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TMMOB 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından...

02 Mart 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Basın İlan Kurumunca TMMOB ve Odaların Genel Kurul ilanı ve diğer 
ilanlarının Basın İlan Kurumu aracılığıyla ilanı zorunlu kılan uygulama ve 
işlemlerinin iptali için dava açılmasına,

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin “Sivas katliamının firari sanıkları için 
devam eden ek davanın 13 Mart 2012 tarihinde görülecek ve savcının zaman 
aşımı talep ettiği duruşması“na katılım sağlanmasına,

Eğitim-Sen’in, kesintisiz zorunlu eğitimi kademelendirerek 4 yıla indiren 
4+4+4 Zorunlu Kesintili Eğitim Düzenlemesine karşı gerçekleştireceği 
etkinliklerin desteklenmesine ve bu konuda İl Koordinasyon Kurullarımıza 
görev verilmesine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Elektrik, İnşaat, Jeofizik, Jeoloji, Kimya, 
Makina Mühendisleri ve Mimarlar Odası’na gönderdiği ve “Yapı Denetim 
Sisteminde yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere Odalarımıza kayıtlı 
üyelerin isim, soy isim, meslek, meslek sicil no, TC Kimlik No ve varsa mesleki 
engellerini“ içeren bilgileri isteyen tekit yazısına Odalarımızın ayrı ayrı yanıt 
vermeleri yerine TMMOB olarak tek bir yanıtın verilmesine,

23 Mart 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Emeğin bayramı 1 Mayıs’ın diğer emek ve meslek örgütleri ile birlikte başta 
İstanbul Taksim Meydanı’nda olmak üzere tüm ülke düzeyinde kutlanmasına, 
buna yönelik  yapılacak miting, basın açıklaması v.b. etkinliklerde bağlı 
birimlerimizin ve üyelerimizin katılımları ile yer alınmasına, örgütlü olduğumuz 
il ve ilçelerde, 1 Mayıs’ın kutlanması için yapılacak çalışmaların İl/İlçe 
Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla yürütülmesine,

TMMOB kararı dışında “TMMOB“ kısaltmasını kullanan sitelerin ya da 
mail gruplarının isminden “TMMOB“ kısaltmasının kaldırılması için gerekli 
başvuruların yapılmasına,
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Alevi örgütlerinin, Sivas katliamı davasında firari sanıklarla ilgili verilen 
zamanaşımı kararını protesto etmek için 31 Mart 2012 Cumartesi 
günü İstanbul’da gerçekleştireceği mitingin desteklenmesine ve 
mitinge katılım konusunda İstanbul İl Koordinasyon Kurulumuzun 
görevlendirilmesine,  

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ÇED sürecine müdahil 
olunmasına, gerekli çalışmalar yapmak üzere Mersin İKK’ya görev 
verilmesine,

13 Nisan 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

TMMOB 42.Olağan Genel Kurulu’na taşınmak üzere TMMOB 
Yönetmelikleri ile ilgili değişiklik önerilerini görüşmek için Oda Yazman 
Üyeleri ile toplantı yapılmasına, konu ile ilgili yapılacak toplantıya 
TMMOB Yönetim Kurulu adına Selçuk Uluata ve Mustafa Erdoğan’ın 
katılmasına,

3 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik“ 
ile “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik“in iptali için dava açılmasına,

Türk Loydu Vakfı 53.Genel Kurulu’na Birliğimizi temsilen Mustafa 
Erdoğan’ın katılmasına, 

MÜDEK-MAK(Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon 
Kurulu)’nda Birliğimizi temsilen Müfit Gülgeç’in yer almasına,

İnegöl Belediyesi’nin imar yolu, otopark alanı ve yeşil alanların konut 
alanına çevrilmesi yönündeki imar planı değişikliği kararının iptali için 
dava açılmak üzere İnegöl İKK’ya yetki verilmesine,

karar verildi.
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TMMOB 42. GENEL KURULU
31 Mayıs-3 Haziran 2012

Kocatepe Kültür Merkezi
 

 

Gündem
1. Açılış ve Divan Seçimleri,

2. Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonu Seçimi,

3. Gündemin Karara Bağlanması

4. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açış Konuşması,

5. Konukların Konuşmaları,

6. Komisyonların Seçimi,

-Yönetmelikler Komisyonu 

-Kararlar Komisyonu 

-Mali İşler ve Bütçe Komisyonu

-Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu

7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması,     
Görüşülmesi,

8. 41. Dönem Yönetim Kurulu’nun Aklanması,

9.Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

10.Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Adaylarının Açıklanması,     

11.Dilek ve Öneriler

12.Seçimler
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1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü başta 
Taksim olmak üzere tüm Türkiye’de alanlarda kutlandı. 
Her kesimden emekçinin katılarak taleplerini dile getirdiği 
kutlamalarda birlik ve mücadele vurgusu öne çıktı.

 İstanbul’da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin düzenlediği 
1 Mayıs kutlamalarına 200 binin üzerinde kişi katıldı. İşçi ve 
emekçiler Şişli, Şişhane ve Dolmabahçe’den olmak üzere 3 
koldan yaptıkları yürüyüşle Taksim’e girdi. Miting alanında 
DİSK Genel Başkanı Erol Ekici, KESK Genel Başkanı Lami 
Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, Sendikal Güç 
Birliği Platformu adına Tez Koop-İş 5 No’lu Şube Başkanı 
Rabia Özkaraca ve direnişteki işçiler adına bir işçi konuşma 
yaptı. 

Ankara’da Tren Garı’nda toplanan on binler taşıdıkları 
dövizler ve sloganlarıyla AKP Hükümeti’nin emek karşıtı 
politikalarını protesto ederek Sıhhiye Meydanı’na yürüdü. 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla “Emek, Barış, 
Eşitlik, Özgürlük ve Adalet” sloganıyla toplanan mitingde 
TMMOB’ye bağlı odalar da AKP’nin KHK’lerle meslek 
alanlarını daraltmasına tepki gösterdiler. 

İzmir’de de DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin organize 
ettiği miting Gündoğdu Meydanı’nda toplandı. TMMOB’ye 
bağlı odaların İzmir birimlerinin geniş katılım sağladığı 
mitingde tertip komitesinin hazırladığı ortak metni Billur 
Tuz işçisi Mehtap Tekin okudu. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
Taksim’de yaptığı konuşma şöyle:

Gün o gün değil, 
Derlenip dürülmesin bayraklar
Duyduğunuz çakalların ulumasıdır, 
Safları sıklaştırın çocuklar

Bu ülkenin aydınlık beyinli, aydınlık yürekli yiğit insanları,

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

İşte yine 1 Mayıs’ta bütün dünyada ve ülkemizde 1 Mayıs 
alanlarında buluştuk. Taksim’de buluştuk. 

Bundan yüzyılı aşkın bir süre önce emekçilerin ateşlediği fitil; 
1 Mayıslarda “Başka Bir Yaşam, Başka Bir Türkiye, Başka 
Bir Dünya Mümkün” diyenlerin yolunu, yolumuzu bugün 
de aydınlatmaya devam ediyor

1 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI
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Her 1 Mayıs’ta, bir yandan geçmişte yaşanan mayısların 
birinci günlerini yeniden anımsamak 
ve yeniden anımsatmak görevimiz var. 
Öte yandan da gelecek güzel günlerde 
yaşanacak 1 Mayıslara olan inancı dile 
getirmek görevimiz var.

77 Bir Mayıs’ının sesleri kulaklarımızda. 
77 Bir Mayısı’nda yitirdiklerimiz yanı 
başımızda. 

Bugün, yeniden 1 Mayıs alanlarındayız.

Bugün, ellerimizde eşitlik, özgürlük ve 
adalet isteyen bayraklarımız var.

Bugün sesimize ses katma, yüreklerimizi 
yüreklerimizle birleştirme günü.

Bugün, emperyalizme ve onun ülkemizdeki 
taşeronuna daha güçlü karşı durma 
günü.

Bugün, gericiliğe ve ırkçılığa karşı daha fazla dik durma 
günü.

Bugün, dünyadaki kardeşlerimizle birlikte bize 
dayatılan açlığı, yoksulluğu, sömürüyü, savaşı, gözyaşını 
ve acıyı yenmek için, kendi yaşamımızı ve geleceğimizi 
savunmak için, mücadele bayrağını daha da yükseltme 
günü.

Bugün, savaşa karşı barışın, kardeşliğin, bir arada 
yaşamın, adaletin ve dayanışmanın hüküm sürdüğü, 
halkların kardeşliğinin sağlandığı bir gelecek yaratmak 
için mücadelemizi kararlılıkla sürdürme günü.

Bugün kahrolsun emperyalizm deme günü.

Özlemlerle yüklüyüz bugün, umutlarla yüklüyüz.

Yitirdiğimiz tüm değerlerimiz 1 Mayıs alanlarında şimdi 
bizimle birlikteler. 

Yapacaklarımız var daha, birlikte yazacağımız tarihler 
var.

Yürüyoruz inançla.  Yürüdüğümüz bu yolda 
yitirdiklerimizin anısı bize ışık oluyor.

Bugün yeniden 1 Mayıs alanlarındayız ellerimizde 
bayraklarımızla.

Yaşasın birlik mücadele dayanışma!

Yaşasın 1 Mayıs.

Şimdi hep birlikte haykırma zamanı:

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

Bildiğiniz üzere, Yönetim Kurulumuz 23 Mart 2012 tarihinde 
yaptığı toplantıda konu ile ilgili olarak 447 sayılı kararı 
almıştı:

“Emeğin bayramı 1 Mayıs’ın diğer emek ve meslek örgütleri 
ile birlikte başta İstanbul Taksim Meydanı’nda olmak 
üzere tüm ülke düzeyinde kutlanmasına, buna yönelik  
yapılacak miting, basın açıklaması v.b. etkinliklerde bağlı 
birimlerimizin ve üyelerimizin katılımları ile yer alınmasına, 
örgütlü olduğumuz il ve ilçelerde, 1 Mayıs’ın kutlanması 
için yapılacak çalışmaların İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız 
aracılığıyla yürütülmesine karar verildi.”

Sevgili Arkadaşlar,

TMMOB, başta İstanbul Taksim olmak üzere ülkenin tüm 
1 Mayıs alanlarında,

Emperyalizme bağımlılık temelinde kamu yönetiminin 
yeniden yapılandırılması sürecinde çıkarılan KHK’lar ile 
meslek alanlarımızın ve örgütümüz TMMOB’nin teslim 
alınmak istenmesine,

Neo-liberal politikalar ile kentlerimizin, kıyılarımızın, 
ormanlarımızın, akarsularımızın, tarım alanlarımızın, doğal, 
kültürel ve tarihi mirasımızın, kamusal değerlerimizin 
sermayenin talanına açılmasına,

Ülkemizin NATO Füze Kalkanı Radar Sistemi ile ABD 
üssü haline getirilmesine, Suriye’yi işgal politikalarına ve 
emperyalizm ile her türlü bağımlılık ilişkilerine,

4+4+4 yasası ile eğitimin özelleştirilmesi, piyasanın ucuz iş 
gücü ihtiyacının karşılanması ve sömürüye rıza gösterecek 
dindar bir nesil yetiştirme planlarına,

Kıdem tazminatının kaldırılmasına, özel istihdam büroları 
ve bölgesel asgari ücret uygulamasına, taşeronluğa, esnek-
güvencesiz ve kuralsız çalışmaya, iş cinayetlerine, sahte 
sendika yasasına, sağlığın ticarileştirilmesine,

Kürt sorununda baskı ve şiddete dayalı politikalara; 
gazetecilere, öğrencilere, sendikacılara ve seçilmişlere 

karşı uygulanan baskı, gözaltı ve tutuklama furyasına, özel 
yetkili mahkemelere ve terörle mücadele yasasına; Kadın 
cinayetlerine, tacize, tecavüze ve şiddete, karşı, emekçilerle 
omuz omuza yerini alacaktır.   

Sevgili Arkadaşlar,

AKP’nin mesleğimizi ve örgütümüz TMMOB’yi yeniden 
yapılandırma politikaları karşısında boyun eğmeden 
Oda Genel Kurullar sürecimizi demokrasi şöleni olarak 
gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Genel Kurullar sürecimiz içerisinde TMMOB’nin mücadele 
çizgisini bilinçlerimizde ve yüreklerimizde yeniden ürettik. 
Güç biriktirdik, güç topladık, yenilendik. Şimdi, Genel 
Kurullar süreci boyunca ortaya çıkardığımız enerjiyi 1 Mayıs 
alanlarına taşıma zamanı.

Emekten ve insandan yana tavır alan bir meslek örgütünün 
kadroları olarak, her zamankinden daha dik ve her 
zamankinden daha kararlı bir şekilde, “sömürüye, zora ve 
zulme karşı, gün birlik, mücadele ve dayanışma günüdür” 
diyerek 1 Mayıs’ta İKK’larımızın olduğu her yerde, dost emek 
- meslek örgütleri ve demokrasi güçleri ile birlikte yan yana, 
omuz omuza alanlarda olacağız.

Bize, hepimize, İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımıza, Oda, 
Şube ve Temsilcilik Yönetim Kurullarımıza şimdi bir büyük 
görev düşüyor.

Şimdi görevimiz; örgütlü üyelerimiz ile birlikte 1 Mayıs’ta 
ülkenin her yerinde TMMOB pankartlarımızı açmak ve 
emeğin bayramını emekçilerle ve emek dostları ile birlikte 
alanlarda kutlamak.

Haydi, emeğin birlik, mücadele, dayanışma gününü 
kutlamaya.

Haydi, 1 Mayıs alanlarına.

Haydi, 1 Mayıs’a.

Yaşasın 1 Mayıs

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

1 MAYIS İLE İLGİLİ OLARAK 
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1 Mayıs Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü dolayısıyla 27 Nisan 
2012 tarihinde TMMOB Örgütlülüğüne yönelik bir mesaj yayımladı. 
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1 Mayıs 2012 İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü kutlamaları emeğin kazanılmış haklarına 
yönelik yeni saldırıların gündeme geldiği bir dönemde 
gerçekleşmektedir. 

Bir yanda kıdem tazminatının kademeli olarak kaldırılması, 
Özel İstihdam Büroları’nın kölelik büroları haline 
getirilmesi, bölgesel asgari ücret uygulaması ile asgari 
ücretin düşürülmesi, taşeronluğun, esnekliğin güvencesiz 
ve kuralsız çalışmanın “Ulusal İstihdam Stratejisi” adı 
altında yaygınlaştırılması hesapları yapılırken, diğer yandan 
grev yasaklarında ısrar eden, işçi sınıfının önüne konulan 
barajları koruyan, yasakçı bir sendikalar yasası bizlere 
dayatılmaktadır.

“4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile kamu emekçilerine 
anti demokratik çalışma ve yaşam koşulları, toplumda 
4+4+4 diye anılan “İlköğretim ve Eğitim Kanunu” 
ile eğitim sisteminde dayatmacı, baskıcı, gerici yasal 
düzenlemeler planlanması siyasal iktidarın uyguladığı 
baskıcı politikaların en büyük göstergesidir. 

Daha dün yaşanan kamu emekçilerine yönelik saldırılar 
bütün toplumun gözünün önünde gerçekleşmiştir. 

Her türlü hak alma çabasının ve mücadelesinin baskı ve 
şiddet ile durdurulmak istendiği, hapishanelerdeki tecrit 
uygulamalarının devam ettiği, kentsel dönüşüm adı altında 
kentlerimizin yağmalandığı, kâr uğruna çevrenin talan 
edildiği, sağlık ve eğitim alanın ticarileştiği, gazetecilerin, 
sendikacıların tutuklandığı, zorun ve baskının hakim 
olduğu bir devlet yönetiminin izlerini hissetmekteyiz.

Bu süreçte özellikle Kürt halkının demokratik taleplerinin, 
baskı ve tutuklamalar ile yok sayıldığı, özel yetkili 
mahkemeler ve terörle mücadele yasası adı altında her 
türlü hak alma talebinin suç görülerek yaratılan baskı 
iklimi ortadadır. Ortadoğu’da yaşananlar, emperyalizmin 
bölge politikalarının hakim kılınması için izlenen 
politikalar, ülkemizi içinden çıkılamaz bir cendereye doğru 
sürüklemektedir. 

İşte 1 Mayıs 2012 ülkemiz açısından böylesi zor koşullar 
altında gerçekleşecektir.

DİSK’in, işçi konfederasyonları, kamu emekçileri 
konfederasyonları ve meslek örgütleri başkanlarına yaptığı 
çağrıyla başlayan 1 MAYIS 2012 kutlama çalışmalarının 
ilk toplantısı 30 Mart 2012 Cuma günü Ankara’da 
gerçekleşmiştir.

Türk-İş Genel Başkanı’nın mazeret bildirerek katılamadığı 
toplantı sonrasında;

• Çalışmaların başta İstanbul Taksim olmak üzere ülke 
çapında kutlamalara yönelik hazırlıkların başlatılması,

• 1 Mayıs’ın amacına uygun bir biçimde kitlesel katılımlarla 
kutlanması için her türlü çabanın yürütülmesi, 
kararlaştırılmıştır.

1 MAYIS 
ZORLU BİR SÜREÇTE KUTLANACAK!

30 Mart 2012 tarihinde DİSK’in çağrısı ile Ankara Genel-İş’te bir araya gelen emek-meslek örgütleri “1 Mayıs Birlik, 
Mücadele, Dayanışma Günü”nün İstanbul Taksim alanı başta olmak üzere ülke çapında kutlanması kararı aldı. Toplantıya 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da katıldı. Toplantı kararları DİSK tarafından yapılan basın 
duyurusu ile kamuoyu ile paylaşıldı.
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Değerli Basın Emekçileri
Sevgili Mücadele Arkadaşlarım

Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 
kutlamaları için yeniden alanlardayız.

Bu yıl da İstanbul’da Taksim’de ve ülkenin dört bir tarafında 
1 Mayıs alanlarını milyonlarla dolduracağız.

1 May ıs 2012 İşçi S ın ıf ın ın Birlik , Mücadele ve 
Dayanışma Günü kutlamaları emeğin kazanılmış haklarına 
yönelik yeni saldırıların gündeme geldiği bir dönemde 
gerçekleşmektedir. 

Bir yanda kıdem tazminatının kademeli olarak kaldırılması, 
Özel İstihdam Büroları’nın kölelik büroları haline getirilmesi, 
bölgesel asgari ücret uygulaması ile asgari ücretin düşürülmesi, 
taşeronluğun, esnekliğin güvencesiz ve kuralsız çalışmanın 
“Ulusal İstihdam Stratejisi” adı altında yaygınlaştırılması 
hesapları yapılırken, diğer yandan grev yasaklarında ısrar 
eden, işçi sınıfının önüne konulan barajları koruyan, yasakçı 
bir sendikalar yasası bizlere dayatılmaktadır.

Bu dayatmalarla örgütsüz, güvencesiz, korumasız ve 
güvenliksiz bırakılan işyerlerinde üstüste yaşanan iş 
cinayetlerinde büyük artış yaşanmakta, milyonlarca işçi ise 
ölümün kucağında çalışma koşullarına terk edilmektedir. 
Hükümetin bunları önlemek için adım atması bir yana, 
bu cinayetlere adeta çanak tutan taşeron (alt işveren) 
uygulamasının yaygınlaşmasını sağlayacak yasa değişikliğine 
hazırlandığı görülmektedir. 

“4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalarında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 
kamu emekçilerine anti demokratik çalışma 
ve yaşam koşulları, toplumda 4+4+4 diye 
anılan “İlköğretim ve Eğitim Kanunu” ile 
eğitim sisteminde dayatmacı, baskıcı, gerici 
yasal düzenlemeler planlanması siyasal 
iktidarın uyguladığı baskıcı politikaların en 
büyük göstergesidir. 

Daha geçtiğ imiz günlerde yaşanan 
kamu emekçilerine yönelik saldırılar 
bütün toplumun gözünün önünde 
gerçekleşmiştir. 

H e r  t ü r l ü  h a k  a l m a  ç a b a s ın ın 
ve mücadelesinin baskı ve şiddet ile 
durdurulmak istendiği, hapishanelerdeki 
tecrit uygulamalarının devam ettiği, 
kentsel dönüşüm adı altında kentlerimizin 

yağmalandığı, kâr uğruna çevrenin talan edildiği, sağlık 
ve eğitim alanın ticarileştiği, kadın cinayetlerini artıran 
anlayışın yayıldığı, gazetecilerin, sendikacıların tutuklandığı, 
zorun ve baskının hakim olduğu, ülkenin Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle yönetildiği bir devlet yönetiminin izlerini 
hissetmekteyiz.

Bu süreçte özellikle Kürt halkının demokratik taleplerinin, 
baskı ve tutuklamalar ile yok sayıldığı, özel yetkili mahkemeler 
ve terörle mücadele yasası adı altında her türlü hak alma 
talebinin suç görülerek yaratılan baskı iklimi ortadadır. 
Ortadoğu’da ve Suriye’de emperyalizmin işgal politikalarının 
taşeronluğuna soyunmak, ülkemizi içinden çıkılamaz bir 
cendereye doğru sürüklemektedir. 

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak, 1 Mayıs 2012 Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma Günü’nü en geniş birlikteliği 
yaratarak kutlamak için, başta Taksim 1 Mayıs Alanı olmak 
üzere ülkenin dört bir tarafında tüm mağdurlarla, yoksullarla, 
dışlananlarla, işsizlerle, işçilerle, kamu emekçileriyle, mimar 
ve mühendislerle, aydınlarla, sanatçılarla, kadınlarla, 
gençlerle, emeklilerle, basın emekçileriyle, 1 Mayıs 
alanlarında olacağız. 

1 Mayıs alanlarını, milyonların adalet isteğinin kürsüleri haline 
dönüştüreceğiz ve taleplerimizle, rengarenk bayraklarımızla, 
türkülerimizle, halaylarımızla Taksim 1 Mayıs Alanı’nda 
olacağız.

1 MAYIS’TA TAKSİM 1 MAYIS ALANI’NDAYIZ!
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü Taksim’de kutlamaya hazırlanan emek-meslek örgütleri, 19 Nisan 
2012 tarihinde Taksim Gezi Parkı’nda bir basın açıklaması düzenledi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, İstanbul İKK Sekreteri Tores Dinçöz’ün de katıldığı basın açıklamasında çağrı metnini DİSK Başkanı Erol 
Ekici okudu.
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1 Mayıs 2012 Tertip Komitesi, 1 Mayıs 1977, 1 Mayıs Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamalarında katledilen 
işçi ve emekçileri anmak amacıyla 26 Nisan 2012 Perşembe 
günü saat 11.00’da Kazancı Yokuşu başına karanfil bırakarak 
saygı duruşunda bulundu. 

1 Mayıs 1989’da katledilen Mehmet Akif Dalcı Şişhane’de ve 
1 Mayıs 1996’da katledilen Hasan Albayrak, Dursun Odabaş 
ve Yalçın Levent Kadıköy’de anıldılar.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB adına hazırlanan ortak 
metni, 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı ve DİSK Genel 
Sekreteri Adnan Serdaroğlu okudu.  

“Dünyanın en büyük işçi-emekçi 
korosunu oluşturacağız” 

Sayın Basın Emekçileri
Mücadele Arkadaşlarım

1 Mayıs Birlik - Mücadele - Dayanışma Gününün kutlanması 
için yeniden alanlardayız.

Bugün burada 1 Mayıs 1977’de kaybettiklerimizi anmak için 
bir aradayız.

1 Mayıs 1977’de kaybettiklerimizi anmak aynı zamanda 12 
Eylül askeri darbesine giden yolda en büyük dönemeç olan 
1 Mayıs 1977 katliamını unutturmamak demektir. 

12 Eylül askeri darbesiyle hesaplaşmak demektir. 

1 Mayıs 77 suçlularının peşini bırakmayacağımızı ifade 
etmektir.

1 Mayıs emeğin bayramı olarak ve tatil olarak ilan edildi. 
Bu kazanımın sağlanmasında tüm emeği geçen kurumları ve 
mücadeleyi saygıyla selamlıyorum.

Şimdi sıra 1 Mayıs 1977 suçlularının açığa çıkarılıp, 
yargılanmalarındadır.

1 Mayıs tertip komitesini oluşturan, 1 mayıs ta alanlarda 
olacak tüm  kurumlar adına söz veriyoruz ki, bunun peşini 
bırakmayacağız.

Sayın Basın Emekçileri
Mücadele Arkadaşlarım

1 May ıs 2012 İşçi S ın ıf ın ın Birlik , Mücadele ve 
Dayanışma Günü kutlamaları emeğin kazanılmış haklarına 
yönelik yeni saldırıların gündeme geldiği bir dönemde 
gerçekleşmektedir. 

1 MAYIS TERTİP KOMİTESİ, 1 MAYIS 1977, 
1 MAYIS 1989 VE 1 MAYIS 1996 ŞEHİTLERİNİ ANDI...
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Bir yanda kıdem tazminatının kademeli olarak kaldırılması, 

Özel İstihdam Bürolarının kölelik büroları haline 
getirilmesi, 

bölgesel asgari ücret uygulaması ile asgari ücretin 
düşürülmesi, 

taşeronluğun, esnekliğin güvencesiz ve kuralsız çalışmanın 
“Ulusal İstihdam Stratejisi” adı altında yaygınlaştırılması 
hesapları yapılırken, 

diğer yandan grev yasaklarında ısrar eden, işçi sınıfının önüne 
konulan barajları koruyan, yasakçı bir sendikalar yasası bizlere 
dayatılmaktadır.

“4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile kamu emekçilerine 
anti demokratik çalışma ve yaşam koşulları, toplumda 
4+4+4 diye anılan “İlköğretim ve Eğitim Kanunu” ile eğitim 
sisteminde dayatmacı, baskıcı, gerici yasal düzenlemeler 
planlanması siyasal iktidarın uyguladığı baskıcı politikaların 
en büyük göstergesidir. 

Her türlü hak alma çabasının ve mücadelesinin baskı ve 
şiddet ile durdurulmak istendiği, hapishanelerdeki tecrit 
uygulamalarının devam ettiği, 

kentsel dönüşüm adı altında kentlerimizin yağmalandığı, 

kâr uğruna çevrenin talan edildiği, 

sağlık ve eğitim alanın ticarileştiği, 

gazetecilerin, sendikacıların tutuklandığı, 

zorun ve baskının hakim olduğu bir devlet yönetiminin 
izlerini hissetmekteyiz.

Bu süreçte özellikle Kürt halkının demokratik taleplerinin, 
baskı ve tutuklamalar ile yok sayıldığı, 

özel yetkili mahkemeler ve terörle mücadele yasası adı altında 
her türlü hak alma talebinin suç görülerek yaratılan baskı 
iklimi ortadadır. 

Ortadoğu’da yaşananlar, başta Suriye de olmak üzere 
emperyalizmin bölge politikalarının hakim kılınması için 
izlenen politikalar, ülkemizi içinden çıkılamaz bir cendereye 
doğru sürüklemektedir. 

Sayın Basın Emekçileri

Mücadele Arkadaşlarım

Buradan, 1 Mayıs’ta kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anarken 
ilan ediyoruz ki,  bu kadar baskı, zulüm, saldırı ve savaş 
tehdidi altında susmayacağız. Teslim olmayacağız.

1 Mayıs 2012 günü saat 14.00’de başta İstanbul - Ankara 
- İzmir - Diyarbakır olmak üzere Türkiye’nin yaklaşık 100’e 
yakın il ve ilçesinde kutlanacak olan 1 Mayıs gösterilerinde  
dünyanın en büyük işçi-emekçi korosunu oluşturacağız.

“baskılara - sömürüye - savaş kışkırtıcılığına karşı aynı anda 
1 dakika süreyle “FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA” 
sloganını atacağız.

Türkiye çapında 2 milyonu aşkın emekçiyi alanlara taşıyarak, 
türkülerimizle, bayraklarımızla,  bağımsızlık, özgürlük, eşitlik, 
kardeşlik, barış ve demokrasi taleplerimizi dile getirerek 
1 mayıs  uluslararası  birlik mücadele dayanışma gününü 
kutlayacağız. 

İşçileri, emekçileri, gençleri, kadınları, emeklileri, tüm 
ezilenleri, mağdurları 1 mayıs günü  İstanbul Taksim’de 
oluşacak Dünyanın en büyük işçi-emekçi korosuna katılmaya 
davet ediyoruz.

Yaşasın 1 MAYIS.
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TMMOB 

DEMOKRASİ KURULTAYI DÜZENLENDİ

TMMOB Demokrasi Kurultayı 17 
Mart 2012 tarihinde Ankara Kocatepe 
Kültür Merkezi`nde gerçekleştirildi. 20 
yerde düzenlenen yerel kurultaylarla 
hazırlanan Demokrasi Kurultayı`nda 
Divan`a verilen bir önergeyle, yerel 
kurultaylardan gelen önergelerin 
görüşülmesi yerine konu başlıklarında 
genel görüşme yapılması kabul edildi. 
Yerel kurultaylardan gelen önergeler ise, 
Kurultay tarafından seçilen Redaksiyon 
Kurulu tarafından “1998 Demokrasi 
Kurultayı” referans alınarak metin 
haline getirilecek. 

500’e yakın delegenin katılımıyla 
gerçekleştirilen Demokrasi Kurultayı, 
Düzenleme Kurulu adına TMMOB 
Y ö n e t i m  Ku r u l u  I I .  B a şka n ı 
Selçuk Uluata’nın kurultaya ilişkin 
bilgilendirme konuşması ile başladı. 
Daha sonra Kurultay Divanı oluşturdu. 
Divanda; Başkanlığa Tevfik Peker 
(MMO), Başkan Yardımcılıklarına 

Turan Kapan (İMO), Niyazi Karadeniz 
(MADENMO), Yazmanlıklara Şebnem 
Gürses (HKMO) ve Çiğdem Camkıran 
(PEYZAJMO) seçildi. 

Divan ın oluşumunun ard ından 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, açış konuşmasını 
yaptı.  

Soğancı’nın konuşmasından sonra, 
Düzen leme Kuru lu  ta ra f ından 
belirlenen Kurultay Çalışma İlkeleri 
salona okundu. Bu sırada verilen bir 
önergeyle, yerel kurultaylardan gelen 
önergelerin oylanması yerine, belirlenen 
11 başlıkta genel görüşme yapılması 
kabul edildi. 

Kurultay çalışma ilkelerinin kabulünün 
ardından Sonuç Bildirgesi Komisyonu 
ve Redaksiyon Kurulu oluşturuldu. 
Sonuç Bildirgesi Komisyonu’na Beyza 
Metin (EMO), Erdal Apaçık (EMO), 
Selami Yılmaz (EMO), Hasan Tuzcu 

(HKMO), Ayşegül Bildirici (İMO), 
Tansel Önal (İMO), Nadir Avşaroğlu 
(MADENMO), Deniz Alkan (MMO), 
Selçuk Soylu (MMO), Veli Koca 
(PEYZAJMO), Ümit Özcan (ŞPO); 
Redaksiyon Kurulu’na da Hasan Tuzcu 
(HKMO), Gülsüm Sönmez (İMO), 
Ercüment Çervatoğlu (MMO), Kaya 
Güvenç (MMO) ve Redife Kolçak 
(PEYZAJMO) seçildi. 

Bir günde tamamlanan kurultayda, 
delegeler “Demokrasi ve Demokrasi 
Kavramının Gelişimi”, “Temel İlkeler”, 
“İnsan Hakları”, “Demokrasinin İşleyişi”, 
“Çalışma Yaşamı”, “Demokrasinin 
Ekonomisi” ,  “Doğal  Kaynaklar, 
Madenler, Orman, Tarım, Gıda ve 
Çevre”, “Örgütlü Toplum”, “TMMOB 
ve Demokrasi”,  “Kürt Sorunu” ve 
“Kadın Hakları” konularında görüşlerini 
dile getirdiler.

Ku r u l t a y,  s o n u ç  b i l d i r g e s i n i n 
okunmasıyla sona erdi. 
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
açılış konuşması şöyle: 

Sevgili Arkadaşlar,

Değerli Meslektaşlarım

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

Bugün, TMMOB tarihinde ve demokrasi mücadelesinde 
önemli bir yeri bulunan TMMOB Demokrasi Kurultayı’nı 
2012 Türkiye’sinde yeniden gerçekleştirmek için bir araya 
geldik. 1998 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk TMMOB 
Demokrasi Kurultayı’ndan 14 yıl sonra “demokrasi şöleni” 
olarak tarif ettiğimiz Genel Kurullar sürecimiz içerisinde 
kuşkusuz en önemli yere sahip olan Kurultaylarımızdan 
birini bugün gerçekleştireceğiz. Bu kurultayımızın temeli; 
TMMOB’nin en önemlilerinden ve yüz akı bir siyaset belgesi 
olan 98 Demokrasi Kurultayı’dır. Ben o dönem bu belgenin 
hazırlanmasını sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum.

41. Genel Kurulumuzda kararını aldığımız “TMMOB 
Demokrasi Kurultayı”na 20 yerde Adana, Ankara, Antalya, 
Balıkesir, Batman, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, 
Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, 
Muğla, Şanlıurfa, Van ve Zonguldak’ta gerçekleştirdiğimiz 
yerel kurultaylarla hazırlandık. Ortaya çıkan, elimizde olan 
bu iki kitap aslında bir meydan okumadır, TMMOB’nin 
manifestosudur. Bunu hazırlayan tüm arkadaşlarımın da 
beyinlerine ve yüreklerine sağlıklar diliyorum.

20 ilde düzenlediğimiz yerel kurultaylar boyunca tartıştığımız 
ve kabul ettiğimiz önerileri burada harmanlayarak 
birleştireceğiz ve AKP diktasının karanlığı karşısında en 
önemli cevaplarımızdan birini burada vereceğiz.

2012 TMMOB Demokrasi  Kurultay ı  Düzenleme 
Kuruluna, Kurultay Sekreterimize, yerel kurultaylarımızın 
gerçekleşmesinde emeği geçenlere, TMMOB çalışanlara, 
hepinize Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

Sevgili Arkadaşlar,

Hemen Kurultayın başında, tartışmalara önsöz olması 
düşüncesiyle, TMMOB’nin konuya ilişkin düşüncelerini de 
sizlerle paylaşmak istedim:

Kurultay başlığımız olan demokrasi, bugün dünyada ve 
ülkemizde en önemli tartışma başlıklarından birisi haline 
gelmiştir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden Avrupa’ya 
ve ülkemizde yaşanan dönüşüme, yeniden yapılanmaya 
bakıldığında bu süreçlerin “demokrasiye geçiş” olarak tarif 
edildiğini, özellikle de ülkemizde yaşananlara bakıldığında, 
tırnak içinde büyük bir “demokrasi” bulutunun tepemizde 
durduğunu ve her yere bu ablukanın gölgesinin düştüğünü 

görmekteyiz. 

Darbe, demokrasi, askeri vesayet, diktatörlük ve faşizm 
kavramları gündelik yaşamda geniş yer buluyor bu günlerde. 
Demokrasi ve demokrasi mücadelesi de gittikçe önem 
kazanıyor.

AKP eliyle yaratılmış olan yeni Türkiye’nin oluşum sürecinde 
önemli bir yeri bulunan demokrasi söylemi, bu sürecin 
emperyalizmin ve sermayenin yönelimleri doğrultusunda 
rahatça gelişmesi için bir araç olarak kullanılıyor. Bu 
süreç içerisinde, soğuk savaş döneminin özelliklerine göre 
yapılandırılmış olan devletin, emperyalizmin yeni yönelimleri 
doğrultusunda dönüştürülmesi sağlanıyor. Füze kalkanı, 
Libya işgali ve Suriye’ye müdahale konusunda ABD’nin bir 
dediğini iki etmeyen AKP-Cemaat Koalisyonu, bu noktada 
önemli bir rol oynuyor ve demokratikleşmenin sağlandığı 
yönünde güçlü bir hegemonya oluşturarak siyasal alanı 
kontrolü altına alıyor.

AKP’nin demokrasi havarisi rolünü oynadığı bu tiyatroya 
bazı “aydın ve demokratlar” da dahil olmuş, böylece 
toplumda ciddi bir kafa karışıklığı yaratılarak gelişen tepkiler 
yönetilmiştir. Emekçi sınıflar açısından baskı ve sömürü 
koşullarının perçinlendiği ve derinleştiği bu yapılanma süreci 
ciddi toplumsal tepkiler ile karşılaşmadan sürdürülmüş ve 
AKP’nin oluşturduğu hegemonya bugün itibarı ile ne yazık 
ki kırılamamıştır.

TMMOB Demokrasi  Kurultay ı ’nda Türkiye’nin, 
emperyalizmin Ortadoğu’daki yönelimleri açısından da 
“Piyasacılıkla bütünleşmiş demokratik İslamcı” bir model 
ülke haline getirilmesinin sağlandığı, tırnak içindeki 
“demokratikleşme” sürecinin gerçekte emekçi sınıflar 
açısından neye tekabül ettiğini ortaya koyacağız. Bu 
kurultayda AKP’nin demokrasi maskesini düşürecek, özgür 
ve demokratik bir Türkiye için önerilerimizi hep birlikte 
sıralayacağız.

Sevgili Arkadaşlar,

Sosyalizmin tartışıldığı bir dönemden, küresel kapitalizmin 
merkezinde meydana gelen kriz ile birlikte kapitalizmin 
kendisinin tartışıldığı bir döneme geçtik. Krizi aşmaya 
dönük olarak uygulanan politikalar kapitalizm ve demokrasi 
arasındaki sahte ilişkiyi de açığa çıkardı. İtalya ve Yunanistan’da 
AB, IMF ve Avrupa Merkez Bankası Troyka’sının seçimle 
gelmiş hükümetleri yerle bir ederek yönetimi teknokratlara 
devretmesi kapitalizmin demokrasi maskesinin düşmesine 
vesile oldu.

Türkiye’de de AKP’nin demokrasi maskesinin düşmesini 
sağlayan örnekler çoğalmaya başladı. İnsanlarımızın diri diri 
yakıldığı Sivas katliamındaki insanlık suçunun geçtiğimiz 
gün zaman aşımından düşürüldüğü dava bu örneklerden 
biridir. Devlet, zaman aşımı kararı ile adeta insanlık suçunu 
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işleyenleri korumaya almıştır. Uludere katliamından Hrant 
Dink davasına, Metin Lokumcu’nun katledilmesine, 
Hopa davasına, tutuklu bulunan öğrencilere, avukatlara, 
gazetecilere, seçilmiş yöneticilere kadar uzanan gelişmeler 
AKP’nin “demokratlığının” ne anlama geldiğini açıkça 
göstermeye devam etmektedir. 

Sevgili Arkadaşlar,

AKP iktidarı kendinden önce başlayan altyapı ve üstyapı 
dönüşümlerinin bütünlüğünü sağlamıştır. Serbestleştirme-
özelleştirme-yerelleştirme-yönetişim yaklaşımı her alanı 
sarmıştır. Kamusal üretim, kamu işletmeciliği ve kamusal 
hizmetler bitirilmiş, kamu idari yapısı ve personel rejimi 
liberal-otoriter bir doğrultuda değiştirilmiş, yerel yönetim 
alanlarının kaynak ve hizmetleri yerli-yabancı sermaye 
güçlerinin çıkarlarına açılmıştır. Üretim ve istihdam 
esnekleştirilmiştir. Sermaye lehine güvencesiz esnek çalışma 
biçimleri yaygınlaşmıştır. Sanayi üretimi ithal girdiye 
bağımlı fason üretime dönüştürülmüştür. Cari açık oranları 
katlanarak büyümüş, sıcak para hareketleri ekonomiyi esir 
almıştır. İşsizlik ve yoksulluk katlanarak artmıştır.

Kürt sorunun çözümsüzlüğü de yine tırnak içerisinde 
“demokras i”  kavram ı  etraf ında sağ lanmaktad ır. 
“Demokratik açılım” adı altında şiddetin ve çatışmanın 
körüklendiği, askeri yöntemlerin benimsendiği, tutuklama 
ve operasyonların dışarıda kimse bırakmayacak şekilde 
sürdürüldüğü görülmektedir. Kendi önerdiği konularda 
“halk böyle düşünüyor” diyerek “çoğunluk demokrasisine” 
saygı gösterilmesi gerektiğini sıkça dile getiren AKP, ne 
hikmetse Kürt halkının ne düşündüğünü ve ne istediğini 
umursamamakta ve demokratlık maskesini kendi eliyle 
düşürmektedir. Kürt halkının ve seçilmiş meşru temsilcilerinin 
özlemlerini ve istemlerini görmeyenlere Türkiye demokrasi 
mücadelesi gerektiği yanıtı verecek, kardeşçe barış içinde bir 
arada yaşamı da eninde sonunda bu ülkede kuracaktır.

AKP’nin siyasi organları haline getirilen yargı kurumları, 
milis gücü gibi faaliyet gösteren polis gücü, kurulan yeni 
statükonun yani “ileri demokrasinin” korunması için adeta 
savaşmaktadır. Terörle Mücadele Yasası ve DGM’lerin yerini 
alan özel yetkili mahkemeler aracılığı ile tüm toplum “ileri 
demokrasi” tarafından teslim alınmıştır. AKP’ye muhalefet 
eden hatta bu potansiyeli taşıyan tüm kesimlere karşı polis 
şiddeti, gözaltı ve tutuklamalar ile gelişen baskı dalgası ile 
bir korku imparatorluğu kurulmuştur. AKP’li olmak ya da 
tutuklu olmak arasındaki tercihte saklı olan “ileri demokrasi” 
elbette seçme hakkı da sunmaktadır! Vaziyet aslında ya 
bendensin ya bana karşısın durumundadır.

Burada belirtmeliyim ki; İslami, piyasacı despotizme doğru 
yönelimin üzerini örten “demokrasi” hamleleri o kadar 
ileri gitmiştir ki AKP’ye biat etmiş olan yetmez ama evetçi 

liberal kesimler dahi bu durumdan rahatsızlık duymaya 
başlamışlardır. Onlara da geçmiş olsun diyoruz.

Sevgili Arkadaşlar,

Ülkemiz siyasal, toplumsal ve ekonomik açıdan yeniden 
şekillendirilirken meslek alanlarımız üzerinde yaşanan 
dönüşümü “AKP Tahribatı Raporu” kitabımızda detaylı 
bir biçimde gözler önüne sermiştik. Ekonomiden enerjiye, 
çevreden eğitime, sağlıktan yargıya ve insan haklarına 
kadar nereye bakarsanız bakın AKP’nin demokrasi balonu 
patlamaktadır. AKP’nin demokrasi balonlarından birisi de 
TMMOB’nin ele geçirilme ya da etkisizleştirilme çabalarının 
içinde patlamıştır. 

Kasım 2011’de yayımladığımız “AKP’nin KHK’leri ve 
TMMOB” kitabında, KHK’ler ile Türkiye’nin yeni dünya 
düzenine eklemlenip, emperyalizme bağımlı hale getirilmesi 
için kamu yönetiminin yeniden düzenlendiği hususunu tarihe 
not olarak düşmüştük. Özelleştirmeler ve piyasalaştırma 
yoluyla kamu yönetimini bir şirket yönetimine dönüştüren 
AKP İktidarı ardı ardına meclisi baypas ederek KHK’ler 
çıkardı ve TMMOB’yi de bu arada kendi “demokratik” 
yöntemiyle tasfiye etmeye girişti. AKP’lileşmeyen bir kurum 
olan TMMOB elbette “ileri demokrasi” adına fethedilmesi 
gereken bir mevzidir. Şüphe duymuyoruz ki, AKP’nin dindar 
neslinin mimar ve mühendisleri demokratlıklarını ispatlamak 
için Devlet Denetleme Kurulu ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Mesleki Hizmetler Müdürlüğü aracılığı ile bu görevi 
yerine getirmek için savaşacaklardır. Ancak bilinmelidir 
ki, ne AKP “ileri demokrasisi” ne de başka “demokrasiler” 
TMMOB’nin 12 Eylül faşizmine karşı ve sonrasında mevcut 
sömürü düzenine karşı verdiği mücadelenin içerisinde 
gelişmiş olan gerçek demokrasi anlayışıyla baş edemez. 
TMMOB kadrolarının inancı ve onların insan sevgisi bunun 
en büyük garantisidir.

Sevgili Arkadaşlar,

Yüzde 10 barajının ve Siyasi Partiler Yasası’nın hakim olduğu, 
seçilmiş vekillerin Meclise giremediği şekli demokrasilerini 
kendileri dahi işletme ihtiyacı duymamaktadırlar. AKP’nin 
demokrasi anlayışı kendi demokrasicilik oyunlarının 
kurallarına dahi tahammül edememektedir. 

Sermaye vesayetinin biçimin değiştirildiği yeni Türkiye’nin 
dönüşümü doğrultusunda alt yapıda neoliberal politikalarla 
gerçekleşen değişime üst yapıda da eşlik edecek adımlar 
atılmaktadır. Toplumu cemaat ağları ile kuşatan dinsel 
gericilik, devlet eliyle yeni bir nesil yaratmaya yönelmiştir. 
Dindar nesil yetiştirme stratejisi bu anlamda gündeme gelmiş 
ve yeni statükonun sürdürülmesini sağlayacak bir toplum 
yapısı, devlet eliyle faşizan bir yöntemle oluşturulmaya 
çalışılmaktadır.
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4+4+4 zorunlu kesintili eğitim sistemi ile sermayenin 
işgücü ihtiyacının karşılanması ve yeni sömürü düzenine rıza 
gösterecek olan dindar bir neslin yaratılması hedeflenmektedir. 
Eğitim sistemindeki değişim, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki 
yönelim, öğrencilerimizi umreye götürme projesi, mele 
açılımı, Fatih projesi ve 4+4+4 sistemi toplumu dinci 
gericilik ekseninde biçimlendirecek olan dindar nesil stratejisi 
ile bütünlüklü ilerlemektedir. 

Süreç adeta soğuk suya konup altı yavaşça ısıtılan kurbağa 
hikayesindeki gibi ilerlemektedir. Toplumun içine konulduğu 
kap AKP’nin “kendine demokrasi” ateşi ile ısıtılmaktadır.

Evet, Sevgili Arkadaşlar,

Neoliberal politikalar ile alt yapıda gerçekleştirilen 
dönüşüm sürecinin üst yapıda tamamlanması yeni Anayasa 
ile sağlanacak, böylece “ileri demokrasi” AKP ideolojisi 
doğrultusunda tesis edilecektir. 12 Haziran 2011 seçimleri 
öncesinde açıkladığımız “TMMOB Seçim Bildirgesi”nde de 
söylediğimiz gibi “TMMOB, 12 Eylül düzeni ile gerçekten 
hesaplaşmayan, iktidarı kutsayan, sosyal hukuk devletini 
reddeden veya işlevsiz kılan, temel hak ve özgürlüklere 
müdahalede yasama organı dahil hiçbir gücü yetkili 
görmeyen hiçbir anayasa değişikliği ile uzlaşmayacak, böylesi 
değişikliklerin yandaşı olmayacaktır.” Bundan sonraki 
anayasa tartışmalarında da TMMOB’nin tavrı nettir: Biz bu 
işte yokuz. TMMOB anayasa tartışmalarında AKP’nin arka 
bahçesi olmayacaktır.

Sevgili Arkadaşlar,

AKP gericiliği, demokrasi söylemi etrafında geleceğimizi 
bugün ile birlikte sermayenin sınırsız sömürüsüne ve bu 
düzene biat etmeye göre şekillendirmektedir. AKP-Cemaat 
Koalisyonunun 12 Eylül ile hesaplaşamayacağını ancak 
ve ancak 12 Eylül’ü derinleştirebileceğini göstermemiz 
gerekmektedir. 12 Eylül faşist darbesi ile hesaplaşma adına 
kurulan ve aslında bir tiyatrodan ibaret olan 4 Nisan’daki 
mahkemeyi bir turnusol olarak gördüğümüz için bu anlamda 
önemsiyoruz.

12 Eylül’ün bir ürünü olan AKP’nin darbelerle hesaplaşarak 
demokratikleşmeyi sağlayacağı yönündeki yalan rüzgarının 
bozulması gerekmektedir. 12 Eylülcüleri, ancak biz 
yargılarız. 

Sevgili Arkadaşlar;

AKP’nin demokrasi balonları, yalanları, gözlere mil çekildiği, 
kulakların sağır edildiği, konuşanın dilinin kesildiği bir ülkede 
bozulamaz. Bu yüzden, bu ülkede gören göze, duyan kulağa 
daha da önemlisi konuşan ağızlara ihtiyaç var. Dolayısı ile 
bu ülkede TMMOB’ye, hem de daha güçlü ve daha örgütlü 
bir TMMOB’ye ihtiyaç var. TMMOB’nin de hepimize 
ihtiyacı var. İyi ki de TMMOB’nin bu ihtiyaçların yerine 
getirilmesinde inançlı kadroları var. Sizler varsınız. Hepinizin 
beynine ve yüreklerinize sağlıklar diliyorum.
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İlki Mayıs 1998’de toplanan TMMOB Demokrasi 
Kurultayı’nın ikincisi 17 Mart 2012 tarihinde Ankara’da 
başarıyla gerçekleştirilmiştir. TMMOB İKK’larının 
örgütlediği ve bağlı odaların şubelerinin etkinlik 
alanlarındaki üyelerinin, 20 kentte 2.244 delegenin 
katılımıyla düzenlenen yerel kurultaylardan gelen temel 
başlıkların değerlendirildiği merkezi kurultaya yaklaşık 
500 delege katılmıştır. 

Demokrasi Kurultayı çalışmalarında dünyanın ve ülkemizin 
içinde bulunduğu siyasi durum, demokrasi, insan hakları, 
kadın hakları, Kürt sorunu, ekonomi, çalışma yaşamı, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği, bilim ve teknoloji, sanayi, maden, 
enerji, tarım, gıda, ulaşım, kentleşme, yerel yönetimler, 
eğitim, deprem ve yapı gibi konular demokrasi ile ilişkisi 
içinde geniş bir şekilde ele alınmış ve tartışılmıştır. 

Kurultayda yapılan tartışmalardan hareketle aşağıdaki 
sonuç bildirisi TMMOB örgütleri ve kamuoyunun 
dikkatine sunulmaktadır. 

Kurultay mühendis ve mimarların bilimi ve tekniği halkın 
hizmetine sunabilecekleri, insanların sömürülmeden, eşit ve 
özgür yaşayacakları bir düzen hedefini vurgulamış, burjuva 
demokrasisinin sınırlarının çalışanlar lehine genişletilmesini 
tartışmış, konuyu sınıflararası ilişkiler temelinde ele almış 
ve sorunların çözümünde emek-sermaye çelişkisinin göz 
önünde bulundurulması zorunluluğunu anımsatmıştır.  

TMMOB, demokrasiyi “halkın kendi siyasal, ekonomik, 
toplumsal ve kültürel sistemlerini belirlemek için iradesinin 
özgürce ifadesine, kendi yaşamlarının tüm yönlerine tam 
katılımına dayanan, temelinde insana saygı ve hukukun 
üstünlüğü olan bir yapı olduğu” şeklinde tanımlamakta ve 
sınıflar arası ilişkiler temelinde ele alınması gerekliliğini 
savunmaktadır. Demokrasi aynı zamanda, barış, düşünce, 
ifade, örgütlenme özgürlüğü, vb. gibi temel ve güncel 
kavramlar ile birlikte, yaratılan değerlerin bölüşümüyle ve 
bu bölüşümü belirleyen siyasi yapıyla iç içe bir kavramdır 
ve bağımsızlık ile insan haklarıyla bir bütündür. 

Ülkemizde ve dünyada 1998 yılından bu yana demokrasi ve 
temel haklar açısından daha da geriye gidilmiş; yeni liberal 
politikaların uygulanması ile sermaye sınıflarının sınırsız 
tahakkümünü pekişmiş, emekçi sınıfların kazanılmış 
hakları gasp edilmiş, emperyalizmin silahlı örgütü olan 
NATO’nun güdümünde uluslararası hukuk kuralları dahi 
ihlal edilmiştir. 

Ülkemizde AKP-Cemaat Koalisyonu iktidarı ile daha 
da hızlanan ve yaygınlaşan düzenleme ve uygulamalarla 
toplumun sindirilmesi için her türlü araç kullanılarak 
esnek istihdam koşulları genişletilmiş, işsizlik, sömürü 
ve yoksulluğu arttırarak yandaş sermayenin yaratılması 
amacıyla rant ve talan ekonomisi uygulaması hızlanmış, 
emekçi sınıfların hak arama mücadelesi her türlü şiddet ve 
tutuklamalarla ve yargının da kontrol altına alınmasıyla, 
demokratik örgütlenme girişimleri engellenmiştir. 

12 Eylül faşizmi sonrasında başlayıp günümüzde artarak 
sürmekte olan sınıfsal, toplumsal, kitlesel örgütlenmeler 
ve etkinlik alanları daraltılması çabasının doğal sonucu 
olarak;  siyasal örgütlenmeler ve meslek örgütlerinin 
işlevsizleştirilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesi amaçlı 
düzenlemelerle toplumsal muhalefetin susturulması 
hedeflenmektedir. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin 
tek elde toplanarak halkın yaşamıyla ilgili yasalar 
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anti demokratik bir içerikle belirlenmektedir. 1980 
sonrası gerçekleşen neoliberal dönüşüm ile başlayan 
taşeronlaştırma ve özelleştirmeler ile eğitim, sağlık, sosyal 
güvenlik, altyapı, tarım alanları, ormanlar, sular, kentsel 
alanlar, yerel hizmetler, haberleşme, ulaştırma, enerji, 
madenler ve mühendislik hizmetleri dahil hemen her alan 
uluslararası sermaye ile bütünleşmiş yandaş sermayenin 
egemenliğindeki piyasa işleyişine ve talana açılmıştır. 
Son olarak genel sağlık sigortası ile yoksul ve dar gelirli 
halkın sağlık hakkı elinden alınmış, sağlık alanı tamamen 
güvencesizleştirilmiş ve piyasa koşullarına terk edilmiştir.

Ülkemiz emperyalist güçlerin açık bir sömürü alanı haline 
gelmiştir. AKP-Cemaat Koalisyonu gericiliği/faşizmi bu 
zincir içindeki politikalarla kalkınma planlamasına son 
vermiş, sermaye vesayeti/egemenliği düzenini pekiştirici 
ve zor yöntemleriyle koruyan bir işlev üstlenmiştir. 

Türkiye, AKP İktidarı süresince, davalar ve iddianameler 
yoluyla siyasi bir dönüşüme uğratılmıştır. Son yıllarda ülke 
gündemini meşgul eden tüm davalar, hukuksal zemini 
olmayan siyasal davalardır. Mahkemeler eliyle yürütülen bu 
siyasi dönüşüm çerçevesinde, 12 Eylül’den beri en yoğun 
gözaltı ve tutuklama kampanyası son birkaç yıl içinde 
gerçekleştirilmiştir. Seçilmiş vekiller, belediye başkanları, 
gazeteciler, yazarlar, aydınlar, öğretim görevlileri, öğrenciler, 
iktidara muhalif olan içlerinde meslektaşlarımızın da 
olduğu binlerce kişi tutuklanmıştır. 

Bugün itibarıyla sisteme muhalif binlerce öğrenci, 
yüzlerce basın mensubu, 6000’in üstünde KCK tutuklusu 
ülkenin içinde bulunduğu antidemokratik ortamın en net 
resmidir.

Uludere (Roboski) katliamı Kürt sorunundaki şiddet ve 
tasfiyeye dayalı “çözüm” yaklaşımının son örneği olmuştur. 
Cezaevlerindeki koşullar insanlık dışıdır. Hrant Dink 
davasında “örgüt yok” kararı alınması ve Sivas katliamı 
davasının zamanaşımı gerekçesiyle düşürülmesi iktidarın 
hukuku siyasallaştırarak her alanda örgütlendiğinin açık 
delili olarak görülmelidir. 

AKP İktidarının basın, spor, kadın, aile, gençlik, din 
eğitimi ve çocuklara ilişkin operasyon ve politikaları 
toplumsal alanların ekonomik çıkar, sömürü ve siyasal-
dinsel gericilikle nasıl kuşatıldığını açık bir şekilde 
göstermektedir. Son 7 yılda işlenen kadın cinayetlerinin 
%1400 artmış olması, her gün 5 kadının öldürülmesi, 
aile içi şiddettin artması, taciz ve tecavüz olaylarının 
erişmiş olduğu düzey bir tesadüf değil, kadını sosyal 
yaşamdan soyutlamaya yönelik politikaların somut 

sonucu olarak değerlendirilmelidir. Son olarak gündeme 
gelen 4+4+4 eğitim yasa tasarısı ile biat eden, dindar ve 
kindar nesiller yetiştirilmesi projesinin altında, kadınların 
sosyal ve ekonomik yaşamdan soyutlanmasının yanı 
sıra, çocuk emeğinin sömürüsü, kız çocuklarının eğitim 
hakkının engellenmesi, çocuk gelinlerin meşrulaştırılması 
amaçlanmaktadır. 

Kitlelerin depolitizasyonunu ve örgütsüzleştirilmesini 
siyasal zor ve dinsel kültür ile tahkim eden AKP, 
yoksullaşma süreçleri içinde bunalan yığınları yeni toplumsal 
örgütlenmeler, cemaatçi vb. yapılara bağımlılıklara 
yönlendirmektedir. 

Türkiye’nin en temel sorunlarının başında gelen Kürt 
sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi 
için; anadilde eğitimin önündeki engellerin ortadan 
kaldırıldığı ve anadilde eğitimin özendirildiği, siyasi genel 
affın ilan edildiği, seçim barajının kaldırıldığı, vatandaşlığın 
ırk üzerinden tanımlanmadığı, çatışma ortamının ortadan 
kalktığı, yerinden yönetimin öne çıkarıldığı, özgürlüğü, 
barışı, emeği, eşitliği ve halkların kardeşliğini temel alan 
demokratik ve laik bir düzene olan ihtiyaç her geçen gün 
artmaktadır.

Türkiye gericiliğin ve faşizmin egemenliği altındadır. 

Birliğimize yönelik DDK raporu ile başlayan süreç, 
KHK’lar ile devam etmekte, TMMOB’nin bağımsız, özerk, 
kamu yararı gözeten yapısı dağıtılmak istenmektedir. Bu 
saldırının temel nedeni; kamu yararı ve kamusal malların 
talanının önünde kalan son direnç noktaları arasında 
tarihsel görevini yapmakta olan TMMOB’nin ortadan 
kaldırılmasıdır. Böylece; uluslararası talan ile elde edilen 
rantların arttırılması karşısındaki muhalefet susturulmuş 
olacaktır.  

Bugünkü durum, demokrasinin emperyalizm ve sermaye 
sınıfları ile onların siyasi iktidarlarının sınırsız, kuralsız 
ve vahşi tahakkümüne dönüşmesini yansıtmaktadır. 
Bağımsızlık ile demokrasi ilişkisi bu noktada önem 
kazanmaktadır. Emperyalizmin sömürü ve yayılma 
politikaları ile yerli işbirlikçilerinin sermaye birikimi ve 
iç egemenlik politikaları arasında sağlanan uyum, aynı 
zamanda iç ve dış politika bağlarını da oluşturmaktadır. 

Demokrasi Kurultayı mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
emekçi halkımızla, emek ve demokrasi güçleriyle birlikte, 
üreten, hakça paylaşan, eşit ve özgür bir ülke için 
mücadelesini sürdürme kararlılığını kamuoyuyla paylaşır.

TMMOB DEMOKRASİ KURULTAYI 
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Adana Gökçe Nehri üzerinde Gökdere Köprü Barajı 
inşaatında 24 Şubat 2012 tarihinde mekanik tünel 
kapağının kopması sonucunda meydana gelen olayda 
denetim görevini yerine getirmekle sorumlu olan DSİ’nin 
bağlı olduğu Bakan Veysel Eroğlu yaptığı açıklamalarla 
sorumluluk almak yerine, denetim görevinin özel 
şirketlere devrini düzenleyen yönetmeliği iptal ettirdiği, 
DSİ’ye denetim görevini yargı aracılığıyla hatırlattığı için 
TMMOB’yi suçlamayı uygun bulmuştur. 

Baraj inşaatlarında denetim görevi kamunundur ve yasayla 
tanımlandığı şekliyle DSİ’nindir. 

Ancak, 13.05.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
‘Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’ ile kamunun 
bu görevi özel sektöre devredilecek şekilde düzenlenmiştir. 
Birliğimiz tarafından konu yargıya taşınmış, Danıştay 
yönetmeliğin yürütmesini durdurarak, yönetmeliğin 
dayanağını oluşturan Elektrik Piyasası Kanunu’nu 
Anayasa’ya aykırılık gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne 
göndermiştir. 

Bir hukuk devletinde iktidar, devletin yürütme 
fonksiyonunu yerine getirir ve bu fonksiyonu yerine 
getirirken sınırsız yetkiler kullanamaz. Kullanır ise bunun 
adı hukuk devleti olmaz. Anayasa’nın 2. maddesinde 
belirtilen hukuk devleti ilkesine göre; Devlet, kendi 
yarattığı hukuk değerleriyle kendini sınırlandıran ve 
kişilere hukuk güvenliği sağlayan devlettir. Bireyin en 
temel haklarından olan yaşama, çalışma, iş güvenliği ve 
işçi sağlığını korumakla yükümlü olan devlet, bu hizmetleri 
kamu eliyle yürütür, temel kamu hizmetleri “maliyet” 
gerekçe gösterilerek özel kesimlere havale edilemez.

Yürütme fonksiyonunun amac ı  kamu yarar ın ı 
gerçekleştirmek iken, kamu yararına aykırı bir biçimde 
İdare, kamu hizmetlerinden elini hızla çekmekte ve bu 
hizmetleri piyasa koşullarına terk etmektedir. Bunların 
en tipik örnekleri, yapı denetimi, iş güvenliği ve su 
yapılarının denetim hizmetleridir. Bu denetim hizmetleri, 
amacı kar etmek olan özel şirketlere devredilmektedir. 
Anayasa ve yasaların devlete yüklemiş olduğu bu 
hizmetlerin, Anayasa’ya rağmen alt düzenleyici işlemlerle 
3. kişilere devri normal, bu düzenleyici işlemelere karşı 
dava açmak anormal gibi gösterilerek, neyin hak neyin 
gasp olduğu kuru gürültü içinde kaybolmaktadır. Asıl 
konu belirsizleştirilmekte, bu sayede sorumlular hesap 
vermekten kurtulmaktadır.  

Sorumlular sorumluluklarını bir kenara bırakıp, depremde, 
iş kazalarında ve son yaşanan KOZAN baraj faciasında 
yine TMMOB’yi sorumlu ilan etmişlerdir. 

Anayasa’da, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun’da ve Elektrik Piyasası 
Kanunu’nda su yapılarını denetleme görevi kimdedir? 
DSİ’de! Sorumlu kimdir? DSİ ve bağlı olduğu Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı’dır, Bakanın ta kendisidir. 

Anayasa ve yasalara aykırı olarak denetim görevini piyasa 
koşullarına terk eden Bakanlık, “TMMOB dava açtı o 
nedenle denetimsiz kaldı” diyebilir mi? Ülkemiz hukuk 
devleti ilkesine bağlı olarak yönetiliyor ise herkesten 
önce hukuka bağlı olması gereken yöneticiler, dava açma 
hakkını kullananlara karşı böyle bir ithamda ve eleştiride 

bulunamaz. Aksine, görevlerini yerine 
getirmedikleri için kamuoyuna hesap 
vermekle yükümlüdürler.

Bakana ve DSİ Genel Müdürüne 
tavsiyemiz; ölümlerin ve yanlışlıkların 
sorumluğunu üzer ler ine  a l ıp, 
görevini bu işi yapabilecek olanlara 
bırakmalarıdır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
1 Mart 2012

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI, 
KAR HIRSIYLA YARATTIKLARI FELAKETLERİN SUÇUNU 

TMMOB`YE YÜKLEMEK YERİNE SORUMLULUK ALIP GÖREVİNİ BIRAKSIN 



18 birlik haberleri

Bir toplumun gelişmişlik düzeyi eğitim düzeyi ile doğru 
orantılıdır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda okuma-yazma 
oranı % 13 iken aradan yaklaşık bir asır geçmiş ve bu oran % 
88.7 civarına ulaşabilmiştir. Okur-yazar oranı içinde okullu 
oranının daha düşük olduğu gerçeğinden hareketle, hala 
Avrupa’nın bir asır gerisinde olduğumuz açıktır.

Toplumdaki okullu ve yüksek öğretim düzeyinin (% 11-12) 
çok düşük olduğu göz önüne alındığında, çocukların eğitim 
hakkı ne ailelerin isteğine ne de bu gerçeği bilen iktidarın 
4+4+4 önermesine teslim edilemez. Bu hak tercihe 
bırakılabilecek bir hak olmayıp, bireyin yanında toplumun 
geleceğini belirleyen bir haktır.

Zorunlu ilköğretim kadın-erkek arasındaki eşitliğin 
gerçekleştiği en temel kademedir. Bu temel kademeyi 
parçalayarak, uzaktan eğitim veya mesleki yönlendirme modeli 
benimsemek çocuğun serbest iradesi ile kullanabileceği bir 
tercih değildir. Bugüne kadar ülkemizde ilköğretim zorunlu 
olmasına karşın, geleneksel cinsiyetçi kalıplar ve sınıfsal 
konum nedeniyle kız çocuklarının yararlanma olanakları 
erkeklerle eşit olmamıştır. Okuma yazma bilmeyenler arasında 
kadınlar ezici çoğunluktadır. Ortaöğretim kademesinde kız 
öğrencilerin oranı yarı yarıya azalmakta ve dolayısıyla üst 
eğitim kademelerine de bu oran yansımaktadır. Eğitim 
ve öğrenim olanağı elinden alınan kadınların toplumsal 
yaşama katılmaları da olanaksız hale gelmektedir. Bu 
sonucun yaratılmasında ailelerin katkısı olmakla birlikte asıl 
sorumlu bir hakkın kullanımını kolaylaştırmayan Devleti 
yönetenlerdir. Devlet, cinsiyetçi kalıplarla ve ataerkil değer 
yargılarıyla ciddi bir şekilde mücadele etmek zorundadır.

İ lköğretim-ortaöğretim ve 
yükseköğretim halkalarındaki 
ilişkinin birbirine bağlı olduğu göz 
önüne alındığında temel zorunlu 
eğitimin yanında okula devamın 
da ne kadar önemli olduğu 
açıktır. Birleşmiş Milletler 2009 
yılı verilerine göre Türkiye, 15 
yaş üstü okuryazarlık oranında 
Yunani s tan ,  Macar i s tan , 
Ürdün, Çin ve Zimbabwe’nin 
gerisindedir. OECD 2011 Eğitim 
Raporuna göre Türkiye 5-14 yaş 
arası okullaşma (ilköğretim) 
oranı ile OECD ülkelerinin 

sonuncusu durumundadır. İstatistikler, Devletin ve 
ailelerin çocukların en temel hakkı olan eğitim hakkını 
sağlayamadığını açıkça ortaya koymaktadır.  

Çocukları mesleki eğitime yönlendirme gerekçesiyle okula 
devam etmeyi ailenin isteğine bırakmak, çocuğun haklarını 
elinden almakla eşanlamlıdır. Toplumdaki eğitim düzeyi ve 
gelir dağılımındaki uçurum göz önünde bulundurulduğunda, 
alt gelir ve eğitim düzeyindeki sınıfların çocuklarına eğitim 
yolunu kapatacak, eğitimde zaten olmayan fırsat eşitliğini 
iyice ortadan kaldıracak 4+4+4 önermesinde gerek bireysel 
gerekse toplumsal bir yarar bulunmamaktadır. 

Hem temel kademede hem de yükseköğretime giriş ve 
yerleştirmelerde yapılması düşünülen değişikliklerle 
objektiflikten, bilimsel normlardan ve toplumun ihtiyacından 
uzak düzenlemeler öngörülmektedir. Her yıl değişen sınav 
yöntemleri, başarı puanlarının sınava yansıtılmasındaki 
hesaplamanın değiştirilmesi ve bunların üzerine sınav yapan 
kurumlara güvenin yitirilmesi (ÖSS’de yaşanan olay hakkında 
hala toplum yanıt alamamıştır) gibi etkenler, çocukların ve 
gençlerin daha bu yaşta umutsuzluğa kapılmalarına yol 
açmakta ve haksızlığa karşı çıkma iradelerinin oluşumuna 
engel olmaktadır. 

Çocuk ve gençlerin geleceği ve dolayısıyla toplumun geleceği 
üzerinde bu kadar oynamaya kimsenin ama hiç kimsenin 
hakkı yoktur. 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
6 Mart 2012

EĞİTİM VE ÖĞRETİM BİR HAKTIR,
BU HAKKA NE DEVLET NE DE AİLE DOKUNAMAZ
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Bu yıl, kadın haklarının kazanılmasında verilen mücadelenin 
simgeleştiği 8 Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü” ilan edilişinin 
102. yılında; 

Tarihsel süreçte kapitalizmin, kadın ile ihtiyaca bağlı olarak 
“ucuz emek - kutsanmış annelik” arasında kurduğu ikiyüzlü 
ilişkinin neoliberal politikalarla ülkemize yansımasının, 
İslami referanslarla da güçlendirilerek, “kadını örtünmeye, 
toplumsal yaşamda ikinci sınıf vatandaş olmaya, eve 
kapanmaya zorlayan yaşam modeli” olarak dayatıldığı bir 
dönemde, kadının varoluş mücadelesi tarihsel bir anlam 
kazanmaktadır.

Bir önceki 8 Mart’ın üzerinden geçen bir yıl içinde 
Anayasa’daki “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” ifadesinde hiçbir 
değişiklik yapılmamasına karşın, aile yaşamı, çalışma hayatı 
ve yaşamın tüm alanlarında kadının konumunun geriletildiği 
birçok uygulama hayata geçirildi. 

Son on yıldır cemaat ve tarikat hegemonyasının giderek 
güçlendiği Türkiye’de kadın-erkek ilişkilerinde imam nikâhı, 
kumalık gibi kadını ikinci sınıf vatandaş kılan uygulamalar 
topluma bir model olarak dayatılmış, ahlak ve namus 
kavramının kadın üzerinden algılanması, ahlak kurallarının 
kadın üzerinden oluşturulması, “Kadın tecavüz edenle 
evlenirse davalar düşer, iş yükü azalır” ifadesiyle, yapısı 
AKP tarafından değiştirilen Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu’nun raporunda somutlaşmıştır.

Kadının birey olarak tanımlanmasına son veren bir 
düzenlemeyle Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın 
yerine “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” kurularak, “kadın” 
aile ve namus ile kurumsal olarak da özdeşleştirilmiştir. En 
yakınındaki erkek tarafından kadın üzerinde kurulan 
“mülkiyet” ilişkisinin ağır bedelini, 2011 yılında eşleri, 
babaları, kardeşleri, kuzenleri ve erkek arkadaşları tarafından 
öldürülen binin üzerinde kadın ödemiştir.

Bugünkü siyasi iktidar, kadına yönelik şiddet yasası yerine 
“Ailenin Korunması Kanunu”nu çıkararak kadın üzerinde 
kurulan “mülkiyet” ilişkisini onaylanmıştır. Kadın erkek 
eşitliğinin sağlanması için kurulması istenen komisyonu, 
“Fırsat Eşitliği! Komisyonu”na çevirmiştir. 

Meslek seçiminde ve mesleğe hazırlıkta belirleyici olan 
cinsiyetçi iş bölümü ve toplumsal kabullerin değişimi 
için, eğitim süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığının ortadan 
kaldırılmasına yönelik eğitimin her aşamasında kullanılan 
cinsiyetçi dil ve bakışın değiştirilmesi gerekirken kadına 
yönelik çağdışı gerici yaklaşımın son örneği de eğitimde 
4+4+4 formülü ile ortaya atılmıştır.

Çağdışı, gerici ve yobaz düşüncenin ifadesi olan “dindar 
gençlik yaratma” söylemi 4+4+4 formülü ile eğitim 
sisteminde vücut bulmuştur. Okula başlama yaşı bir yaş 
düşürülerek ilköğretimin 5-13 yaş aralığına inmesiyle 
birlikte dini kurallara göre ergenlik/mükellefiyet çağına giren 
kız çocuklarının “yatılı okul”, “karma eğitim” ve “türban 
yasağına” takılmalarını kısmen engelleyecek “ergenlik ayarı” 
yapılmaya çalışılmaktadır. 

Aile içi ilişkilerden başlayarak toplumsal hayat içerisinde 
her düzeyde yaşanmaya devam eden cinsiyet ayrımcılığını 
giderek derinleştiren, kadını toplumsal yaşamın dışına iten 
her türlü düşünce ve yapı, artan gerici politikalarla birlikte 
ülkenin her noktasına yayılarak, yaşamımızı her geçen gün 
daha fazla kuşatmaktadır.

Bilinçli olarak sürdürülen bütün bu gerici, yobaz, çağdışı 
politikalar sonucu toplumun hemen her katmanında her 
yaş, meslek ve statüden erkeklerin hemen her yaş, meslek 
ve statüden kadınlara uyguladığı fiziksel, psikolojik, cinsel, 
ekonomik ve duygusal şiddet olağanlaştırılmıştır. 

Kadınları kuşatan ve sorunlarını ağırlaştıran bu koşulları 
ortadan kaldırmak için güçlü toplumsal ve sınıfsal temellere 
dayanan kadın mücadelesi her zamankinden daha da 
önemlidir.

Aralık 2011’de topladığımız TMMOB 2. Kadın Kurultayı’nın 
sonuç bildirgesinde de vurguladığımız gibi; 

Kadına yönelik ayrımcılık, sömürü ve şiddet; eşitsizliğin, 
sınırsız tüketimin, sömürünün, yoksulluğun sistemleştirildiği 
kapitalizmin doğal sonuçlarından sadece birisidir. Kapitalizme 
hizmet eden cinsiyet ayrımcılığı sorunu çözülmeden 
demokratik bir toplum yaratılması mümkün değildir.

Bu nedenle, kadınların toplumsal yaşamın her alanında var 
olmasına bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. 

Kadın ve erkeğin eşit bir şekilde, yan yana yaşamın her alanını 
paylaşmasına ve omuz omuza mücadele etmesine daha fazla 
ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde,  

“Dünya Kadınlar Günü” kutlu olsun.

Bugün, kadınlığını, onuru, şefkati ve emeğiyle yüceltmiş; yoz 
inançların, düşüncelerin ve hoyrat ellerin altında yaşama 
direnmiş ve direnmekte olan kadınlarımızın günüdür.

Bu gün, küflü bilinçlerin hapsedemeyeceği ve toza bulanmış 
zihinlerin düşleyemeyeceği, kadın doğmuş olmanın meziyet 
sayıldığı bir yaşam sevincini simgeler. 

Bu gün, umutların yeniden yeniden yeşerdiği bir bahardır! 

Bu gün, kadını görmezden gelen, hiçleştiren, eve hapseden, 

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
KUTLU OLSUN
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kadın bedenini namusun, iffetin ve ahlakın simgesi haline 
getiren her tür gerici, çağdışı ve yobaz ideolojiye, zihniyete 
ve geleneklere karşı duruşun bir an’ıdır 

Bu gün, hükümetin kadına dönük ilkel tutumunu 
somutlaştırdığı, kadının toplum yaşamı ve istihdam dışında 
bırakıldığı çağ dışı politika ve uygulamalara karşı çıkma 
zamanıdır. 

Bu gün taciz, tecavüz, şiddet ve cinayeti kadınların “kaderi” 
haline getiren, adeta katliama dönüşen erkek egemen 
anlayışa “dur” deme günüdür. 

Bu gün, bir kez daha, mühendis, mimar, şehir plancısı 
kadınların, toplumun her kesiminde her yaş ve sınıftan 
emeğini veren ve alın terini akıtan kadınların sesi olduğu 
gündür. 

Bugün yaşamın her alanında olan; üreten, geliştiren, büyüten 
kadınların birlik, mücadele, dayanışma günüdür.

Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
8 Mart 2012

Elbistan’da geçen yıl iş kazasında hayatını kaybeden 10 işçi 
halen toprak altında, geçtiğimiz günlerde Adana’da hayatını 
kaybeden 10 işçiden 6’sının ölüsüne bile ulaşılamadı. Dün 
İstanbul Esenyurt’ta bir inşaatın şantiyesinde bu çağda 
çadırlarda kalmak zorunda bırakılan 11 işçi, çıkan yangında 
hayatını kaybetti. Her gün ülkenin bir yerinde, işçi cenazeleri 
toprağa veriliyor.

Hiçbir ülkede insanların, işçilerin canı bu kadar önemsiz 
değildir. Ülkemizde işçiler iş kazaları sonucu onar, onar 
hayatını kaybediyor, işçilerin sağlığının korunmasında en 
büyük yükümlülüğün üzerinde olduğu Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ise sadece seyrediyor. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na bağlı SGK da sadece istatistik 
yayımlıyor. SGK istatistiklerine göre, 2008’de 865 olan iş 
kazaları sonucu ölüm, 2010 yılında 1434’e ulaştı. Eğer SGK 
2011 ve 2012 yılı istatistiklerini açıklayabilirse, bu yıllarda 
ölüm sayısının çok daha arttığını göreceğiz.

Çalışma Bakanlığı bu süreci seyrediyor, ölümler olduğunda ise 
“İş Sağlığı Güvenliği Yasa Tasarısı”nı TBMM’ye getireceğini 
söylüyor. Son olarak 5 Mart tarihinde, yasa tasarısının 
TBMM’ye getirileceği söylendi, aradan bir hafta geçti, ne 
taslak var, ne yasa var ne de düzenleme. Dün 11 işçi hayatını 
kaybetti, bugün yine demeçler verilecek ve belki yine yasa 
taslağından söz edilecek ancak birkaç gün sonra her şey 
unutulacak.

İnsan hayatı sadece istatistik değildir, insan hayatından 
değerli herhangi bir şey yoktur. Elbette işçilerin sağlığının 
korunması görevi işverenlere aittir, ama bu konuda 
düzenleme ve denetim yapma, ceza uygulama, gerektiğinde 
işyerini kapatma yükümlülüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na aittir. Bakanlık bu konudaki görevlerini yerine 

getirmeyip, bu alanda her türlü görevi üstlenmeye hazır 
TMMOB ve TTB’yi saf dışı etmenin peşinde.

Bakanlık gerekli düzenlemeleri, denetlemeleri yapmadığı 
için, uygunsuzluklar konusunda cezai işlem uygulamadığı 
için ölümlerin sorumlusudur. Medeni bir ülkede sorumlular 
koltuğa yapışmaz, hesap verir. Ancak, döneminde ölümlerin 
hızla arttığı daha önceki bakan şimdi Milli Eğitim Bakanı 
olarak yaşayan ölüler yaratmanın peşinde koşarken, yeni 
bakan da işçi ölümlerini seyrediyor.

Ölümlerin durması için;

• Bakanlık, işçilerin sağlığının korunmasında en büyük 
yükümlülüğün kendisinde olduğunun farkına varmalı,

• Yasa çıkaracağız, yönetmelik çıkaracağız diye her gün bir 
birini tutmayan açıklamalardan vazgeçilmeli,

• Acilen, işçi sendikaları, kamu çalışanları sendikaları, 
TMMOB, TTB ile bir araya gelerek gerekli düzenlemelere 
karar verilmeli, örgütlere karşı düşmanca tavırdan 
vazgeçilmeli, önerileri önemsenmeli,

• İşçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması bir kar alanı olarak 
değil, kamu hizmeti olarak görülmeli, düzenlemeler bu 
çerçevede yapılmalı,

• İşyeri denetimleri artırılmalı,

• İşçi sağlığı ve güvenliğine yönelik cezalar artırılmalıdır.

Yeter Artık! İş kazası haberleri duymak istemiyoruz.

Yeter Artık! İşçi ölümlerini seyreden bakanlık istemiyoruz.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
12 Mart 2012

İŞÇİLER ÖLÜYOR, 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI SEYREDİYOR
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Bugün 12 Mart 1971 darbesinin 41. yılındayız. 70’li yıllar tüm 
dünyada toplumsal/ulusal kurtuluş hareketlerinin ve 68 gençlik 
hareketinin de etkisiyle işçilerin, emekçilerin mücadelesini 
yükselttiği bir dönemi ifade etmektedir. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm kesimlerin 
demokrasi mücadelesini yükselttiği bu dönem başta ABD 
olmak üzere emperyalist ülkeleri tedirgin etmiştir. Dünya 
ezilen halklarının demokrasi ve özgürlük taleplerinin önüne 
geçmek isteyen emperyalistler, kanlı tezgâhlarında rol alacak 
yerli işbirlikçileri bulmakta zorlanmamıştır. Bugün 41. yılına 
girdiğimiz 12 Mart Faşist Darbesi, planlamasını emperyalistlerin 
yaptığı, yerli işbirlikçilerin hayata geçirdiği kanlı tezgâhların en 
önemlilerinden birisidir.

Darbeyi gerçekleştirenler de bu amacı gizlememiştir. Bizzat 
darbenin generali Memduh Tağmaç’ın “Toplumsal uyanış 
ekonomik gelişmeyi aştı” sözleriyle, toplumsal uyanışın 
tırpanlanması için emekçi halka karşı başlatılan ‘Balyoz Harekâtı’ 
darbenin kimlere ve hangi taleplere yönelik yapıldığını net bir 
biçimde ortaya koymaktadır.

Sonuçta 12 Mart 1971 Askeri Darbesi’yle demokrasi isteyen 
toplumun tüm dinamik kesimleri baskı altına alınmış, işçiler, 
emekçiler, devrimciler, aydınlar, üniversite gençliği işkenceden 
geçirilmiş, cezaevlerine doldurulmuştur. 12 Mart Darbesi ile 
ilk adımları atılan askeri faşist sistem 12 Eylül Askeri Darbesi 
ile kurumsallaştırılmıştır. Ancak aradan geçen 41 yıla rağmen 
12 Mart darbecileri hakkında ne bir soruşturma açılmış ne de 
darbenin arkasındaki gerçek güçler açığa çıkarılmıştır. Bundan 
cesaret alan darbeciler 12 Mart sonrası ülkemizde yeniden 
yükselen anti-emperyalist ve devrimci uyanışa müdahale edip 
topluma yeni bir biçim verecek “koşulları yaratarak” 12 Eylül 
Faşist Darbesi’ni gerçekleştirmiştir.

12 Mart’ta olduğu gibi 12 Eylül’ün nedenleri de sonuçlarına 
bakılarak kolayca anlaşılabilir. 12 Eylül’ün ardından dönemin 
TİSK Başkanı Halit Narin “Şimdi gülme sırası bizde!” derken, 
kuşkusuz sermaye açısından askeri faşist darbenin mahiyetini 
özetliyordu.

12 Eylül, ülkemizde, ekonomik bunalım ve faşist saldırılar 
karşısında gelişen devrimci-ilerici muhalefeti ve Kürtlerin 
özgürlük talebini bastırmak için gündeme geldi. 12 Eylül 
Darbesi, ekonomik bunalımın 24 Ocak Kararları olarak bilinen 
IMF’nin sömürü politikalarının uygulanması ve Türkiye’nin 
ABD ekseninin dışına çıkabilme ihtimalinin bertaraf edilmesi 
için gündeme getirildi.

Bunun için 12 Eylül’de öncelikle kısmi hak ve özgürlüklerin 
bulunduğu 61 Anayasası ortadan kaldırıldı, sendikalar kapatıldı, 
emekçilerin örgütleri dağıtıldı, toplu sözleşme ve grev hakkı 
yasaklanarak azgın sömürü politikaları uygulanmaya başlandı. 
Halkın büyük çoğunluğu işkenceden geçirildi, tutuklandı 
devrimciler, sosyalistler, yurtseverler, demokratlar, aydınlar 

için işkence masaları ve idam sehpaları kuruldu. Yükselen 
halk hareketinden korkan darbeciler yaşlarını büyüttükleri 
gençleri dahi idam etmekten geri durmadı. İnsanlıktan çıkmış 
caniler Mamak, Metris ve Diyarbakır başta olmak üzere tüm 
cezaevlerinde insanlık onurunu yok eden ve kişisizlikleştirmeyi 
dayatan aşağılık işkenceler yaptılar.

Darbeyle birlikte ülkenin ilerici-demokrat-devrimci potansiyeli 
bastırılırken, bunun yerine ABD’nin “Yeşil Kuşak” projesi ile 
Türk-İslam sentezi bir devlet ideolojisi haline getirildi. Bu 
dönemde cemaat ve tarikatların gelişiminin önü devlet eliyle 
ve olanaklarıyla açıldı. Kenan Evren gittiği yerlerde ayetler 
okurken, Fettullah Gülen de onu “cennetlik” ilan ediyordu.

Darbenin ekonomik programını uygulayan kişi ise darbenin 
gizli kurmaylarından MESS Eski Başkanı Turgut Özal’dı. Turgut 
Özal, 24 Ocak Kararları olarak bilinen ekonomi programını 
uygulayarak, piyasacılığın temellerini attı. Özal ile birlikte, 
kapitalist küreselleşmeye eklemlenme doğrultusundaki adımlarla 
ilk özelleştirmeler hayata geçirilmeye başlandı.

Özetle, 12 Eylül Darbesi ile Türkiye’de ABD emperyalizmine 
bağımlılık içerisinde yeni bir sömürü düzeninin kurulmasına ilk 
adım atıldı. Bugün yaşanan gelişmelerin temeli de 12 Eylül’e 
dayanmaktadır.

30 yıldır, 12 Eylül’ün hukuku ve kurumları ile yönetilen 
ülkemizde, bütün iktidarlar bu düzeni derinleştirmiştir. 
Özelleştirmeler ile kamu işletmelerinin satılması, kamusal 
hizmetlerin özelleştirilmesi, emekçilerin haklarının her geçen 
gün geriletilmesi ve toplumun dinci, gerici ve ırkçı kuşatması 
altına alınmasına yönelik gelişmelerin önünü 12 Eylül Darbesi 
açmıştır.

Bugün, 12 Eylül’e ilişkin yapılan tartışmalarda neredeyse kimse 
bundan söz etmiyor. Darbenin bütün kurumlarına ve yasal 
düzenlemelerine dayanarak ve 12 Eylül’ün “Türk/İslam Sentezci” 
gerici-faşist akımları güçlendirerek yaratılan toplumsal iklimin 
sonucu olarak iktidar olan AKP, bugün darbeyle hesaplaşma 
iddiaları ile ortaya çıkmaktadır. Darbenin ürünü olanların 
darbeden hesap sorması elbette beklenemez. Bugün AKP, 
sözde darbelerle hesaplaşma adı altında kendi hegemonyasını 
güçlendirmeye çalışmakta, aynı zamanda kendisinin de tarihi 
olan gerici-faşist sağ akımların tarihsel sorumluluklarının üzerini 
örterek tarihi çarpıtmaya çalışmaktadır.

Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ile ilgili oluşturulan iddianame 
tam da bu bakış açısıyla yazılmıştır. İddianame ile devrimciler 
bir kez daha sanık sandalyesine oturtulmakta, 12 Eylül zihniyeti 
aklanmaktadır. O dönemdeki kontr-gerilla ve sivil faşistlerin 
saldırıları ile gerçekleşen bütün saldırı ve katliamlar için adeta 
halkın can güvenliği için direnenler sorumlu tutulmaktadır.

CIA İstasyon Şefi Paul Henze’nin “Bizim oğlanlar başardı!” 
dediği 12 Eylül Darbesi’nin arkasındaki ABD rolü ve 

DARBECİLERDEN HESABI EMEKÇİLER SORACAK
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 12 Mart 1971 darbesinin 41. yıldönümü dolayısıyla 12 Mart 2012 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı. 
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sermayenin yönelimi tartışılmadan darbeyi anlamak da onunla 
hesaplaşmak da mümkün değildir. Bugün, iki darbeci generalin 
yargılanması üzerinden yaratılan hesaplaşmanın hiçbir gerçekliği 
bulunmamaktadır. Kuşkusuz, darbeci generallerin yargılanması 
olumludur, bununla da sınırlı kalmadan bütün işkenceciler 
ve darbeciler yargılanmalıdır. Ancak, 12 Eylül’ün kurumları 
ve zihniyetleri ile bugünkü iktidar eliyle sürdürülürken kimse 
darbeyle hesaplaşıldığına bizi inandıramaz.

Darbelerle hesaplaşmak, emperyalizmle olan bağımlılıkla 
hesaplaşmaktır!

Darbelerle hesaplaşmak, emekçilerin haklarına yönelik 
saldırılarla hesaplaşmaktır!

Darbelerle hesaplaşmak, halkların kültür ve kimliklerini yok 
sayan tekçi, ırkçı, şoven anlayışla hesaplaşmaktır!

Darbelerle hesaplaşmak, zorunlu din dersleriyle, toplumun 
gericiliğin kuşatması altına alınmasıyla hesaplaşmaktır!

Darbelerle hesaplaşmak, işsizlikle, güvencesiz çalışma ve 
sendikal haklara saldırılarla hesaplaşmaktır!

Darbelerle hesaplaşmak, onun ürünü olan AKP iktidarı ile 
hesaplaşmaktır!

Darbelerle hesaplaşmak, bugünkü kapitalist sömürü ve baskı 
düzeni ile hesaplaşmaktır!

Dün, 12 Eylül’ün kapattığı emekçilerin güvencesi olan sendikalar 
bugün AKP tarafından yasalarla ‘fiilen kapatılmaya’ çalışılmakta; 
her gün yapılan operasyonlarla tıpkı 12 Eylül’deki gibi Türkiye 
bir açık hava hapishanesine dönüştürülmekte; 12 Eylül’de 
kitaplar yakılırken bugün basılmamış kitaplar suç sayılırken 
darbelerle hesaplaşmaktan söz etmek büyük bir kandırmacıdır.

Eşit, özgür, kardeşçe ve bağımsız bir Türkiye kurma mücadelesinde 
sömürü düzeni ile hesaplaşarak darbelerle de gerçek bir 
hesaplaşmayı emekçiler mutlaka yapacaktır.

Biz emek ve meslek örgütleri 12 Eylül’ün toplumsal düzeniyle ve 
bu düzenin bugünkü sürdürücüleri ile mücadeleye kararlılıkla 
devam edeceğiz.

DİSK - KESK - TMMOB - TTB

Bundan 32 yıl önce, tank sesleriyle uyandırılmamızla başlayan 
süreç Türkiye’yi siyasal, sosyal, hukuksal ve bilimsel alanlarda 
büyük tahribata uğrattı. Hukuk, adalet, bilim, emek ve çalışma 
hayatı yok edildi. Emekçilerin kazanılmış bütün hakları zorla 
ellerinden alındı. Halkımız yıllarca unutamayacakları büyük 
acılar yaşadı.
Bugün insan hakları ihlallerinden, Kürt sorunundaki çözümsüzlüğe, 
sendikal hak ihlallerinden, adalet duygusunun rencide edilmesine, 
basın yayın araçlarındaki sansürden, üniversitelerin baskı altında 
tutulmasına, şovenizmin yaygınlaşmasından militarizm övgüsüne... 
ve neoliberal yıkım politikalarına kadar hayatımızı karartan bütün 
uygulamaların kökeninde 12 Eylül’de çizilen toplumu yeniden 
biçimlendirme projesi var. Bu projenin sonuçları kendisini bugün 
her alanda yozlaşma, çürüme, çözümsüzlük olarak gösteriyor.
32 yıldır yaşadığımız bugünkü Türkiye tablosu için, 12 Eylül’de 
öncelikle kısmi hak ve özgürlüklerin bulunduğu 61 Anayasası 
ortadan kaldırıldı, sendikalar kapatıldı, emekçilerin örgütleri 
dağıtıldı, toplu sözleşme ve grev hakkı yasaklanarak azgın sömürü 
politikaları uygulanmaya başlandı. Halkın büyük çoğunluğu 
işkenceden geçirildi, tutuklandı devrimciler, sosyalistler, 
yurtseverler, demokratlar, aydınlar için işkence masaları ve idam 
sehpaları kuruldu. İnsanlıktan çıkmış caniler Mamak, Metris 
ve Diyarbakır başta olmak üzere tüm cezaevlerinde insanlık 
onurunu yok eden ve kişisizlikleştirmeyi dayatan aşağılık işkenceler 
yaptılar.
Çünkü 12 Eylül askeri darbesi ABD emperyalizminin Ortadoğu 
çıkarları doğrultusunda gündeme getirildi!
12 Eylül, ekonomik krizin yükünün emekçi halkın üzerine yıkılması 
için gündeme getirildi; mevcut sömürü düzeninin onarılmasını 
hedefledi!

12 Eylül Askeri Faşist Cuntası özgür düşünceyi yok ederek, 
otoriteye bağımlı bir toplumsal yapı yerleştirdi!
Darbeyle birlikte ülkenin ilerici-demokrat-devrimci potansiyeli 
bastırılırken, bunun yerine ABD patentli Türk-İslam sentezi bir 
devlet ideolojisi haline getirildi. Darbenin ekonomik programını 
uygulayan kişi ise darbenin gizli kurmaylarından MESS Eski 
Başkanı Turgut Özal’dı. Turgut Özal, 24 Ocak Kararları olarak 
bilinen ekonomi programını uygulayarak, piyasacılığın temellerini 
attı. Özal ile birlikte, kapitalist küreselleşmeye eklemlenme 
doğrultusundaki adımlarla ilk özelleştirmeler hayata geçirilmeye 
başlandı.
12 Eylül Darbesi ile Türkiye’de ABD emperyalizmine bağımlılık 
içerisinde yeni bir sömürü düzeninin kurulmasına ilk adım 
atıldı.
Bugün, 12 Eylül’e ilişkin yapılan tartışmalarda neredeyse kimse 
bundan söz etmiyor. Darbenin bütün kurumlarına ve yasal 
düzenlemelerine dayanarak ve 12 Eylül’ün “Türk/İslam Sentezci” 
gerici-faşist akımları güçlendirerek yaratılan toplumsal iklimin 
sonucu olarak iktidar olan AKP, bugün darbeyle hesaplaşma 
iddiaları ile ortaya çıkmaktadır. Darbenin ürünü olanların 
darbeden hesap sorması elbette beklenemez.
Bugün AKP, sözde darbelerle hesaplaşma adı altında kendi 
hegemonyasını güçlendirmeye çalışmakta, aynı zamanda 
kendisinin de tarihi olan gerici-faşist sağ akımların tarihsel 
sorumluluklarının üzerini örterek tarihi çarpıtmaya çalışmaktadır. 
12 Eylül Cuntası, 1 Mayıs 1977 katliamı, Kahramanmaraş 
katliamı, Sivas olayları, Çorum olayları, Uğur Mumcu cinayeti, 
Musa Anter’in öldürülmesi, Kemal Türkler’in katledilmesi ve 
benzer nitelikteki yüzlerce karanlık olay tarihin bilinmezleri içinde 
tutulmaya çalışılmaktadır.

BU OYUNU ANCAK BİZ BOZARIZ
KESK, DİSK, TMMOB ve TTB, 4 Nisan Çarşamba günü Ankara Adliyesi`nde görülecek 12 Eylül davasının duruşması 
öncesi 31 Mart 2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 
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Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ile ilgili oluşturulan iddianame 
tam da bu bakış açısıyla yazılmıştır. İddianame ile devrimciler 
bir kez daha sanık sandalyesine oturtulmakta, 12 Eylül zihniyeti 
aklanmaktadır. O dönemdeki kontr-gerilla ve sivil faşistlerin 
saldırıları ile gerçekleşen bütün saldırı ve katliamlar için adeta 
halkın can güvenliği için direnenler sorumlu tutulmaktadır.
Oysa 12 Eylül Darbesi’nin arkasındaki ABD rolü ve sermayenin 
yönelimi tartışılmadan darbeyi anlamak da onunla hesaplaşmak 
da mümkün değildir. 
Darbelerle hesaplaşmak, emperyalizmle olan bağımlılıkla 
hesaplaşmaktır!
Darbelerle hesaplaşmak, emekçilerin haklarına yönelik saldırılarla 
hesaplaşmaktır!
Darbelerle hesaplaşmak, halkların kültür ve kimliklerini yok sayan 
tekçi, ırkçı, şoven anlayışla hesaplaşmaktır!
Darbelerle hesaplaşmak, zorunlu din dersleriyle, toplumun 
gericiliğin kuşatması altına alınmasıyla hesaplaşmaktır!
Darbelerle hesaplaşmak, işsizlikle, güvencesiz çalışma ve sendikal 
haklara saldırılarla hesaplaşmaktır!
Darbelerle hesaplaşmak, onun ürünü olan AKP iktidarı ile 
hesaplaşmaktır!
Darbelerle hesaplaşmak, bugünkü kapitalist sömürü ve baskı 
düzeni ile hesaplaşmaktır!

Dün, 12 Eylül’ün kapattığı emekçilerin güvencesi olan sendikalar 
bugün AKP tarafından yasalarla ‘fiilen kapatılmaya’ çalışılmakta; 
her gün yapılan operasyonlarla tıpkı 12 Eylül’deki gibi Türkiye bir 
açık hava hapishanesine dönüştürülmekte; 12 Eylül’de kitaplar 
yakılırken bugün basılmamış kitaplar suç sayılırken darbelerle 
hesaplaşmaktan söz etmek büyük bir kandırmacıdır.
BU OYUNU BİZ EMEKÇİLER BOZACAĞIZ!
Eşit, özgür, kardeşçe ve bağımsız bir Türkiye kurma mücadelesinde 
sömürü düzeni ile hesaplaşarak darbelerle ve darbecilerle de gerçek 
bir hesaplaşmayı emekçiler mutlaka yapacaktır. 
Darbecilerle hesaplaşmak için: 
3 Nisan 2012 Salı günü saat 12:30’da Ankara Yüksel Caddesi’nde 
buluşup ABD Büyükelçiliğine oradan da Genelkurmay’a 
yürüyoruz! 
4 Nisan 2012 Çarşamba günü saat 09:00’da “Bu oyunu ancak biz 
bozarız” diyerek Ankara Adliyesinin önündeyiz! Bu oyunu bozacak 
tüm halkımızı Adliye’nin önüne bekliyoruz!
Biz emek ve meslek örgütleri 12 Eylül’ün toplumsal düzeniyle ve 
bu düzenin bugünkü sürdürücüleri ile mücadeleye kararlılıkla 
devam edeceğiz.

DİSK - KESK - TMMOB - TTB

12 Eylül darbesinin 4 Nisan’da görülecek davası öncesi, DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB, “Bu oyunu biz bozacağız. Darbecilerden 
hesabı emekçiler soracak” diyerek sokağa çıktı. Duruşmanın bir 
gün öncesinde Ankara Yüksel Caddesi’nde toplanan emek meslek 
örgütleri, “Kahrolsun ABD emperyalizmi”, “Darbenin çocuğu 
faşist AKP”, “Darbeyle emekçiler hesaplaşacak” sloganlarıyla 
ABD Büyükelçiliği’ne yürümek istedi. Emek-meslek örgütlerinin 
ABD Büyükelçiliği’ne gitmesine izin verilmeyerek, Kenedy 
Caddesi ile Atatürk Bulvarı’nın kesiştiği noktada önleri kesildi. 

Emek-meslek örgütü temsilcileri burada yaptıkları açıklamalarda, 
12 Eylül davasında yalnızca dönemin Genelkurmay Başkanı 

Kenan Evren ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya’nın 
yargılanmasını takiye olarak değerlendirerek, darbenin esas 
sorumlusunun ABD ve Genelkurmay olduğunu, 12 Eylül’ün 
ürünü AKP’nin darbeyle hesaplaşamayacağını vurguladılar.

KESK Başkanı Lami Özgen, darbeyi planlayanın ABD olduğunu, 
Genelkurmayın da emir-komuta zinciri içinde darbeyi hayata 
geçirdiğini belirterek, “AKP 12 Eylül’ün ve ABD’nin prematüre 
çocuğudur. Hesap sorma yalnızca iki generalle değil, darbenin 
planlayıcısı ABD ve Genelkurmaydan hesap sormakla olur. 
AKP Hükümeti, darbenin mağduru değil ürünüdür. AKP ‘12 
Eylül ile hesaplaşacağız’ diyerek takiye yapmaktadır. Darbeyle 
hesaplaşılacaksa emekçiler hesaplaşacaktır” diye konuştu. 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu da, 12 Eylül’ün 
herhangi bir darbe olmadığını, arkasında sermayenin ve ABD’nin 
bulunduğunu belirterek, “12 Eylül üzerinden 30 yıl geçmesine 
rağmen hala sonlanmamıştır. 12 Eylül’ün ürünü olanlar, mantığına 
sahip olanlar, 12 Eylül’ün doğrudan sonucu olanlar bugün 
iktidardalar” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, 12 
Eylül davasını bir tiyatroya benzeterek, “Bugün yaşanlar 12 Eylül 
döneminden farklı değildir. Bugün bu ülke açık bir cezaevine 
dönüştürülmüştür. Öğrenciler, aydınlar, gazeteciler cezaevindedir. 
Bugün, 12 Eylül’de olduğu gibi Türkiye’de bir korku imparatorluğu 
yaşatılmaktadır. 12 Eylül ile hesaplaşma ABD ile hesaplaşmadır, 
AKP ile hesaplaşmadır” dedi.

 EMEKÇİLER 12 EYLÜL DURUŞMASI ÖNCESİ 

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE YÜRÜDÜ 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü tarafından 23-24 Mart 2012 tarihlerinde 
Bolu/Abant’ta  “II. İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji Çalıştayı” 
düzenlendi.

Öncelikle Çalıştayın düzenlenmesinin hemen öncesinde 
Türkiye’deki duruma bakmakta yarar var.

11 Mart 2012 günü, İstanbul / Esenyurt’ta bir AVM inşaatının 
şantiyesinde işçilerin yatakhane olarak kullandıkları 3 çadırda 
yangın çıkması ve 11 işçinin  yanarak hayatını kaybetmesi tıpkı 
Tuzla Tersanelerinde yaşanan ölümlü iş kazalarında olduğu 
gibi ülkemizde yeniden işçi sağlığı iş güvenliği uygulamalarının 
tartışılmasını tetikledi.

Ne yazık ki işçilerimiz gencecik yaşlarında (bir zamanların 
Çalışma Bakanı Ömer Dinçer’in Zonguldak’ta madende yine 
yanarak ölen işçilerimiz için söylediği  gibi) “güzel ölmediler”!

Çok acı ama yanarak öldüler.

Üstelik kazanın olduğu bu işyerinin, yangın öncesi/yakın 
zamanda iş teftiş müfettişleri tarafından denetlenmiş olması ve 
bu denetimde çalışma onayının olması, çalışmanın devam etmesi, 
işçi sağlığı ve güvenliği Bakanlık denetimlerini de bir kez daha 
tartışılır hale getirdi.

Yangın sonrası müfettişler Esenyurt’ta 11 işçinin yaşamını 
yitirdiği AVM inşaatındaki yangının nedenlerini araştırdı ve 
27 Mart 2012’de basına yansıdığı kadarıyla bu kez de şunları 
buldu: Çadırlarda ne acil çıkış ne de yangın söndürme aracı var, 
elektrik tesisatı kurulumu yanlış, iskeleler standart dışı, emniyet 
kemerleri yetersiz!

Biz ekleyelim: Yaşamını kaybeden işçilerimizin kayıt-dışı ve 
sigortasız çalışıyor olması, sigorta başvurularının ölümlerinden 
sonra yapılması, ülkemiz emek ortamında yaşanan güvencesizliği, 
taşeron ve esnek çalışma koşullarının sonuçlarını hepimize bir 
kez daha hatırlattı.

Kaza sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapmış 
olduğu açıklamalar, sorumluluğu üzerinden atmaya dönük bir 
savunma biçimidir. Her seferinde daha acısı yaşanan ölümlü iş 
kazalarının nedeni, Başbakanlık’ta bekleyen ve bazı Bakanların 
uzun süre imzalamamakta direndiği “İSİG Yasası’nın” bir türlü 
yasalaşmamış olması olarak gösterildi. Oysa yaşananların öğrettiği 
bir gerçek vardı; ölümlerin asıl nedeni “yasa eksikliği” değildir, 
devlet-piyasa-işveren üçlüsünün denetim istememeleridir. İşçi 
sağlığı ve iş güvenliği bu üçlüye göre maliyet nedenidir, bu nedenle 
de tasarı halindeki yasa “İSİG” hizmetini piyasalaştırmaktadır.

Ülkemizde işçiler iş kazaları sonucu onar onar hayatını 
kaybederken, işçilerin sağlığının korunmasında en büyük 
yükümlülüğü taşıyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise 
sadece seyrediyordu. Seyretmekle kalmayıp bu konuda asıl samimi 
çabayı gösteren kurumlarımızı suçlayarak, sorumluları gizlemekte 

ve sürecin günahını bizlere yüklemekte beis görmemektedir.

Bakanlığın bu yaklaşımı,  geniş halk kitlelerinin kafasını 
karıştırarak neyin doğru, haklı, meşru ve hukuka uygun olduğu 
konusunda gerçeğe ulaşmasını olanaksız kılmaktadır.  İşçi sağlığı 
ve iş güvenliği tüm insanları ve zamanları kapsayan evrensel 
haklar ve talepler arasındaki yerini almasına karşın, yaratılan 
kuru gürültü içinde işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini 
asıl bağlarından koparılarak rant bekleyenlerin insafına terk 
edilmektedir. Devlet,  asli görevi olan denetim yetkisini piyasaya 
devrederek sahneden çekilmektedir.

İşçilerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi görevi  işveren 
sorumluluğunda denilerek düzenleme, denetim, ceza uygulama 
yükümlülüğünün  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 
olduğu gerçeği gözden kaçırılmaya çalışılıyordu. Güvencesiz, 
tedbirsiz çalışmanın, taşeron sisteminin, örgütlenme düşmanlığının 
temelini oluşturan hukuksal zemini hazırlayan iktidar politikaları 
bizzat Başbakan tarafından yapılan açıklamalar ile sadece “vahşi 
ve ilkel çalışma koşullarını” oluşturan “duyarsız işverenlere” 
bağlanıyordu.

Ancak bir kez daha görüldü ki işçi sağlığı güvenliği hizmetleri 
piyasaya açıldıkça, eğitimler ve hizmetler kurulan ticari şirketlere 
kazanç olarak döndükçe iş kazalarımız ve ölümlerimiz maalesef 
azalmadı ve üzülerek gördük ki artarak devam etti. İstanbul 
Davutpaşa ve Tuzla’da, Bursa Kemalpaşa ve Dursunbey’de, 
Ankara Ostim’de, İstanbul’da bir servis aracında (8 kadın işçi), 
Zonguldak’ta, Maraş Elbistan’da, Adana’da bir barajda yaşanan 
toplu “iş cinayetleri”ne İstanbul’da bir inşaatın şantiyesinde çıkan 
yangın sonucu çadırlarda kalan 11 işçinin ölümü de eklendi.

SGK istatistiklerine göre, iş kazaları sonucu ölümler 2008 yılında 
865 iken 2010 yılında 1434’e ulaştı. Bu veri iki yılda “iş kazası” 
sonucu ölen işçi sayısının yüzde 67 oranında arttığını gösteriyor. 
Henüz 2011 yılı istatistikleri açıklanmadı ancak, yaşanan ölümler 
gösteriyor ki iş kazaları belki doğru tanımıyla iş cinayetleri artışı 
maalesef sürüyor. Ne yazık ki “piyasa hizmetleri” iddia edildiği 
gibi ne işçi sağlığı güvenliği hizmetlerinin niteliğini arttırdı ne de 
yaşanan ölümleri azalttı. Sadece yeni kazanç kapıları açıldı.

İşte bu gelişmeleri, ölümleri takiben Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 
23-24 Mart  2012 tarihlerinde Bolu/Abant’ta   “II. İş Sağlığı ve 
Güvenliği Strateji Çalıştayı” düzenlendi.

Bir çok bakanlık temsilcisi, işveren örgütleri, değişik 
akademisyenlerin yanısıra bu alanda çalışma yürüten, hizmet 
sunan, söyleyecek sözü olan TTB, TMMOB, DİSK ve KESK’te 
bu toplantıya davet edildi. Katılım sağladık.

Emekçilerin ölümlerinde gösterilen “kadercilik” tutumları 
nedeniyle bir sonuca ulaşılamayacak bu çalışmalardan “uzak 
durma” hakkımızı kullanmadık. Ülkemize, çalışanlarımızın 
sağlığına-güvenliğine olan sorumluluğumuzu “pozitif bir 

“ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STRATEJİ ÇALIŞTAYI” 
HANGİ STRATEJİYİ PLANLIYOR?
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çabaya” dönüştürme umudunu bir kez daha diri tutmaya özen 
gösterdik.

Çalıştay açılışında Müsteşar ve Genel Müdür konuşmalarında 
İstanbul/Esenyurt’taki çadır yangını sonucu yaşanan ölümlerdeki 
üzüntülerini ve bir itiraf gibi “çok ilkel çalışma ve barınma 
koşullarını” dinledik.

İş kazalarında ölümlerin artışının kabulünü acı bir şekilde izledik. 
Ve ne yazık ki yine ülkemizin bu kötü fotoğrafının düzelmesinin 
aslında işçi sağlığı-güvenliği alanının ihtiyaçları karşılamayacak 
“piyasacı bir yasa tasarısına” bağlandığını gördük.

Defalarca söylediğimiz ancak sonuç alamadığımız pozitif 
görüşlerimizi bir kez daha “ciddiye alınmayacağı” gerçeğini 
hissederek ifade ettik.

Öyleki; Çalıştayın “Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi” 
başlığında sürdürülen görüşmelerde ülkemizin güçlü yönleri 
olarak  sunulmaya çalışılan;

“İSG konusunda Bakanlığın yetkili otorite ve 55 yıllık bir geçmişe 
sahip olması, Denetim ve ölçüm-analiz yapacak, eğitim verecek 
yapıların varlığı, İSG alanında sosyal diyalog mekanizmalarının 
varlığı, 80 yıllık ILO üyeliği ve 155, 161 No’lu sözleşmeler başta 
olmak üzere 56 uluslararası sözleşmenin onaylanmış olması.” 
başlıkların “sahicilikten” ve “samimiyetten” çok uzak tespit 
edilmiş en zayıf yanlar olduğunu bir kez daha hatırlatmak 
zorunda kaldık.

Yine “zayıf yanlar” diye ifade edilen ,

“İSG alanında faaliyet gösteren kurumlar/birimler arasında 
işbirliğinin geliştirilememesi, İSG alanında güçlü STK’ların 
bulunmaması,”  başlıklarında, yıllarca alanda çaba yürüten başta 
TTB ve TMMOB olmak üzere emek örgütlerinin “özenle” alanın 
dışına nasıl çıkarılmaya çalışıldığını hatırlattık.

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği mühendisliği eğitimleri için 
Bakanlık yetkilileri nihayet “üniversiteleri” adres göstermeye 
yeni başlamışken bizler TTB koordinasyonunda  2005 yılında 
başlayan ve 19 Üniversite ile birlikte yürütülen saha pratikleri 
ile akademik ortam birikimlerini buluşturan işyeri hekimliği 
eğitimleri ile TMMOB’ye bağlı Odalar tarafından düzenlenen 
iş güvenliği mühendisliği eğitimlerinin nasıl engellendiğini ve 
“sürücü kursları” mantığı ile eğitimlerin nasıl piyasaya açıldığını 
bir kez daha dile getirdik.

Genel Müdür’ün bu eleştirilere yanıtı ironik oldu; “şimdi ihtiyaç 
var nerede o zaman bu 19 üniversite?” müzakere yanıtı kısa oldu 
“bu eğitimleri siz engellediniz, şimdi de arıyorsunuz!”

ÇALIŞTAY SONUÇ:

1- Görünen odur ki Çalışma Bakanlığı işçi ölümlerini 
çıkarılacak bir yasa ile engellemeyi planlamaktadır. Oysa yasa 
İSİG hizmetlerinin 50 ve daha az işçi çalışan işyerlerini ve 
kamu çalışanlarını kapsaması dışında ülkemizin ihtiyaçlarını 
karşılayacak düzenlemenin çok uzağındadır.

2-  Hizmetlerinin kapsamının genişlemesinde 1 ile 9 işçi çalışan 
işyerlerinde hizmet bedellerinde bir “kamusal finansman” 
olmasına rağmen başta TOBB olmak üzere işveren örgütleri 
yasaya Meclis Komisyonları görüşmelerinde “müdahale 
“ etmek istediklerini ifade etmektedirler. Çok sınırlı olan 
olumlu yanlarının yasa Meclis Komisyonlarında görüşülürken 
“traşlanma” tehlikesi sürmektedir.

3-İSİG hizmetlerinin ve eğitimlerinin “piyasa şirketleri” 
tarafından yürütülmesi ısrarı gözlemlenen tüm olumsuzluklara 
rağmen sürmektedir. Bu modele destek sunan bir kısım 
“akademisyen” desteği de sağlanmış görünmektedir. 
Bunun yanı sıra “üniversitelerin piyasalaşması ve piyasa 
eğitimlerinden” yakınan çok sayıda öğretim görevlisi de kaygı 
ifade etmektedir.

4- Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarında büyük 
fotoğrafta yer alan güvencesiz, taşeron, esnek çalışma 
modellerinin yaygınlaşması ve örgütlenme özgürlüğünün 
önündeki engeller gerçeği ne yazık ki hala gizlenmekte ve sorun 
son derece “teknik” bir boyutta değerlendirilmektedir.

5- Ölümleri, kazaları, hastalıkları azaltacak “sahici”, “samimi”, 
“sonuç alıcı”, “kamusal sorumluluklar” ne yazık ki uygulamaya 
dönüşmemektedir. Çalışanlarımızın sağlıkları ve güvenlikleri 
“piyasanın ellerine, kazanma arzularına ve rekabetine” 
bırakılmış olup, ticari şirketlerin patronlarının derneği de 
kurulun üyesi olarak meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Umutsuzluk bizlere yakışmaz. “ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ STRATEJİ ÇALIŞTAYI” şimdilik çalışma 
hayatının ihtiyaçlarını tespit etmekten uzak bir sonuca 
doğru yürümektedir. Ana sorun ülkemizin ihtiyacı olan İSİG 
Hizmetleri Modelini ortaya çıkartabilme becerisidir. İhtiyaç 
siyasal etkilenmelerden ve piyasa baskısından kurtulmuş özerk 
bir “Ulusal İşçi Sağlığı İş Güvenliği Enstitüsünün” kurulabilmesi 
ve eğitimlerden, hizmet sunumlarına, denetimlerden, finasman 
yapısına, insan gücünün geliştirilmesinden, işçi eğitimlerine 
kadar bu Ensitütünün bir rol ve sorumluluk üstlenmesidir. TTB, 
TMMOB, DİSK, KESK olarak tüm birikimlerimiz ve insan 
gücümüzle böyle bir girişime destek sunacağımızı ifade ettik.

Bir kez daha kararlılığımızı açıklıyoruz.  Yeter ki her yıl binin 
üzerinde çalışanımızı iş kazalarında kaybetmeyeceğimiz ve 
gencecik insanlarımızın meslek hastalıklarından yitirilmeyeceği 
güvenli çalışma ortam ve koşullarının oluşturulmasına yönelik 
çabalar için “sahici”, samimi bir birlikte tartışma, üretme iklimi 
oluşturulabilsin.

TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI 
KONFEDERASYONU (DİSK)
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI 
KONFEDERASYONU (KESK)
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 
(TMMOB)
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB)

28 Mart 2012
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AKP, “ileri demokrasi” anlayışı ile anti-demokratik, “ben yaptım 
oldu!” tavrını ülkemizin enerji ve çevre politikalarında da ısrarlı 
bir biçimde sürdürmektedir. Japonya Başbakanı yaşanan nükleer 
felaket için tüm dünyadan özür dilerken, dünya Fukuşima paniğini 
atlatamamışken, Çernobil daha unutulmamışken, nükleer 
santralleri piknik tüpüyle eşdeğer tutan AKP, nükleer santral 
yapımındaki ısrarına devam etmektedir.
Siyasal İktidarın nükleer santral ısrarı neye dayanmaktadır?
Daha önce de söyledik
Bu ısrarın nedeni; Türkiye’nin enerji sorununu çözmek değil, 
ülkemizi nükleer endüstriye pazar yapmaktır. Tüm politikalarını 
ABD, AB, IMF ve Dünya Bankası’nın dayatmalarına göre 
şekillendiren Siyasal İktidar, emperyalizmin enerji planlarının 
bölgemizdeki baş uygulayıcısı olma sevdasıyla, bir kez daha 
insanımızı ve ülke çıkarlarını düşünmek yerine, nükleer lobilerin 
temsilcisi olmayı tercih etmektedir.
1970’li yıllardan itibaren Türkiye’nin gündemine tekrar tekrar 
getirilen nükleer santrallerin ülke gerçeklerine uygun olmadığını 
defalarca ifade ettik. Olası enerji krizlerine çözüm olarak sunan 
Siyasal İktidar da çok iyi bilmektedir ki; karanlıkta kalma 
senaryolarının çözümü: nükleer santraller değil, “doğru enerji 
planlaması”dır. 
Çernobil, Fukuşima ve onlarca nükleer kazayı göz ardı ederek; 
enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
ve geliştirilmesi, bölgesel enerji planlamalarının yapılması gibi 
bilimsel çalışmaları yok sayarak; kapalı kapılar ardında yapılan 
uluslararası anlaşmalarla iç hukukun yürütülmesini engelleyerek 
ülke gündemine getirilen nükleer santral projesi yeni bir aşamaya 
daha girdi. Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santrale dair 
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin başlatılması için 
firma tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru dosyası 
sunuldu. 
Her türlü çevresel etki için “taahhüt” verilmesinin yeterli 
görüldüğü yürürlükteki ÇED yönetmeliği baştan sorunluyken, 
sıradan bir yatırım için dahi “ÇED”, içi boşaltılmış, gerçek çevresel 
etkilerin ve bunlara ilişkin alınacak önlemlerin açıklanmadığı 
bir formaliteye dönüştürülmüşken, ÇED formatının nükleer güç 
santrali için uygulanması aldatmacadan başka bir şey değildir.
Sunulan dosyada açıkça görüldüğü üzere, Rusya ile yapılan 
uluslararası anlaşma ile başlayan anti-demokratik ve bilim dışı 
tavrın devam ettirildiği bir kez daha ispatlandı. Baştan aşağıya 
hatalarla ve yanıltmalarla oluşturulan rapor, ÇED sürecinin ne 
kadar sağlıksız, baştan savma yürütüleceğine dair sinyallerini de 
şimdiden verdi. 
ÇED süreci baştan sorunludur: 
•Akkuyu’nun “deprem bölgesinde olmadığı” gibi açık ve kasıtlı 
yanıltıcı ifadelerle dolu ÇED başvuru dosyasının doğruluğu ve 
bilimselliği tartışmalıdır.   

•Nükleer atıklar yok sayılmış, miktarları, depolama biçimine hiç 
yer verilmemiştir. Taşınması bile dünyada büyük protestolara yol 
açan nükleer atıkları kalıcı olarak depolayacak lisans alınmış bir 
depo henüz dünyada mevcut değilken imzalanan anlaşma metni 
ile Türkiye nükleer atık çöplüğü mü olacaktır? 
•“NGS’nin işletmeden çıkarılma aşaması ayrı bir ÇED konusudur” 
yaklaşımı ÇED’in ruhuna, bütüncül değerlendirme gereğine 
aykırıdır. ÇED’e konu faaliyetin işletme ömrünü tamamladıktan 
sonra bertarafında nasıl bir süreç izleneceğinin ÇED raporunda yer 
alması, ÇED’in bilimsel, teknik ve hukuki bir zorunluluğudur. 
•Yenilenebilir enerji kaynakları ülkemiz koşullarına göre 
değerlendirilmemiş, rüzgâr, hidrolik, güneş enerjisi için yanıltıcı 
bilgilere yer verilmiştir. 
•Nükleer teknolojinin çevresel etkilerinin “sera gazı emisyonuna 
sebep olmaması nedeniyle avantajlı bir konumda” olduğu 
söylenebilmektedir. 
•Nükleer felaket ile sera gazı emisyonu miktarlarının 
karşılaştırmasının yapılması traji- komiktir. 
•Sıradan faaliyet gibi “...gerekli tüm önlemler alınacak... ...en üst 
düzeyde bir hassasiyetle tasarlanacak ve işletilecektir....” ifadelerine 
yer verilerek, bu taahhüt yerine getirilmediğinde telafisi mümkün 
olmayacak sonuçlardan hiç bahsedilmemektedir.
Geri dönüşü olmayan nükleer risklerin bedeli ölçülebilir mi?
Çevresel denetimlerin ne kadar yetersiz olduğu ortadayken 
Türkiye’nin nükleer santral kurulumunda, işletiminde ve atık 
yönetiminde etkin bir denetim gerçekleştirebilmesi mümkün 
değildir. Kaldı ki, ÇED raporunda “taahhüt” edilen önlemlerin 
yerine getirilmemesi halinde ödenecek ceza miktarı gülünçtür. 
Siyasal İktidarı uyardık, bir kez daha uyarıyoruz:
AKP, geleceği için hep birlikte haykıran on binlerin sesine kulak 
vermelidir. 
AKP bu ülkenin mühendislerinin, mimarlarının, şehir plancılarının 
sesine kulak vermelidir.
İleri çevre teknolojilerinin dahi nükleer atıklara çözüm 
üretemediği, ileri teknoloji olduğu söylenen nükleer santrallerin 
en ufak kazada ciddi maddi ve manevi zararlar yarattığı, olası bir 
kazada sadece Akkuyu’nun değil ülkemizin ve bölge ülkelerinin 
ciddi şekilde etkileneceği oldukça somut gerçeklerdir. İkiyüzlü 
politikalardan, bu “çılgın (!)” projeden biran önce vazgeçilmeli, 
içi boşaltılan ÇED süreci durdurulmalıdır. 
TMMOB, Mersin Akkuyu’da ülkesini, doğayı, insanlığı ve geleceği 
düşünenlerin, “Biz nükleer santral istemiyoruz” diyenlerin yanında 
mücadelesini, bilimsel-teknik verilerle besleyerek sürdürecektir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
29 Mart 2012

İÇİ BOŞALTILMIŞ ÇED SÜRECİNİN 
NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ İÇİN UYGULANMASI 

ALDATMACADAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TBMM’den 18 Nisan 2012 tarihinde geçen, 2B kanunu 
olarak bilinen “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına 
Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım 
Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun” üzerine 20 Nisan 
2012 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda 
Başkanlarının da katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. 
Soğancı, Cumhurbaşkanı ve TBMM’ye seslenerek, “Meslek 
örgütlerini, bilim insanlarını görmezden gelerek hazırlanan, 
ülkemizin doğal zenginliklerinin onarılamayacak biçimde 
zarar görmesine, talanına yol açacak bu kanunu TBMM’ne 
geri gönderin” çağrısında bulundu. 

“Despotizmin finanse edilmesi yasalaştırılmaya çalışılıyor. 2B 
ve Kentsel Dönüşüm Yasası ele alındığında, kentin ve ülkenin 
değerlerini yok etmeye yönelik bir stratejiyle karşılaşıyoruz. 
Buna karşın tek güç, demokratik, örgütsel gücümüzdür” 
denilen toplantıya; 

H. Gürel Demirel (TMMOB), Ayşegül Oruçkaptan 
(TMMOB), N. Hakan Genç (TMMOB), Dündar Çağlan 
(JMO YK Bşk.), Mehmet Besleme (KMO YK Bşk.), Mehmet 
Torun (MadenMO YK Bşk.), Yunus Yener (MMO Sekreter 
Üyesi), Kaya Özeren (Metalurji MO YK 2. Bşk.), Eyüp Muhcu 
(MO YK Bşk.), Necip Mutlu (MO Sekreter Üyesi), Ozan 
Yılmaz (PeyzajMO YK Bşk.), Semiha Demirbaş Çağlayan 
(PeyzajMO YK Üyesi), Necati Uyar(ŞPO YK Bşk), Hüseyin 
G. Çankaya (ŞPO Sekreter Üyesi), Orhan Sarıaltun (ŞPO 
YK Üyesi) ve Turhan Tuncer (ZMO YK Bşk.) katıldı.

SATILAN ORMANLAR DEĞİL, 
ÜLKENİN GELECEĞİDİR

Ülke geleceğinin satışa çıkarıldığı son düzenleme olan, 
kamuoyunda 2B olarak bilinen kanun; “Orman Köylülerinin 

Kalkınmalarının Desteklenmesi ve 
Hazine Adına Orman Sınırları Dışına 
Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile 
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı 
Hakkında Kanun” olarak 18 Nisan 2012 
tarihinde TBMM’den geçmiştir.

Bu düzenleme, AKP İktidarının ülkeyi 
yağma, talan, yandaşlarına peşkeş çekme 
politikalarında geldiği son noktadır. Rant 
söz konusu olduğunda hiçbir değeri 
gözü görmeyen AKP zihniyeti, sonunda 
ülkenin ormanlarını da yağmaya ve 
talana açmıştır. 

Bu kanunla, türlü gerekçelerle gasp 
edilen neredeyse metropol bir kent 

büyüklüğüne ulaşan yüzbinlerce hektar büyüklüğünde orman 
alanının “orman niteliğini yitirmiştir” gerekçesiyle sadece 
şimdiki işgalcilere satılmayacak, tıpkı hazine arazilerinde 
yaşanan kaçak yapılaşma sürecinde olduğu gibi yeni orman 
talanı için yeni cesaretlendirmelere yol açacaktır.

Kanunun genel gerekçesi olarak öne sürülen;

- “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi” 
Anayasanın 170. maddesi için yapılan göstermelik bir 
adlandırmadan öteye gitmemektedir. 

- Ülkenin 70 yıldır tartıştığı ve nasıl tespit edileceği de belli 
olmayan “orman vasfını kaybetmiş alanlara” ilişkin ormana 
geri dönüşümü artık mümkün bulunmayan ifadesi bilimsel 
ve hukuki açıdan çarpıtılmış bir ifadedir.  

- İşgal edilen alanlarda mahkeme kararlarını uygulamayı 
“gereksiz yere emek ve masraf olarak tanımlanması” ile 
devletin işgalciler karşısındaki iradi zafiyeti açıkça ortaya 
çıkmıştır.

- Topluma ait doğal varlığı gasp ederek ele geçirenler için 
hak mağduriyetinden söz edilmesini hukuk devletiyle 
bağdaştırmak mümkün değildir.

Bu kanunla;

Sınırları belirsiz miktarda yeni orman alanlarının talanının 
yolu açılmaktadır.

“2B alanlarında bütünlük sağlanarak” kentsel dönüşüm 
alanı ilan edilmesine olanak sağlanması 2B niteliğine 
sahip olmayan orman alanlarının da yapılaşmaya açılması 
anlamını taşımaktadır.  Ayrıca bütünlüğü sağlanacak 2B 
alanlarının çevresindeki mera, tarım alanı ve sulak alan 
gibi doğal alanların bulunduğu da göz önüne alındığında ne 

SATILAN ORMANLAR DEĞİL, 
ÜLKENİN GELECEĞİDİR
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kadar büyüklükte ve hangi nitelikteki alanların yapılaşmaya 
açılacağı da belli değildir.  

“Orman alanlarından çıkarılacak yerler”e ilişkin talan 
işlemleri sürekli hale getirilmiştir. 

Belirli bir alana karşılık gelmeyen 2/A uygulaması ile “orman 
olarak muhafazasında yarar görülmeyen” yerlerin orman 
sınırları dışına çıkarılma işlemidir. Bu ifade sabit bir alan 
tanımını içermemekte, aksine işlemin sürekliliğini ifade 
etmektedir. İdarenin keyfiyetine bağlı olarak ne kadar alanın 
daha orman alanı dışına çıkarılacağını bilmek mümkün 
değildir.  

Kanunda köylerin taşınması adı altında zorunlu göç için 
meşru zemin oluşturulmaktadır.

Düzenlemeyle, orman köylerinin yanısıra, “...baraj veya gölet 
rezervuar alanlarında kalan...” köylerin taşınması için de 
meşru zemin oluşturulmaktadır. Özellikle güvenlik barajları 
adı altında projelendirilen barajların koruma kuşaklarında 
kalan köylerde yaşayanlar etkilenecektir. Baraj gerekçesi 
ile kaç köyün yerinden taşınacağı, kaç kişinin yerinden 
sürüleceği belli değildir. 

Hukuk hiçe sayılmış, adeta hukuksuzluk kural haline 
getirilmiştir.

Anayasamızın ve genel hukuk kurallarının gereği olan yargı 
kararlarının uygulanması zorunluluğu ihlal edilmektedir. 
Hukuksuzluk, kesinleşmiş yargı kararlarının bulunduğu 
alanlardaki geçmiş hak sahiplerine (!) tapularını alma 
hakkının verilmesi noktasına taşınmıştır. 

Yapılan işleme itiraz hakkı tanınmayarak dava yolunun 
kapatılmasıyla evrensel bir hukuk kuralı olan idarenin 
kararlarının yargı denetimine tabii olması hükmü yok 
sayılmaktadır. 

Elde edilen gelir rant alanlarına aktarılacaktır.

Satıştan elde edilen gelirlerin %90’ı kentsel dönüşüme 
kaynak olarak aktarılmakta “Orman Köylüleri ve ormanların 
ihyası için sadece %10’luk kesimi Orman Genel Müdürlüğü 
kullanımına bırakılmaktadır.

Talanın kapsam tarihi sınırsız bir şekilde genişletilmiştir.  

Düzenlemeyle, köy nüfusuna kayıtlı kullanıcı şartı kaldırılmış, 
“31.12.2011 tarihinden önce kullanıcı olmak kaydı” 
getirilerek orman köylülerinin değil, rant odaklı işgalcilerin 
yararlanması sağlanmıştır. 

Rant üstünden rant sağlanmasının yolu açılmıştır.

İşgalcilerine rayiç bedelin %70’ine, peşin ödeme halinde de  
%20 daha indirim yapılarak satış gerçekleştirilirken, kamu 

hizmetine tahsisi gereken alanların kamulaştırılmasında rayiç 
bedelin %100’ü ödenerek geri alınacaktır. 

Bu kanunla halk sağlığı da hiçe sayılmaktadır. 

İçme ve kullanma suyu barajları için 700 m’lik sınır içinde 
tarım bile yapılmasını engelleyen “mutlak koruma bandı” bu 
kanun özelinde 300 m’ye indirilerek “göl manzaralı villalara” 
tapu dağıtımı mümkün kılınmaktadır. 

Kanun genel bir imar affı niteliğindedir

Ormandan, tarım alanına, kıyılardan içme suyu havzalarına, 
sit alanlarından meralara, konuttan sanayi alanlarına kadar 
imar mevzuatı ile belirlenmiş kriterlerin hiçbirine tabii 
olmaksızın yapılaşmaya açılmasına olanak sağlayan bu 
kanun; bu güne kadar çıkarılan en geniş kapsamlı imar affı 
düzenlemesidir. 

Kanunda tüm doğal varlıkların talanıyla da yetinilmemiş 
tasarıya komisyonda eklenen maddeler ile kapsam daha da 
genişletilerek; 

•Orman köylüsünün kadimden beri kullandığı ve köyün 
ortak malı niteliğindeki yaylaklar ve otlaklar köylünün 
elinden alınmakta, işgaller meşrulaştırılmakta, yapılaşma 
yolu açılmaktadır. 

•Orman alanlarında yapılaşma hakkı %6’dan %15’e 
çıkarılmıştır.

•Orman alanlarının eğitim ve araştırma adı altında tahsisinin 
yolu açılmış, aslında en fazla tahribe yol açan yol, otopark gibi 
altyapı tesisleri yapılaşma alanı dışında bırakılmıştır. 

•31.12.2011 tarihinden önce müsaderesine karar verilen ve 
tapuları iptal edilen fabrika ve ticari tesisler meşrulaştırılmış 
işgalcilerine kiralama hakkı verilmiştir.

• Halen izinli alanlarda izin amacına aykırı yapılmış her türlü 
tesis için af getirilmiştir. 

Üretimden vazgeçerek ülke ekonomisini arazi rantı üzerinden 
temellendiren AKP, bu kanunla; bugüne dek görülmemiş 
ölçüde, hiçbir insani, hukuki, ulusal ya da evrensel değer ve 
kural tanımaksızın ülkeyi yağma ve talana açarak yeni rant 
kaynaklarının yaratılmasını sağlamıştır. 

TMMOB, Cumhurbaşkanına söylüyor: 

“Orman köylülerinin desteklenmesi” gerekçesiyle, meslek 
örgütlerini, bilim insanlarını görmezden gelerek hazırlanan, 
ülkemizin doğal zenginliklerinin onarılamayacak biçimde 
zarar görmesine, talanına yol açacak bu kanunu TBMM’ne 
geri gönderiniz.

TMMOB, TBMM’ne sesleniyor:

Bu kanunu geri çekiniz ve düzenlemeyi TMMOB’nin 
görüşleri doğrultusunda yeniden yapınız.
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KESİNTİSİZ ZORUNLU EĞİTİMİ
KADEMELENDİREREK 

KESİNTİLİ HALE GETİREN 
4+4+4 KANUN TEKLİFİNE İLİŞKİN
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI METNİ

Yasa Teklifi, Antidemokratik Bir Ortamda Hazırlanmıştır
Zorunlu eğitimi kademelendirerek kesintili hale getirmeyi 
öngören kanun teklifi, herhangi bir tartışma ortamı yaratılmadan 
ve düzenlemenin muhataplarına danışılmadan Meclis’e 
sunulmuştur. Yasa teklifinin böylesi tartışma ortamından uzakta 
hazırlanmış olması ve içeriği, AKP’nin kendi siyasal-ideolojik 
ihtiyaçlarını referans alarak eğitimi yeniden yapılandırmak 
istediğini göstermektedir. Teklif, bu haliyle demokratik olmaktan 
uzakta; AKP’nin antidemokratik uygulamalarından biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır.
Yasa teklifinde yer alan gerekçeler dahi yasa teklifini anlatmaktan, 
gerekçelendirmekten uzaktır
Kanun teklifinin gerekçelerinde, teklifin bizzat savunucusu 
olduğu siyasal iktidarın kararlı uygulayıcısı olduğu kimi 
politikaları (taşımalı eğitim, köy okullarının kapatılması, YİBO 
vb.) gerekçe haline getirdiği ve bu uygulamaların kesintisiz 
eğitim sisteminin bir sonucu olduğunun dile getirildiği 
görülmektedir.
Yasa teklifinin bir diğer gerekçesi, mecburi ilköğretim çağında 
olan 6 ve 13 yaşındaki öğrencilerin aynı okulda okumalarının 
açığa çıkardığı sorunların çözülmesi gerektiğine ilişkindir. Ancak 
Meclis alt komisyonunda kabul edilen metinde “İlköğretim 
kurumlarının ilköğretim birinci kademe ve ilköğretim ikinci 
kademe olarak bağımsız okullar halinde kurulması esastır. 

Ancak imkan ve şartlara göre ilköğretim ikinci kademe 
okulları, ilköğretim birinci kademe okullarıyla veya ortaöğretim 
kurumlarıyla birlikte de kurulabilir” şeklinde ifade edilen 
düzenlemeyle yasa teklifinin gerekçesi çürütülmektedir. Kendi 
gerekçesini çürüten ve sorun olarak nitelendirdiği konuya ilişkin 
çözüm üretmeyen bu kanun teklifinin gerçeği yansıtmaktan çok 
uzak olduğu bir kez daha görülmektedir. Kaldı ki yasa ile bu 
anlatılan sorunların hiçbir tanesine çözüm 
üretilmemektedir.
Bu Yasa İle AKP’nin Nasıl Bir Ülke İstediği Anlatılmaktadır
Var olan eğitim sisteminin, laik-bilimsel-demokratik olduğu 
söylenemez; ancak AKP, bu yasa teklifi ile bu kadarından bile 
rahatsız olduğunu göstermiştir. AKP, laik-bilimsel-demokratik 
eğitim yerine dinsel temele dayalı düzenleme çabası içerisindedir. 
Diğer yandan kamusal bir hak olan eğitimi piyasalaştırmakta ve 
ticarileştirmektedir.
Yasa Teklifi, Toplumsal Bir Talep Olmaktan Uzaktır
Siyasal iktidarın kendi siyasal-ideolojik ihtiyaçları doğrultusunda 
hazırladığı yasa teklifi, toplumsal bir talep olarak sunulmaktadır. 
Ancak yasa teklifi yıllardır dile getirilen anadilinde eğitim; din 
dersinin zorunlu olmaktan çıkarılması talebini içermemektedir. 
Yıllardır dile getirilen talepleri görmezden gelerek hazırlanan 
kanun teklifi, AKP’nin ‘toplumsal talebi’, ancak kendi yaratmaya 
çalıştığı toplumsal yapıya paralel ise dikkate değer bulunduğunu 
bir kez daha göstermektedir.
Alt Komisyonda Yapılan Değişiklikler Yeni Sorunları Açığa 
Çıkarmaktadır
Meclis alt komisyonunda yapılan değişiklikler, komisyonun 
tepki alan kimi maddeleri değiştirmesine rağmen teklifin 
içerdiği sorunları ortadan kaldırmamıştır. Aksine komisyonda 

EMEK VE DEMOKRASİ ÖRGÜTLERİ 4+4+4`E KARŞI SOKAĞA ÇIKTI!
Kesintisiz zorunlu eğitimi kademelendirerek 4+4+4 şeklinde kesintili hale getirmeyi öngören kanun teklifine karşı eğitim 
kuruluşları, emek ve demokrasi örgütleri bir araya geldi. Ankara’da 3 Mart Cumartesi günü Sakarya Meydanı’nda 
toplanan aralarında TMMOB’nin de bulunduğu örgütler AKP İl Binası’na yürüdüler. Örgütler adına ortak açıklamayı 
Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız okudu. 
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yapılan düzenlemeler daha ciddi sorunları beraberinde getirecek 
niteliktedir.
Okulöncesi Eğitim Zorunlu Eğitim Kapsam ı  D ışında 
Bırakılmıştır
Kanun teklifiyle eğitim sistemi ve çocukların gelişimi açısından 
son derece önemli olan okulöncesi eğitim zorunlu eğitimin 
kapsamı içine alınmamıştır. Oysa ki bütün dünyada 36-70 
ay dönemi için yaygın bir biçimde uygulanan okulöncesi 
eğitim, öğrencinin gelişimine sosyalleşmesine, temel eğitime 
hazırlanmasına büyük katkısı olan bir uygulamadır.
Eğitime Başlama Yaşı, Dinsel Anlamda ‘Mükellefiyet Çağı’ Esas 
Alınarak 
Hazırlanmıştır
Meclis alt komisyonunda yapılan değişiklikle okula başlama 
çağı 5 yaşına düşürülmüş ve bu değişikliğin okulöncesi eğitimin 
zorunlu eğitim kapsamına alınması isteğini karşılayacağı dile 
getirilmiştir.
Ancak okulöncesi eğitimin zihinsel gelişime etkisi, ilköğretim 
eğitiminden farklılığının gözardı edilmiş olması ve düzenlemenin 
okulöncesi eğitim zorunluluğunu karşılamaktan uzak olması; 
değişikliğin kız çocukları için dinsel anlamda ‘mükellefiyet çağı’ 
olarak tanımlanan dönem öncesinde ilköğretimi bitirmesinin 
hedeflendiğini göstermektedir.
Zorunlu Eğitim 12 Yıla Çıkarılmamaktadır
  Alt komisyonda son hali verilen yasa teklifinin 10. maddesinde, 
ortaöğretim hizmetinin “örgün” ve “yaygın” öğrenim veren 
kurumların tümünü kapsadığı dile getirilmektedir. Bu düzenleme, 
ortaöğretimde yaygın öğrenimi içererek zorunlu eğitimi 12 yılla 
değil, fiilen 8 yılla sınırlandırmaktadır. Dolayısıyla, zorunlu 
12 yıl eğitim hizmeti son kademede sadece diploma almaya 
bağlanmaktadır. Daha açık ifade etmek gerekirse söz konusu teklif 
ile iddia edildiği gibi zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmamaktadır.
Son düzenlemede belirtilen öğrencilerin ‘açık öğretim’ yolu ile 
diploma almaları uygulaması ise daha önceden de bulunmaktadır. 
Yasa teklifinde belirtilen ‘son dört yılın açık öğretim ile 
eğitimlerine devam edebileceği’ ifadesi, özel eğitim kurumlarına 
gidilmesini zorunlu hale getirilmektedir.
Kamusal  Eğ i t ime Dair  Devlet  Yükümlülüğü Sona 
Erdirilmektedir
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 22. maddesine 
dair ilk teklifte “ilköğretimin kız ve erkek bütün vatandaşlar 
için zorunlu, devlet okullarında ve parasız olacağı” ifadesi 
yer alırken, alt komisyondan geçen teklifin 7. maddesinde bu 
ifade çıkartılmıştır. Söz konusu ifadelerin çıkartılması özellikle 
kız çocuklarının okullaşmasına yapılan vurgunun ortadan 
kaldırılması açısından manidardır. Ayrıca ilköğretimin devlet 
okullarında parasız olması vurgusunun çıkarılması da son derece 
tehlikeli sonuçlara yol açabilecek niteliktedir. Zira ilköğretimin 
parasız olmasını düzenleyen ilgili Anayasa maddesinde yapılacak 
küçük bir değişlik ile ilköğretim hizmetinin paralı olması mümkün 
hale gelmesinin önü açılmıştır.
Çocuk Emeği Sömürüsü Yaygınlaştırılmaya Çalışılmaktadır
Yasa teklifinin alt komisyonda düzenlenen 12. maddesi ile çocuk 

emeği sömürüsünün önü sonuna kadar açılmaktadır. Bir önceki 
teklifte yer almayan bu düzenlemeye göre, on çalışanı olan bir 
işletmeye sınırsız stajyer meslek lisesi öğrencisi çalıştırma hakkı 
tanınmaktadır. Oysa Mesleki Eğitim Kanunu’nda  yer alan haliyle 
en fazla o işyerinde çalışanların onda biri kadar stajyer çalıştırma 
hakkı tanınmaktadır. Alt komisyonda şekillendirildiği haliyle 
teklifteki 12 maddeye göre bu oran sınırı kaldırılarak işletmelere 
ucuz işgücü olarak diledikleri kadar öğrenci istihdam etme 
olanağı sunulmaktadır. Torba yasada meslek lisesi öğrencilerinin 
cebindeki üç kuruşa göz diken AKP, şimdi de çocuklarımızın 
ucuz ve güvencesiz işgücü olarak sömürülmesine sonuna kadar 
olanak verecek bir düzenlemeye imza atmaktadır. Torba yasa 
döneminde de çok fazla tartışmaya neden olan bu konuya dair 
AKP’nin yeniden adım atması manidardır.
Bu yasa hemen geri çekilmelidir
• Okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alındığı,
• Çocuk emeği sömürüsüne engel olunduğu,
• Zorunlu eğitimin kamusal bir hak olarak tanımlanarak devletin 
yükümlendirildiği,
• Mesleki eğitim ve yönlendirmede sanayi ve sermayenin 
ihtiyacı, ailenin belirleyiciliği değil, öğrencinin kendi istekleri 
doğrultusunda özgürce karar verebildiği,
•  Eğ i t imin  h içb i r  evres in in  p iyasa la ş t ı r ı lmad ığ ı , 
ticarileştirilmediği,
• Eğitimin bütün evrelerinin laik, demokratik, bilimsel, kamusal 
ve anadilde eğitim ilkelerini kapsayarak düzenlendiği,
Bir eğitim sisteminin oluşturulabilmesi için toplumsal bütün 
tarafları da kapsayacak demokratik bir tartışma ortamının 
yaratılması gerekmektedir.

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI (EĞİTİM SEN)

EĞİTİMCİLER DERNEĞİ (EĞİT-DER)

FELSEFECİLER DERNEĞİ

KÖY ENSTİTÜLERİ VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 
(TÜRK PDR DER)

TÜM ÖĞRENCİ VELİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ (ÖV-DER)

TÜM ÖĞRETMENLER BİRLEŞME VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 
(TÖB-DER)

KAMU EMEKÇİLERİ VE SENDİKALARI KONFEDERASYONU 
(KESK)

EMEKLİ SEN

SOSYAL İŞ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB)

ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA PARTİSİ (ÖDP)

HALKEVLERİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (TKP)

EMEK PARTİSİ (EMEP)

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Meclis 
gündeminde bulunan “4+4+4 yasa teklifi”ne 
karşı görüşlerini ve eylem planını açıklamak 
üzere 14 Mart 2012 tarihinde TMMOB’de bir 
basın toplantısı düzenledi. CHP, BDP, EMEP, 
ÖDP, TKP, Halkın Demokratik Kongresi ve 
Halkevleri’nin destek verdiği açıklamada, 
yasa teklifinin geri çekilmesi istenerek örgütlü 
örgütsüz tüm kesimler ülkenin geleceğine sahip 
çıkmaya çağrıldı. 

4+4+4 yasa teklifinin eğitim sisteminin ve 
çocukların ihtiyaçlarından çok, siyasal ve 
ideolojik amaçlarla hazırlandığını belirten 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, düzenlemeye 
karşı bir dizi eylem gerçekleştirecek. Bu 
çerçevede; Eğitim Sen’in 15 Mart 2012 
Perşembe günü yapacağı sevk eylemi desteklenecek ve 
yine 15 Mart’ta her ilde, “okulumuza, çocuklarımıza 
ve geleceğimize sahip çıkıyoruz” teması ile eğitimciler, 
öğrenciler ve velilerle el ele vererek okulların etrafında zincir 
oluşturulacak. Ankara’daki eylem 15 Mart saat 10.30’da 
Mimar Kemal İlköğretim Okulu’nda düzenlenecek. Ayrıca, 
17 Mart 2012 Cumartesi günü de bütün illerde kitlesel 
eylemler gerçekleştirilecek.  

Basın toplantısına, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Metin 
Ebetürk, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez 
Konseyi Üyesi Gülriz Erişgen, KESK Genel Sekreteri İsmail 
Hakkı Tombul, KESK Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri 
Akman Şimşek ve Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız’ın 
yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 
CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, CHP Mersin Milletvekili 
Aytuğ Atıcı, BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, Halkın 
Demokratik Kongresi’nden Bağımsız İstanbul Milletvekili 
Levent Tüzel, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, ÖDP 
Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Onur Kılıç, TKP Ankara 
İl Yönetimi’nden Derya Ünlü, CHP Çankaya İlçe Başkanı 
Mehmet Perçin, Halkevleri Temsilcisi Mustafa Eberliköse ve 
Öğrenci Velileri Derneği Temsilcisi Enver Önder katıldı.

Basın toplantısında 4 örgüt adına ortak açıklamayı KESK 
Genel Başkanı Lami Özgen okudu. 

4+4+4 = İDEOLOJİK SALDIRI

ZORUNLU EĞİTİM İDEOLOJİK HEDEFLER 
ÜZERİNDEN DEĞİL, PEDAGOJİK İHTİYAÇLAR 

GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK 
DÜZENLENMELİDİR!..

Bir süredir ülke gündemini meşgul eden 12 yıl kademeli 
zorunlu eğitim tartışmaları, milyonlarca öğrenci başta 

olmak üzere, tüm halkı yakından ilgilendirmektedir. Bizler, 
emek-meslek örgütleri, emek ve demokrasi güçleri olarak, 
çocuklarımızın ve ülkenin geleceği açısından son derece 
önemli düzenlemeler içeren yasa teklifine ilişkin görüşlerimizi 
kamuoyu ile paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 

4+4+4 düzenlemesi, Başbakan’ın “dindar nesil yetiştirmek 
istiyoruz” açıklamalarına paralel olarak, AKP grup 
başkanvekillerinin imzasıyla “kanun teklifi” olarak Meclis’e 
sunulmuştur. Ancak tüm toplumu yakından ilgilendirmesine 
rağmen, düzenlemenin asıl muhatabı olan eğitim sendikaları, 
eğitim alanında faaliyet yürüten kurum ve dernekler, 
üniversiteler, bilim çevreleri dışlanmış, çocuklarımızın 
geleceğini yakından ilgilendiren böylesine önemli bir konuda 
tamamen ideolojik amaçlarla hareket edilmiştir. 

Geçtiğimiz yıllar içinde uyguladıkları piyasacı politikalarla 
eğitimi yap-boz tahtasına çevirenler, bu teklifle gerçek 
niyetlerini gizleyerek, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaracaklarını 
iddia etmektedirler. Zorunlu eğitimin süresinin arttırılması 
çocuklarımız açısından elbette çok önemlidir. Ancak 
böylesine önemli bir konuda düzenleme yapılırken siyasal 
amaçlar üzerinden değil, eğitim biliminin gerektirdiği 
ihtiyaçlar üzerinden hareket edilmesi gerektiği açıktır. 

Kanun teklifi TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda 
görüşülürken, sendikaların, eğitim örgütlerinin ve bilim 
insanlarının tüm itirazları görmezden gelinmiş; muhalefetin 
sesi adeta boğazlarına basılarak kısılmıştır. Basına da yansıyan 
şiddet görüntüleri arasında, kanun teklifi sadece iktidar 
partisi üyelerinin desteğiyle komisyondan geçebilmiştir. 
Önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kuruluna gelmesi 
beklenen son değişikliklerle birlikte;

• Kanun teklifinde yer alan, “ilköğretim devlet okullarında 
parasızdır” ifadesi komisyon görüşmelerinde metinden 
çıkarılarak, ilköğretimin tamamen paralı hale getirilmesinin 
ilk adımları atılmak istenmektedir.  

4+4+4 = İDEOLOJİK SALDIRI
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• 4 yıl süreli birinci kademe “ilkokul”, ikinci 4 yıl süreli 
kademe ise “ortaokul” olarak tanımlanmıştır. Değişiklik 
yürürlüğe girdiği zaman,  5. sınıf öğrencilerini okutan bütün 
öğretmenler “norm fazlası” haline gelecek ve bakanlık 
tarafından başka görevlerde görevlendirilebilecektir.

• 12 yıllık kademeli zorunlu eğitimi meşrulaştırmak için 
5. sınıftan itibaren çocukları “mesleğe yönlendirme” gibi 
gerekçeler ileri sürülmektedir. Bütün dünya ülkelerinde 
mesleğe yönlendirmenin daha ileri yaşlarda yapıldığı gerçeği 
ortadayken, Türkiye’de 10 yaşına çekilmesi pedagoji bilimine 
aykırı olduğu kadar, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 
de aykırıdır.

• Daha önce 4. sınıftan sonra getirilmek istenen “açık 
öğretim” sistemi, komisyonda yapılan değişikliklerle 8. sınıf 
sonrası için öngörülmüştür. Böylece kız çocukları eğitim 
süreci dışına itilmektedir. Ülkemizde çocuk gelinlerin ağırlıklı 
olarak 13, 14, 15 yaşında olduğu düşünüldüğünde mevcut 
düzenleme ile “çocuk gelinler” uygulamasına resmen onay 
verilmek istenmektedir.  

•  Temel eğitimin en önemli aşaması olan okul öncesi eğitim, 
yasa teklifinde yer almamaktadır. 

• Yıllardır toplumsal bir talep olan zorunlu din dersinin 
kaldırılması ve anadilinde eğitim talepleri karşılanmamaktadır. 
Aksine, getirilmek istenen düzenleme ile zorunlu din derslerine 
ek olarak seçmeli din dersleri gündeme getirilmektedir. 

• Arapça ve Kur’an dersleri ikinci kademede seçmeli hale 
getirilerek, bütün okullarda fiilen imam hatip modeline 
geçilmek istenmektedir.  

•  Okulların yeterli altyapı ve donanıma sahip olmadığı 
gerçeği gözardı edilerek, ilkokul ve ortaokul eğitiminin 
“bağımsız binalarda” gerçekleştirileceği iddia edilmektedir.

•  4+4+4 şeklindeki kademeli eğitim ile hedeflenen “açık 
öğretim” sistemi ile zorunlu eğitimin “esnekleştirilmesi” 
arasında bağ kurularak, eğitim sisteminin piyasa ile 
ilişkilendirilmesi ve sermayeye ucuz işgücü sağlar duruma 
getirilmesi amaçlanmaktadır.  

•  Bir taraftan uzun vadede seçme sınavlarının kaldırılacağı 
iddia edilirken, diğer taraftan kademeli eğitim uygulaması 
ile çocuklarımızın daha erken yaşlarda dershaneye gitmeleri 
teşvik edilmektedir. 

Eğitim sisteminin ve çocuklarımızın ihtiyaçlarından çok, 
tamamen siyasal ve ideolojik amaçlarla hazırlanan kanun 
teklifi ile eğitimde çok başlılığın önü açılmakta, kelimenin 
tam anlamıyla çocuklarımızın geleceği ile oynanmak 
istenmektedir. Yasa teklifiyle murat edilen düzenlemenin, 
zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasından çok, AKP’nin 

“kendine taraftar yetiştirmek” üzere, arka bahçesi olarak 
gördüğü İmam Hatip Okullarının önünü açmak olduğu 
ortadadır. AKP Hükümetinin ilk döneminde imam hatip 
okullarında 71 bin öğrenci okurken, 2011 yılında bu sayı 
yüzde 450 artışla 300 binlere ulaşmış durumdadır. Esasında 
yasa teklifinde bütün okulları imam hatip okullarına 
dönüştürme niyeti yattığı görülmelidir.

Paralı hale getirilen eğitim hizmetlerinden tüm yurttaşlar 
eşit ve parasız olarak yararlanmalı, eğitim sistemi her yaştan 
öğrencinin özgür düşüncesini geliştireceği, nitelikli, laik, 
bilimsel, demokratik ve anadilde bir eğitim sürecinden 
geçmesini sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmelidir.

Bizler, emek ve demokrasi güçleri olarak,

Bütün bu nedenlerden dolayı, eğitimin ve geleceğimizin 
iktidar partisinin siyasal hedeflerine kurban edilmesine izin 
vermeyeceğiz. Herkesin eğitim hakkından eşit ve parasız 
olarak yaralanması için çocuklarımızın geleceğine sahip 
çıkacağız. 

Bunun için;

Eğitim Sen’in 15 Mart 2012 Perşembe günü yapacağı sevk 
eylemini destekleyecek, alanlara çıkan eğitim emekçileri ile 
yan yana olacağız. 

Yine 15 Mart’ta her ilde, “okulumuza, çocuklarımıza ve 
geleceğimize sahip çıkıyoruz” teması ile eğitimciler, öğrenciler 
ve veliler olarak el ele verecek, okullarımızın etrafında zincir 
oluşturacağız. 

Aynı tema ile 17 Mart 2012 Cumartesi günü bütün illerde 
kitlesel eylemler gerçekleştireceğiz. 

Toplumun ve eğitim sisteminin gerçek ihtiyaçlarının tamamen 
dışında gündeme getirilen bu yasa teklifi, asıl muhatapları 
olanları dışlayan bir şekilde Meclis gündemine geldiğinde, 
Eğitim Sen’in yapacağı greve destek olacağız.  Başta Ankara 
olmak üzere tüm illeri eylem alanına çevireceğiz.

Emek ve demokrasi güçleri olarak, Siyasal İktidarı bir kez 
daha uyarıyoruz. 

Hangi amaçlarla gündeme getirildiği açıkça belli olan yasa 
teklifi derhal geri çekilmelidir. Bir düzenleme yapılacaksa, 
bilim insanlarının, sendikaların ve eğitim örgütlerinin 
katılımıyla, eğitim sisteminin gerçek ihtiyaçları doğrultusunda 
yapılmalıdır. 

Tüm anneleri, babaları, velileri, sadece eğitim alanında değil 
toplumsal yaşamın her alanında yaşanan gelişmelerden kaygı 
duyan herkesi, örgütlü örgütsüz tüm kesimleri çocuklarımızın 
geleceğine, ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya, bu eylemde 
bizimle birlikte olmaya çağırıyoruz.
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4+4+4’E KARŞI İNSAN ZİNCİRİ…
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 4+4+4 yasa teklifine karşı 
“Okulumuza, çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkıyoruz” 
sloganıyla Ankara’da Yüksel Caddesi üzerinde bulunan 
Mimar Kemal İlköğretim Okulu’nun çevresinde insan zinciri 
oluşturdu. Eyleme katılan yüzlerce kişi daha sonra buradan 
YKM önüne giderek Eğitim Sen’in sevk eylemine destek 
verdi.

TBMM Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçen 4+4+4 kesintili 
eğitim sistemini protesto etmek için sabah saat 10.00’dan 
itibaren TMMOB önünde toplanan yüzlerce kişi buradan 
yürüyerek “Çocuk gelinler istemiyoruz”, “Çocuk işçiliğine 

son”, “Parasız, demokratik, laik, bilimsel eğitim” sloganlarıyla 
Mimar Kemal İlköğretim Okulu’nun etrafını sardı. 

Mimar Kemal İlköğretim Okulu önünde eylemciler adına 
bir açıklama yapan KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı 
Tombul, Hükümetin esas amacının zorunlu eğitimi 12 
yıla çıkarmak olmadığını, gerçek niyetlerinin dindar bir 
gençlik yetiştirmek olduğunu söyledi. Düzenlemeye karşı 
parasız, bilimsel, ana dilde eğitimi savunduklarını ifade eden 
Tombul, sonuç alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini 
açıkladı. Eylemin uyarı niteliğinde olduğunu belirten Tombul, 
uyarılarının dikkate alınmaması halinde 17 Mart Cumartesi 
günü Ankara’da Kolej Kavşağı’nda buluşarak geniş çaplı 
bir eylem gerçekleştireceklerini, yasa teklifinin Meclis’ten 
geçerek yasalaşması halinde ise eğitim emekçileri olarak yurt 
çapında grev yapacaklarını açıkladı. 

Buradaki eylemin ardından YKM önünde bulunan Eğitim 
Sen kitlesi ile buluşmak üzere tek sıra yürüyüşe geçen kitlenin 
önü Metro geçidinde polis barikatı ile kesildi. Kitlenin 
direnişi sonunda YKM tarafından metrodan geçiş yapan 
kalabalık, Eğitim Sen üyeleri ile buluştu. 4+4+4 eğitim 
sistemini protesto etmek için sevk eylemi gerçekleştiren 
eğitim emekçileri de YKM önündeki toplanmanın ardından 
Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü. MEB önünde açıklama 
yapan Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız, 4+4+4 
düzenlemesini kabul etmeyeceklerini, teklifin TBMM’de 
görüşüleceği gün grev yapacaklarını ve bu eylemlerinin son 
uyarı olduğunu dile getirdi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)’nun 
4+4+4 kesintili eğitim sistemiyle ilgili yasa teklifinin 
TBMM’deki görüşmeleri sırasında 28-29 Mart günlerinde 
Ankara’da yaptığı protesto eylemine yönelik polis müdahalesi 
emek-demokrasi güçlerinin katıldığı kitlesel bir basın 
açıklamasıyla kınandı. Yüksel Caddesi’ndeki İnsan 
Hakları Anıtı önünde 30 Mart Cuma günü saat 17.30’da 
gerçekleştirilen basın açıklamasında AKP’nin baskı 
politikalarına boyun eğilmeyeceği vurgulandı. Basın 
açıklamasına, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, Oda yöneticileri 
ve çok sayıda TMMOB üyesi de katıldı. 

KESK Başkanı Lami Özgen açıklamasında, Türkiye’nin 
dört bir yanından eylem için Ankara’ya gelmeye çalışan 
emekçilerin engellenmelerini anlatırken, “AKP, 28-29 Mart 
tarihlerinde yapacağımız demokratik eylemimizi engellemek 
için yasakçı, tehditkar ve baskıcı tutumuyla tüm Türkiye’de 
adeta sıkıyönetim ilan etmiştir. İçişleri Bakanı’nın yayınladığı 
genelgeyle tüm illerde adeta olağanüstü hal koşulları 
yaratılmış, kamu emekçilerinin eylemleri polis ablukasına 
alınmıştır” dedi. Özgen, Ankara’da 30 saat boyunca 
emekçilerden yönelen hiçbir şiddet eylemi olmamasına 

karşın alanlara panzerler eşliğinde tam teçhizatlı 7 bin polis 
yığıldığını belirterek, cop, tazyikli su ve gaz bombalarıyla 
yapılan saldırıda çok sayıda KESK üyesinin yaralandığını 
söyledi. 

KESK olarak 28-29 Mart’ta gerçekleştirilen eylemle sendikal 
mücadele tarihine not düştüklerini ifade eden Lami Özgen, 
“AKP’nin büyük baskı ve gözaltı düzenine karşı, onurlu 
ve kararlı duruşumuzdan bir an olsun vazgeçmeyeceğimiz 
bilinmelidir” diye konuştu. 

KESK’İN 4+4+4 EYLEMİNE YÖNELİK 
POLİS MÜDAHALESİ KINANDI
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 
TBMM’de görüşülmekte olan “Toplu İş İlişkileri Yasa 
Tasarısı”yla ilgili olarak 8 Mart 2012 tarihinde Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde kitlesel bir basın 
açıklaması yaptı. Eyleme TMMOB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Mustafa Erdoğan ve TMMOB Genel Sekreteri N. 
Hakan Genç de katılarak destek verdi. 

DİSK’İN SENDİKA YASALARININ 
DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ EYLEMİNE DESTEK VERİLDİ

Bakanlık önünde açıklama yapan DİSK Genel Başkanı 
Erol Ekici, AKP Hükümeti’nin iktidarını sağlamlaştırdıkça 
işçi sınıfına ve emekçi halka yönelik siyasal ve ekonomik 
saldırılarını artırdığını belirterek, “Yeminli işçi düşmanlığı 
yapanlar, emekçilere karşı tarihinin en büyük saldırılarından 
birinin daha hazırlığı içindedirler. Bu saldırının iki ayağından 
biri, içinde sendika sözcüğü dahi geçmeyen ve sınıfsal çıkarları 
örtbas etmek üzere tasarlandığı anlaşılan ‘Toplu İş İlişkileri Yasa 
Tasarısı’dır. Bu tasarı, bugünkü şekliyle yasalaşması halinde 12 
Eylül Askeri Cuntası tarafından çıkarılan 2821 ve 2822 sayılı 
yasaların bir benzeri olmaktan asla kurtulamayacaktır” diye 
konuştu. İktidarın asıl niyetinin, tarihin en büyük saldırısının 
ikinci ayağını, yani “Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesi”ni 
Meclis’te onaylatmak olduğunu ifade eden Ekici, “DİSK 
olarak, ILO sözleşmelerine, Avrupa Sosyal Şartı’na ve ülkemiz 
sendikal hareketinin ihtiyaçlarına uymayan bu kanun tasarısı 
ve belgesine karşı, siyasi iktidarı, Anayasa’nın 90. Maddesine 
uygun hareket etmeye, hükümet olarak yükümlülüklerini 
yerine getirmeye; Üçlü Danışma Kurulu’nun diğer bileşenlerini 
de uluslararası sözleşmelerle belirlenmiş ve Anayasa ile 
güvence altına alınmış haklarımıza saygı göstermeye ve 12 
Eylül yasaklarına karşı çıkmaya çağırıyoruz” dedi. 

KADINLAR 8 MART’TA

 ALANLARDAYDI…

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar alanlarda 
taleplerini dile getirdi. Attıkları sloganlarla “eşit ve 
özgür dünya” vurgusu yapan kadınlar, taşıdıkları döviz 
ve pankartlarla renkli görüntüler sergilediler. 

Ankara’da Kolej kavşağında toplanan binlerce kadın, 
“Susmayacaklar, kadınlar susmayacaklar”, Yaşasın 
kadın dayanışması”, “Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye 
son”, “Bağır herkes duysun kadınlar özgür olsun”, 
“İnadına isyan, inadına özgürlük” ve “Devlet tecavüzü 
aklama” sloganlarıyla Ziya Gökalp Caddesi üzerinden 
Kızılay’a yürüdü. TMMOB üyesi kadınların da katıldığı 

eylemde, 8 Mart Kadın Platformu adına ortak bir basın 
açıklamasını yapıldı.
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Genel Sağlık Sigortası ve sağlıkta dönüşüm projelerine karşı 
TTB ve sağlık örgütlerinin öncülüğünde illerde oluşturulan 
sağlık hakkı meclislerinin katılımıyla toplanan Türkiye 
Büyük Sağlık Hakkı Meclisi (TBSHM) açılış töreni, 11 
Mart 2012 Pazar günü Ankara’da Ahmet Taner Kışlalı 
Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene, 38 ilin sağlık 
hakkı meclisi, TMMOB’nin de aralarında yer aldığı çok 
sayıda meslek örgütü, sendika, siyasi parti ve hasta hakkı 
derneklerinden temsilciler katıldı.

TMMOB’yi TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, 
Yönetim Kurulu Saymanı Mustafa Erdoğan ve TMMOB 
Genel Sekreteri N. Hakan Genç’in temsil ettiği Türkiye 
Büyük Sağlık Hakkı Meclisi, sağlık alanında yaşanan 
sürece karşı mücadeleye dönük kararlar aldı. Alınan 
kararlar toplantının sonunda sonuç bildirgesi olarak 
açıklandı. Sonuç bildirgesinde, tüm emekçiler, halkın 

örgütlü kurumları “Herkese Eşit, Parasız Sağlık Birleşik 
Mücadelesi”ne katılmaya davet edildi.

TÜRKİYE BÜYÜK SAĞLIK HAKKI MECLİSİ

SONUÇ BİLDİRGESİ

Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi (TBSHM) açılış 
töreni, sağlık örgütlerinin çağrısı ile 11 Mart 2012 tarihinde 
Ankara’da 38 İl Sağlık Hakkı Meclisi ve çok sayıda 
meslek örgütü, sendika, siyasi parti, hasta hakkı derneği 
temsilcisinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

TBSHM;

1- Katkı-katılım paylarını,

2- GSS primini ödeyemeyen hastaların hastane kapılarından 
geri çevrilmesini,

3- Özel hastanelerde “ilave ücret” adı altında alınan bıçak 
parasını,

4- Vicdanın, ahlâkın, insanlığın sıfır noktası “istisnai sağlık 
hizmetleri”ni,

5- “Yeşil alan uygulaması” adı altında acil servislerin bile 
paralı hale getirilmesini,

6- Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 663 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı’nın 
sağlık hizmeti sunumundan çekilerek sağlık holdinge 
dönüşmesini,

7- Devlet hastanelerini şirket hastanelerine dönüştüren 
kamu hastane birliklerini,

8- Kamu-özel ortaklığı adı altında riski devletin alıp kârı 
yerli/yabancı tekellerin/konsorsiyumların toplayacağı, 
katrilyonlarca liralık soygunu,

9- Kamu sağlık bütçesinin özel hastanelere peşkeş 
çekilmesini,

10- Sağlık hizmetlerinin meta haline getirilmesini, sağlık 
alanının piyasanın vahşi koşullarına terk edilmesini, sağlıkta 
özelleştirmeyi oylamış ve reddetmiştir.

TBSHM,  sonradan yapılacak katkılarla birlikte hep birlikte 
çoğaltmak üzere, sağlıkla ilgili temel görüşlerini şu şekilde 
belirlemiştir:

1- Sağlık, bütün insanların doğuştan kazandığı temel bir 
haktır.

2- Sağlık hizmetleri herkes için eşit, ulaşılabilir, nitelikli ve 
parasız olmalıdır.

3- Bütün sağlık harcamaları, başkaca hiçbir katkı-katılım 
payı, ilave ücret, sağlık primi koşulu olmadan genel 
vergilerden karşılanmalıdır.

4- Odağında kâr değil toplumsal yarar, piyasa değil insan 
olan kamu sağlık hizmetleri devletin vazgeçilmez ve zorunlu 
görevidir.

5- Sağlık örgütlenmesinin her düzeyleri toplum katılımına 
açık olmalıdır.

6- Bedensel, ruhsal ve sosyal bir iyilik hali olan sağlığın 
korunup geliştirilebilmesi için koruyucu sağlık hizmetlerine 
öncelik verilmelidir.

7- Sağlık için ayrılan bütün kamusal kaynaklar kamu sağlık 
sistemi için kullanılmalıdır.

TÜRKİYE BÜYÜK SAĞLIK HAKKI MECLİSİ AÇILDI
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8- Sağlıkta taşeron çalışma yasaklanmalıdır.

9- Bütün sağlık emekçileri güvenceli istihdam, insanca 
yaşayabilecekleri ve emekliliğe yansıyan güvenceli 
ücret ve grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklara 
kavuşturulmalıdır.

10- Sağlık çalışanlarının mesleki bağımsızlıklarını yok 
eden her türlü idari-mali kısıtlamalara son verilmeli; 
kamuda performansa dayalı döner sermaye, özelde ciro 
baskısı gibi sağlık mesleklerinin insani doğasına aykırı olan 
uygulamalardan vazgeçilmelidir.

Meclisimiz;

Başta GSS, 663 sayılı KHK ve KHB olmak üzere uygulanan 
sağlık politikalarından doğan ve doğabilecek mağduriyetler 
ve politikalara karşı yürütülecek sağlık hakkı mücadelesine 
ilişkin birlikte mücadele kararlılığını göstermiştir.

Bu çerçevede;

•  İl sağlık hakkı meclislerinin bütün Türkiye sathında 
kuruluş çalışmalarına hız verilmesine, var olanların 
genişletilmesine,

•  Hazırlanmış olan ve hazırlanacak yazılı, görsel 
materyallerle halkın bilgilendirilmesi için etkin bir 
faaliyet yürütülmesine,

•  Mağduriyetlerin izlenerek raporlandırılmasına, belli 
periyotlarla kamuoyu ile paylaşılmasına,

•  Prim, katkı-katılım payı ve ilave ücretlerin olmadığı 
nitelikli, ulaşılabilir sağlık hakkı ile Türkiye’deki 
herkesin güvenceli iş ve güvenceli gelir hakkı için imza 
kampanyaları, referandum, mitingler, grevler de dahil 
yerel ve merkezi eylemler yapılmasına, 14 Mart Sağlık 
Haftası’nda illerde sağlık müdürlükleri, Ankara’da 
Sağlık Bakanlığı önüne yürünerek taleplerin dile 
getirilmesine,

karar vermiştir.

Bu talepler için emekçileri, halkı, halkın örgütlü 
kurumlarını “Herkese Eşit, Parasız Sağlık Birleşik 
Mücadelesi”ne katılmaya davet ediyoruz.

TÜRKİYE BÜYÜK SAĞLIK HAKKI MECLİSİ

19 yıldır devam eden Sivas katliamı 
davasında mahkeme, zamanaşımı 
kararı vererek davayı düşürdü. 
Duruşma devam ederken Adliye 
önünde TMMOB’nin de aralarında 
bulunduğu emek-meslek örgütleri, 
siyasi partiler, PSAKD, Alevi 
Federasyonu kitlesel biçimde yer 
aldı.

2 Temmuz 1993 yılında Madımak 
Oteli’nde 35 kişinin yakılarak 
öldürülmesi sonucu açılan davanın 
13 Mart 2012 Salı günü görülen 
duruşmasında zamanaşımı talebi 
karara bağ land ı .  Ankara 11. 
Ağır Ceza Mahkemesi 19 yıldır 

sonuçlandırılamayan tarihi Sivas davasında “İnsanlık Suçunu” kamu görevlileri yönünden kabul ederken, sivil sanıklar 
yönünden kabul etmedi. 

Kararın açıklanması sonrası, binlerce kişi zaman aşımını protesto etmek için yürüyüşe geçti. Emniyet güçleri yürüyüşe 
gaz bombası ile müdahalede bulundu. 

İNSANLIK SUÇUNA 
ZAMAN AŞIMI...
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MİLYONLAR ADALET İSTİYOR
Aralarında TMMOB, DİSK, KESK, TTB’nin de yer aldığı 
emek-meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi 
partiler, Özel Yetkili Mahkemeler ve Terörle Mücadele 
Kanunu`nun kaldırılması için “Milyonlar Adalet İstiyor” adlı 
bir inisiyatif kurdu. İnisiyatifin oluşumu 16 Mart Cuma günü 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde düzenlenen 
bir basın toplantısıyla açıklandı. 

TMMOB adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
katıldığı basın toplantısında “Milyonlar Adalet İstiyor” adı 
altında bir araya gelen örgütler adına deklarasyonu KESK 
Başkanı Lami Özgen okudu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 3 
Nisan günü faşistlerin satırlı saldırısına uğrayan, sonra da okul 
yönetimi tarafından “tedbiren” okula alınmayan öğrenciler, 

11 İŞÇİ İÇİN SAAT 11.00’DE 
11 DAKİKA ANMA EYLEMİ…

Esenyurt’ta çalıştıkları inşaat şantiyesinde konakladıkları çadırların 
yanması sonucu hayatını kaybeden 11 işçi için TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Tabip Odası’nın tüm birimlerinde 
16 Mart Cuma günü “11 işçi için saat 11.00`de 11 Dakika” 
sloganıyla anma etkinliği düzenlendi. 

MMO İstanbul Şube’de saygı duruşu ile başlayan anma toplantısında 
konuşan Şube Başkanı Zeki Arslan,  işçiler yanarken seyreden, 

madenlerde, Davutpaşa’da, Ümraniye’de, OSTİM’de ve daha 
sayısız iş cinayeti yaşanırken seyreden bir siyasi iktidarla karşı karşıya 
olunduğunu belirterek, iş cinayetlerini normalmiş gibi göstermeye 
çalışanlara karşı işçi ve emekçilerin her türlü platformda yürüttükleri 
mücadeleye destek olacaklarını ifade etti.

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı da yaptığı konuşmada, iş 
kazalarının bu iktidar döneminde rekor üstüne rekor kırdığını 
belirterek, kavram olarak iş kazası kavramının da kendileri 
tarafından artık kullanılmadığını, çünkü bu kazaların düpedüz 
“iş cinayeti” olduğunu söyledi. Neoliberal politikaların en sadık 
uygulayıcısı AKP Hükümetinin buna karşı en küçük bir önlem 
almadığını, ülkemizde insan canının her şeyden ucuz olduğunu 
belirten Soğancı, “Maalesef işçiler ölüyor ve bakanlık seyrediyor. Biz 
bu konuda defalarca rapor hazırlamış bir örgütüz. Her bakana ‘Siz 
tarihe döneminde en çok işçi ölümü olan bakan olarak geçeceksiniz’ 
dedik. Ancak maalesef her gelen bakan bir öncekinin  rekorunu 
geçiyor. Bu durumun önüne geçilmelidir. Derhal kapsamlı bir 
yasal düzenleme için tüm meslek örgütlerine, sendikalara kulak 
verilmelidir” diye konuştu.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen de, iş kazalarının cinayet ve 
katliam gibi gerçekleşmeye başlamasına dikkat çekerek, bu açıdan 
anma etkinliğinin çok anlamlı olduğunu ifade etti. 

6 Nisan’da fakülte önünde kitlesel bir basın açıklaması 
düzenleyerek, “açık ders” yaptılar. Eyleme aralarında 
TMMOB’nin de yer aldığı demokratik kitle örgütleri, siyasi 
partiler ve akademisyenler destek verdi. 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 3 Nisan’da karşıt görüşlü 
öğrencilerin saldırısına uğrayan devrimci-demokrat öğrenciler 
hakkında disiplin soruşturması başlatılarak, soruşturma 
tamamlanana kadar “tedbiren okula alınmama” kararı 
uygulanması basın açıklamasıyla protesto edildi. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan, Genel Sekreter N. Hakan 
Genç’in de katıldığı basın açıklamasında, öğrencilerin eğitim 
haklarının ellerinden alınması, vize sınavlarına girmelerinin 
engellenmesi kınandı. 

Basın açıklaması sonrası fakülte önünde yapılan ilk dersi ise 
Sibel Özbudun “üniversite ve disiplin” konusunda verdi.

DTCF’DEN UZAKLAŞTIRILAN ÖĞRENCİLERİN EYLEMİNE DESTEK... 
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE

ANKARA

İlgi: 13 Şubat 2012 tarih ve B.15.0.HKM.10.01/814-2215 
sayılı yazınız.

“Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı Taslağı” geneli, maddeleri 
ve ikincil mevzuat açısından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 
Yapılan değerlendirme sonucu oluşan kanaatimiz şu 
şekildedir.  

4628 sayılı ve bu Kanun’un amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, 
sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde 
tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında 
özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali 
açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının 
oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve 
denetimin sağlanması olarak tanımlanmış; Kanun’un 
en önemli gerekçeleri ise arz güvenliğinin sağlanması ve 
finansman sorununun çözülmesi olarak gösterilmiştir.

4628 sayılı Kanun’un uygulamaya konulduğu 2001 yılından 
bu yana, elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında kamu 
yararının gerektirdiği herhangi bir gelişme olmadığı gibi, 
dışa bağımlılık artmış, kayıp/kaçak oranlarında bir azalma 
olmamış  ve aboneler fahiş fiyattan enerji tüketmek zorunda 
bırakılmıştır. Borsa adı altında sürdürülen piyasa faaliyetleri 
içerisinde, elektrik enerjisinin kilovat saati 2 lira gibi akıl dışı 
rakamlara ulaşabilmiştir.

Üretim ve dağıtım yatırımlarında ikincil mevzuatın gereği 
kamu denetimden vazgeçilmesinde yaşanan ısrar sonucunda 
(en son yaşanan Gökdere Köprülü Barajı olayı gibi) arzu 
edilmeyen olaylar yaşanmaktadır. Sonuç olarak mal ve 
özellikle can kayıpları ile karşılaşılmakta ve gereksiz kaynak 
israfına da neden olunmaktadır. 

Özel sektöre bırakılan üretim tesisleri ve devredilen dağıtım 
bölgelerinde kamu adına yapılan yatırımlar fiziki, ekonomik 
ve teknik yönden denetimsiz bırakılarak, işleyiş tamamen kar 
amacıyla hareket eden şirketlerin tercihine bırakılmıştır. 

Denetimlerin kamu elinden alınarak özel şirketlere 
devredilmesine yönelik olarak, tarafımızdan açılan davalar 
için, Danıştay’ın Anayasa’ya aykırı olduğuna dair gerekçeli 
kararlar verdiği bilinmektedir. Bu durumda, Anayasa’ya 
aykırılığı yüksek yargı organı tarafından tespit edilmiş 
olan bir konuda ısrarlı bir şekilde yeni Kanun maddeleri 
tanımlanmasını ve yürürlüğe konulmak istenmesini, 
hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan bir tutum olarak 
değerlendiriyoruz.

Elektrik enerjisinin kullanımı toplumun vazgeçilmez ortak 
gereksinimlerindendir. Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi 
ve dağıtımı kamu hizmeti niteliği taşıyıp, kamusal bir faaliyet 
olarak sürdürülmesi de zorunludur. Bu anlamda da merkezi 
bir planlamayı gerekli kılmaktadır. 4628 sayılı Kanun, bu 
amaca hizmet etmediği gibi, dışa bağımlılığı ve fiyatları 
artırmış, içinden çıkılamaz sorunlar yumağı haline getirmiş 
ve yeni bir taslak kanunun hazırlanması zorunluluğunu 
doğurmuştur. Ancak 4628 sayılı Kanun’dan farkı bulunmayan 
bu kanun taslağının da herhangi bir soruna çözüm olmayacağı 
ve sorunların katlanarak artmasına neden olacağı açıktır.

Yaşanmış ve yaşanmakta olan süreçten de anlaşılacağı 
üzere, bu kaygıları giderecek ve sorunları çözecek olan yasal 
düzenlemelerin kamu yararı anlayışı içinde ele alınması ve 
tarafların katılımı ile hazırlanması gerekmektedir.

Gereği için bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter

“ELEKTRİK PİYASASI KANUNU TASARISI TASLAĞI” ÜZERİNE 
TMMOB GÖRÜŞÜ BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

“Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı Taslağı” üzerine TMMOB görüşü 6 Mart 2012 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’na gönderildi.
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T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne

ANKARA

Konu: Şantiye Şefliği hk.

İlgi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü’nün 5 Mart 2012 tarih ve B.09.0.MHG.0.11.0
0.00.335.05.02/451 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile Eskişehir Ticaret Odası İnşaat ve Taahhüt İşleri 
Meslek Komitesi’nin Bakanlığa göndermiş olduğu yazı ve 
içeriğindeki “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye 
Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” 
hakkındaki görüş ve önerileri tarafımıza iletilmekte ve 
Bakanlıkça yapılan düzenlemeler esnasında söz konusu 
yazının da dikkate alınacağı ifade edilerek; yıllık olarak 
düzenlenen yapı ruhsatı sayısı ve buna bağlı olarak yapı 
büyüklükleri  ile şantiye şefliğini üstlenebilecek teknik 
eleman sayısı arasında bir değerlendirme yapılabilmesi 
için, Birliğimizce bir çalışma yapılarak,  görüş ve 
değerlendirmelerimizle birlikte Bakanlığa iletilmesi talep 
edilmektedir.

Eskişehir Ticaret Odası İnşaat ve Taahhüt İşleri Meslek 
Komitesi; Eskişehir ilinde 2011 yılında düzenlenen yapı 
ruhsatı sayısı ve faaliyette bulunan Meslek Odalarının üye 
sayıları üzerinden bir takım çıkarımlarla ildeki mühendis ve 
mimar sayısının üstlenilmesi gereken şantiye şefliği sayısına 
yeterli gelmeyeceğini iddia etmekte ve bu iddia üzerinden 
“Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve 
Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik”in 5 ve 13. 
maddeleri ile hükme bağlanan yapı adedi ve yapı alanı 
sınırlamalarının kaldırılmasını, şantiye şefliği hizmetinin 
tekniker ve teknik öğretmenlerce yapılabilmesini, 1.000 
m2’nin altındaki yapılarda ise şantiye şefi zorunluluğunun 
tamamen kaldırılmasını talep etmektedir.

Şantiye şefi, en genel tanımıyla yapım işini üstlenen yapı 
müteahhidinin meslek mensubu olmaması halinde yapım 
işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan meslek 
erbabıdır. Ülkemizdeki yapı stokunun durumuna ilişkin 
tespit ve değerlendirmelerde en önemli sorunun yapım 
sürecinin sağlıklı işletilememesi ve denetlenememesi 
olduğu değerlendirilmektedir. Ülkemizde her yıl il bazında 

alınan yapı ruhsatları incelendiğinde yaklaşık %70’inin 3. 
Sınıf yapılar olduğu ve büyük bir çoğunluğunun ise 1.000-
1.500 m2 toplam inşaat alanına sahip olduğu görülmektedir. 
Hal böyleyken toplam inşaat alanı 1.000 m2’nin altında 
olan yapılarda şantiye şefi zorunluluğu kaldırılsın demek 
imalat süreci geçmişte olduğu gibi bugün de kendi haline 
bırakılsın demektir ki, TMMOB ve Birliğimize bağlı ilgili 
Odalar olarak böylesi bir öneriyi kabul etmemiz mümkün 
değildir.

Eskişehir Ticaret Odası bir yandan mühendis, mimar 
sayısının yetersizliğinden bahisle tekniker ve teknik 
öğretmenlerin de şantiye şefi olabilmesini önerirken diğer 
yandan şantiye şefliği hizmetleri için getirilen yapı alanı 
ve yapı adedi sınırlarının kaldırılmasını önermektedir. Yapı 
alanı ve adedine ilişkin sınırlamanın kaldırılması halinde, 
ifade edilen mühendis mimar sayısının yetersizliğinin 
ortadan kalkacağı açıktır.

Benzer şekilde, bir taraftan inşaat mühendisliği meslek 
disiplini dışında kalan mühendislik disiplinlerinin şantiye 
şefliği yapması eleştirilirken, diğer taraftan tekniker 
ve teknik öğretmenlerin şantiye şefliği hizmetlerini 
vermesi gerektiğini savunmak önerilerin ciddiyetinin 
sorgulanmasına neden olmaktadır.

Bu bağlamda Eskişehir Ticaret Odası’nın mesleki bilimsel 
bir altyapıya dayanmayan çözüm önerilerini palyatif 
bulduğumuzu üzülerek ifade etmek isteriz. Öte yandan 
TMMOB olarak her platformda dile getirdiğimiz bir hususu 
burada bir kez daha ifade etmekte yarar görüyoruz.

Şantiye şefliği hizmeti;  Yapım yönetimi veya mühendislik,  
mimarlık hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın plan, 
proje, resim ve hesaplarına, fen ve sanat kurallarına, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği esaslarına, genel şantiye organizasyonu 
işlerine dair teknik mevzuata uygun olarak yürütülmesi 
ve denetlenmesi işidir. Bu anlamda Şantiye şefliği bir 
mühendislik ve mimarlık görevi olup, bu görevin teknik 
öğretmenlere ve teknikerlere yaptırılmasının düşünülmesi 
mimarlık mühendislik alanına müdahale niteliğinde olup 
uzmanlık ayrımına aykırıdır. 

Ancak ihtiyaç duyulması halinde; yapım işinin niteliğine 
bağlı olarak, şantiye organizasyonunun tamamından 
sorumlu olan şantiye şefi mimar ya da mühendislerin sevk 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA 
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ ÜZERİNE YAZI GÖNDERİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yıllık olarak düzenlenen yapı ruhsatı sayısı ve buna bağlı olarak yapı büyüklükleri ile 
şantiye şefliğini üstlenebilecek teknik eleman sayısı arasında bir değerlendirme yapılabilmesi için TMMOB’den istediği 
bilgiler Bakanlığa 14 Mart 2012 tarihinde gönderildi.
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ve idaresi altında yardımcı teknik eleman olarak çalışacak 
tekniker ve teknik öğretmenlerin istihdam edilmesi 
doğaldır.

Birliğimize bağlı ilgili Odalarımızca, Eskişehir ilimiz de 
olmak üzere ülke genelinde mühendis ve mimar sayıları 
ile ilgili yapılan çalışma ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bu 
çalışmadan da görülebileceği üzere ülke genelinde mühendis 
ve mimar sayısı, üstlenilecek şantiye şefliği sayısını ve hatta 
oldukça fazlasını rahatlıkla karşılayabilecek düzeydedir.

İlgi yazı ekinde yer alan Eskişehir Ticaret Odası yazısında 
belirtilen 2011 yılına ait yapı ruhsatı adetleri ile tarafımızca 
düzenlenen sicil durum belgesi adetleri ile kontrol edilen 
yapı ruhsatı adedi arasında tutarsızlık olduğu görülünce; 
konu hakkında 8 Mart 2012 tarihinde ilgili idarelerin 
yetkilileri ile Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi ve İnşaat 
Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi yöneticilerinin yapmış 
olduğu toplantılar sonucunda; idarelerce yapı ruhsatları 
sayılarının parsele esas değil, blok sayısına esas verilmiş 
olduğu anlaşılmaktadır. Oysa tarafımızca düzenlenen 
sicil durum belgeleri, mevzuat hükümleri göz önünde 
bulundurularak, parsel ve üye sicil bazlı olduğundan, sağlıklı 
ve güvenilir bilgileri sayısal olarak da içerdiği açıktır.

Söz konusu yakınmaların dile getirildiği Eskişehir İli 
özelinde bir örnekleme yapılacak olursa; 2011 yılında 
düzenlenen yapı projesine ait sicil durum belgesi sayısı 
2.753 ve yapı alanı da 2.872.417,70 m2’dir. 2011 yılı 
itibariyle Eskişehir ilinde şantiye şefliği üstlenebilecek 
toplam mimar - mühendis sayısı ise 999 olup; mevcut 
durumda ortalama 3 şantiye şefliği mimar ve mühendislerce 
üstlenilebilecek durumdadır. Ayrıca, 2011 yılı itibariyle, her 
bir mimar ve mühendisin 5’er adet sorumluluk üstlendiği 
varsayılsa, toplam 4.995 adet yapım işinin şantiye şefliğinin 
Eskişehir ilinde bulunan mimar ve mühendisler tarafından 
üstlenilmesi mümkündür.

Yukarıdaki örneklemeden ve ekli çalışmadan da anlaşılacağı 
üzere; tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek olan yapım 
işlerine yönelik şantiye şefliği hizmetlerinin mimar ve 
mühendislerce üstlenilmesinde; mevzuatta belirtilen adet 
ve alan sınırlandırmaları açısından bir sorun bulunmamakta 
tam aksine çok daha fazlasını karşılayabilecek mimar 
ve mühendis kapasitesine sahip olunduğu açıkça 
görülmektedir. TUİK tarafından 1 Mart 2012 tarihinde 
yayımlanan yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerine 
ilişkin istatistik verileri dikkate alındığında 2011 yılında 
idareler tarafından düzenlenen yapı ruhsatı sayısı 100.327, 
toplam alan 123.639.732 m²’dir. Bu tarih itibariyle tüm 
Türkiye’de şantiye şefliği üstlenebilecek toplam mimar 
- mühendis sayısı da 81.260 olup, bu miktarları rahatlıkla 
karşılayabilecek düzeydedir.

Ayrıca, Eskişehir Ticaret Odasının söz konusu yazısında 
açıkça ifade edilmemekle birlikte, mühendis ve mimarlar 
tarafından yürütülecek şantiye şefliği hizmetlerinin 
inşaat maliyetlerini yükselteceği kaygısının taşındığı 
anlaşılmaktadır. Oysa inşaat maliyetleri içerisinde, şantiye 
şefliği hizmetine ayrılan payın önemsenmeyecek kadar 
az olduğu malum olup, nitelikli mühendislik-mimarlık  
hizmeti alınmak isteniyorsa, bedelinin ödenmesi de 
kaçınılmazdır. 

Diğer taraftan, Bakanlıkça da çok doğru olarak dile 
getirildiği gibi; topraklarının % 98’i çeşitli derecelerde 
deprem kuşağında olan ve nüfusunun da % 96’sı bu 
alanlarda yaşayan ülkemizde; sağlıklı, güvenli, afetlere 
dayanıklı ve sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması 
amacıyla gerçekleştirilecek olan bir yapı üretim ve  denetim 
sürecinde; yapım yönetimi veya mühendislik, mimarlık 
hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın; plan, proje, 
resim ve hesaplarına, fen ve sanat kurallarına, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği esaslarına, genel şantiye organizasyonu 
işlerine dair teknik mevzuata uygun olarak yürütülmesi 
ve denetlenmesi esasında verilecek olan mimarlık - 
mühendislik hizmeti karşılığı olan önemsenmemesi gereken 
böylesi maliyetlerin; yapı üretim sürecinin vazgeçilmez 
bir parçası olan şantiye şefliğine konu edilmesi çok da 
anlaşılabilir değildir. 

“Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve 
Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik”in şantiye 
şefliği hizmetlerini düzenleyen hükümleri 01.01.2012 
tarihinde yürürlüğe girmiş olup henüz çok yenidir. Bu 
anlamda uygulama sürecinde bazı sorunlarla karşılaşılması 
da mümkündür. 

Ancak bu sorunları gerçekliğe dayanmayan bilgilerle, 
bilinçli ya da bilinçsiz olarak gereğinden fazla büyüterek; 
yapılmak istenen alan düzenleme çalışmalarını tamamen 
yok etmeye çalışmak yerine “sistemin nasıl daha sağlıklı 
işletilebileceği” sorusuna yanıt aramak daha anlamlı 
olacaktır.

Bakanl ığ ın ız ın şant iye  şef l iğ i  a lan ına yönel ik 
düzenlemelerinde, gerçekçi olmayan yaklaşımlarla üretilen 
öneriler yerine bilimsel verilerle oluşturulacak çalışmaları 
gündemine alacağına olan inancımızla, TMMOB ve ilgili 
bağlı Odalarımız olarak yapılacak çalışmalarda her zaman 
aktif rol alabileceğimizi bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter



41 birlik haberleri

Esenyurt’ta 11 Mart 2012 tarihinde 11 insanımızı şantiye 
kamp alanında çıkan yangın sonucunda kaybetmiş 
bulunuyoruz. Acımız büyüktür. Bu facianın sorumlularının 
ortaya çıkarılması, benzer facialar yaşanmaması ve işçilerin 
sağlıklı ve güvenli şartlarda barınmasının sağlanabilmesi için 
aşağıdaki raporu kamuoyuyla paylaşmayı görev biliyoruz. 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak 12 Mart 
2012 tarihinde Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İnşaat 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Mimarlar Odası 
Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliğinden bir inceleme grubu 
oluşturulmuştur. Heyetin inceleme yapabilmesi için 12 Mart 
günü savcılığa dilekçe verilmiştir. Sözlü olarak savcılıktan 
‘inceleme yapılabileceği’ cevabı alınması üzerine olay yerine 
hareket edilmiştir. Ancak söz konusu inceleme 14 Mart 
tarihine kadar çeşitli gerekçelerle engellenmiş, bu tarihten 
sonra yapılabilmiştir.

Olay Özeti: 11 Mart 2012 tarihinde saat 21.00 sıralarında eski 
Tatilya eğlence merkezinin bulunduğu yerde yapılmakta olan 
300.000 m² inşaat alanlı Marmara Park AVM Şantiyesi?nde 
çalışan işçilerin bir bölümünün kaldığı kamp alanında 
yangın çıkmış, yangında 3 çadır yanmış ve 11 işçi hayatını 
kaybetmiştir. Hayatını kaybeden işçilerin isimleri aşağıdaki 
gibidir.

Ege Bayram Pehlivan (48), Çetin Coşkun (42), Seyfettin 
Topal (38), Abdurrahman Demir (42), Sevdin Özen (28), 
İsa Topal (22), Ahmet Yağal (30), Barış Kıyak (30), Hakim 
Alican (46), Fatih Acun (24), ve Ahmet Keskin (47).Yatırım 
hacmi 220 milyon euro olan Marmara Park AVM?nin 
ortakları ise Ece Türkiye, Deutche Bank?ın yatırım şirketi 
DWS, Finansbank, İş GYO ve Kayı İnşaat firmalarıdır.  
Ece Türkiye, 16 ülkede faaliyet yürüten ve 2000 yılında 
Türkiye?de faaliyete başlayan dünya çapında 137 Türkiye?de 
ise 10 AVM yöneten bir şirkettir. Kayı inşaat ise 1991 yılında 
kurulan, 2006 yılından itibaren enerji sektörüne giren ve 
25 farklı bölgede yatırım yapan büyük ölçekli bir firmadır. 
AVM?nin inşaatı 1 Mart 2011?de başlamış yaklaşık dört bin 
işçi çalıştırılarak yürütülmüştür. 

İnşaat sektörü, tüm kenti bir şantiye alanına dönüştüren bir 
sektördür. Dağınık çalışma alanı ve esnek çalışma biçimleri 

ile denetimin güçlükle gerçekleştiği bir yapı arz etmektedir. 
İşçilerin önemli bir kısmı taşeron firmaların günlük ya da 
belirli süreyle çalıştırdığı bireylerden oluşmaktadır. Göçmen 
işçilerin de sıkça rastlandığı bir alandır. İşçilerin çalışma 
yerleri ile barındıkları yerler aynı derecede korunaksız ve 
çoğu zaman içiçe geçmiştir. Yangının yaşandığı kamp alanında 
da 20-30 işçinin aynı anda ranza sistemiyle barınması, söz 
konusu sistemin tipik bir örneğidir. İşçilerin ücretleri ise 
genellikle günlük çalışmalarının bedeli olarak yevmiye 
şeklinde ödenmektedir. Sigortaları ise sektörün esnek emek 
sürecinden beslenen bir yapının doğal sonucu olarak oldukça 
belirsizdir. Söz konusu olayda da örneği görülen işçilerin kaza 
sonrasında sigortalanması yine oldukça tipik bir durumdur. 11 
işçinin yaşamını yitirmesi ders olmalı, yaşanan bu ?iş cinayeti? 
son olmalı, hükümet ve yerel yönetimler acilen önlem almalı, 
meslek örgütleri ve sendikalarla tüm süreç paylaşılmalı yeni 
bir yasal düzenleme tüm tarafları içine alacak şekilde ele 
alınmalıdır. 

ÖNERİLER 

•   Şantiye ve işçilerin barınmasına yönelik planlanan alanların 
yönetmelik, tüzük ve yasalar çerçevesinde projelendirilmesi 
sağlanmalı, ilgili kurumlar tarafından proje onaylanmalı ve 
faaliyete geçmeden önce projeye bağlılığı denetlenerek ruhsat 
verilmek suretiyle şantiyelerin ve işçilerin kalacağı kamp 
alanlarının kullanılmasına müsaade edilmelidir. 

•  Yapı denetim görevinin yasada müteahhit firma tarafından 
anlaşılan özel şirketlere bırakılmış olması bir handikaptır. Yapı 
denetiminin inşaat şirketlerinden bağımsız olarak ve kamusal 
olarak yapılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

•   İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin işverene 
ekonomik ve özlük hakları açısından bağlı olması da bu 
uzmanların görevlerini yeterli şekilde yerine getirmesi önünde 
engeldir. Mesleki bağımsızlığı sağlayacak düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

•   Devlet birimlerinin (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Belediye, İtfaiye) denetimleri ve yaptırımları artırılmalıdır. 

•  İşçilerin çalışma ve barınma koşulları üzerinde söz ve karar 
sahibi olmaları sağlanmalıdır.  

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

İSTANBUL İKK: 
YANAN 11 İŞÇİ KÂR HIRSININ VE DENETİMSİZLİĞİN KURBANIDIR

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, 11 Mart 2012 tarihinde Esenyurt’ta bir inşaat şantiyesinin kamp alanında 
çıkan ve 11 işçinin ölümüne yol açan yangınla ilgili incelemeleri sonrası tespit ve önerilerini rapor haline getirerek 21 
Mart 2012 tarihinde kamuoyuyla paylaştı. 
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....2012 10 ÖLÜ HABERİ ......2012 11 ÖLÜ HABERİ 

2 NİSAN 2012 ESKİŞEHİRDE MADENDE GÖÇÜK 
4 İŞÇİ ÖLDÜ 

3 NİSAN 2012 ERZURUMDA TEDAŞ İŞÇİLERİ SUDA 
BOĞULDU 5 İŞÇİ ÖLDÜ 

4 NİSAN 2012 HABER BİLE OLMADILAR 5 NİSAN 
2012 TUZLADA PATLAMA 2 İŞÇİ ÖLDÜ 

6 NİSAN ????????

2008 yılında iş kazaları sonucu 865 işçi hayatını kaybetti, 

2009 yılında iş kazaları sonucu 1.171 işçi hayatını kaybetti, 

2010 yılında iş kazaları sonucu 1.434 işçi hayatını kaybetti, 

2011 yılı henüz SGK açıklama yapmadı, ancak 1.600 civarında 
işçinin hayatını kaybettiğinin açıklanması bekleniyor, 2012 
yılı YA BÖYLE GİDERSE ..

İşyerleri can alıyor, alınmayan önlemler can alıyor. İş 
kazalarından ölümler her yıl artıyor. 2008 yılından 2011 yılına 
iş kazalarından ölüm neredeyse 2 katına çıktı. 2012 yılında 
işçiler 5’er 5’er, 10’ar, 10’ar ölüyor, ya böyle giderse 

Hayır böyle gitmemeli, iş kazalarından, meslek hastalıklarından 
kimse ölmemeli,

Çok mu zor, Hayır

İngiltere’de her 100.000 çalışandan 0.7 si

İsveç’de her 100.000 çalışandan 1.4’ü

İsviçre’de her 100.000 çalışandan 1.5si

Norveç’de her 100.000 çalışandan 1.4’ü

Almanya’da her 100.000 çalışandan 2.9’u

Fransa’da her 100.000 çalışandan 3.5’i

Yunanistan’da her 100.000 çalışandan 5’i

Bulgaristan’da Her 100.000 çalışandan 6sı

Güney Kıbrıs’ta her 100.000 çalışandan 7’si

İş kazalarından hayatını kaybederken Türkiye’de her 100.000 
çalışandan 17’si iş kazalarından hayatını kaybediyor.

İş kazalarının en önemli nedeni işyerlerinde alınmayan 
önlemlerdir.

 Çünkü alınmayan önlemlerin bir yaptırımı yok, işyerleri 
denetlenmiyor, alınmayan önlemler için yaptırım yok. Uygun 
önlemler alındığında, işçi dikkatsiz de çalışsa iş kazaları 
olmaz.

Ölümler bazen kamuoyuna mal oluyor, hükümetler, 
mevzuatta değişiklik yapıyor, tasarılar konuşuluyor, sonra 
her şey unutulup gidiyor,

Hani şu günlerde İş Sağlığı Güvenliği Yasa Tasarısı çok 
konuşuluyor ya, hani taslak hazırlanıp TBMM’ye gönderildi 
ya, bu tasarı Tuzla’da iş kazalarının gündemde olduğu 2008 
yılında hazırlandı, 4 yıl sağda, solda bekletildi, 4 yıl sonra, 
Esenyurt ölümlerinden sonra TBMM’ye gönderildi.

Tuzla kazalarının olduğu dönemde, işyerlerinin Çalışma 
Bakanlığından alması gereken İşletme Belgesi Zorunluluğu 
kaldırıldı, İşletme Belgesi işyerlerinde yapılan denetimler 
sonucu, iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu 
gösteren bir belge idi, Çalışma Bakanlığı eski düzenlemeyi 
kaldırarak, bu zorunluluğun yalnızca 50’nin üzerinde işçi 
çalıştırılan işyerleri için sürmesine, diğer işyerlerinde bu 
zorunluluğun olmamasına dair bir düzenleme getirdi. 
Ölümlerin artmasındaki nedenlerden birisi de budur. Şu 
anda TBMM’de bulunan taslakta ise bu zorunluluk yer 
almıyor bile.

2003 yılında çıkartılan İş kanununda 2008 yılında, 2010 
yılında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik değişiklikler yapıldı, 
ama ölümler azalmadı ve sürekli olarak arttı. 

Canları yananlar işçiler, ama yasal düzenlemelerde, işçilerin, 
işçi örgütlerinin, sendikaların görüşleri önemsenmiyor.

İş sağlığı güvenliğinin sağlanması için işyerlerinde alınacak 
önlemler mühendislik hizmetidir, ancak düzenlemeler 
yapılırken, Mühendislerin, Mimarların örgütü TMMOB’nin 
görüşleri önemsenmiyor.

İş sağlığı güvenliğinin sağlanması için işyerlerinde yapılacakların 
hekimlik hizmetidir ancak düzenlemeler yapılırken, 
hekimlerin örgütü TTB’nin görüşleri önemsenmiyor.

Sendikaların, meslek örgütlerinin görüşleri önemsenmeden 
yapılacak düzenlemeler hiçbir derde deva olmayacaktır.

İşyerleri denetlenmiyor, her 100 işyerinden 3’ünün 
denetlendiği bir ortamda, iş kazaları azalmayacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği yönünden mevcut olan eksikliklere 
ceza uygulanmıyor, iş kazaları azalmayacaktır.

İlköğretimden, Üniversiteye hemen hemen eğitimin 
tüm kademelerinde iş sağlığına güvenliğine ilişkin eğitim 
verilmemekte, böyle bir ortamda iş kazaları azalmayacaktır.

ANKARA İKK: İŞ KAZALARI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR
 TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, iş kazaları üzerine 10 Nisan 2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Odağında İnsan Olan, Doğaya Saygılı, Halkın Karar Süreçlerine 
Katıldığı,  İnsanları Yerinden Etmeyen, Kent Planlarıyla Uyumlu,  
Kültürel Ve Tarihsel Mirası Geleceğe Taşıyan, Sadece Fiziki 
Çevrenin Değil, Sosyal Ve Kültürel Çevrenin Yaşam Kalitesinin 
De Yükseltildiği Kent Yenileme, Sağlıklaştırma (Kentsel Dönüşüm) 
Projelerini Destekliyoruz.

Kamuoyunda Kentsel Dönüşüm adıyla anılan Kentsel yenileme, 
sağlıklaştırma çalışmaları uzun bir süredir kentimizin gündeminde 
yer almaktadır.  1/25000 İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı 
Revizyonu plan kararları ile belirlenen ‘Sağlıklaştırma- Yenileme 
Program Alanları’ çerçevesinde belirlenen 18 adet bölge,  
kapsamlı ve bütüncül bir planlamanın parçası olarak, mevzuat 
ve planlama açısından bütünsellik içinde ele alınarak İzmir 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kentsel Dönüşüm Daire 
Başkanlığı’nca hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. 

Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın yapmış 
olduğu “helikopter gezisi” sonucu 25 kentsel dönüşüm bölgesinin 
belirlendiği ve kentsel dönüşümün İzmir’den başlatılacağı haberleri 
basınımızda yer aldı. İzmir Büyükşehir bünyesinde var olan 
çalışmaların yanı sıra yapılan bu açıklamalar bazı belirsizliklere 
yol açmıştır. Kentsel dönüşümü, sadece yasa dışı ya da yıpranmış 
yapıların yıkılarak daha yüksek yapılarla fiziksel olarak yenilenmesi 
olarak algılayan anlayış büyük sorunlar taşımaktadır.  Bu nedenle 
Uzman odalarımızın mesleki alanlarına giren kentsel yenileme 
ve sağlıklaştırma konusunda komu oyunu bilgilendirme ihtiyacı 
doğmuştur. 

Kentlerimizin öncelikli sorunu; sağlıksız ve güvensiz mevcut 
yapı stokunun ve yerleşim alanlarının nasıl daha güvenli, 
sağlıklı, standartları yüksek nitelikli yapılara ve yaşam alanlarına 
dönüştürüleceği sorunudur. 

Kısaca kentsel dönüşüm olarak adlandırılan kentsel yenileme 
ve sağlıklaştırma çalışmaları planlanırken en başında genel 
ilkelerin ve stratejilerin belirlenmesi çok önemlidir. Kentsel 
dönüşüm uygulamalarının, fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan 
belirtilen amaçlarını bütünsel olarak gerçekleştirebilmesi, 
öncelikle sürece katılacak tüm aktörlerin yer aldığı örgütlenme 
biçiminin oluşturulmasına ve finans kaynaklarının tarif edilmesine 
bağlıdır. 

Ülkemizde sınırlı oranda gerçekleştirilmiş olan kentsel yenileme, 
sağlıklaştırma uygulamalarına bakıldığında çoğunlukla, yaşayanları 
yerinden eden ve etme riskleri taşıyan, nitelikli bir kentsel yaşam 
ortamı yaratma kaygısı taşımayan, kent planlarıyla uyumlu 
olmayan, hak sahibi, tapu miktarı, imar parseli oranı kıskacından 
çıkamayan, kentsel mekan kalitesini önemsemeyen ve aynılaşan 
yapı tiplerini yansıtan kimliksiz bir yapılaşma ortaya çıkmaktadır. 
TOKİ uygulamaları bu anlamda olumsuz gelişmelere örnek teşkil 
etmektedir.

Kurulumuzca İzmir kentsel yenileme ve sağlıklaştırma çalışmalarına 
yönelik olarak önerilen temel ilkeler aşağıda açıklanmıştır.

Birinci ilke; Dönüşüm, Yenileme öngörülen alanlar, kentin 
gelecekteki niteliğini belirleyen planlarıyla uyumlu, plan ana 
kararlarını gözeten bütüncül bir bakış açısına sahip olmalı ve 
planlama, programlama, projelendirme ve parasal konulara 
dair süreç, çözüm ve uygulama araçları ile bir bütün olarak ele 
alınmalıdır. 

İkinci ilke;  Yenilenme, sağlıklaştırma ve Dönüşüm süreçleri şeffaf 
olmalı, karar süreçlerinin ilgili toplum kesimleriyle paylaşılması, bu 
kapsamda dönüşüme konu alan sakinlerinin sosyal açıdan zarara 
uğramaması, yerinde dönüşüm ilkesi  en önemli hedeflerden birisi 
olmalıdır. 

Üçüncü ilke; Kentte sosyal ayrışmaya neden olmayacak, toplumsal 
barışa katlı sağlayacak uygulamalar esas alınmalı ve yaratılan rantın 
kamuya dönüşü sağlanmalıdır. 

Dördüncü ilke; Şeffaflıkla, bölgede yaşayanlarla, kullanıcılarla 
birlikte tartışarak, onları da ikna ederek oluşturulan bir modelle 
yani yerel potansiyelleri göz önüne alarak, sadece fiziki çevrenin 
değil sosyal ve kültürel çevrenin yaşam kalitesinin yükseltilmesi 
şeklinde yapılmalı ve nitelikli kentsel mekanların yaratılması esas 
olmalıdır.

Beş inci  i lke:  Yeni leme,  sağ l ıklaş t ırma ve dönüşüm 
çalışmaları sürdürülebilir olmalı, sosyal dönüşüm projeleri ile 
desteklenmelidir.

Altıncı ilke; Yenileme, sağlıklaştırma ve dönüşüm çalışmaları 
katılımcılığı esas almalı,  başta Meslek Odaları olmak üzere 
STK’ların, üniversitelerin, vb. uzman kuruluşların görüş ve 
önerileri alınmalıdır.

Kentimizde gerçekleştirilecek kentsel yenileme, sağlıklaştırma 
çalışmalarına bu ilkeler doğrultusunda yaklaşacağımızı, 
belirlediğimiz bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştiren her türlü 
çalışmanın içinde yer alacağımızı, destekleyeceğimizi kamuoyunun 
bilgisine sunarız.

İZMİR İKK’DAN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÜZERİNE AÇIKLAMA
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 10 Nisan 2012 tarihinde ZMO İzmir Şube Lokali`nde bir basın toplantısı 
düzenleyerek, kentsel dönüşüm konusundaki görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. 
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 TMMOB 41. DÖNEM
VII. DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Tarihi  : 20 Nisan 2012

Denetleme Dönemi : 24 Şubat 2012-20 Nisan 2012

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

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığı’na 
M.Macit MUTAF’ ı ,  Oturum Yazmanl ığ ı ’na Nadir 
AVŞAROĞLU’nu seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB 
Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN’dan mali konularda 
gerekli bilgiler alınmıştır. 
Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit 
etmiştir.
1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;
a. 2 Mart 2012 (41. Dönem) tarihinden itibaren 3 (üç) 
toplantı yaptığı ve 43 (kırküç) karar aldığı,
b. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı 
ve imzalandığı görülmüştür. 
2- Kasa incelenmesi;
20 Nisan 2012 tarihli kasa sayımında; 19 Nisan 2012 
tarihinden devreden 4.959,76 (dörtbindokuzyüzellidokuz 
Türk Lirası yetmişaltı Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın 

muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 41.Dönem 
Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 10. maddesine 
titizlikle uyulduğu görülmüştür.
3- Demirbaş Defteri incelemesinde;
Demirbaş Defteri’nin usulüne uygun ve düzenli şekilde 
tutulduğu görülmüş ve imzalanmıştır.
4-Banka Hesapları incelemesinde;
Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.
5- Çek - Senet Hesapları incelenmesinde;
Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak 
EK-1 dedir. 
6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;
Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz ve 
düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.
7- Diğer Hususlar;
Yapılan incelemeler sonucunda:
- Dönem başlangıcından günümüze kadar tüm uyarılarımıza 
karşın hiçbir Denetleme Kurulu raporunu TMMOB’ne 
göndermeyen Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri 
Odası’nın konuyla ilgili olarak uyarılmasına karar verilmiştir. 
İlgili Odanın TMMOB Genel Kurul tarihinden önce 
Denetleme Kurulu raporlarını göndermemesi durumunda, 
Kurulumuzca denetlenmesi gerektiği konusunun TMMOB 
Yönetim Kuruluna iletilmesine,
karar verilmiştir.

TMMOB 41. DÖNEM VII. DENETLEMESİ YAPILDI
TMMOB 41. Dönem VII. Denetleme Kurulu toplantısı 20 Nisan 2012 tarihinde yapıldı.

TMMOB’ye bağlı odaların sekreter üyeleri, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Planlı 
Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik”in de aralarında bulunduğu çeşitli 
yönetmeliklerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere 10 
Nisan 2012 Salı günü TMMOB’de bir araya geldi.

Toplantıya; N. Hakan Genç (TMMOB), Nurten Çağlar Yakış 
(TMMOB), Ozan Çıtır (ÇMO), Emre Metin (EMO), Casim 
Ağca (FMO), Hakan Günay (GEMİMO), Ertuğrul Candaş 
(HKMO), Timur Bilinç Batur (HKMO), Abdullah Alkan 
(İç.Mim. O.), Gülsüm Sönmez (İMO), Levent Darı (İMO), 
Derya Polat (JFMO), Hüseyin Alan (JMO), Duman Özgün 
(KMO), Yunus Yener (MMO), Ö. Fikret Oğuz (MO), Necip 
Mutlu (MO) ve Redife Kolçak (Peyzaj MO) katıldı.

TMMOB ODA SEKRETERLERİ TOPLANTISI YAPILDI
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ELEKTRİK  
MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU
Başkan  :Cengiz Göltaş
II. Başkan :Neriman Usta
Yazman  :Mehmet Bozkırlıoğlu
Sayman  :İrfan Şenlik
Üye  :Erhan Karaçay
Üye  :Hamza Koç
Üye  :Fatih Kaymakçıoğlu

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Ercan Dursun
Murat Eraslan
M. Birkan Sarifakioğlu
Ekrem Gültekin
Fahri Tepe
Ramazan Pektaş
Berker Özağaç

DENETLEME KURULU 
A. Turan Aydemir
Özkan Karataş
Hamit Yılmaz Kara
İbrahim Aksöz
M. Emin Özger
Recai Seymen
Gıyasi Güngör

ONUR KURULU 
Yaşanur Kaya
Tuncay Özkul
Metin Teletar
M. Asım Rasan
Kamer Gülbeyaz

TMMOB YÖNETİM KURULU 
ADAYLARI
Kübülay Özbek
Haşim Aydıncak
İbrahim Saral

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU 
ADAYI

Hüseyin Yeşil

TMMOB DENETLEME KURULU 
ADAYI

Erdal Aktuğ

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ 
ODASI

YÖNETİM KURULU

Başkan  :Baran Bozoğlu
II. Başkan :Mert Güvenç
Sekreter Üye :Hasan Şevki Çifçi
Sayman  :Gökşin Tekindor
Üye  :Tuğçe Serçe
Üye  :S. Yeşer Aslanoğlu
Üye  :Betül Keskin Çatal

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Özge Ergen
Ozan Çıtır
Kenan Doğan
Kerem Noyan
Cem Karul
M.Kerem Öztaş
Melih Özgüven

DENETLEME KURULU 

Aslı Karabacak
Yasemin Özdemir
Fatma Erol

ONUR KURULU 

Gülfem Bakan
Canan Esin Uysal
Günay Yıldız Töre
Yılmaz Şengül
Mehmet Ali Güzelant

TMMOB YÖNETİM KURULU 
ADAYLARI

Zeyneti Bayrı Ünal
Hasan Şevki Çifçi
Ozan Çıtır

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU 
ADAYI

Coşkun Kumru

TMMOB DENETLEME KURULU 
ADAYI

Şenay Aslan

FİZİK MÜHENDİSLERİ 
ODASI 

YÖNETİM KURULU
Başkan  : Abdullah Zararsız
II. Başkan : S.Çetin Tekin
Yazman  : Casim Ağca
Sayman  : Sinan Özgür
Üye  : Nurhak Tatar 
Üye  : Veda Duman
Üye  : Ali Doğan

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Alper Nazmi Yüksel
Tuba Aksu
Oya Akyol
Tolga Pekiner
Selim Arun
Ercan Güçlü
Figen Çevik

DENETLEME KURULU 

Oğuz Pervan

Bülent Yapıcı

Haldun Kahraman

ONUR KURULU 

Demir İnan
Gönül Buyan
Ömer Yavaş
Celal Topkan
Yılmaz Kaptan

TMMOB YÖNETİM KURULU 
ADAYLARI

Abdullah Zararsız
Ekrem Poyraz
Casim Ağca

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU 
ADAYI
Uğur Buget

TMMOB DENETLEME KURULU 
ADAYI

Sabit Balıkçı

Oda Yönetim Kurulları •Oda Yönetim Kurulları•Oda Yönetim Kurulları•Oda Yönetim Kurulları
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GEMİ MAKİNELERİ 
İŞLETME MÜHENDİSLERİ 

ODASI

YÖNETİM KURULU
Başkan  :Feramuz Aşkın
II. Başkan :M.Hakan Tuna
Genel Sekreter :Salih Bilal
Sayman  :A.Yaşar Canca
Üye  :Cemalettin Şevli
Üye  :Mehmet Akça
Üye  :Pınar Acar

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Selçuk Nas
Zeki Aydın
Alper Kılıç
Murat Akpınar
Kadir Çiçek
Metin Çelik
Gizem Çevik

DENETLEME KURULU

Murat Nurova
Hasan Çaylak
Cem Mohan

ONUR KURULU

Fahrettin Küçükşahin
Süleyman Savaş
A. İlker Meşe
Hasan Çaylak
Akif Tuna

TMMOB YÖNETİM KURULU 
ADAYLARI
Hakan Günay
Oytun Ayık
Ömür Karataş

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU 
ADAYI
Fahrettin Küçükşahin

TMMOB DENETLEME KURULU 
ADAYI
Ersoy Evren

GIDA MÜHENDİSLERİ 
ODASI

YÖNETİM KURULU

Başkan  :R. Petek Ataman
II. Başkan :Bediha Demirözü
Yazman  :Fatmagül Tuncer
Sayman  :Serdar Alp Subaşı
Üye  :Şennur Özkaya
Üye  :Sevda Kara
Üye  :Eylem Başak Kaya  
   Çetiner

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

S. Aykut Aytaç
Özlem Sarıoğlu
Bahar Okyay
Nazan Maraş
Ufuk Bağcı
K. Fikret Okant
Nail Şahinbaş

DENETLEME KURULU 

Korhan Selamlar

Nilüfer Hızarcıoğlu

Fatih Uygur

ONUR KURULU

Taner Baysal
Recep Helvacı
Ümran Uygun
Dilek Boyacıoğlu
Hacı Ahmet Koçak

TMMOB YÖNETİM KURULU 
ADAYLARI

Recep Özmetin
Rahime Petek Ataman
Özgür Yayla

TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU 
ADAYI

Işık Sena Mecit

TMMOB DENETLEME KURULU 
ADAYI
Yusuf Songül

GEMİ  MÜHENDİSLERİ 
ODASI

YÖNETİM KURULU
Başkan  :Osman Kolay
II. Başkan :Nurettin Çalışkan
Genel Sekreter :Uğur Buğra Çelebi
Sayman  :Faruk Öztürk
Üye  :İhsan Elal 
Üye  :Metin Tamer
Üye  :Salih Bostancı

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ 

Halil Özer
Metin Subaşı
Ertan Yardımcı
Nazmi Bayar
Serkan Sürer
Hava Nur İmat
Emra Kızılay

DENETLEME KURULU 

Mustafa Zorlu
Yücel Erdem
Osman Kahraman
ONUR KURULU 
Abdi Kükner
Ahmet Dursun Alkan
Ahmet Paksoy
Ş.Fazıl Uzun
Özkan Göksal

TMMOB YÖNETİM KURULU 
ADAYLARI

Yücel Erdem
Duran Ercan
Ünal Özsır

TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU 
ADAYI

Nuri Uygur

TMMOB DENETLEME KURULU 
ADAYI
Süleyman Genç

Oda Yönetim Kurulları •Oda Yönetim Kurulları•Oda Yönetim Kurulları•Oda Yönetim Kurulları
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İÇ MİMARLAR ODASI

YÖNETİM KURULU

Başkan  :Levent Tümer
II. Başkan :Nilgün Çarkacı
Genel Sekreter :Abdullah Alkan
Genel Sayman :Ata Can Kale
Yön Kur. Üyesi :Ali Akbudak
Yön Kur. Üyesi :Murat Özdamar
Yön Kur. Üyesi :Umut Şumnu

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Çağla Civelek
Mine Şenol
Buket Kocaeli
Rabia Köse Doğan
Egemen Kaya
Korkut Haşemoğlu
Ferhat Eröz

DENETLEME KURULU 

Durul Onaran

S. Kaan Çağırman
Barış Başer
Erman Çağırman
Özgür Erdoğan

ONUR KURULU 
Yaşar Yigeno
İpek Toplu
Sacit Atis
Tevik Üner
Ümit Dervişoğlu

TMMOB YÖNETİM KURULU 
ADAYLARI
Feyyaz Ataç
Abdullah Alkan
Ferhat Eröz

TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU 
ADAYI
Turgut Kaçar

TMMOB DENETLEME KURULU 
ADAYI
Durul Onaran

HARİTA ve KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU
Başkan  :Ertuğrul Candaş
II. Başkan :H. Hasan Tuzcu
Genel Sekreter :Mustafa Erdoğan 
Sayman  :Hüseyin Altun
Örg. Sekreteri :Burak Kukul
Üye  :Salih Suiçmez
Üye  :Ö. Serkan Atagün

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Güliz Taşkıran
Atakan Sert
Nihan Boztaş
Özkan Yılmaz
Muharrem Coşkun
Murat Türüdü
Ayhan Bingöl

DENETLEME KURULU 
Şafak Fidan
Ayhan Erdoğan
Zafer Beydilli
Ümit Ertürk
Cemil Candaş
Ertuğrul Yapıcı
Altuğ Aydın

ONUR KURULU 
Veysel Atasoy
Mithat Barutcu
Enver Tuna
Dursun Zafer Şeker
Fikret Akbaş

TMMOB YÖNETİM KURULU 
ADAYLARI

Ali Fahri Özten
Fazlı Yaşar Çetintaş
Metin Erel

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU 
ADAYI
Mehmet Ali Candaş

TMMOB DENETLEME KURULU 
ADAYI

Asiye Ülkü Karaalioğlu

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ 
ODASI

YÖNETİM KURULU
Başkan
II.Başkan
Sekreter Üye
Sayman Üye
Üye
Üye
Üye

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Özgür Topçu
Baki Arslan
Yusuf Akkaya
Gökhan Marım
Sinan İlbay
Öznur Selçuk Uygun
Mahir Kaygusuz

DENETLEME KURULU
Ali Osman Kara
Ahmet Haşimi
Haluk Ekinci
Mücahit Akkoç
Nebil Yengüner
Vedat Esmer
Sahit Çağlar
Ferhat Yaşar Arıkan
Ergin Tatar

ONUR KURULU
Işıkhan Güler
Mustafa Selmanpakoğlu
Hatice Ülkü Özer
Ömer Zafer Alku
Alpaslan Çulcuoğlu

TMMOB YÖNETİM KURULU 
ADAYLARI
Züber Akgöl
Selçuk Uluata
Mustafa Akyunak

TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU 
ADAYI
Ahmet Göksoy

TMMOB DENETLEME KURULU 
ADAYI
Köksal Şahin

Oda Yönetim Kurulları •Oda Yönetim Kurulları•Oda Yönetim Kurulları•Oda Yönetim Kurulları
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JEOFİZİK  MÜHENDİSLERİ 
ODASI

YÖNETİM KURULU

Başkan  :Şevket Demirbaş
II. Başkan : İmam Çelik
Yazman  : Zafer Sal
Sayman  :Fikri Öztürk
Üye  :M. Emin Candansayar
Üye  :Cemal Kaya
Üye  :Ertan Keser

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Gülay Yücer
Deniz Yıldırım
Ali Rıza Kılıç
Ayhan İbek
Kudret Tekin
Nurettin Yıldırım Gündoğdu
Erdem Acar

DENETLEME KURULU 
Arslan Çınar
Ahmet Lezgi
Serdar Ertan
Mustafa Tankut Kılınç
Tayfun Kimençe

ONUR KURULU 

İbrahim Aydın
Mehmet Altıntaş
Ahmet Durlanık
A. Ersin Çavikayak
Sebahattin Sesli

TMMOB YÖNETİM KURULU 
ADAYLARI

Murat Fırat
Murat Akcan
Mehmet Tarık Ceyhan
T M M O B  Y Ü K S E K  O N U R 
KURULU
Ömer Rahmi Pınar

TMMOB DENETLEME KURULU 
ADAYI
Ferhat Özçep

JEOLOJİ  MÜHENDİSLERİ 
ODASI

YÖNETİM KURULU
Başkan  : Dündar Çağlan
II. Başkan : Hüseyin Alan
Yazman: Üye :Faruk İlgün
Sayman  :Halil İbrahim Yiğit
Mesleki Uygulamalar Üyesi           
Arzu Çağlayan
Yayın Üyesi       
Özcan Dumanlılar
Sosyal İlişkiler Üyesi   
Ümit Uzunhasanoğlu

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Ertan Er
Hesna Soylu
Hakan Tanyaş
Rengin Konuk
İsmail Cihan
Hanife Ayla Çelenk
Baki Yıldız

DENETLEME KURULU 
Ersin Gırbalar   
Orhan Kızıltepe  
Ali Burak Yener
Hamide Başer
Ali Kayabaşı
Deniz Tiringa
Serkan Ertuğrul

ONUR KURULU 
Aytekin Zihni    
İbrahim Vardal  
Sami Ercan        
Bahattin Murat Demir  
Hüseyin Tevhit Arıcan

TMMOB YÖNETİM KURULU 
ADAYLARI
Osman Ecemiş
Ercan Bayrak 
Ö. Ersin Gırbalar
TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU 
ADAYI
Taner Ünlü

TMMOB DENETLEME KURULU 
ADAYI
Aliye Yılmaz Güler

KİMYA MÜHENDİSLERİ 
ODASI

YÖNETİM KURULU     
Başkan  : Mehmet Besleme
II. Başkan : Ali Uğurlu
Sekreter Üye :Halil Kavak
Sayman  :Münevver Nurten  
   Akbulut
Üye  :İhsan Yaşar Öztürk
Üye  :Ayfer Güçlü Aras
Üye  :Hasan Koç

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ 
Niyazi Özgür
Ömer İçemer
Kemal Akbay
M. Cevat Boz
Berker Alparda
Ali Karaçoban
Zekai Düzgün

DENETLEME KURULU 
Necmi Maden
Halenur Oymak
Ramazan Tümen
Ömer Duysal
Emin Demir

ONUR KURULU 
Gürel Nişli
Mürşit Pekin
Tarık Karayel
Hanifi Saraç
Beşer Baydar

TMMOB YÖNETİM KURULU 
ADAYLARI
İrfan İnan
Ergül Ayaz
Kenan Çalışır

TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU 
ADAYI
Alaeddin Aras
TMMOB DENETLEME KURULU 
ADAYI
Ramazan Tümen
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MADEN  MÜHENDİSLERİ 
ODASI

YÖNETİM KURULU 

Başkan  :Mehmet Torun
II. Başkan :Ayhan Yüksel
Yazman  :Cemalettin Sağtekin
Sayman  :Necmi Ergin
Üye  :Emre Demir
Üye  :Onat Başbay
Üye  :Özlem Altınçelik

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Mehmet Zaman
Umut Can
Gökhan Camcı
Murat Kahraman
Filiz Aydemir
İhsan Çubukçuoğlu
Didem Tuğba Üstüner

DENETLEME KURULU
Suat Dursun
Ahmet Murat Tekin
Selim Altun
Selami Leloğlu 
Mehmet Özyurt

ONUR KURULU

Asım Kutluata
Mehmet Fikret Özbilgin
Tevfik Güyagüler
Vedat Didari
Nahit Arı

TMMOB YÖNETİM KURULU 
ADAYLARI

Fatma Berna Vatan
Hüseyin Can Doğan
Adil Aytekin

TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU 
ADAYI
Niyazi Karadeniz

TMMOB DENETLEME KURULU 
ADAYI
Nadir Avşaroğlu

MAKİNA  MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
Başkan  :Ali Ekber Çakar 
II. Başkan :Yunus Yener
Yazman  :Ercüment Ş.   
   Çervatoğlu
Sayman  :Tahsin Akbaba
Üye  :Osman Tezgiden
Üye  :Bünyamin Aydın
Üye  :A. Selçuk Soylu

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Bedri Tekin
Harun Erpolat
Çağdaş Akar
Barış Levent
Şayende Yılmaz
Serap Özpolat Çete
Banu Akın 

DENETLEME KURULU
Haydar Şahin 
Ahmet Eniş
Osman Çakıl
Ali Özdemir
Semiha Özbey
Oğuz Ali Avcı 
Yahya Bulat
Simavi Bakır
İbrahim Eryılmaz
Eşref Rahmi Narin
Nizamettin Durakoğlu
Necdet Kahraman
Günay Birtürk
Abdullah Tekin

ONUR KURULU 
Ahmet Turan Dörtdemir 
Erhan Kutlu 
Mehmet Selçuk Göndermez 
Ali Peri 
Turgut Bozkurt 

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Mehmet Soğancı
Elif Öztürk
Tevfik Peker

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI
Battal Kılıç

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI
Ahmet Kirami Kılınç

METALURJİ  
MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU
Başkan  :Tunçay Şulan
II. Başkan :Kaya Özeren
Yazman  :Hüseyin Savaş
Sayman  :Hüseyin Alper Hızlı
Üye  : Mahmut Kiper
Üye  :Feyzi Demir
Üye  :Serhan Kadir   
   Sözüşen

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Kubilay Bilir
Belgin Mert
Mehmet Erhan İşkol
Celal Hançerlioğlu
İrfan Akyol
Volkan Özkan
Tevfik Orkun Koruk

DENETLEME KURULU 
Murat Can Ocaktan
Gürkan Solmaz
Mustafa Hakan Kurttepeli
Utkan Güneş

ONUR KURULU 
İhsan Önal
Etem Kırca
Şefik Doğan
Ercüment Alptekin
Mustafa Önder Yücel

TMMOB YÖNETİM KURULU 
ADAYLARI
Zehra Güner
Hüseyin Alper Hızlı
Belgin Mert

TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU 
ADAYI
Yusuf Ziya Kayır

TMMOB DENETLEME KURULU 
ADAYI
Kıymet Kaptı
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METEOROLOJİ  

MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU          

Başkan  :Sıtkı Erduran

II. Başkan : Fırat Çukurçayır

Genel Sekreter : Barış Özgün

Sayman  :Erdoğan Bölük

Üye  :Mehmet Sur

YÖNETİM KURULU YEDEK 

Hayrettin Akoğlu

Faruk Sanlı

Hüseyin Arabacı

Melek Güner

Abdulkadir Kesim

DENETLEME KURULU 

Yüksel Yağan

Serkan Tepe

Yücel Kaya

ONUR KURULU 

H. Avni Sağesen

Belgin Kurtuluş

Ahmet Kılıç

Ali Aydemir

Lalehan Çınar

TMMOB YÖNETİM KURULU 
ADAYLARI

İsmail Küçük

Sıtkı Erduran

A. Deniz Özdemir

TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU 
ADAYI

Ayşegül Akıncı

TMMOB DENETLEME KURULU 
ADAYI

Canan Çivici Uygur

MİMARLAR ODASI
YÖNETİM KURULU          
Başkan  :Eyüp Muhcu
II. Başkan :Güven Arif Sargın
Yazman  :Necip Mutlu
Sayman  :Ali Ekinci
Üye  :Esin Hacıalioğlu
Üye  :Ahmet İmran   
   Karaman
Üye  :Sabri Konak

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ 
Hülya Pırnar
İsmail Doğanyılmaz
Gelavuj Akkoç
Hakan Özkan
Ayşın Özyurt
Adnan Zeytinci

DENETLEME KURULU 
Can Taşkıran
Süleyman Birdal
Hulusi Adıgüzel
İsmail Erten
Necati Sırlıbaş
Hikmet Bilgin
Eşref Yetkin
Şeref Uluş
Cumali Yurtman
Mehmet Büyükalbayrak
Selahattin Temiz

ONUR KURULU 
Samet Karyaldız
Mehmet Ağrı
Bülend Ceylan
İsmail Ünsal
Şükrü Uçak

TMMOB YÖNETİM KURULU 
ADAYLARI
Bahattin Şahin
Arif Şentek
Nuray Bayraktar
TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU 
ADAYI
Erkan Karakaya

TMMOB DENETLEME KURULU 
ADAYI
Kamil İlhan Erkanı

ORMAN MÜHENDİSLERİ 
ODASI

YÖNETİM KURULU

Başkan  :Ali Küçükaydın

II. Başkan :İsmail Hakkı Barı 

Yazman  :İsmail Cengiz Metin 

Sayman  :Ergün Çetin 

Üye  :Muhammet Saçma 

Üye  :Cemal Sunar

Üye  :Devlet Toksoy 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Osman Songur
Ayşegül Turgut
Cenap Emre Özen
Okan Gök
Emre Topbaş
Salih Kuvvetli
Aybegüm Bilge Şaşmaz

DENETLEME KURULU 

Orhan Yazıcı

Nadir Yapıcı

Selami Cilan

ONUR KURULU 

Eşref Girgin
Hüseyin Hacıoğlu
Osman Turunç
Cafer Akpınar
Durhasan Koca

TMMOB YÖNETİM KURULU 
ADAYLARI

Mehmet Deniz

İsmet Aslan

Zeki Kamacı

TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU 
ADAYI
Mehmet Yılmaz

TMMOB DENETLEME KURULU 
ADAYI

Ersu Kalfa
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PETROL MÜHENDİSLERİ 
ODASI

YÖNETİM KURULU
Başkan:Mehmet Kul
II. Başkan:Mehmet Çelik
Genel Sekreter:Celalettin Kart
Sayman:Sevil Ezgi Özkılıç
Üye:Vedat Kaplan
Üye:Emre Özgür
Üye:Yılmaz Kum

YÖNET İM KURULU YEDEK 
ÜYELERİ
Enver Çetinkaya
Fatih Güler
Haldun Sucuka
Yüksel Kurt
Hüseyin Ali Doğan
Tuncay Karadayı
Murat Sarıçiçek

DENETLEME KURULU 
Mehmet Erol Kanmaz
Mahmut Karadağ
Adnan Asan 

ONUR KURULU 
Veysi Alyamaç
Ahmet Kemal Gök
Latif Vrana
Adnan Gümüştaş
Aşkın Volkan

TMMOB YÖNETİM KURULU 
ADAYLARI
Mehmet Çelik
Mete Tuğluk
Selin Kırbıyık

TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU 
ADAYI
Necdet Pamir

TMMOB DENETLEME KURULU 
ADAYI
Murat Kalfa

PEYZAJ MİMARLARI 
ODASI

YÖNETİM KURULU

Başkan  :Ozan Yılmaz
II. Başkan :Mustafa Artar
Genel Sekreter :Redife Kolçak
Sayman  :Erkan Erdoğan
Üye  :Selami Demiralp
Üye  :Gaye Çulcuoğlu
Üye  :Semiha Demirbaş  
   Çağlayan

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Kemal Özgür 
Şükran Şahin 
Aslı Akay
Hülya Avşar Ekşioğlu
Çiğdem Camkıran
Zafer Poyraz
Mehmet Cemil Aktaş

DENETLEME KURULU 
Aysel Özkökdemir 
Safa Het
Birsen Baltacı Kulaoğlu
Veli Koca
Baray Işık
Oya Dazkırlı Aksan
Tanay Birişçi

ONUR KURULU 
Halim Perçin 
Müfit Hatat
Mehmet  Emin Barış
Gönül Eren 
Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu

TMMOB YÖNETİM KURULU 
ADAYLARI
Ayşegül İbici Oruçkaptan
Ahmet Oktan Nalbantoğlu
Redife Kolçak

TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU 
ADAYI
Suat Durmuş

TMMOB DENETLEME KURULU 
ADAYI

Fuat Karaaslan 

ŞEHİR PLANCILARI ODASI
YÖNETİM KURULU

Başkan  :Necati Uyar

II. Başkan :Ümit Özcan

Genel Sekreter :Hüseyin Gazi   
   Çankaya

Sayman  :Duygu Cihanger

Üye  :R. Esra Oğuz

Üye  :Tayfun Kahraman

Üye  :Orhan Sarıaltun

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Nehir Yüksel
Fatma Topal
Hasan Aksu
Gürdal Bozkurt
Gürkan Akgün
Seçkin Çopur
M. Oğuz Sinemillioğlu

DENETLEME KURULU 
Bülent Uçele 
Özgür Demir 
Zerrin Ebren 
Menşure Işık 
Sedat Yılmaz

ONUR KURULU 
Çağatay Keskinok 
H. Oğuz Aldan 
P. Pınar Özden 
Sırma Turgut 
S. Halil Emür

TMMOB YÖNETİM KURULU 
ADAYLARI
Ayşe Işık Ezer 
Necati Uyar 
Orhan Sarıaltun

TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU 
ADAYI
Ü. Nevzat Uğurel

TMMOB DENETLEME KURULU 
ADAYI
Kübra Cihangir Çamur
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ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU 

Başkan:Turhan Tuncer

II. Başkan:Melahat Avcı Birsin

Yazman:Caner Aksakal

Sayman:Hamdi Arpa

Üye:Özden Güngör

Üye:Murat Aslan

Üye:Bülent Gülçubuk

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Vuslat Ulusoy

Ali Şenay

Mehtap Ercan Bilgen

Miktat Tarı

Özgür Selvi

Metay Özer

Demet Irmak

DENETLEME KURULU 

Jale Tamzok

Yener Ataseven

Ayhan Kangal

ONUR KURULU 

İbrahim Gür

Murat Akar

Abdullah Melik

Okan Demir

Mehmet Ateş

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Tevfik Kızgınkaya

Burhan İlengiz 

Doğan Yılmaz

TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU ADAYI

İsmail Naci Bilgiç

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI 

Zeki Mutlu

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU

Başkan  :Melike Anıl Bingöl
II. Başkan :Zekai Kılıçarslan
Sekreter  :Vildan Sülar
Sayman  :Aysegül Kayaoğlu
Üye  :Lütfi Bayrak
Üye  :Bülent Değirmencioğlu
Üye  :Aykut Üstün

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Erkan Döner
Azim Kaya
Ali Serkan Soydan
Önder Karataş
Volkan Kaya
Gülçin Cilveli
Mustafa Erdem Üreyen

DENETLEME KURULU 

Erkan Döner

Ümit Halis Erdoğan

Handan Temel

Neslihan Cabılar

Aysun Aydın

ONUR KURULU 

Binnaz Meriç

Ahmet Demircioğlu

Ayşe Okur

Güngör Durur

Onur Bilenoğlu

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Murat İlhan

Erkan Döner

Melike anıl Bingöl

TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU ADAYI

Güngör Başer

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Ziya Ozek
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KARASU KIYI ALANI 
KIYI DARALMASI RAPORU KİTABI

YAYIMLANDI
TMMOB Karasu Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 
Karasu Kıyı Alanı Kıyı Daralması Raporu yayımlandı.

SUNUŞ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, meslek örgütü 
olmanın sorumluluğu içerisinde ülkemizde enerji, kentleşme, 
çevre gibi konular üzerine uygulanan politikalar ve yaşanan 

sorunlarla ilgili olarak tespitlerini ve çözüm önerilerini dönem 
dönem yayımladığı teknik raporlarla ortaya koymaktadır. 
Toplumun içinde yer alan, onun bir parçası olarak toplumla 
etkileşim içinde bulunan bir çalışma anlayışını benimseyen 
TMMOB ve bağlı Odaları son olarak da “Sakarya- Karasu Kıyı 
Alanı Kıyı Daralması Raporu”nu hazırlamıştır. 
Karasu-İhsaniye Muhtarlığı‘nın talebi üzerine Yönetim Kurulu 
kararıyla oluşturulan Karasu Çalışma Grubu‘nca hazırlanan 
raporda, Karasu kıyı kesimindeki kıyı daralması/aşınması 
konusu incelenmiştir. 
Bütüncül planlama yaklaşımının terk edilmesi, üç tarafı 
denizlerle çevrili ülkemiz kıyılarının, akarsularının, su 
kaynaklarının mevcut ve ileriye yönelik rasyonel kullanımını 
önlemektedir. Ulusal ölçekte yaklaşım eksikliği, plansız ve 
birbirinden kopuk uygulamalar önemli kıyı tahribatına yol 
açmaktadır. 
Son birkaç yıldır Karasu sahillerinde görülen kıyı daralmasının 
kıyı yerleşmeleri üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek 
artmakta olduğu, günlük yaşamı tehdit eder boyutlara ulaştığı 
yaşayanlar tarafından belirtilmektedir. 
Planlamada havza bütününü göz ardı eden parçacı yaklaşım, 
kıyı yapılarında yanlış yer seçimleri, nehir yatağında kuralsız 
madencilik uygulamaları, kontrolsüz ve yanlış faaliyetlere 
bağlı olarak ortaya çıkan, çevre felaketine dönüşen kıyı 
daralmasını/aşınımını tüm boyutlarıyla değerlendiren bu 
raporun hazırlanmasında emeği geçen Karasu Çalışma Grubu 
üyelerine ve katkı koyan herkese TMMOB Yönetim Kurulu 
adına teşekkür ediyorum.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Nisan 2012

TMMOB ONUR KURULLARI
EĞİTİM SEMİNERİ KİTABI

YAYIMLANDI

22 Ocak 2011 tarihinde Ankara`da gerçekleştirilen TMMOB 
Onur Kurulları Eğitim Semineri çalışmaları kitap haline 
getirildi.
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TMMOB Güncesi
Mart 

- Nisan

2012

01 Mart 2012 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Adana Gökdere Köprü Barajı inşaatında meydana gelen 
kaza sonrası yaptığı açıklamalarla TMMOB`yi suçlayan 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu`nu sorumluluk 
alıp görevini bırakmaya çağırdı. Mehmet Soğancı, konuya 
ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

• KESK Yürütme Kurulu Üyesi Ali Berberoğlu ve Eğitim-
Sen MYK Üyesi Tuğrul Culfa  TMMOB`yi ziyaret ederek 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç ile görüştüler.

• BDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, Parti 
Meclisi üyeleri Şirin Altay ve Hüseyin Gevher, TMMOB`yi 
ziyaret etti. Ülke gündemi üzerine görüş alış verişinde 
bulunulan görüşmede TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan 
Genç bulundu.

• TMMOB Demokrasi Kurultayı Düzenleme Kurulu 
5.Toplantısını yaptı. Toplantıya Selçuk Uluata, Alaeddin 
Aras, Mehmet Çelik, Ayşegül Oruçkaptan, Nurçin 
Soykut (TMMOB) Erdal Apaçık (Elektrik Mühendisleri 
Odası), H. Hasan Tuzcu, Özkan Talay (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası),  Metin Çetin (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), Hakkı Atıl (Jeoloji Mühendisleri Odası), Mehmet 
Besleme (Kimya Mühendisleri Odası), Emin Koramaz 
(Makine Mühendisleri Odası), Gülsüm Sönmez (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Ozan Yılmaz (Peyzaj Mimarları 
Odası), Casim Ağca (Fizik Mühendisleri Odası) katıldı.

02 Mart 2012 Cuma

• Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

• TMMOB Onur Kurulu toplantısı yapıldı.

05 Mart 2012 Pazartesi

• TMMOB Yapı Denetim Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), 
Hüseyin Önder (Elektrik Mühendisleri Odası), Bahattin 
Sarı (İnşaat Mühendisleri Odası), Savaş Altıok (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Hüseyin Alan (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Cenk Lişesevdin (Makine Mühendisleri Odası), 
Alper Serdar Anlı (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

06 Mart 2012 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
4+4+4 kademeli eğitim teklifi üzerine bir basın açıklaması 
yaptı.

08 Mart 2012 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın 
açıklaması yaptı.

• Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK), TBMM’de görüşülmekte olan “Toplu İş İlişkileri 
Yasa Tasarısı”yla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı önünde kitlesel bir basın açıklaması yaptı. 
Eyleme TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa 
Erdoğan ve TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç de 
katılarak destek verdi.

• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar alanlarda 
taleplerini dile getirdi. Ankara’da Kolej kavşağında 
toplanan binlerce kadın, “Susmayacaklar, kadınlar 
susmayacaklar”, Yaşasın kadın dayanışması”, “Cinsel, 
ulusal, sınıfsal sömürüye son”, “Bağır herkes duysun 
kadınlar özgür olsun”, “İnadına isyan, inadına özgürlük” 
ve “Devlet tecavüzü aklama” sloganlarıyla Ziya Gökalp 
Caddesi üzerinden Kızılay’a yürüdü. TMMOB üyesi 
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kadınların da katıldığı eylemde, 8 Mart Kadın Platformu 
adına ortak bir basın açıklamasını yapıldı.

09 Mart 2012 Cuma

• TMMOB Çevre Politikaları Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Baran BOZOĞLU, Ayşe Işık Ezer, 
Dersim Gül (TMMOB), Ozan Çıtır (Çevre Mühendisleri 
Odası), Erdal Apaçık (Elektrik Mühendisleri Odası),Murat 
Acar (Fizik Mühendisleri Odası), Şuayip Yalman (Makine 
Mühendisleri Odası), Caner Aksakal (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

• TMMOB Petrol ve Maden Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Bülent Akça (TMMOB), Yılmaz 
Kocaoğlu (Elektrik Mühendisleri Odası),Aliye Yılmaz 
Güler (Jeoloji Mühendisleri Odası), Hasan Akman 
(Petrol Mühendisleri Odası),Mehmet Tansoy (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

10 Mart 2012 Cumartesi

• TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Genel Kurulu 
yapıldı. Genel Kurula Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik katıldı 

• TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Genel Kurulu 
yapıldı. Genel Kurula Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ergün katıldı 

• TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Kurulu 
yapıldı. Genel Kurula Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyesi Ayşegül Oruçkaptan katıldı 

11 Mart 2012 Pazar

• TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa 
Erdoğan, TMMOB Genel Sekreteri Hakan Genç, Kimya 
Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Besleme, Elektrik 
Mühendisleri Odası Başkanı Cengiz Göltaş ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı’nda sendikasızlaştırmaya 
karşı açlık grevine başlayan Türkiye Gazeteciler Sendikası 
(TGS) Genel Başkanı Ercan İpekçi`ye açlık grevinin 
üçüncü gününde 11 Mart Pazar günü destek ziyaretinde 
bulundu.

• Genel Sağlık Sigortası ve sağlıkta dönüşüm projelerine 
karşı TTB ve sağlık örgütlerinin öncülüğünde illerde 
oluşturulan sağlık hakkı meclislerinin katılımıyla toplanan 
Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi (TBSHM) açılış 
töreni, 11 Mart 2012 Pazar günü Ankara’da Ahmet 
Taner Kışlalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene, 
38 ilin sağlık hakkı meclisi, TMMOB’nin de aralarında 
yer aldığı çok sayıda meslek örgütü, sendika, siyasi 
parti ve hasta hakkı derneklerinden temsilciler katıldı. 

TMMOB’yi TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, 
Yönetim Kurulu Saymanı Mustafa Erdoğan ve TMMOB 
Genel Sekreteri N. Hakan Genç’in temsil ettiği Türkiye 
Büyük Sağlık Hakkı Meclisi, sağlık alanında yaşanan 
sürece karşı mücadeleye dönük kararlar aldı. Alınan 
kararlar toplantının sonunda sonuç bildirgesi olarak 
açıklandı. Sonuç bildirgesinde, tüm emekçiler, halkın 
örgütlü kurumları “Herkese Eşit, Parasız Sağlık Birleşik 
Mücadelesi”ne katılmaya davet edildi.

12 Mart 2012 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
İstanbul Esenyurt’ta bir inşaat şantiyesinde meydana gelen 
ve 11 işçinin ölümüne yol açan yangın üzerine, bir basın 
açıklaması yaptı.

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 12 Mart 1971 darbesinin 
41. yıldönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

13 Mart 2012 Salı

• 2 Temmuz 1993 yılında Madımak Oteli’nde 35 kişinin 
yakılarak öldürülmesi sonucu 19 yıldır devam eden Sivas 
katliamı davasında mahkeme, zamanaşımı kararı vererek 
davayı düşürdü. Duruşma devam ederken Adliye önünde 
TMMOB’nin de aralarında bulunduğu emek-meslek 
örgütleri, siyasi partiler, PSAKD, Alevi Federasyonu 
kitlesel biçimde yer aldı.

14 Mart 2012 Çarşamba

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Meclis gündeminde 
bulunan “4+4+4 yasa teklifi”ne karşı görüşlerini ve 
eylem planını açıklamak üzere 14 Mart 2012 tarihinde 
TMMOB’de bir basın toplantısı düzenledi. CHP, BDP, 
EMEP, ÖDP, TKP, Halkların Demokratik Kongresi ve 
Halkevleri’nin destek verdiği açıklamada, yasa teklifinin 
geri çekilmesi istenerek örgütlü örgütsüz tüm kesimler 
ülkenin geleceğine sahip çıkmaya çağrıldı.

• Anadolu Ajansı`ndaki sendikal baskıları protesto etmek 
için açlık grevi başlatan Türkiye Gazeteciler Sendikası 
(TGS) Başkanı Ercan İpekçi, aralarında TMMOB’nin de 
yer aldığı çok sayıda emek-meslek örgütü ve demokratik 
kitle örgütü temsilcilerinin de katıldığı kitlesel basın 
açıklamasıyla açlık grevini 6. gününde (14 Mart 2012) 
sona erdirdi

15 Mart 2012 Perşembe

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 4+4+4 yasa teklifine 
karşı “Okulumuza, çocuklarımıza ve geleceğimize sahip 
çıkıyoruz” sloganıyla Ankara’da Yüksel Caddesi üzerinde 



56 birlik haberleri

bulunan Mimar Kemal İlköğretim Okulu’nun çevresinde 
insan zinciri oluşturdu. Eyleme katılan yüzlerce kişi daha 
sonra buradan YKM önüne giderek Eğitim Sen’in sevk 
eylemine destek verdi.

16 Mart 2012 Cuma

• Aralarında TMMOB, DİSK, KESK, TTB’nin de yer 
aldığı emek-meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri 
ve siyasi partiler, Özel Yetkili Mahkemeler ve Terörle 
Mücadele Kanunu`nun kaldırılması için “Milyonlar 
Adalet İstiyor” adlı bir inisiyatif kurdu. İnisiyatifin 
oluşumu Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde 
düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. TMMOB 
adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
katıldığı basın toplantısında “Milyonlar Adalet İstiyor” 
adı altında bir araya gelen örgütler adına deklarasyonu 
KESK Başkanı Lami Özgen okudu.

• TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras Kalite 
ve Çevre Kurulu toplantısına katıldı.

17 Mart 2012 Cumartesi

• TMMOB Demokrasi Kurultayı Ankara Kocatepe 
Kültür Merkezi`nde gerçekleştirildi. 20 yerde düzenlenen 
yerel kurultaylarla hazırlanan Demokrasi Kurultayı`nda 
Divan`a verilen bir önergeyle, yerel kurultaylardan gelen 
önergelerin görüşülmesi yerine konu başlıklarında genel 
görüşme yapılması kabul edildi. Yerel kurultaylardan gelen 
önergeler ise, Kurultay tarafından seçilen Redaksiyon 
Kurulu tarafından “1998 Demokrasi Kurultayı” referans 
alınarak metin haline getirilecek.

22 Mart 2012 Perşembe

• Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdullah Zararsız, Yazman Üye Casim Ağca ve Sayman 
Üye Sinan Özgür TMMOB’yi ziyaret etti. Ziyarette, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan, TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Poyraz ve TMMOB Genel 
Sekreteri N. Hakan Genç bulundu.

23 Mart 2012 Cuma

• TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Genel Kurulu 
yapıldı. Genel Kurula Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB 
Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan katıldı. 

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

24 Mart 2012 Cumartesi

• TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Kurulu 
yapıldı. Genel Kurula Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Özdemir katıldı. 

• TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Genel Kurulu 
yapıldı. Genel Kurula Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyesi F. Berna Vatan katıldı.

• TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Genel Kurulu 
yapıldı. Genel Kurula Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras katıldı.

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

26 Mart 2012 Pazartesi

• Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Torun, Yazman Cemalettin Sağtekin, Sayman 
Necmi Ergin, Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Demir 
ve Mehmet Zaman TMMOB’yi ziyaret etti. Ziyarette, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç bulundu.

28 Mart 2012 Çarşamba

• TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından 
Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri’nin özelleştirilmesi 
ile ilgili açılan davalarda verilen yürütmeyi durdurma 
ve iptal kararlarını uygulamamaları nedeniyle Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Özelleştirme Yüksek 
Kurulu üyesi bakanlar tazminat ödemeye mahkum oldu. 
Konuyla ilgili olarak Metalurji Mühendisleri Odası 
Başkanı Cemalettin Küçük ve TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB’de bir basın toplantısı 
düzenledi.

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü tarafından 23-24 Mart 2012 tarihlerinde 
Abant`ta düzenlenen “II. İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji 
Çalıştayı” ile ilgili ortak bir basın açıklaması yaptı.

29 Mart 2012 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Mersin Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer güç 
santraliyle ilgili ÇED sürecinin başlatılması üzerine bir 
basın açıklaması yaptı.

30 Mart 2012 Cuma

• Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 
(KESK)’nun 4+4+4 kesintili eğitim sistemiyle ilgili 
yasa teklifinin TBMM’deki görüşmeleri sırasında 28-29 
Mart günlerinde Ankara’da yaptığı protesto eylemine 
yönelik polis müdahalesi emek-demokrasi güçlerinin 
katıldığı kitlesel bir basın açıklamasıyla kınandı. Yüksel 
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Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde gerçekleştirilen 
basın açıklamasında AKP’nin baskı politikalarına boyun 
eğilmeyeceği vurgulandı. Basın açıklamasına, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB 
Yönetim Kurulu üyeleri, Oda yöneticileri ve çok sayıda 
TMMOB üyesi de katıldı.   

• DİSK’in çağrısı ile Ankara Genel-İş’te bir araya 
gelen emek-meslek örgütleri 1 Mayıs Birlik, Mücadele, 
Dayanışma Gününün İstanbul Taksim alanı başta olmak 
üzere ülke çapında kutlanması kararı aldı. Toplantıya 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da 
katıldı. Toplantı kararları DİSK tarafından yapılan basın 
duyurusu ile kamuoyu ile paylaşıldı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras BOREN 
Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

31 Mart 2012 Cumartesi

• KESK, DİSK, TMMOB ve TTB, 4 Nisan Çarşamba 
günü Ankara Adliyesi`nde görülecek 12 Eylül davasının 
duruşması öncesi bir basın açıklaması yaptı. 

• TMMOB Gemi Mak. İşl. Mühendisleri Odası Genel 
Kurulu yapıldı. Genel Kurula Birlik Gözlemcisi olarak 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil katıldı.

• TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Kurulu 
yapıldı. Genel Kurula Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB 
Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan katıldı.

• TMMOB Şehir Plancıları Odasıı Genel Kurulu yapıldı. 
Genel Kurula Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi Deniz Özdemir katıldı.

03 Nisan 2012 Salı

• 12 Eylül darbesinin 4 Nisan’da görülecek davası öncesi, 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, “Bu oyunu biz bozacağız. 
Darbecilerden hesabı emekçiler soracak” diyerek sokağa 
çıktı. Duruşmanın bir gün öncesinde Ankara Yüksel 
Caddesi’nde toplanan emek meslek örgütleri, “Kahrolsun 
ABD emperyalizmi”, “Darbenin çocuğu faşist AKP”, 
“Darbeyle emekçiler hesaplaşacak” sloganlarıyla ABD 
Büyükelçiliği’ne yürümek istedi. Emek-meslek örgütlerinin 
ABD Büyükelçiliği’ne gitmesine izin verilmeyerek, Kenedy 
Caddesi ile Atatürk Bulvarı’nın kesiştiği noktada önleri 
kesildi. Emek-meslek örgütü temsilcileri burada yaptıkları 
açıklamalarda, 12 Eylül davasında yalnızca dönemin 
Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve Hava Kuvvetleri 
Komutanı Tahsin Şahinkaya’nın yargılanmasını takiye 
olarak değerlendirerek, darbenin esas sorumlusunun ABD 
ve Genelkurmay olduğunu, 12 Eylül’ün ürünü AKP’nin 
darbeyle hesaplaşamayacağını vurguladılar.

06 Nisan 2012 Cuma

• Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 3 Nisan’da karşıt 
görüşlü öğrencilerin saldırısına uğrayan devrimci-
demokrat öğrenciler hakkında disiplin soruşturması 
başlatılarak, soruşturma tamamlanana kadar “tedbiren 
okula alınmama” kararı uygulanması basın açıklamasıyla 
protesto edildi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa 
Erdoğan, Genel Sekreter N. Hakan Genç’in de katıldığı 
basın açıklamasında, öğrencilerin eğitim haklarının 
ellerinden alınması, vize sınavlarına girmelerinin 
engellenmesi kınandı. 

07 Nisan 2012 Cumartesi

• TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Kurulu 
yapıldı. Genel Kurula Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras katıldı 

10 Nisan 2012 Salı

• TMMOB’ye bağlı odaların sekreter üyeleri, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
ile “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik”in de aralarında bulunduğu 
çeşitli yönetmeliklerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak 
üzere TMMOB’de bir araya geldi. Toplantıya; N. Hakan 
Genç, Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), Ozan Çıtır (Çevre 
Mühendisleri Odası), Emre Metin (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Casim Ağca (Fizik Mühendisleri Odası), Hakan 
Günay (Gemi Mühendisleri Odası), Ertuğrul Candaş, 
Timur Bilinç Batur (Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası), Abdullah Alkan (İç Mimarlar Odası.), Levent 
Darı, Gülsüm Sönmez (İnşaat Mühendisleri Odası), , 
Derya Polat (Jeofizik Mühendisleri Odası), Hüseyin Alan 
(Jeoloji Mühendisleri Odası), Duman Özgün (Kimya 
Mühendisleri Odası), Yunus Yener (Makine Mühendisleri 
Odası), Ö. Fikret Oğuz, Necip Mutlu (Mimarlar Odası), 
ve Redife Kolçak (Peyzaj Mimarları Odası) katıldı.

11 Nisan 2012 Çarşamba

• Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Baran Bozoğlu, Sayman Üye Gökşin Tekindor ve Genel 
Sekreter Yardımcısı Ozan Çıtır TMMOB’yi ziyaret ederek 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
Genel Sekreter N. Hakan Genç ile görüştü.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Ataç ve Genel Sekreter 
N. Hakan Genç, İçmimarlar Odası’nı ziyaret ederek 
İçmimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Tümer, 
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Sayman Üye Ata Can Kale, Genel Sekreter Abdullah 
Alkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Tansu Tecer ile görüş 
alışverişinde bulundu.

12 Nisan 2012 Perşembe

• TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu 
toplandı. Toplantıya Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), 
Bahadır Ekizer (Jeofizik Mühendisleri Odası), Ruhi Öktem 
(Kimya Mühendisleri Odası), H. Can Doğan (Maden 
Mühendisleri Odası), Bedri Tekin (Makine Mühendisleri 
Odası), Ö. Taner Akman (Meteoroloji Mühendisleri 
Odası), Burhan Harmankaşı (Ziraat Mühendisleri Odası) 
katıldı.

• TMMOB LPG Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Bülent Akça (TMMOB), Ozan Çıtır, Cem 
Yenilmez (Çevre Mühendisleri Odası), Osman Özgün, 
Niyazi Özgür, Saim Ayaz (Kimya Mühendisleri Odası), 
Cenk Lişesevdin (Makine Mühendisleri Odası) katıldı.

13 Nisan 2012 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

• TMMOB Mimarlar Odası Genel Kurulu yapıldı. Genel 
Kurula Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Gürel Demirel katıldı.

• Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necati 
Uyar, Sekreter Üye Hüseyin Gazi Çankaya ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Orhan Sarıaltun Birliğimizi ziyaret ederek 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Işık Ezer ve Genel Sekreter 
N. Hakan Genç ile görüştü.

14 Nisan 2012 Cumartesi

• TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Kurulu 
yapıldı. Genel Kurula Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik katıldı.

• TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Genel Kurulu 
yapıldı. Genel Kurula Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Ataç katıldı.

• TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Genel Kurulu 
yapıldı. Genel Kurula Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB 
Genel Sekreteri N. Hakan Genç katıldı.

• TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Kurulu 
yapıldı. Genel Kurula Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Işık Ezer katıldı.

20 Nisan 2012 Cuma

• TMMOB Denetleme Kurulu toplantısı yapıldı. 

• TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Arası 
BOREN Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TBMM’den 18 Nisan 2012 tarihinde geçen, 2B kanunu 
olarak bilinen “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına 
Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait 
Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun” üzerine 
TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda Başkanlarının 
da katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi.

• TMMOB LPG Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Alaeddin Aras, Bülent Akça (TMMOB),  Mert 
Güvenç (Çevre Mühendisleri Odası), Mehmet Besleme 
(Kimya Mühendisleri Odası), Ali Ekber Çakar, Cenk 
Lişesevdin (Makine Mühendisleri Odası) Emre Özgür 
(Petrol Mühendisleri Odası) katıldı.

21 Mayıs 2012 Cumartesi

• TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel 
Kurulu yapıldı. Genel Kurula Birlik Gözlemcisi olarak 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Işık Ezer katıldı.

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

24 Nisan 2012 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Mersin Üniversitesi’nin ÇMO İl Temsilciliği, MMO 
ve MO Mersin şubeleri ile EMO Genç Mersin ve 
JEOGenç işbirliği ile 24-25-26 Nisan 2012 tarihlerinde 
gerçekleştirilen 3. Mühendislik ve Mimarlık Günleri 
etkinliğine katılarak açılış konuşması yaptı.

27 Nisan 2012 Cuma

• TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Genel Kurulu 
yapıldı. Genel Kurula Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras katıldı.

28 Nisan 2012 Cumartesi

• TMMOB Makine Mühendisleri Odası Genel Kurulu 
yapıldı. Genel Kurula Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata katıldı.
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