşecek.

Yayımlanan program kitapçığında 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı’nın şu sözleri yer 
aldı:

TMMOB 50 yaşında!

Bu yıl 50. yılını kutlamakta olan 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB), dokuz yıldır 
büyük bir özveri ile Uluslararası 
Ankara Tiyatro Festivalini gerçek-
leştiren Toplumsal Araştırmalar 
Kültür ve Sanat için Vakıf Ankara 
Şubesi (TAKSAV) ın önerileri ile 
bu yıl bu etkinliğin düzenleyicileri 

arasında olmaktan onur duymaktadır.

Uzun geçmişine dayanan deneyim ve 
bilgi birikimi ışığında; günümüzün yüklü 
gündemi ve sorunları karşısında; mesleki, 

demokratik, kitle örgütü olmanın sorum-
luluğuyla, üyelerinin sorunlarının halkın 
sorunlarından ayrılamayacağı bilinciyle; 
çağdaş, bağımsız, demokratik ve sana-
yileşen bir Türkiye özlemiyle, halktan 
ve emekten yana tavır alan ve bu doğ-
rultuda politikalar üreten ve mücadele 
veren TMMOB, 50. yılında da, bundan 
sonra da, bu onurlu yürüyüşüne devam 
edecektir.

Bağlı 23 odası, odalarına kayıtlı ikiyüzelli-
bini aşkın üyesi ile çalışmalarını sürdüren 
TMMOB; 50. yılında, böylesi bir kültür 
ve sanat etkinliğinin içinde bulunmaktan, 
bu etkinliği düzenleyen ve izleyenlerle 
yaşamın bir bölümünü paylaşmaktan 
mutluluk duymaktadır. 

Tiyatro Festivalimizin ondokuzuncu, 
yirmidokuzuncu yıllarında buluşma 
dileğiyle...

Mehmet SOĞANCI

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

9. ULUSLARARASI ANKARA 
TİYATRO FESTİVALİ 

19-30 KASIM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİ

TMMOB ARŞİVİ 

HİZMETE GİRDİ
TMMOB Arşivi, 50 yıllık geçmişimizde 
yayımlamış olduğumuz tüm Birlik Haber-
leri, TMMOB Bültenleri, Kitaplar, diğer 
TMMOB Yayınları, Çalışma Raporları, 
Genel Kurul Bildirgeleri, Genel Kurul 
Divan Tutanakları, Yönetim Kurulu 
Kararları, Yönetim Kurulu Tutanakları 
gibi yayınların internet üzerinden ulaşı-
labilir kılınmasını amaçlıyor. Bu amaç 
kapsamında, 30.000 sayfa doküman tara-
narak internete aktarılmıştır. TMMOB 
Arşivi’ne http://arsiv.tmmob.org.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz. 

TMMOB, DÜZENLEYİCİLERİ
ARASINDA OLDUĞU 

TİYATRO FESTİVALİ’NDE 
OYUN İZLEDİ

TMMOB’nin 50. Yıl etkinlikleri 
çerçevesinde düzenleyicisi oldu-
ğu 9. Uluslararası Ankara Tiyat-
ro Festivali kapsamında, “Seyir 
Defteri Julia” oyunu TMMOB 
için sahnelendi.1920’li ve 30’lu 
yıllarda Almanya’da faşizmin 

yükselişini konu alan oyun, 28 Ka-
sım 2004 tarihinde Ankara’da Şinasi 
Sahnesi’nde Tiyatro Pera oyuncuları 
tarafından sergilendi. Oyunu beşyüzü 
aşkın bir katılımla TMMOB ve bağlı 
Oda Yöneticileri, TMMOB Çalışma 
Grubu üyeleri ile TMMOB çalışanları 
birlikte izledi.
Oyunun ardından TMMOB tara-
fından Tiyatro Pera oyuncularına 
plaket verildi. Tiyatro Festivali’ne 
katkılarından dolayı da Toplumsal 

Araştırmalar 
Kültür ve Sa-
nat için Vakıf 
(TAKSAV) 
t a r a f ı n d a n 
bir plaketle 
TMMOB’ye te-
şekkür edildi.  
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05 Ekim 2004 Salı

TMMOB Yürütme Kurulu Jeoloji 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunu 
ziyaret etti. Ziyarete TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Say-
man A.Betül Uyar, Yürütme Kurulu 
Üyeleri Alaeddin Aras, Ekrem Poyraz, 
Baki Remzi Suiçmez, Yönetim Kurulu 
Üyesi İbrahim Vardal, Genel Sekreter 
M.Fikret Özbilgin, Genel Sekreter Yar-

TMMOB'nin yaptığı ziyaretler

05 Ekim 2004 Salı

-DİSK’e bağlı Emekli-Sen Genel Baş-
kanı Veli Beysülen ve Yönetim Kurulu 
üyeleri Birliğimizi ziyaret ederek yeni 
Yönetim Kurulumuzu kutladı. Emek-
li-Sen Yöneticileri görüşmede 50.000 
dolayında üyeleri olduğunu, çalışanla-
rın ve emeklilerin kazanılmış haklarına 
karşı saldırıların olduğu bir dönemden 
geçildiği bu nedenle topluca bir müca-
dele edilmesi gerektiği ve “Demokrasi 
Mücadelesinden Emekli Olunmaz” 
sloganıyla mücadelelerini sürdürdük-
lerini ifade ettiler.

-BTS Genel Başkanı Fehmi Kütan 
Birliğimizi ziyaret etti. Görüşmede 
Sakarya-Pamukova’da yaşanan tren 
kazası ile ilgili son gelişmeler hakkında 
bilgi aktardı.

01 Kasım 2004 Pazartesi

-Barış için Aydın Girişimi temsilcileri 

dımcısı Hakan Genç ve Teknik Görevli 
Ayşegül Bildirici katıldı.

12 Ekim 2004 Salı 

TMMOB Yürütme Kurulu Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Yöne-
tim Kurulunu ziyaret etti. Ziyarete 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı , Sayman A.Betül 
Uyar, Yürütme Kurulu Üyeleri Alaed-

din Aras, Ek-
rem Poyraz, 
Yönetim Kuru-
lu Yedek Üyesi 
Reşat Ünal, 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Ha-
kan Genç ve 
Teknik Görevli 
Ayşegül Bildiri-
ci katıldı.

5 Kasım 2004 Cuma
-TMMOB Yürütme Kurulu üyeleri 
Jeofizik Mühendisleri Odası’nı ziyaret 
etti.  Ziyarete Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Soğancı, Sayman A.Betül 
Uyar,  Hüseyin Yeşil, Ekrem Poyraz, 
Alaeddin Aras, Baki Remzi Suiçmez 
katıldı.

18 Kasım 2004 Perşembe
TMMOB Boren Çalışma Grubu üyeleri 
BOREN Yönetim Kurulu Başkanı Erk 
İnger’i ziyaret etti. Ziyarete TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras, 
Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Vardal, 
BOREN Temsilcisi Funda Altun ve 
Çalışma Grubu üyelerinden İhsan Dur 
(Jeofizik Mühendisleri Odası), Talat 
Çamlıdere (Metalurji Mühendisleri 
Odası), Agah Köker (Kimya Mü-
hendisleri Odası) katıldı.

TMMOB'ye yapılan ziyaretler
Birliğimizi ziyaret etti.

05 Kasım 2004 Cuma 

-Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Bir-
liğimizi ziyaret etti. 

08 Kasım 2004 Pazartesi

-Çiftçi Sendikaları Birliğimizi ziyaret 
etti.

-Alevi Bektaşi Federasyonu Yönetim 
Kurulu Üyeleri Birliğimizi ziyaret etti

09 Kasım 2004 Salı

-KESK MYK Üyesi Mustafa Ecevit 
KESK’in hazırladığı Sosyal Program 
Taslağı üzerine görüş alışverişinde bu-
lunmak üzere Birliğimizi ziyaret etti.

22 Kasım 2004 Pazartesi

-Türkiye Ormancılar Derneği Birliği-
mizi ziyaret etti.

-BOREN temsilcimiz Funda Altun 
Birliğimizi ziyaret etti. 
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TMMOB 13 EKİM 2004'DE İSTANBUL’DA 
“İNSANCA YAŞANACAK ÜCRET, İŞ GÜ-
VENCESİ, HERKESE EŞİT-ÜCRETSİZ SAĞ-
LIK HAKKI” İSTEDİĞİ İÇİN YARGILANAN 
“DOSTLARI”NIN YANINDADIR 

İstanbul Tabip Odası ve 11 sendika, meslek örgütü ve sivil 
toplum örgütünden toplam 85 kişi 255 yıla kadar ceza tale-
biyle 13 Ekim 2004’de İstanbul’da yargılanıyor.

85 kişi İstanbul’da, “Sağlık alanında, bugünün sorumlusu 
olan son yirmi küsur yıldır uygulana gelen politikaların 
devamı anlamındaki yasal düzenleme girişimlerinin dur-
durulması, genel bütçeden Sağlık Bakanlığı’na ayrılan 
payın %10’a çıkarılması, sağlık çalışanlarının emeklerinin 
karşılığını alması, özlük hakları, iş güvencesi ve halkın eşit, 
ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hizmetinin sağlanması” taleplerini 
dile getirdikleri için yargılanıyorlar.

Önce 5 Kasım’da tabipler, sağlık emekçileri iş bırakırlar. 
Sonra yargılanan insanların örgütleri, sağlık emekçileri, ta-
bipler hep birlikte, 22 Aralık’ta İstanbul Tabip Odası’nda 
yapılan basın toplantısında bulunurlar. Topluca, en demok-
ratik haklarını kullanarak, bir yanlışlığı anlatırlar, nasıl ol-
ması gerektiğini, taleplerini kamuoyu ile paylaşırlar. 

Derler ki:

“Ülkemizde kaynaklar borç faizi olarak aktarılmakta, bu 
kaynaklar bilim, akıl ve vicdan yardımıyla oluşturulmuş 
bir sağlık hizmet ortamına dönüştürülememektedir. Sonuç 
olarak pek çok bebeğimiz bir yaşına gelmeden ölmekte, 
pek çok anne doğum sırasında yaşamını kaybetmekte, ön-
lenebilir pek çok hastalık nedeniyle yüksek sayıda ölüm ve 
sakatlık oluşmaktadır. İnsanlarımız nitelikli sağlık hizmetine 
ulaşamadıklarından sağlık hizmeti sunanlar bu sistemin süre 
gitmesinden mutsuzdurlar. Elbette bu durum değişmelidir 
ve herkes hak ettiği hizmeti, gerektiği anda, finansal ve diğer 
kaygılar olmadan ulaşabilmeli, hizmet sunanlar emeklerinin 

karşılığını alabilmelidirler. Bunun için bazı temel koşullar 
vardır: Sağlığa ayrılan kaynağın artırılması gibi”

Derler ki:2004 bütçesinde halkın sağlık hizmetlerindekbek-
lentilerine, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin özlük hak-
larının iyileştirilmesine, bölgeler arası eşitsizliği giderecek 
sağlık politikalarına yer yoktur. Hükümet tercihini halktan 
yana değil, IMF’den, Dünya Bankası’ndan yani sermaye-
den yana kullanmıştır. Türkiye’de sağlık sisteminde finans 
yetersizliği yaratılmıştır. İki büyük sağlık hizmeti üreticisi 
kurumun; Sağlık Bakanlığı ve SSK’nın finansal kaynakları 
iyice kısıtlanarak  neredeyse hiçbir yatırım yapamaz hale 
getirilmiştir. Diğer taraftan da, sağlık hizmeti veren özel 
kuruluşların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için özel 
teşviklerle ve kamu personelinin özele sevki uygulama-
sıyla bu kuruluşlara kaynak aktarımı yoluna gidilmiştir. 
1989 yılında özelden sağlık hizmeti almak için kamudan 
aktarılan kaynak oranı %1.5 iken bu oran 1998 yılında % 
24.3’e yükselmiştir. AKP hükümetinin gündeminde olan 
Kamu Yönetimi Temel Kanunu taslağı ile  sürmekte olan 
uygulamalar meşrulaştırılmak istenmektedir. İş güvence-
mizin ortadan kaldırılacağı, devletin sosyal yönünün yok 
edileceği, kamu hizmetlerinin ticarileşeceği bu yasal dü-
zenlemeler halk ve emekçi karşıtı politikalardır. “Sağlıkta 
Dönüşüm Programı” Kamu Yönetimi Temel Kanunu hazır-
lığının bir parçasıdır. Amaçlanan; Devletin, sağlık hizmeti 
vermekten elini çekerek “sağlık hizmetlerinin standardını 
ve sağlık politikalarını belirleyen, denetleyici ve düzenle-
yici” bir görevle sınırlanmasıdır. Kısaca yapılmak istenen, 
doğuştan kazanılmış ücretsiz, eşit ve nitelikli olması gereken 
halkın sağlık hakkının gasp edilmesidir. Sağlık hizmetinin 
piyasa koşullarına terk edilmesi, sağlık emekçilerinin per-
formansına göre ücretlendirilerek iş güvencesiz, kölelik 
koşullarında çalıştırılmasıdır. Yapılması istenen bu yasal 
düzenlemelerin ortak yönü; kamu hizmeti alanının daral-
tılması, kamu kaynaklarının direkt veya dolaylı yollarla 
özel sektöre aktarılması, çalışanların iş güvencelerinin 
ortadan kaldırılarak sözleşmeli personel uygulamasına 

TMMOB İstanbul'da "Yaşanacak Ücret, İş Güvencesi, 
Herkese Eşit-Ücretsiz Sağlık Hakkı" İstediği İçin 

Yargılanacak Dostları"nın Yanındadır

İstanbul’da, “Sağlık alanında, bugünün sorumlusu olan son yirmi küsur yıldır uygulana gelen politikaların 
devamı anlamındaki yasal düzenleme girişimlerinin durdurulması, genel bütçeden Sağlık Bakanlığı’na ayrılan 
payın %10’a çıkarılması, sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını alması, özlük hakları, iş güvencesi ve 
halkın eşit, ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hizmetinin sağlanması” taleplerini dile getirmek üzere basın toplantısı 
yapan İstanbul Tabip Odası ve 11 sendika, meslek örgütü ve sivil toplum örgütünden toplam 85 kişinin 
yargılanması üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı bir basın açıklaması yaptı.



22 

Ekim-Kasım 2004/Sayı 98

BİRLİK
haberleri

BİRLİK
haberleri

23 

Ekim-Kasım 2004/Sayı 98

BİRLİK
haberleri

BİRLİK
haberleri

geçilmesidir. Hedef küresel sermayenin 
sömürü alanlarını genişletmektir. IMF, 
DB ve DTÖ politikalarına uygun bir 
yapısal düzenleme yaratmaktır. Oysa 
hepimiz biliyoruz ki, ülkemizi kasıp ka-
vuran işsizliğin, yoksulluğun kaynağı bu 
politikalardır.” 

Sözlerini de şöyle bitirirler:

“Ücretimiz, iş güvencemiz ve sağlık 
hakkı için 24 Aralık 2003’te GÖREV-
DEYİZ”

İşte bütün hikayenin aslı, yargılanmala-
rının esası budur.

TMMOB 13 Ekim’de İstanbul’da, 
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği 
(HAYAD) Yönetim ve Denetleme 
Kurulu asıl ve yedek Üyelerinin, Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 
(KESK) Genel Merkez Yönetim Kuru-
lu Üyelerinin, Devrimci İşçi Sendika-
ları Konfederasyonu (DİSK) Yönetim 
Kurulu Üyelerinin, Hak-İş Marmara 
Bölge Başkanının, Türk-İş 1. Bölge 
Başkanının, DİSK Devrimci Sağlık İş 
Sendikası Yönetim Kurulu Üyelerinin, 
İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu 
Üyelerinin, İstanbul Diş Hekimleri Oda-
sı Yönetim Kurulu Üyelerinin, İstanbul 
Veteriner Hekimler Odası Başkanının, 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sen-
dikası İstanbul-Aksaray, Bakırköy, Şişli 
Şubeleri Yönetim Kurulu Üyelerinin, 
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu 
Üyelerinin, kısacası yürekleri insanlık 
ve emek için atanların, “Sağlık Hakkı 
Yargılanamaz” diyen dostlarının yanında 
olacaktır.

TMMOB, sağlık alanında çalışanla-
rın ve onların örgütlerinin, TTB’nin, 
SES’in “Özlük hakları, iş güvencesi ve 
halkın eşit, ulaşılabilir, ücretsiz sağlık 
hizmetinin sağlanması” taleplerini des-
teklemektedir.

TMMOB, dost örgütlerin onurlu yürü-
yüşlerinin ve o örgütlerin onurlu yöne-
ticilerinin yanındadır.

Mehmet SOĞANCI

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Bu ülkede Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu kurulur. 
Beklenen Başbakanlığın bu kurula danışmak üzere raporlar hazır-
latması ya da kurulun kendiliğinden gerekli gördüğü İnsan Hakları 
konusunda hazırlayacağı raporları Başbakanlığa sunmasıdır.

Kurul, kendi katılımcılarından oluşturduğu komisyonlardan birine 
“Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar” raporunu hazırlatır. Ko-
misyonun hazırladığı rapor, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma 
Kurulu üyeleri arasında tartışılır, rapor üzerinde çeşitli değişiklikler 
yapılır ve sonunda oybirliği ile olmasa da toplantı katılımcıları 
arasında yapılan oylama sonucu rapor Danışma Kurulu üyelerince 
kabul edilir. Ancak, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kabaoğlu raporu kamuoyuna açıklar-
ken basının önünde, basın açıklaması sırasında saldırıya uğrar ve 
açıklamayı yapamaz.

TMMOB, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu’nda bir üye 
ile temsil edilmektedir. TMMOB’nin, Başbakanlık İnsan Hakları 
Danışma Kurulu raporunu açıklayan Kurul Başkanının başına 
gelenleri kabul etmesi mümkün değildir. 

Rapor ve içeriği, raporda tanımlanan hususlar TMMOB’nin de 
taraf olacağı bir şekilde kamuoyunca tartışılarak, demokratik dü-
şünce ortamının zenginleşeceği bir tarzın ortaya konulmasında 
önemli olacakken, yasal ve meşru bir kurula, hem de adı Başbakan-
lık İnsan Hakları Danışma Kurulu olan bir kurula yapılan saldırı, 
kelimenin tam anlamıyla “vahşi”. TMMOB’nin bunu anlaması 
olası değildir. Kendi kurulunun demokratik ortamlarda çalışmasını 
sağlamak zorunda olan Başbakanlık, şimdi kendine bağlı olarak 
çalışan bu Kuruldan özür dilemelidir. 

TMMOB, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. İbrahim Kabaoğlu’na yapılan “vahşi” saldırıyı, Başka-
nın şahsında tüm kurul üyelerine ve Başbakanlık İnsan Hakları 
Danışma Kurulu’na yapılmış olarak kabul etmekte ve şiddetle 
kınamaktadır.

TMMOB, bu saldırının her türlü demokratik tartışma ortamını 
engellediği ve raporun önüne geçtiği bir ortamda, gene de “Azınlık 
hakları ve kültürel haklar” konusunda görüşlerinin 1998 yılında 
gerçekleştirdiği “TMMOB Demokrasi Kurultayı” belgelerinde 
detaylı bir şekilde yer aldığını kamuoyuna duyurmaktadır.

 

Mehmet Soğancı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ANLAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL!
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Analizi (HACCP), Gıda İşletmeleri İyi Üretim Uygulamaları 
(GMP), İyi Hijyen Uygulamaları (GHP) esaslarının uygu-
lanması bir gereklilik haline gelmiştir. Çiftlikten sofraya 
güvenli gıda üretimi esasına dayalı olarak, risk analizi ve iz-
lenebilirlik gibi yeni yasada da yerini alan anlayış bir an önce 
hayata aktarılmalıdır. Özellikle izlenebilirlik sistemi olarak 
bilinen çiftlikten son ürüne kadar olan süreçte kontrol ve 
denetim büyük önem taşımaktadır. Hammaddenin üretim 
yöntemlerinin, sektörde üretim yapan tesislerin teknik ve 
hijyenik koşullarının iyileştirilmesi ve çevreye saygılı üretim 
koşullarının oluşturulması, gıda üretimi kadar gıda sanayiine 
verilen hizmetlerin de arttırılması ve iyileştirilmesini bera-
berinde getirecektir. Bu kurallara uyulmadığı takdirde gıda 
maddeleri dışsatım pazarımız her geçen gün küçülme ve 
giderek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelecektir. Önü-
müzdeki dönem, bu dönüşüm sürecinin mali boyutlarının 
da sorgulanması gereken bir dönem olacaktır. Hayvan ve 
bitki sağlığı konusunda gösterilecek ilerlemeler bu ürünleri 
doğrudan hammadde olarak kullanan gıda sanayiine de 
olumlu yansıyacaktır.

Bu yıl 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından uluslararası düzey-
de belirlenen konu “Gıda Güvencesi için Biyoçeşitlilik’tir. 
Kapitalist üretim biçimlerinin çevresel değerleri bir girdi 
olarak gören anlayışı, tarım alanlarının amaç dışı kullanı-
mı, özellikle sanayii kökenli kirlenmenin yokedici etkisi, 
biyoçeşitliliği tehdit eder duruma gelmiştir. Biyoçeşitliliğin 
azalması ise doğrudan gıda güvencesine zarar vermektedir. 
Bunun nedeni; değişik gıdalardan beslenme olanağının 
azalması, gıda üretiminin artırılamaması ve dolayısıyla 
tarımsal gelirde azalma, ekolojik sistem ve çevre üzerinde 
baskı oluşmasıdır. 

Diğer taraftan hatalı ilaç ve gübre kullanımı, genetik olarak 
değiştirilmiş organizma içeren tohum ve bunların ürünle-
rinin üretim ve ithalatının kontrolsüz olarak yapılması, 
hayvansal ve bitkisel ürünlerde kabul edilemez düzeylerde 
katkı ve kalıntıların bulunması gıda ürünlerinin güvenliğini 
tehdit etmektedir. 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde yürütülmekte 
olan ileri tarım müzakereleri kapsamında ülkemiz gibi ge-
lişmekte olan ülkelerin uygulamak durumunda bırakılacağı 
ticaret sistemi, mevcut tarımsal yapı ile gıda sanayiinin itha-

16 Ekim Dünya Gıda Günü Kutlu Olsun! 

Bugün Gıda Güvenliği Denetiminin Tek Elde Toplanacağı Bir Sistemin 

Hayata Geçirilmesi Talebimizi Yineliyoruz

16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLU OLSUN!

BU GÜN GIDA GÜVENLİĞİ DENETİMİNİN

TEK ELDE TOPLANACAĞI BİR SİSTEMİN

HAYATA GEÇİRİLMESİ TALEBİMİZİ YİNELİYORUZ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun kuruluş 
yıldönümü nedeniyle kutlanmakta olan 16 Ekim Dünya Gıda 
Günü kutlu olsun. 

Dünya Gıda Gününde, halkımıza yönelik taşıdığımız so-
rumluluklarımız gereği, Gıda Mühendisleri Odası, Kimya 
Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Ziraat 
Mühendisleri Odası temsilcilerinden oluşturduğumuz Gıda 
Politikaları Çalışma Gurubumuzun tespit ve önerilerini ka-
muoyu ile paylaşıyoruz.

Gıda güvenliği son yıllarda dünyada üzerinde en çok durulan 
konulardan biri olduğu gibi; ülkemizde de gerek üstlenmiş 
olduğumuz uluslararası sorumluluklar gerekse gelişen tüke-
tici bilinciyle doğru orantılı olarak önem verilmesi gereken 
konuların başında yer almaktadır. 

Ülkemizde gıda sektörü adına son günlerde en önemli gelişme 
5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine 
Dair yasanın yayımlanmasıdır. Bu yasa özel sektör ve kamu 
idaresini birçok yükümlülük altına sokmuştur. Gıda güven-
liğinin önemi her geçen gün yaşanan olaylarla gözler önüne 
serilmektedir. Toplum sağlığını olumsuz yönde etkilememek 
için, yasada öngörülen yönetmeliklerin katılımcı bir anlayış-
la oluşturularak bir an önce yayımlanması ve uygulamaya 
geçilmesi büyük önem taşımaktadır. Gıda denetiminin tek 
elden yürütülmesi bir zorunluluktur. Gıda yasasında tek elde 
toplanmaya çalışılan yetkilerin, Kamu Yönetimi Temel Ka-
nunu ile yeniden dağıtılarak, karmaşık hale getirilmemesi ve 
yeni bir kaos ortamı yaratılmaması gerekmektedir. Yetkileri 
elinde toplayan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın, yeniden 
yapılanmasını tamamlayarak; acilen sorumluluğunu yerine 
getirmek için ilgili meslek disiplinlerinden yeterli sayıda ele-
man istihdam etmesi ön koşuldur. İnsan sağlığı ile doğrudan 
ilgili konularda tasarruf tedbirlerinin işletilmesi gerekçesiyle 
kısıntıya gidilmesinde kamusal yarar bulunmamaktadır. 

Gerek tüketicinin güvenli ve gereği gibi beslenmesini sağlan-
ması, gerekse gelişmiş ülkelere yönelik gıda dışsatım pazarı-
mızın büyütülmesi amacıyla Kritik Kontrol Noktaları Tehlike 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, bir basın açıklaması yaparak Dünya Gıda Günü’nde 
bu alana ilişkin TMMOB görüşlerini kamuoyuna duyurdu.
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lata daha fazla bağımlı kalmasına, ulusal üreti-
min zayıflamasına ya da ekonomik kaygılarla 
çevrenin daha da kirletilmesine yol açacaktır. 
AB’ye üyelik perspektifi ise iyi kullanılmadığı 
takdirde gıda üretiminin sürdürülebilirliği 
noktasında sorunlar doğurabilecektir.

Uygulanan neoliberal politikaların bir sonu-
cu olarak, 1980’li yıllardan bu yana, tarımsal 
üretim artışı nüfus artış hızının altında kal-
maktadır. 2000’li yıllarda IMF, Dünya Ban-
kası ve Dünya Ticaret Örgütü’nün dayattığı 
“politikalar” Türkiye’yi giderek tarım ürünleri 
dışalımcısı konumuna sürüklemektedir. 

Ülkemizin artan nüfusu ve gıda sanayiinin 
ileriye dönük gelişimi açısından tarımsal 
üretim potansiyelinin, üretimin çeşitliliğinin 
ve ekolojik üretim olanaklarının arttırılması 
yönünde çaba sarf edilmesi kaçınılmazdır. Bu 
kapsamda iyi tarım uygulamaları çerçevesin-
de güvenli hammadde kaynaklı güvenilir gıda 
üretimi için önümüzdeki dönemde daha yoğun 
ve bilimsel ağırlıklı çalışmalar gerekmektedir. 
Bu sorumluluğu kamu sektörü, üniversiteler, 
araştırma kuruluşları, özel sektör, meslek 
odaları ve demokratik kitle örgütleri ortaklaşa 
taşımalı ve sürdürmelidirler. Aksi taktirde za-
man içerisinde sürdürülebilir tarımsal üretimi 
risk altına girmiş, gıda güvenliği tartışılır hale 
gelmiş, dışalıma bağımlı ve gıda dışsatımında 
sorunlar yaşayan bir ülke haline dönüşmemiz 
kaçınılmaz olacaktır. 

Bütün bu gerçeklerin ışığı altında; gıda gü-
venliği konusunda dünya ölçeğinde yaşanan 
gelişmelere paralel olarak, denetimin tek elde 
toplanacağı bir sistemin ülkemizde de kurgu-
lanması ve bir an önce hayata geçirilmesi ge-
rekmektedir. Tarımsal üretimimizin sürdürü-
lebilirliğini temin, bu potansiyele bağlı olarak 
gıda sanayiinin gelişimini sağlamak, halkın 
yeterli ve nitelikli gıdaya erişmesini sağlamak 
ve sağlıklı nesiller oluşturmak için ilgili tarafla-
rın bu sürece katılımı sağlanmalıdır. Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı’nca gıda alanında oluştu-
rulmaya çalışılan denetim sisteminin değinilen 
hassasiyetler dikkate alınarak oluşturulması 
ülkemiz yararına olacaktır. 

TMMOB, Gıda Politikaları Çalışma Grubu-
nun yapmış olduğu bu tespit ve önerileri, bir 
yandan kamu oyu ile paylaşırken, öte yandan 
konunun tüm platformlarda takipçisi olacağını 
bu açıklama ile ilgililerine duyurmaktadır.

İMO Öğrenci Üye Kurultayı 2004, 23 Ekim 2004 tarihinde “Eğitimde 
Eşitsizlik ve Yabancılaşma” başlığı altında ve bini aşkın İMO Öğrenci 
Üyesinin katılımı ile Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 
gerçekleştirildi. Etkinlik açılışında sırasıyla İMO Ankara Şube YK Baş-
kanı Kemal Türkaslan, İMO İstanbul Şube YK Başkanı Cemal Gökçe, 
ODTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tokyay, İMO 
YK Başkanı Taner Yüzgeç ile TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 
konuşma yaptılar. 

Konuşmasına “Buradan muhteşem görülüyorsunuz” sözleri ile başlayan 
Soğancı, özetle “İMO’nun bu tarihi gününe TMMOB Yönetim Kurulu 
olarak tanıklık etmeye geldik. Bu tarihi günü yaratan katılımınızla esas 
olarak sizlersiniz, ama birlikte üretmek, birlikte karar almak, birlikte yö-
netmek anlayışı ile bu günü hazırlayan ve Türkiye’nin dört bir yanından 
sizleri buraya getirerek bu günü gerçekleştiren İMO Şube Yöneticileri 
ile Genel Merkez Yöneticilerini burada kutluyorum. Irak’ta yüreği susan 
çocukta, Türkiye’de uyum adı verilen eklemlenme yasalarında kendini 
gösteren Küreselleşmenin ideologlarına karşı ideolojik bir mücadelenin 
yürütülmesi önemlidir ve bu kurultayda söyleyeceğiniz her söz ve birlikte 
yapacağınız mutabakatların yöneticiler eliyle kamuoyuna duyurulması bu 
mücadelenin parçası olacaktır. TMMOB’nin bu gün kamu oyu önünde 
saygın bir adı varsa, bunun esas nedeni kendi yarattığı ilkelerine ve 
çalışma anlayışına titizlikle sahip çıkmasıdır. İleride üyesi ve hatta yö-
neticisi olacağınız bu örgütün ilkelerine titizlikle sahip çıkın ve onları 
iyiden, doğrudan yana geliştirin.” şeklinde konuştu. Öğrenci üyelerle 
Adnan Yücel’in “Bitmedi daha sürüyor o kavga, ve sürecek, Yeryüzü 
aşkın yüzü oluncaya dek” şiirini paylaşan TMMOB YK Başkanı Mehmet 
Soğancı, sözlerini Yevtuşenko’dan yaptığı alıntı ile tamamladı: “Gençlere 
yalan söylemek yanlıştır. Yalanların doğru olduğunu göstermek yanlıştır. 
Gençler anlar ne demek istediğinizi. Gençler halktır. Onlara güçlüklerin 
sayısız olduğunu söyleyin. Yalnız gelecek günlerin değil, bırakın da ya-
şadıkları günleri de açıkça görsünler. Engeller vardır deyin. Kötülükler 
vardır. Ama varsa var ne yapalım: Mutlu olmazlar ki değerini bilmeyenler 
mutluluğun. Gençler, rastladığınız kusurları bağışlamayın, tekrarlanırlar 
sonra, çoğalırlar ve ilerde çocuklarımız, öğrencilerimiz bağışladık diye o 
kusurları, bizi bağışlamazlar.” 

Etkinlikte TMMOB YK 2. Başkanı Oğuz Gündoğdu, Yürütme Kurulu 
üyesi Alaaddin Aras, Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Orcan, TMMOB 
Genel Sekreteri Fikret Özbilgin de bulundular. Kurultay Oda ve Şube 
Öğrenci Üye Komisyon Raporlarının sunumundan sonra yapılan forumla 
sürdürüldü. Akşam Gençlik Şöleni yapıldı.  

    

TMMOB Yönetim Kurulu "İMO Öğrenci Kurultayı 
2004" Etkinliğine Katıldı
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Siyasal iktidarca hazırlanarak TBMM gündemine getirilen 
“Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık ünitelerinin Sağlık 
Bakanlığı’na devredilmesine dair kanun tasarısı” ile Sosyal 
Sigortalar Kurumuna ait sağlık birimleri, hastaneleri, taşınır 
taşınmaz tüm malları, demirbaşları ve tüm çalışanları her 
türlü hak ve yükümlülükleri ile birlikte Sağlık Bakanlığına 
devrediliyor.

TMMOB bu şekilde bir yasanın çıkarılmasına, SSK hasta-
nelerinin Sağlık Bakanlığına devrine karşıdır. Neden?

SSK hastanelerinin devrine ilişkin tasarının gerekçesinde 
siyasal iktidar, Anayasa’nın 56. maddesinde sağlık ku-
ruluşlarının tek elden planlanarak hizmet sunulmasının 
öngörülmüş olmasını ve böylece sağlık hizmetlerinin tek 
elden yürütülmesi halinde kaynakların daha etkin ve verimli 
kullanılmasının sağlanacağı, kaynak israfının önleneceği ve 
uygulama birliğinin sağlanacağı belirtiyor. 

Oysa ki; işçilerin primleri ile ortaya çıkan SSK sağlık hizmet 
kurumlarına el koyma anlamındaki bu taslağın yasalaşması 
ile ne olacağı bellidir: Siyasal iktidarın daha üç ay önce 
TBMM’ye gönderdiği Kamu Yönetimi Temel İlkeleri 
Kanunu Tasarısı’na göre Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti 
sunmaktan tamamen çekilecektir. Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı eğitim hastaneleri dışındaki bütün sağlık kurumları 
il özel idareleri aracılığıyla yüzlerce parçaya bölünerek ve 
işletmeler haline getirilerek piyasaya sunulacaktır. Kısaca-
sı sağlık özelleştirilecektir. Bu süreçte SSK hastanelerinin 
devri, mevcut sistem içinde sağlık hizmetine ulaşmada 
zorluk çeken SSK&’lı çalışanların büyük bir kesiminin 
sağlık hizmetlerini hiç alamayacak bir duruma gelmeleri 
sonucunu yaratacaktır. 

Türk Tabipleri Birliği de SSK gerçeğini şöyle tanımlıyor: 
“’SSK’nın Sağlık Bakanlığı’na devri ile kamunun sağlığını 
koruyucu girişimlerde bulunulduğu gerekçesi tamamen 
yanılsamadır. SSK’nın bir kamu niteliğinde sağlık kuru-
luşu olarak 11’i eğitim hastanesi olmak üzere 147 yataklı 
hastanesi ve toplam 573 sağlık tesisi bulunmaktadır. Bu 
tesislerde 33.000 yatakla hizmet sunulmaktadır. 2003 
yılında 68.000.000 poliklinik yapılmış, 606.000 hasta yatı-
rılarak tedavi edilmiş, 211.000 doğum gerçekleştirilmiştir. 
Yatak doluluk oranı %70.9 olarak gerçekleşmiştir. SSK bu 
hizmeti toplam sağlık çalışanlarının %8.5’u ile gerçekleş-
tirmiş ve 35.000.000 insana sağlık hizmeti sunmuştur. SSK 
hastanelerinin etkin ve verimli olmayışı gibi bir argümanın 

kullanılması en kibar ifade ile doğru değildir.”

TMMOB bu taslağa karşıdır: Çünkü, ilgili meslek ör-
gütlerinin ve sağlık alanında çalışanların örgütlerinin de 
ortaklaştırdığı şekilde TMMOB, “Sağlık Sorunu” ile ilgili 
olarak demektedir ki:

Sağlık hizmeti kamusal niteliktedir. Sosyal devlet anlayışı 
içinde herkese adil ve erişilebilir yeterli sağlık hizmeti su-
nulmalıdır. Bütçeden sağlığa yeteri kadar pay ayrılmalıdır. 
Sağlık hizmeti sunumu ile finansmanı birbirinden ayrılma-
yarak, hizmet kamu tarafından verilmelidir. Sağlık giderleri 
genel bütçeden karşılanmalıdır. Sağlık Bakanlığı ve SSK’ya 
ülke ihtiyaçlarına göre sağlık yatırımı yapması imkanı ta-
nınarak, yeterli kaynak tahsis edilmelidir. Koruyucu sağlık 
hizmetlerine öncelik verilmeli, koruyucu sağlık hizmetin-
den tedavi edici sağlık hizmetine sevk zinciri oluşturularak, 
kuyruklar azaltılmalıdır. Farklı gelişmişlik ve gelir düzeyine 
sahip, sağlık yönetimi konusunda yeterli bilgi birikimi ve 
alt yapısı olmayan yerel yönetimlere hastaneler devredil-
memelidir. Kamu kaynaklarını adil ölçülerde kullanıma 
sunabilen, ulaşılabilir ve çağdaş hizmet verebilen, sosyal 
yardım ve sosyal hizmetler sistemi ivedilikle sosyal tarafların 
eşit olarak temsil edildiği özerk yönetime sahip kurumlar 
olarak yeniden yapılandırılmalıdır. SSK kamu kaynakları-
nı en uygun şekilde kullanarak, daha etkin sağlık hizmeti 
sunabilmesi için hastane işletmeciliğine devam etmelidir. 
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tarafından farklı normlar-
da sunulan sosyal sigorta yardım ve şartlarında birliktelik 
için kurumların kendi içindeki farklılıklar giderilmelidir. 
Prim usulüne dayalı Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK gibi 
farklı sosyal güvenlik kuruluşları yerine tek bir çatı altında 
finansmanı genel bütçeden karşılanan ve bu ülkede yaşayan 
herkesi ayrımsız bir şekilde kucaklayan bir sosyal güvenlik 
sistemi oluşturulmalıdır. Sağlık hizmetleri kamusal anlayış 
çerçevesinde bir merkezden planlanıp yürütülmelidir.

TMMOB özetle diyor ki: Öncelikle kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait sağlık ünitelerinin Sağlık Bakanlığı’na 
devredilmesine dair kanun tasarısı taslağı siyasal iktidar-
ca derhal geri çekilmelidir. Gerçekten SSK da reform 
yapılmak isteniyorsa, böyle tuzak yasa tasarısı taslakları 
hazırlanmamalı, konu ile ilgili meslek örgütleri ile sağlık 
alanında çalışanların örgütlerinin görüşleri alınarak yasal 
düzenlemelere gidilmelidir.

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Ünitelerinin 
Sağlık Bakanlığı'na Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı 

Siyasal İktidarca Geri Çekilmelidir!
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BASIN AÇIKLAMASI

ABD ve müttefikleri; tüm dünyanın gözü önünde, Uluslara-
rası Hukuku ve Uluslararası Kurumları yok sayarak, “özgür-
lük, demokrasi, insan hakları” söylemiyle Irak’a saldırdılar 
ve tümüyle işgal ettiler. 

Böylece, ABD ve müttefikleri bir saldırı savaşı başlatmak 
suretiyle, halen geçerli olan uluslararası hukuka göre “barı-
şa karşı suç” işlediler. İnsan hakları, demokrasi ve özgürlük 
kavramlarını kendi çıkarları için kullandılar. Tüm insanlığa, 
silahlı güce dayalı ve tümüyle güçlü devletlerin çıkarını ko-
ruyan yeni bir düzeni dayattılar. 

İşgalciler sadece uluslararası hukuku ihlal etmekle ve 
barışa karşı suç işlemekle kalmadılar, insancıl hukukun 
ve insan haklarının bütün ilkelerini de ihlal ettiler. Her 
gün onlarca sivil insan yaşamını yitiriyor, yüzlercesi sa-
kat kalıyor. Saldırı ve operasyonlarda sivil, kadın, çocuk 
ayrımı yapılmaksızın insanlığa karşı suç işleniyor. Tut-
saklar, işkence dahil her türlü insanlık dışı muameleye 
tabi tutuluyor. 

ABD ve müttefiklerinin insanlık dışı saldırı ve işgal sü-
reci, son Felluce saldırıları ile daha da tırmandı. Çoğu 
kadın ve çocuk olmak üzere binlerce sivil bu saldırılarda 
yaşamını yitirdi. Camilere sığınan savunmasız yaralıların 
ABD askerleri tarafında nasıl acımasızca öldürüldüğüne 
tüm dünya medya aracılığı ile tanık oldu. 

Bütün bunlara rağmen başta BM ve Güvenlik Konseyi olmak 
üzere Uluslararası kurum ve kuruluşlar sürdürülen vahşete 
seyirci kalıyor. Halkların kendi kaderini tayin hakkı görmez-
den gelinip, ABD ve müttefiklerinin bölgeyi kendi çıkarları 
doğrultusunda yeniden yapılandırmasına göz yumuluyor. 

Biz aşağıda imzası olan kuruluşlar; Irak’ta sürdürülen saldırı 
ve işgali şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı ve işgalin sona erdiril-
mesini; Irak’ın geleceğinin Iraklılar tarafından belirlenmesini 
istiyoruz.

Irak işgali sürecinde savaş suçu ve insanlığa karşı suç işleyen-
lerin, Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmalarını ve 
hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını talep ediyoruz.

ABD ve müttefiklerine de sesleniyoruz; işgale derhal son 
verin ve vakit çok geç olmadan evinize dönün.

İnsan Hakları Derneği
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Mazlum - Der
Uluslararası Af Örgütü
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Tabipleri Birliği
Helsinki Yurttaşlar Derneği
Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu
Çağdaş Hukukçular Derneği

İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Mazlum - Der, Uluslararası Af Örgütü, Türk Mühen-
dis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Alevi Bektaşi Dernekleri 
Federasyonu, Çağdaş Hukukçular Derneği tarafından 18.11.2004 tarihinde Ankara Yüksel Caddesi’nde 
basın açıklaması yapıldı. 

ABD EMPERYALİZMİNİN FELLUCE KATLİAMINA 
KARŞI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI
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Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri 
Odası, Maden Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri 
Odası tarafından 13.11.2004 tarihinde basın açıklaması ya-
pıldı. 

Basına ve Kamuoyuna, 

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜ-
ĞÜNE PERSONEL ALIMINDA CİNSİYET AYRIM-
CILIĞI YAPILIYOR 

2004 Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre Kamu 
Kurumlarına ilk defa atanacaklar için ek yerleştirme kılavuzu 
hazırlanarak, buna göre tercihlerin yapılması gerektiği ilan 
edilmiştir. Bilindiği gibi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ihtiyaç 
duydukları kadrolar ile bu kadrolar için aranılacak koşulları 
Devlet Personel Başkanlığına bildirmekte, bu kadrolar Devlet 
Personel Başkanlığı adına yerleştirmeyi yapacak olan ÖSYM 
tarafından kamuoyuna duyurulmakta ve sınav puanına göre 
yerleştirmeler yapılmaktadır. 

08.11.2004 tarihinde dağıtımına başlanan Tercih kılavuzun-
da, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün Merkez 
teşkilatına yerleştirilmesi yapılacak mühendis kadroları için 
koşullar belirtilmiştir. 

Tercih kılavuzunda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür-
lüğü’ne alınacak Elektrik, Harita, Jeofizik, Maden, Makina, 
Petrol Mühendisliği için toplam 13, Jeoloji mühendisliği 
için de 75 kadroya erkek olmak şartı getirilmiştir. Sadece 
5 jeoloji mühendisliği kadrosu için, kadın olma koşulu 
aranmaktadır. 

İşsizlik olgusunun yaygın olduğu meslek alanlarımızda yapılan 
personel alımları olumlu bir gelişme olsa da, mühendislik 
alanlarında yapılacak başvurularda gündeme getirilen cin-
siyet ayrımcılığı, tüm olumlulukları örtmüştür. 

Aranan diğer şartlar arasında kadın ve erkek jeoloji mü-
hendisleri için de “seyahate ve arazide çalışmaya elverişli 
olmak” koşulunun getirilmiş olması, yapılan bu ayrımcılığın 
nedeninin, masum olmayan düşüncelerde aranmasını gerek-
tirmektedir. Geçen yıl, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne 
yapılan personel alımında da benzeri cinsiyet ayrımcı politi-
kalarla karşılaşılmıştır. 

Üniversitelerimiz bünyesindeki bölümlere öğrenciler, kadın 
erkek ayırımı yapılmadan alınmakta, mesleğinin gerektirdi-
ği zor arazi koşullarında bile çalışabileceği bilinciyle mezun 

olmaktadırlar. Aynı iş koşullarında erkeklerle eşit çalışma 
gücüne sahip kadın meslektaşlarımız aleyhine çalışma haya-
tına girişte ayırımcılık yapan bu zihniyet, kadınların 

üniversitelerin mühendislik bölümlerine alınmamalarını 
savunan bir anlayış ile özdeştir. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün alacağı 
mühendislik kadrolarından sadece 5 tanesini kadınlara ayır-
ması, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmakta ve 
Anayasa’da herkese tanınmış çalışma hakkının kısıtlanması 
anlamına gelmektedir. 

Politik ve yönetsel tercihlere bağlı olarak cinsiyet ayrımcılığı 
yapan bu uygulama, Anayasa’nın 10. Maddesi, İş Kanunu’nun 
5. ve “BM kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın kaldırılma-
sı sözleşmesi” 11. Maddelerine, Uluslararası Çalışma Örgütü 
mevzuatına aykırıdır. 

İş yaşamında kadın meslektaşlarımıza karşı yapılmış hiçbir 
hukuki zemini olmayan bu çağdışı ayrımcılığı, sessiz kalarak 
kabul etmek mümkün değildir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması gereken, alınacak 
personelin sadece kadro ve pozisyonlarının ayrıntılı olarak 
belirtilmesi ve takdir yetkisinin başvuru sahiplerine bırakıl-
masıdır. 

Emeğini ve mesleki birikimini ülkesinin gelişimi toplumun 
çıkarı için harcamış kadın meslektaşlarımız, mesleklerinde 
en az erkek meslektaşları kadar başarılı olduklarını ispatla-
mışlardır. 

Hayatın her alanında önemli roller üstlenmiş kadın mes-
lektaşlarımıza karşı iş hayatında uygulanan bu ayrımcılığı 
kınıyor, konuyla ilgili gerekli girişimleri sürdüreceğimizi 
belirtiyoruz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

TMMOB 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 
PERSONEL ALIMINDA YAPTIĞI CİNSİYET AYRIMCILIĞINA KARŞI 

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI
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TMMOB 
14-17 Ekim'de Londra'da Gerçekleşen 

3. Avrupa Sosyal Forumu'nda Temsil Edildi

TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, 
3. Avrupa Sosyal 
Forumunun 16 
Ekim Cumartesi 
günü yapılan 
Çevre Krizi ve 
A v r u p a ’ n ı n 
Sorumlulukları 
başlıklı panelinde 
konuştu. Helen Lynn (Womens Enviroment Network, 
İngiltere) tarafından yönetilen panelin diğer konuşmacıları 
Jacques Lefort (Confederation Paysanne, Fransa), Magda 
Stoczkiewicz (EE Bankwatch, Polonya), Athena Ronquilo 
(Greenpeace International, Yunanistan), George Monbiot 
(Yazar, İngiltere), Liudmila Bulavga (alternatives, Rusya) 
idi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
konuşmasını aşağıdaki yazının özet sunumunu yaparak 
gerçekleştirdi.: 
Sevgili katılımcılar, değerli konuşmacılar,
Bir Başka Dünya Mümkün diyenler,
3. Avrupa Sosyal Forumuna dünyanın bir çok noktasından, 
Avrupa’nın her yerinden gelenler,
Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına 
saygı ile selamlıyorum.
Öncelikle sizlere, Türkiye’den, Bir başka dünya mümkün 
diyenlerin, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının 
sevgilerini ve dostluk mesajlarını iletiyorum.
Sevgili arkadaşlar, ben makina mühendisiyim. TMMOB’nin 
Yönetim Kurulu Başkanıyım. Türkiye’de Birliğimize bağlı 
farklı meslek alanlarını bünyesinde barındıran 23 mühendis, 
mimar, şehir plancısı odası var. Toplam üye sayımız ikiyü-

zellibin. Yasayla ku-
rulmuş bir meslek 
birliğiyiz. Yasada 
Kamu kurumu ni-
teliğinde bir meslek 
birliği olduğumuz 
yazılı. Birliğe bağlı 
odalarımızın şube 
yöneticileri üye-
lerimiz tarafından 
doğrudan seçimle; 

Oda yöneticilerimiz, şubelere bağlı üyelerin seçtiği delege-
lerce, Birlik Yönetim Kurulu da Oda delegelerimizce seçiliyor. 
Yönetim Kurullarımız iki yıllık sürelerle görevlerini yapıyor. 
Bu yıl kuruluşumuzun ellinci yılını kutluyoruz. 

Bizim mesleğimiz, en anlaşılır sözcüklerle söylemem gerekir-
se, bilim ve teknikle halkın arasında köprü görevi gören bir 
meslek. Bu mesleği Türkiye’de yapan biz mühendis, mimar 
ve şehir plancıları, mesleğimizi yapabilmek için eğer kamuda 
çalışmıyorsak TMMOB’ye üye olmak zorundayız. Kamuda 
çalışan arkadaşlarımızın üye olma zorunlulukları yok ama 
büyük bir kısmı birliğin üyesi. 

Sevgili arkadaşlar, kuruluşunun 50. yılında bu örgüt, kendi 
yarattığı çeşitli tartışma platformlarında görüşmeleri tamam-
ladıktan sonra kendini tanımlamış ve temel ilkelerini bu dö-
nemki çalışma programının girişine almıştır. Temel ilkelerde 
şöyle söylüyoruz. TMMOB ve bağlı Odaları mesleki demok-
ratik kitle örgütüdür. Demokrat ve yurtsever karakterdedir. 
Emekten ve halktan yanadır. Anti-emperyalisttir, Yeni Dün-
ya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır. 
Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her olayını siyasetle 
ilişkili görür. Barıştan yanadır. İnsan hakları ihlallerine kar-
şıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır. Örgütsel 
bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve 
bilimsel çalışmalardan alır. Meslek ve meslektaş sorunlarının, 

14-17 Ekim 2004 tarihleri arasında Londra’da gerçekleşen 3. Avrupa Sosyal Forumunda TMMOB de temsil edildi. 
Avrupa Sosyal Forumuna yetmiş ülkeden yirmibinden fazla kişi izleyici olarak katılım sağladı. Forumda beşyüzden fazla 
etkinlik düzenlendi. Irak savaşından, çevre sorunlarına; ekonomik vizyondan, sendikacılığa; ırkçılıktan insan haklarına 
kadar hemen her konuda Başka Bir Dünya Mümkün adı altında ikiyüzü aşkın konuşmacı görüşlerini aktardı. Forumu 
altıyüzden fazla gazeteci izledi. Avrupa Sosyal Forumuna İstanbul Sosyal Forumu’nun koordinasyonunda TürkiyE’den 
seksene yakın kişinin katılımı sağlandı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile KESK Başkanı Sami 
Evren katılımcılar arasındaydı. Forumun son günüde Bush’a, Irak’ta İşgale, Yeni Liberal Özelleştirmelere Hayır adı 
altında yapılan mitinge ellibini aşkın kişi katıldı. Bir sonraki Avrupa Sosyal Forumu Mart 2006 da Atina’da olacak. 
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ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder. 
Politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik 
merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar alma süreçlerinde de-
mokratik ve katılımcıdır. Bağlı Odaları ile birlikte, mühendis 
ve mimarların meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın 
çıkarlarını korur. Sanayileşme ve demokratikleşme alanla-
rında durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri 
üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder. Ka-
muoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer 
alır. Demokratik Kitle Örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile 
ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir.
Gene bu örgüt içinde yaşadığı ortamı ve dönemi de değerlen-
dirmektedir. Özetle şunları söylemektedir: Kapitalizm, bütün 
dönemlerinde küresel bir eğilim göstermekle birlikte hiçbir 
zaman bugünkü aşamaya ulaşamamıştı. Kapitalizm bugün, bir 
yandan yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle zamanı ve 
mekanı kendi lehine dönüştürerek sermaye akışını kontrol 
edilemez kılmakta, diğer yandan da dünyayı kendi değerleri-
nin hakim olduğu tek bir piyasaya çevirmektedir. Kapitalist 
sistemin böyle bir dönüşüm trendine girmesinin temelinde 
her şeyden önce üretim ve iletişim teknolojisinde son yıllarda 
meydana gelen gelişmeler yatıyor. Kısaca özetlemek gerekir-
se: teknolojik gelişmelerin yarattığı yeni imkanlar sayesinde, 
geniş ölçekli fabrikalarda kitlesel üretime dayalı, Fordist 
üretim tarzının yerine, küçük atölyelerde, esnek uzman-
laşmaya dayalı üretim modelleri gelişti. Yüksek teknolojiye 
dayalı iletişim şebekeleriyle beraber, dev tekellerin yapıları da 
değişerek çok uluslu şirketler hüviyetine büründüler. Üretim 
ve pazar arasındaki geleneksel bağ koparak, emeğin en ucuz 
olduğu yerlerde kurulan üretim sahalarıyla, dünyanın her 
yerine dağılmış bir küresel pazar yaratıldı. Böylelikle Çok 
Uluslu Şirketler, doğrudan sanayi üretimiyle ilgilenmeksizin, 
sadece tasarım ve pazarlama alanında yoğunlaşarak, örgütlü 
emek gücünün baskısından azade ve yoğun sömürüye dayalı 
bir üretim ağı kurma olanağı kazandılar. Bu tür gelişmeler, 
sosyalist sistemin çöküşüyle birlikte, sermayenin emeğe kar-

şı yoğun bir baskı ve saldırı sürecini örgütlemesinin, sosyal 
devletin tasfiyesinin, özelleştirmelerin olanaklarını yarattı. 
Sürece karakterini veren bir başka önemli unsur, bir gecede 
dünyayı kat edebilme yeteneğini kazanan mali sermayedir. 
Üretim sürecinin hiçbir yerinde yer almaksızın, sadece borsa 
ve tahvil senetleri üzerinden edilen karlar, dünyadaki top-
lam para dolaşımının yüksek bir dilimini oluşturmaktadır. 
Bu spekülatif sermaye gittiği yerlerdeki ekonomiler üzerinde 
bir gecede yaratılan spekülatif krizlerle milyonlarca kişinin 
hayatını karartabilmektedir. Sermayenin bu şekilde bütün 
dünyada sınırsız bir dolaşma hakkı kazanması, onun dünyayı 
kendisinin güvenlik içinde olacağı bir yeni düzene sokmasını 
zorunlu hale getirdi. Bizim gibi ülkelerde uluslar arası ku-
rumların dayatmaları çerçevesinde gündeme gelen azınlık 
hakları, insan hakları, kimlik politikaları, kadın haklarının 
genişletilmesi gibi konulara ilişkin demokratikleşme atılımla-
rı, küreselleşme ideolojisi tarafından bir modernleşme hamlesi 
olarak sunuldu. Küreselleşme süreci bütün bu gelişmelerin 
bir sonucu olarak, ulus devletlerin egemenlik alanlarının da-
raltılması yönünde değişimleri gündeme soktu. Kapitalizmin 
ilk gelişme evrelerinin bir ürünü olarak ortaya çıkmış olan 
ulus devletlerin hukuki yapıları, anayasal düzenlemeleri ser-
maye ve malların dünya çapındaki dolaşım ihtiyacına cevap 
verecek şekilde yeniden düzenlenmekte, egemenlik alanları 
daraltılarak değişime uğratılmaktadır. Küreselleşme bir 
yandan sermayenin serbest dolaşım koşulları açısından ulus 
devlet ve ulusal egemenlik kavramlarının içini boşaltırken, 
aynı zamanda ve belki aynı nedenle etnik parçalanmışlığı, 
mikro milliyetçiliği, cemaatçiliği de körüklemektedir. Son 
çeyrek yüz yılda dünyada yaşanan gelişmeler ırkçılığın, 
milliyetçiliğin, ulusal çatışmaların sona ermekte olduğunu 
değil, güçlenmekte olduğunu gösteriyor. Balkanlar ve Orta 
Doğuda yaşananlar gözler önünde. Keza AB içinde de, bir 
yandan üye ülkeler arasındaki sınırları ortadan kaldırılmaya 
gidilirken, bir yandan da Avrupa’da milliyetçi sağ eğilimler 
giderek güç kazanıyor. Küreselleşme süreci ulus devletlerin 
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egemenlik alanlarının daraltılıp zayıflatılması doğrultusun-
da etnik, dinsel, ulusal, cemaat ilişkilerine dayalı gelişmeleri 
teşvik eden politikalarla beraber yerelleşmeyi de öne çıkaran 
bir gelişme izliyor. Bu şekilde küreselleşme, dünyada yeni 
bir hiyerarşik yapı yaratmıştır. Ulus-devletler bu yapının 
içerisinde varlığını korumaya devam etmekle birlikte geç-
miş dönemdekinin aksine egemenlik haklarının bir kısmını 
ulus-üstü kurumlara devretmeye zorlanmaktadır. Böylece 
sistem ulus-üstü kurumlar ve ulus-devlet ve yerel iktidarlar 
aracılığıyla işlemektedir. Küresel sermaye, gümrük duvarları 
delinmiş ulus devlet yapılarını kullanarak ülkeler arasındaki 
güvenli serbest dolaşımını gerçekleştirmekte, gerektiğinde 
doğrudan özerkleştirilerek güçlendirilmeye çalışılan yerel 
iktidarlarla ilişkiye geçmektedir. Bu işleyişin üstünde ise be-
lirleyici olarak IMF, Dünya Bankası gibi ulus-üstü kurumlar 
yer almaktadır. Küreselleşmenin ilerici bir gelişme olarak gö-
rülüp, aksaklıklarının giderilmesi suretiyle iyileştirilebileceği 
düşüncesi bir yanılsamadan ibarettir. Kapitalizmin farklı bir 
evresine denk düşen küreselleşmeyi tersine çevirerek olum-
suzluklarının önüne geçmeye çalışmanın, bir savaşta düşmanı 
ikna ederek sizi yenmekten vazgeçirmeye çalışmaktan farkı 
yoktur. Çünkü küreselleşmenin aksayan yönleri olarak gö-
rülerek düzeltilmesi önerilen (sosyal hakların kısıtlanması, 
bölgesel ve sınıfsal eşitsizlikler, çevre vb.) hususlar, onun 
kapitalist özüne ilişkin sürecin karakteristik özellikleri olarak 
ortaya çıkmış hususlardan ibarettir.
Sevgili arkadaşlar, TMMOB bunları söylüyor. Biz herhalde 
dünyada başka bir örneği olmayan, ya da az rastlanabilecek 
bir örgütlenmeyiz. Bir yandan kamu kurumu niteliğimiz, öte 
yandan yaşamı her türlü emperyalist ilişki ile yürüyen bir ül-
kede anti-emperyalist bir meslek örgütü. Bunun açıklamasını 
sizlere bırakıyorum.

Çevre krizi deyimi de yukarıda nasıl bir dünya ve nasıl bir 
dönem başlığında anlatılanlar çerçevesinde anlaşılır hale 
gelebilecektir.

Evrenin efendileri ve onların ideologları Çevre Krizini 
tanımlarlarken diyorlar ki: Çevre krizi, kapitalist sistemin 
işleyişiyle, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetle ve sömü-
rüyle alakası bulunmayan, endüstriyel gelişim ve teknolojik 
yenilenmenin doğal sonucu olan genel bir insanlık krizidir. 
Bu kriz, yoksul-zengin bütün ülke ve sınıfların elbirliği ve 
çabasıyla çözülebilir. Çevre krizini, yaratığı teknoloji ile onu 
doğuran kapitalizm çözecektir. Kapitalizm, çevre krizinin üs-
tesinden gelebilecek potansiyellere sahiptir, yeter ki soruna 
global ölçüde bakılabilsin.

Bu söylenmesine söyleniyor da, her türlü yapılan uluslar arası 
çevre zirve ve toplantılarından çıkan sonuç aynı oluyor. Em-
peryalist devletlerin bütün çabaları temsil ettikleri tekellerin 
azami kârının güvence altında tutulması yönünde oluyor. 
Kirlenme sorununun emperyalist rekabet ilişkilerinden, 
uluslararası politik ilişkilerden sonra geldiği açıkça ifade 
ediliyor. Diğer konular da olduğu gibi, kapitalist devletlerin 

çevre politikasını da sermayenin yeniden ve genişletilmiş 
yeniden üretiminin ihtiyaçları belirler. Kirletici sektörlerin 
ezici bir bölümünü ellerinde bulunduran, mümkün en az 
maliyetle en yüksek verim elde etmek için dev rakipleriyle 
boğuşan tekellerin kârlarından fedakârlık etmeleri onlar 
için pek katlanılır bir durum değildir. Bir araştırmaya göre 
dünyanın en büyük ilk 500 şirketi, dünya ticaretinin %70’ini, 
doğrudan dış yatırımların % 80’ini ellerinde bulunduruyor. 
Ekonomik alandaki bu tartışılmaz üstünlüğün politikada 
belirleyici olmadığını söylemek doğru değildir. Onların is-
tediği her türlü politik düzenlemede, kendilerine daha çok 
serbestlik tanıyacak düzenlemenin yapılmış olmasıdır. Bu 
düzenlemelerde esas olan da kar daha fazla kar dürtüsü ola-
caktır. Bu bakımdan emperyalist devletler, tekellerin azami 
kâr gerçekleştirme pahasına yaydıkları kirlenmeyi olanakları 
ölçüsünde örtecek ve gizleyeceklerdir. Kapitalist kâr yasası-
nın birincisi, işçiyi sömürüp tüketmeyi gerektirir. Değerin 
biricik kaynağı işçinin emek gücüdür ve bu emek gücü ne 
kadar sömürülürse, kâr da o oranda garantiye alınmış olur. 
Ama kapitalist için, emek gücü, üretim maliyetinin sadece 
bir parçasıdır ve kârın garantiye alınması, bir diğer mali gir-
dinin de aynı ölçüde sömürülmesini gerektirir. Bunun için, 
kâr yasası ikinci olarak, doğal kaynakları ve hammaddeleri 
de olabildiğince ucuz mal edinmeyi zorunlu kılar. Bu tıpkı 
işçinin olduğu gibi doğanın ve onun ürünlerinin de son sını-
rına kadar sömürülmesi demektir. Üçüncü olarak, kapitalist, 
mal edindiği hammaddelerden ve işgücünden daha fazla kâr 
elde etmek için, kârlılığı artıracak teknolojiye ihtiyaç duyar. 
Bu teknolojik ilerleme, tamamen azami kâr hedefine bağ-
lanmıştır. Verimi artıracak ve kapitalistin rakiplerine karşı 
konumunu güçlendirecek teknolojik adımların işçi üzerinde 
ve doğada nasıl bir etki yaratacağı onu pek ilgilendirmez. 
Her ne kadar, teknolojideki gelişme, insanlığın gelişmesi gibi 
gösterilip sunulsa ve objektif olarak bir ilerleme sayılsa da, 
bunun sınırı, kârlılığın tehlikeye girdiği yere kadardır. İşçinin 
durumunu düzeltecek ya da doğayı koruyacak bir teknoloji 
hep ikinci sıradadır. Birleşmiş Milletler’den OECD’ye, Roma 
Kulübü’nden Worldwatch’a kadar resmi ve yarı-resmi örgüt-
lerden çeşitli çevreci gruplara ve bilim adamlarına kadar bir 
çok örgüt ve kişi, kirlenmenin insan sağlığını ve doğayı ciddi 
boyutta tehdit ettiğini, ciddi önlemler alınmazsa, insanlığın 
bir felaketle yüz yüze olduğunu saptıyor. Kuşku yok ki, bu 
kirlenme, kapitalist sistemin doğasında barındırdığı kirlili-
ğin doğal çevreye bulaştırılmasından başka bir şey değildir. 
Gelişmiş bir teknoloji ve ona denk gelen sanayileşmenin 
mevcut kirlenmede bir araç rolü oynadığı doğrudur. Ama 
bunların araç olma niteliği, kirlenmenin nedenini endüstri ve 
teknolojide aramayı haklı çıkarmaz. Asıl neden, bu araçların 
kullanılış tarzında, kapitalist üretimin doğasında aranmalıdır. 
Sermaye sınıfı, üretim sürecinin pazara sunulan bir sonucu 
olarak metayı piyasaya sürerken, bunu emek-gücünü ve 
doğayı vahşice sömürerek, üretim sırasında ortaya çıkan ve 
satışın konusu olamayan atıkları doğaya akıtarak yapar. Bir 
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yandan doğa son kerteye kadar tüketiliyor ve böylece top-
rak, ormanlar, petrol vb. yenilenemez hammadde kaynakları 
azalıyor; diğer yandan çeşitli atıklar havaya, suya ve toprağa 
bırakılıyor ve ortaya global bir kirlenme çıkıyor. Tek tek her 
kirlenme, bir diğerini besliyor. Kapitalizmin diğer sonuçlarıyla 
birleşerek doğayı tüketiyor, açlığı kamçılıyor, İnsanların ve 
canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli doğal 
koşullar tehditle yüz yüze kalıyor, bitki ve canlı türleri yok 
oluyor. Emperyalizm, sermaye ilişkileriyle dünyanın her bir 
bölgesini emperyalist sistemin bir parçası haline getirirken 
çevre krizini de bir dünya sorunu durumuna getirmeden 
edemez. Bir çok geri ülkenin sahip oldukları gelişmemiş 
sanayi, onların sahip oldukları kirletici kaynakların nitel 
ve nicel durumuyla ters orantılı bir kirlenme yaşamalarını 
engellemiyor. Atmosfere, okyanuslara boşaltılan zehirler, 
kimin daha çok payı olduğuna bakmadan bütün dünya 
üzerinde etkisini gösteriyor. Geri ülkeler, verimliliği düşük 
olsa da, kirletme konusunda iyi verim veren geri teknolojiler 
için en uygun pazar oluyor. Emperyalist tekeller ve devlet-
ler, metropollerde pahalı işgücü nedeniyle karı az olan ve 
ilkel teknolojiyle işlediği için daha yüksek oranda kirlilik 
üreten işletmeleri ve teknolojileri geri ülkelere kaydırıyor. 
Kitlelerin mücadelesi sonucu çıkarılmak zorunda kalınan 
bazı çevre yasalarına ve şiddetli kitle protestosuna çarpma 
tehlikesi, geri teknolojinin, işgücünün ucuz ve böylece ilkel 
teknolojiyle bile küçümsenmeyecek kar bırakan bu ülkelere 
transferiyle bertaraf ediliyor. Son yıllarda nükleer santraller 
de, emperyalist metropollerde büyük tepkiye yol açtığı için 
ve yine geri ülkelerde nükleer kirlenmeyi azaltacak hiç bir 
tedbir almadan santraller kurulabildiği için geri ülkelere 
kaydırılmaktadır. Emperyalist ülkelerde nükleer sanayiinin 
ürettiği çöpün depolanması, kontrol altına alınması pahalı-
dır. Bunlardan kurtulmanın en iyi yolu, bunları geri ülkelere 
nakletmektir. Rahatça söylenebilir ki, bugün, geri ülkeler, 
gelişmişlerden daha çok zehire sahipler ve tam bir nükleer 
çöplük işlevi görmektedirler. Yılda 20 milyon ton zehirli çö-
pün emperyalist devletlerden geri ülkelere yollandığı, resmi 
raporlara bile girmiştir. Emperyalizm, çevre bunalımının da 
yükünü, teknolojisi, çöpü ve zehiriyle geri ülke halklarının 
sırtına yıkıyor. 

Sevgili arkadaşlar, biz böyle düşünüyoruz: Bir yandan mes-
leğimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda sanayileşmeyi 
savunuyor, ancak sanayileşmenin çevre üzerindeki olumsuz 
etkilerini biliyoruz. Kapitalizmin yarattığı çevre krizini aş-
manın ülke boyutunda olamayacağını anlıyor, bu nedenle 
küresel dayanışmanın önemine inanıyoruz. Emperyalizmin, 
halkların her türlü alanını ve hakkını talan ettiğini görüyor 
ve yaşıyoruz. Bu nedenle küresel emperyalist saldırıya karşı 
küresel direniş diyoruz.
Yaşasın Bir başka dünya mümkün diyenler. Yaşasın insanlı-
ğın mutluluğu için düşünenler, savaşanlar. Yaşasın halkların 
kardeşliği. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

ZONGULDAK’TA GÖREVİNİ YAPTIĞI  İÇİN 

ÖLDÜRÜLEN MADEN MÜHENDİSİ 

AVNİ CİNEL DAVASININ İLK DURUŞMASI 

AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NDE GÖRÜLDÜ

Ülkemizde seçim yatırımı olarak görülen KİT ve ben-
zeri kurumlara her seçim öncesi ve sonrası personel 
alımı gelenekselleşmiştir. Bugüne kadar ne yazık ki, si-
yasal iktidarlar, kamu yararı ve hizmet gereği personel 
istihdamı yönünde bir kamu politikası gerçekleştirme-
mişlerdir. Halk arasında “bankamatik memuru” olarak 
anılan şişirilmiş kadrolara işe gelmeden ücret ödeme 
politikası, bu yöntemle işe alınan kişiler yönünden de 
bir hak olarak görülmeye başlanmıştır. 

Maden Mühendisi Avni CİNEL’i öldürmekten yargıla-
nan sanık, işe gelmediği halde iş akdinin sürdürülmesi 
gerektiğine inananlardan biridir. Çünkü, olay tarihine 
kadar işe devamsızlıktan iki kez iş akdi feshedilmiş 
ancak, araya giren “hatırlı kişiler”in telkinleri sonucu 
işe dönmeyi başarmıştır. Üçüncü kez iş akdi feshedi-
lince araya giren “hatırlı kişiler”in telkinlerine riayet 
etmeyen meslekdaşımız Avni CİNEL hedef haline ge-
tirilmiştir. Avni CİNEL, katil zanlısının işe dönmesi 
için olumlu görüş belirtmediği için öldürülmüştür.

Avni Cinel, kamu yararı ve hizmet gereği doğrultusun-
da görev yapmış ancak, dürüst kamu görevlisi olması 
hayatına mal olmuştur. Siyasal iktidarların personel 
istihdam politikaları, meslek etiği ve kamu yararının 
gerektirdiği doğrultuda kamu hizmeti ifa eden mes-
lektaşlarımızı tehdit eder hale gelmiştir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, meslekdaşımızı 
hedef haline getirip ölümüne sebep olanların, en az 
öldüren kadar sorumlu olduğunu belirterek davaya 
müdahil olma isteminde bulunmuştur. 12.11.2004 
tarihli duruşmada bu istemi değerlendiren Zonguldak 
Ağır Ceza Mahkemesi, TMMOB Maden Mühendisleri 
Odasının davaya müdahil olmasına karar vermiştir.

TMMOB ve bağlı Odaları, bundan sonra da emeğini 
ve bilgisini ülke ve toplum yararına sunan meslekdaş-
larının yanında olduğunu ve haklarının korunması için 
çaba harcayacağını bir kez ifade etmektedir. TMMOB 
ve bağlı Odaları bir daha Hasan BALIKÇI ve Avni 
CİNEL olaylarının yaşanmaması ve asıl sorumluların 
sanık sandalyesine oturması için hukuk savaşımını 
sürdürecektir. 
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Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ve sonradan “Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkın-
da Kanunda Değişiklik Yapılması ve Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı” ile 
kapatılması gündeme gelen Köy Hizmetleri Genel Müdür-
lüğü, Genel Müdürlükte 4 Kasım 2004 de “Mühendis ve 
Mimar Çalışanları Gözüyle Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Gerçeği Forumu” adı altında içeriden bir bakış açısıyla yapılan 
etkinlikte tartışıldı. 

Forum’da TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı’nın açış konuşmasından sonra sırasıyla Bahri Yıl-
dırım, Mustafa Erdoğan, Nevzat Erdoğan, Orhan Alkaş, 
Halim Onay, İsmail Küçük, Ömer Şimşek, Şevket Çorba-
cıoğlu, Baki Remzi Suiçmez, Kenan Akdemir konuştular. 
Yüzü aşkın kurum çalışanı mühendis ve mimarın katıldığı 
forumda ayrıca Birlik Yürütme Kurulu Üyesi Baki Remzi 
Suiçmez, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Vardal, 
İsmail Küçük, Fizik Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah 
Zararsız, Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Uğur Gönü-
lalan, Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri 
Çetin Kurtoğlu, Dündar Çağlan, Makina Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Akbaba, Meteoroloji 
Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Diren de bulundular. 
Forum TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
tarafından yönetildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı açılışta 
şunları söyledi: 

Değerli Mühendis ve Mimar Arkadaşlarım,

Öncelikle, Genel Müdürlük bünyesinde görev yapan Zira-
at, İnşaat, Makina, Jeoloji, Harita, Elektrik, Kimya, Çevre 

Mühendisleri ve Mimarlar ile birlikte, sizin mekanınızda 
buluştuğumuz için duyduğum onuru belirtmek istiyorum. 
Bu salonun kullanımını bizlere bırakan Sayın Genel Müdü-
rümüze de teşekkür ediyorum.

Foruma geçmeden önce, TMMOB Yönetim Kurulu adına 
“Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gerçeği”ne bakış açımı-
zı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle de bu etkinliğin 
gerçekleşmesini ve bu konuşma metninin hazırlanmasını 
sağlayan, aranızdan biri ve şimdi Birlik Yürütme Kurulu 
üyesi Baki Remzi Suiçmez arkadaşıma da öncelikle teşek-
kür ediyorum.

Köy yolu, içme suyu, kanalizasyon, iskan gibi “sosyal altyapı” 
ve sulama, arazi toplulaştırma, tarla içi geliştirme ve toprak 
koruma gibi “tarımsal altyapı” hizmetlerini; daha kısa sürede, 
daha çok, daha ekonomik ve daha etkin götürme amacıyla; 
yine bir tek parti iktidarı döneminde yapılan “yeniden yapı-
lanma” çalışması sürecinde, Yol Su Elektrik Genel Müdür-
lüğü, Toprak İskan Genel Müdürlüğü ve Topraksu Genel 
Müdürlüğü’nün kapatılarak birleştirilmesi sonucu 1985 
yılında kurulan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü; kuru-
luşunun 20 inci yılını kutlamasını istediğimiz günümüzde, 
kapatılmak isteniyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, yalanlar ile ger-
çeklerin birbirine karıştırılarak halkın bilincinin köreltilmeye 
çalışıldığı “küreselleştirme” sürecinde, bilimi toplumla buluş-
turan, ürettikleriyle bu kuruma kimliğini veren, Köy Hizmet-
leri Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşrada görev 
yapan yaklaşık 2700 Mühendis ve Mimar üyelerinin hakla-
rını, üyeleriyle birlikte koruma kararlılığı içerisindedir. 

TMMOB Yönetim Kurulu olarak; üyeler olmadan Odaların, 
Odalar olmadan Birliğin olmayacağını söylüyoruz.Üyelerin 
gündemiyle Odaların ve Birliğin gündemi aynı olmazsa, Oda-
ların ve Birliğin güçlü olamayacağını söylüyoruz. Söylemleri 
eyleme yansıtmak için kısa sürede Bölge Toplantılarıyla taş-
radaki üyelerimizle buluşmaya başladık. İşyeri Toplantıları 
düzenleyerek üyelerimizle buluşma uğraşısı içerisindeyiz. 
Yönetim Kurulu olarak Köy Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğü’nde yaptığımız bu ilk işyeri toplantısı, son yasal düzenleme 
nedeniyle, bu buluşmayı daha anlamlı kılmaktadır. 

Mayıs 2002 tarihinde yapılan 37. TMMOB Genel Kurulu 
Sonuç Bildirgesi’nde; “kırsal kesime hizmet veren Köy Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin daraltılması”na 

“Mühendis ve Mimar Çalışanları Gözüyle 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gerçeği 

Forumu” Yapıldı.
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karşı çıkmıştık. Mayıs 2004 tarihinde yapılan 38. TMMOB 
Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi’nde; “IMF’nin 6 ıncı gözden 
geçirme şartı olarak dayatılan Kamu Yönetimi Temel Kanu-
nu Tasarısı ülkeyi pazar, devleti tüccar, vatandaşı müşteri 
olarak tanımlamaktadır. Sosyal devlet yerine düzenleyici 
devlet yaratmanın ilk şartı, devletin mal ve hizmet üreten, 
dağıtan, yöneten tüm kurum ve mekanizmalarını tasfiye 
etmek, devletin bu tür kurumsallaşmaya gitmesini yasak-
lamaktan geçiyor. Bu çerçevede kırsal kesime hizmet veren 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatılıyor” saptamasını 
yaptık ve bu düzenlemeye karşı çıktık. 

Toplumun duyarlı kesimlerinin karşı çıkmasına ve Cumhur-
başkanı’nca veto edilmesine karşın, Kamu Yönetimi Temel 
Kanunu Tasarısı günümüzde parçalara ayrılarak yasalaştı-
rılmaya çalışılıyor. Somut örneği ise, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nü kapatmayı amaçlayan ve meclise sunulan 13 
maddelik yasa tasarısıdır.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülen yüksek 
maliyette yatırım ve teknik uzmanlık gerektiren sosyal ve 
tarımsal altyapı hizmetleri, Ülke, Bölge, Havza ve İl düzeyin-
de eşzamanlı yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Hizmetlerin 
dağınık, küçük ama üretim için kaçınılmaz ve insan yaşamı 
için vazgeçilmez teknik hizmetler olması, bu hizmetlerin 
yapımında özel uzmanlığı gerektirmektedir.

Biz bugün bu kürsüyü size, uzmanlık gerektiren hizmetleri 
tasarlayan, programlayan, projeleyen, uygulayan, denetleyen 
Mühendis ve Mimarlara bırakacağız.

Çünkü; bilimi uygulamaya aktararak; yol yaptıran, köprü yap-
tıran, gölet yaptıran, iskan konutu yaptıran, sulama ve drenaj 
kanalları yaptıran, basınçlı sulama tesislerini kurduran, doğal 
arıtma sistemlerini geliştiren, toprağı etüt eden, arazileri sı-
nıflandıran, erozyonla mücadele eden, arazileri toplulaştıran 
sizlersiniz. Çünkü; sizlerin projeleri olmazsa, kurumun insan 
ve makina gücünün anlamı olmayacaktır.

Sizler; kimi zaman kurumdaki insan gücünün diğer bileşeni 
olan işçi personele kızdınız. Kimi zaman, yönetici olduğunda 
değişen arkadaşlarınıza kızdınız. “Köy”ü bilmeyen, bilmedi-
ğini de itiraf eden sahibinin seslerinin IMF’ye yaptığı “jurna-
l”e kızdınız. Vergi vermesi gerekirken Devlet’e yüksek faizle 
borç verenlerin kurumunuzu “Doymayan Fil”e benzetmesine 
kızdınız. Tekniği bilmeyen ve önemsemeyen bazı yerel yöne-
ticilerin sizi küçümsemesine ve sizlerin hizmetlerini kişisel 
yükselme aracı yapmalarına kızdınız. Siyasal kimliğiyle iş yap-
tıranların, kuruma siyaset bulaştı sözlerine kızdınız. “Duble 
yol yapılacak” dendi, yatırım ödeneği yoktu, müteahhitlerin 
geç ve pahalı yapması gündeme gelince, duble yolu ağırlıklı 
olarak siz yaptınız, ama buna karşılık görev alanınızda iş 
yapmıyorsunuz diyenlere de kızdınız. Ücret artışlarından 
umduğunuzu bulamadınız yıllardır, grevli toplu sözleşmeli 
sendikal hakları tanımayanlara da, bu nedenle yapabilecek-
leri sınırlı olan sendika yönetimlerine de kızdınız. Farklı ku-
rumlarda sizinle aynı işi yapanlarla ücretlerinizin eşitlenmesi 
isteminizin yerine getirilmemesine kızdınız. 2004 yılında bir 
de arazi tazminatınız kesildi, kızdınız. Odalarımız, TMMOB 
ne yapıyor, neredeler dediniz, kızdınız.

Ama bu kızgınlıklar, görevin yerine getirilmesine engel 
olmadı hiçbir zaman. Çünkü, kurumun ana varlık nedeni 
olan, ve büyük şair Nazım’ın deyişiyle “Topraktan öğrenip 
kitapsız bilenler” yani köylüler, orada duruyordu, çaresiz. 
“Orda, bir köy var uzakta, gitmesek de, kalmasak ta o köy 
bizim köyümüzdür” şarkısını, bir nostaljiye dönüştürmeye 
çalıştınız yıllarca, özveriyle, bıkmadan, usanmadan.

Neler yaptınız?

“Gidemediğin yer senin değil” denmişti yıllar önce. Cum-
huriyetin başlangıcından günümüze iller ve ilçeler arası ka-
rayolları gelişti, otoyollar ülkenin ana eksenini kaplamaya 
başladı. Ya, Mustafa Kemal’in “Milletin Efendisi” dediği 
“Köylü”nün yolları. O yollar ki, ülkenin kılcal damarları, o 
yollar ki, uygarlığa açılma noktaları.

1965 yılına kadar İl Özel İdareleri’nce yürü-
tülen köy yolu çalışmalarında gelinen nokta 
şuydu: 36.500 köyden 19.500’ünün yolu 
yoktu ve 61.000 km’lik toplam yol ağının an-
cak 32.000 km’si stabilize yol olarak hizmete 
açılmıştı. 1965 yılında Yol Su Elektrik (YSE) 
Genel Müdürlüğü kuruldu ve yol hizmetleri 
buraya bağlandı. “Merkez” ve “Plan” kavram-
larının yaşama geçmesi sonrası, günümüzde 
yolu olmayan köy kalmamıştır ve 292.000 
km’ye çıkan köy yolu ağının % 30’u asfalt-
tır. Ve örneğin sadece 2003-04 döneminde 
800.000 km yolda Kar mücadelesi yapılmış-
tır. “Susuz Hayat” kavramı, Köy gerçeğini 
ve kır romantizmini yansıtan romanlarla ve 
zamanlarla sınırlı değil ülkemizde. Köylere 
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içme suyu ve kanalizasyonun getirilmesi ile birlikte, köy-
lünün yaşam kalitesini artırdınız. Ülkelerin sosyoekonomik 
kalkınmalarını sağlaması, gönenç düzeylerini yükseltmesi ve 
diğer toplumlarla yarışabilmesi için akılcı kullanmak zorunda 
oldukları doğal kaynakları, insan-doğa-teknoloji üçgeninde 
planlayarak, projeleyerek, “Benim sadık yarim kara toprak-
tır” diyen Aşık Veysel’i unutmadınız. 1960 yılında kurulan 
Topraksu Genel Müdürlüğü’nün kapatılmasından sonra, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde de, toprak-
ları tanımak için, toprakları korumak için, toprak varlığını 
geliştirmek için aylarca ailelerinizden uzak kaldınız. Sanayi 
tesislerinin ve konutların tarım alanlarını işgal etmemesi 
için, güç odaklarını karşınıza alarak, toprağı koruma müca-
delesi verdiniz. Göletler yaparak suyu depoladınız. Toprağı 
korurken, bozkırı yeşile boyadınız. Uygun sulama tekniklerini 
ve gübre kullanımını öğreterek, tarımı ekonomik bir uğraş 
durumuna getirdiniz. Çiftçilere Sulama Kooperatifleri kurdu-
rarak, örgütlü hak arama mücadelesine katkıda bulundunuz. 
1945 yılında kurulan Toprak İskan Genel Müdürlüğü’nün 
kapatılmasından sonra Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
bünyesinde de, yerleri kamulaştırılanları, yurt dışından 
göçenleri ortada bırakmadınız. Yeni yaşam alanları, yeni iş 
alanları yarattınız. Yasal görev alanlarınız dışında da halkın 
hizmetine koştunuz. Marmara Depremi’nde oradaydınız. Sel 
ve heyelan olduğunda da oradasınız.

Sevgili Mühendis ve Mimar Arkadaşlarım,

Sizler, çalıştınız, çok çalıştınız ama sesinizi duyuramadınız. 
Doğru ya da yanlış, sizler adına hep birileri konuştu. Açıkça 
söylemek gerekirse, bizler de kendimizi sorgulamadık çoğu 
zaman. Kendimizi de sorguladığımız bugün, bu kürsü sizin. 

Bu kürsüde şimdi sizler konuşacaksınız. “Birlikte üretmek, 
birlikte karar almak, birlikte yönetmek” anlayışımız gereği, 
sizin görüşleriniz TMMOB’nin görüşünü netleştirecek. Yasa 
Tasarısına karşı çıkışımıza konu Basın Açıklamasını, meclis 
komisyonlarında dile getireceğimiz görüşlerimizi bugün bir-
likte detaylandıracağız.

Sevgili arkadaşlar, 

TMMOB olarak, Kamu Emekçileri Sendikaları ve İşçi Sen-
dikaları ile birlikte mücadele ediyoruz, edeceğiz. Çünkü; 
saldırı emek cephesine yapılmaktadır, üretim ekonomisine 
yapılmaktadır, sosyal devlete yapılmaktadır. GATS süreciyle 
hizmet alanları küresel sermayeye açılırken, yabancı mühen-
dis ve mimarların girmesiyle ülkemizde kendi alanımızda çalı-
şamama tehdidiyle karşı karşıyayız. Bütçenin faiz ödemelerine 
ayrıldığı ve üretim ve yatırıma kaynak ayrılmadığı süreçte, 
Mühendis ve Mimarlara da yaşam alanı kalmayacağını 
biliyoruz. Bu olumsuz koşullar ve ciddi tehditler altında, 
toplumsal yararı artıracak kamu alanının korunması için, 
yeniden yapılanma dayatmasının yaratacağı olumsuzlukların 
önlenmesi için yapılabilecekleri, Köy Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü’nün kapatılmasına karşı yapabileceklerimizi sizlerle 
birlikte kararlaştıracağız. Unutmayalım, hepimiz birlikte bir 
gücüz, sen yoksan bir eksik kalırız.

“Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gerçeği”ni sizlerle birlikte 
sorgulayacağımız bugün, ülkemizde ve dünyadaki emek güç-
leriyle dayanışma içinde, bağımsızlıkçı, eşitlik ve özgürlükçü, 
barış ve dayanışmacı bir Türkiye ve Dünya için çalışmalarını 
yürüten TMMOB adına, hepinize saygılar sunuyor ve kür-
süyü size bırakıyorum.  
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TMMOB Şehir Plancıları Odası ile ODTÜ Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü tarafından düzenlenen 8 Kasım Dünya 
Şehircilik Günü 28. Kolokyumu Prof. Dr. İlhan Tekeli onu-
runa “Değişen - Dönüşen Kent ve Bölge” başlığı altında 
gerçekleşti. Kolokyumun açılışında sırasıyla ODTÜ Şehir 
ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Türel, 
TMMOB Şehir Plancıları Odası 2. Başkanı Buğra Gök-
çe, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Çankaya Belediye Başkanı Dr. Muzaffer Eryılmaz, ODTÜ 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Pamir, ODTÜ 
Rektörü Ural Akbulut konuşma yaptılar. 8 Kasım Dünya 
Şehircilik Günü ile ilgili TMMOB Şehir Plancıları Odası 
tarafından hazırlanan bildirge kamuoyuna duyuruldu.

8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 28. KOLOK-
YUMU BİLDİRGESİ-2004

İçinde bulunduğumuz dönem insanlık tarihi açısından 
önemli bir kırılma noktasını temsil etmektedir. Küreselleşme 
olarak adlandırılan bu süreç dünyanın farklı coğrafyalarını 
farklı şekillerde etkilemekte ve şekillendirmektedir.

Küreselleşme süreci bir yandan gelişmiş ve az gelişmiş ülke-
ler arasındaki bir yandan da aynı ülke içinde gelişmiş ve az 
gelişmiş bölgeler arasındaki eşitsizliklerin daha da artmasına 
sebep olmaktadır. Yeni dengeler ülkelerin belli kentlerini ve 
bölgelerini kendi ağlarına dahil ederken, söz konusu coğ-
rafyaların geriye kalanı yeni yapılanmadan büyük ölçüde 
dışlanmaktadır.

Bu dönüşümün çarpıcı etkileri bütünsel olarak henüz ortaya 
konmamış olsa da, bu dönüşümün etkilerine ilişkin ipuçları 
elde etmek mümkündür. Bu ipuçlarının en yoğun yaşandığı 
mekan olarak kentler, bu toplumsal dönüşümün merkezine 
oturmuştur. Her türlü toplumsal değişim ve gelişim kentler 
üzerinden üretilen kavramlar ve paradigmalarla açıklan-
maktadır. Bu durum aslında üretim mekanizmalarındaki 
dönüşümün bir yansımasıdır.

Ülkeler ve bölgeler arasındaki yeni sisteme eklemlenebilme 
ve eklenememe üzerine kurulu eşitsizliğe ek olarak kentlerin 
kendi iç yapılarında da eşitsizlikler ve dışlanmalar geçmişe 
oranla artmaktadır. Yeni yapıya uyum gösterebilen sınırlı 
bir kitle bu dönemin meyvelerini toplarken aynı olanaklara 
sahip olmayan çoğunluk kendi kaderlerine terk edilmektedir. 
Diğer bir anlatımla, kentlerin önemli bir özelliği olan birlikte 
yaşama kültürünün maddi temelleri ortadan kalkmakta ve 
toplumsal bölünmenin yolu açılmaktadır.

Küresellesme ve neo-liberalizmin refah devleti karşısında 
kazandığı bu zafer, devletin müdahale araçlarını da etkisiz-
leştirmekte veya anlamsız kılmaktadır. Bu araçlardan bizim 
için en önemlisi olan planlama da, bu durumdan derinle-
mesine etkilenmektedir. Kent yönetiminin ve dolayısıyla 
kent planlamasının piyasa temelli bir koalisyon tarafından 
yürütülmesi gerektiği yönündeki görüşler bunun en açık 
ifadesidir. Büyüyen ve gelişen kentlerin ancak yarışmacı 
bir ruh ile ayakta kalabileceği söylenmektedir. Bu yarışmacı 
ortamda rekabetin ön şartı olarak belirgin bazı stratejilerin 
bir ya da bir kaçının uygulamaya konması önerilmektedir. 
Kentler ucuz emek gücü, vergi indirimleri, kredi ve arazi 
tahsisleri vb. ile küresel sermaye yatırımlarını çekebilecek 
ve hizmet sektöründeki gelişmelerle birlikte küresel tüketim 
mekanizmalarıyla bütünleşebilecektir.

Neo-liberal projenin toplumun büyük bir kısmını dışlayan 
yaklaşımı ve uygulamaları karşısında, bu süreçten etkilenen-
lere yönelik olarak geliştirilen en başat politika, yönetişim 
kavramı etrafında şekillenen devlet ve özel sektör yanında 
yerel toplulukların da siyasa yapma sürecine katılmalarını 
öneren bir tutumdur. Bu yaklaşımın en önemli sorunu, 
katılım süreçlerini sivil toplumun sermaye gruplarına odak-
lanan biçimde sınırlıyor olmasıdır. Bu temsiliyet içerisinde 
emekçi kesimlerin ve demokratik kitle örgütlerinin dışlandığı 
gözlenmektedir. Bölüşümsel adalet kavramının geri plana 

atıldığı bir dönemde öne çıkarılan bu yaklaşımın en 
önemli çıkmazı ekonomik ve sosyal düzlemde dışlanan 
bu kesimlerin siyasal düzlemde yaygın temsiliyetinin nasıl 
mümkün olacağıdır.

Görüldüğü üzere, hakim söylemin öngörüleri kentlerin 
yaşanabilir mekanlar haline gelmesini sağlayamamaktadır. 
Kentler derinleşen ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlarla 
boğuşmakta, bu sorunlara çözüm olarak önerilen reçeteler 
sorunları derinleştirmekten öteye gitmemektedir. Üre-
tim tarzındaki dönüşüm, kentlerdeki emek piyasasının 
kırılganlaşmasına, işsizlik ve yoksulluğun artmasına ve 
iş güvenliği gibi mekanizmaların tamamen ortadan kalk-

8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 

28. KOLOKYUMU 2004 GERÇEKLEŞTİ



36 

Ekim-Kasım 2004/Sayı 98

BİRLİK
haberleri

BİRLİK
haberleri

37 

Ekim-Kasım 2004/Sayı 98

BİRLİK
haberleri

BİRLİK
haberleri

masına sebep olmaktadır. Bu kesimler kentlerde 
dönüşüme muhtaç alanlarda yaşamaktadır. Diğer 
yandan, küresel tüketim kültürü ile bütünleşen üst 
gelir grupları ise, kent içindeki korunaklı ve duvarlı 
yerleşimlerin içine çekilerek kentten kopmaktadır. 
Sonuçta kentler neo liberal söylemlerin vadettiği 
sahte cennetlere dönüşmek bir yana, “kent” kav-
ramına yüklenen olumlu anlamları da yitirmekte, 
farklı kesimlerin değişim değeri temelinde paylaş-
tığı mekanlar halini almaktadır.

Unutulmamalıdır ki, tarih boyunca insanlığın en 
önemli uygarlık ürünlerinin yaratıldığı kentler; 
kaderleri, insanlığın geleceği için neo liberaliz-
min yıkıcı güçlerinin eline bırakılamayacak kadar önemli 
mekanlardır.

Kent planlaması disiplini de vurgulanan dönüşümlerden 
payını almaktadır. Kapsamlı-rasyonel planlama yaklaşı-
mının ciddi ölçüde aşınmaya uğradığı ve alternatiflerinin 
geliştirilemediği bir ortamda, şehircilik ve kent planlaması 
disiplinlerinin tüm düşünsel öncülleri etkisiz kalmaktadır. 

Kapsamlı-rasyonel planlama yerine konmaya çalışılan ileti-
şimsel akılcılığa dayalı yaklaşımlar da, henüz yeterince tartı-
şılmamış ve olgunlaştırılıp içselleştirilemediğinden, planlama 
için umut verici pratikler üretilememiştir. Planlamada çerçe-
ve; bütünsellik ve bilimsellikten parçacılığa, yöntem bilimsel 
olandan pragmatik olana, uygulama sistematik olandan el 
yordamına dayalı olana dönüşmektedir. Planlama kamu ya-
rarına bir uğraş olmaktan çıkıp belli çıkar gruplarına yapılan 
değer aktarımlarının meşrulaştırılma aracı haline indirgen-
mekte, planlamanın doğasındaki içsel süreçlere müdahale 
göz ardı edilerek, küçük parçacı ve dışsal süreçlere yönelik 
sınırlı iyileştirmeler yeterli görülmektedir. Kentlerdeki siyasal 
alanın ise içi boşalmakta, sınıf temelli siyasetin kimlik ve imaj 
temelli siyasete dönüşümü sonucunda temsiliyet ve katılım 
boşlukları oluşmaktadır.

Tüm bu gelişmeler, şehircilik ve kent planlaması disiplinleri 
ile kentlerin geleceği için, kentlere ilişkin bu süreçlerin di-
siplinimiz üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve anlaşılmasını 
zorunlu kılmaktadır. Kentsel mekanın sağlıklı ve yaşanabilir 
kılınması, bundan çıkarılacak dersler ve değerlendirmelerle 
sağlanabilir.

Bunun yanında kentlilerin haklarını savunan demokratik 
kitle örgütlerinin bölüşüm adaleti üzerine geliştirdikleri 
yaklaşımlar da tepeden inmeci bulunmakta ve demokratik 
olmadığı nedeniyle reddedilmektedir. Bu tür bir yaklaşım 
kentin dışlanmış kesimleriyle, kent sorunlarına bu kitleler 
lehine müdahale etmek isteyenler arasında varolan kopuk-
luğun güçlenmesine sebep olmaktadır.

Kuşkusuz değişen koşullar karşısında söz konusu toplumsal 
adalet temelli projenin yeni yaklaşımlar ve araçlar geliştir-
mesi gerekmektedir. Şehir Plancıları Odası; neo-liberalizmin 

olumsuz etkisi altındaki kentlerin dışlanan geniş kitlelerinin 
bir parçası ve temsilcisi olarak, bu gelişmeler karşısında süre-
cin temellerini kavrayacak paradigma arayışlarının tartışılıp 
geliştirilmesini sağlamak ve kentlerin sosyal adalet temelinde, 
kullanım değerine dayanan yaşanabilir ve insancıl mekanlar 
haline gelebilmesine katkıda bulunabilmek için:

• Kentsel sosyal adalet temelli, dışlayıcı olmayan, kent me-
kanının ve kentsel kamusal alanların her kesime açık olması 
anlamında mücadele edilmesi gerektiğini,

• Kent mekanını şekillendiren temel dinamik olarak rant 
yaratma kaygısının değil, tüm kesimlerin kent ve kentin 
yarattığı olanaklardan yararlanmasını sağlayan politikaların 
desteklenmesinin zorunlu olduğunu,

• Çalışma, konut edinme ve temel hizmetlerden yararlan-
manın her kentlinin temel ve vazgeçilmez hakkı olduğunu, 
bunun yanında tüm kentlilere haklar yanında sorumluluklar 
da yükleyecek “Kentli Hakları”nın tartışılarak hayata geçi-
rilmesi gerektiğini,

• Kentlerin piyasa güçlerine hizmet eden plansız gelişmesinin 
engellenmesi ve dışlanan geniş kitlelerin-dezavantajlı grup-
ların gereksinimlerinin karşılanmasının gerektiğini,

düşünmekte ve bu düşüncelerin hayata geçebilmesi için 
mücadele vermeyi kuruluş amacından kaynaklanan bir 
sorumluluk olarak görmektedir.

Bu anlayış ve sorumluluk içinde 28. sini gerçekleştirmekte ol-
duğumuz Dünya Şehircilik Günü ve Kolokyumunun; önemli 
açmazlar yaşayan planlama paradigmasına ilişkin yeni açılım-
ların tartışılıp geliştirilebilmesi ve içinde yaşayarak yeterince 
algılayamadığımız kentlere ilişkin değişim ve dönüşümlerin 
algılanarak kamuoyuna aktarılabilmesi anlamında değerli 
katkıları olacağına inanmaktayız.

TMMOB Şehir Plancıları Odası; dünya konjonktürü, 
kentlerimiz ve planlama paradigmalarında yaşanan tüm bu 
gelişmeler bağlamında, ülkemizin planlama ve kentleşme 
alanındaki sorunlu yapısının daha adil, daha eşitlikçi ve sağ-
lıklı kentsel ve toplumsal ortamlar yaratılmasını sağlayacak 
bir yapıya dönüşebilmesini titizlik ve kararlılıkla savunmaya 
devam edecektir.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Emin Koramaz “Buluşma” açılışında yaptığı konuşmada 
şunları vurguladı: 

“.....Bildiğiniz gibi, dünya bilim ve teknoloji alanında çok 
hızlı bir gelişim ve değişim süreci yaşamaktadır. Üretilen bil-
ginin her 2-3 yılda ikiye katlandığı belirtilmektedir. Bilime 
ve teknolojiye hakim olan güçler dünyayı da egemenlikleri 
altına almaktadırlar. Ülkemizde bu alanda politikalar üretilip 
uygulamaya geçilmediği müddetçe gelişmiş ülkelerle aramız-
daki makas gün geçtikçe daha da açılacaktır. Ne yazık ki, 
ülkemizde bu konuda gerekli çalışmalar yürütülmemekte-
dir. İç ve dış borç kıskacında sürekli kriz sarmalı yaşayan 
ülkemizde, ülke politikalarını IMF, Dünya Bankası, DTÖ 
gibi uluslararası kuruluşlar belirler hale gelmiştir Ülkemizde 
üretim ekonomisinin yerini, rant ve hizmet ekonomisi al-
mıştır. Planlama kavramı bütünüyle terkedilmiştir. Ulusal 
kalkınma planlarına ve bilim ve teknoloji politikalarına 
göre belirlenmesi gereken insan gücü planlaması da yapıl-
mamıştır. Bu nedenlerle eğitim-insan gücü-istihdam dengesi 
kurulmamıştır. Mesleki ve teknik eğitimin planlanmasına 
esas teşkil edecek insan gücü ihtiyaçları ile ilgili veriler 
yoktur. Ülkenin hangi iş sektöründe, hangi düzeyde ve ni-
telikte, ne kadar yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyduğu ve 
gelecekte ihtiyaç duyulacak insan gücünün sayı ve niteliği 

belirlenmemiştir. Bu durum, mühendislik eğitiminin düzen-
lenmesinde, geliştirilmesinde ve istihdamda önemli sorunlara 
neden olmaktadır. Eğitim, istihdam ve üretim ilişkilerinin 
planlı bir şekilde ele alınmamasından dolayı lisans eğitimin-
de edinilen bilgilerin önemli bir bölümü çalışma hayatında 
pratik karşılığını bulamamaktadır. Bu durum mesleğe karşı 
yabancılaşmanın yanı sıra mesleki körelmeye de neden ol-
maktadır. Meslek alanlarımızda işsizlik % 20’ler seviyesine 
ulaşmıştır. Meslektaşlarımızın önemli bir bölümü de meslek 
alanları dışında çalışmaktadır. İş bulan üyelerimizin ise yak-
laşık % 75’i yoksulluk sınırının altında ücretler almaktadır. 
Öğretim üyelerimizin de ekonomik koşulları gün geçtikçe 
kötüye gitmektedir. Mühendislik bölümlerinde çalışmakta 
olan araştırma görevlileri ve genç öğretim üyeleri ya bir 
ideal uğruna ya da daha iyi bir iş bulamadıkları için görevde 
kalmaktadır. Çoğu ise karşılarına çıkan ilk fırsatta ya özel 
sektöre geçmekte ya da yurt dışına gitmektedir. Türkiye’deki 
işletmelerin büyük bir bölümünü oluşturan 200.000’i aşkın 
küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarında hala mühendis 
istihdam geleneği oluşturulamamıştır. Mesleki yetki ve so-
rumluluklarımızın önemli bir bölümü, Tekniker, Teknisyen 
ve Yüksek Teknik Öğretmenler tarafından kullanılmak 
istenmektedir. Siyasi kesimler daha fazla oy toplama adına 
bilim dışı bu yaklaşımlara yeşil ışık yakmakta, yasal zemin 
hazırlamaya çalışmaktadır. 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI  "ODA ÜNİVERSİTE BULUŞMASI” 

ETKİNLİĞİNİN İKİNCİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından üniversitelerimizdeki bilim insanları ile ülke sanayii ve 
toplum çıkarları doğrultusunda, dünyada yaşanmakta olan bilimsel-teknolojik gelişme süreçlerini ele almak, 
Makina Mühendisleri Odasının meslek alanları ile ilgili öğretim yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak ülke sa-
nayisinin gereksinimini karşılayabilecek nitelik ve nicelikte mühendisin yetişmesine yardımcı olmak ve karşılıklı 
bilgi alış verişi yanı sıra Oda ile Üniversiteler arasındaki ilişkilerin geliştirilerek kurumsallaşması amacı ile 
“Oda-Üniversite Buluşması” başlığı altında düzenlenen etkinliğin ikincisi 20 Kasım 2004 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın da bulunduğu etkinliğe Makina, 
Endüstri, İşletme, Üretim, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğretimi yapan 41 üniversiteden bölümleri 
temsil eden 62 bilim insanı ile Oda ve Şube yöneticileri katıldı. 
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Hal böyle iken, insan gücü planlaması, gerekli altyapı ve 
eğitim kadrosu göz önüne alınmadan politik ve ticari tercihler 
sonucu meslek alanlarımıza ilişkin yeni bölümlerin açılmasına 
devam edilmektedir. Bugün itibarıyla makina mühendisliği 
eğitimi veren bölüm ve fakültelerin sayısı 47, endüstri-işletme 
mühendisliği eğitimi veren bölüm ve fakültelerin sayısı 35, 
uçak-uzay-havacılık mühendisliği eğitimi veren bölüm ve 
fakültelerin sayısı 3’tür. Bu bölüm ve fakültelerde yaklaşık 
21.000 öğrenci makina mühendisliği, 9.000 öğrenci endüst-
ri-işletme mühendisliği, 1.400 öğrenci uçak-uzay-havacık 
mühendisliği konularında öğrenim görmektedir. Halen 
Odamıza kayıtlı 50.000 makina, 4.000 endüstri-işletme, 700 
uçak-uzay havacılık mühendisi bulunmaktadır. 1982 Ana-
yasası ile Odaya üyeliği tercihlerine bırakılan kamu çalışanı 
meslektaşlarımız ve Odaya henüz üye olmayan meslektaş-
larımız ile bu rakam 75 bine ulaşmaktadır. Gelişmelerin bu 
şekilde devam etmesi halinde gelecekte daha vahim tablolar 
ortaya çıkacaktır. 

Odamız üyesi meslek disiplinlerine yönelik eğitim veren bu 
bölümlerin eğitim hizmetlerinin kalitesinde de büyük farklılık-
lar bulunmaktadır. Eğitim programlarının, ders içeriklerinin, 
öğretim üyesi sayısı ve yeterliliklerinin, laboratuar, derslik, 
kütüphane, bilgisayar donanımı, araştırma ve barınak olanak-
larının genel yetersizliği yanında, eğitim kuruluşları arasında 
bu olanaklar açısından da ciddi dengesizlikler bulunmaktadır. 
Bu eşitsiz gelişim durumu mezunlara da yansımakta, hepsi 
devlet tarafından açılan ve programları devlet tarafından 
saptanan üniversitelerden mezun olan mühendislerin çoğu 
yeterli niteliğe ulaşamamakta, iş bulamamakta ve ekonomiye 
kazandırılamamaktadır. 

Ülkemizde bu dağınıklık yaşanırken, ülkemizin de imzaladığı 
Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları ve AB anlaşmaları mü-
hendislik hizmetlerinin serbest dolaşımını da kapsamaktadır. 
Bu anlaşmalar uluslararası akademik ve mesleki tanınılırlığı 
da zorunlu tutmaktadır. Bu nedenle, akademik değerlendir-
me, kalite ve akreditasyon tüm gelişmiş ülkelerin gündemine 
girmiştir. Bir çok ülkede bu amaçla yeni kurum ve kuruluş-
lar oluşturulmuş ve yöntemler geliştirilmiştir. Ülkemizde ise, 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yükseköğretimde 
verilmekte olan eğitimin ulusal ya da uluslararası objektif 
ölçütlere göre kalite yönünden denetlenmesi, ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi için yapılması gereken işlemlere ait açık bir 
düzenleme mevcut değildir. Mühendislik Dekanlar Konseyi 
tarafından 2002 yılında kurulan ve TMMOB’nin de içerisin-
de yer aldığı Mühendislik Değerlendirme Kurulu ise yasal bir 
statüye kavuşturulamamıştır. Bu nedenle, Üniversitelerimiz 
eğitim programlarını yüksek paralar karşılığı ABET’e (Ame-
rikan Mühendislik ve Teknoloji Kurulu) akredite ettirerek 
mezunlarını rekabet koşullarına hazırlamaya çalışmaktadır. 
Ancak mevcut eğitim politikalarımızla ülkemiz mühendisle-
rinin, gelişmiş ülkelerin mühendisleriyle rekabet edebilmesi 
ve ayakta kalması mümkün görülmemektedir.

Sorunlarımızın çözümü için; Ülkemizin kalkınma planları 
ulusal bilim, teknoloji, yenilenme ve sanayileşme politika-
ları temellerine oturtulmalıdır. Ülkemiz tüm alanlarda ve 
tüm sektörlerde kendi ulusal planlarını yapmalıdır. Bilim 
ve teknolojide yetkinleşmeli ve bunu ülke ölçeğinde top-
lumsal ekonomik faydaya dönüştürmeli ve bu amaçla ulusal 
bir strateji belirlemelidir. Bilim ve teknoloji yeteneğimizin 
yükseltilmesi için eğitime, üniversitelerimize, AR-GE 
çalışmalarına ulusal gelirlerimizden ayırdığımız kaynaklar 
artırılmalı, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılmalıdır. Yerli 
yatırımcı özendirilmeli ve korunmalı katma değeri yüksek ileri 
teknoloji isteyen alanlarda yapılacak yatırımlar desteklenme-
lidir. Bilimi teknolojiye, teknolojiyi uygulamaya dönüştüren 
mühendislerin daha donanımlı ve birikimli olarak yetişeceği 
ve mezuniyet sonrası bilgilerini yenileyebilecekleri, gelişti-
rebilecekleri eğitim olanakları, üretim ve çalışma ortamları 
sağlanmalıdır. Mevcut politika ve uygulamaların yerine; 
planlamacı bir anlayışla, toplumsal gereksinimleri, üretimi, 
istihdamı ve yaşam boyu eğitimi, ülkenin bilim ve teknoloji 
yeterliliğinin güçlendirilmesini temel alan ulusal eğitim po-
litikaları yaşama geçirilmeli, ulusal akreditasyon sistemimiz 
ve alt kurulları oluşturulmalıdır. Üniversite eğitimi özerk ve 
demokratik ortamlarda sürdürülmeli, eşit ve ücretsiz eğitim 
sunulmalıdır. Çok sayıda niteliksiz mühendis yetiştirecek çok 
sayıda donanımsız üniversite ve bölüm açmak yerine, ülke 
ihtiyaçlarını gözeten yeterli eğitim kadrosu ve kütüphane, 
derslik, laboratuar, yurt vb. alt yapısı tamamlanmış kuruluşlar 
oluşturulmalıdır. Şimdiye kadar açılmış bulunan üniversi-
telerin kalite düzeyi artırılmalı ve kalite eşitsizliği ortadan 
kaldırılmalı, eksik alt yapıları tamamlanmalıdır. Eğitimde 
kalite standartları oluşturarak mühendislik bölümlerinin 
kalitesi bu kriterlere göre denetlenmelidir. Ülkemizde ve-
rilen lisans diplomalarının uluslararası düzeyde tanınması 
sağlanmalı, lisans eğitimi meslek içi eğitim programlarıyla 
sürekli desteklenmelidir.

Sizlerin de paylaştığını düşündüğümüz tüm bu talep ve 
önerilerin siyasi üst yapıda yaşam bulması için bizleri eğiten 
üniversitelerimizle Odamız arasında iş ve güç birliğinin daha 
fazla geliştirilmesi bir görev olmaktan öte zorunluluk olarak 
karşımızda durmaktadır.....” 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı açılışta 
yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Değerli Bilim İnsanları, 

Örgütümüzün Sevgili Yöneticileri,

Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyo-
rum. İkincisi bu gün gerçekleşmekte olan Oda - Üniversite 
buluşmasının, “gerekliliği”nden hareket ederek, Makina 
Mühendisleri Odası’nın bu etkinliği her iki yılda bir tek-
rarlamakta ısrarcı olacağını biliyorum. Oda yöneticilerime 
bu kararlılıktan ve ısrardan dolayı öncelikle teşekkür ediyo-
rum. Siz değerli bilim insanlarına da, katılımınızla Odamın 
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amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmanızdan dolayı da özellikle 
teşekkür ediyorum. Sevgili Oda başkanımın çok kapsamlı, 
çok ön açıcı, çok iyi hazırlanmış “Sunuş” konuşması, bu gün 
aslında hepimizin konuşmalarını da belli anlamda olumluya 
doğru yönlendirecektir. Kendisine teşekkür ederim.

TMMOB’nin konu ile ilgili bu güne kadar biriktirdiklerini 
ve düşüncelerini sizinle paylaşmadan önce bir konuyu da 
sizinle öncelikle paylaşmak istedim: Bu yıl TMMOB’nin 50. 
kuruluş yılı. TMMOB Yönetim Kurulu örgütün 50. yılında, 
bulunduğu her etkinlikte öncelikle bir taahhütte bulunuyor. 
Şöyle diyoruz:

Uzun geçmişine dayanan deneyim ve bilgi birikimi ışığında; 
günümüzün yüklü gündemi ve sorunları karşısında; mesleki, 
demokratik kitle örgütü olmanın sorumluluğuyla, üyelerinin 
sorunlarının halkın sorunlarından ayrılmayacağı bilinciyle; 
çağdaş, bağımsız, demokratik ve sanayileşen bir Türkiye özle-
miyle, halktan ve emekten yana tavır alan ve bu doğrultuda 
politikalar üreten ve mücadele veren TMMOB, 50. yılında 
da, bundan sonra da, bu onurlu yürüyüşüne devam edecektir. 
Bağlı 23 Odası ve odalarına kayıtlı ikiyüzellibini aşkın üyesi 
ile çalışmalarını sürdüren TMMOB; 50. yılında böylesi bir 
yürüyüşün kararlığı içerisindedir.

TMMOB bu çalışma döneminde “üniversite” ile ilgili iki ayrı 
etkinliği çalışma programına almıştır. Bunlardan birincisi: 
2005 de gerçekleştirmeye çalışacağımız “TMMOB Öğrenci 
Üye Kurultayı”. Üniversitenin, öğretim üyeleri ve çalışanları 
ile birlikte asli unsurlarından olan öğrencilerimizi bu çalış-
ma dönemimizde bir araya getirerek kurultayda toplayacağız. 
Tüm ülkede mühendislik, mimarlık, şehir planlama bölümle-
rinde öğrenim görmekte olan öğrencilerimize, Odalarımızda 
da artık iyice şekillenen öğrenci üyelik çalışmalarının desteği 
ile bu kurultayda bağımsız kürsü sağlayarak üniversiteye, öğ-
renime ve yaşama dair sözlerini söylemelerini sağlayacağız. 

İkinci etkinliğimiz de buradaki tüm bilim insanlarının 
katılacağını umduğumuz TMMOB Mühendislik Eğitimi 
Sempozyumu. Sempozyumumuz 18-19 Kasım 2005 de An-
kara’da gerçekleşecek. Bu etkinliğin yapılma nedenlerine 
baktığımızda şunları söylemek gerekiyor:

Oda Başkanımın da detaylı bir şekilde tanımladığı üzere,Kü-
reselleşme çağı olarak anılan günümüz dünyasında, ülkeler 
bilim ve teknolojinin gerçekleştirilmesi ve yenilenmesine 
yönelik çalışmalarda önemli adımlar atmaktadır. Gelişmiş 
ülkeler ulusal çıkarları doğrultusunda ulusal yenilenme po-
litikalarını yaşama geçirebilmek için AR_GE çalışmalarına 
bilim, teknoloji ve eğitim alt yapısına bütçelerinden ayırdık-
ları kaynakları her geçen gün arttırmaktadırlar. Bu sürecin 
ülkemizde tersine işlediği herkesin malumudur. DTÖ, IMF, 
DB öncülüğünde yürütülen politikaların sonucunda plan-
lamadan, üretimden ve sanayileşmeden neredeyse tümüyle 
vazgeçilmiş, kaynaklar hizmet ve finans sektörüne aktarıl-
mış, kayıt dışı ekonomi, rant ekonomisi hakim yapı haline 

getirilmiştir. Var olan bütün mühendislik disiplinleri bilimsel 
ve teknolojik gelişmelerin, sanayileşmenin ve kalkınmanın 
en önemli itici güçleridir. Üretime, sanayileşmeye, bilim ve 
teknolojiye gereken önemin verilmemesi, biz mühendislerin 
meslek uygulama alanlarını giderek daraltmaktadır. Öte 
yandan üniversitelerdeki mühendislik eğitim programları-
nın, ders içeriklerinin, öğretim üyesi sayısı ve yeterlilikle-
rinin, laboratuar, derslik, kütüphane, bilgisayar donanımı, 
araştırma ve barınak olanaklarının genel yetersizliği yanında, 
üniversitelerimiz arasında da bu olanaklar açısından da ciddi 
dengesizlikler bulunmaktadır. 

TMMOB de aslında bu konuda, 2003 yılında çalışmalarını 
tamamladığı Mühendislik Mimarlık Kurultayında örgüt içi 
tartışmaları tamamlamış, örgüt içi mutabakatlarını sağla-
mış ve kurultay kararları olarak şu hususları kamuoyuna 
iletmiştir:

“TMMOB ve Odaları, Mühendislik ve Mimarlık mesleğinin 
uygulama alanlarında çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek 
olan, yanlış, kusurlu, yetersiz ürün kullanımı ve uygulama-
ların, doğal ve kültürel çevreyi tahrip, insan sağlığını risk 
altına sokma veya yaşama hakkını engelleme, bireyin, top-
lumun, insanlığın her türlü zararına yol açma gibi sonuçları 
olduğunun bilincindedirler. TMMOB ve Mesleki Odaları 
bu bilinçten hareketle mesleğin uygulanmasında kasıtlı 
veya kasıtsız; yanlış, kusurlu, yetersiz ürün ve uygulamaların 
ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi konusunda gerekli 
tüm çabayı gösterir, bu hususta gerekli her türlü yasal, idari, 
mesleki, eğitsel girişimleri düzenler, gerekli kurumları ve me-
kanizmaları oluşturur. TMMOB ve Odalar, eğitimde kalite 
eşitliğini göz önünde bulundurarak toplumun güvenliğini, 
sağlığını ve gönencini (yaşanabilirliğini), doğal ve kültürel 
yaşam ortamlarını doğrudan etkileyen alanları önceliklerine 
göre belirleyerek, bu alanlardaki gereksinmelere uygun olarak 
tanımlanacak bilgi ve beceri düzeylerine göre mesleki yeterli-
liğin belirlenmesini, geliştirilmesi ve belgelenmesini sağlarlar. 
Bu yetkinin yasal dayanaklarının daha açık bir ifadeye kavuş-
ması için Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Yasada ve 
TMMOB Yasasında değişiklik yapılması için girişimlerde bu-
lunurlar. TMMOB her meslek grubunun kendi ihtiyaçlarına 
ve şartlarına bağlı olarak kaliteli ve güvenilir hizmet ve üretim 
sürecinde düzenlemelere gitmesini teşvik eder. Meslek Oda-
larının bu konudaki çalışmalarının koordinasyonunu sağlar. 
TMMOB “Yetkin Mühendislik” konusunu bu tür çabaların 
olumlu bir sonucu olarak değerlendirir. Bu uygulamaya ihti-
yaç duyan Meslek Odalarının koordinasyonunu düzenleyerek 
çerçeve yönetmeliğin oluşturulmasını gerçekleştirir. Meslek 
Odaları, uygulama yönetmeliklerini kendileri hazırlar. Bir 
ülkenin eğitim politikaları, bilim, teknoloji ve sanayi po-
litikalarından ayrı düşünülemez. Türkiye’deki eğitim ve 
mühendislik,mimarlık eğitimi toplum çıkarlarına göre değil, 
uluslararası iş bölümünün bir sonucu olarak şekillenmiştir. 
TMMOB emperyalist ülkeler tarafından Türkiye’ye dayatılan 
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uluslararası iş bölümünü reddeder; toplumcu bilim, teknoloji 
ve sanayi politikaları geliştirecek bir kurumsal altyapının ör-
güt bünyesinde oluşturulması çalışmalarını başlatır. TMMOB 
ve Odaları; gerek Dünya Ticaret Örgütü gerekse Avrupa Bir-
liği (Gümrük Birliği) kanallarından gelen teknik ve mesleki 
mevzuat uyarınca mühendislik/mimarlık meslek alanlarının 
düzenlenmesine dönük uyumlaştırma (emperyalist/kapitalist 
ilişkilere tümüyle bağlanmak anlamında) çalışmalarına karşı 
durur, bu yönde izlenen politika ve uygulamalar ile mücadele 
eder. TMMOB ve Odaları; mesleki yeterlilik ve yetkinlik 
konusunu kaynağında çözmek amacıyla, mühendislik/
mimarlık eğitimi/öğretimi yapan yükseköğretim kurumları-
nın müfredatlarının belirlenmesinde, uygulanmasında ilgili 
ulusal kurumlarla birlikte “ulusal bağımsızlık ve egemenlik” 
ilkesi uyarınca, kamu/toplum yararının sağlanması ekseninde 
işbirliği yapar, çalışmalar yürütür. Mesleki yeterlilik tartışma-
larının odağında Türkiye’deki mühendislik eğitimi olmalıdır, 
Ülkemizde mühendislik eğitimi, sistemin ana gereksinmele-
rine göre belirlenmemelidir, Sanayileşememenin ve tekno-
loji ithal eden bir ülke olmanın sonucu olarak, mühendisler 
tasarım sürecinin dışında büyük ölçüde üretim kontrolü ya 
da hizmet üretimi gibi alanlarda istihdam edilmektedirler. 
Dolayısıyla mühendislik eğitimi, geleceğin mühendislerine 
teknolojik ilerlemeyi sağlayacak birikim ve beceriyi değil; 
üretim sürecinin sürekliliğini sağlayacak donanımı sağlamaya 
çalışır. Eğitim ile ilgili sorunların ancak eğitim süreci içinde 
çözülebileceği unutulmamalıdır. Mühendislik ve mimarlık 
eğitiminin , teorik ve pratik süreçleri kapsayacak biçim ve 
içerikte düzenlenmesi gerekmektedir. Bilim ve teknolojinin 
günümüzdeki ilerleme hızı göz önünde tutularak TMMOB’ye 
bağlı Odalar tarafından meslek içi eğitim verilmeli ancak bu 
meslek içi eğitim sürecinin lisans eğitimini ikame edeceği 
düşünülmemelidir. Mevcut lisans eğitiminin gerek süresinin 
gerekse de şeklinin baştan sona tartışılması gerekliliği açıktır. 
Bu anlamda TMMOB’ye düşen, mühendis ve mimarlar ile 
birlikte öğrencilerin ve akademisyenlerin katılacağı tartış-
ma ortamının sağlanmasıdır. TMMOB’nin kapsadığı meslek 
disiplinlerinin her biri için 
eğitim kurultayları düzen-
lenmesi, yapılan tartışma-
lar ve sonuçları üniversite 
kamuoyuna mal etmelidir. 
Bunların dışında yapılacak 
her türlü çalışma, mevcut 
eğitim sisteminin tüm 
eksiklik ve yetersizlikle-
riyle meşrulaştırılması ve 
onaylanması anlamını 
taşıyacaktır. TMMOB ve 
Odalar, mesleki yeterli-
liğin belgelendirilmesine 
yönelik meslek içi eğitimi, 
mesleki davranış ilkelerini 

de içerecek biçimde planlar, lisans eğitimi dikkate alarak 
uygulama alanlarına ilişkin eğitimi hizmet olarak gerçek-
leştirirler, bu eğitimin ortak konularını programlarlar, ders 
notlarını hazırlarlar ve eğitimlerini sağlarlar. Hali hazırda 
üniversitelerimizde çağdaş, nitelikli ve bilimsel mimar-mü-
hendislik eğitimi yapılamamaktadır. Bu nedenle öncelikle 
üniversitelerimiz, ülkemizin çıkar ve beklentilerine uygun 
olarak, demokratik, özerk ve bilimsel eğitim kurumları olarak 
her alanda tekrar yapılandırılmalıdır. Mühendis ve mimarlar, 
bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, yeni gelişme 
ve gereksinimlerine bağlı olarak, tüm mesleki çalışma sü-
reçlerinde, meslek içi eğitimi sürekli, etkin ve katılımcı bir 
anlayışla yaşama geçirmeye kararlıdır. Bu anlayış TMMOB 
ve bağlı Oda yöneticilerinin temel yaklaşımları olmaya 
devam edecektir. TMMOB, mühendislik mimarlık eğitimi-
nin, çağın gereklerine uygun ders programları ve uygulama 
olanaklarıyla, tüm yurtta eşit ve parasız olarak verilmesini 
savunur. Mühendislik mimarlık eğitiminin yönlendirilmesi 
ve güncelleştirilmesi TMMOB’nin görevlerinden biridir. Bu 
çerçevede TMMOB, kapsamlı bir mühendislik mimarlık eği-
timi programı hazırlar ve tartışmaya açar.”

İşte belirtilen bu hususlar doğrultusunda düzenleyeceğimiz 
Eğitim Sempozyumunda siz bilim insanları ile birlikte; Üni-
versite öncesi eğitimin durumu, Eğitim mi? Öğrenim mi? 
Öğrenim mi?, Mühendislik lisans programlarında olması 
gereken asgari hususlar, Nasıl bir mühendis?, Mühendislik 
eğitiminin akreditasyonu, Mühendislikte mesleki tanınırlık 
sorunları, Meslek içi eğitim ve belgelendirme, Teknoparklar, 
Teknokentler, Parasız eğitim, Eğitimde özelleştirme ve ticari-
leşme, Yabancı dil öğrenimi ve yabancı dilde öğretim, Devlet 
ve vakıf üniversitelerinde mühendislik eğitimi konularını bir 
kere daha tartışıp, sonuçlarını kamuoyuna ileteceğiz.

TMMOB bu konuda da üzerine düşeni yerine getirme karar-
lılığı içerisindedir. Siz bilim insanlarının bizim çabalarımıza 
destek olacağına inancımızın tam olduğunu biliyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. 
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GÜBRE VE GÜBRE HAMMADDELERİ 
ÇALIŞTAYI YAPILDI

TMMOB Jeoloji, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın birlikte düzenlediği ve MTA Diyarbakır 
Bölge Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi ile Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası’nın desteklediği “Gübre 
ve Gübre Hammaddeleri Çalıştayı”, 25-26 Kasım 2004 tarihlerinde Diyarbakır’da Dicle Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 27 Kasım 2004 tarihinde Mazıdağı Fosfat 
Tesislerine teknik gezi düzenlendi.

25 Kasım 2005 tarihinde Çalıştay Yürütme Kurulu Başkanı 
H. İrfan GENCER, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı 
İsmet CENGİZ, Ziraat Mühendisleri Odası II. Başkanı Dr. 
Turhan TUNCER, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Baki 
Remzi SUİÇMEZ, Mazıdağı Fosfat Tesileri İşyeri Tem-
silcisi Sinan ÖRÜK, Mazıdağı Belediye Başkanı Nuran 
ATLI, Dicle Üniversitesi Rektörü Fikri CANORUÇ’un 
açılış konuşmaları ile başlayan Çalıştay; Gübre Sektörü ve 
Gübre Kullanımındaki Gelişmeler ile İthalat ve Mazıdağı 
konulu iki oturumda sunulan 14 Bildiri ile devam etti. 
26 Kasım 2004 tarihinde yapılan Türkiye Gübre Sektörü, 
Gübre Hammaddeleri, İthalat Politikası ve Çevre Sorun-
ları Paneli’ni TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin 
ARAS yönetti. 

Çalıştay açılışında TMMOB Yönetim Kurulu adına ko-
nuşma yapan TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Baki Remzi 
Suiçmez şunları söyledi:

"Hammaddesi, üretimi, taşınması, depolanması, uygulan-
ması, bitkisel verim ve kaliteye etkisi, yanlış kullanımında 
yarattığı çevre sorunları gibi etkileyen ve etkilenen yön-
leriyle, çok boyutlu, çok yönlü ve dinamik bir sektördür 
Gübre Sektörü. Pazar büyüklüğü de dikkate alınırsa, top-
lumsal yaşamı doğrudan ya da dolaylı etkileyen önemli bir 
sektördür Gübre Sektörü.

Bugün ve yarın, “Gübre Sektörü ve 
Gübre Kullanımındaki Gelişmeler” 
ve “İthalat ve Mazıdağı” konulu iki 
oturum ile, “Türkiye Gübre Sektörü, 
Gübre Hammaddeleri, İthalat Politi-
kası ve Çevre Sorunları Paneli”nde 
değerli uzmanların katılımıyla derin-
liğine tartışmalarla masaya yatırılacak 
olan Gübre Sektörüne yönelik birkaç 
noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Tarım alanlarının kullanımının alan-
sal olarak sınırına varıldığı, hatta aşıl-
dığı günümüzde, gıda açığının bitkisel 

yönden giderilmesi için, bitkisel üretimin verimlilik ve ka-
lite yönünden artırılması ve çiftçilerin gelir düzeyinin ve 
yaşam kalitesinin yükseltilmesi için başlıca yol; su, gübre, 
ilaç gibi tarımsal girdilerin doğru ve yeterli kullanımıdır. 
Gübreler; tek başlarına yüzde 50’nin üzerinde verimlilik 
artışı sağlayarak, tarımsal üretim sonucu topraktan eksilen 
bitki besin maddelerini toprağa geri kazandırma işlevinin 
ötesinde;  gıda güvenliğine, yaşam kalitesinin yükseltil-
mesine ve açlıkla mücadeleye dünya çapında çok önemli 
katkıda bulunmaktadırlar. Çeşitler açısından organik, 
kimyasal, yaprak ve sıvı gübrelerden bahsedilse de, en 
yaygın çeşit kimyasal gübrelerdir.

Ülkemizde ilk kimyasal gübre üretimi 1939 yılında Karabük 
Demir Çelik İşletmelerinde amonyum sülfatın yan ürün 
olarak elde edilmesiyle başlamıştır. İlk gübre fabrikası 
devlet tarafından 1954 yılında kurulmuş, kamu yatırım-
larının artması yanı sıra, 1970’lerden sonra özel sektör de 
gübre üretimine başlamıştır. Halen, ikisi kamu, yedisi özel 
sektör olmak üzere 9 fabrika mevcuttur. Ayrıca, yan ürün 
olarak az miktarda gübre üreten 3 demir çelik fabrikası, 
yan ürün olarak gübre ham/ara maddesi üreten 3 kuruluş, 
gübre sektörüne doğalgaz sağlayan 1 kamu kuruluşu ve 
gübre dışalımı ve dağıtımı yapan kooperatifler ve özel 
sektör kuruluşları vardır. Dünya fosfatlı gübre üretiminin 
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gelişmesine paralel olarak, fosfat kayası arzı devamlı bir 
artış göstermiştir. Üretilen fosfat kayasının % 85’i gübre 
olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde, Ulusal Petrol 
Davası’na, Ulusal Maden Davası’na gönül verenlerin 
uğraşıları sonucu, 1961 yılından itibaren hızlanan fosfat 
arama çalışmaları ile önemli sayılabilecek fosfat potansi-
yeli bulunmuştur. Ülkemizin bilinen fosfat potansiyelinin 
hemen hepsi, Mardin - Mazıdağı Alt Bölgesi, Bingöl - Bitlis 
Alt Bölgesi ve Aşağı Fırat Alt Bölgesi olmak üzere başlıca 3 
bölgede toplanmıştır. Yılda 557.300 ton fosfat konsantresi 
üretebilecek kapasiteye sahip Eti Holding Güneydoğu Ana-
dolu Fosfatları İşletmesi, 1987 yılında Mardin iline bağlı 
Mazıdağı ilçesinde kurulmuştur. Mazıdağı fosfat yatakları 
bir süre işletilmiş, üretilen konsantre maliyetlerinin yüksek 
olması ve bunları kullanacak gübre fabrikalarının yöreye 
uzak olması gerekçeleriyle üretim 1994’te durdurulmuştur. 
Oysa, bu fabrika tam kapasiteyle çalışırsa Türkiye’de bir 
yıl kullanılan toplam gübre miktarının üretilmesi için ge-
reken fosfat konsantresinin dörtte birini karşılayabilecek 
kapasitedir.

Ülkemizde, 2003 yılı itibarıyla, resmi verilere göre; gübre 
üretimi yaklaşık 1.3 milyon ton, dışalımı 860 bin ton, 
dışsatımı 50 bin ton, tüketim ise 2 milyon ton bitki besin 
maddesidir. Toplam gübre üretim kapasitesi, toplam gübre 
tüketiminin büyük kısmını karşılayabilecek güçtedir. TSP 
ve kompoze gübrelerde fazla kapasite, diğer çeşitlerde ise 
yetersiz kapasite mevcuttur. Üretim kapasitesinin % 71’i 
özel sektör, % 29’u kamu sektörüne aittir. Son 5 yılın or-
talama kapasite kullanımı % 62’dir. Gübre çeşitlerine göre 
farklılık gösterse de, kapasite kullanım oranının düşüklüğü; 
azotlu gübrelerin üretim maliyetlerinin fazla olması, fosforlu 
gübreler gibi bazı gübrelerin toprakta birikmesinden dolayı 
tüketimindeki azalış, hammadde sağlamadaki dışa bağım-
lılık, ucuz ve kaliteli hammadde sağlamadaki zorluklar, 
dışalımdaki artıştır.

Sektöre, küresel dayatmaların yoğunlaştığı son yirmi yıl-
dır yeni yatırım yapılmamaktadır. Bunun nedenleri; gübre 
sektörünün dışa bağımlı olması, hammadde sağlamada ya-
şanan güçlükler, bunların etkisiyle oluşan yüksek maliyet, 
sektörde yaşanan rekabet ve giderek tekelleşmenin egemen 
olması, doğalgaz fiyatının sektör için cazip hale getirileme-
mesidir. Gerek kapasite kullanımının düşüklüğü, gerekse 
yeni yatırım yapılmamasında dikkati çeken en önemli 
nokta, dışa bağımlılıktır. 

Gübre Sektörünü 50 yıllık tarihi boyunca yakından izle-
yen TMMOB, bu soruna yıllardır dikkati çekmektedir. 
Örneğin, 1975 yılında Birlik Haberlerinde şu tespitler yer 
almıştır: “Her alanda olduğu gibi; gübre sanayiinde de dışa 
bağımlılığı oluşturan yan sanayi dalları ve gübre fabrikasyon 
girdileridir. Hammadde diyebileceğimiz bu ara mallar gübre 

sanayinin dışa bağımlılığı, dış kaynaklı finansman, teknoloji 
transferi maliyeti dışında, % 50’nin üstündedir. Ülkemizde 
üretilen her ton TSP ve DAP yalnızca hammadde bedeli 
olarak yabancı tekellerin karına kar katacaktır.” Bu sap-
tamanın üzerinden yaklaşık 30 yıl geçmiştir. Ancak, aynı 
bozuk düzen sürmektedir ve yabancı tekeller karlarına kar 
katmaya devam etmektedir.

İlginçtir, ülkemizde özelleştirmeye yönelik dış kaynaklı 
çalışmalar gübre sektörü üzerinden başlatılmıştır. 1984’te 
Dünya Bankası’nın Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan 
Türkiye’deki gübre fabrikalarına verilecek olan yeniden 
yapılanma kredilerine aracılık etmesini istemesiyle başlayan 
süreç, öncelikle tekstil ve çimento sektörünü içine alarak 
genişlemiş; süreç içinde KİT’lerin tümü yanında, kamusal 
hizmet alanları ile birlikte toprak ve su gibi doğal kaynak-
larımız da özelleştirme kapsamına alınmıştır.

Bugünlerde TBMM’de görüşülen 2 ayrı yasa tasarısından 
söz etmek istiyorum. SSK Hastahanelerinin Sağlık Ba-
kanlığı’na devri ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
kapatılmasına ilişkin yasa tasarısı. Her iki tasarı da, Cum-
hurbaşkanı’nca veto edilen Kamu Yönetimi Temel Kanunu 
Tasarısı içinden çekilerek ayrı ayrı gündeme getirilen tasa-
rılardır. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı hakkında 
“Yaldızı Kazı, Tuzağı Gör” demiştik. Tuzağın içeriği; Ül-
kenin pazar, Devletin tüccar, Vatandaşın müşteri duruma 
getirilmesidir. SSK Hastahanelerinin Sağlık Bakanlığı’na 
devri, Özel idarelere devir ve sonrasında özel sektöre dev-
rini içermektedir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
kapatılmasına ilişkin yasa tasarısını ise, gübre sektörüyle 
ilgisi nedeniyle biraz açmak istiyorum.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, köy yolu ve içme suyu 
hizmetleri yanında, Ülkemizde toprak ve su kaynaklarının 
korunması ve geliştirilmesini çalışmalarını yürütmektedir. 
Tarıma yönelik dışa bağımlı politikaların sözcülüğünü ya-
pan bazı köşe yazarlarının tarımımızın en önemli yapısal 
sorunları diye öne sürdüğü arazi toplulaştırması ve toprak 
analizlerini de bu Genel Müdürlük yürütmektedir. Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı, gübre kullanımına yönelik toprak 
analizi konusunda Gezici Toprak Analiz Laboratuarları 
Projesi ile soruna geçici çözümler bulmaya çalışırken, soru-
nun köklü çözümünü gerçekleştirebilecek olan ve geçmişte 
Türkiye Verimlilik Envanterini oluşturan Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü’nün geliştirilmesi yerine, kapatılmasına 
ses çıkarmamaktadır. Bu Genel Müdürlüğün yerele devri, 
özellikle toprak ve su kaynaklarının ticari bir meta olarak 
değerlendirilmesine yol açacaktır. Bugün, taşra teşkilatına 
başvuran her üreticinin ücretsiz olarak yaptırabildiği toprak 
analizleri, yarın paralı duruma gelecektir. Sulama ve arazi 
toplulaştırma çalışmaları aksayacak, işletmelerin yapısal 
sorunlarının çözümü ötelenerek diğer ülkelerle yaşanan 
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rekabet sorunu derinleşecek, bölgeler ve iller arasındaki 
hizmet açığı büyüyecek, gübre kullanılarak üretim ya-
pılması gereken nitelikli tarım alanları konut ve sanayi 
yatırımlarına açılacaktır. Erozyonla mücadele aşamasında 
toprak koruma çalışmaları sekteye uğrayacaktır.

Çok daha fazla olumsuz etkileri olan bu tasarıya kısaca 
değindikten sonra, sektörde yaşanan özelleştirmelere dön-
mek istiyorum. Amerikan Morgan Guaranty Trust Ban-
kası, 1984 yılında, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası’na 
gübre sektörü araştırmasında işbirliği teklif etmiş, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin en ünlü danışmanlık firmalarından 
biri olan Arthur D. Little, sermayesinin önemli bir bölümü 
devlete ait olan TÜMAS’la birlikte  bir çalışma yapmıştır. 
Getirilen öneriler şunlardır: Türk tarımının gübre gerek-
sinimi göz önünde tutularak gübre sanayinin, gereksinime 
yanıt verecek ve uluslararası piyasalarda rekabet edecek 
biçimde yeniden yapılanması; yeni kurulacak tesislerin 
adet, tip, üretim kapasiteleri ve coğrafik konumlarının 
belirlenmesi, Yabancı kuruluşlarla ortaklık tesis etmenin 
sağlayacağı faydalar, Sosyal nedenlerle, ekonomik çalışama-
maları yüzünden, zarar etmelerine karşın kapatılmalarına 
olanak olmayan fabrikaların ek finansman gereksinimleri 
ve bu finansmanın en iyi ne şekilde sağlanacağı, Yurt içi 
gübre dağıtımı için yeni öneriler getirilmesi, Gübre fiyat-
landırılmasında kullanılacak ticaret esasları, gübre fiyatları 
aracılığı ile tarım sektörüne sağlanacak devlet desteği ve bu 
desteğin finansmanı hakkında görüşler, Özelleştirme öncesi 
İGSAŞ ve TÜGSAŞ’ın yönetim, üretim ve mali bölüm-
lerinin reorganizasyonu önerileri, IGSAŞ ve TÜGSAŞ’ın 
mal varlıklarının değerlendirilerek, hemen özelleşebilecek, 
yeniden yapılaşmadan sonra özelleşebilecek ve özelleşmesi 
güç tesisler olarak  sınıflandırılmaları, Özelleştirilmesi teklif 
edilen mal varlıklarının değeri, Özelleştirmede kullanılacak 
metodolojinin tespiti, Özelleştirme işlemleri ile ilgilenebi-
lecek yerli ve yabancı yatırımcıların listesi, Özelleştirme 
için en uygun zamanlama.

Türkiye’nin en büyük gübre üretici konumunda olan ve 
kamuya mali ve ekonomik olarak ciddi katkılarda bulunan, 
1953 yılında Azot Sanayi A.Ş. olarak kurulan ve 1984 
yılında bugünkü adını alan TÜGSAŞ ve bağlı ortaklıkları, 
bazı ürünlerin ülkemizdeki tek üreticisi olma konumları ile 
de önemlidirler. % 46 oranında azot içeren ve konsantre bir 
gübre olan üre Türkiye’de sadece İGSAŞ’da üretilmektedir. 
Yeniden yapım maliyeti 500 milyon dolar olan İGSAŞ te-
sislerinde ülkenin üre tüketiminin % 39’u, azotlu gübreler 
tüketiminin ise % 14’ü karşılanmaktadır. Ürenin yanında 
ulusal sanayiye nitrik asit ve teknik amonyum nitrat üre-
ten tek kuruluş İGSAŞ’dır. Tüketimin geri kalan kısmı ise 
dışalım yoluyla karşılanmaktadır. En uygun zamanlamanın 
kollandığı süreçte, 1998 yılında özelleştirme kapsamına 
alınan İGSAŞ ile TÜGSAŞ’ın, halen Gemlik ve Samsun 

Gübre Fabrikalarının özelleştirilmesi çalışmaları devam 
etmektedir. Karlı ve verimli bir şirket olan İGSAŞ için 
2000 ve 2003 yıllarında ihale yapılmış, birinci ihale, 2000 
yılında Rekabet Kurulu’nun “Kimyevi gübre sektörü, bir 
kaç şirketin denetimi altındadır. Bu nedenledir ki, şirketler-
den İGSAŞ’ın ihalesini alan Toros Gübre’ye satışına ilişkin 
idare işlemi uygun değildir” gerekçesiyle kurum tarafından 
iptal edilmiştir. Bu süreçte, ihaleye bir kaç gün kala, şirketin 
en önemli girdisi olan doğalgaz, gene bir kamu kurumu olan 
BOTAŞ tarafından kesilmiş, şirket hammadde yokluğu ne-
deniyle üretim yapamadığı bir durumda ihaleye çıkarılmış-
tır. Benzer bir süreç, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun satış 
ihalesini 12 Mayıs 2004 tarihinde onayladığı Samsun Gübre 
Fabrikası özelleştirmesinde yaşanmıştır. İhaleyi kazanan 
ilk firma özelleştirme bedelini ödeyemeyince, ihale ikinci 
firmada kalmış, ikinci firma da bu bedeli ödeyememiş ve 
ihale üçüncü firmaya geçmiştir. Üçüncü firma da son tarih 
olan 17 Kasım’da bu bedeli ödememiştir. Teminatların gelir 
irat edileceğinin açıklanmasına karşın, özelleştirme süreci 
nedeniyle 11 aydır üretim yapılmayan fabrikada zarar 10 
milyon doları geçmiştir. Samsun Gübre’de örgütlü olan 
Petrol-İş Sendikası, özelleştirme ihalesinin iptal edilerek, 
fabrikada üretime yeniden başlanması için girişimlerini 
sürdürmektedir.

Dikkatinizi çekmek isteğim konu ise; ihaleye giren ve ihale 
bedelini ödemeyen firmaların, fabrikada üretime ara veril-
mesini ve oluşan 600-700 bin tonluk gübre açığını fırsat 
bilerek dışalıma başlamalarıdır. Bu firmalar yurtdışından 
tonunu 200-250 milyon liraya aldıkları DAP gübresinin 
tonunu, bölgede 650-800 milyon liraya satmaktadırlar. 
Dolayısıyla yaktıkları teminatın çok daha fazlasını gübre 
spekülasyonu yaparak çıkartmaktadırlar. Oysa Samsun 
Gübre Fabrikası’nda üretime ara verilmemiş olsaydı, DAP 
gübresinin tonu 480 milyon lirayı aşmayacaktı. Özetle; Tür-
kiye Zirai Donatım Kurumu’nun özelleştirilmesiyle gübre 
dağıtımından kamunun çekilmesinden sonra, TÜGSAŞ 
ve İGŞAŞ’ın özelleştirilmesiyle kamunun üretimde de 
çekilmesi sonucu, resmen yağma düzeni yaşanacak, vahşi 
kapitalizm tüm yönleriyle tarım sektöründe egemenliğini 
ilan edecektir. Gübre sektörü dışarıya bağımlı olunca, özel-
leştirme sonrası kamu yerine geçecek olan özel sektör yeni 
yatırım yerine, dışalım yolunu seçince, artan talep dışalım-
la karşılanacaktır. Bu nedenle petrolden sonra en yüksek 
dövizin gübreye ödenmesine devam edilecektir. Piyasa da, 
yerli ve yabancı tekellerin insafına terk edilecektir.

Ülkemizde gübre tüketimi 1990’lı yıllara kadar artmış, bu 
yıllardan sonra sabit kalmış ya da azalmıştır. Gübre tüke-
timinin yetersiz olduğu Ülkemizde, hektara düşen gübre 
tüketimi 91.5 kg’dir. Tüketimin % 70’ini azotlu gübreler 
oluşturmaktadır. Gübre çeşitleri arasında sürece bağlı de-
ğişimler görülmektedir. Son yıllarda azot/fosfat oranı azot 
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lehine tehlikeli şekilde artmıştır. Gübre tüketimi bölgeler 
itibarıyla dengesizdir. Akdeniz, Orta Güney, Ege ve Mar-
mara en çok gübre tüketilen bölgelerdir. Son yıllarda GAP 
ile birlikte Güneydoğu ve Orta Güney bölgelerimizde de 
üretim artmıştır. Ülkemizde gübreler en çok tahıllarda 
kullanılmaktadır. Sanayi bitkileri ile meyve ve sebzeler 
gübre tüketen diğer ürünlerdir.

Ülkemizde gübre tüketiminin artmasına yol açacak önem-
li gelişmeler yaşanmaktadır. Sulu tarım alanlarının artışı, 
yüksek verimli hibrit tohumlarının kullanımının giderek 
yaygınlaşması, sanayi bitkileri ekim alanlarının artışını bu 
bağlamda değerlendirebiliriz. Sulama alanlarının artışı ko-
nusunda GAP Sulamalarına değinmek istiyorum. Bugün 
GAP’ta sulama yatırımlarının gerçekleşme oranı yaklaşık 
yüzde 13’tür ve hedefin çok gerisindedir. Şanlıurfa’da su-
lama kanalları açılmış, drenaj kanalları henüz tamamlan-
mamış, ana kanaldaki suyu tarlaya ulaştıracak olan ve Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen sulama 
ağı ve tarla içi geliştirme çalışmaları bitirilememiştir. Di-
yarbakır’a su getirilememiştir. GAP yüz akımızdır, ancak, 
bugünkü uygulama düzeyine bakınca yapacak çok iş olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda, siyasi iktidarları ve ilgili kamu 
yönetimlerini uyarıyor ve GAP’ın tarımsal yatırımlarının 
bir an önce bitirilmesini talep ediyoruz. Gübre talebinde-
ki artış eğilimine karşın, yeni yatırımların yapılmaması ve 
mevcut kapasiteyi artıracak modernizasyona gidilmemesi 
nedeniyle üretim artırılamamaktadır. Yetersiz gübre kulla-
nımı; işletme büyüklükleri, pazarlama sorunları, üretimde 
karlılığın önceden bilinmemesi, gübreleme konusundaki 
bilgi eksikliği ile açıklanmaktadır. Gübre kullanımındaki 
azalmanın başlıca nedenleri ise; çiftçinin alım gücünü ifade 
eden gübre/ürün paritesinin bozukluğu ile gübre destekle-
me politikasındaki istikrarsızlıktır.

Sektörde yaşanan olumsuz sürecin çiftçiye etkilerini, 9 
Mart 2004 tarihinde yayınlanan Dünya Bankası Rapo-
ru’ndan yapacağımız alıntılarla açıklayalım: “Gübre süb-
vansiyonlarının ilk aşamada yüzde 50 oranında azaltılıp, 
ardından Kasım 2001’de tamamen kaldırılmasıyla, gübre 
fiyatları iki katına çıkmıştır… Tarımsal üretim değişen 
fiyatlara kendini uyarlamakta ve önceden yüksek oranda 
desteklenen ürünlerden uzaklaşmanın ilk sinyallerini ver-
mektedir. Bütün sübvansiyon reformu süresince gübre ve 
kimyasal ilaç kullanımı yüzde 25-30 oranında gerileyerek, 
1990’ların ortalarındaki düzeye düşmüş bulunmaktadır. Bu 
durum hem tarımsal gelirdeki düşmeye hem de yüzde 50 
sübvansiyonun kaldırılmasıyla gübre fiyatlarında görülen 
hızlı artışa bağlıdır.” 

Gübre dış ticaretinde 1994 yılından itibaren AB Ortak Dış 
Ticaret politikası uygulanmaktadır. Gümrük vergileri, AB 
ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış ülkeler için sıfır, 

diğer Ülker için % 6.5’tir. Gübrelerle ilgili mevzuat AB ile 
uyumlu hale getirilmiş, ülkemizde ve AB’de üretilen güb-
reler karşılıklı serbest dolaşım hakkı kazanmıştır. Karşılıklı 
yükümlülüklere karşın, insanların serbest dolaşımına izin 
verilmediği süreçte, hammadde ve enerjide olduğu gibi 
rekabet koşullarının ülkemiz lehine olmaması, gübre sek-
töründeki serbestliğin ülkemiz aleyhine sonuçlar üretme-
sine yol açmaktadır. Bu bağlamda, kısaca, AB ile Türkiye 
arasında tarım alanında yaşanan gelişmelere de değinmek 
istiyorum. Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları çerçeve-
sinde destek türleri çeşitli kutular arasında dağıtılırken, 
diğer gelişmiş ülkeler gibi AB de, üreticisini desteklemeye 
devam etmektedir. AB, üye ülkelerin şekerpancarı ve tütün 
üreticisini desteklemeye devam ederken, IMF dayatması 
ile ülkemizdeki tütün ve şekerpancarı üretiminin kısılma-
sına ses çıkarmamaktadır.  AB, nişasta bazlı tatlandırıcılar 
oranını içinde çok düşük tutarken, ülkemizde Cargill gibi 
firmaların baskısıyla bu oranın yükseltilmesini bir uyum 
sorunu olarak görmemektedir. 

Türkiye tarıma yılda 3.5 katrilyon lira ayırırken, AB’nin 
2000-2006 programında toplam 103 milyar Euro’luk 
bütçesinden 43 milyar Euro’yu tarım kesimine aktardığı 
süreçte, 6 Ekim 2004 tarihinde yayımlanan Avrupa Birliği 
Türkiye İlerleme Raporu’nda;  meyve, sebze, fındık, bak-
liyat ve koyun eti gibi rekabet şansı olan ürünler dışında, 
Türkiye’nin işinin zor olduğu ve rekabetçi bir yapı için daha 
fazla liberalizasyon gerektiği belirtilerek, AB’nin adaylık 
sürecinde de Türkiye’ye önemli bir kaynak aktarmayacağı 
söylenmektedir. Üyelik anındaki şoktan korunmak için, 
üye olmadan, geçiş sürecindeyken, AB’ye yönelik ticari 
kısıtlamalarınızı tümüyle kaldırın önerisini yapan Avrupa 
Birliği; kendisinin uyguladığı Ortak Tarım Politikası ile 
IMF’nin dayattığı tarım politikaları arasındaki uçurumu 
bile bile, Türkiye’ye IMF politikalarını önermeye devam 
etmektedir. AB’ye üyeliği bir Çağdaşlık Projesi olarak 
görmekle birlikte, somut olarak yaşananları sağlıklı de-
ğerlendirmek zorundayız. Farklı makyajlarla sunulsa da, 
her alanda, yaldızı kazıyınca altındaki tuzakları görmek 
zorundayız. Bağımsızlık temelinde, ulusal çıkarlara yöne-
lik politikaların uygulanmaması durumunda, müzakerelere 
başlanırsa, en azından tarım sektöründe elimizde bir koz 
kalmayacağını görmek zorundayız.

Ülkemizde gübre pazarlaması ve dağıtımı, gübre üreticisi ve 
dışalımcıların sayıları 5.000’e varan bayileri, Tarım Kredi 
ve Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri vasıtasıyla gerçek-
leştirilmektedir. IMF ve Dünya Bankası’nın etkisiyle Tarım 
Kredi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin işlevsiz ve 
işlemez kılındığını anımsatarak, bu sürecin tümüyle spe-
külasyona açık bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. İlginçtir, 
57. Hükümetin Tarım ve Köyişleri Bakanı, 2001 yılında 
“Şeker ve Türün Yasası” çıkartılırken, şu açıklamaları da 
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yapmıştır: “Gübre ürünleri ve kullanımı tamamen Tarım 
Bakanlığı’nın işidir. Ne yazık ki, Bakanlığımız bu konuda 
devre dışı bırakılmıştır. Eğer burada tamamen bizim Ba-
kanlığımızın işi olan gübre konusu, bizim inisiyatifimizden 
alınıyorsa burada kesinlikle art niyet vardır. Gübre kararna-
mesi hazırlanırken, gübre üreten ve ithal edenlerin gözlüğü 
ile ve onların istekleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu 
kararname hazırlanırken de hiçbir çiftçi örgütüne danı-
şılmamıştır. Bize danışıldı diyen bir üretici kuruluş varsa 
çıksın bana söylesin. Arka odalarda geceleri hazırlanan 
bu gübre kararnameleri tamamen çiftçinin aleyhinedir. 
Birileri tarafından sömürülme amaçlıdır. Gübre ithalatı 
kararnamesi de, bir iki firmanın çıkarları doğrultusunda 
hazırlanarak tekelciliğe sebebiyet vermiştir.” Dönemin 
Gübre Üreticileri Derneği Başkanı’nın verdiği yanıt ise, 
“Bakan, 1968’lerin ağzı ile konuşuyor.” olmuştur. Dönemin 
Bakanı, 68 Hareketine karşı çıkan bir siyasal oluşumun 
üyesi olmasına karşın, çıkar savaşlarına müdahale etmek 
isteyince bu yaftayı yemekten kurtulamamıştır. Suçlanan 
68 Hareketi’ni anımsatalım. Haksızlığa, soygun ve sömürü-
ye tepki gösterme; demokrasiye, ülkeye, topluma, insanlığa 
sahip çıkma hareketi. TMMOB, yaşanan yağmanın önlen-
mesini, insanların özgürleşmesini, ulusal kalkınmanın ba-
ğımsızlık ve adalet temelinde gerçekleştirilmesini istemiştir, 
istemektedir. Bu anlamda, 68 Hareketi, özü itibarıyla, 2004 
yılında da yaşamaktadır, yaşayacaktır.

Gübre Sektörüne yönelik bazı önerilerimizi sıralayarak 
konuşmamı sonlandırmak istiyorum:

Gübre politikalarımız gözden geçirilerek, tüm özelleştirme-
lerle birlikte, gübre sanayi özelleştirmeleri de durdurulma-
lı, piyasada tekelleşmeyi önleyecek önlemler alınmalıdır. 
Arama ve uygun teknoloji geliştirme çalışmaları ile ham-
madde gereksinimi ülke içinden karşılanmalı ve dışalım 
azaltılmalıdır. Gübre 
sektöründe sorunlu ve 
etkisiz olan kamu yö-
netimi iyileştirilmeli ve 
güçlendirilmelidir. Özel 
sektör, üretim ve pa-
zarlama alanında etkin 
denetlenmelidir. Dı-
şalımdaki tekelleşmeyi 
kıracak etkin önlemler 
alınmalıdır. Gübre/ürün 
fiyat paritesi üretici le-
hine dönüştürülmelidir. 
Yaygınlaştırılacak La-
boratuarlarda yapılacak 
toprak ve yaprak analiz-
leri doğrultusunda güb-
re kullanımı çiftçilere 

öğretilmeli ve doğru bitkide, doğru yerde, doğru zamanda, 
doğru miktarda, doğru gübrenin kullanımı sağlanmalıdır. 
Gübre desteği sürdürülmeli, Doğrudan Gelir Desteği gibi 
üretimden bağımsız destek yerine, üretim amacına yöne-
lik destekleme türleri yaygınlaştırılmalıdır. Gübre üreten 
kuruluşlara  uygun fiyatlarla doğal gaz sağlanarak maliyet 
düşürülmelidir. Ayrıca, dışalım bağımlılığı dikkate alınırsa, 
kömür ve linyit yatakları bu alanda değerlendirilmelidir. 
Gübre kullanımında toprakların fiziksel, kimyasal ve biyo-
lojik özelliklerini bozma ile yer altı ve yer üstü sularını kir-
letme gibi olumsuz sonuçları içermeyecek, çevre kirliliğine 
yol açmayacak önlemler alınmalı, yeni gübreleme teknikleri 
geliştirilmelidir. Sosyoekonomik önlemler doğrultusunda, 
Hayvancılığın geliştirilmesi ile birlikte, organik gübre kul-
lanımı artırılmalıdır. Araştırma, eğitim, yayım çalışmaları 
etkinleştirilerek, bilgiler çiftçiye ulaştırılmalıdır.

Sonuç olarak; ekonomi politikaları, sanayi politikaları, 
tarım politikaları dışarıdan belirlendiği sürece, gübre 
hammaddesi dışarıya bağımlı olduğu sürece; dışarıya 
kaynak aktarırken, halkımızı üretemez duruma sokar ve 
yoksullaştırırız. Tarladan uzaklaşan çiftçi ise, ya kente gö-
çerek yaşanan sorunlar yumağını artırır, ya da toprağını ya 
ağaya, ya da yabancı şirketlere satar. 

Son dönemde yabancıların ülkemizde taşınmaz mal 
edinimine yönelik yasanın da çıkarıldığını anımsatmak 
istiyorum. Kamusal varlıkların ve kamusal hizmetlerin 
özelleştirildiği süreçte, Vatan toprağının satışını da içeren 
bu yanlış süreci durdurmak, hepimizin görevidir. Bu görev 
ise; bağımsız düşünen insanlarca, yurtsever insanlarca, 
onurlu insanlarca, üreten insanlarca gerçekleştirilebilir. 
TMMOB; üreten, kendine yeten, bağımsız ve onurlu bir 
ülke hedefine, bağımsızlıkçı kişi ve örgütlerle birlikte ulaşma 
kararlılığı içerisindedir."
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19-20 Kasım 2004 Nevşehir Kapadokya’da gerçekleşen 
TMMOB Mimarlar Odası 39. Dönem Olağanüstü Genel 
Kurulu sonucunda Katılımcılar Bildirgesi kamuoyuna aşa-
ğıdaki şekilde duyuruldu:

"Mimarlar Odası’nın, ülkenin tüm yörelerinden genel kurul 
delegeleri ve katılımcıları, ülkemizde mimarlığın uygarlık ve 
kültür zenginliklerimize yakışır bir nitelikte yapılabilmesi için 
gerekli kuralları belirlemek üzere, Anadolu’nun tarihsel mer-
kezlerinden Kapadokya’da toplanmıştır. 

Böylesi bir toplantının, böylesi bir kültür coğrafyasında 
gerçekleştiği bugünlerde, aynı uygarlık tarihinin ortak de-
ğerlerini taşıyan Mezopotamya’daki insanlık dışı uygulamalar 
hepimizi derinden etkilemiştir. Özellikle son günlerde ABD 
ve müttefiklerinin Felluce’ye saldırıları ile tırmanışa geçen 
“terör” herkesi isyan etme noktasına getirmiştir. Sokaklar 
insan cesetleriyle doludur. Bu bir cinnet olmalıdır. 

UYGARLIK KAN AĞLIYOR

Tarihin doğduğu bölgeler, teknolojinin en son ürünü si-
lahlarla bombalanıyor, yıkılıyor; Arkeolojik SİT alanları 
düzleştirilerek helikopter pisti yapılıyor; kutsal mekânlar, 
mabetler çatışma mevzileri olarak kullanılıyor.

Sıfatı ne olursa olsun terör, terördür insanlık suçudur ve her-
kes tarafından lanetlenmelidir. Şu veya bu terörü hoş görmek, 
türlü gerekçeler uydurarak benimsemek, ses çıkartmayarak 
kabullenmek terörü desteklemekten başka bir şey değildir. 11 
Eylül’de ikiz kulelere yapılan saldırı ne kadar kınanmayı hak 
ediyorsa, Amerikan birliklerinin aylardır Irak’ta yaptıklarını 
da aynı oranda, hatta daha da fazla kınamamız gerekir. 

SAVAŞ DEĞİL KATLİAM

Kaldı ki bugün ortada eşitsiz koşullarda ve hiçbir hak ve 
dengenin söz konusu olmadığı, tek taraflı bir saldırıya da-
yalı, tüm yönleriyle insanlığın yüz karası bir KATLİAM söz 
konusudur. 

Dünyanın en büyük silahlı gücü, yıllardır diktatörlük baskısı 
altında bunalmış, BM ambargosu nedeniyle zayıflamış bir 
ülkeyi yerle bir etmek için bütün gücüyle saldırmaktadır.

- Saldırının nedeni olarak gösterilen “kitle imha silahları”nın 
olmadığı, kamuoyunun bu konuda yanıltıldığı ortaya çıkmış-
tır; saldırılar devam etmektedir.

- Irak’ın teröristleri barındırdığı söylenmiş, bununla ilgili bir 
kanıt bulunamamasının yanı sıra, şimdi Irak, ABD ve mütte-
fiklerine karşı cihat ilan eden İslamcıların savaş ve barınma 

TMMOB MİMARLAR ODASI 39. DÖNEM OLAĞANÜSTÜ 

GENEL KURULU KATILIMCILAR BİLDİRGESİ YAYINLANDI
alanına dönmüştür. Bugün direniş gösteren Iraklılar da sivil 
halktan sayılmayıp terörist olarak tanımlanmaktadırlar.

- Dünya daha güvenilir olmamıştır. ABD’nin başını çektiği 
kampa karşı nefret duyguları kabaran kesimlerin terörü tüm 
dünyaya yaymasının neredeyse psikolojik altyapısı oluştu-
rulmuştur. 

- Topraklarında terörün bir daha olmaması için güvenlik 
arayan Amerikan halkı, kendi askerlerinin, dilini hatta 
alfabesini bile bilmedikleri, kültürüne yabancı bir ülkeye 
gönderilmesini onaylamışlar, evlatlarının cenazelerini kar-
şılamaya başlamışlardır. 

Bu saldırganlığın kısa zamanda durması beklenmemektedir. 
Amerikan seçmeninin desteğini de alabilen yönetimin söz-
cüleri Irak’ta inandırıcı olamamışken şimdi bir başka kom-
şumuzu, İran’ı dillerine dolamışlardır. İran’la ilgili nükleer 
silah iddialarının ve buna karşı yapılan tehditkâr uyarıların 
dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. Bölgemiz yeni 
bir çatışmanın sorunlarını göğüsleyemeyecek kadar savaş 
yorgunudur.

MİMARLAR OLARAK KINIYORUZ

Bizler, bu ülkenin mimarları olarak tüm barışsever insanla-
rımız gibi savaşın gölgesinde yaşamak istemiyoruz. 

Tüm insanlığa ait tarihsel birikimleri taşıyan ve evrensel mi-
ras olan Irak’taki kültür talanına ve tahribatına nefretimizi 
gösteriyoruz. Hangi görüşten, ırktan, dilden, dinden olursa 
olsun insan yaşamına değer verilmesini; “öteki”leştirerek 
dışlaştırdığımız insanların ölümlerine seyirci kalınmamasını 
istiyoruz. 

Bizler, başta ABD olmak üzere Irak’ta asker bulunduran 
ülkelerin barışsever insanlarının kendi yönetimlerinin bu 
insanlık dışı tutumlarına karşı cesur haykırışlarını des-
tekliyoruz; yüreklerimizin yüreklerinin yanında olduğunu 
duyuruyoruz.

İnsan aklının yaratıcılığının, sadece yeniyi üretmekle değil, 
binyıllardır üretileni korumak ve uygarlık, kültür, sanat ve 
yaşam birikimlerini kollamakla da başarılı olacağına inanı-
yoruz. Yaşadığımız coğrafya böyle bir ilgiyi hak ediyor ve 
buna gereksinimi var. İnsanlık duygularımızla ve barışçıl 
özlemlerimizle derleyebileceğimiz tepkinin gücü, bu erdem-
lere sahip olmayanların en gelişmiş teknolojik silahlarının 
bile erişemeyeceği bir dil olacaktır.

Davet hepimize..."
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TMMOB Peyzaj Mimarlığı Odası’nca “Ülkemizde Peyzaj 
Mimarlığında 50 Yıl” başlığı ile Peyzaj Mimarlığı 2. Kongresi 
25-27 Kasım 2004 tarihlerinde Ankara’da Çağdaş Sanatlar 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yüksel ÖZTAN’ın sunumuyla 
başlayan kongre açılışında sırasıyla TMMOB Peyzaj Mimarla-
rı Odası Başkanı Ayşegül İBİCİ ORUÇKAPTAN, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI ve Çankaya 
Belediye Başkanı adına Mehmet ÜNLÜ konuştular. Açılış 
konuşmalarının ardından yapılan ödül töreninde Prof. Dr. 
Sadri ARAN’a, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj 
Mimarlığı Bölüm Başkanlığı’na, Ege Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığı’na, Cumhuriyet  
ve Hürriyet Gazeteleri Kent sayfalarına, Ahmet PRİŞTİ-
NA’ya, TRT’ye ve Bergama Köylüleri adına Oktay Konyar’a 
ödülleri verildi. 

Kongre öncesi süreçte tamamlanan Bolu Mudurnu İlçesi 
Manyas Gölü ve Yakın Çevresi Rekreasyon alanı Peyzaj Ta-
sarımı Öğrenci Proje Yarışmasında dereceye giren öğrencilere 
de plaketleri verildi. 

Kongre boyunca proje sergisi de düzenlendi. 21. Yüzyılda 
Peyzaj Mimarlığı mesleğine yeni boyutlar ve perspektifler 
kazandırılması amaçlanan kongrede “Eğitim-Öğretim-Araş-
tırma”, “Uygulama Örnekleri”, “Yasal-Yönetsel Çerçeve” 
ve “Örgütlenme-İstihdam” anabaşlıkları altında toplam 45 
bildiri sunuldu. 

PEYZAJ MİMARLIĞI 2. KONGRESİ
SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak 25 - 27 Kasım 2004 
tarihleri arasında düzenlediğimiz “ÜLKEMİZDE PEYZAJ 

PEYZAJ MİMARLARI ODASI 

“PEYZAJ MİMARLIĞI 2. KONGRESİ”Nİ GERÇEKLEŞTİRDİ

MİMARLIĞINDA 50 YIL, 1954 - 2004” konulu 
Kongremizde, 13 oturumda  bilimsel ve mesleki 
bildiriler, panel, meslekte onur ödülü ve öğrenci 
proje yarışması ödül töreni, yarışma kollogyumu  
ve sergi gibi etkinlikler yer almıştır. Kongremiz, 
katılımcıların dışında; görsel ve yazılı basında da 
geniş yankı bulmuştur.  Kongremizde, toplam 45 
bilimsel ve mesleki sözlü bildiri ve  5 poster bildi-
ri sunulmuştur. Kongremizde  sergilenen çeşitli 
konulardaki eserlerin ve çalışmaların konu çeşit-
liliği, planlama ve tasarım  anlayışları ile sunum 
tekniği bakımından düzeyleri, sergimizi  izleyenler 
tarafından da beğeni kazanmıştır. Kongremizde 

sunulan bilimsel ve mesleki bildirilerin işledikleri konular ve 
ayrıntıları, ülkemizde peyzaj mimarlığının elli yıllık bir süreçte 
geçirdiği evreleri ve ulaştığı düzeyi de  göstermektedir.

Dünyada Peyzaj Mimarlığı’nın formel eğitiminin verilmesinin 
üzerinden yüzyılı aşkın (1898) bir süre geçmiştir. Ülkemizde 
Peyzaj Mimarlığı’na ilişkin ilk dersler 1936’da verilmeye 
başlanmış; formel eğitimden ilk mezuniyet 1973’te gerçek-
leştirilmiş; uzun mücadeleler sonucu ilk mezunlarımızı da 
kapsayan “Peyzaj Mimarı” unvanı kazanılmış, 1994’te ise 
Peyzaj Mimarları Odası kurulmuştur. 

TMMOB’nin 50. kuruluş yılını, Odamız’ın ise 10. kuruluş 
yılını kutladığımız Peyzaj Mimarlığı II. Kongresi’nde, Peyzaj 
Mimarlığı’nın bu  zorlu mücadele hattındaki varoluş süreci, 
TMMOB’nin kuruluş öyküsünü de içine alan 50 yıllık bir 
perspektifle ele alınmıştır. Çünkü bu süreç: Peyzaj Mimar-
lığı’nın olduğu kadar ülkemizde kırıyla-kentiyle sorumlu 
olduğumuz yaşam çevrelerinin oluşumlarının politik, eko-
nomik, sosyokültürel tüm boyutlarına önemli saptamalarda 
bulunmaktadır.

Peyzaj  Mimarlığı’nın Sorun Alanları ve Saptamalar  

•Ülkemizde yasal – yönetsel çerçevede peyzaj planlama, ta-
sarım ve yönetimi ile ilgili olarak uygulanan farklı işleyişler, 
kurumsal çok başlılık ve koordinasyon eksikliği temel sorun 
oluşturmaktadır.

•Yerel yönetimler alanı, mesleğimize ilişkin bilimsel doğru-
ların ve çağdaş uygulamaların en fazla sergilenmesi gereken 
alan olmalıdır. Yerel politikanın yerel siyasi iktidara odaklı 
olarak, fiziksel mekanın biçimlenmesi üzerine kurgulanma-
sından dolayı; peyzaj  alanları yoğun spekülatif baskılara, 
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rantlara yenik düşürülmektedir.

•Özellikle son 25 yıldır uygulanan yanlış politikalar ile, özel 
mülkiyetin dışında, toplumun tüm kesimleri için eşitlikle 
yararlandırılması gereken kamusal mekanlar; kamu varlık-
larının ve hizmetlerinin tasfiyesini esas alan düzenlemeler 
yoluyla, hızla elden çıkarılmaktadırlar.  Herkesin olması 
gereken parklar, meydanlar, kıyılar vb.; özelleştirilerek, 
mutlu azınlıkların hizmetine sunulmaktadırlar. Peyzaj 
Mimarlığı’nın, toplumun her kesiminden insanlarımızla 
harmanlanan ve bu yüzden de gerçek demokrasi alanları 
sayılabilecek açık ve yeşil üzerindeki hizmet alanları ve on-
lara ilişkin geliştireceği tüm toplumsal kurgular, hızla değer 
kaybına uğratılmaktadır.

•Yıllardır mekanın fiziksel organizasyonunda  planlamayı ve 
tasarımı bütüncül bir yaklaşım ile ele alan ve bu düzlemde 
ilgili tüm mesleklerin üretim ve dayanışma ilişkisi içinde, 
toplumsal süreçlerde varolmasını savunan mesleğimiz; bugün 
en fazla planlama ve tasarımın varoluş ideolojisinden vaz-
geçme sorunuyla  ilgilenmektedir.  Bugün kamusal alanda 
yaşayanların birbirleriyle eşitlikçi bir kullanım ilişkisi içinde 
oldukları bir yerleşim coğrafyası yaratmaktan vazgeçen me-
kansal politikalar ile karşı karşıyayız.

•Yaşadığımız çevre bugün, kapitalist üretim sürecinin temel 
sömürü alanıdır. Çevrenin  kurtulması, bu nedenle politik 
sistem yaklaşımı içermek durumundadır. Çevre politik, 
ekonomik seçimlerin mekana yansıtılmasının somut bir 
ürünüdür. Bu yüzden mekansal koşullarda bu ürünün nite-
liği,içeriği toplumsal tüm katmanların geleceğini de yakından 
ilgilendirmektedir.

•Merkezi ve yerel siyasi iktidarların, yasal ve yönetsel 
çerçevede, demokratik kitle örgütleri ve emek örgütleri 
ile birlikte, meslek örgütlerinin de istemlerini dışlayan an-
tidemokratik bir süreç ile mevzuat oluşturmaları bir başka 
sorun alanıdır. 

Peyzaj Mimarlarının  Sorun Alanları ve Saptamalar

Peyzaj Mimarlığı’nın çalışma alanlarında, peyzaj mimarla-
rının oluşturduğu insan kaynağı, yasa ve yönetmeliklerdeki 
tanımsızlıklar ve yönetsel işleyişten  kaynaklı sorunlar ne-
deniyle yeterli düzeyde ve  yetkinlikte çalışma olanağından 
yoksun bırakılmıştır. Peyzaj Mimarları varolan koşullarda, 
mesleklerini adeta  yapamaz  koşulları yaşamakta; “işsizlik ”, 
temel bir sorun alanı  olarak karşımızda durmaktadır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında, “Peyzaj Mimarı” kadro 
unvanının  verilmeyişi nedeniyle, sıkıntılar yaşanmakta; 
açılan kamu personeli sınavlarında yanlış planlamalar so-
nucu peyzaj mimarlarının meslek alanları başka mesleklerin 
istihdamı ile doldurulmaktadır. Öte yandan, kamu kurum 
ve kuruluşlarında istihdam edilen peyzaj mimarları, çalış-

tıkları yönetimlerin belirledikleri ve sınırladıkları ortam ve 
koşullarında,  meslekleri ile ilgili gerekli açılımlarda bulunma 
konusunda da sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu durum, kamuda 
olması gereken ve özlediğimiz mesleki gelişmelerin gecikme-
sine, mesleğimiz açısından kamusal alanın geliştirilmesine, 
süreçleri algılama, tanımlama ve yeniden  üretmemize  engel 
oluşturmaktadır. 

•Özel  sektörde serbest çalışan peyzaj mimarları ihale, imar,  
yapılaşma vb. mevzuatlarda mesleki olarak yer edinememe-
nin ya da yeni edinmiş olmanın getirdiği tüm yasal – yönetsel 
sorunlar ile başbaşadırlar. Bu durum, peyzaj mimarlarının 
yerleşim yerlerini ve yapılı çevreyi bir “yaşam biçimi” olarak 
örgütlenmelerinin önünde  bir zaaf oluşturmakta; mesleki ve 
meslek içi eğitimin ve etik kuralların uygulanmasını engelle-
mekte, yenilikçi ve yaratıcı unsurlarının, peyzaj mimarları-
nın  mekansal plan ve tasarımların da devre dışı kalmasını, 
sistematik bir biçimde kurgulamaktadır. 

•Peyzaj Mimarlığı eğitimi veren üniversitelerin  ilgili bö-
lümlerinin,  son yıllarda plansız bir biçimde çok hızlı bir 
artış göstererek,  gerekli altyapı ve personel olanaklarından 
yoksun olarak kurulmaları, bir başka temel sorun alanıdır. Ek 
olarak, üniversitelerimizin akademik alandaki çalışmalarının,   
yurtdışından kaynak bilgileri aktarım üzerinde yoğunlaşması; 
ülkemizin ivedi  gereksinim gösterdiği mesleki sorun alanla-
rına ilişkin öznel araştırmalar, uygulama süreçleri konusunda 
ülke gerçekleri üzerinden analiz, saptama ve çözüm sistema-
tiğinin yaşama  geçirilmesinin önüne geçmektedir. Böyle  bir 
sistematiğin oluşturulmasında, Üniversite – Oda kurumsal 
ilişkisi kaçınılmaz görülmektedir. 

Potansiyeller, Öneriler ve Çözümler

Kongremizde sunulan bildiriler ve katılımcıların katkı ve 
açıklamaları sonucunda aşağıda belirtilen öneriler ve çö-
zümlere ilişkin yaklaşımlar saptanmıştır:

•Uluslararası boyutta polit - ekonomik yapının büyük 
sermaye gruplarının çıkarları doğrultusunda hızla değiştiği 
/ değiştirildiği son süreçte, ülkemiz de bu değişikliklerden çok 
yoğun  etkilenmektedir. Bu durum, peyzaj mimarlığı alanında 
da politik ve ekonomik dönüşümlere neden olmaktadır. Av-
rupa Peyzaj Sözleşmesi, politik ve ekonomik anlamda etkileri 
beklenen GATS (Hizmet Ticareti Genel Anlaşması) gibi 
uluslar arası düzeydeki anlaşmalar Odamız ve üniversiteler 
işbirliğiyle dikkatle incelenmeli ve sonuçlarının değerlendi-
rilmesine yönelik çalışmalar ivedilikle başlatılmalıdır. 

•Kamu varlıklarının ve hizmetlerinin tasfiye edilerek, özel-
leştirilmesi ve ticarileştirilmesinden vazgeçilmelidir. “Sosyal 
Devlet”in önemli bir kazanımı olan kamusal alanlar, tüm 
kesimlerin fırsat eşitliği ile yararlandırılacağı bir politik yak-
laşıma kavuşturulmalıdır. TBMM özellikle Kamu Yönetimi 
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Temel Kanunu ve Yerel Yönetimler Yasası bu yaklaşım ile 
ele alınmalıdır. 

•Avrupa Peyzaj Sözleşmesi 1 Mart 2004 tarihinde, Ülke-
mizde dahil olmak üzere 11 Avrupa Konseyi üye ülkesi 
parlamentolarının onayından geçmesi ile yürürlüğe girmiş 
ve uluslar arası yasal süreç başlamıştır. Ülkemiz peyzaj de-
ğerlerinin korunması açısından en temel nokta, “ulusal bir 
politika”nın eksikliğidir. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nin en 
can alıcı noktası, imza koyan ülkelerin kendi ulusal peyzaj 
politikalarını oluşturmalarının gerekliliği üzerine yapılan 
vurgudur. Ülkemiz yasal ve yönetsel yapısı, farklı ölçek ve 
boyutlarda, duyarlı ve değerli doğal alanları ve kaynakları 
korumaya yönelik temel alt yapıya sahiptir. Buna karşın, 
ulusal bir peyzaj ve daha üst düzeyde ulusal çevre politikala-
rın henüz oluşturulamamış olması önemli bir eksikliktir. Bu 
ise, peyzaja bakışta, uygulamada ve yönetimde bütünlüğün, 
yönetimlerde birliğin sağlanması yönünde önemli bir engel 
oluşturmaktadır. Peyzaj mimarlığı eğitim sürecinde edinilen 
bilgi ve deneyimlerin, uygulama sürecine yansıtılabilmesi ve 
değerli ülke peyzajının korunabilmesi için; kapsamlı bir pey-
zaj politikasının oluşturulması ve bu doğrultuda ilgili yasa, 
yönetmeliklerin gözden geçirilmesi öncelikli sorumluluğu-
muzdur.

•Meslek tanımımızdaki eksiklikler ve mesleki yasal tanınırlık 
konusunda ciddi sıkıntıları yaşamakta olduğumuz bir dö-
nemden geçmekteyiz. Peyzaj mimarlığı meslek ve uygulama 
alanlarında, peyzaj mimarlarının hak, sorumluluk ve yetkile-
rinin tanımlarında varolan sorunlar giderilmelidir. Ulaşılması 
istenen hedefler için bir dizi eylem planı oluşturulmalı ve 
hemen başlatılmalıdır. 

•Ülke koşulları ve gerçeklerini göz önünde bulunduran, ülke-
mizde nitelik ve içerik bakımından yeterli düzeyde, eğitim ve 
öğretimde yeniden yapılanmayı hedefleyen çağdaş bir “Peyzaj 

Mimarlığı Eğitimi” programı başlatılmalıdır. Bu eğitim prog-
ramı aynı zamanda uluslararası koşullarda akademik ortamda 
rekabet edebilir düzeyde olmalıdır. 

•Özellikle, üniversitelerimize bağlı peyzaj mimarlığı bölüm-
leri için sürdürülmekte olan sayısal artış çaba ve düşüncesi 
önlenmeli; nitelik ve içerik bakımından yeterli düzeyde 
mesleki bilgi aktarımı temel ilke olarak benimsenmelidir.

•Peyzaj mimarlığının ülke düzeyinde tanıtımı için ivedi ola-
rak  Peyzaj Mimarları Odası ile üniversiteler ortak çalışmalar 
başlatmalıdır. 

•Meslek içi uzmanlık isteyen çalışma  alanlarında Peyzaj 
Mimarları Odası tarafından meslek içi eğitim programları 
düzenlemelidir. 

•Öğrenci Kurultayları düzenlenmeli, öğrenci sempozyumla-
rının sürekliliği sağlanmalı, staj olanaklarının geliştirilmesi ve  
öğrenci yarışmalarıyla mesleki gelişimleri desteklenmelidir.

•Özel sektörde serbest çalışan peyzaj mimarlarına ilişkin 
yapılanmanın, TMMOB ortamında diğer odalar ile birlikte 
ortaklaşa çözümler aracılığıyla, GATS koşullarında ulusla-
rarası  rekabet düzeyi olan yapılanmalara dönüştürülmesi 
çalışması yapılmalıdır. 

•Kamuda “Peyzaj Mimarı” kadro unvanı mutlak elde edil-
melidir. 

Peyzaj Mimarları Odası üyelerinin ve öğrenci üyelerin 
PMO örgütlülüğüne sürekli ve etkin katılımı, Odamız’ın 
en temel gücünü oluşturacaktır. Gerçekleştirdiğimiz Peyzaj 
Mimarlığı II. Kongresi Sonuç Bildirgesi'nde değerli katılım 
ve katkılarınız ile yer alan tüm saptama, öneri ve çözümlerin 
ışığında; dün olduğu gibi bugün de Odamız, gerekli çabaları 
ve çalışmaları sürdürmeye kararlıdır. 
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Kükey (Elektrik M.O.), İhsan Torun (Fizik M.O.), Samet 
Serttaş (Gıda M.O.), Levent Özmüş (Harita ve Kad. M.O.), 
Hüseyin Tevhit Arıcan (Jeoloji M.O.), Halil Kavak (Kimya 
M.O.), H. Sebati Yürek (Maden M.O.), Celal Hançerlioğlu 
(Metalurji M.O.), Gamze Parlayan (Peyzaj M.O.), Selda Ünal 
(Ziraat M.O.) katıldı.

• Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Mimarlık Haftası 
etkinlikleri açılışına TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret 
Özbilgin katıldı.
05 Ekim 2004 Salı

• AB Genel Sekreterliği’nin “Mesleki Niteliklerin Düzen-
lenmesi ve Karşılıklı Tanınması Hakkında Kanun Tasarısı 
Taslağı” ve bu meyanda TAIEX tarafından “mesleki nitelik-
lerin düzenlenmesi ve tanınması sisteminin kurumsal yapısı ile 
ilgili bilgilendirme ve deneyim aktarma amaçlı düzenlenen iki 
günlük seminere İnşaat Mühendisi Gülay Özdemir katıldı

• DİSK’e bağlı Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen 
ve Yönetim Kurulu üyeleri Birliğimizi ziyaret ederek yeni 
Yönetim Kurulumuzu kutladı. Emekli-Sen Yöneticileri gö-
rüşmede 50.000 dolayında üyeleri olduğunu, çalışanların ve 
emeklilerin kazanılmış haklarına karşı saldırıların olduğu bir 
dönemden geçildiği bu nedenle topluca bir mücadele edilmesi 
gerektiği ve “Demokrasi Mücadelesinden Emekli Olunmaz” 
sloganıyla mücadelelerini sürdürdüklerini ifade ettiler.

• BTS Genel Başkanı Fehmi Kütan Birliğimizi ziyaret etti. 
Görüşmede Sakarya-Pamukova’da yaşanan tren kazası ile 
ilgili son gelişmeler hakkında bilgi aktardı.

• TMMOB Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

• TMMOB Yürütme Kurulu Jeoloji Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulunu ziyaret etti. Ziyarete TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Sayman A.Betül Uyar, 
Yürütme Kurulu Üyeleri Alaeddin Aras, Ekrem Poyraz, Baki 
Remzi Suiçmez, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Vardal, Genel 
Sekreter M.Fikret Özbilgin, Genel Sekreter Yardımcısı Hakan 
Genç ve Teknik Görevli Ayşegül Bildirici katıldı.

g ü n c e  .  g ü n c e  .  g ü n c e  .  g ü n c e  .  g ü n c e  .  g ü n c e  .  g ü n c e  

Ekim-Kasım 2004

TMMOB
GÜNCESÝ

1 Ekim 2004 Cuma

• Mühendislik – Mimarlık Profili Araştırması Çalışma Grubu 
1. toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Hüseyin Yeşil (TMMOB), Ayşegül Bildirici 
(TMMOB), Cem Kükey (Elektrik M.O.), Volkan Gürcan 
(Elektrik M.O.), Serdar Ertan (Jeofizik M.O.), Metin Kulein 
(Harita ve Kadastro M.O.), Hakan Güngör (Harita ve Ka-
dastro M.O.), Celal Hançerlioğlu (Metalurji M.O.), Mehmet 
Kayadelen (Maden M.O.), Kaya Güvenç (Makina M.O.), 
Neşet Kocabıyıkoğlu (Makina M.O.), Belgin Durgun (Peyzaj 
M.O.)  katıldı. 

• Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu’na TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras katıldı.
02 Ekim 2004 Cumartesi
TMMOB 38. Dönem 1.Danışma Kurulu toplantısı yapıldı. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
açılış konuşmasıyla başlayan Danışma Kurulu toplantısına 
Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, 
Fizik Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri Odası, Gıda 
Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda-
sı, İç Mimarlar Odası,  Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji 
Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden 
Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Metalurji 
Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Peyzaj 
Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası, Tekstil Mühendisleri 
Odalarımızdan toplam 220, TMMOB İKK Sekreterlerinden 
10, TMMOB Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu, De-
netleme Kurulu ve Genel Sekreterlikten 29 üye olmak üzere 
toplam 259 Danışma Kurulu üyesi katıldı.
03 Ekim 2004 Pazar

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
04 Ekim 2004 Pazartesi 

• Kamu Çalışanı Üyeler Çalışma Grubu 2. toplantısı yapıl-
dı. 
Toplantıya, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi Suiç-
mez,  TMMOB Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Genç, Cem 
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06 Ekim 2004 Çarşamba

• Gıda Politikaları Çalışma Grubu 2. toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Berrin Şenöz (TMMOB), Ayşegül Bildirici 
(TMMOB), Petek Ataman (Gıda Mühendisleri Odası), A. 
İhsan Kutoğlu (Kimya Mühendisleri Odası), Tahsin Akbaba 
(Makina Mühendisleri Odası), Fatih Taşdöğen (Ziraat Mü-
hendisleri Odası) katıldı.

• Enerji Çalışma Grubu 2. toplantısı yapıldı. 
Toplantıya, İsmail Küçük (TMMOB), Hakan Genç 
(TMMOB), Yunus Arıkan(Çevre Mühendisleri Odası), 
Cengiz Göltaş (Elektrik Mühendisleri Odası), Sema Zararsız 
(Fizik Mühendisleri Odası), Eyüp S.Kart (Harita ve Kadast-
ro Mühendisleri Odası), Altan İçerler (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), Aytekin Zihni (Jeoloji Mühendisleri Odası), Nilgün 
Ercan (Kimya Mühendisleri Odası), Ahmet Eniş (Makina 
Mühendisleri Odası), Kaya Özeren (Metalurji Mühendisleri 
Odası), Hakan Aksu (Meteoroloji Mühendisleri Odası), 
Bilen Kale (Peyzaj Mimarları Odası), Argun Baran (Ziraat 
Mühendisleri Odası), Enver Çetin (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.
07 Ekim 2004 Perşembe

• TMMOB Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

• Özelleştirmelerin ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubu 
2. toplantısı yapıldı. 
Toplantıya, Baki Remzi Suiçmez (TMMOB), Hakan Genç 
(TMMOB), Ali Yiğit (Elektrik M.O.), Mehmet Bingöl (Gıda 
M.O.), Tamer Fidan (Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda-
sı), İhsan Dur (Jeofizik M.O.), Sami Can (Kimya M.O.), Nadir 
Avşaroğlu (Maden M. O.), Kaya Özeren (Metalurji M.O.) 
katıldı.

• İnsan Hakları Komisyonu 2. toplantısı yapıldı
Toplantıya, Alaeddin Aras (TMMOB), Erdoğan Gül (İnşaat 
M. O.), Ferhat Topçuoğlu (İnşaat M. O.), Arslan Çınar (Je-
ofizik M.O.), Baki Çınar (Makina M.O.) katıldı.
08 Ekim 2004 Cuma

•TMMOB Denizli Bölge Toplantısı’na TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Soğancı, II. Başkan Oğuz Gündoğdu, 
Yürütme Kurulu Üyesi Baki Remzi Suiçmez, Teknik Görevli 
Ayşegül Bildirici ve Odaların Denizli birim yöneticileri ve 
üyeleri katıldı. 

•TMMOB Yönetmelikleri Üzerine  Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı.
Toplantıya A.Betül Uyar (TMMOB),M.Sabri Orcan 
(TMMOB), M.Fikret Özbilgin (TMMOB) Sinan Özgür 
(Fizik M. O.), Fulya Arıcan Öznur (Gıda M. O.), Ertuğrul 
Candaş (Harita ve Kadastro M.O.), Vasfi Pektaş (Jeofizik M. 
O.), Esat Kırsaç (Kimya M.O.), İlker Ertem (Maden M.O.), 
Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj Mimarları O.) katıldı. 
09 Ekim 2004 Cumartesi

•TÜRMOB 15.Olağan Genel Kurulu’na TMMOB Saymanı 

A.Betül Uyar katıldı ve Birliğimizin mesajını iletti. 

•29 Eylül - 1 Ekim 2004 tarihlerinde Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen Deprem Şu-
rası’nın değerlendirilmesi, yapılacak çalışma, girişim ve ortak 
basın açıklaması yapılmasının görüşülmesi amacıyla Oda Baş-
kanlarımız ve TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla 
38.Dönem 2.Oda Başkanları ortak toplantısı yapıldı. 

•Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi’nde gerçek-
leştirilen IV. GAP ve SANAYİ KONGRESİ Düzenleme Ku-
rulu toplantısına TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin 
Aras katıldı.
10 Ekim 2004 Pazar

•Halkevleri’nin Çağdaş Gazeteciler Derneği Lokalinde 
düzenlemiş olduğu “Halkevleri, Dostlarıyla Kahvaltıda Bu-
luşuyor” toplantısına TMMOB Genel Sekreteri M.Fikret 
Özbilgin katıldı. 

•Afet Çalışma Grubu 2. toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Oğuz Gündoğdu (TMMOB), İbrahim Vardal 
(TMMOB), Ayşelgül Bildirici (TMMOB), Hakan Karagöz 
(Harita ve Kadastro Müh. Odası), Galip Kalaycıoğlu (Maden 
M. O.), A.Erhan Angı (Meteoroloji M.O.), Emine Komut 
(Mimarlar Odası), Aslı Akay (Peyzaj Mimarları Odası) 
katıldı.
11 Ekim 2004 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
İstanbul Tabip Odası ve 11 sendika, meslek örgütü ve sivil 
toplum örgütünden toplam 85 kişinin yargılanması üzerine 
bir basın açıklaması yaptı

• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu toplantısına 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ekrem Poyraz katıldı.

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü tarafından 11-13 Ekim 2004 tarihlerinde 
yapılacak olan “İşyerinde Sağlık ve Güvenlik” konulu Semi-
nere Birliğimiz adına Nurhan Parlak (Elektrik M.O), Emel 
Okumuş (İnşaat M.O), Müjdat Aydın (Kimya M.O), Mustafa 
Yazıcı (Makina M.O), Ahmet Avcı (Mimarlar O.) katıldı.

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı tarafından 11-12 Ekim 2004 tarihleri ara-
sında “Avrupa Birliği’nde Ayrımcılıkla İlgili Yasalar ve Eşit-
lik Kurumları” konulu seminere Birliğimiz adına TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras, Erdoğan Gül (İnşaat 
M.O) katıldı.

• TTB, KESK, DİSK ve diğer demokratik kitle örgütlerinin 
yaptığı eylemlerle ilgili açılan davanın ilk duruşmasından önce 
İstanbul Tabip Odasında yapılan basın toplantısına TMMOB 
adına Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil katıldı.
12 Ekim 2004 Salı 

• Kentsel Araştırmalar İçin Yapılanma Oluşturma Komisyonu 
2. toplantısı yapıldı.
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Toplantıya, E.Serdar Karaduman (TMMOB), Necati İpek 
(Elektrik M.O.), Recep Vadi (Harita ve Kad.M.O.), Hasan 
Küçük (Kimya M.O.), Haydar Şahin (Makina M.O.), H.Tarık 
Şengül (Şehir Plancıları O.), Ü.Nevzat Uğurel (Şehir Plancı-
ları O.), Yeliz Yalçın (Peyzaj M.O.) katıldı.

• Mesleki Davranış İlkeleri Çalışma Grubu 2. toplantısı 
yapıldı.
Toplantıya, Ali Rıza Tanrıverdi (TMMOB), Ethem Toru-
noğlu (Çevre M.O), Cemil Tekkeli (Elektrik M.O.), Seyit 
Çankaya (Elektrik M.O.),  Şennur Özkaya (Gıda M.O.), 
M.Ali Algancı (Harita ve Kad. M.O.), Mustafa Atmaca (İn-
şaat M.O.), Mehmet Ekmekçi (Jeofizik M.O.), Esat Kırsaç 
(Kimya M.O.), İhsan Karababa (Kimya M.O.), Kaya Güvenç 
(Makina M.O.), Neşet Kocabıyıkoğlu (Makina M.O.), İlker 
Ertan (Maden M.O.) katıldı.

• TMMOB Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı
13 Ekim 2004 Çarşamba

• Sakarya-Pamukova’da meydana gelen hızlandırılmış tren 
kazasıyla ilgili Sakarya 2.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
maya TMMOB Hukuk Danışmanı ve Avukatı Nurten Çağlar 
Yakış katıldı.
14 Ekim 2004 Perşembe

• 14-17 Ekim 2004 tarihlerinde Londra’da yapılacak 3.Avrupa 
Sosyal Forumu’na Türkiye’ye ayrılan konuşmalardan birisini 
yapmak üzere TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ve Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil katıldı

• Özelleştirmelerin ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubu 
3. toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Baki Remzi Suiçmez (TMMOB), Cemalettin 
Küçük (TMMOB), Ali Yiğit (Elektrik Mühendisleri Odası), 
Mehmet Bingöl (Gıda Mühendisleri Odası), İhsan Dur (Jeofi-
zik Mühendisleri Odası), Oya Özgüven (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Sami Can (Kimya Mühendisleri Odası), Nadir Av-
şaroğlu (Maden Mühendisleri Odası), Ahmet Eniş (Makina 
Mühendisleri Odası), Kaya Özeren (Metalurji Mühendisleri 
Odası), Murat Balıkçıoğlu (Peyzaj Mimarları Odası), Medar 
Kalkan (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

•Kentleşme ve Yerel Yönetimler Çalışma Grubu 3. toplantısı 
yapıldı.
Toplantıya A.Betül Uyar (TMMOB) Necati İpek (Elektrik 
Mühendisleri Odası) Levent İzmüş (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası) Ersin Gırbalar (Jeoloji Mühendisleri 
Odası) Haydar Şahin (Makina Mühendisleri Odası) Emel 
Akın (Mimarlar Odası) Aslı Akay (Peyzaj Mimarları Odası) 
Perihan Kiper (Şehir Plancıları Odası) katıldı. 
15 Ekim 2004 Cuma

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı bir 
basın açıklaması yaparak “16 Ekim Dünya Gıda Günü”nü 
kutladı ve Gıda Politikaları Çalışma Grubu’nun tespit ve 
önerilerini kamuoyuna iletti.  

•Mühendislik Mimarlık Profili Araştırması Çalışma Grubu 
2. toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Ayşegül Bildirici (TMMOB), Cem Kükey 
(Elektrik M.O.), Volkan Gürcan (Elektrik M.O.), Metin 
Kulein (Harita Ve Kadastro M.O.), Hakan Güngör (Harita 
Ve Kadastro M.O.), Dursun Bayrak (Jeoloji M.O.), Mehmet 
Kayadelen (Maden M.O.), Kaya Güvenç (Makina M.O.), 
Neşet Kocabıyıkoğlu (Makina M.O.), Sibel Küçük (Şehir 
Plancıları O.), Şule Yıldırım (Ziraat M.O.) katıldı.

•Afet Çalışma Grubu 3. toplantısı yapıldı.
Toplantıya, İbrahim Vardal (TMMOB), Hakan Karagöz 
(Harita ve Kadastro Müh. Odası), A. Erhan Angı (Mete-
oroloji Müh. Odası), Emine Komut (Mimarlar Odası), Aslı 
Akay (Peyzaj Mimarları Odası), Aykut Ülkütekin (Mimarlar 
Odası), Güven Erten (Şehir Plancıları Odası), Nevzat Can 
(Şehir Plancıları Odası) katıldı.
16 Ekim 2004 Cumartesi

•TMMOB Onur Kurulu toplantısı yapıldı.

•TMMOB Denetleme Kurulu toplantısı TMMOB Saymanı 
ve TMMOB Denetleme Kurulu üyelerinin tam katılımıyla 
yapıldı. 
18 Ekim 2004 Pazartesi

•Kamu İhale Kurumu tarafından 4734 ve 4735 sayılı Kamu 
İhale ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunların uygulanmasın-
dan kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik olarak “Kamu 
İhale Kanunu’nun 1.Uygulama Yılı Sonunda Sektörel Bazda 
Değerlendirilmesi” kapsamında yapılan toplantıya TMMOB 
Yönetim Kurulu görevlendirmesiyle TMMOB Saymanı 
A.Betül Uyar, Yönetim Kurulu Üyesi M.Remzi Sönmez, 
Hüseyin Ülkü (Harita ve Kadastro M.O), Ahmet Göksoy 
(İnşaat M.O), Aykut Ülkütekin (Mimarlar Odası) katıldı. 
TMMOB Saymanı, Ahmet Göksoy, Hüseyin Ülkü, Remzi 
Sönmez biraraya gelerek TMMOB görüşünü oluşturdular.
19 Ekim 2004 Salı

•SMM Çalışma Grubu 2. toplantısı yapıldı. Toplantıya, M. 
Remzi Sönmez (TMMOB), Serdar Karaduman (TMMOB), 
M. Sıtkı Çiğdem (Elektrik M.O.), Abdullah Zararsız (Fizik 
M.O.), Feyyaz Ataç (İç Mimarlar Odası), O. Oğuz Tüfenkçi 
(Jeoloji M.O.), Sevilay Mekik (Kimya M.O.), Şenol Karaca 
(Makine M.O.), Yücel Kaya (Meteoroloji M.O.), Burhan 
Harmankaşı (Ziraat M.O.) katıldı.  

•TMMOB Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.
20 Ekim 2004 Çarşamba

• KESK tarafından 22-24 Ekim 2004 tarihlerinde gerçekleş-
tirilecek Kadın Kurultayı’nın “Emek Hareketi ve Kadın” baş-
lıklı oturumuna sunulacak TMMOB görüşünün oluşturulması 
amacıyla Kurultay’da TMMOB sunumunu yapacak Saymanı 
A.Betül Uyar, Hetice Erbay Çalağan (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Gülgün Şenlen (Kimya Mühendisleri Odası), Ahmet 
Eniş (Makine Mühendisleri Odası) temsilcilerinin katılımı ile 
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toplantı yapıldı.

• BOREN Çalışma Grubu 2. toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Alaeddin Aras (TMMOB), İbrahim Vardal 
(TMMOB), Ayşegül Bildirici (TMMOB), İhsan Dur (Je-
ofizik M.O.), Agah Köker (Kimya M.O.), Talat Çamlıdere 
(Metalurji M.O.) Funda Altun (BOREN Yönetim Kurulu 
Üyesi TMMOB Temsilcisi), katıldı.  

•TMMOB Çalışmaları ve Çalışma Grupları üzerine görüşme, 
TMMOB 50.Yıl Etkinlikleri, Dilek ve Öneriler gündemiyle 
yapılan TMMOB Genel Sekreterliği ve Oda Yazman (Sekre-
ter) Üyeleri toplantısı 12 Odamızın katılımıyla yapıldı. Maden 
Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası 
ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın mazeret bildirerek katılma-
dığı toplantıya M.Fikret Özbilgin (TMMOB), Erdoğan Karaca 
(Çevre Mühendisleri Odası) M.Sıtkı Çiğdem (Elektrik Mü-
hendisleri Odası) Fulya Arıcan Öznür (Gıda Mühendisleri 
Odası) Cengiz Dağdelen (Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası) Hicran Özalp Belder (İç Mimarlar Odası) Ahmet 
Göksoy (İnşaat Mühendisleri Odası) Orhan Güreli (Jeofizik 
Mühendisleri Odası) Bahattin Demir (Jeoloji Mühendisleri 
Odası) İsmail Türksever (Kimya Mühendisleri Odası) Ali 
Ekber Çakar (Makina Mühendisleri Odası) Hüseyin Savaş 
(Metalurji Mühendisleri Odası) Arzu Dolanay (Peyzaj Mi-
marları Odası) katıldı. Katılımcılara Çalışma Gruplarına isim 
bildiren Odalar ile Çalışma Gruplarına Odaların katılımlarını 
gösterir çizelgelerin dağıtıldığı toplantıda Çalışma Gruplarının 
önemi, TMMOB’nin çeşitli konulardaki var olan görüşlerinin 
Odalara duyurulması ve güncellenmesi, Odalarımızın üyelik 
ve ödentileri ile ilgili sorunları ve bu bağlamda örgütlülüğümü-
zün geliştirilmesi, üye programları ve bilgi isteminin tek elden 
TMMOB tarafından organize edilmesi, yönetici eğitimlerinin 
organize edilebilmesi Odalarımızın üyelik belgelerinin stan-
dart hale getirilmesi ortaklaştırılması konusunda çalışmalar 
yapılması, Odalarımızın deneyimlerinin paylaşılması, bundan 
sonraki toplantıların daha gündemli olması konularında gö-
rüşmeler yapıldı.
21 Ekim 2004 Perşembe

• TMMOB Örgütlülüğünün Geliştirilmesi Çalışma Grubu 2. 
toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Serdar Ö. Kaynak (TMMOB), Hakan Genç 
(TMMOB), Reşat Ünal (Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası), Feyyaz Ataç (İç Mimarlar Odası), Şevket Demirbaş 
(Jeofizik Mühendisleri Odası), Ereli Özbozkurt (Kimya Mü-
hendisleri Odası), İlker Ertem (Maden Mühendisleri Odası), 
A. Çağatay Dikmen (Maden Mühendisleri Odası), Elif Öz-
türk (Makina Mühendisleri Odası), Hüseyin Savaş (Metalurji 
Mühendisleri Odası), Oya Akkan (Peyzaj Mimarları Odası), 
Serdar Karaduman (Şehir Plancıları Odası) katıldı.

• Kentleşme ve Yerel Yönetimler Çalışma Grubu 3. toplantısı 
yapıldı.
Toplantıya, Remzi Sönmez (TMMOB), A.Betül Uyar 

(TMMOB), Serdar Karaduman (TMMOB), Levent Özmüş 
(Harita ve Kad. Mühendisleri Odası), Hasan Küçük (Kimya 
Mühendisleri Odası), Haydar Şahin (Makina Mühendisleri 
Odası), Emel Akın (Mimarlar Odası), Perihan Kiper (Şehir 
Plancıları Odası) katıldı.
22 Ekim 2004 Cuma

• Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 
tarafından 22-23-24 Ekim 2004 tarihlerinde Başkent Öğ-
retmenevi’nde düzenlenen “Sözümü Örgütlüyor, Hayatı 
Değiştiriyoruz” konulu Kadın Kurultayı’na DİSK, TÜRK–İŞ, 
KESK’in de bulunduğu Panel oturumuna konuşmacı olarak 
TMMOB Saymanı A.Betül Uyar katıldı

• 50. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde 22 Ekim 2004 günü 
“TMMOB’nin 50. yılında Geçmişe Bakış” etkinliği Ankara’da 
ASMMMO konferans salonunda gerçekleştirildi. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın açılış konuşma-
sı ile başlayan etkinlikte “TMMOB’nin Kuruluş Döneminin 
Siyasal, Ekonomik, İdari Görünümü” başlıklı ilk oturumu 
Bülent Tanık yönetti, oturumda Prof. Dr. Cem Eroğul, Prof. 
Dr. Oktar Türel, Prof. Dr. Birgül Ayman Güler konuşmacı 
olarak yer aldılar. “Osmanlı Mühendis Mimar Cemiyetinden 
TMMOB’ye Mühendis-Mimar Örgütlenmeleri” başlıklı ikinci 
oturumu Yavuz Önen yönetti, oturumda Prof. Dr. Feza Gü-
nergün, Çetin Ünalın, Kaya Güvenç konuşmacı olarak yer 
aldılar. “Meslek Kuruluşları ve TMMOB’nin Tarihine İlişkin 
Değinmeler” başlıklı üçüncü oturumu Kaya Güvenç yönetti, 
oturumda Yrd. Doç. Dr. Yüksel Akkaya , Dr. Ahmet Öncü, 
Prof. Dr. Atilla Göktürk konuşmacı olarak yer aldılar. 

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
23 Ekim 2004 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, “Eği-
timde Eşitsizlik ve Yabancılaşma” başlığı altında düzenlenen 
“İMO Öğrenci Kurultayı 2004”etkinliğinde bir konuşma yaptı. 
TMMOB Yönetim Kurulu 2. Başkanı Oğuz Gündoğdu, Yü-
rütme Kurulu Üyesi Alaaddin Aras, Yönetim Kurulu Üyesi 
Sabri Orcan, TMMOB Genel Sekreteri Fikret Özbilgin de 
etkinliğe katıldılar. 

• 50. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde Ankara’da “50. yılın-
da TMMOB Örgütlülüğü” başlıklı forum gerçekleştirildi. 
TMMOB tarihine TMMOB içinden bakış anlayışı ile 
TMMOB’nin 50. yılında tarihe not koymak üzere düzen-
lenen Forumu TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı yönetti. Forumda Çevre Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Cihan Dündar, Elektrik Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı  Kemal Ulusaler, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ülkü, 
İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu 2. Başkanı Hicran Özalp 
Belder, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Taner Yüzgeç, Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmet Cengiz, Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Uğur Gönülalan, Kimya Mühendisleri Odası 
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masına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı  
katılarak destek verildi. 

• Enerji Çalışma Grubu 3. toplantısı yapıldı. 
Toplantıya, İsmail Küçük (TMMOB), Serdar Ö. Kaynak 
(TMMOB), Yunus Arıkan (Çevre Mühendisleri Odası), 
Cengiz Göltaş (Elektrik Mühendisleri Odası), Gökdal Okay 
(İnşaat Mühendisleri Odası), Adem Uluşahin (Jeoloji Mü-
hendisleri Odası), Nilgün Ercan (Kimya Mühendisleri Odası), 
Hakan Aksu (Meteoroloji Mühendisleri Odası), Bilen Kale 
(Peyzaj Mimarları Odası), Enver Çetin (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.
30 Ekim 2004 Cumartesi

• Emek Platformu Teknik Komitesi toplantısına Genel Sek-
reter Yardımcısı Hakan Genç katıldı.

• Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu’nun İstanbul Taksim 
Gezi Parkı’nda düzenlediği Bush’a Hayır gösterisine TMMOB 
adına Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil katıldı.
01 Kasım 2004 Pazartesi

• Barış için Aydın Girişimi temsilcileri Birliğimizi ziyaret 
etti.

• TMMOB Kamu Çalışanı Üyeler Çalışma Grubu 3.toplantısı 
yapıldı.

• TMMOB Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

•TMMOB  Kamu Çalışanı Üyeler Çalışma Grubu 3. toplantısı 
yapıldı. 
Toplantıya, Cem Kükey (Elektrik M.O.), Hasan Tahsin 
Çelebi (İç Mimarlar O.), Fatma Bozbeyoğlu (Jeoloji M.O.), 
Halil Kavak (Kimya M.O.), Uğur Şirin (Meteoroloji M.O.), 
Mehmet Ali Özgün (Mimarlar O.), Gamze Parlayan (Peyzaj 
M.O.), Selda Ünal (Ziraat M.O.) katıldı.
02 Kasım 2004 Salı

• Emek Platformu’nun SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlı-
ğı’na devri ile ilgili Sağlık Bakanlığı önünde düzenlediği basın 
açıklamasına TMMOB pankartı altında katılım sağlandı.

• Türk Patent Enstitüsü 2004 yılı Danışma Kurulu toplantısı-
na TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ekrem Poyraz katıldı.

• TMMOB Serbest Mühendislik Mimarlık Çalışma 3. Grubu 
toplantısı yapıldı.
Toplantıya, M. Remzi Sönmez (TMMOB), İsmail Küçük 
(TMMOB), Feyyaz Ataç (İç Mimarlar Odası), Yücel Kaya 
(Meteoroloji Müh.Odası), Sevilay Mekik (Kimya Mühen-
disleri Odası), Oğuz Tüfenkçi (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
Burhan Harmanbaşi (Ziraat Mühendisleri Odası), Coşkun 
Bulut (Jeofizik Mühendisleri Odası) katıldı. 

•Kentsel Araştırmalar İçin Yapılanma Oluşturma Komisyonu 
4. toplantısı yapıldı. 
Toplantıya, Remzi Sönmez (TMMOB), Recep Vadi (Harita 
ve Kad. M.O.), Dinçer Çağan (Jeoloji M.O.), Haydar Şahin 
(Makina M.O.), Figen Dilek (Peyzaj M.O.), Nevzat Uğurel 

Yönetim Kurulu Başkanı Ereli Özbozkurt, Maden Mühendis-
leri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, Makina 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Diren, Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ayşegül Oruçkaptan, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın, Kaya Güvenç (MMO), 
Ersin Öncel (JMO), Bülent Tanık (ŞPO), Kadir Dağhan 
(GMO), İsmet Öztunalı (OMO), Nevzat Uğurel (ŞPO), 
Mücella Yapıcı (MO), İhsan Karababa (KMO), Mustafa 
Atmaca (İMO), TMMOB YK 2. Başkanı Oğuz Gündoğdu, 
Seyit Çankaya (EMO), Haşim Aydıncak (EMO), Mustafa 
Gürbüz (MO), Oğuz Türkyılmaz (MMO), Mustafa Kadıoğlu 
(EMO), Hakkı Atıl (JMO), Mehmet Kayadelen (MdMO), 
Şevki Bayraktaroğlu (JMO), Salih Sönmezışık (OMO) söz 
alıp sırasıyla konuşma yaptılar.

• Nükleer Enerji Çalışma Grubu 1. toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Hüseyin Yeşil (TMMOB), Arif Künar (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Abdullah Zararsız (Fizik Mühendis-
leri Odası), Sema Zararsız (Fizik Mühendisleri Odası), Ali 
Tanrıkut (Fizik Mühendisleri Odası), Nilgün Ercan (Kimya 
Mühendisleri Odası), Oğuz Türkyılmaz (Makina Mühendis-
leri Odası), Sıtkı Erduran (Meteoroloji Mühendisleri Odası) 
katıldı.
25 Ekim 2004 Pazartesi 

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Emek 
Platformu Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, 
SSK Sağlık Kurumlarının Sağlık Bakanlığı’na devrine ilişkin 
Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılan yasa tasarısı kabul edilemez 
olarak değerlendirildi. Bu tasarının yasalaşmaması ve SSK 
Sağlık Kurumlarının sorunlarının çözülmesi için yapılacak 
çalışmalar kamuoyuna duyuruldu. 

• TMMOB Yönetmelikleri Üzerine Çalışma Grubu 2. top-
lantısı yapıldı. Toplantıya, A. Betül Uyar (TMMOB), Fulya 
Arıcan Öznur (Gıda M. O.), Vasfi Bektaş (Jeofizik M.O.), 
A. Ersin Çevikkayak (Jeofizik M.O.), Dündar Çağlan (Jeoloji 
M.O.), Esat Kırsaç (Kimya M.O.), İlker Ertem (Maden M.O.), 
Şenol Karaca (Makina M.O.), Ahmet Taşpınar (Meteoroloji 
M.O.), Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj M.O.), Birsen Baltacı 
(Peyzaj M.O.), Mehtap Ercan (Ziraat M.O.) katıldı. 

• Kentsel Araştırmalar İçin Yapılanma Oluşturma Komisyonu 
3. toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Remzi Sönmez (TMMOB), Tezcan Abay 
(TMMOB), E.Serdar Karaduman (TMMOB), H.Tarık Şen-
gül (Şehir Plancıları O.), Nevzat Uğurel (Şehir Plancıları 
O.) katıldı.
26 Ekim 2004 Salı

• TMMOB Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.
27 Ekim 2004 Çarşamba

• Emek Platformu’nun Dışkapı SSK Hastanesi önünde SSK 
Hastanelerinin Bakanlığa devrine karşı yaptığı basın açıkla-
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(Şehir Plancıları Odası) katıldı. 

•Emek Platformu Başkanlar Kurulu toplantısına Genel Sek-
reter Vekili Hakan Genç katıldı. Toplantıda SSK Hastane-
lerinin Sağlık Bakanlığı’na devrine ve Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün kapatılmasına karşı Acil Eylem Programı 
oluşturuldu.
03 Kasım 2004 Çarşamba

• İnsan Hakları Komisyonu 3. toplantısı yapıldı. 
Toplantıya, Alaeddin Aras (TMMOB), Ferhad Topçuoğlu 
(İnşaat Mühendisleri Odası), Hatice Erbay Çalağan (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Niyazi Karadeniz (Maden Mühendis-
leri Odası), Dr.Turhan Tuncer (Ziraat Mühendisleri Odası), 
katıldı.

• Özelleştirmelerin ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubu 
4.toplantısı yapıldı. Toplantıya, İhsan Dur (Jeofizik Mühen-
disleri Odası), Oya Özgüven (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
Sami Can (Kimya Mühendisleri Odası), Nadir Avşaroğlu 
(Maden Mühendisleri Odası), Bünyamin Aydın (Makina 
Mühendisleri Odası), Kaya Özeren (Metalurji Mühendisleri 
Odası) katıldı. 

• CHP TBMM Grubu’nda “Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması 
ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hak-
kında Kanun Tasarısı” ile ilgili oluşturulan Çalışma Grubu 
toplantısına Yürütme Kurulu Üyesi Baki Remzi Suiçmez 
katıldı.

• Gıda Politikaları Çalışma Grubu 4. toplantısı yapıldı. 
Toplantıya, Berrin Şenöz (TMMOB),  Ayşegül Bildirici 
(TMMOB), Fulya Arıcan Öznur (Gıda M.O.), Esat Kırsaç 
(Kimya M.O.), Hasan Küçük (Kimya M.O.) katıldı. 
04 Kasım 2004 Perşembe 

•Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ve sonradan ayrı bir 
Tasarı ile kapatılması gündeme gelen “Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Gerçeği” konulu Forum Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nde düzenlendi. Forumun yöneticiliğini TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı yaptı.

•Emek Platformu Teknik Komite toplantısına Genel Sekreter 
Vekili Hakan Genç katıldı.

•İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu 2. toplantısı yapıldı. 
Toplantıya, Alaeddin Aras (TMMOB), H.Nurhan Parlak 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Miyase Gülay (Fizik Mü-
hendisleri Odası), Dr.Bediha Demirözü (Gıda Mühendisleri 
Odası), Özgür Karataş (Harita ve Kad. Müh.Odası), Oktay 
Öğünç (İnşaat Mühendisleri Odası), Bahadır Ekizer (Jeofi-
zik Mühendisleri Odası), Erdal Bilginer (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Müjdat Aydın (Kimya Mühendisleri Odası), Ruhi 
Öktem (Kimya Mühendisleri Odası), Ayhan Yüksel (Maden 
Mühendisleri Odası), Mustafa Yazıcı (Makina Mühendisleri 
Odası), Ali Ekber Çakar (Makina Mühendisleri Odası), Tah-
sin Akbaba (Makina Mühendisleri Odası), Murat Balıkçıoğlu 

(Peyzaj Mimarları Odası) katıldı. 

•Mühendislik Mimarlık Profili Araştırması Çalışma Grubu 
3. toplantısı yapıldı. Toplantıya, Hüseyin Yeşil (TMMOB), 
Tezcan Abay (TMMOB), Ayşegül Bildirici (TMMOB), 
Cem Kükey (Elektrik M.O.), Volkan Gürcan (Elektrik 
M.O.), Hakan Güngör (Harita ve Kadastro M.O.), Mustafa 
Atmaca (İnşaat M.O.), Mehmet Kayadelen (Maden M.O.), 
Kaya Güvenç (Makina M.O.), Neşet Kocabıyıkoğlu (Makina 
M.O.), Şule Yıldırım (Ziraat M.O.), Sümmani Can katıldı. 
•Hizmetlerin Serbest Dolaşımı ve Yabancı Mühendis ve Mi-
marlar Komisyonu toplantısı yapıldı.
05 Kasım 2004 Cuma 

• TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Birliğimizi 
ziyaret etti. 

•TMMOB Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

•TMMOB Yürütme Kurulu Üyeleri Jeofizik Mühendisleri 
Odası’nı ziyaret etti.  Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı, Sayman A.Betül Uyar,  Hüseyin Yeşil, Ekrem 
Poyraz, Alaeddin Aras, Baki Remzi Suiçmez katıldı.

•“Hatay ve Çevresinin Deprem Tehlikesi ve Alınması Gere-
ken Önlemler.” Konulu panele Günkut Barka (İnşaat Müh.) 
ile birlikte TMMOB II. Başkanı Oğuz Güdoğdu katıldı. 

•TMMOB II. Başkanı Oğuz Gündoğdu ve Hatay İKK 
Sekreteri Zahi Ekmekçioğlu, yerel bir televizyon kanalının 
düzenlediği programa katıldı
06 Kasım 2004 Cumartesi

•TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

•Nükleer Enerji Santralleri Çalışma Grubu 2. toplantısı 
yapıldı.
Toplantıya, Hüseyin Yeşil (TMMOB), Arif Künar (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Abdullah Zararsız (Fizik Mühendis-
leri Odası), Sema Zararsız (Fizik Mühendisleri Odası), Ali 
Tanrıkut (Fizik Mühendisleri Odası), Burcu Okyar (Fizik 
Mühendisleri Odası), Aytekin Zihni (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Nilgün Ercan (Kimya Mühendisleri Odası), Nahit 
Arı (Maden Mühendisleri Odası), Oğuz Türkyılmaz (Makina 
Mühendisleri Odası), Sıtkı Erduran (Metalurji Mühendisleri 
Odası) katıldı.
08 Kasım 2004 Pazartesi

• TMMOB Şehir Plancıları Odası ile ODTÜ Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü tarafından düzenlenen 8 Kasım Dünya 
Şehircilik Günü 28. Kolokyumu Prof. Dr. İlhan Tekeli 
onuruna “Değişen - Dönüşen Kent ve Bölge” başlığı altında 
gerçekleşti. Kolokyumun açılışında sırasıyla ODTÜ Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Türel, TMMOB 
Şehir Plancıları Odası 2. Başkanı Buğra Gökçe, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Çankaya Belediye 
Başkanı Dr. Muzaffer Eryılmaz, ODTÜ Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Haluk Pamir, ODTÜ Rektörü Ural Akbulut 
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konuşma yaptılar.

• Çiftçi Sendikaları Birliğimizi ziyaret etti.

• Alevi Bektaşi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Birli-
ğimizi ziyaret etti

• TMMOB Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.
09 Kasım 2004 Salı

• Emek Platformu Başkanlar toplantısına Genel Sekreter 
Vekili Hakan Genç katıldı.

• SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri ile ilgili 
Emek Platformunca düzenlenen Basın Açıklamasına katılım 
sağlandı.

• KESK MYK Üyesi Mustafa Ecevit KESK’in hazırladığı 
Sosyal Program Taslağı üzerine görüş alışverişinde bulunmak 
üzere Birliğimizi ziyaret etti.
10 Kasım 2004 Çarşamba

• Enerji Çalışma Grubu 4. toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Serdar Ö. Kaynak (TMMOB), Yunus Arıkan 
(Çevre Mühendisleri Odası), Cengiz Göltaş (Elektrik Mü-
hendisleri Odası), Orhan Örücü (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Altan İçerler (Jeofizik Mühendisleri Odası), Aytekin 
Zihni (Jeoloji Mühendisleri Odası), Nilgün Ercan (Kimya 
Mühendisleri Odası), Ahmet Eniş (Makina Mühendisleri 
Odası), Kaya Özeren (Metalurji Mühendisleri Odası), Hakan 
Aksu (Meteoroloji Mühendisleri Odası), Bilen Kale (Peyzaj 
Mimarları Odası) katıldı.

• TMMOB Yönetmelikleri Üzerine Çalışma Grubu 3. top-
lantısı yapıldı.
Toplantıya, A. Betül Uyar (TMMOB), Fulya Arıcan Öznur 
(Gıda Mühendisleri Odası), İlker Ertem (Maden Mühendis-
leri Odası), D. Ersin Çevikaya (Jeofizik Mühendisleri Odası), 
Vasfi Pektaş (Jeofizik Mühendisleri Odası), Ahmet Taşpınar 
(Meteoroloji Mühendisleri Odası), Şenol Karaca (Makina 
Mühendisleri Odası), Namık Gazioğlu (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri O.), Dündar Çağlan (Jeoloji Mühendisleri Oda-
sı), Esat Kırsaç (Kimya Mühendisleri Odası), Halim Karan 
(İnşaat Mühendisleri Odası), Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj 
Mimarları Odası) katıldı.

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğan-
cı, Adana İKK Bileşenleri ile toplantı yaptı. Toplantıda 
TMMOB Çalışma Programı, TMMOB örgütlülü-
ğü, İKK çalışmaları, 20 Kasım “Sosyal devlet, sosyal 
adalet istiyoruz” mitingi üzerine görüşmeler yapıldı. 
Toplantıya, Hüseyin Atıcı (Adana İKK Sekreteri, MMO), 
Selbi Kırkıl (ŞPO Adana Şube Yönetim Kurulu Sekreteri), 
Sadettin Öğünç (KMO Adana Şube Başkanı), Bahadır Acu-
ner (İMO Adana Şube Başkanı), Mustafa Derdiyok (İMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi), Zerrin Erginkaya (Gıda 
MO Adana Şube Başkanı), Ayhan Barut (ZMO Adana Şube 
Başkanı), Müzeyyen Şevkin (JMO Adana Şube Başkanı), 
Hasan Zengin ( HKMO Adana Şube Başkanı), Sabahattin 

Sakatoğlu (Maden M.O. Adana Şube Başkanı), Melih Baki 
(JFMO Adana Şube Başkanı), Murat Akcan (JFMO Adana 
Şube II. Başkanı ), Tuncay Özkul (EMO Adana Şube Baş-
kanı), İbrahim Bakmaz (EMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi), M. Selçuk Göndermez (MMO Adana Şube Başkanı), 
Mahmut Teberik (MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Sek-
reteri) katıldılar.
11 Kasım 2004 Perşembe

• BOREN Çalışma Grubu 2. toplantısı yapıldı. Toplantıya, 
Alaeddin Aras (TMMOB), İhsan Dur (Jeofizik M.O.), Agah 
Köker (Kimya M.O.), Talat Çamlıdere (Metalurji M.O.), 
Funda Altun (BOREN) katıldı. 

• TMMOB Örgütlülüğünün Geliştirilmesi Çalışma Grubu 
3. toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Esef Özat (Gıda Mühendisleri Odası), Reşat Ünal 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Feyyaz Ataç (İç 
Mimarlar Odası), Hakkı Atıl (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
Elif Öztürk (Makina Mühendisleri Odası), Oya Akkan (Pey-
zaj Mimarları Odası), Medar Kalkan (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

• Oda Sekreterleri 3. Toplantısı yapıldı. Toplantıya, Hakan 
Genç (TMMOB), Fulya Arıcan Öznur (Gıda M.O.), Feyyaz 
Ataç (İç Mimarlar O.), Halim Karan (İnşaat M.O.), Dün-
dar Çağlan (Jeoloji M.O.), Demet Aydemir (Kimya M.O.), 
Ali Ekber Çağlar (Makina M.O.), Fatih Taşdöğen (Ziraat 
M.O.) katıldı. TMMOB Genel Sekreterliği tarafından Emek 
Platformu tarafından 20 Kasım 2004 tarihinde Ankara’da 
yapılacak “Sosyal Devlet, Sosyal Adalet” mitingi hakkında 
yapılan bilgilendirme sonrası; 20 Kasım 2004 günü yapıla-
cak mitinge Odalarımızın en geniş katılımının sağlanması 
yönünde çaba harcanmasına, Mitingde TMMOB pankartı 
arkasında Oda pankartlarının ve açılabiliyorsa Şube pan-
kartlarının açılmasına, Mitingle ilgili Odalarımızın özellikle 
Ankara’daki birimlerinin işyeri toplantıları da dahil yaygın bir 
faaliyet yürütmesine, Mitingle ilgili İKK’lardan ve Odalardan 
18 Kasım 2004 gününe kadar katılım sayısının istenmesine, 
Miting ile ilgili afiş ve bildirilerin Odaların Web sayfalarına 
konularak mitingin duyurunun yapılmasına karar verildi. 

•TMMOB II. Başkanı Oğuz Gündoğdu, Objektif Prog-
ramının “Genel bir değerlendirme ve 12 Kasım 1999’un 
anımsanması”  oturumuna katıldı.
12 Kasım 2004 Cuma

• TMMOB II. Başkanı Oğuz Gündoğdu, Bolu Vali’liliğinin 
Düzenlediği 12 Kasım 1999 Düzce Depremini anma  top-
lantısında, “Bolu ve Çevresinin Deprem Tehlikesi, Alınması 
Gereken Önlemler”. Konulu Konferans verdi.

• Düzce Depremzede Derneklerinin “12 Kasım 1999 Düzce 
Depremini Anma Toplantısı” çerçecesinde düzenlediği pa-
nele TMMOB adına II. Başkan Oğuz Gündoğdu katıldı.

• TMMOB II. Başkanı Oğuz Gündoğdu, Düzce Öncü Te-
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levizyonunun, “12 Kasım 1999 Düzce Depremini Anma” 
programına, Düzce Meslek Odaları ve  diğer sivil toplum 
örgütleri ile birlikte katıldı.

• Zonguldak’ta 16 Eylül 2004 günü işyerinde hain bir saldırı 
sonucu yaşamını yitiren TTK Üzülmez Müessesesi Asma-
Dilaver İşletmesi Müdürü Maden Mühendisi Avni Cinel’in 
Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki II.duruşmasına 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ömer Kaynak, 
Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun ve 
II.Başkanı Mahmut Yılmaz, Zonguldak Şubesi Başkanı ve 
TMMOB Zonguldak İKK Sekreteri Erdoğan Kaymakçı, Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Zonguldak’taki demokratik kitle 
örgütlerinin yöneticileri katıldı. Yüzün üzerinde katılımın ol-
duğu duruşmada TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın 
davaya müdahil olma başvurusu kabul edilerek duruşma 10 
Aralık 2004 tarihine ertelendi.
17 Kasım 2004 Çarşamba

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı İnşa-
at Mühendisleri Odası Onursal Üyesi Yaser Arafat’ın ölümü 
nedeniyle basın açıklaması yaptı.

• Emek Platformu Teknik Komite toplantısına TMMOB 
Genel Sekreter Vekili Hakan Genç katıldı.

• Emek Platformu Başkanlar Kurulu toplantısına TMMOB 
Genel Sekreter Vekili Hakan Genç katıldı.

• TMMOB Yürütme Kurulu ile Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu Bileşenlerinin birlikte TMMOB  Örgütlülüğü, An-
kara İKK Çalışmaları ve Emek Platformu’nun 20 Kasım 2004 
Mitingi konularının görüşüldüğü ortak toplantısı yapıldı. Top-
lantıya, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TMMOB Saymanı A. Betül Uyar, Yürütme Kurulu Üyeleri 
Alaeddin Aras, Ekrem Poyraz, Baki Remzi Suiçmez, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Selçuk Uluata İsmail Küçük,Genel Sekreter 
Vekili N.Hakan Genç, Hukuk Müşaviri Nurten Çağlar Ya-
kış, Teknik Görevli Ayşegül Bildirici, Yılmaz Kilim (Çevre 
Mühendisleri Odası), Olgun Yurt (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Hasan Ali Petekbaşı (Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odası), Cem Artantaş (İç Mimarlar Odası), Murat Ka-
racaoğlu (İnşaat Mühendisleri Odası), Köksal Şahin (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Çetin Kurtoğlu (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Mehmet Besleme (Kimya Mühendisleri Odası), Yunus 
Yener (Makina Mühendisleri Odası), Ali Jeni Güneş (Maki-
na Mühendisleri Odası), M. Onur Yılmaz (Mimarlar Odası), 
Yahya Kızılaslan (Peyzaj Mimarları Odası), Sibel Küçük (Şehir 
Plancıları Odası) katıldı.
18 Kasım 2004 Perşembe

• TMMOB Boren Çalışma Grubu üyeleri BOREN Yönetim 
Kurulu Başkanı Erk İnger’i ziyaret etti. Ziyarete TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras, Yönetim Kurulu Üyesi 
İbrahim Vardal, BOREN Temsilcisi Funda Altun ve Çalışma 
Grubu üyelerinden İhsan Dur (Jeofizik Mühendisleri Odası), 
Talat Çamlıdere (Metalurji Mühendisleri Odası), Agah Köker 

(Kimya Mühendisleri Odası) katıldı.

• Felluce’de yaşanan katliama karşı Yüksel Caddesinde İHD, 
TİHV, Mazlum-Der, Uluslar arası Af Örgütü, TMMOB, TTB, 
Helsinki Yurttaşlar Derneği, Alevi Bektaşi Dernekleri Fede-
rasyonu ve ÇHD tarafından yapılan ortak basın açıklamasına 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve Genel 
Sekreter Vekili Hakan Genç katıldı.
19 Kasım 2004 Cuma

• TMMOB Afet Çalışma Grubu ve Kentleşme ve Yerel Yö-
netimler Çalışma Grubu ortak toplantısı yapıldı. Toplantıya, 
Oğuz Gündoğdu (TMMOB), A. Betül Uyar (TMMOB), 
Remzi Sönmez (TMMOB), İbrahim Vardal (TMMOB), 
Levent Özmüş (Harita ve Kad. M.O),  Nejat Bayülke (İn-
şaat M.O.), Öztürk Akbulut (Jeoloji M.O.), Emine Komut 
(Mimarlar O.), Aykut Ülkütekin (Mimarlar O.), Perihan 
Kiper (Şehir Plancıları O.), Güven Erten (Şehir Plancıları 
O.), Nevzat Can (Şehir Plancıları O.), Binali Tercan (Şehir 
Plancıları O.) katıldı.

• Emek Platformu Başkanlar Kurulu toplantısına TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve Genel Sekreter 
Vekili Hakan Genç katıldı.

• Düzenleyicileri arasında TMMOB'nin de bulunduğu 9.Ulus-
lar arası Ankara Tiyatro Festivali’nin açılışına TMMOB Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı katıldı.
20 Kasım 2004 Cumartesi

• Emek Platformu Başkanlar Kurulu tarafından  “Sosyal devlet 
- Sosyal adalet” mitingi için bütün emek ve demokrasi güçle-
rinin SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devrine yönelik 
yasa tasarısı ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kapa-
tılmasına yönelik yasa tasarısına karşı yapılan eylemliliklerin 
devamı niteliğinde Ankara Sıhhiye Meydanında yapılan ve 
onbinlerce kişinin katıldığı mitinge TMMOB Pankartı altında 
geniş katılım sağlandı.

• Makina Mühendisleri Odası’nın “Oda-Üniversite Buluşma-
sı” başlığı altında düzenlediği etkinliğe TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Soğancı katılarak bir konuşma yaptı.

• 20-21 Kasım tarihlerinde yapılan Mimarlar  Odası Olağa-
nüstü Genel Kurulu’na TMMOB Gözlemcisi olarak TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil katıldı.
22 Kasım 2004 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Av-
rasya Televizyonu ile yaptığı röportajda Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün kapatılmasına yönelik görüşlerini açıkladı.

• Türkiye Ormancılar Derneği Birliğimizi ziyaret etti.

• BOREN temsilcimiz Funda Altun Birliğimizi ziyaret etti. 

• TMMOB Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

• Kamu Çalışanı Üyeler Çalışma Grubu 4. toplantısı yapıl-
dı.
Toplantıya, Cem Kükey (Elektrik M.O.), Fermani Kaya (Ha-
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rita ve Kadastro M.O.), Hasan Tahsin Çelebi (İç Mimarlar 
O.), Zehra Mudun (İç Mimarlar O.), Fatma Bozbeyoğlu (Je-
oloji M.O.), Uğur Şirin (Meteoroloji M.O.), Gamze Parlayan 
(Peyzaj M.O.), Selda Ünal (Ziraat M.O.) katıldı.
23 Kasım 2004 Salı

• Kentsel Araştırmalar İçin Yapılanma Oluşturma Komisyonu 
5. toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Haydar şahin (Makina M.O), Figen Dilek (Peyzaj 
M.O.), Ü. Nevzat Uğurel (Şehir Plancıları O.), Figen Dilek 
(Şehir Plancıları O.) katıldı. Toplantıda, “Kentsel Politika 
Araştırmaları Merkezi” yönetmelik taslağı tartışıldı.   

• Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılması ve 
SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devrine karşı 20 
Kasım 2004 günü Ankara’da yapılan mitingdeki kararlılığın 
TBMM’ne yansıtılması amacıyla; Emek Platformu Başkanlar 
Kurulunun AKP Grup Başkanı Vekili Faruk Çelik’e yaptığı 
ziyarete Birlik Genel Sekreter Vekili Hakan Genç, CHP 
Genel Başkanı Deniz Baykal ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı Sait Açba’ya yaptığı ziyarete TMMOB Yürütme 
Kurulu Üyesi Baki Remzi Suiçmez ve Genel Sekreter Vekili 
Hakan Genç,  CHP Grup Başkan Vekili Haluk Koc’a yaptığı 
ziyarete TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Baki Remzi Suiçmez 
katıldı.

• Emek Platformu Başkanlar Kurulu toplantısına TMMOB 
Genel Sekreter Vekili Hakan Genç katıldı.
24 Kasım 2004 Çarşamba

• İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nün 
düzenlediği “Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon ve Yetkin 
Mühendislik” konulu panele konuşmacı olarak TMMOB adı-
na Yönetim Kurulu II.Başkanı Oğuz Gündoğdu katıldı.
25 Kasım 2004 Perşembe

• TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde yer alan 
“Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanunda Değişiklik Yapılması ve Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı” nın 
daha ayrıntılı olarak incelenebilmesi için kurulmuş bulunan 
alt komisyon toplantısına Genel Sekreter Vekili Hakan Genç 
katılarak TMMOB görüşlerini aktardı.

• Peyzaj Mimarları Odası tarafından 25-27 Kasım 2004 ta-
rihlerinde gerçekleştirilen “Ülkemizde Peyzaj mimarlığında 
50  Yıl, 1954-2004” konulu Peyzaj Mimarlığı II. Kongresi-
2004 kongresine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı katılarak açılış konuşması yaptı. Ayrıca TRT’ye de 
açıklamada bulundu. TMMOB Saymanı A.Betül Uyar da 2 
oturumda konuşmacı olarak görev aldı.

• TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri 
Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından Diyarbakır’da 
düzenlenen Gübre ve Gübre Hammaddeleri Çalıştayı’na Yü-
rütme Kurulu Üyeleri Alaeddin Aras ve Baki Remzi Suiçmez 
katıldı.

• Özelleştirme ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubu 5. 
toplantısı yapıldı.
Toplantıya, H. Ali Yiğit (Elektrik Mühendisleri Odası), 
Mehmet Bingöl (Gıda Mühendisleri Odası), Tamer Fidan 
(Harita ve Kad. Mühendisleri Odası), Tankut Kılınç (Jeofi-
zik Mühendisleri Odası), Oya Özgüven (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Sami Can (Kimya Mühendisleri Odası), Nadir Av-
şaroğlu (Maden Mühendisleri Odası), Ahmet Eniş (Makina 
Mühendisleri Odası), Kaya Özeren (Metalurji Mühendisleri 
Odası), Medar Kalkan (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.
26 Kasım 2004 Cuma

• Mühendislik Mimarlık Profili Araştırması Çalışma grubu 
4. toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Tezcan Abay (TMMOB), Cem Kükey (Elektrik 
M.O.), Volkan Gürcan (Elektrik M.O.), Metin Kulein (Harita 
ve Kadastro M.O.), Mustafa Atmaca (İnşaat M.O.), Mehmet 
Kayadelen (Maden M.O.), Kaya Güvenç (Makina M.O.), 
Akın Atauz (Mimarlar O.), Sümmani Can katıldı.
28 Kasım 2004 Pazar

• İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından 50.Yıl et-
kinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen yürüyüş ve etkin-
liğe TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı,  
II.Başkanı Oğuz Gündoğdu Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin 
Yeşil, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalettin Küçük, Nail Güler, 
M.Sabri Orcan, Tuncay Şenyurt katıldı.
29 Kasım 2004 Pazartesi

• Emek Platformu Başkanlar toplantısına TMMOB Genel 
Sekreter Vekili Hakan Genç katıldı.

• TMMOB Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

• Gıda Politikaları çalışma Grubu 5. toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Fulya Arıcan Öznur (Gıda M.O.), Özge Çetin-
kaya (Gıda M.O.), A. İhsan Kutoğlu (Kimya M.O.), Fatih 
Taşdöğen (Ziraat M.O. ) katıldı.
30 Kasım 2004 Salı

• TMMOB Yönetmelikleri Üzerine Çalışma Grubu 4. top-
lantısı yapıldı.
Toplantıya, A. Betül Uyar (TMMOB), Hüseyin Önder 
(Elektrik M.O.), Sinan Özgür (Fizik M.O.), Fulya Arıcan 
Öznur (Gıda M.O.), Halim Karan (İnşaat M.O.), Vasfi Pektaş 
(Jeofizik M.O.), Esat Kırsaç (Kimya M.O.), Mehmet Bozkurt 
(Mimarlar O.), Mehtap Ercan (Ziraat M.O.) katıldı.

• Mesleki Davranış İlkeleri Çalışma Grubu 4. toplantısı 
yapıldı.

• TMMOB (SMM) Serbest Mühendislik Mimarlık Çalışma 
Grubu toplantısı yapıldı. SMM Çalışma Grubu 4. toplantısı 
yapıldı. Toplantıya, Remzi Sönmez (TMMOB), İsmail Küçük 
(TMMOB), Feyyaz Ataç (İç Mimarlar O.), Coşkun Bulut 
(Jeofizik M.O.), Ertan Keser (Jeofizik M.O.), Bahattin De-
mir (Jeoloji M.O.), Sevilay Mekik (Kimya M.O.), Burhan 
Harmanbaşı (Ziraat M.O.) katıldı.
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İl Koordinasyon Kurulları Güncesi
-Ankara İKK:
 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri çerçevesinde 
çeşitli sendika, kitle örgütü ve siyasi partiler tara-
fından gerçekleştirilen ABD Büyükelçiliği‘ne siyah 
çelenk bırakma eylemine katılım sağlandı. 

- 12 Eylül 2004 tarihinde 78‘liler Girişimi tarafından 
düzenlenen ve Abdi İpekçi Parkı’nda gerçekleştiri-
len “12 Eylül Darbecileri Yargılansın...Demokrasi 
Mitingi”ne kitlesel katılım sağlandı.

- 25 Eylül 2004 tarihinde Sıhhiye Meydanı’nda, 
KESK Ankara Şubeler Platformu tarafından dü-
zenlenen “Örgütlenme hakkımıza, geleceğimize ve 
onurumuza sahip çıkmak için alanlardayız” mitingine 
kitlesel katılım sağlandı.

- Hızlandırılmış tren ve demiryollarının durumu-
nu irdelemek amacıyla, “Ticari değil güvenli bir 
demiryolu istiyoruz” başlığıyla hazırlanan broşürler 
dağıtıldı. Konuya ilişkin imza standı açıldı.

- 13 Kasım 2004 tarihinde sendikalar ve demokra-
tik kitle örgütleriyle birlikte, ABD’nin Felluce’deki 
katliamını protesto etmek için ABD Büyükelçiliği’ne 
siyah çelenk bırakma eylemine katılım sağlandı.  

- Emek Platformu’nun 20 Kasım 2004 tarihinde An-
kara’da gerçekleştirdiği “Sosyal Devlet, Sosyal Ada-
let İstiyoruz” mitingine kitlesel katılım sağlandı.

Denizli İKK:

- Denizli Belediye Başkanlığı’nın yaptığı/
yapacaklarına ilişkin düzenlediği değerlendirme 
toplantısına katılındı. 20 Ağustos 2004 tarihinde 
görüş ve öneriler basın açıklaması ile kamuoyuna 
duyuruldu.

- Denizli ve ilçelerinde AKP’nin elinde bulundur-
duğu Belediye Başkanlarının ve bazı AKP milletve-
killerinin söz konusu belediyelerde örgütlü bulunan 
DİSK Genel-İş’e üye işçilerin Hak-İş’e geçmeleri 
yönündeki girişimlerine karşı 23 Ağustos 2004 tari-
hinde Denizli Tabipler Odası ve Diş Hekimleri Odası 
ile birlikte ortak basın açıklaması yapıldı.

- İKK Sekreteri İbrahim Gür, yerel Deha-TV’de 
“Topraktan Yaprağa” programına katılarak “Küresel 
Ekonomik Politikaların Çevreye Etkileri” konusunda 
görüşlerini aktardı. 

- 1 Eylül Dünya Barış Günü ile ilgili basın açıklaması 
yapıldı.

- 11 Eylül 2004 günü 12 Eylül darbesinin nedenleri 
ve günümüze yansımalarını içeren basın açıklaması 
yapıldı.

- 25 Eylül 2004 tarihinde Denizli Çevre Meclisi ile 
birlikte GDO’lar ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

- 16 Ekim 2004 günü Dünya Gıda Günü ile ilgili 
basın açıklaması yapıldı.

- TMMOB 50.Yıl etkinlikleri kapsamında 29 Ey-
lül-27 Ekim 2004 tarihleri arasında bir dizi panel 
düzenlendi.

Eskişehir İKK:

-TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu tara-
fından 50. yıl etkinlikleri çerçevesinde “AB Uyum 
Yasaları Çerçevesinde Mühendislik Hizmetleri” 
Paneli düzenlendi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
tarafından yönetilen panelde, Prof. Dr. İzzettin Ön-
der, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı 
Emin Koramaz, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Genel Sekreteri Gülay Özdemir konuşmacı idiler. Pa-
nel beşyüzü aşkın bir katılımcı tarafından izlendi. 

İstanbul İKK:

- 23 Temmuz 2004 günü İstanbul-Ankara hızlandı-
rılmış tren kazası hakkında Prof.Dr. Aydın Erel’in 
katıldığı bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

- 16 Ağustos 2004 günü depremin 5.yılı nedeniyle 
TMMOB Kocaeli İKK’nun İzmit’te gerçekleştirdiği 
basın toplantısına katılım sağlandı.

- 19 Ağustos 2004 tarihinde Mimarlar Odası Bü-
yükkent Şubesi’nde yapılan 3.Köprü ile ilgili basın 
toplantısına katılım sağlandı.

- 1-31 Ağustos 2004 tarihleri arasında Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube Lokali’nde 17 
Ağustos 1999 depreminin 5.yılı nedeniyle fotoğraf 
sergisi gerçekleştirildi.

- 6 Eylül 2004 tarihinde Çevre Mühendileri Odası 
İstanbul Şebesi’nde, İskenderun’da batan tehlikeli 
atık yüklü gemi ile ilgili olarak, Greenpeace, İstan-
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bul Tabip Odası ve Çevre için Hekimler Derneği ile 
ortak basın toplantısı düzenlendi.

- 23 Eylül 2004 tarihinde Eğitim Sen ile birlike İs-
tanbul’da depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 
boşaltılan 62 yapıyla ilgili basın açıklaması yapıldı.

- 25-26 Eylül 2004 tarihlerinde SODEV tarafından 
organize edilen Barış ve Demokrasi buluşması etkin-
liğine katılım sağlanarak, standlar açıldı.

- 23 Ekim 2004 tarihinde Mühendislik Mimarlık 
Haftası etkinlikleri kapsamında Galatasaray Lisesi 
yanında Odaları ve mesleği tanıtmak amacıyla stand 
açıldı.

- 28 Kasım 2004 tarihinde TMMOB’nin 50.Yılı 
nedeniyle Galatasaray Lisesi’nden Taksim’e kadar 
yürüyüş ve AKM’de bir etkinlik düzenlendi.

İzmir İKK:

- 25 Ağustos 2004 tarihinde “İnciraltı’nda yapılması 
gereken alanı imar çöplüğüne çevirmek değil, ken-
te yararını sonsuza dek yaşatmaktır” başlıklı basın 
açıklaması yapıldı. 

- 20 Eylül 2004 tarihinde, doğal hayatın ve biyolojik 
çeşitliliğin ortadan kalkmasına, tatlı-tuzlu su eko-
sisteminin bozulmasına yolaçacak Gediz Deltası’na 
liman ve ilişkili tesislerin yapılması projesine karşı 
basın açıklaması yapıldı.

- 28 Eylül 2004 tarihinde jeotermal enerjinin kent 
içine yayılması konusunda gerçekleştirilecek proje-
lere ilişkin basın açıklaması yapıldı.

- 18 Ekim 2004 tarihinde TMMOB’nin 50.yılı ne-
deniyle basın açıklaması yapıldı. DEÜ Rektörlüğü 
önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar 50.Yıl 
yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kocaeli İKK:
- 10 Ağustos 2004 tarihinde diğer meslek odaları ile 
birlikte SEKA’nın tasfiye edilmek istenmesine karşı 
ortak basın açıklaması yapıldı.

- 16 Ağustos 2004 tarihinde Depremin 5.yılı nede-
niyle basın toplantısı düzenlendi. Aynı gün diğer kitle 
örgütleriyle birlikte “Depremin Yarattığı Sorunlar ve 
Olası Depremlere Hazır mıyız?” konulu forum düzen-
lendi. Forumda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve II. Başkan Oğuz Gündoğdu söz 
alarak görüşlerini bildirdiler. 

Mersin İKK:
- 3 Ağustos 2004 tarihinde ATAŞ’ta meydana gelen 
yangınla ilgili basın açıklaması yapıldı.

- 16 Ağustos 2004 tarihinde DSİ ve diğer kamu ku-
rumlarında çalışan mühendislerin sürgün edilmeleri 
ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

- 25 Ağustos 2004 tarihinde “Mersin Akaryakıt 
Dolum Tesislerinin Yarattığı Fırsatlar, Riskler ve 
Çözümler” konulu toplantıya katılım sağlandı.

- 16 Ekim 2004 günü Dünya Gıda Günü nedeniyle 
basın açıklaması yapıldı.

- 22 Ekim 2004 tarihinde TMMOB’nin 50.yılı nede-
niyle basın açıklaması yapıldı.

Samsun İKK: 
- TMMOB 50.Yıl etkinlikleri kapsamında 11-17 
Ekim 2004 tarihleri arasında basın açıklaması, fut-
bol turnuvası, tiyatro gösterimleri ve bir dizi panel 
gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İKK:
- 5 Ağustos 2004 tarihinde Şanlıurfa kent merkezin-
deki sanayi sitesinin mücavir alana taşınması ile ilgili 
basın açıklaması yapıldı.

Zonguldak İKK:
- 28 Ekim 2004 tarihinde Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri Sendikası (SES) Zonguldak Şube Sekre-
teri, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kongre Delegesi ve 
bulunduğu hastanede tek göğüs cerrahı olan Opera-
tör Dr. Özgür Nizam’ın Yozgat’a sürgün edilmesiyle 
ilgili basın açıklaması yapıldı.

TEŞEKKÜR

TMMOB Genel Sekreterliği görevini 8 Ocak 2001’den 
beri sürdüren M.Fikret ÖZBİLGİN ile TMMOB Genel 
Sekreter Yardımcılığı görevini 18 Ekim 2001’den beri 
sürdüren E. Serdar KARADUMAN, 1 Kasım 2004 ta-
rihi itibariyle görevlerinden ayrılmışlardır. Kendilerine 
bugüne kadar yaptıkları çalışmalarından ve TMMOB’ye 
katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki ya-
şamlarında başarılar diliyoruz.

TMMOB 38.DÖNEM YÖNETİM KURULU
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TMMOB ve Oda Etkinlikleri
ETKINLIK ADI ETKINLIK TARIHI YER DÜZENLEYEN ODA

Kent Senligi 11 Aralik 2004 ISTANBUL Mimarlar Odasi

Göçü Agirlayan Kentte Imar ve Mimarlik Kongresi 17-18 Aralik 2004 DIYARBAKIR Mimarlar Odasi

Gemi Mühendisligi ve Sanayimiz Sempozyumu 24-25 Aralik 2004 ISTANBUL Gemi Mühendisleri Odasi

VI. Teknik Tarim Kongresi 03 - 07 Ocak 2005 ANKARA Ziraat Mühendisleri Odasi

1. Tasocaklari Kongresi 12-14 Ocak 2005 KIBRIS Maden Mühendisleri Odasi

Kültürlerin Ortak Kenti ve Ortak 'Mimarlik'lari Kongresi 25-26 Subat 2005 ANTAKYA Mimarlar Odasi

Ulusal Iklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi 15-16 Subat 2005 ANTALYA Makina Mühendisleri Odasi

Ögrenci Üye Kurultayi 11-12 Mart 2005 ANKARA Makina Mühendisleri Odasi

Yapilarda Kimyasal Katkilar (Beton ve Harç Katkilari) 
Sempozyumu ve Sergisi

24-26 Mart 2005 ANKARA Insaat Mühendisleri Odasi

Madencilik ve Çevre Sempozyumu 07-08 Nisan 2005 ANKARA Maden Mühendisleri Odasi

58. Türkiye Jeoloji Kurultayi 11-17 Nisan 2005 ANKARA Jeoloji Mühendisleri Odasi

Marka Yönetimi Sempozyumu 14-15 Nisan 2005 GAZIANTEP Makina Mühendisleri Odasi

Ulusal Iklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi 15-16 Subat 2005 ANTALYA Makina Mühendisleri Odasi

Sanayi Kentinde Çevre ve Mimarlik  15-16 Nisan 2005 KOCAELI Mimarlar Odasi

Çelik Yapilar Sempozyumu 20-30 Nisan 2005 ANKARA Insaat Mühendisleri Odasi

Dogu ve Güneydogu Anadolu Madencilik 
Kaynaklarinin Degerlendirmesi Sempozyumu

21-23 Nisan 2005 DIYARBAKIR Maden Mühendisleri Odasi

III. Is Sagligi ve Güvenligi Kongresi 29-30 Nisan 2005 ADANA Makina Mühendisleri Odasi

Kiyi ve Liman Mühendisligi Sempozyumu 5-7 Mayis 2005 MUGLA Insaat Mühendisleri Odasi

6. Ulastirma Kongresi 23-25 Mayis 2005 ISTANBUL Insaat Mühendisleri Odasi

Bakim Teknolojileri Kongre ve Sergisi 11-14 Mayis 2005 DENIZLI Makina Mühendisleri Odasi

Uçak Havacilik ve Uzay Mühendisligi Kurultayi 07-08 Mayis 2005 ANKARA Makina Mühendisleri Odasi

Elektrik-Elektrinik-Bilgisayar Mühendisleri Egitim 
Sempozyumu

25 - 28 Mayis 2005 SAMSUN Elektrik Mühendisleri Odasi

Iletim Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 27-28 Mayis 2005 ISTANBUL Makina Mühendisleri Odasi

IX. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu 27-28 Mayis 2005 BURSA Makina Mühendisleri Odasi

Modern Kentin Kisiliginde Dünün ve Bugünün 
Mimarligi Kongresi

27-28 Mayis 2005 ANKARA Mimarlar Odasi

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklari/Enerji Yönetimi 
Sempozyumu

03-04 Haziran 2005 KAYSERI Makina Mühendisleri Odasi

Günes Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 24-25 Haziran 2005 MERSIN Makina Mühendisleri Odasi

Yasasin Kentler
30 Haziran 2005 -
10 Temmuz 2005

ISTANBUL Mimarlar Odasi
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ETKINLIK ADI ETKINLIK TARIHI YER DÜZENLEYEN ODA

UIA XXII. Dünya Mimarlik Kongresi Temmuz 2005 ISTANBUL Mimarlar Odasi

Köprüler Sempozyumu 08-09 Eylül 2005 ANKARA Insaat Mühendisleri Odasi

Sektörde Bilgisayar Uygulamalari Sempozyumu 15-16 Eylül 2005 ANKARA Insaat Mühendisleri Odasi

Makina Tasarimi ve Imalat Teknolojileri Kongresi 16-17 Eylül 2005 KONYA Makina Mühendisleri Odasi

Demir Çelik Kongresi 22-24 Eylül 2005 ZONGULDAK Makina Mühendisleri Odasi

TMMOB-GAP ve Sanayi Kongresi 23 - 24 Eylül 2005 DIYARBAKIR TMMOB

Uluslararasi Metalurji - Malzeme Kongresi ve Fuari
28 Eylül - 02 Ekim 

2005
ISTANBUL Metalurji Mühendisleri Odasi

Is Makinalari Sempozyumu
29 Eylül - 01 Ekim 

2005
ISTANBUL Makina Mühendisleri Odasi

3. Yapi Isletme Kongresi
29 Eylül - 01 Ekim 

2005
IZMIR Insaat Mühendisleri Odasi

Tibbi Cihazlar Imalati Sanayi Kongresi 30 Eylül-2 Ekim 2005 SAMSUN Makina Mühendisleri Odasi

4. Gida Mühendisligi Kongresi
29 Eylül - 01 Ekim 

2005
ANKARA Gida Mühendisleri Odasi

Trakya'da Sanayilesme ve Çevre Sempozyumu 14 - 15 Ekim 2005 EDIRNE Makina Mühendisleri Odasi

Insaat Mühendisleri Avrupa Konseyi 18-23 Ekim 2005 ISTANBUL Insaat Mühendisleri Odasi

Yenilenebilir Enerji Kaynaklari Sempozyumu 
(YEKSEM)

19-21 Ekim 2005 MERSIN Elektrik Mühendisleri Odasi

Zemin Etütleri ve Geoteknik Sempozyumu 26-27 Ekim 2005 ADANA Insaat Mühendisleri Odasi

Yagis-Sel-Heyelan Sempozyumu 10-11 Kasim 2005 MERSIN Insaat Mühendisleri Odasi

Tekstil Makinalari ve Yan Sanayi Kongresi 11-12 Kasim 2005 GAZIANTEP Makina Mühendisleri Odasi

Ulusal Kaynak Teknolojileri Kongresi 11-12 Kasim 2005 KOCAELI Makina Mühendisleri Odasi

6. Ulusal Beton Kongresi 16-18 Kasim 2005 ISTANBUL Insaat Mühendisleri Odasi

Ulusal Ölçüm Bilim –Kalite-CE Kongresi 17-18 Kasim 2005 ESKISEHIR Makina Mühendisleri Odasi

TMMOB Mühendislik Egitimi Sempozyumu 18 - 19 Kasim 2005 ANKARA TMMOB

Ulusal Tesisat Mühendisligi Kongresi ve Sergisi 23-26 Kasim 2005 IZMIR Makina Mühendisleri Odasi

Kentsel Altyapi Sempozyumu 01-03 Aralik 2005 ESKISEHIR Insaat Mühendisleri Odasi

Ulusal Hidrolik-Pnömatik Kongresi ve Sergisi 01-04 Aralik 2005 IZMIR Makina Mühendisleri Odasi

Endüstri Isletme Mühendisligi Kurultayi 09 - 10 Aralik 2005 ZONGULDAK Makina Mühendisleri Odasi

TMMOB Sanayi Kongresi 16-17 Aralik 2005 ANKARA TMMOB
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TMMOB Birlik Haberleri Bülteni
Ekim- Kasım 2004 / Sayý 98

ayda bir yayýnlanýr
Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði

Atatürk Bul. No:131 Kat:9 Bakanlýklar 06650 Ankara
Tel: (0312) 418 12 75 Faks: (0312) 417 48 24

web:http://www.tmmob.org.tr e-posta:tmmob@tmmob.org.tr
TMMOB Adýna Sahibi: Mehmet Soðancý, Sorumlu Yazýiþleri Müdürü: N. Hakan Genç

5.500 adet basýlmýþtýr. Baskı:Kozan Ofset 0312 384 20 03
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