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TMMOB 40. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından....
31 Ekim 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)’nun 4 Kasım 
2009 tarihinde tüm illerde SSGSS, katkı payları ve güvencesizliğe 
karşı gerçekleştireceği etkinlik ile 25 Kasım 2009 tarihinde Toplu 
İş Sözleşmesi hakkının kullanılması için gerçekleştireceği uyarı 
grevinin desteklenmesine, bu etkinliklerin öncesinde ve sırasında 
gerekli çalışmaların yürütülmesi için İl Koordinasyon Kurullarımızın 
görevlendirilmesine, 

Bakanlar Kurulu’nun 14 Eylül 2009 tarihli ”Bazı Düzey 2 Bölge-
lerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Bakanlar Kurulu 
Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ının iptali için 
dava açılmasına,

TMMOB İklim Değişimi Sempozyumu’nun, Sekreteryalığını yapan 
Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın görüşleri ve talebi doğrultu-
sunda yapılamayacağının anlaşılması üzerine iptaline, 

Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği Bölümünden mezun olanla-
rın Elektrik Mühendisleri Odası’na kaydolmalarına ve bu kararın 
TMMOB Genel Kurulu’na sunulmasına,

Üniversitelerin Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümünden mezun 
olanların Elektrik Mühendisleri Odası’na kaydolmalarına ve bu 
kararın TMMOB Genel Kurulu’na sunulmasına,

21 Kasım 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafın-
dan düzenlenen “Türkiye’nin Afet Yönetimi Onikinci Yuvarlak 
Masa Toplantısı”na Birliğimizi temsilen Oğuz Gündoğdu ve Ersin 
Gırbalar’ın katılmasına,

19 Aralık 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygula-
ma, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmeliğin 2. maddesi ile önerilen  5. maddesinin 
(a) bendindeki değişiklik  önerisinin reddine, diğer maddelerinin 
Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği’ne 
göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşu-
luyla kabulüne ve Resmi Gazete’de yayımlanması için Yürütme 
Kurulu’na görev verilmesine,

TMMOB Afet Sempozyumu’nun, Sekreteryalığını yapan İnşaat 
Mühendisleri Odası’nın görüşleri ve talebi doğrultusunda yapıla-
mayacağının anlaşılması üzerine iptaline, 

TMMOB 2009 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik 
Müşavirlik Yönetmeliği bilirkişilik ücretlerinin 2010 yılı için de 
geçerli olmasına, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan “Elektrik 
Tesisleri Proje Yönetmeliği“ üzerine ilgili Odalarla çalışma yapılma-
sına, gerekli görüldüğünde iptali için dava açılmasına,

Üniversitelerin Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği Bölümünden 
mezun olanların Elektrik Mühendisleri Odası’na kaydolmalarına 
ve bu kararın TMMOB Genel Kurulu’na sunulmasına,

karar verildi.
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Geride bıraktığımız bu yılın sonunda insanımıza, halkımıza, mesleğimize, mühendislere, mimarlara, şehir plan-
cılarına yönelik olarak sistemin reva gördüklerine baktığımızda güzel sözler söylemek ne yazık ki olası değil.

Oysa geçtiğimiz yılın başında “2009 Başka Bir Yıl Olsun” demiştik. “2008‘in önceki yıllardan farkı olmadı.” 
demiştik. “Emeğin ve halkın aleyhine işleyen neo-liberal değişim süreci dünyada ve Türkiye‘de her geçen gün 
etkisini daha fazla hissettirdi. Yoksullar daha fazla yoksullaştı, kapitalizmin derinleşen krizi emekçilerin sırtına 
daha çok yüklendi. İşgaller, savaşlar durmadı; bombalar, silahlar susmadı; zenginler dünyayı paylaşamadı. 
Ülkemizde yolsuzluklar, ‘Deniz Fenerleri‘, ‘Ergenekonlar‘ bir taraftan, çözülmek bilmeyen ‘Kürt sorunu‘ bir 
taraftan, neo-liberalizm kıskacı bir taraftan halkımızı kuşatmaya devam etti” demiştik.

2009 için de ancak bunları söyleyebiliyoruz. Bunları kabullenmek mümkün değil.

Şimdi “2010 Mücadele Yılı Olsun” diyoruz.

2010, “Başka bir yaşam, başka bir Türkiye, başka bir dünya” için mücadele yılı olsun.

2010, tüm dünyada kapitalist küreselleşmenin küresel krizinin derinleştiği dönemde, insandan, halktan ve 
emekten yana olanların güçlerini birleştirme ve mücadeleyi ortaklaştırma yılı olsun. 

2010, savaş çığlıkları yerine demokrasiye, hukuk devleti düzenine ve özgürlüklere sahip çıkma mücadelesinin 
yılı olsun.

2010, çatışma ortamına; baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasi; ırkçı ve milliyetçi an-
layışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşam için mücadelenin yılı olsun.

2010, dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği bu dönemeçte, insanlığın yok oluşa sürüklenmesine karşı özgür-
lüğün, barışın, kardeşliğin hâkim olduğu yepyeni bir dünyayı bugünden yaratma mücadelesinin yılı olsun. 

2010, halkların barış içinde, bir arada ve kardeşçe yaşayacağı günler için mücadele yılı olsun.

2010, dünyadaki tüm halkların, emekçilerin, çalışanların, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının daha 
aydınlık bir gelecek için omuz omuza yürüdüğü ve mücadele ettiği bir yıl olsun.

2010, insanlığın, kardeşliğin, barışın, emeğin ve mücadelenin yılı olsun.

2010, bizim yılımız olsun.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

2010 
MÜCADELE YILI OLSUN...
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
Danışma Kurulu açış konuşması şöyle:

Günaydın Arkadaşlar,

10 Ekim‘de ertelemek zorunda kaldığımız Danışma Kurulu‘nu 
kaldığı yerden başlatıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi 
Birlik Yönetim Kurulu adına sevgiyle, saygıyla, dostlukla 
selamlıyorum.

10 Ekim‘de açılışta hem TMMOB‘nin 2 yıllık çalışma dönemine 
ilişkin örgütümüzün gerçekleştirdiklerini sizlere aktarmış, hem 
de dünyaya, ülkemize, örgütümüze dair değerlendirmelerimizi 
sizlerle paylaşmıştım:

Bugün bu açılışta iki konu üzerinde durmak istiyorum. 

Birincisi Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu‘nun 
özetini bildiğimiz raporu, ikincisi de örgütümüzün Genel 
Kurul süreci.

Evet, Sevgili Arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanlığı, meslek örgütleri ile ilgili 
hazırlattığı raporu kamuoyundan ve bizden saklıyor.

Bildiğiniz üzere; Cumhurbaşkanlığı‘ndan Devlet Denetleme 
Kurulu‘nun, içinde TMMOB‘nin de bulunduğu meslek ör-
gütlerine yönelik hazırladığı araştırma-inceleme raporunun 
gönderilmesi talebimiz reddedildi. Ret gerekçesi, raporda diğer 
örgütlerle ilgili bilgilerin de olması ve raporun “gizli damgasına 
havi bulunmasına” dayandırıldı. Birliğimiz, öncelikle raporun 
kendisiyle ilgili bölümünün gönderilmesini istemiştir. Kaldı ki 
meslek örgütlerinin genel kurulları, çalışma raporları ve ya-
yınlarının tümünün kamuya açık olduğu dikkate alındığında 
“gizlilik” gerekçesinin kabul edilmesi de mümkün değildir. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından ha-
zırlanan ve özeti yayımlanan bu rapor, özü itibarı ile “siyasal 
iktidara bağlı meslek örgütleri yaratılması”nı hedeflemektedir. 
AKP iktidarı eliyle kamuda yürütülen siyasal kadrolaşma ve 

10 EKİM’DE ERTELENMEK ZORUNDA KALAN 
TMMOB 40. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU 6 ARALIK’TA TAMAMLANDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli-
ği’nin 10 Ekim 2009 tarihinde ertelenen 
40. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısı 6 
Aralık’ta tamamlandı. 329 kişinin katıldığı 
Danışma Kurulu toplantısında, Cumhur-
başkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun 
meslek örgütlerine yönelik hazırladığı 
rapor ve Odaların seçim süreçlerine ilişkin 
değerlendirmeler yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı‘nın açılış konuşmasıyla 

başlayan toplantıda, 29‘u Danışma Kuru-
lu üyesi olmak üzere 41 kişi söz aldı. Top-
lantıda konuşan Danışma Kurulu üyeleri 
sırasıyla şöyle: 

“Mehmet Torun (MADENMO), Ali Fah-
ri Özten (HKMO), Emre Mardan (MO), 
Mehmet Besleme (KMO), Turhan Tuncer 
(ZMO), Hakkı Atıl (JMO), Atakan Günay 
(GIDAMO), Tarık Şengül (ŞPO), Şevket 
Demirbaş (JFMO), Ali Ekber Çakar 
(MMO), Beşer Baydar (KMO), Cemal 

Gökçe (İMO), Selçuk Soylu (MMO), 
Kurtuluş Kaya (EMO), İdris Ekmen (Di-
yarbakır İKK), Erhan Karaçay (EMO), 
Hüseyin Atıcı (MMO), Kamer Gülbeyaz 
(Mersin İKK), Başak Koç (EMO), Pınar 
Hocaoğulları (EMO), Cemalettin Küçük 
(TMMOB YK-Metalurji MO), Mehmet 
Özsakarya (MMO), Necati Şahin (İMO), 
Tevfik Peker (TMMOB Yüksek Onur 
Kurulu), Teoman Livaneli (İMO), Musa 
Çeçen (EMO), Dinçer Mete (MMO), 
Bahattin Alparslan (MO)”
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yandaş sermaye yaratma çabasından sonra sıra meslek örgüt-
lerini ele geçirmeye gelmiştir. Ne yazık ki tarafsız bir konumda 
olması gereken Cumhurbaşkanlığı makamı da DDK aracılığıyla 
buna hizmet etmektedir. Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanı 
seçilmesinin hemen ardından DDK‘ya yaptığı ilk görevlendir-
menin meslek örgütlerinin incelenmesi olması da yeterince 
manidardır. 

Tarafımızca sunulan bilgi ve belgelerin gizli bir yanı bulunma-
masına karşın, bu bilgilere dayanılarak hazırlanan raporun ne 
türden gizli bilgiler içerdiği merak konusudur. Meslek örgüt-
lerinin, raporun tamamının gönderilmesi talebinin Cumhur-
başkanlığı tarafından reddedilmesi; raporun hazırlanmasındaki 
amacı da sorgulanır hale getirmiştir. Raporun ilgili taraflardan 
saklanması, hiçbir demokratik yönetim açısından kabul edile-
bilir değildir. Cumhurbaşkanlığı DDK, araştırma-incelemenin 
ötesinde “gizli bir soruşturma” mı yürütmüştür ki rapor taraf 
olan kuruluşlara verilmemektedir? 

Açıktır ki burada, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığa sunduğu 
bu “gizli bilgiler” aracılığıyla, yürütmenin artık gizlenemeyen 
meslek örgütlerini baskılama, sindirme ve gerekirse seçimlerle 
işbaşına gelen yönetimleri tasfiyeye yönelme çabalarını kolay-
laştıracak, bunun önünü açacak bir faaliyetin doğrudan tarafı 
haline gelmiştir.

Rapor özetle, meslek kuruluşlarını siyasetle uğraştıkları gerek-
çesiyle Başbakanlığa ihbar etmektedir. Oysa meslek kuruluşla-
rına siyaset yasağı darbeci rejimin hazırladığı 82 Anayasası‘yla 
yürürlüğe girmiştir. Bu yasak daha sonra 1995 yılında kaldırıl-
mıştır. Her fırsatta 82 Anayasası‘na karşı olduklarını söyleyip bu 
Anayasanın demokratik bir yönde dönüşümünü, hatta yeniden 
yazımını savunanların, 82 Anayasası‘nı aşan bir tarzda anti-
demokratik bir tutumla yetki kullanmaya yönelmeleri, demok-
rasiden ne anladıklarını yeteri bir açıklıkla ortaya koymaktadır. 
Buradaki soru: “Darbeci Cumhurbaşkanı‘nın yarım bıraktığı işi 
Sivil Cumhurbaşkanı mı tamamlıyor?” sorusudur.

Başbakanlığa verilen sözde “Araştırma ve İnceleme Raporu”, 
meslek kuruluşlarının muhalefetini susturmanın ince öner-
meleri ile bezenmiştir. Bu önermeler, ne DDK üyelerinin ne 
de Cumhurbaşkanı‘nın görevidir. Çünkü bu makam, Anayasa 
kuralı gereği ne aktif güncel siyaset yapabilir ne de üniversite 
kürsüsündeymiş gibi doktriner tartışma yapabilir. Bu Rapor ile 
Cumhurbaşkanlığı makamı, siyasal iktidarın bir komisyonu gibi 
veri hazırlamış ve önermelerde bulunmuştur. İktidarın yardımcı 
organı gibi çalışmış ve siyasette taraf olmuştur. 

Cumhurbaşkanı, tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanlığı 
makamını kullanarak, eski siyasal partisinin ideolojik görüş-
lerine uygun davranacak meslek odaları yaratmanın yollarını 
aramaktadır. Hazırlanan DDK raporuyla, kamusal sorumluluğu 
ön planda tutan meslek odalarını siyasal iktidara bağlamanın 
altyapısı oluşturulmak istenmektedir. Meslek odalarına sözde 
daha fazla esneklik sağlanacağı iddiasıyla kurumların yasalarının 
ortadan kaldırılması, genel geçer tek bir yasal düzenleme yapıl-

ması, Meclis‘in dahi yetki sahibi olamayacağı şekilde Bakanlar 
Kurulu‘nun meslek odalarını biçimlendirmesi önerilmektedir. 

Herkes bilmelidir ki; meslek örgütleri seçimlerle iş başına gelen 
yönetimler tarafından idare edilmekte ve bu yönetimlerin icraatı 
denetim kurulları başta olmak üzere genel kurullar süreciyle de 
denetlenmektedir. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kuru-
lu, iddia ettiği gibi bilgi demeti oluşturmaya yönelik araştırma-
incelemenin ötesine geçerek, bu sürece müdahale etmekte ve bu 
müdahalenin daha geniş bir çerçeveye oturtulması için öneriler 
ortaya koymaktadır. Bunun için odalar ve üst birlikler arasındaki 
ilişki düzeyini vesayet olarak adlandırıp, aslında demokratik bir 
işleyişi temel alan örgüt bütünlüğü sürecini zayıflatmayı ve buna 
karşılık olarak da meslek örgütlerini siyasal iktidarın güdümüne 
sokacak, antidemokratik bir işleyiş modelini önermektedir. 

Aslında herkes biliyor; TMMOB 70‘lerden bugüne, ayrıca ve 
özellikle 1980 faşizmi sonrası yakın tarihimizin her türlü bas-
kıcı, insan haklarını çiğneyen, örgütlenmeyi ezen, demokratik 
hakları bastıran iktidarlarına karşı muhalif tutum almıştır. Aynı 
zamanda, meslek sorunlarının genel sorunlardan bağımsız 
olarak ele alınamayacağı gerçeğinden hareketle, kamu yararı 
doğrultusunda sorunların çözümü noktasında mücadelesini 
sürdürmüştür. Bu çizgi, politik ise evet politik tutum aldık ve 
almaya devam edeceğiz. 

Meslek örgütlerinin varlığının, siyasal iktidarın bir parçası ol-
maması gereken Cumhurbaşkanlığı makamının özel ilgi alanı 
olmasının gerekçesi kamuoyuna açıklanmalıdır. Kamuoyu de-
netimi olmayan, baskı altına alınmış bir toplumda demokrasinin 
yeşermeyeceği ve gelişmeyeceği tarihin bir gerçeği ise, siyasal 
iktidarı kamuoyu denetiminden korumak tehlikeli bir yoldur. 
Bu yolun geldiği yer çok açıktır. 

Söylemek isteriz: Meslek örgütlerinin etkinleştirilmeleri, geliş-
tirilmeleri için atılacak her adımın öznesi olduğumuz, içinde 
yer alacağımız bilinmelidir. Bunun yolu  Türkiye‘nin demok-
ratikleştirilmesiyle birlikte bunu içine sindiren idarelerden ve 
hükümetlerden geçmektedir.

Bizlerin kurumsal kimliğimize yönelik her türden baskıya 
karşı duracağımızı, Türkiye‘nin demokrasi mücadelesi içeri-
sinde emek ve meslek örgütleri ile birlikte, yüreği insandan ve 
emekten yana atanlarla omuz omuza olacağımızı, omuz omuza 
yürüyeceğimizi; dün olduğu gibi bugün de bu yürüyüşümüzde 
bedel ödemeye hazır olduğumuzu burada bir kere daha hepimiz 
adına herkese duyuruyorum.

Evet, Sevgili arkadaşlar,

10 Ekim toplantısında da söylemiştim: Örgütümüzün Genel 
Kurullar süreci başlamıştır.

Genel Kurullarımız, mesleğimizi uygulayarak bilimi ve tekno-
lojiyi halkımızın hizmetine sunmak ve emeğimizin karşılığında 
insanca bir yaşam düzeyine kavuşmak isteyen biz mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının, sorunlarımızın üstesinden gelmek 
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için ihtiyaç duyduğumuz umut ve inanç ortamının yaratılma-
sına, örgütlülüğümüzün gelişmesine ve güçlenmesine katkıda 
bulunmaktadır. Ben buna inanıyorum. 

Öncelikle görev süreleri tamamlanacak olan yönetim kurulu 
üyesi arkadaşlarıma, TMMOB‘nin bir döneminde kişisel bi-
rikimlerini örgütümüzün birikimleri ile harmanlayarak, özel 
yaşamlarından zaman ayırarak yürüttükleri Oda çalışmaları 
ve örgütümüze verdikleri katkıdan dolayı Yönetim Kurulumuz 
adına teşekkür ediyorum. 

Bilim ve teknolojiyi insanla buluşturan bir meslek grubunun 
üyeleri olan biz mühendis, mimar ve şehir plancıları, sıkıntılı, 
sancılı, sorunlu bir ülkede yaşayan tüm yurttaşlar gibi önemli 
sorunlarla karşı karşıyayız. İşsizlik, mesleğimizi uygulamada 
karşılaştığımız engeller ve bunların sonucu olarak mesleki ve 
ekonomik haklarımızda gerileme bu sorunların başlarında gel-
mektedir. Sorunlarımız halkımızın sorunlarından ayrı değildir. 

Hepimiz biliyoruz: Ülkemizde özellikle son otuz yıldır kapitalist 
küreselleşmeye uyum adına uygulanan politikalar, uluslararası 
sermayenin direktifleriyle yönlendirilmektedir. Kısaca IMF ve 
DB politikaları olarak adlandırdığımız dışa bağımlı bu politikalar 
emeğin ve halkın büyük çoğunluğunun aleyhine işlemektedir. 
Kapitalist küreselleşmenin kendi yarattığı küresel kriz ile her 
şey apaçık ortaya çıkmıştır.

Bu nedenlerle, mesleğimizi uygulayabileceğimiz ortamların 
yaratılması mücadelesi, yani bağımsızlık, demokrasi, kalkınma 
ve hakça paylaşma mücadelesi her zaman olduğundan daha 
fazla önem taşır hale gelmiştir. 

Bu nedenler, bu temel ortak gündem maddesi etrafında ortak 
politikalarımızı belirlemeyi ve ortak mücadeleyi örgütlemeyi ve 
örgütlenmemizi güçlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. 

Bu ülke insanının TMMOB‘ye ihtiyacı vardır sözünden hare-
ketle; “TMMOB‘nin odalarına, odaların şubelerine, şubelerin 
çalışmalara aktif katkı koyacak örgütlü üyelere ihtiyacı vardır” 
sözü şimdi çok daha anlamlıdır. Neoliberal politikalara karşı, 
gericiliğe karşı, emperyalizme karşı “Başka bir Türkiye, başka 
bir yaşam mümkündür” demek ve bunun gereklerini yapmak 
şimdi çok daha önemlidir. 

Bir kez daha altını çizerek söylemek gerekiyor: Bu ülkenin 
dış politikası ABD emperyalizminin talepleri ile şekilleniyor. 
Ekonomisi kapitalist küreselleşmeye uyum adı altında IMF 
ve Dünya Bankası‘nın yönlendirmesi altında. Demokrasinin 
sınırlarını da AB ile ilişkiler ve pazarlıklar belirliyor. Tüm bunlar 
artık hepimiz tarafından açık olarak biliniyor. Tüm bunların so-
nucu bağımlılığı arttırıyor, yoksulluğu arttırıyor ve geleceğimize 
yönelik karanlığı arttırıyor. Geçtiğimiz dönem böyleydi ve ne 
yazık ki gelecek dönemde de böyle olacak. 

Sıkıntılı, sancılı ve sorunlu bir ülkede yaşıyor olmak, bu ülkede 
bizim gibi meslek örgütlerine de çok daha fazla görev düşmesine, 
sorumluluklarının artmasına neden oluyor. Tüm yaşanan olum-

suzluklara karşı da, hep birlikte, hiç bıkkınlık göstermeden, hiç 
durmadan, hiç ara vermeden kendi bildiğimiz yolda yürüdük. 
Devraldığımız onurlu yürüyüşü ve dik duruşu bağlı odalarımızın 
yöneticileri ve örgütlü üyelerimiz ile birlikte sürdürdük. 

Katıldığımız, düzenleyicisi ya da çağrıcısı olduğumuz miting ve 
benzeri alan etkinliklerinde hep “Bağımsız, demokratik ve özgür 
bir Türkiye” için yükselttik sesimizi. Emekten ve halktan yana 
çaba gösteren tüm örgütlerle ilkeli işbirlikleriyle, omuz omuza ve 
birbirimize omuz atmadan yan yana durarak Türkiye demokrasi 
mücadelesinin içinde yer aldık. 

Ülkemiz ve meslek alanlarımız üzerine düzenlediğimiz etkinlik-
lerle; insana, yaşama ve geleceğimize olan görevlerimizi yerine 
getirmeye çalıştık. Bağlı odalarımızla birlikte bir yılda 100‘ün 
üzerinde etkinliğe imza attık. Etkinliklerimizin sonuç bildirgeleri 
TMMOB‘nin manifestolarıdır. TMMOB‘nin sözü hep emekten 
ve halktan yana olarak insana, yaşama ve aydınlık geleceğimize 
yönelik olacaktır. 

Sevgili Arkadaşlar,

Bu Danışma Kurulumuz aracılığı ile buradan herkese ve her 
yere duyuruyorum:

50 yılı aşan deneyimi ve birikiminin ışığında, yetmişlerden beri 
yarattığı değerler ve mesleki-demokratik kitle örgütü olmanın 
sorumluluğuyla hareket eden TMMOB, bağlı odaları, odaları-
mızın şubeleri ve örgütlü üyeleri ile birlikte, 

Önümüzdeki dönemde de meslek ve meslektaş sorunlarının 
halkın sorunlarından ayrı tutulmayacağını bilerek çalışmalarını 
yürütecektir.

TMMOB, önümüzdeki dönemde de özgür ve demokratik bir 
Türkiye özlemiyle emekten ve halktan yana mücadelesini 
sürdürecektir. 

TMMOB, önümüzdeki dönemde de barıştan, dostluktan, daya-
nışmadan ve bir arada yaşamadan yana etkinliklerin içerisinde 
aktif olarak yer alacaktır.

TMMOB, önümüzdeki dönemde de toplumsal muhalefetin 
odağında yer alarak onurlu yürüyüşüne ve dik duruşuna de-
vam edecektir. 

TMMOB ve bağlı odalarının tüm yöneticileri ve örgütlü üyeleri 
bu kararlılık içerisindedir. Bunu herkes bilmelidir.

Sevgili Arkadaşlar,

TMMOB‘ye bağlı odaların seçim süreçlerine girildiğinde aklıma 
hep büyük şairin dizeleri gelir:

“Gün o gün değil derlenip dürülmesin bayraklar, 

Duyduğunuz çakalların ulumasıdır safları sıklaştırın çocuk-
lar” 

Hepinize, hepimize kolaylıklar diliyorum.
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Bugün, 6 Kasım YÖK‘ün kuruluş yıldönümü. 
12 Eylül zihniyetinin ülkemizde farklılıkları yok etme, insanları 
tek tip haline getirme politikasının bir ürünüdür YÖK. Bilimin, 
araştırmanın merkezi olması gereken üniversiteleri asıl işlevlerinden 
uzaklaştırarak, tüm toplumsal hayata vurulan darbedir YÖK. 
Bugün YÖK‘ün kuruluşunun 28. yıldönümü. Toplumu “açılım” 
hikâyeleri ile oyalayan Siyasal İktidarı gerçek bir açılım yapmaya 
ve “YÖK‘ü tüm kurumları ile kaldırmaya” çağırıyoruz. 
Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak biz; 
Küreselleşme ve sermaye isteklerine göre üniversitelerin yapılan-
dırılması uygulamalarından vazgeçilmesini,  
Toplumsal eşitsizliğin her çeşidini sürekli ve sistemli olarak üreten 
eğitim yapısının terk edilmesini,  
Üniversitelerin özerk ve demokratik bir anlayış temelinde yeniden 
düzenlenmesini,
Üniversitenin bütün bileşenlerinin yönetim ve karar sürecine 
katılmalarının güvence altına alınmasını, 
Baskıcı ve cins ayrımcı uygulamalarla dolu eğitim programlarının 
terk edilmesini istiyoruz.  
Biz,  Üniversite eğitiminin bilimsel, özerk ve demokratik ortamlarda 
sürdürülmesini; polis ve jandarmanın üniversitelerden çıkarılma-
sını,  
Öğretim üyelerinin düşüncelerinden, sendikal eylemlerinden ve 
demokratik taleplerinden dolayı karşılaştıkları her türlü ceza ve 
sürgün uygulamalarına son verilmesini istiyoruz.

Biz, Belletme ve ezbercilik yerine öğrenmek, verileri kabul etmek 
yerine araştırma yeteneğini geliştirmek; teknik eğitim yanında 
sosyal ve kültürel eğitimleri de tamamlamak; eğitimde; sorgu-
layan, düşünen, dayanışma duygusuna sahip, bilimsel kriterleri 
önemseyen, aydınlanmış öğrencilerin yetişmesini amaçlayan bir 
üniversite eğitimini,  
Çok sayıda donanımsız üniversite ve bölüm açmak yerine, ülke 
ihtiyaçlarını gözeten yeterli eğitim kadrosu ve kütüphane, derslik, 
laboratuar, yurt vb. alt yapısı tamamlanmış kuruluşlar oluşturulma-
sını; açılmış bulunan üniversitelerin eğitim düzeyinin arttırılmasını 
ve kalite eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasını,  
Genel bütçeden eğitime aktarılan payın yeterli seviyeye getirilme-
sini ve üniversite bütçelerinde bilimsel araştırmalara ayrılan payın 
artırılmasını istiyoruz.  
Biz, Eğitimin her kademede eşit ve parasız olmasını,
Harç, ikinci öğretim, yaz okulu gibi paralı uygulamaların kaldırıl-
masını,
Öğrenci sağlık sigortası uygulamasına geçilmesini istiyoruz.  
Biz, “üniversiteler üniversite bileşenlerinindir!” diyoruz; eşit, parasız, 
demokratik, bilimsel eğitim istiyoruz! 
TMMOB, bugün sokakta YÖK‘e karşı sözünü söyleyen üniversite 
öğrencilerini sevgiyle selamlıyor.
Yaşasın Özerk ve Demokratik Üniversite Mücadelemiz! 
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SİYASAL İKTİDARI GERÇEK BİR AÇILIM YAPMAYA 
VE “YÖK’Ü TÜM KURUMLARI İLE KALDIRMAYA” ÇAĞIRIYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, YÖK’ün kuruluş yıldönümü nedeniyle  bir basın açıklaması yaptı.

13 Kasım 2009 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu 
kararı ile bazı yükseköğretim kurumları bünyesindeki 21 adet teknik 
eğitim ve mesleki eğitim fakültesi kapatılmış, yerine “teknoloji fakülte-
leri” kurulmuştur. Siyasi iktidar aldığı karar ile teknik ve mesleki eğitim 
fakültelerini teknoloji fakültelerine çevirmiştir. 

Konuya ilişkin olarak çeşitli basın-yayın organlarına yansıyan YÖK‘ün 
açıklamalarında da “İsim değiştirilerek kurulan teknoloji fakültelerinin 
uygulama mühendisi yetiştireceği” belirtilerek, Türkiye yüksek öğreni-
mine yeni bir bileşenin eklendiği ifade edilmektedir.

Yıllardır mühendislik eğitimi veren bölümlerin hiçbir sorunu çözülmez-
ken, popülist ve siyasal yaklaşımla, bilimsel gerekler ve ülke gerçekle-
rinin dışında alınan bu tür kararların kolay çözülemeyecek sorunlar ve 
tahribatlar yarattığı bilinen bir gerçekliktir. 

TMMOB ülkemiz için yüksek öğretimin önemi ve gerekliliğinin tamamen 
farkında olarak, siyasal iktidarı bir kez daha uyarmaktadır:

Ülkemizde var olan mühendislik-mimarlık fakültelerinin eğitimini ka-
liteli hale getirmek, fakültelerin alt yapı, donanım ve öğretim elemanı 
alanındaki eksikliklerini gidermek için çalışma yapılması gerekirken, siyasi 
konjonktüre dayalı olarak alınan bu ve benzeri kararların kamu yararına 
uygun olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Başka bir gerçek ise yükseköğretime ilişkin alınan kararlardaki 

plansızlıktır. Yükseköğretime ilişkin kararların ülke ihtiyacına yönelik 
ve planlama dâhilinde alınması gereklidir. Meslektaşlarımızın %25‘inin 
işsiz ya da meslek dışı işlerde çalıştığı ülkemizin bir gerçeğidir. Öte yandan 
yılda ortalama 25.000 yeni mühendisin mezun olduğu gerçeği karşısında 
alınan bu kararın bir keyfilik ve plansızlık içerdiği açıkça ortadır. Planlama 
yapılmaksızın alınan bu ve benzeri kararlarla binlerce genç insanımıza 
ve ülkemize karşı büyük bir yanlışlık yapılmaktadır.
Mühendislik-mimarlık mesleği özel bir eğitimi gerektirir. Mesleğin uygu-
lama alanı itibariyle eğitimin niteliği, doğa ve kültürel çevrenin tahribi; 
birey ve toplum sağlığının riske girmesi gibi kamusal alana zarar verebi-
lecek pek çok uygulamaya neden olabilmektedir. Mühendislik-mimarlık 
mesleği altyapı sorunları çözülmüş, çağdaş ve bilimsel niteliklere sahip 
kaliteli bir eğitimi zorunlu kılmaktadır. 
Yükseköğretime ilişkin alınan “çok sayıda niteliksiz mühendis-mimar 
yetiştirmek ve yine çok sayıda donanımsız üniversite, fakülte açma” ka-
rarları yerine, var olan fakültelerin ihtiyaçlarının karşılanarak, sorunların 
giderilmesine yönelik kararlar alınması gerekmektedir.  
Alınan karardan ve yapılan açıklamalardan anlaşılmaktadır ki, ülkemiz 
bir kez daha, fakültelerin ve bölümlerin açılıp kapatılmasındaki “keyfilik” 
ve “ben yaptım oldu” anlayışı ile karşı karşıyadır.
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

BAKANLAR KURULU TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ KURARAK NE AMAÇLIYOR?
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, teknik eğitim ve mesleki eğitim fakülteleri kapatılarak yerine “teknoloji fakülteleri” 
kurulmasını öngören Bakanlar Kurulu kararı üzerine 2 Aralık 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Süre uzatımıyla sürüncemede bırakılan nükleer santral 
ihalesi, TMMOB‘nin açtığı dava üzerine dayanaklarını 
kaybetti...

TMMOB olarak nükleer santral ihaleleri üzerine yaptığımız 
tüm açıklamalarda siyasal iktidarı defalarca uyardık!

Siyasal iktidarın Türkiye‘de nükleer santral yapılmasındaki 
ısrarcı tutumunun nedeninin ülkemizin enerji sorununu 
çözmek değil, Türkiye‘yi nükleer santral endüstrisine pazar 
yapmak olduğunu defalarca söyledik.

Tüm politikalarını ABD, AB, IMF ve Dünya Bankası‘nın 
dayatmalarına göre şekillendiren siyasal iktidarın nükleer lo-
bilerin dayatmaları ile ülkemiz insanını ve yaşama alanlarını 
tehdit altında bıraktığını defalarca belirttik. 

Son olarak, nükleer santrallerle ilgili yasal düzenlemelere 
ilişkin yargı süreci devam ederken ihaleye çıkılmasının başlı 
başına bir sorun olduğunu, nükleer santral ihalesinin iptal 
edilmesi gerektiğini de söyledik. 

Bütün uyarılarımıza rağmen AKP hükümeti Mersin/
Akkuyu‘da yapılması planlanan nükleer santraller için 
ihaleye çıkmıştı. 

Ancak bu kez yargının, Danıştay İdari Dava Daireleri Ku-
rulu‘nun verdiği karar ile nükleer santral ihalesi hukuken 
sona ermiştir. 

Bilindiği üzere Birliğimizce “Nükleer Güç Santrallarının 
Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun 
Kapsamında Yapılacak Yarışma ve Sözleşmeye İlişkin Usul 
ve Esaslar ile Teşvikler Hakkında Yönetmelik”in iptali için 
dava açılmıştı. 

Danıştay 13. Dairesi söz konusu dava çerçevesinde Yönetme-
liğin 7. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar vere-
rek, diğer maddeleri yönünden ise yürütmenin durdurulması 
talebimizi reddetmişti. Bu karara karşı, Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu‘na itiraz ettik ve Kurul, itirazımızı kısmen 
kabul ederek; yönetmeliğin “yer tahsisi” başlıklı 5. maddesi 
ve “Aktif elektrik enerjisi birim satış fiyatını oluşturma usul 
ve esasları” başlıklı 10. maddesinin de yürütmesinin durdu-
rulmasına karar verdi. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararıyla birlikte 
yürütmesi durdurulan maddeler, nükleer santral ihalesini ge-

çersiz konuma koymuştur. “Yer tahsisi” başlıklı maddenin ve 
teklifte sunulan birim satış fiyatına ilişkin esasları belirleyen 
maddenin yürütmesinin durdurulması ile ihalenin temeli 
ortadan kalkmıştır. 

Karar, yer tahsis koşullarının sözleşmeye bırakılamayacağını 
belirtmektedir.

Yargı, yönetmelik çerçevesinde TETAŞ ile sözleşme imzala-
yan şirkete yer tahsisi yapılması, santralin kurulacağı yerin 
bakanlık tarafından belirlenip, şartnamede belirtilmesi ve yer 
tahsis şartlarını kapsayan ayrı bir sözleşmenin ilgili kurum 
veya kuruluş ile şirket arasında yapılmasına ilişkin madde-
nin yürütmesinin durdurulmasının gerekçesini, 5710 sayılı 
Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji 
Satışına İlişkin Kanun‘a dayandırdı. 

Anayasa‘ya göre “Belirli temel konuların ve bunun sınırları-
nın Yasa‘da belirlenmesinden sonra bu alana ilişkin ayrıntılı 
düzenlemenin ilgili bakanlık tarafından hazırlanıp, Bakanlar 
Kurulu onayı ile yürürlüğe girecek yönetmeliğe bırakılması-
nı” yetki devri olarak nitelendirmeyen İdari Dava Daireleri 
Kurulu, şu saptamayı yapmıştır: “Ancak, bu amaçla çıkar-
tılacak yönetmelikte, 5710 sayılı Kanunun 3. maddesinin 
3. fıkrasında sayılan konularda, ayrıntılı düzenlemelere yer 
verileceği de tartışmasızdır.” 

Böylece yer tahsis şartlarının kurumla şirket arasında yapı-
lacak sözleşme ile belirlenmesine itiraz eden Kurul, yönet-
melikte gerekli düzenlemelerin yapılmadığına hükmederek 
ilgili maddenin yürütmesini durdururken, gerekçesini de 
şöyle ortaya koymuştur: “....anılan maddenin 3. fıkrasında, 
yer tahsis şartlarını kapsayan ayrı bir sözleşmenin ilgili kurum 
veya kuruluş ile şirket arasında yapılacağı öngörülmek sure-
tiyle, yer tahsisine ilişkin koşulların yönetmelikle belirlenmek 
yerine ilgili kurum veya kuruluş ile şirket arasında yapılacak 
sözleşmeye bırakıldığı, diğer bir anlatımla bakanlık tarafından 
belirlenen santralın kurulacağı yerin şirkete hangi koşullarda 
tahsis edileceğine ilişkin kurallara yönetmelikte yer veril-
mediği anlaşıldığından, anılan yönetmelik hükmünde ve bu 
madde yönünden Dairece verilen yürütmenin durdurulması 
isteminin reddi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.”

Karar ile Siyasal iktidarın Fiyat Oyunu Belgelenmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ihalede katılımcıların 

YARGI NÜKLEER SANTRAL İHALESİ YÖNETMELİĞİNİN ÜÇ MADDESİNE 
YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, “Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin 
Kanun Kapsamında Yapılacak Yarışma ve Sözleşmeye İlişkin Usul ve Esaslar ile Teşvikler Hakkında Yönetmelik”in 
bazı maddelerinin iptali için TMMOB tarafından açılan davada üç maddenin yürütmesinin durdurulması yönünde 
karar verdi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 10 Kasım 2009 tarihinde konuya ilişkin bir basın 
açıklaması yaptı.
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sunacağı tekliflerin usul ve esaslarını belirleyen, yönetmeliğin 
10. maddesinin yürütmesinin durdurulmasını da, birim satış 
fiyatlarına “Ulusal Radyoaktif Atık Hesabı (URAH) ve İş-
letmeden çıkarma Hesapları (İÇH) katkı paylarının da dahil 
edilmesinin 5710 sayılı nükleer santral kurulumuna ilişkin 
yasaya aykırı olduğuna dayandırmıştır. 

Kurul, bu maddenin iptal gerekçesini de şöyle ortaya 
koymuştur: “...Yasa‘nın 5. maddesinin 4. fıkrası uyarınca 
URAH ve İÇH için ödenecek 0.15 sent/kilovat saat katkı 
payının şirketin yükümlülüğünde olduğu da tartışmasızdır. 
Oysa Yönetmeliğin 10. maddesinde, bu yasal düzenlemeye 
aykırı olarak, URAH ve İÇH katkı paylarının da, yatırım 
bedeli, sabit işletme bedeli, değişken işletme bedeli ve yakıt 
bedeli ile birlikte birim satış fiyatı içerisine dahil edildiği, 
böylece şirkete ait olan bu yükümlülüğün, elektrik enerjisini 
satın alacak kuruluşa (TETAŞ) yüklendiği anlaşıldığından, 
Yönetmeliğin 10. maddesinde 5710 sayılı Kanuna uyarlık 
görülmemiştir.”

Kurul, 5710 sayılı Yasa‘daki “Ayrıca santralın faaliyeti süresin-
ce oluşacak atıkların taşınması, depolanması ve/veya bertaraf 
edilmesi ile ilgili her türlü finansal maliyetlerin ve santralın 
işletme süresinin sonunda işletmeden çıkarma masraflarının 
karşılanması için oluşturulacak hesapların her birine 0.15 
cent/kWh (ABD Doları cinsinden) katkı payı ödemekle 
yükümlüdür” düzenlemesine de atıfta bulmuştur. 

Kurul, AKP Hükümeti‘nin yönetmelik aracılığıyla dolaylı 
yoldan kamuya yük bindiren düzenlemesini iptal etmiştir. 

Kurul, Danıştay 13. Dairesi‘nin yönetmeliğin “yarışmaya 
katılacaklarda aranacak şartlar” başlıklı 7. maddesindeki 
yarışmaya teklif verenlerin nükleer santral işletmeciliği 
deneyimi olan şirketlerle “anlaşma yapılacağına dair niyet 
mektuplarının bulunması”, süpervizörlük anlaşması yapılma-
sına yönelik olarak da “veya anlaşma yapılacağına dair niyet 
mektuplarının bulunması” yönündeki ibarelerin yürütmesini 
durdurmasını da yerinde bulmuştur. 

Herkes anlamalıdır:

Tek katılımcı olmasına rağmen devam ettirilen, teklif fiyatı 
yüksek olmasına rağmen aynı şirketten hukuken geçersiz 
tekliflerle sonuçlandırılmaya çalışılan, yaratılan hukuki 
karmaşa içerisinde süre uzatımına gidilen nükleer santral 
ihalesi, yargının verdiği yönetmeliğe ilişkin yürütmeyi dur-
durma kararıyla hukuken sona ermiştir. 

Siyasal iktidarı uyardık, bir kez daha uyarıyoruz:

Ülkemizin “ nükleer santrallerden elektrik üretme macera-
sına” atılmasına gerek yoktur. 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

AKP Hükümetinin dayatmalar ve hukuksuz uygulamalarla 
skandala dönüştürdüğü nükleer santral ihalesinde artık 
yolun sonuna gelinmiştir. TMMOB tarafından açılan da-
vada, Yargının verdiği kararla hukuksuz hale gelen nükleer 
santral ihalesi bir kez daha iptal edilmek zorunda kalın-
mıştır. Hükümet, artık ihale iptaliyle yetinmemeli, nükleer 
santral macerasından vazgeçtiğini açıklamalıdır. 

TMMOB olarak nükleer santral ihaleleri konusunda 
siyasal iktidarı defalarca uyardık! Türkiye‘nin nükleer 
santral macerasına atılmasına gerek olmadığını defalarca 
söyledik. 

Siyasal iktidarın Türkiye‘de nükleer santral yapılmasındaki 
ısrarcı tutumunun nedeninin ülkemizin enerji sorununu 
çözmek değil, Türkiye‘yi nükleer santral endüstrisine pazar 
yapmak olduğunu defalarca anlattık. 

AKP İktidarı, Türkiye‘nin enerji sorunlarıyla ilgili geleceğe 
yönelik ciddi bir planlama yapmak yerine nükleer lobile-
rinin dayatmaları ile nükleer santral ihalesine kilitlenerek 
ülkemizin 4 yılını heba etmiştir. 

Siyasal iktidar artık, nükleer santrallerde ısrarcı olarak 
yargıyı ve bizi oyalamaktan vazgeçmelidir. 

Adına “yarışma” denilen ihale süreci dördüncü iptalle 
artık bir skandallar dizisine dönüşmüştür. TETAŞ‘tan 
yapılan ihale iptali açıklamasıyla yetinilmemeli, Siyasal 
İktidar bir an önce bu maceradan vazgeçtiğini kamuoyuna 
duyurmalıdır. 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

SİYASAL İKTİDAR ARTIK, NÜKLEER SANTRAL İHALELERİNİ 
TÜRKİYE GÜNDEMİNE GETİRMEMELİDİR

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, nükleer santral ihalesinin iptal edilmesi üzerine 21 Kasım 2009 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Ülkemiz, son iki yılda 3,5 puan artan işsizlik oranıyla, 
işsizliğin en hızlı arttığı 54 ülke içinde 11‘inci sıraya otur-
muştur. Resmi rakamlarla yüzde 13.4 olan işsizlik oranı, 
iş bulma umudunu yitirdiği için iş aramayanlar da hesaba 
katılınca yüzde 20‘lere ulaşmaktadır. Odalarımızın yaptığı 
araştırmalara göre son iki yılda her 4 mühendisten biri 
işini kaybetmiştir. 

Yaşadığımız işsizlik gerçeği bu derece yakıcı iken bir kamu 
bankası olan Türkiye Halk Bankası‘nın 2500 kişi alacağı-
nı duyurarak açtığı uzman yardımcısı, uzman yardımcısı 
(mühendis), servis görevlisi ve banko görevlisi sınavların-
dan sınav ve kişi başına 50 TL tahsil etmesi, ülkemizde 
insan hak ve özgürlüklerini hiçe sayan umut tacirliğinin 
kamuya kadar sıçramış son derece düşündürücü bir teza-
hürüdür. Halk Bankası‘nın işsizlerin iş umudundan ticari 
kazanç sağlamaya dönük uygulaması ne insanlık onuru, 
ne de insan hakları açısından kabul edilebilir değildir. 

Türkiye Halk Bankası A.Ş.‘nin 21 Kasım 2009 Cumartesi 
günü Türkiye‘nin 17 il ve bölgesinde yapacağını duyur-
duğu “Uzman yardımcısı, uzman yardımcısı (mühendis), 
servis görevlisi ve banko görevlisi sınavlarından” sınav 
masrafı adı altında kişi başına 50 TL tahsil etmesi, bu 
parayı yatırmayı sınava giriş ön koşulu olarak belirlemesi 
ve girilmek istenen her sınavdan 50 TL alması ülkemizde 
“sosyal devlet anlayışının”, vatandaş- kamu ilişkisinin, 
insan hak, özgürlük ve onurunun ne denli ayaklar altına 
alınmış olduğunun son canlı örneğini teşkil etmektedir. 

Öncelikle; Anayasa‘nın 49. maddesinde de belirtildiği 
gibi çalışmak herkesin hakkı ve ödevidir. Ülkemizde bu 
hakkını kullanamayan ve talep edemeyen 5 milyona 
yakın işsiz yaşamaktadır. Bu insanlara işsizlik sigortası 
uygulaması son derece sınırlı sürede ve asgari ücret 
seviyesinde yapılırken, işsiz insana iş sağlama sorumlu-
luğunu taşıyan devletin bir kurumu, istihdam yaratırken 

oluştuğunu iddia ettiği maliyeti işsiz insanlara yüklemeye 
çalışmaktadır. 

Ayrıca; bu bir istihdam sınavıdır. Dolayısıyla, kendi ku-
rumsallığını devam ettirmek için eleman seçen bir kurum 
ortaya çıkan tüm sınav maliyetini yüklenmek zorunda-
dır. Oysa Halk Bankası, 2500 kişilik kadro için binlerce 
başvuru almış ve işsizlerden topladığı 50 TL‘lerle basına 
yansıyan bilgiye göre 18 Kasım itibarıyla 17 milyon TL‘lik 
bir fon oluşturmuştur. 

Diğer yandan; bir kamu kurumu olan Halk Bankası bu 
sınavda KPSS sonuçlarından yararlanmamaktadır. İşsiz 
insanlarımız iş umudu yolunda zaten her yıl KPSS sınav-
larına girerek istenen harç ve masrafları yapmaktadırlar. 
Bu durumda neden KPSS sonuçlarından yararlanma 
yoluna gidilmemektedir? Bu tutumuyla kamunun, işsiz, 
aç insanların son paralarını alarak, onları doldurduğu 
gemilerde deniz ortasında terk eden, insanlık suçu işleyen 
umut tacirlerinden bir farkı var mıdır? 

İşsizliğin kıskacında, borçlarıyla, açlıkla ve umutsuzlukla 
boğuşan gencecik insanlarımıza bu onur kırıcı muameleyi 
reva gören bir devlet anlayışı olabilir mi? Ayrıca aynı 
yeteneklere sahip ancak bu sınava verecek 50 lirası ol-
mayan bir gençle sınava girecek parası olan gencin eşit 
koşullarda yarışamadığı bir ortamda kamu adaleti ne 
kadar sağlanmış demektir? 

Birçok üyemizin de başvurduğu ve bu uygulama karşı-
sında tepkilerini meslek odalarına ilettikleri bu sınavda 
uygulamanın hemen durdurulmasını, toplanan paraların 
işsiz insanlara ivedilikle iadesini ve böylesi bir durumun 
ülkemizde bir daha yaşanmamasını istiyor, gereği için tüm 
yetkililere ve kamuoyuna duyuruyoruz. 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

“UMUT TACİRLİĞİNİN KAMU ELİYLE UTANÇ VERİCİ TEZAHÜRÜ” 
HALK BANKASI KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Türkiye Halk Bankası’nın 2500 kişi alacağını duyurarak açtığı sı-
nava gireceklerden 50 TL başvuru parası almasıyla ilgili olarak 20 Kasım 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Türkiye tehlikeli bir süreçten geçiyor. Kürt sorununun 
çözümünde şiddetin bir yöntem olarak benimsenmesi, en 
son Seher‘imizin, Aydın‘ımızın ve 7 askerimizin ölümüne 
yol açmış, belediye otobüslerine ve işyerlerine molotof 
kokteylleri atılması gibi eylemlerle terör gündelik yaşa-
mın öğesi olmuştur.

Kürt sorununun zaten gergin bir zeminde bulunuşu ve bu 
sorunun ele alınışına ilişkin yanlışlıklar üzerine yaşanan 
bu gelişmeler, toplumsal tepki farklılaşmalarını artırmış 
bulunmaktadır. Diğer yandan DTP‘nin kapatılmasının, so-
runu siyasi kanalların dışına doğru yönlendirdiği açıktır.

İnsanımızın yaşamına yönelik son yaşanan eylemler ve 
DTP‘nin kapatılması sonrasındaki gelişmeler olağan tepki 
boyutlarını aşmış, en son İstanbul‘da görüldüğü gibi artık 
silahlar ve satırlar devreye girmiştir. 

Bu gidiş çok tehlikelidir. Türkiye‘yi bir iç savaşa sürükle-
yebilecek, Türk-Kürt kardeşliğini temelden sarsabilecek 
bir yarılmaya yol açacak özelliğe sahiptir.  

Toplumumuz, ikiye bölünmenin eşiğindedir. Sorumsuz 
yaklaşımlar birçok kesimden aynı anda geliştirilmektedir. 
Birçok kesim milliyetçi linççi bir atmosferin ülkemizi 

sarmasına yönelik çabalar içerisindedir. 

Bu ortamdan zarar gören yalnızca yaşamını kaybeden 
ve yaralanan insanlarımız değil, bu topraklar üzerinde 
kardeşçe bir arada yaşama umudumuzdur, barış ve de-
mokrasidir. 

Demokratik kamuoyu toplumun kamplaştırılmasına prim 
vermeyerek bir arada kardeşçe yaşamı savunmak, pro-
vokasyonları ve terörü lanetlemek, silahların susmasını 
istemek ve sağduyulu demokratik yaklaşımları egemen 
kılmak sorumluluğuyla karşı karşıyadır. 

Konu “sözde açılım” yaklaşımında olduğu gibi emperyalist 
senaryolara zemin oluşturan boyuttan çıkarılmalıdır. Ül-
kemizde siyasal yaşamın demokratikleştirilmesi yönünde 
ivedi adımlar atılmalıdır.

TMMOB ülkemizin ve insanımızın gereksindiği kardeşlik 
ortamının ancak demokrasi ortamında sağlanabileceğine 
olan inancıyla şiddet ortamından medet umanları bir kez 
daha uyarmaktadır. 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRKİYE TOPLUMSAL ÇÖZÜLMENİN EŞİĞİNDEDİR. 
ÇÖZÜM SİYASETİN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ 

VE DEMOKRASİYİ SAĞLAMAKTAN GEÇMEKTEDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, son yaşanan gelişmeler üzerine 14 Aralık 2009 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.

Bundan tam 31 yıl önce 24 Aralık 1978‘te Maraş‘ta 
yüzlerce yurttaş katledildi. O gün yaşananlar, dün yaşan-
mışçasına aklımızda. 

12 Eylül faşist darbesine giden yolda yapılan bu provokas-
yon, Çorum‘da, Sivas‘ta tekrar tekrar sahneye kondu. 

Bugün yine toplumumuzu kamplaşmaya götüren, halk-
ların kardeşliğini, bir arada yaşama kültürünü sabote 
eden gelişmeler yaşanmaktadır. Birçok kesim milliyetçi 
linççi bir atmosferin ülkemizi sarmasına yönelik çabalar 
içerisindedir. 

Demokratik kamuoyu toplumun kamplaştırılmasına 
prim vermeyerek bir arada kardeşçe yaşamı savunmak, 

provokasyonları lanetlemek, silahların susmasını istemek 
ve sağduyulu demokratik yaklaşımları egemen kılmak so-
rumluluğuyla karşı karşıyadır. 

Gerçek bir demokrasiyi hayata geçirmek için; geçmişte 
yaşananların tekrarlanmaması için tarihimizle yüzleşmek, 
yaşanan katliamların arkasındaki karanlık ilişkileri ortaya 
çıkarmak zorunludur. 

Türkiye tarihinin en karanlık olaylarından biri olan Maraş 
katliamını unutmadık, unutturmayacağız.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

MARAŞ’I UNUTMADIK 
UNUTTURMAYACAĞIZ!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Maraş katliamının yıldönümü nedeniyle 24 Aralık 2009 tari-
hinde bir açıklama yaptı.
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İllerde okunan ortak metin şöyle:
Değerli Basın Emekçileri;
AKP‘nin balonları patlıyor, masalları bir bir açığa çıkıyor. 
Gündeme geldiği günden itibaren sonunun bugün yaşananlar 
olacağını ısrarla, inatla söylememize rağmen AKP, çeşitli yargı 
kararlarının da etrafından dolanarak SSGSS yasasını yürür-
lüğe soktu. Bir yılı geride bırakırken, AKP‘nin vaatlerinden 
geriye eser kalmadı. 
“Sağlık güvencesi olmayan hiçbir vatandaş kalmayacak” 
dendi. Halen milyonlarca vatandaşımız sağlık güvencesin-
den yoksundur.
“Prim ödeyebilenden prim alınacak, ödeyemeyenin primini 
devlet ödeyecek” dendi. Kriz nedeniyle işsiz kalan yüz binlerce 
emekçi ve ailesi sağlık güvencesini de kaybetti.
“Tüm sağlık harcamaları kapsamda olacak, sigortalılara mev-
cut olanların dışında yük getirilmeyecek” dendi. Muayene 
ücretleri yaklaşık % 700 oranında artırıldı. Hastaneye yatan, 
ameliyat olan hastalara katılım payı zorunluluğu getirildi. 
İlaçta devletin ödediği pay düşürülüp hastaların ödediği pay 
yükseltildi.
“18 yaşın altındaki çocuklar sağlık yardımlarından koşulsuz 
olarak yararlanacak” dendi. Anne ya da babası GSS primi öde-
meyen 18 yaş altı çocuklar için yeni kısıtlamalar getirildi.
“Hastane kuyrukları bitecek, herkes istediği hastaneye gide-
cek” dendi. Kuyruklar devam ediyor, sevk uygulaması yeniden 
başladı, özel hastanelere gidenler büyük paralar ödedi.
Bunlar yetmiyormuş, çok büyük sağlık hizmeti verilmiş, herke-
se sağlık güvencesi sağlanmış ve bunlar ekonomiye büyük yük 
getirmiş gibi şimdi de yeni bir propaganda başlatıldı. Dikiş tut-
mayan bütçedeki açık sağlık harcamalarına bağlanıyor. “Yeni 
önlemler” adı altında ceplerimize göz dikiyorlar. Çok uluslu 
şirketlere, tıbbi cihaz-teknoloji üreticilerine, özel hastane 
patronlarına yeni gelir kaynakları yaratmaya çalışıyorlar.
Değerli Basın emekçileri;
“Sağlıkta Dönüşüm Programı” dedikleri tam da ortaya çıkan 
bu tablodur. Ama bununla sınırlı değildir. Taşeron işçisinden 
radyasyon altında çalışan röntgen teknisyenine-doktoruna, 
eczacısından ebesine bütün sağlık emekçilerinin çok zor 
koşullar altında çalışmasıdır “Sağlıkta Dönüşüm Programı”! 

Sağlık güvencesi olmadığı için sahte karne ile doktora gitmek 
zorunda kalan hamile kadınlarımızdır “Sağlıkta Dönüşüm 
Programı”! Parası olmayanlara dolmuşu önerirken kendileri 
taksiden, helikopterden inmeyenlerin projesidir bu proje... Çı-
karmada ısrarlı oldukları Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı 
“Sağlıkta Dönüşüm Projesi”nin bir ayağı olup sağlık hizmetleri 
kamu hizmetleri statüsünden tümüyle çıkarılmaktadır.
Geldiğimiz noktada primini ödemeden, katkı payı ödemeden, 
muayene ücreti ödemeden, ilaçta üzerinize düşeni ödeme-
den muayene olmanız mümkün değildir. Ücretsiz, nitelikli 
ve ulaşılabilir temel bir insan hakkı olan sağlık şirketlerin 
talan alanına dönmüş durumda. Hastaneler ticarethane, 
sağlık emekçileri modern köle, hastalar müşteri olarak gö-
rülmekte. 
Buradan soruyoruz; eğer sağlığı, eğitimi paralı hale getiriyor-
sanız, her aşamasında yeni paralar alıyorsanız size neden vergi 
verelim? Dolaylı ve dolaysız vergilerle Avrupa‘da en çok vergi 
veren vatandaşlar olarak nitelikli, ulaşılabilir ve ücretsiz sağlık 
hizmeti istemek en doğal hakkımız değil midir?
Değerli Basın Emekçileri;
AKP‘nin neo liberal politikaları sağlığımızı tehdit ediyor. 
İnsanlarımızın ihtiyaçları ve insan onuruna yaraşır bir yaşam 
düzeyi için değil, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü 
ve sermayenin sınırsız kar hırsını tatmin için çıkarılan SSGSS 
yasasının yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. Bütün sağ-
lık harcamaları genel bütçeden karşılanmalıdır. Çünkü bizler 
vergilerimizi verirken en başta sağlık ve eğitim gibi temel ih-
tiyaçlarımıza kaynak sağlansın diye veriyoruz.
Katılım payı, muayene ücreti gibi ek ödemeler derhal durdu-
rulmalıdır. Sağlık hizmetlerinde “taksiye binenler, dolmuşa 
binenler, yaya yürüyenler” gibi eşitsizlikler ortadan kaldırıl-
malıdır. Sağlık emekçileri güvenli çalışma ortamına kavuştu-
rulmalıdır. Sağlıkta taşeronlaşmaya son verilmelidir. 
Bizler, gerçekleri ortaya koymaya ve SSGSS yasasının içyüzü-
nü teşhir etmeye devam edeceğiz. Sesimize kulak tıkayan ve 
politikalarında inat eden Hükümeti bu tutumundan vazgeçir-
tinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 25 Ka-
sım‘da kamu emekçilerinin yapacağı grev de bu mücadelenin 
bir parçasıdır. Emekçileri, işsizleri, yoksulları, toplumun tüm 
duyarlı kesimleri 25 Kasım eylemine çağırıyoruz.

SSGSS KATKI PAYLARI 
TÜM TÜRKİYE’DE PROTESTO 

EDİLDİ
SSGSS katılım payları 4 Kasım 2009 tarihinde KESK 

tarafından çeşitli illerde düzenlenen kitlesel basın 
açıklamaları ile protesto edildi. Ankara’da SGK önünde 
düzenlenen etkinliğe TMMOB, DİSK ve TTB de destek 

verdi.
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KESK Genel Başkanı Sami Evren‘in yaptığı basın açıklama-
sından sonra söz alan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı,TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 31 Ekim 

TMMOB KAMU EMEKÇİLERİNİN 
25 KASIM UYARI GREVİNİ DESTEKLEMEKTEDİR

 “Toplu sözleşme hakkımızı çiğnetmemek için, İnsanca ücret için, Krizin bedelini ödememek için, Demokratik bir çalışma 
yaşamı için, 25 Kasım’da grevdeyiz” diye yola çıkan KESK’in 23 Kasım 2009’da İstanbul’da düzenlediği basın toplantısına 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da katıldı.

2009 tarihli toplantısında alınan karar gereğince KESK‘-
in bu etkinliğini örgütlü yapıları ile desteklediğini ifade 
etti. Etkinliğin Türkiye demokrasi mücadelesi içinde 
önemli bir yere oturacağını belirten Mehmet Soğancı, 
350.000‘e ulaşan üye sayısının yaklaşık üçte birinin kamu 
çalışanı olduğunu belirterek tüm üyelerini de bu etkinliğe 
destek vermeye çağırdı.

Basın açıklamasına ayrıca DİSK Genel Başkanı Süley-
man Çelebi, Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türker, 
TTB Genel Başkanı Gençay Gürsoy, İstanbul Eczacılar 
Odası Sekreteri Hakan Ertem ile Çiftçi Sendikaları 
Konfederasyonu Başkanı Abdullah Aysu da katıldı. Ka-
tılımcılar konuşmalarında uyarı grevini desteklediklerini 
belirttiler.

Türkiye’nin her yerinde “Toplu sözleşme hakkımızı 
çiğnetmemek için, İnsanca ücret için, Krizin bedelini 
ödememek için, Demokratik bir çalışma yaşamı için, 
25 Kasım’da grevdeyiz” diyerek 1 günlük uyarı grevine 
giden Kamu emekçilerine Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği de üyeleriyle destek verdi.

KESK‘e bağlı sendika üyesi kamu çalışanları eylem için 
Ankara‘da Ziya Gökalp Caddesi‘nde toplandı. TMMOB, 
TTB, DİSK ve çok sayıda demokratik örgütün destek 

verdiği eylemde sloganlar ve taşınan dövizlerle “grevli 
toplu sözleşme hakkı” istendi.

Mitingde konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, “Buradan muhteşem görünüyorsu-
nuz. Esas olan budur, uyarı budur, grev budur” diyerek 
miting alanındakileri selamladı. TMMOB‘nin 350 bini 
aşan üyesinin üçte birinin kamuda çalıştığını belirten 
Soğancı, “Sizin sorunlarınız bizim sorunumuzdur. Bizim 
sorunlarımız halkımızın sorunlarından ayrı değildir. Bu-
gün buraya gasp edilen grevli toplu sözleşme hakkımızı 
almak için geldik; aşımıza, işimize, geleceğimize sahip 
çıkmak için geldik. Vahşi kapitalizmin küresel krizinin 
bedelini ödememek için geldik. KESK‘le, kamu emek-
çileriyle dayanışma için geldik. Bugün burada Türkiye 
demokrasi mücadelesine bir ünlem konuyor. Bunun 
adı daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için si-
yasi iktidarı uyarı eylemliliğidir. Şimdi karanlığa karşı 
direnme zamanıdır. Şimdi bu mücadeleyi omuz omuza 
yürüyerek büyütme zamanıdır. Şimdi ‘kurtuluş yok tek 
başına, ya hep beraber ya hiç birimiz‘ deme zamanıdır” 
şeklinde konuştu.

TMMOB KAMU EMEKÇİLERİNİN 
BİR GÜNLÜK UYARI GREVİNE DESTEK VERDİ
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TMMOB 
TEKEL İŞÇİLERİNİN YANINDA...

TMMOB, Tekel fabrikalarının kapatılmasıyla birlikte 
4/C kapsamına geçirilmek istenen Tekel işçilerini yalnız 
bırakmadı. “Özlük haklarıyla kamu kurumlarına devre-
dilme” talebiyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen Tekel 
işçilerinin Türk-İş önünde sürdürdükleri eylemin 10’uncu 
gününde (24 Aralık 2009) TMMOB ve bağlı odaların 
yöneticileri, TMMOB üyesi mühendis, mimar ve şehir 
plancıları destek ziyaretinde bulundu. TMMOB önünde 
toplanarak, sloganlar ve alkışlarla Türk-İş merkezine 
yürüyen 300’ü aşkın TMMOB üyesi Tekel işçilerinin 
yanında olduklarını haykırdılar.

Türk-İş önünde bir konuşma yapan TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da şunları söyledi:

Sevgili Tekel İşçileri, Sevgili Tekel Emekçileri,

“Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır” diyen Tekel 
İşçileri, 

TMMOB sizlerin yanındadır. Bu ülkenin mühendisleri, 
mimarları, şehir plancıları sizin yanınızdadır.

Sizin sorunlarınız bizim sorunumuzdur. Bizim sorunlarımız 
halkımızın sorunlarından ayrı değildir. Buraya, aşımıza, işi-
mize, geleceğimize sahip çıkmak için geldik, sizlere destek 
vermek için geldik. Sizlerle dayanışmaya geldik.

Kapitalist küreselleşmenin oyunlarına, IMF, Dünya Ban-
kası politikalarına, onların işbirlikçisi AKP iktidarının 
emeğin aleyhine olan politikalarına izin vermeyeceğiz. 
Dünya Bankası, IMF, AB ve benzeri kuruluşların dayat-
tığı yapısal uyum programlarıyla yalnızca “zam ve zulüm 
düzeni” getirenlere, ekonomiyi üretime değil ranta dayan-
dırıp, her sıkıştıklarında faturayı halka kesenlere, AKP‘ye 
“Artık Yeter” diyoruz. 

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

Sevgili Tekel İşçileri, 

Baskıların ve zorun altında burada bir umudu yeşerttiniz. 
Aşınıza, işinize, ekmeğinize sahip çıkıyorsunuz. Görmeyen 
gözler görsün, duymayan kulaklar duysun. Şimdi sesimizi 
birlikte yükseltme zamanıdır. Şimdi sesimizi gürleştirme 
zamanıdır.

Şimdi görev zamanıdır. Şimdi mücadele etme zamanıdır. 
Şimdi omuzlarımızı birbirine yaslama zamanıdır. Şimdi, 
bu mücadeleyi hep birlikte, el ele, omuz omuza sürdürme 
zamanıdır.

Şimdi “genel grev, genel direniş” deme zamanıdır.

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

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

TMMOB, her türlü saldırıya karşı günlerdir eylemlilik 
içinde olan Tekel işçilerinin yanındadır.
Özelleştirilmelerin ardından işsiz kalma riskiyle karşılaşan, 
geçici personel statüsünde istihdam edilmelerine ilişkin 
çıkarılan 4/C yasasıyla yaşam sıkıntıları artan tekel işçileri, 
özlük hakları korunarak kamu kuruluşlarına yerleştirilme 
talebiyle şimdi Ankara‘dalar.
Tek Gıda İş‘e bağlı olarak Türkiye‘nin dört bir yanından 

Ankara‘ya akın eden Tekel işçileri polis saldırılarına 
uğrasalar da, soğuk ve yağmurlu havadaki direnişlerini 
sürdürüyorlar.
TMMOB, “Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır” 
diyen Tekel işçilerinin yanındadır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB 
TEKEL İŞÇİLERİNİN YANINDADIR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Tekel fabrikalarının kapatılmasıyla birlikte 4/C kapsamına ge-
çirilmek istenen Tekel işçilerinin “özlük haklarıyla kamu kurumlarına devredilme” talebiyle başlattıkları eyleme destek 
verdi. Soğancı, konuya ilişkin olarak 17 Aralık 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 
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Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Denetleme 
Kurulu (DDK) 
28.09.2009 tarihin-
de “Kamu Kurumu 
Niteliğindeki Mes-
lek Kuruluşları‘nın 
Teşkilat ve Mali Ya-
pıları, Denetimleri, 
Organlarının Seçim-
lerine Dair Esasların 
Değerlendirilmesi ile 
Bunların Etkin ve Ve-
rimli Şekilde Hizmet 
Yürütmelerinin ve Geliştirilmelerinin Sağlanması Amacıyla 
Alınması Gereken Tedbirler” konulu bir Araştırma ve İncele-
me Raporu yayınlamıştır. Kendisi 799 sayfa ve 1062 sayfalık da 
bir eki olan rapor beş bölümden oluşmaktadır, özeti kamuoyu 
ile paylaşılmıştır. 

16 Ekim 2009‘da basın aracılığıyla Rapor‘dan haberdar 
olunduktan sonra DDK‘ dan yazı ile istenmiş, 6 Kasım 2009 
tarihinde gelen yanıtta “uygulanması Başbakanlığa ait olan” 
raporun içeriğinde gizlilik taşıyan bilgiler olması nedeniyle 
tamamının verilemeyeceği bildirilmiştir. Bugün itibariyle ra-
pora ilişkin daha fazla bilgi edinemeyeceğimiz anlaşılmaktadır. 

Rapor‘un geri kalanının 
açıklanmamış olması 
Rapor‘un ideolojik bir 
amaç doğrultusunda 
şekillendirildiğinin be-
lirtisi olarak değerlen-
dirilmelidir.

Meslek örgütleri olarak 
sürece ilişkin değerlen-
dirmelerimizi bu aşa-
mada kısaca paylaşmayı 
gerekli görüyoruz.

Meslek örgütlerinin 
mesleğe ait sorumlulukları ve toplumsal rolleri ile “sivillik” 
tartışması hemen her zaman güncel ve yaşayan bir tartışma 
başlığıdır. Bu tartışmanın demokratik bir ülkedeki tezahürü 
ile 12 Eylül Anayasası gibi rolü belli bir düzenleme zemininde 
yaşanması arasında fark olacağı aşikârdır. Bu açıklamada yer 
alan örgütler mevcut anayasanın bütününe ve özel olarak 
da meslek kuruluşlarını tanımlayan 135. maddesine yönelik 
değerlendirme ve taleplerini hem kamuoyu hem de TBMM 
ile her zaman paylaşmışlardır. Dolayısıyla yasa yapıcı olarak 
TBMM ve özel olarak 2002 Kasımından bu yana tek başına 
iktidar olan AKP iktidarı meslek örgütlerinin de yer aldığı 
Türkiye‘nin demokratik ortamının seviyesinden sorumludur. 

MESLEK ÖRGÜTLERİNE YÖNELEN 
BASKICI VE ANTİ DEMOKRATİK YAKLAŞIMI REDDEDİYORUZ!

TMMOB, Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Eczacıları Birliği Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Ku-
rulu’nun meslek örgütlerine yönelik hazırladığı rapora ilişkin olarak 20 Kasım 2009 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda bir basın 
toplantısı düzenledi. 

Basın toplantısına, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Nail Güler, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Türk 
Dişhekimleri Birliği Genel Saymanı Tarık İşmen ile İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ertem katıldı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 25 
Aralık 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Tekel işçilerinin “Özlük haklarıyla kamu kurumlarına dev-
redilme” talebiyle başlattıkları mücadele direnişin sembolü 
olmuş, bugün Türk-iş, DİSK ve KESK‘e bağlı çalışanlar bir 
saatlik iş bırakma eylemiyle AKP iktidarını uyarmışlardır.

TMMOB, çalışanların bu haklı mücadelesini, bir saatlik iş 
bırakma eylemini desteklemektedir. TMMOB, tüm çalı-
şanların hak, hukuk, ekmek mücadelesinde sonuna kadar 
yanlarındadır; emek örgütleriyle omuz omuza mücadelenin 
içerisinde yer alacaktır. 

Şimdi görev zamanıdır. Şimdi mücadele etme zamanıdır. 
Şimdi, bu mücadeleyi hep birlikte, el ele, omuz omuza sür-
dürme zamanıdır.

Şimdi “genel grev, genel direniş” deme zamanıdır.

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

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

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB TÜM EMEKÇİLERİN 
HAK, HUKUK, EKMEK MÜCADELESİNDE YANLARINDADIR
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Meslek örgütlerinin gelişim ve etkinliğinin önündeki temel 
engel olarak öncelikle bu durum saptanmalıdır. 

Raporun 16 Ekim 2009 tarihinde ANKA ajansı tarafından 
haberleştirilerek kamuoyuna yansımasıyla iki nokta öne 
çıkmıştır:

1.  Meslek örgütlerinin ideolojik-politik organizasyonlar gibi 
hareket etmeleri ve 

2.  Kuruluş amaçları dışında kar amaçlı organizasyonlara 
benzemeleri. 

 Bu durum haberde aşağıdaki biçimde ifade edilmiştir: 

“Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (....) meslek 
kuruluşlarının politize olduğunu, ideolojik faaliyet içinde bu-
lunduklarını savunarak gerçek işlevlerine kavuşturulmaları 
gerektiğini bildirdi”. 

Meslek örgütleri olarak deneyimlerimiz, sendikalara yaklaşım, 
muhalif olduğu düşünülen odaklara yönelik hukuk tanımaz 
tavırlar ve özel olarak halen Türk Tabipleri Birliği nezdinde 
Sağlık Bakanlığı‘nın denetleme girişimi göz önüne alındı-
ğında raporun hedefi konusunda endişelerimiz artmaktadır. 
Daha açık söylemek gerekirse Rapor‘un diline hakim olan 
söylemin meslek örgütlerini “öteki” olarak konumlandıran 
bir yönü olduğunu, meslek örgütlerini kamuoyu nezdinde 
karalamak amaçlı sistemli bir faaliyetin sürdürüldüğünü 
düşünmekteyiz.

Meslek örgütleri olarak bilançolarımız dahil bütün mali ve 
diğer etkinliklerimiz açık olup kar amaçlı organizasyonlar 
olarak kamuoyuna tanıtılmayı reddediyoruz. Cumhurbaşkan-
lığı gibi en ciddi ve özenli yaklaşımın bekleneceği bir kurum 
adına hazırlanan raporun toptancı yaklaşımını kurumsal 
kimliğimize yönelik saldırı olarak görüyoruz.

Hatırlatmak isteriz: Bizler 1980 sonrası yakın tarihimizin her 
türlü  baskıcı, insan haklarını çiğneyen, örgütlenmeyi ezen, 
demokratik hakları bastıran iktidarlarına karşı mücadele 
eden örgütleriz. 

Bizler, mesleki sorumluluklarımızla halkın yararını buluştur-
maya çalışan örgütleriz. O nedenle depremlerden nükleer 
santrallere, selden işkenceye, 2B arazilerinden kentsel dönü-

şüme, demokratik bir Anayasa talebinden Susurluk‘a-kont-
rgerillaya... halkın örgütlü kesimleri olarak duyarlılığımıza 
denk düşen tutumlar aldık, görüşler açıkladık. 

Kurul‘un “çözüm önerileri”nin meslek örgütlerinin mesleki 
hak ve yararlar ile toplumun yararını buluşturan çizgiyi yü-
rütmek amaçlı yaptıkları lobi, eylem, propaganda çabalarını 
siyaset yapmak şeklinde nitelendirerek meslek kuruluşlarını 
politize etmek olarak değerlendirilmesi, endişelerimizin hak-
lılığını açıklıkla  göstermektedir. Bu etkinlikler demokratik 
bir ortamın gereğidir.

Öte yandan meslek örgütlerinin mevcut seçim sistemlerinin 
anti demokratik olduğu vurgusu ve çözüm önerisi olarak nispi 
temsilin dillendirilmesi dikkat çekicidir. Bu ifadeler Türk Diş 
Hekimleri Birliği‘nin kanunlarında yapılması gereken çok 
fazla değişiklik varken bugünlerde sadece seçimlerine yöne-
lik bir değişiklik önerisinin TBMM‘ye sunulması ile “anlam” 
kazanmaktadır. Oysaki meslek örgütlerinde demokratik bir 
yapılanmanın oluşması 1982 Anayasası ve ilgili kanunlar 
ile meslek örgütleri üzerinde kurulmuş ve bugün de devam 
etmekte olan vesayetçi ve anti demokratik uygulamaların 
son bulması ile mümkündür.

Söylemek isteriz: Meslek örgütlerinin etkinleştirilmeleri, 
geliştirilmeleri için atılacak her adımın öznesi olduğumuz, 
içinde yer alacağımız bilinmelidir. Bunun yolu meslek örgüt-
lerini  “etkin ve verimli bir yapıya dönüştürmek için çözüm 
önerileri” adı altında ideolojik olarak sorgulamaktan ve or-
tadan kaldırmaktan değil, Türkiye‘nin demokratikleştirilme-
siyle birlikte bunu içine sindiren idarelerden, hükümetlerden 
geçmektedir.

Bir biçimde kurumsal kimliğimize yönelik her türden baskıya 
karşı birlikte hareket edeceğimizi, Türkiye‘nin demokratik-
leşmesi için dün olduğu gibi bugün de bedel ödemeye hazır 
olduğumuzu kamuoyuna ilan ederiz. 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

TMMOB’nin, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 
Kurulu’nun kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerine 
yönelik hazırladığı araştırma ve inceleme raporunun 
tamamına yönelik istemi DDK tarafından reddedildi. 
Devlet Denetleme Kurulu, söz konusu raporun diğer 
meslek örgütlerine ilişkin bilgiler içermesi ve “gizli” 

damgası taşıması nedeniyle verilmesinin mümkün 
olmadığını bildirdi.

 DDK‘nın söz konusu raporuyla ilgili basında yer alan 
haberler ve raporun özetinin Cumhurbaşkanlığı sitesinde 
yayımlanması üzerine 16 Ekim 2009 tarihinde raporun 
tamamı yazıyla istenmişti.

DEVLET DENETLEME KURULU MESLEK ÖRGÜTLERİYLE İLGİLİ 
RAPORUN TAMAMINI TMMOB’YE VERMEDİ
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KESK, DİSK, TMMOB ve TTB son günlerde tırmanan şiddet ve 
halkların kardeşliğine, bir arada yaşama iradesine yönelen milliyetçi 
ve şovenist politikalara, örgütlenmiş karanlık kişilerce yürütülen 
linç kampanyalarına karşı barış taleplerini haykırmak amacıyla 
19 Aralık 2009 Cumartesi günü tüm illerde basın açıklamaları 
yaptı. Ankara’daki basın açıklaması saat 14.00’de Ziya Gökalp 
Caddesi’nde gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri ve 
TMMOB üyelerinin geniş katılım sağladığı basın açıklamasında 
ortak metin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
tarafından okundu.

Türkiye bir kez daha savaş/barış ikilemine sıkıştırılıyor. Siyasi 
iktidarın demokratik açılım adıyla başlattığı süreç yerini bir 
kez daha çözümsüzlüğün egemen olduğu, savaş çağrılarının 
yeniden yükseltildiği, halkların birbirine karşı kışkırtıldığı bir 
gündeme bırakıyor.

Sorumsuz ve şoven politikacıların gündeme getirdiği ve 
esasen toplumsal sorunlarımızın çözümünün önünü tıkamayı 
amaçlayan politikaların halk katmanlarında yankısı sokağın 
ısınması, toplumsal gerilimlerin artması ve linç kültürünün 
sokağa egemen olması olarak yaşanıyor. Tam da böyle bir 
noktada DTP‘nin kapatılması durumu daha da ağırlaştırmış; 
demokratik açılım süreciyle ortaya çıkan toplumsal beklenti-
ler yerini güvensizliğe bırakmıştır. DTP‘nin kapatılması zaten 
sorunlu olan demokrasimizi bir kez daha yaralamıştır. 

Her fırsatta parti kapatmalara karşı olduğunu dile getiren ve 
anayasa değişikliğine uygun çoğunluğu olan AKP‘nin kendi-
sine yönelik kapatma tehditinden kurtulduğu andan bu yana 
çok zaman geçmesine karşın bu konuda bir adım atmamış 
olması ülkeyi bu noktaya getiren en önemli faktördür. Başba-
kan her fırsatta kararlı olduğunu söylediği demokratik açılım 
politikasını DTP‘nin siyasal alandan dışlandığı koşullarda nasıl 
sürdürebilecektir.

Bütün bu sürecin ortaya çıkardığı toplumsal ruh hali geçtiğimiz 

günlerde en çirkin haliyle sokaklarda ortaya çıkan linç çe-
telerini beslemektedir. Sokak gösterilerinde gözaltına alınan 
çocukların kendi yaşlarının katlarınca hapis cezası ile yargıla-
yan adalet sistemimiz kalabalık üzerine silahlarla saldıran kimi 
karanlık kişileri serbest bırakabilmektedir. Bu tavrın linçcileri 
heveslendireceği açıktır. Emekçilerin, hak arayanların karşı-
sında polis gücünü ölçüsüzce kullanan Haydarpaşa Garı‘nda 
demiryolu emekçilerine, İstanbul itfaiye emekçilerine ve son 
olarak da Ankara‘da Tekel işçilerine karşı şiddet kullanmak-
tan çekinmeyen Hükümet linç çeteleri söz konusu olduğunda 
sorumluluktan kaçmaktadır.

İçerisine sürüklenmekte olduğumuz bu karanlık oyunun birinci 
sorumlusu AKP iktidarıdır. Demokratik açılım adı altında AKP 
hiçbir somut adım atmamıştır. AKP‘nin toplumsal sorunların 
çözümüne ilişkin samimiyetsiz tutumunun en son örneği Alevi 
Çalıştayına Kahramanmaraş Davasının 1 no‘lu sanığını davet 
etmesi olmuştur. Muhalefetin de gerilim kışkırtıcılığı yapan 
tarzıyla iktidarın sorumluluğuna ortak olduğu açıktır.

Eğer siyasi iktidar toplumsal sorunların çözümüne dair barışçı 
yöntemlere dayanan, demokratik bir çizgi izlemek istiyorsa 
öncelikle sürüklendiğimiz kaos ortamına derhal müdahale 
etmeli; halkların bir aradalığını zedeleyecek, savaşın ve nef-
retin dilinin toplumsal hayatımızın merkezine yerleşmesini 
engelleyecek adımlar atmalıdır. 

Buradan 4 örgüt olarak başta parlamento ve Hükümet olmak 
üzere siyasal partileri, toplumsal kurumları, tüm emek ve mes-
lek örgütlerini, sorunlarımızın çözümü yönünde barışı esas alan 
tüm güçleri, aydınları, sanatçıları ve demokratik bir Türkiye 
özlemi taşıyan herkesi savaşa karşı barışı egemen kılmak için 
çaba göstermeye, katkı sağlamaya çağırıyoruz.

Tarihin bir kez daha tekrarlanmasına, şiddetin ve silahların 
bir kez daha hayatımıza egemen olmasına izin vermemek 
herkesin sorumluluğudur. 

ÜLKENİN YAŞAMAKTA OLDUĞU AĞIR GÜNDEM 
KAYGI VERİCİDİR
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı açılış 
konuşmasına, Kurultayın hazırlanmasında emeği geçen 
özellikle Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kuruluna, 
İstanbul Şube Yönetim Kuruluna, yerel kurultayların ve 
hazırlık toplantılarının gerçekleşmesini sağlayan İKK‘lara, 
yerel kurultaylarda daha etkin, daha demokratik, daha 
işlevsel, daha mücadeleci bir TMMOB için görüş bildiren 
bütün katılımcılara teşekkür ederek başladı.

“Farklı bir konuşma metni hazırlamış olmama rağmen, 
bugün bu kurultaya geldiğimizde ve hazırlık sürecinde ya-

şanan çeşitli sorunlar ve önümüze getirilen karar önerileri 
nedeniyle başka bir konuşma yapmak zorunda kalıyorum” 
diyen Soğancı şöyle devam etti:

“Bugün oylanacak karar önerilerinin, oylamaya katılacak 
olan arkadaşlarımıza ancak perşembe akşamı yani kurulta-
yın başlamasından 48 saat önce iletildiği gördük ve daha da 
ilginç olanı bu kurultayın karar önerilerin gerekçelerinin 
olmadığını tespit ettik. Örgütümüz, yakın tarihimizde iki 
önemli kurultay yapmıştır. Bunlardan birisi 1993 yılında 
gerçekleştirilen “Türkiye Demokrasi Kurultayı”, diğeri 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi tarafından sekreteryası 
yürütülen TMMOB Ücretli ve İşsiz Mü-
hendis, Mimar ve Şehir Plancıları Ku-
rultayı 14–15 Kasım 2009 tarihlerinde 
İTÜ Maçka Kampusu Mustafa Kemal 
Amfisi’nde gerçekleştirildi. Kurultayda 
ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının iş yaşamında karşılaştıkla-
rı sorunlar ve büyüyen işsizlik problemi 
ile ilgili çözüm önerileri tartışıldı.

Kurultayın açılışında sırasıyla; Düzen-
leme Kurulu Başkanı ve EMO İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Erhan 
Karaçay, TTB Merkez Konseyi Başkanı 

TMMOB ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI 
KURULTAYI DÜZENLENDİ

Gençay Gürsoy, KESK Genel Başkanı 
Sami Evren, DİSK Genel Sekreteri 
Tayfun Görgün, EMO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Musa Çeçen ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı konuştu.

Kurultayın ilk gününde “Ücretli mühen-
dis, mimar ve şehir plancılarının çalışma 
yaşamını belirleyen yasalar”, “Ücretli 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
çalışma koşulları”, “Kamu ve özel sek-
törde çalışan ücretli mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının özlük hakları ve iş gü-
vencesi”, “Kapitalizmin dünyadaki eko-
nomik krizi ve özlük haklarına etkileri”, 

“İşsizliğin ve güvencesizliğin mühendis, 
mimar ve şehir plancıları üzerindeki etki-
leri”, “Özelleştirmenin mühendis, mimar 
ve şehir plancıları üzerindeki etkileri”, 
“Ücretli ve işsiz kadın mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının çalışma yaşamında 
karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri” ve 
“Ücretli mühendis, mimar ve şehir plan-
cıları için asgari ücret ve ücret” konu 
başlıkları masaya yatırıldı. Kurultay‘ın 
ikinci gününde ise “Çalışma yaşamında 
karşılaşılan diğer sorunlar ve çözüm 
önerileri”, “Örgütlenme; TMMOB, 
sendikalaşma, diğerleri” konu başlıkla-
rının yanı sıra sonuç bildirgesi üzerine 
tartışmalar yürütüldü. 
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de 2003 yılında gerçekleştirilen “Mühendislik Mimarlık 
Kurultayı”dır. Bu kurultaylar, yerellerde karar önerilerinin 
gerekçeleri ile birlikte tartışıldığı ve oylandığı; yerel kurul-
tayların karar önerilerinin kurultaya gerekçeleri ile birlikte 
taşındığı, yerel kurultaylardan seçilen temsil yetkileri ile 
donatılmış ve birliğe bağlı odalarımızın temsiliyetini de 
esas alan bir düzenleme ile gerçekleştirilmiştir. Bu iki 
kurultay da TMMOB‘nin yüz akı kurultaylar olmuştur. 
Demokrasi Kurultayı‘nda bağımsızlıktan cumhuriyete, 
çevreden enerjiye, Kürt sorunundan sanayileşmeye her 
konuda görüşler oluşturulmuş ve açık yüreklilikle kamu-
oyuyla paylaşılmıştır. Mühendislik Mimarlık Kurultayı‘nda 
da yöntem aynı şekilde işlemiştir. Bu kurultayda alınan 
kararlarla örgütümüzün temel ilkeleri, çalışma tarzı, mes-
leki yeterlilik, uzmanlık ve benzeri konudaki görüşlerimiz 
kamuoyu ile paylaşılmıştır. Şimdi gerçekleştirmekte oldu-
ğumuz bu kurultayda yöntem sorunlu olmuştur. Şöyle ki; 
yerel kurultayların bazılarında oylamalar yapılmış; kararlar 
alınmış, bazıları ise forum şekilde geçmiş, bazılarının sonuç 
bildirileri yayınlanmış, bazılarında sonuç bildirisi yok. Hat-
ta Ankara Yerel Kurultayı‘nda yayımlanan sonuç bildirgesi 
dün yanlış olduğu ve maksadı aştığı gerekçesiyle Ankara 
İKK Sekreteri tarafından düzeltilmiştir.

Ayrıca buraya getirilen ve Yürütme Kurulunca hazırlan-
dığı ifade edilen karar önerilerinin bazılarına baktığımızda 
TMMOB‘nin iç dinamikleri ve odaları ile oluşturduğu 
dilin gerisine düştüğü, TMMOB‘nin bugüne kadar ya-
rattığı değerlerin gerisinde olduğu gözlenmektedir. 2007 
yılında TMMOB ortamında yine İstanbul‘da Makina 
Mühendisleri Odamızın sekreteryalığında gerçekleştirdi-
ğimiz TMMOB Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme 
Sempozyumu‘nun sonuç bildirisinden daha geride olan 
karar önerileri maalesef Kurultay katılımcılarının önüne 
getirilmiştir. Bunlar yanlıştır. Buradaki karar önerilerinin 
gerekçelerinin olmaması da başlı başına bir handikaptır. 
Ben burada size 2007 yılında düzenlediğimiz sempoz-
yumunda söylenenleri aktarmak durumundayım. Bu 
kurultayda bu sonuç bildirisinden daha geride bir dili 
olan karar önerileri oylanamaz, oylanmamalıdır, kabul 
edilmemelidir.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
2007‘deki Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme 
Sempozyumu‘nda örgütün söylediklerinin bu kurultayın 
önsözü olması gerekliliğine dikkati çekerek sempozyumda 
konuşulanları ve sonuçlarını katılımcılarla paylaştı: 

“Sermayenin sınırsız hareketliliğini ifade eden kapitalist 
küreselleşme çağında sermaye, yaşamın bütün alanlarında 
egemenleşiyor. Bu süreçte ülkemiz, uluslararası sermayenin 
küresel istemlerine uygun olarak enerjiden haberleşmeye, 
eğitimden sağlığa, tarımdan sosyal güvenliğe kadar tüm 
alanlarda yapısal bir dönüşüm programına tabi tutuluyor. 

Uluslararası sermaye çevrelerinin çıkarları doğrultusunda 
ve ayrıca AB ile uyum adı altında sunulan bu dönüşüm-
den; kentlerimiz, köylerimiz, yaşam çevrelerimiz, tüm 
yaşamımız yanı sıra mühendislik uygulamaları, mühen-
dislerin sosyal konum ve koşulları da doğrudan olumsuz 
biçimde etkileniyor.

Bu durumun somut göstergeleri; insan yaşamının her 
aşamasından sorumlu olan mühendislik, mimarlık ve şe-
hir plancılığının hızla işlevsizleştirilmesidir. Bilim, akıl ve 
mesleki birikim dışlanarak yaşam çevrelerinin, alanlarının 
ve kaynaklarının tahrip edilmesidir. İşlevsizleştirilen mes-
lek insanlarının hızla işsizleşmesi, ücretli mühendislerin 
toplum içindeki konumunu yitirmesi, kimliksizleşmesi ve 
yoksullukla baş başa bırakılmasıdır.

Mesleki birikimlerinden yola çıkarak ülke ve toplum 
sorunlarına da çözüm arayan mühendislerin çalışma 
yaşamında; toplumun tüm kesimleri gibi, bugün önemli 
sorunları bulunmaktadır. İş güvencesine sahip olmamak, 
çalışma koşullarının giderek ağırlaşması, yetersiz ücret, iş-
sizlik tehlikesi, sigortasız çalıştırılma, insan onuruna yaraşır 
emeklilik sürecini yaşayamama bunlardan bazılarıdır. 

Bu koşullarda varlığını sürdürmeye çalışan mühendislerin 
bu süreci durdurmak için; daha örgütlü, daha bütünleşmiş, 
daha etkin ve insana seslenen, bilimsel, mesleki, kültürel 
girdilerle zenginleştirilmiş daha politik bir tavra ihtiyacı 
bulunuyor. 

Bugün ülkemizde eğitimli işsizlik oranı resmi rakamlara 
göre % 20‘ye yakındır. Mühendislik eğitimi alanların nere-
deyse dörtte biri meslek dışı işlerde çalışıyor ya da işsiz. Hal 
böyleyken yalnızca tabela üniversiteleri kurularak, işsizler 
ordusuna yeni işsiz mühendis, mimar, şehir plancısının 
katılmasına yol açılmaya devam ediliyor. Onlarca yılın 
emeğiyle kurulmuş, halkımızın, emekçilerin ve mühen-
dislerin büyük fedakârlıklarıyla oluşturulmuş büyük sanayi 
kuruluşlarımız yok pahasına sermayeye peşkeş çekiliyor, 
özelleştirmelerle yeni işsizler yaratılıyor. Biz bu gerçekleri 
görüyoruz ve işsizliği “neo-liberal politikalar nedeniyle” 
yaşadığımızı biliyoruz.

Meslektaşlarımız iş yaşamının acımasızlığı ve işsizlik teh-
didi altında; çoğu kez mesleki hizmetlerin ve bu hizmetler 
için gereken sürelerin dışında çalışmak zorunda bırakılıyor. 
Oysaki bir meslek insanı olarak, sağlıklı bir iş düzeninin 
önemli bir parçasını oluşturan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının çalışma hayatının her alanında sağlıklı hiz-
met üretmesi; uluslararası anlamda kabul edilen insani-
mesleki hizmet üretim koşullarının oluşmasına bağlıdır. 
Özel sektörde olsun, kamuda olsun bu tür baskılarla ça-
lıştırılan meslek insanlarının görev tanımlarının hukuki 
güvenceye kavuşturulması; mesleki kimliğin korunması 
ve geliştirilmesi açısından zorunluluktur. Ücretli çalışan-
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lar açısından mesleki hizmet normlarının belirlenmesi ve 
uygulanması konusundaki çalışmalar TMMOB ve bağlı 
odalarının yönlendirmesiyle yapılmalıdır. Bu anlamda 
kamuda idari vesayet altında mesleki hizmet üretiminde 
yaşanan güçlükler nedeniyle, kadro görev tanımları, mesle-
ki eğitime, uzmanlıklara, deneyim ve bilgi birikimine saygı 
temelinde düzenlenmeli, çoğu kez bir sürgün tehdidi olan 
uygulamalara derhal son verilmelidir. 

Ne yazık ki; içinde bulunduğumuz ekonomik-politik 
yönlendirme sürecinde kolaycılığa teslim olan ve “üreti-
ci” olmayan “iş bitirme-iş görme” alışkanlıkları; bilimsel, 
teknik ve sanatsal niteliğin yarattığı kültürel değerler üret-
me yerine, mevcut değerlerin de “yozlaşmasına” neden 
olmaktadır. Bunun sonucu olarak çalışma yaşamında bir 
“meslek insanı” olarak var olmak giderek daha az değer 
görmektedir. Çoğu kez de o mesleğin gerektirdiği hizmet-
lerde, gerekli ve yeterli eğitimi bulunmayanlar çalıştırıla-
bilmektedir. Hatta bu durum belli zorunluluklar dışında 
bir eğilim olmaya başlamaktadır. İstihdamı giderek nite-
liksizleştiren bu akıldışı durumun; kamu-toplum yararı ve 
geleceği açısından derhal durdurulması gerekmektedir.

Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışanların aynı 
hizmeti üretirken farklı statülerde çalıştırılması ve farklı 
ücretler alması kabul edilemez. İşletmelerin hızla yapı 
değiştirdiği ve buna bağlı olarak çalışma yaşamının hızla 
değiştiği, esnekleştirildiği ve kuralsızlaştırıldığı bu süreç-
te; genişleyen ve farklılaşan hizmet-çalışma koşullarının, 
aynı hızla mesleki normlarla uyumlu hale getirilmesi ge-
rekmektedir. Bu anlamda ülkemizde kanıksanan “statü” 
farklılıkları bu temelde yeniden ele alınmalıdır. Çalışma 
yaşamının esnekleşmesine ve kuralsızlaştırılmasına karşı 
çıkmalıdır. Kamuda ve yerel yönetimlerde çifte standart 
oluşturan sözleşmeli uygulaması ve buna bağlı olarak özel 
sektörde ve kamuda ücret dengesizliği derhal ortadan kal-
dırılmalıdır.

Neo-liberal politikaların kamu kaynaklarına, sosyal gü-
vence ve sağlık sistemine müdahalesi sonucu yeniden 
düzenlenen Sosyal Sigortalar, Genel Sağlık Sigortası ya-
saları ile tüm yurttaşların sosyal güvence hakkı “mezarda 
emekliliğe”, sağlık hakkı “paran kadar sağlığa” indirgen-
mektedir. Olumsuz emek piyasası koşullarında, çoğu kez 
zaten güvencesiz bir biçimde çalıştırılan mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının; bu değişikliklerle geleceğe ilişkin 
hiçbir umudu kalmamaktadır. Bu anlamda sosyal devletin 
yeniden kurumlaşması ve sosyal güvence mekanizmaları-
nın yeniden örgütlenmesi zorunluluktur.

TMMOB üyelerinin üçte birini oluşturan 70.000‘e yakın 
mühendis, mimar ve şehir plancısı, kamuda çalışmaktadır. 
Ancak bu önemli kesimin, toplu sözleşme ve grevi de içe-
ren sendikal hakları; uluslararası normlara uygun olmayan 
bir biçimde engellenmektedir. Özel sektörde ise parçalı bir 

biçimde istihdam edilen ücretli çalışan mühendis, mimar 
ve plancıların çok az bir kısmı, ancak büyük işyerlerinde 
sendikal örgütlenmeler içinde yer alabilmektedir. Kamuda 
ve özel sektörde çalışan mühendis, mimar ve plancıların 
uluslararası hukuka uygun grevli- toplu sözleşmeli sendikal 
hakların kullanımı mutlaka sağlanmalıdır.

Kamuda çalışan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıla-
rı açlık ile yoksulluk sınırları arasına sıkışan ücretleriyle 
yaşam mücadelesi vermek zorunda kalmaktadır. Siyasal 
iktidar, kamu emekçilerinin insanca yaşayacak bir ücret 
alması yerine, tahmin edilen enflasyon rakamları kadar 
zam yapma anlayışından vazgeçmiyor. Bu zammı da bir 
lütufmuş gibi kamuoyuna sunuyor. Uluslararası güçlerin 
yönlendirdiği kamunun etkinliğinin azaltılması stratejisi-
nin bir parçası olan bu politikaya derhal son verilmelidir. 
Kamuda çalışan mühendis, mimar ve plancıların ücretleri 
diğer tüm kamu çalışanları da dahil derhal insanca yaşa-
nabilecek bir düzeye çıkarılmalıdır.

Mühendis, mimar ve şehir plancıları için kamuda ve özel 
sektörde çağdaş yaşamın gerektirdiği yeni istihdam alanları 
yaratılmalıdır. Güncel gereklere uygun ciddi bir istihdam 
politikası oluşturulması gerekirken; bu yapılmamakta, ül-
kemiz kaynaklarının sömürüsüne dayanan politikalarla, 
yalnızca nitelikli işgücünün ihracı teşvik edilmektedir. 
Ancak kendi işsizlik krizini çözmeye çalışan gelişmiş 
ülkelerin yönlendirdiği uluslararası nitelikli emek paza-
rı, giderek ülkemiz meslek insanlarına daha kapalı hale 
gelmektedir. Bu nedenle, bir yandan bu sürece ciddi bir 
direniş göstermek, diğer yandan da ülkemiz insan kaynak-
larının heba olmamasını sağlayacak politikaların; meslek 
alanlarında örülmesini sağlayacak adımları hızla atmak 
gerekiyor. Uluslararası gelişmeler bu gereklilik temelinde 
değerlendirilmeli; mühendis, mimar ve şehir plancıları 
için çağdaş yaşamın gerektirdiği yeni istihdam alanları 
yaratılmalıdır.

Meslek alanlarımızda istihdam politikaları, çalışma 
koşulları ve ücretler konusunda birçok olumsuzluk bu-
lunmaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesi saydığımız 
taleplerin hukuki güvenceye kavuşması ile olanaklıdır. 
Gelecek hem ülkemiz mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı hizmetleri açısından, hem de mühendis, mimar 
ve şehir plancıları açısından kaygı vericidir. Sıraladığımız 
birçok talebin, ülkemizin uluslararası neo-liberal politi-
kalara direnen ve “kamu ve toplum” yararını gözeten 
bir anlayışla yönetilmesiyle karşılanabileceği açıktır. Bu 
politikaların desteklenmesi ve taleplerimizin hukuki gü-
venceye kavuşturulmasıyla, mesleki kimlik kaybına karşı 
insan odaklı ve bilimden yana toplumsal bir hizmetin 
sağlanacağı unutulmamalıdır.

Programı TBMM‘de görüşülen 60. hükümetin ekonomi-
den sorumlu bakanı ilk üç ay için öncelikli hedeflerinin 
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işşizliği gidermek olduğunu söylüyor. Bu hedefleri yıllardır 
egemen sınıflar ve sözcüleri dile getiriyorlar. Bu kendileri 
açısından gerçekleşebilir bir hedef değildir. Var olan neo 
liberal düzende işsizlik ve istihdam sorunu çözülemez. 
Ucuz işgücü, çalışma sürelerinin çalışanlar aleyhine gi-
derek artması ve sosyal güvenliğin kayıt dışı ekonomiyle 
bütünleştirilerek ortadan kalkması gibi neoliberal düzene 
özgü olgular sanayi sektörünü istihdam sağlayan bir sektör 
olmaktan çıkarmıştır. Artan kalkınma rakamlarına karşı-
lık, artmayan istihdam rakamları bunu ispatlamaktadır.

Biz mühendisler, mimarlar, şehir plancıları kalkınmanın, 
büyümenin ve sanayileşmenin olduğu ve konuşulduğu ze-
minlerde varız. Borsa, döviz ve faiz gibi üçkâğıdın temel 
olduğu bir ekonomik yapıda sıkıntılarımızın büyüyeceği 
açıktır. TMMOB kendi ortamlarında, her etkinliğinde 
büyüme, kalkınma ve sanayileşmeyi temel almakta ve 
sürekli dile getirmektedir.

17 Eylül 2007 günü açıklanan haziran ayı işgücü piyasası 
rakamları da istihdam artışında ki yavaşlama eğilimini te-
yit etmektedir. Açıklanan bu rakamlarda bizim için ilginç 
olanı ise devam eden işsizlik eğilimlerinin diplomalı yani 
eğitimli işgücünü kapsamasıdır. Bir başka ifade ile diplo-
malı ve eğitimli işgücümüz iş bulamamaktadır. 

Yine bu rakamların bize gösterdiği ülkemizdeki bir başka 
ayrımcılıktır. İstihdam olanaklarının daralması kadınlarla 
erkekler arasındaki işsizlik uçurumunu daha da derinleş-
tirmesidir. Son aylarda genç işsizlik oranındaki hızlı artış 
çok büyük ölçüde eğitimli genç kadınların iş bulmakta 
giderek zorlanmalarından kaynaklanıyor. İlk işten çıkarı-
lanlar kadınlar oluyor ve ondan sonra da arzın bollaştığı bir 
ortamda da erkeklere kıyasla iş bulmaları zor oluyor. Tüm 
dünya olduğu gibi ülkemizde de iş piyasasında cinsiyet 
ayrımcılığı hayli yaygın. Kadın mühendis, mimar ve şehir 
plancısı üyelerimiz istihdam olanakları açısından iki kere 
daha sıkıntılı. TMMOB olarak işe alımlarda dile getirilen 
cinsiyet ayrımcılığına karşı birçok dava açtık ve hepsini ka-
zandık. Bu sempozyumda kadın meslektaşlarımızın genel 
sorunların yanında cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan 
sorunlarına da özel bir vurgu yapılmıştır..

Neoliberal dünya düzeni geniş çalışan kesimler aleyhi-
ne işlemekte, kamu yatırımlarının azaldığı ve devreden 
çıkarıldığı, stratejik sanayi işletmelerinin haraç mezat 
satıldığı veya yerli-yabancı sermayeye peşkeş çekildiği ve 
kayıtsız işgücü ile birlikte artan işsiz sayısı sendikaları da 
işlevsiz hale getirmektedir. Bu sempozyumda bunların da 
altı çizilmiştir.

Dünyanın önde gelen 30 madencilik şirketinin bir araş-
tırmasına göre dünyanın yıllık maden mühendisi ihtiyacı 
600-800 arasında tespit edilmiş. Ülkemizde ise 2006 
yılında mezun maden mühendisi sayısı 694. Dünyanın 

ihtiyacını sadece ülkemiz karşılıyor herhalde. Birçok 
disiplinde benzer rakamlar söz konusu. Bu sempozyumda 
mühendislik mimarlık eğitimi ve planlamada sorunlar da 
belirtilmiştir.

TMMOB, yeniden, yeniden ve yeniden kalkınan büyüyen 
ve sanayileşen bir Türkiye talebini dile getirecek. TMMOB, 
yetersiz olan eğitim sisteminden sadece diploma sahibi ola-
rak mezun olan, mesleğinin gerektirdiği donanımları eksik 
ve yetersiz olan üyelerinin bilgi ve becerilerini arttırmak 
için meslek içi eğitim ve belgelendirme çalışmalarını daha 
örgütlü ve etkin yapacak. Bunlar bilinmelidir

Kapitalist küreselleşmenin emeği baskı altına alan strateji-
lerine karşı TMMOB diyor ki: İstihdam bir hak olarak ka-
bul edilmelidir. Çalışma saatleri azaltılmalıdır. Çalışmanın 
doğayı ve çevreyi tahribatı en aza indirilmelidir. Her türlü 
ayrımcılığa son verilmelidir. Fırsat eşitliği değil eşitliğin 
kendisi bir değer olarak kabul edilmelidir. Grevli toplu 
sözleşmeli sendikal haklar tüm çalışanlara sağlamalıdır. 
Sanayileşme, kalkınma ve büyüme,  istihdam ve refah sağ-
lanacak ise mutlaka kamu yararına bir yatırım ve üretim 
planlaması yapılmalı, yıllardır tek yanlı uygulanan, IMF‘ye 
ve Dünya Bankasına teslim edilen ekonomi politikalarına 
derhal son verilmelidir.

TMMOB diyor ki; “Kapitalist küreselleşme döneminde 
mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının sorunları 
toplumun sorunlarından ayrı tutulamaz”.

TMMOB diyor ki;  “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber 
ya hiç birimiz”.

Aydınlık bir Türkiye ve aydınlık bir gelecek için; meslek 
örgütlerinin bir büyük sorumlulukla ve öznesine insanı 
koyan bir çalışma anlayışı ile meslek alanları üzerinden bu 
ülke için, bu halk için, insanımız için bıkmadan, usanma-
dan, yılgınlığa düşmeden doğruları söylemeyi sürdürmeleri 
gerekiyor. Bu anlamda bile emek ve meslek örgütlerine bu 
ülkede çok fazla görev ve sorumluluk düşüyor. 

Hepimiz biliyoruz; burada bir kez daha ifade ediyorum: 

TMMOB‘nin sözü yaşama dairdir. İnsana dairdir. Ve gele-
cek güzel günlere dairdir. TMMOB diyor ki; “Talep etmek 
yetmez, bunun için mücadele gerekir”.

TMMOB; karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, otoriter yö-
netim anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve 
milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada 
kardeşçe ve barış içinde yaşamayı; her şeyin para - kâr 
olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliği ve adaleti savunmaya 
devam edecektir. Emekçi sınıfların haklar mücadelesine; 
halkımızın işsizlik, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele 
taleplerine sahip çıkacaktır. 

Evet, şimdi tam da, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye 
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talebini yükseltme ve bunun için mücadele etme 
zamanıdır. 

Herkes bilmelidir ki; TMMOB, emekten ve halktan 
yana olan dost örgütlerle birlikte korkmadan, sinmeden, 
geri adım atmadan temel hak ve özgürlüklere sahip 
çıkacaktır.”

“Bu kurultayın dilini TMMOB‘nin gerçek diline çevirmek 
için Danışma Kurulu‘nda yaptığım dünyayı, Türkiye‘yi 
tanımlayan ve TMMOB‘nin görevlerini ifade ettiğim 
konuşmayı, TMMOB görüşlerini bir kez daha burada 
aktarmak durumundayım.” diyerek konuşmasını sürdü-
ren TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
TMMOB 3. Danışma Kurulu‘nda yaptığı konuşmayı da 
katılımcılarla paylaştı:

“Tarihin yeniden harekete geçtiği bir tarihsel konjonktü-
rün içerisindeyiz. ‘Tarihin son‘, ‘kapitalizmin mutlak ve 
sonsuzluğu‘ üzerine kurulu olan kapitalist küreselleşme 
sürecinin önemli bir aşamasına geldik. Vahşi kapitalist 
sömürünün bugün ortaya çıkardığı sonuç milyonlarca 
yoksul, milyonlarca işsiz, yok oluşa sürüklenen dünya, 
savaş, felaket ve krizdir.

Başka bir gelecek yok‘ diyenler, şimdi kendilerini kur-
taracak yeni bir alternatif arayışı içerisine girdiler. Pat-
ronların ve onların temsilcilerinin yaptığı dünya zirvele-
rinde kendileri için bir gelecek arıyorlar. Onlar için bir 
geleceğin olabilmesinin yolunun halklarının daha fazla 
sömürülmesinden, işsizliğin ve yoksulluğun artmasından 
geçtiğini biliyoruz. O zaman onların karşısında emekten 
yana olanların da, vahşi kapitalist düzenin ötesinde bir 
alternatif arayışını ve mücadelesini güçlendirmesi gereken 
bir dönemden geçiyoruz. 

Daha güzel bir gelecek için mücadele etmek öncelikle öyle 
bir geleceği tahayyül etmeyi ve ona inanmayı gerektirir. 
Kapitalist küreselleşmenin ‘alternatif yok‘ söylemi en çok 
zihinlerde tahribat yaratarak, insanlığı “ütopyasız ve ta-
rihsiz” kıldı. O nedenle şimdi kapitalizm çökerken bizler 
kendi toplumsal mücadeleler tarihimizin yeniden keşfine 
çıkarak, halkın kendi gücüyle isyan etme ve direnme hafı-
zasını tarihsel olarak ve bugünün içindeki mücadelemizle 
güncellemeliyiz. 

Kapitalizmin de onun temsilcisi siyasetçilerin ve ku-
rumların da bugün miadı dolmuştur. Biz onların kendi 
istekleriyle ve gönüllü olarak emekliliğe ayrılmayacağını, 
dünyayı ellerinden geldiğince son noktaya kadar sömür-
meye çalışacaklarını biliyoruz. Miadı dolanları tarihin 
çöplüğüne göndermenin tek yolu emekten yana olanların, 
başka bir yaşam isteyenlerin mücadelesi ile mümkündür. 
Bunu biliyoruz. 

O zaman şimdi, onların “tarihe gömüldü” dedikleri büyük 

korkularını, sınıf savaşını selamlamanın zamanıdır.

Onların sözlerinin tükendiğini son olarak İstanbul‘da 
yapılan IMF ve Dünya Bankası yıllık zirvesinde gördük.  
‘İstanbul Kararları‘ olarak adlandırılan kararlarında az 
gelişmiş ülkelerden daha fazla kaynağı emperyalist mer-
kezlere taşımak dışında bir karar almadılar. Krizden çıkış 
için yine çareyi “sömürü katmerleştirmekte” buldular.  

Dünyanın geleceği ile ilgili söyleyebildikleri tek şey; 
“önümüzdeki yıllarda işsizliğin ve yoksulluğun artacağı, 
yoksulluk nedeniyle savaşların yaşanabileceği” oldu.

Bu kimsenin bilmediği bir konu zaten değil. TMMOB, 
DİSK, KESK, TTB olarak IMF ve DB‘ye yazdığımız mek-
tupta şöyle ifade etmiştik:

“Bugün yaşanan bunalım basit bir iktisadi kriz değildir. 
Bu artık tarihsel misyonunu tamamlamış bir üretim ve 
toplumsal sistemin yani kapitalizmin bütüncül bir krizi-
dir ve yakın bir gelecekte derinleşmiş toplumsal krizlerle 
daha büyük yıkım ve acılara yol açması muhtemeldir. Bu 
nedenle sürdürmekte ısrar ettiğiniz sermaye yanlısı politi-
kalar bugün olduğu kadar gelecekte de birer uygarlık suçu 
oluşturacaklardır.”

Onların  ‘İstanbul Kararları‘ olarak ifade ettikleri yeni sö-
mürü politikaları karşısında bizim de yine mektupta ifade 
ettiğimiz ‘bizden aldıklarınızı geri verin ve geldiğiniz yere 
dönün‘ şeklindeki sözümüz ve bununla ilgili kararımız ve 
kararlığımız olacaktır. 

AKP, IMF ve DB zirvesi için özel kongre merkezleri ile 
polis gücüyle, kırmızı halılarıyla bir karşılama hazırladı. 
AKP‘ye de IMF ve Dünya Bankası‘na da gerçek karşılama 
ise sokaklardaydı. IMF Başkanı o ‘ayakkabıyı‘ unutmaya-
caktır. Aslında onların anlamaları gereken; aç ve yoksul 
bıraktıkları halkların öfkesinden kaçamayacaklarıdır. 

IMF protestolarının ardından bazılarının yazılı ve görsel 
medyada ‘IMF değişti‘, ‘yeni IMF‘ gibi sözlerle ‘iyi emper-
yalizm‘ üretme teorilerine ancak gülüp geçiyoruz. Piyasa 
tanrısına inananlarının sonu reklâm filmlerindeki ‘sakız 
alın‘ acizliğinde görülmektedir. Bu vesileyle emeğini halkın 
hizmetine sunan, halktan ve emekten yana çabalar içinde 
olan bizim bilim insanlarımızı da buradan selamlıyorum. 

AKP‘nin ‘oyunlarının‘ da sonu geliyor. Demokrasi oyunu 
yine polis şiddeti ile yalanlandı. Tayyip Erdoğan zirvede 
‘dışarıdaki sese kulak verelim‘ derken anlaşılıyor ki; em-
niyet güçlerine ‘susturun‘ talimatı veriyordu. Geçtiğimiz 
haftalarda İstanbul‘da bir doğa olayı sel tam bir felakete 
dönüşürken ortalıkta görülmeyen devlet, bütün ‘gücüyle‘ 
bir kez daha İstanbul‘da IMF ve Dünya Bankasına ses 
veren emekçilerin karşısına dikilerek ‘ben varım‘ derken, 
aslında bizlere IMF ve DB politikalarını uygulayarak 



23 birlik haberleri

gelişen neoliberal devletin ne olduğunu da gösteriyordu. 
Yani sosyal ve kamusal niteliği ortadan kalkmış, baskı ve 
zordan ibaret bir devlet gösterdiler hepimize. 

AKP‘nin bir diğer oyunu da IMF‘ye karşı ‘sahte kaba-
dayılıkları‘. AKP, IMF ile ister anlaşsın ister anlaşmasın, 
Orta Vadeli Program diye açıkladığı ekonomi politikaları 
IMF programının ta kendisidir. Orta vadeli programın 
verilerine göre, AKP‘nin hükümete geldiği 2002‘de 
%10,3 düzeyinde seyreden işsizlik oranı 2012‘de %13,3‘e 
yükselecek. Türkiye tam bir ‘kaybedilmiş 10 yıl‘ ile karşı 
karşıya gelecektir. Devlet Bakanı Ali Babacan ‘kemer 
sıkma politikası uygulayacağız‘ diyor. Özal‘dan hafızala-
rımıza kazınan ‘kemer sıkma‘ politikası bugün ustalarının 
yolundan sapmayan AKP için de tek ve yegâne program 
olmaya devam ediyor. 

Hükümet Orta Vadeli Programda tamamen özel sektör 
ağırlıklı bir strateji benimsemektedir. Elektrik dağıtımı, 
şeker üretimi, telekomünikasyon ve liman işletmeciliğinin 
hızla özelleştirilmesi öngörülüyor. Tüm dünyada finansın 
üretimin önüne geçtiği, krizin temel nedeninin aşırı 
finansallaşma eğilimi olduğu kabul edilirken İstanbul‘u 
uluslararası finans merkezi yapma hülyası övünülerek 
dile getiriliyor. Benzer biçimde esnek istihdamın yaygın-
laştırılmasından söz edilerek emek gelirlerini aşağı çeken, 
işten çıkarılma korkusu ile çalışanların karabasanı haline 
gelen ekonomik politikalar ortaya konuyor. Sağlıkta katkı 
payı arttırılarak en temel bir yurttaşlık hakkı olan sağlı-
ğın özelleştirilmesine doludizgin devam ediliyor. İşte IMF 
programı tam da budur. 

Biz burada bir kez daha “IMF ve Dünya Bankası defol. Bu 
ülke, bu halk satılık değil” diyoruz.

Türkiye‘nin bir başka gündem konusu da ‘demokratik açı-
lım‘ tartışmalarıdır. TMMOB olarak yıllardır demokrasi ve 
özgürlükler için, eşitlik için, adalet için mücadele yürütü-
yoruz. Evet, Türkiye‘nin demokratikleşmesi doğrultusunda 
atılacak her adımdan bizler ancak memnuniyet duyarız. 

Ancak ortada bir yanılsamadan başka bir şey yok. Gi-
derek daha baskıcı/otoriter uygulamaları hayata geçiren, 
toplumsal alanı dinsel gericilikle kuşatan bir iktidarın 
demokrasiyi geliştirmesi zaten mümkün de olamaz. Son 
dönemde gündeme gelen Kürt sorununun çözümü tar-
tışmalarında da görüyoruz ki AKP bu sorunu da kendi 
renginden bir ülke yaratma uğraşı çerçevesinde ve ABD 
emperyalizminin bölgedeki yönelimleri doğrultusunda ele 
alıyor. Bugünlerde ‘Dağ fare mi doğuruyor‘ diye şüpheler 
dile getiriliyor. Evet, şüpheniz olmasın tam da öyledir. 

Herkesin dilini, kültürünü özgürce yaşayabileceği, in-
sanımızın kardeşçe ve bir arada yaşadığı bir ülke ancak 
demokratik bir ülke olabilir. Bunun başarılması ise ger-

çekten demokrasiye ve barışa inananların mücadelesi 
sonucu gerçekleşecektir. AKP‘nin geliştirdiği bölgenin 
emperyalizmin çıkarları doğrultusunda düzenlenmesi ve 
‘ılımlı İslamcılık‘ içerisinde ümmetçi temelde bir arada 
olma politikaları bugünkü karanlığının katmerlenmesi 
ve geleceğimizin teslim alınmasından başka bir anlama 
gelmeyecektir.  

Önümüzdeki dönemde ABD‘nin kapitalist küreselleşme-
nin, emperyalizmin krizini aşabilmek için bölgenin enerji 
kaynaklarına yönelik başlattığı kontrol ve denetimi art-
tırmaya uğraşacağı, bu doğrultuda bölgede ve dünyanın 
başka yerlerinde savaşlar, iç savaşlar çıkartabileceği Dünya 
Bankası başkanının itiraflarından da kolayca anlaşılabil-
mektedir. Burjuvazinin yeni yalanı ‘yeni Amerika‘, ‘yeni 
IMF‘dir ki, artık bunlara kimse de inanmıyor. Emperyalizm 
bildiğimiz gibidir, yani azgın bir sömürü için dünyanın her 
yerini kontrol alma çabasını sürdürmekte, bunun için ge-
rektiğinde darbelere, savaşlara, iç savaşlara başvurmaktan 
çekinmemektedir, çekinmeyecektir. 

Bu nedenle, bugün ülkemizde emekçilerin, ezilenlerin 
birlikte mücadelesine ve dayanışmasına duyulan ihtiyaç 
ortadadır. Emperyalizme ve sömürüye karşı özgürlük, 
demokrasi ve bağımsızlık için verilen mücadeleyi ancak 
bir arada olursak, omuz omuza yürürsek, çabalarımızı or-
taklaştırabilirsek büyütebiliriz. “Kurtuluş yok tek başına 
ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı o nedenle bugün hiç 
bu kadar anlamlı ve gerekli olmamıştı. 

Evet, Sevgili Arkadaşlar, başka bir dünya kurmanın zama-
nıdır. Şimdiki dünya düzeninin geleceği yoktur. Gelecek, 
eşitlik ve özgürlük için mücadele edenler tarafından 
bugünden kurulacak ve yarın mutlaka ama mutlaka 
kazanılacaktır.

TMMOB ve örgütlü yapısı bu bilinçle çabalarını sürdür-
mek zorundadır.

Biz biliyoruz; yolumuz uzun. Yolumuz meşakkatli. Ama 
herkes bilsin: gelecek güzel günlere olan inancımız 
tam.”

“TMMOB‘nin dili budur ve bu Kurultayda hiçbir karar 
TMMOB‘nin dilini daha geriye düşürecek bir dil olamaz.” 
diyen TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
karar önerilerinden bazıları hakkında da görüşlerini katı-
lımcılarla paylaştı:

“Gerekçeleri belli olmadığı için anlaşılamayan karar 
önergelerinden örneğin bir tanesinde YÖK ile ilgili olarak 
YÖK‘ün mühendislik mimarlık fakülteleri kontenjanlarını 
belirlerken TMMOB‘den görüş alması için mücadele yü-
rütülmesi istenmektedir. TMMOB bunun yerine ‘Hayır, 
YÖK 12 Eylül‘ün ürünüdür. YÖK bütün kurumlarıyla 
kaldırılmalıdır‘ demektedir. TMMOB, eşit, bilimsel, 
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parasız eğitim istemektedir. ‘Üniversite üniversite bile-
şenlerinindir. Üniversitelerde söz, karar, yetki üniversite 
bileşenlerinin aittir‘ sözü TMMOB‘nin sözüdür. Bu önerge 
başlı başına özerk demokratik üniversite mücadelesinin 
zayıflatılması anlamına gelecektir.

Bir başka konu kadın üyelerimize yönelik hazırlanan öner-
ge. Bu önergeler eksiklikleri itibarı ile kadın üyelerimize 
karşı bir yapılan bir büyük haksızlıktır. Karar önergeleri 
eksiktir. Bu önergeler geri çekilmelidir. Çünkü gelecek 
hafta bu salonda toplanacak kadın üyelerimiz, düzen-
lenecek kurultayda konuyu kendi aralarında çok daha 
gerçekçi olarak detaylandıracaktır. Burada eksik bir ifade 
için oylama yapılırsa, bu Kadın Kurultayımızı önemsiz-
leştirmiş olacaktır. Önergeyi hazırlayanların İşsiz, Ücretli 
Mühendis Mimar Kurultayında, TMMOB organlarında 
kadın kotası uygulanması önergesinin yerinin ne olduğunu 
ve gerekçelerini belirtmeleri gerekir. 

Sorunlu önergelerden biri de teknik görevlilerin sendika-
laşmasına yönelik verilen önergedir. Bu önerge TMMOB 
ortamında çalışan teknik görevlilere haksızlıktır. Ben üyesi 
olduğum Makine Mühendisleri Odasından bir örnek vere-
yim. Makina Mühendisleri Odası‘nda görev yapan yaklaşık 
300 teknik görevli bulunuyor. Bu TMMOB ortamında 
diğer odalarda çalışan teknik görevli sayısının yaklaşık 
beş katıdır. Teknik görevlilerin burada çıkacak bir karar 
yerine kendi görüşlerini oluşturmalarının daha sağlıklı ve 
doğru olacağını düşünüyorum. Burada esas nokta, teknik 
görevlilerin TMMOB ortamını “bir işyeri olarak mı, yoksa 
bir Oda “olarak mı?” gördüğüdür. Benim kendi odamdan 
biliyorum, Odada görev yapan teknik görevlilerin bir kısmı 
Oda Genel Kurul delegesidir. Genel Kurullarda, diğer oda 
delegeleri ile birlikte çalışma koşullarını ve ücretlerini 
belirlemektedir. Ben ağırlıklı bir kısmının TMMOB 
ortamını bir işyeri olarak görmediklerini biliyorum,  
TMMOB ve Odaların işyerinin dışında bir ortam olduğunu 
bilmektedirler. Yoksa sendikalaşma hareketi bir emek 
hareketidir,  haklar mücadelesinin aygıtıdır. Bu konuda 
en azından MMO teknik görevlilerinin çoğunluğu böyle 
düşünmektedir. Burada çıkacak karar önerileri onlara karşı 
yapılacak bir haksızlıktır.

Uzman mühendislik ve belgelendirmeyle ilgili karar 
önergesi ise tümüyle TMMOB‘nin genel kurgusu ve 
yaklaşımı dışındadır. 2003 yılında gerçekleştirilen 
Mühendislik Mimarlık Kurultayı‘nda mesleki yeterlilik 
ve belgelendirme konusunda alınan kararlar çerçevesinde 
2004 yılında yapılan TMMOB Genel Kurulu‘nda “TMMOB 
Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme” yönetmeliği kabul 
edilmiştir ve çok sayıda odamız bu konuyu içselleştirerek 
Oda Genel Kurullarında tartışarak kendi belgelendirme 

yönetmeliklerini çıkarmıştır. Önergeye karar verecek ku-
rultay katılımcısı arkadaşlar şu anda konu ile ilgili yürür-
lükte olan yönetmelikleri bilmelidir. Bu yönetmeliklerin 
isimlerini burada belirtmek durumundayım: 

TMMOB Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği, 
TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği, Kamulaştırma Davala-
rında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancılarının Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çalış-
ma Koşullarına İlişkin Usul ve Esaslar, ÇMO Sürekli Eğitim 
Merkezi ve Belgelendirme Yönetmeliği, EMO Meslek İçi 
Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği, EMO Elektrik Yüksek 
Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği, EMO 
Yapı Denetçisi Eğitim Uygulama Usul ve Esasları, FMO 
Bilirkişi Yönetmeliği, Gemi Mühendisleri Odası Meslek 
İçi Eğitim Yönetmeliği, Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği, 
Şu anda yargıda bulunan İMO Yetkinlik Belgelendirme 
Yönetmeliği, İMO Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği, İMO 
Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği, KMO 
Meslek İçi Sürekli Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği, 
KMO Bilirkişilik Yönetmeliği, Maden Mühendisleri Odası 
Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği, Maden Mühendisleri 
Odası Maden Üretim Faaliyetleri ve/veya Bu Faaliyetlere 
Dayalı Olarak üretim yapılan Tesislerde Sorumlu Müdür 
Yetkilendirme Yönetmeliği, MMO Uzmanlık Ve Belgelen-
dirme Yönetmeliği ve ekinde oniki ayrı dalda yetkilendir-
me yönetmelikleri, MMO Stratejik Planlama Mühendis 
Yetkilendirme Yönetmeliği, MMO Yatırım Hizmetleri 
Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği, MMO 
İş Güvenliği Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği, MMO 
Bilirkişilik Yönetmeliği, Mimarlar Odası Sürekli Mesleki 
Gelişim Merkezi Yönetmeliği, OMO Mesleki Deneyim 
Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği, 
Peyzaj Mimarları Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık 
ve Belgelendirme Yönetmeliği, ZMO Meslek içi Eğitim, 
Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği, ZMO Bilirkişi 
Yönergesi, ZMO Tarım Alet ve Makinaları Projelendirme 
Yetki Belgesi Yönetmeliği. 

Konunun bunlar tanımlanmadan kurultay katılımcılarının 
önüne getirilmesi kurgulanış biçimiyle hatalıdır. Bu konuda 
Örgütümüz çok önemli bir mesafe kaydetti. Eğer belgelen-
dirme konusuyla ilgili aykırı görüşleri varsa, arkadaşların 
bunu şube genel kurulları ve oda genel kurullarından 
başlayan bir süreç içinde getirmeleri gerekmektedir.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, ko-
nuşmasını Kurultayda yapılacak oylamalarda TMMOB‘nin 
dilini geri düşürmeyecek kararlar alınması gerektiğini vur-
gulayarak ve Kurultaya başarılar dileyerek tamamladı. 
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
konuşması şöyle:
...
343.000 olan toplam üye sayımızın % 18,55‘i kadın arka-
daşlarımızdan oluşuyor. Bu kurultayda TMMOB örgütlü-
lüğünde bu ölçekte bulunan kadın arkadaşlarımız adına 
oluşturacağınız görüşlerin TMMOB ortamına aktarılması 
için Yönetim Kurulumuzun gerekli çabayı göstereceğini de 
bilinmesini dilerim.
Ayrıca bir konuyu da bilgilerinize sunmak isterim:
Genel Kurul kararı gereği kurulan Kadın Çalışma Grubumuz, 
üç defa toplanabildi ve son toplantısını Ocak 2009 da yaptı. 
Gönül isterdir ki; kadın arkadaşlarımız bu çalışma grubuna 

sahip çıksalardı da; bu toplantıları sürdürebilselerdi. Ve 
buraya Kadın Çalışma Grubunun Mevcut Durum Analiz 
Raporu‘nu sunabilselerdi, cinsiyet ayrımcılığı takip sekre-
teryasının altyapısını oluşturabilselerdi. Genel Kurulun bu 
kararının örgütümüz ve kadın arkadaşlarımızca içselleştiri-
lemediğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Sevgili Arkadaşlar,
Bugün ülkemizde cinsiyet ayrımcılığı, aile içi ilişkilerden baş-
layarak toplumsal hayat içerisinde her düzeyde yaşanmaya 
devam ediyor. İş yaşamında, sosyal yaşamda, aile içi yaşamda 
kadının kadın olmasından kaynaklı sorunlar, tarihsel, kül-
türel, dinsel faktörler nedeniyle görmezden geliniyor, kadın 
sorunu indirgemeci bir mantıkla ele alınarak “sığ” politikada 
malzeme olarak kullanılıyor.

TMMOB KADIN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI 
KURULTAYI YAPILDI

TMMOB Kadın Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları Kurultayı 21-22 Kasım 
2009 tarihlerinde İstanbul’da Yıldız 
Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda 
gerçekleştirildi. TMMOB’nin 55 yıllık 
tarihinde bir ilk olan Kadın Kurultayında 
kadın mühendis, mimar ve şehir plancıla-
rın erkek meslektaşlarından farklı olarak 
yaşadığı özgül sorunlar, çözüm önerileri ve 
örgütlenme modelleri tartışıldı. 

Kurultayın açılışında sırasıyla; Düzenleme 
Kurulu Başkanı ve EMO İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Boran 
Başak Koç, Kurultay Düzenleme Kurulu 
Üyesi ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Gülay Odabaş, EMO İstanbul Şube Yö-
netim Kurulu Üyesi Pınar Hocaoğulları 
ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı konuştu. 

Düzenleme Kurulu Başkanı ve 
EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Yazman Üyesi Boran Başak Koç, 
ülkemizde kadınların çok fazla bedel 
ödediğini belirterek, “Biz de erkek 
meslektaşlarımızdan farklı olarak kadın 
kimliklerimizden ötürü birçok problem 
yaşıyoruz. Eğitim sürecinden iş bulma 
sürecine, uzmanlık alanı seçiminden 
vasıflarımıza uygun istihdam ve 
ücretlendirmeye kadar birçok alanda 
sorunlarla karşılaşıyoruz. Amacımız 
TMMOB örgütlülüğü içinde çözüm 
önerileri oluşturmak” dedi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Gülay 
Odabaş da, mühendis, mimar olsalar da 
ülkemizde kadın olmanın çok zor olduğunu 
belirterek, “TMMOB tarihinde ilk kez 
bir kadın kurultayı gerçekleştiriyoruz. 

Kadınlar örgütlü, TMMOB daha güçlü” 
şeklinde konuştu.

EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Pınar Hocaoğulları da, istihdam 
sürecinde kadınların yaşadığı sorunlara 
dikkat çekerek, özellikle ekonomik kriz 
dönemlerinde işsizliğin ilk olarak kadınları 
etkilediğini, işten ilk çıkarılanların 
kadınlar olduğunu söyledi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı da ülkemizde cinsiyet 
ayrımcılığının, aile içi ilişkilerden 
başlayarak toplumsal hayat içerisinde 
her düzeyde yaşanmaya devam ettiğini 
belirterek, Kurultayda oluşturulacak 
görüşlerin TMMOB ortamına 
aktarılması için Yönetim Kurulunun 
gerekli çabayı göstereceğini ifade etti.
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Küresel kapitalizmin yeni liberal politikaları, kadının toplum-
sal alanda cinsiyetçi politikalarla daha fazla ezilmesine olanak 
sağlıyor, bunun sonucunda da kadının aile, toplum ve çalışma 
yaşamındaki konumu, daha fazla geriliyor. Ülkemizde de IMF 
ve Dünya Bankası‘nın yapısal uyarlama programlarının getir-
diği özelleştirmeler ve yoksulluğun yaygınlaşması ve derinleş-
mesi sonucunda ilk önce işten atılanlar kadınlar oluyor. Düşük 
ücretli meslek grupları kadınların yoğun çalıştığı sektörler 
haline geliyor. Kayıt dışı çalışanların büyük çoğunluğunu yine 
kadınlar oluştururken, yoksulluk ve işsizlik derinleşiyor ve bu 
durum da ilk önce kadınları vuruyor. 
Aile yaşamında ve çalışma hayatında kadının konumuna 
bakıldığında koşulların hiçte eşitlikçi olmadığı görülüyor. 
Anayasa‘da “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşün-
ce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” ifadesi bulunmasına 
karşın, yasal düzenlemeler yeterli olmuyor. Kız çocuklarının 
okutulmamasına, töre cinayetlerinin hala devam etmesine, 
iş yaşamında kadın istihdamının engellenmesine olanak 
sağlayan her türlü düşünce ve yapı bu ülkenin her noktasını 
sarmış durumda.
Anayasa‘nın 10. maddesi, İş Kanunu‘nun 5. maddesi, CEDA-
W‘ın (Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcı-
lığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi) 11. maddesi ve diğer 
maddeleri ile Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) belgelerinde 
cins ayrımı yapılmaması yer almasına karşın MTA, TPAO, 
DSİ gibi kamu kuruluşlarında personel alım ilanlarında cins 
ayrımı yapılması ülkenin bulunduğu yeri açıkça gözler önüne 
sermektedir.  Bu uygulamaları yapanların da kamu kuruluşları 
olması ayrıca dikkat çekicidir.
Bu konu ile ilgili hepinizin yakından bildiği bir örneği burada 
vermek isterim:
Türkiye Petrolleri A.O Genel Müdürlüğü, 33 meslek grubu 
istihdamı için 13 Haziran 2005 tarih ve 28844 sayışı Resmi 
Gazete‘de ilan vermişti. Verilen ilanda, alınacak personel için 
aranan koşullar içersinde, cinsiyet ayrımcılığına neden olacak 
bir düzenleme yapılmış ve 33 meslek grubundan sadece 10 
meslek gurubu için “Kadın/erkek” koşulu aranmış, diğer tüm 
gruplar için ise “erkek” olma koşulu aramıştı. Bu durumun 
Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile birliğimiz yargıya baş-
vurdu ve Danıştay 12. Dairede yapılan yargılama sonucunda 
Danıştay yapılan düzenlemeyi cinsiyet ayrımcılığına neden 
olduğu gerekçesi ile iptal edildi. TMMOB alınan bu karardan 
sonra pek çok kurum, kuruluş ve şirketlerin iş ilanlarını takip 
ederek yazılı ve sözlü uyarılar ile verilen ilanların düzeltilme-
sini de sağladı. Bu çabalarımız sürüyor.
Oysa herkes bilir: Üniversitelerimiz bünyesindeki bölümlere 
öğrenciler, kadın erkek ayırımı yapılmadan alınmakta, erkek-
ler ve kadınlar mesleğinin gerektirdiği zor arazi koşullarında 
bile çalışabileceği bilinciyle mezun olmaktadırlar. Ama bu 
ülkenin gerçeğinde, aynı iş koşullarında erkeklerle eşit ça-
lışma gücüne sahip kadın meslektaşlarımız aleyhine çalışma 

hayatına girişte politik ve yönetsel tercihlere bağlı olarak 
cinsiyet ayrımcılığı yapılması vardır. Böyle bir ayırımcılık 
yapan bu zihniyet, kadınların üniversitelerin mühendislik 
bölümlerine alınmamalarını savunan bir anlayış ile özdeştir.  
İstihdamda cins ayrımcılığının örnekleri yaşanırken, bugün 
eğitimli kadınların bile sorunlarının çok fazla olduğu iş haya-
tında; sosyal güvencesiz işçi olarak çalışan kadınlar, “eşit işe 
eşit ücret” uygulamasından yoksun olarak çalışmakta, kadın 
kimliği ucuz emek gücü olarak görülmektedir. 
Bu kurultayda bunları ve birçok sorunu, çözüm önerileri ile 
birlikte ayrıntılandıracağınıza eminiz.
TMMOB Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Ku-
rultayımız;
En azından “Sosyal adalet için, İş güvencesi için, Eşit işe eşit 
ücret için, Eğitim ve sağlığa ayrılan payın yükseltilmesi için, 
Kadınlara yönelik sosyal, siyasal ve kültürel alandaki ayrım-
cılığın kaldırılması için, Irkçı-şoven ve cinsiyetçi eğitime son 
verilmesi için, Fırsat eşitliği için, Kamusal ve özel alanda ka-
dına yönelik şiddetin son bulması için, Kadınlara yönelik tüm 
ayrımcılığın kaldırılması için, Kadınlara yönelik uluslararası 
taahhütlerin yerine getirilmesi için, Ev işlerinin toplumsal-
laşması, gündüz bakımevlerinin ve kreşlerin açılması için, 
Çalışma yaşamındaki cinsiyetçi bakışın değişmesi için, Terfi 
ve atamalarda eşitlikçi davranılması için, Çalışma yaşamının 
demokratikleşmesi için, Kadınların yetki ve karar mekaniz-
malarında yer alması için, İşsizlik, yoksulluk ve şiddete karşı 
durmak için, Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir plancılarının 
sorunlarını görünür kılmak için, Onurlu bir yaşam için, Türki-
ye‘de, Irak‘ta, Filistin‘de, Lübnan‘da ve tüm dünyada mağdur 
olan kadınlar için, Tüm kadınların “kadın dayanışması”nı 
göstermek için”  en azından bunlar için önemlidir. 
TMMOB, “Egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden cins 
ayrımcılığı çözülmeden özgür ve eşit bir toplum yaratılması 
mümkün değildir.” demektedir. 
TMMOB, “Kadın erkek yan yana, omuz omuza, yaşamın her 
alanında!” demektedir.
Evet, Sevgili Arkadaşlar,

Diyorsunuz ki:
“Susmamız oturmamız
Hep boyun eğmemiz
Hayatı seyretmemiz
İstendi bugüne dek

Suskunduk ve bekledik
Yaşandı seyrettik

Sonunda yeter dedik
Bir daha susmayana dek

Kadınlar vardır 
Kadınlar her yerde”

Evet, TMMOB‘de de kadınlar vardır. Kurultayımızın başarılı 
geçmesi dileklerimle, hepinize saygılar sunuyorum.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın 
sempozyumun açılışında yaptığı konuşma şöyle: 
Değerli Konuklar,
Sevgili Arkadaşlar,
Türkiye‘de Özelleştirme Gerçeği Sempozyumumuza hoş gel-
diniz. Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına sevgiyle, 
saygıyla, dostlukla selamlıyorum.
Birliğimiz, küresel kapitalizmin bilinen deyimiyle emperya-
lizmin dünya ölçeğinde dayattığı özelleştirmelerin ülkemizde 
de insanımıza nelere mal olduğu konusunda bilim insanları, 
uzmanlar ve emek meslek örgütleri ile birlikte tespitler yap-
maya devam ediyor. Öncelikle herkes tarafından algılan-
malıdır ki: Türkiye‘de Özelleştirme Gerçeği Sempozyumları 
dizimiz; özelleştirme karşıtlarının bir buluşma platformudur. 
Yüreği insandan, halktan ve emekten yana atanların buluşma 
platformudur.
Sevgili Arkadaşlar,
Türkiye‘de Özelleştirme Gerçeği Sempozyumlarıyla, özelleş-
tirme karşıtlarını bir araya getiren Birliğimiz, 40. Çalışma Dö-
neminde düzenlediği bu 3‘üncü sempozyumla da, kapitalist 
küreselleşmenin küresel krizinin yaşandığı kapitalizmin bu 

yeni döneminde, özelleştirmelerin yıkımı konusunu bir kez 
daha görünür kılmayı amaçladı. 
2008 yılı sonlarında yaşanmaya başlanan küresel krizle birlik-
te kapitalist sistemin yeni bir noktaya evrileceği gerçeğinden 
hareketle, önümüzdeki dönem sistemin kendi alternatifleri-
nin de tartışılacağı bir dönem olacaktır. TMMOB, gelinen 
noktada, özelleştirme karşıtlarının entelektüel bir bakış açı-
sıyla konuyu mevcut duruma göre değerlendirip, sosyal bir 
devlete doğru evrilmenin ne kadar acil bir ihtiyaç olduğunun 
tespiti yönünde yeni verilerle özelleştirme gerçeğinin bir kez 
daha vurgulanması gerektiğini biliyor.
Bu sempozyumda, özelleştirmenin günümüzde geldiği nokta-
yı, “Ülkemizde ve Dünya‘da Yaşanan Özelleştirmelerin Genel 
Değerlendirmesi”, “Özelleştirmelere Karşı Yeniden Kamu ve 
Sosyal Devlet Anlayışı”, “Yaşanan Küresel Ekonomik Kriz 
Karşısında Yeniden Kamu Girişimciliği” ve “Özelleştirmelerin 
Sonuçları ve Toplumsal Yansımaları” başlıkları altında değerli 
bilim insanları ile hep birlikte inceleyeceğiz.
Sevgili Arkadaşlar, Hatırlatmam gerekirse, bu sempozyumun 
ilk ikisinde özetle şunlardan söz edilmişti:
“Özelleştirme” küresel kapitalizmin, ürettiği krizini aşmak 
amacıyla, özellikle 1980‘li yıllardan sonra mal, hizmet ve 

TMMOB TÜRKİYE’DE ÖZELLEŞTİRME GERÇEĞİ 
III. SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

TMMOB’nin ülke genelindeki özel-
leştirmelerin sorgulanması ve toplu bir 
bilanço çıkarılması amacıyla düzenlediği 
“TMMOB Türkiye’de Özelleştirme 
Gerçeği Sempozyumu”nun üçüncüsü 
5 Aralık 2009 tarihinde Çankaya Be-
lediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı‘nın açılış konuşmasıyla 

başlayan sempozyumda, özelleştirmenin 
günümüzde geldiği nokta, emek örgüt-
lerinin üyeleri ve uzmanları ile bilim 
insanlarınca tartışıldı. 
Sempozyumun ilk oturumunda “Ülke-
mizde ve Dünya‘da Yaşanan Özelleştir-
melerin Genel Değerlendirmesi” yapıldı. 
Sunuşunu Prof. Dr. Korkut Boratav‘ın 
gerçekleştirdiği oturumda Prof. Dr. Bil-
say Kuruç ve Prof. Dr. İzzettin Önder 

konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. 
İşaya Üşür‘ün sunuşunu gerçekleştirip, 
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ve Doç. Dr. 
Filiz Çulha Zabcı‘nın konuşmacı olarak 
yer aldığı ikinci oturumda ise “Özelleş-
tirmelere Karşı Yeniden Kamu ve Sosyal 
Devlet Anlayışı” konusu ele alındı. 
Sempozyumun üçüncü oturumunun ko-
nusu “Yaşanan Küresel Ekonomik Kriz 
Karşısında Yeniden Kamu Girişimciliği” 
idi. Prof. Dr. Aziz Konukman‘ın sunuşu 
yaptığı oturumun konuşmacıları Ekono-
mist Yazar Mustafa Sönmez ve Prof. Dr. 
Sinan Sönmez oldu.
Sempozyumun son oturumda emek ör-
gütlerinin temsilcileri “Özelleştirmelerin 
Sonuçları ve Toplumsal Yansımaları”nı 
tartıştı.  KİGEM Genel Sekreteri Ayla 
Yılmaz‘ın sunuşuyla başlayan oturumda, 
konuşmacı olarak DİSK temsilcisi Erhan 
Bilgin, KESK temsilcisi Erdal Apaçık, 
TTB temsilcisi Doç. Dr. Kayıhan Pala 
ve TMMOB adına Yönetim Kurulu 
Üyesi İlker Ertem yer aldı.
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sermayenin küresel ölçekte sınırsız dolaşımını sağlamak için 
“liberal reformlar” adı altında “dünya” ölçeğinde dayattığı, 
ekonomik, toplumsal, siyasal ve ideolojik boyutları olan 
küresel politika araçlarından birisidir.
Dar anlamda, “Devletin iktisadi faaliyetlerini gerçekleştiren 
kamu iktisadi teşebbüslerinin yani KİT‘lerin mülkiyetinin 
özel sektöre devredilmesi”; geniş anlamda, “Devletin iktisadi 
faaliyetlerinin azaltılması ya da bu fonksiyonunun tümüyle 
serbest piyasa koşullarına devredilmesi”ni içeren “özelleş-
tirme”lerin ülkemizde yasal altyapısının oluşturulmasına 
1983 yılı sonrasında başlanmıştır. 1984‘te 2983 sayılı Yasa 
çıkarıldı. Özelleştirmelerin uygulama alanının ve öncelikle-
rinin belirlenmesi için, Dünya Bankası istemiyle 1985 yılında 
“Özelleştirme Ana Planı” hazırlandı. 1986‘da 3291 sayılı Yasa, 
1990-94 arası bir dizi KHK, 1994‘te de eksikliklerin gideril-
mesi amacıyla 4046 sayılı Özelleştirme Yasası çıkarıldı. 
Özelleştirme çalışmaları, 1984 yılında kamuya ait yarım kal-
mış tesislerin tamamlanması veya yerine yeni bir tesis kurul-
ması amacı ile özel sektöre devir uygulamaları ile başlamış; 
1986 yılından itibaren hız kazanan program çerçevesinde, 
günümüze kadar yüzlerce kuruluşta halka arz, varlık satışı, 
devir işlemi ve blok satış yöntemleri ile yapılan özelleştirmeler 
sonucunda çoğu kurumda hiç kamu payı kalmamıştır. 
Bu süreçte; doğal tekel alanlarında kamu işletmeleri parça-
lanarak, kamuya ait çimento, süt, et, yem, dokuma, orman 
ürünleri, gemi, gübre sanayileri, enerji santralleri, kimya 
ve petrokimya tesisleri, maden işletmeleri, demir çelik 
işletmeleri, kâğıt fabrikaları, telekomünikasyon hizmetleri, 
ulaşım hizmetleri ve bankacılık sektörü özelleştirilerek, alan 
uluslararası tekellere bırakılmış, ülkemiz daha da fazla dışa 
bağımlı duruma sokulmuştur.
1990‘lı yıllardan itibaren, KİT‘lerin dışında, Dünya Ticaret 
Örgütü kararları ve GATS hükümleriyle bağlantılı olarak 
eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve altyapı hizmetleri de özel-
leştirme saldırısına uğramaya başlamıştır. Emek ve demokrasi 
güçlerinin istemleri doğrultusunda değil, küresel sermayenin 
egemenliğinin bir aracı olarak gündeme getirilen “yerelleş-
me” politikaları ile su, toprak, orman, kıyılar ve madenler 
gibi doğal kaynaklar tüm yurttaşların yararlanacağı varlıklar 
olmaktan çıkarılmış, alınıp satılabilir “mal” konumuna dö-
nüştürülmüştür.
Ortaya çıkan sonuç; işsizliğin artması, eşitsizliğin derinleş-
mesi, sosyal ve ekonomik dokunun zarar görmesi, göçlerin 
yaşanması, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve altyapı gibi temel 
yurttaşlık haklarının piyasalaştırılması, kamu hizmetlerinden 
yoksun kalma olmuştur. Kamu yönetiminin tüm sektörlerde 
kırıldığı veya tarım sektöründe olduğu gibi dağıtıldığı, kamu 
adına karar alma ve uygulama düzeneklerinin “yönetişim” 
modeliyle küresel sermayenin örgütlerine devredilmeye 
çalışıldığı süreçte, “katılımcılık”, sermayenin kurduğu “sivil 
toplum örgütleri”ne bırakılmıştır.
Ülkeyi “pazar”, devleti “tüccar”, yurttaşı “müşteri” konumuna 

getirmeyi amaçlayan ve ironik bir biçimde “AB‘ye uyum” adı 
altında gündeme getirilen yasal ve kurumsal düzenlemeler ile 
küresel eklemlenmenin altyapısı tamamlanmaya çalışılmıştır. 
Ulusal kaynakları iç ve dış sermaye kesimlerine transfer eden 
borçlanma sisteminin doğal sonucu olarak borç sarmalı içine 
sıkıştırılmış ve üretimden koparılmış bir ekonomik sistemi 
kabul etmeye zorlanan insanlarımızın yaşam alanlarını doğ-
rudan etkileyen bu süreç, “küreselleşmenin sorgulanması” 
bir yana, “neyin ne kadar özelleştirildiği” ve “özelleştirmenin 
ulusal ekonomiye ve topluma ne getirdiği” boyutlarında da 
yeterince sorgulanmamıştır.
“İdeolojiler öldü” savıyla “küresel kapitalist ideoloji”nin tek 
doğru olarak dayatıldığı bu dönemde, dünyada ve ülkemizde 
neo-liberal saldırılara karşı emekten yana güçlerin tepkileri 
de yeterince etkili olamamıştır. Bunu da burada belirtmek 
gerekir. 
Evet, Sevgili Arkadaşlar,
Biz mühendisler, mimarlar, şehir plancıları yaşamın her ala-
nındayız. Bizler fabrikalardayız, şantiyelerdeyiz, bürolardayız, 
sokaklardayız, alanlardayız. Bizler Türkiye‘nin her anında ve 
her yerindeyiz. Ve gerçekleri bütün çıplaklığı ile görüyoruz. 
Biz hurafelerin değil, aklın ve bilimin temsilcileriyiz. Biz “Kral 
çıplak” demeye devam edeceğiz.
İçinden geçtiğimiz süreçten, kapitalizmin küresel krizinden, 
bizlerin de etkilenmemesi olanaksız. Kriz, tüm emekçi ke-
simleri olduğu gibi bizim örgütümüzün üyelerini de teğet 
geçmiyor. Türkiye‘de ekonominin küçüldüğü; üretim, istih-
dam, ihracat ve ithalatının gerilediği bir dönemde üretimin 
direkt içinde yer alan mühendis, mimar ve şehir plancıları-
nın bu durumdan etkilenmemesi düşünülemez. Mühendis 
ve mimarların bu süreci durdurmak için; daha örgütlü, daha 
bütünleşmiş, daha etkin ve insana seslenen, bilimsel, kültürel 
ve mesleki girdilerle zenginleştirilmiş daha politik bir tavra 
ihtiyacı bulunuyor. 
TMMOB, böyle bir dönemde, tüm dünyadaki emekten ve 
halktan yana güçlere “daha demokratik, daha barışçı, gelirini 
adaletli paylaşan” bir dünya için büyük görevler düştüğünün 
bilincindedir. TMMOB ve bağlı odaları, örgütlü gücüyle bir-
likte sorumluluğun gereklerini yerine getirecektir.
Sevgili Arkadaşlar,
Özelleştirme kelimesini duyduğumda nedense aklıma hep 
Tevfik Fikret‘in sözleri geliyor:

Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak!
Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak!

Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak,
Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-i iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
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“Dünya Ekonomik Krizi ve Türkiye Sanayinin Yeniden 
Yapılanması” ana temasıyla toplanan Kongrede, biri 
çerçeve sunum, biri forum olmak üzere toplam yedi 
oturumda dokuz sunum yapıldı. Kongreye MMO 
tarafından hazırlanan “Türkiye Sanayiinde Öncelikli 
Sektörler ve Bölgesel Kalkınma Yaklaşımı” ile “Türki-
ye‘de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin 
Planlama Önerileri” başlıklı iki rapor da sunuldu.
Kongrenin açılışında Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı birer ko-
nuşma yaptı. 
MMO Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Kong-
renin dünya ve ülkeyi sarsan büyük bir kriz ortamında 
ve bu krizin pazar ekonomisinin tahtını salladığı bir 
dönemde düzenlendiğini belirterek, kriz süreci ve sonrasında, 
başarılabilen ülkelerde, ekonominin tüm sektörlerinin yeniden 
planlanacağını, yeni paradigmalar ve yaklaşımlar oluşturulaca-
ğını söyledi. Koramaz, Kongrenin Türkiye açısından böylesi bir 
misyonu somutlamak sorumluluğu üstlendiğini kaydetti. 
Türkiye sanayisinin sorunları ve içinden geçtiği evrelere de de-
ğinen Koramaz, 24 Ocak 1980 kararları ve 1980 askeri darbesi 
ile başlayan süreci değerlendirirken, “Bu politikaya bir “sanayi 
politikası” demek belki olanaklıdır ama burada asla “sanayileşme 
stratejisi” unsurları bulunmadığını özellikle belirtmek isterim. 
Tam tersine ülkemiz sanayi tesisleri özelleştirilmiş, yerli ve ya-
bancı sermayeye peşkeş çekilmiş, temel göstergelerde durma 
ve gerileme yaşanmıştır. Belirli bir refah seviyesinin tutturul-
ması, sektörel önceliklerin başarıyla gerçekleştirilmesi, bölgesel 
dengesizliklerin giderilmesi, işsizlik sorununun çözülmesi gibi 
temel parametreler, bu sanayi politikası ve topluma yuttu-
rulmaya çalışılan yaldızlı “strateji” yaklaşımlarının tamamen 
dışında bırakılmıştır. Nitekim bugün sanayi sektörü, hizmet ve 
tarımdan sonra gelmekte ve yıllardır sanayi istihdamı % 20‘yi 
ancak bulmaktadır. Ülke politikalarında sanayinin ikinci plana 
itilerek hizmet ve finans sektörlerinin desteklenmesi sonucu 
imalat sanayi yatırımlarının toplam yatırımlar içerisinde payında 
da ciddi düşüşler söz konusudur. Bu oran 1980 yılında yüzde 
28,5 düzeyindeyken günümüzde yüzde 14‘lere kadar gerilemiştir. 
Aynı dönemde sanayide yatırım yoğunluğunda da yüzde 32 sevi-
yesinden yüzde 10‘lar seviyesine varan bir düşüş söz konusudur. 
Bir başka ifadeyle artık sanayici bile sanayiden elde ettiği geliri 
daha fazla rant getiren alanlarda değerlendirmektedir. Diğer 
yandan acı bir gerçeğimize daha değinmek istiyorum. On yıl-
lardır uygulanan yanlış bölgesel politikalar ile bölgesel eşitsizlik 
farkları arasındaki açı çok genişlemiştir” şeklinde konuştu. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da yaşanan 
krize değinerek, “İşte tam bu dönemde ekonomik krizin dünya 
ve Türkiye sanayi üzerindeki etkilerini ele alıp incelemek ya-
şamsal bir konu olmaktadır. 2007 Sanayi Kongresi‘nde ele alınan 
konular halen güncelliğini korumaktadır. Kalkınma, refah ve 
istihdam odaklı bir sanayi yapılanması, her zamankinden daha 
acil olarak ülkenin gündemindedir. Dünya konjonktürü de buna 
uygun koşulları içermektedir. Planlama politikası ve bu politika 
sonucunda sanayi sektörünün öncelikleri ortaya konulmalıdır. 
Destekler ve teşvikler hem sektörel hem de bölgesel düzeyde 
ele alınmalı, öncelikli sanayi alt sektörleri tartışmaya açılma-
lıdır” dedi. 
Türkiye‘nin krizin etkilerini algılamakta geciktiğini ve krizin 
boyutunu bankaların ve finansman kurumlarının düzeyine 
indirgeyerek ele aldığını kaydeden Soğancı, Türkiye‘de sana-
yinin yeniden istihdam yaratabilir duruma getirilmesi, ara mallar 
üretimine ivedilikle geçilmesi, KOBİ‘lerin gerçekten Ar-Ge ve 
inovasyonla özgün ürüne yönelebilmesi, ithal girdilerin minimi-
ze edilerek daha yüksek katma değerli bir sektörel yapı değişimi-
ne gidilmesi gerektiğini ve bunun da ancak ülke çıkarlarından 
ve halktan yana bir planlama ile mümkün olduğunu söyledi. 
Soğancı, gelişmiş kapitalist ülkeler yeniden toparlanıp sömürü 
ve baskı politikalarını azgelişmişlere dayatmadan, Türkiye‘nin 
siyasi erkin yenilenme ve dinamizmine dayalı planlı bir yeniden 
yapılanma politikasına öncelik vermesi gerektiğini ifade etti. 
Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ta-
rafından çerçeve sunum yapıldı. Açılış oturumunun ardından 
gerçekleştirilen “Kriz Sürecinde Dünya Ekonomisi ve Yeni 
Eğilimler” oturumunda küresel krizde yeni güç dengeleri ve 
emperyalizm ile krizde teknolojinin rolü ve küresel kapitalizmin 
krizi konuları ele alındı. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa 
Çeçen tarafından yönetilen oturumda Prof. Dr. İzzettin Önder, 

TMMOB SANAYİ KONGRESİ DÜZENLENDİ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına Makina Mühendisleri Odası tarafından 1963 yılından beri düzenlenen 
TMMOB Sanayi Kongrelerinin on yedincisi 11-12 Aralık 2009 tarihlerinde Ankara’da Milli Kütüphane Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.
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Prof. Dr. Hacer Ansal ve Prof. Dr. İşaya Üşür sunum yaptılar.
Kongrenin ilk günü öğleden sonra gerçekleştirilen iki otu-
rumunda “Krizde Türkiye Sanayinin Durumu ve Geleceği” 
konusu tartışıldı. Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Torun tarafından yönetilen oturumda Prof. 
Dr. Aziz Konukman, DPT‘den Rahmi Aşkın Türeli, Prof. Dr. 
Nesrin Sungur, Dr. Ercan Sarıdoğan; Gıda Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Günay tarafından yönetilen 
oturumda da Araştırmacı İktisatçı Mustafa Sönmez ve Prof. Dr. 
Çağlar Güven konuşmacı olarak yer aldılar.
Kongrenin ikinci gününde düzenlenen beşinci oturumda MMO 
tarafından Sanayi Kongresi 2009 için özel olarak hazırlanan 

“Türkiye Sanayiinde Öncelikli Sektörler ve Bölgesel Kalkınma 
Yaklaşımı” ile “Türkiye‘de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sana-
yileşme İçin Planlama Önerileri” başlıklı iki raporun sunumu 
yapıldı. Oturum İMO Yönetim Kurulu Başkanı H. Serdar Harp 
tarafından yönetildi.
HKMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fahri Özten tarafından 
yönetilen “Planlama Olgusu ve Türkiye Sanayinin Öyküsü” 
oturumunda da 1961-1980 planlı dönem ve 1980-2008 planlı 
dönemden çıkışta Türkiye sanayinin öyküsü Prof. Dr. Bilsay 
Kuruç tarafından irdelendi. 
Kongre, MMO Sekreter Üyesi Ali Ekber Çakar‘ın yönettiği, 
tartışma ve önerilerin ele alındığı forumla sona erdi. 

TMMOB TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongre-
si‘nin açılışında sırasıyla; Kongre Düzenleme Kurulu 
Başkanı Hüseyin Ülkü, Harita ve Kadastro Mühen-
disleri Odası İzmir Şube Başkanı Muhittin Selvitopu, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Fahri Özten, Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Tapu ve Kadastro Genel Müdür 
Yardımcısı Nihat Şahin,  Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürü Ahmet Arslan, Bornova 
Belediye Başkanı Prof. Kamil Okyay Sındır, Konak 
Belediye Başkanı Dr. Hakan Tartan, İTÜ Rektörü 
Prof. Muhammed Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediye 
Başkanvekili Dr. Sırrı Aydoğan ve İzmir Valisi Mustafa Cahit 
Kıraç konuştu. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
açılışta konuya ilişkin şunları söyledi: 
Ana teması “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ve Bir-
likte Çalışabilirlik” olan ve “Yaşanabilir gelecek için...” slo-
ganıyla düzenlenmekte olan TMMOB CBS 2009 Kongresi 
ile ülkenin farklı kurum ve kuruluşlarından gelen sizlerle 
Coğrafi Bilgi Sistemleri her yönüyle tartışılacak, Birliğimiz 
ve şüphesiz odamız çıkacak sonuçların uygulanması için 
gerekli çabayı her yönüyle gösterecektir.
TMMOB coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili olarak şunları 
söylüyor:
İnsanımıza dair doğru politikaların üretilmesine olan 
gereksinim yanında, bireylerin çağdaş ve kaliteli hizmet 
beklentilerinin artması, internetle gelen yoğun bilgi 
talepleri, CBS için yeni ve köklü yapısal değişimlere 
zorlamaktadır. Özellikle bugün ülkemizde eğitimden, 
uygulamaya; tasarımdan yatırıma; veriden bilgiye kadar 
birçok alanda ülkemizde bir “CBS Kaosu”nun yaşandığını 

gözlenmektedir. “Ulusal CBS Politikaları”nın geliştirilme-
si ve CBS‘nin kurumsallaştırılması bugün bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Yetki sahibi ve Ar-Ge niteliğine de sahip 
bir “Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Enstitüsü” ülkemiz için 
artık bir ihtiyaçtır. Yerel ve ulusal düzeyde iletişim ağları 
üzerinden veri paylaşılabilen ve her düzeyde kullanıcının 
kullanabildiği CBS altyapı hedeflerinin öncelikle gerçek-
leştirilmesi gerekmektedir. Ülkemizin konumsal veri altya-
pısı, birlikte işlerlik anlamında ülke düzeyindeki ilgili tüm 
sektörlerin işbirliğini sağlayacak ve istemcilerin aradıkları 
veri ve servislere erişim olanağı sunacak dinamik biçim-
de olmalıdır. CBS eğitiminde dünyadaki akreditasyon 
koşulları da dikkate alınarak, CBS eğitiminin tüm eği-
tim-öğretim düzeylerinde disiplin altına alınması amacıyla, 
üniversitelerin programları yeniden gözden geçirmeli, ilgili 
odalarımız CBS ile ilgili meslek içi eğitim ve belgelendirme 
çalışmalarına yoğun ilgi göstermelidir. 
Kongremizin ülkemiz açısından büyük önem taşıyan 
Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısı, uygulamaları ve ku-
rumsallaşma çabalarının bilimsel ortamlarda tartışılarak 
biçimlendirilmesine, deneyimlerin ve karşılaşılan so-
runların paylaşılmasına, çözüm önerilerinin tartışılarak 
geliştirilmesine katkı sunacağını umuyoruz.

TMMOB CBS KONGRESİ DÜZENLEDİ
“Yaşanabilir gelecek” sloganıyla düzenlenen TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 3-6 Kasım 2009 tarihlerinde İzmir’de 
MMO Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. TMMOB adına sekreteryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından 
yapılan Kongre kapsamında 18 oturum düzenlendi.
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“Enerjide ‘Serbest Piyasa‘nın Bedeli ve Alternatif Enerji 
Politikaları” başlığı altında düzenlenen sempozyumda 3 
günde gerçekleştirilen 5 oturumda, “Enerjinin Etkin Kul-
lanımı, Verimlilik, Teknolojik, Bilimsel Gelişmeler, Ulusal 
Sanayi ve  Ar-Ge”, “Enerji, Küresel Kriz ve Serbest Piyasa 
Ekonomisinin Geleceği Üzerine Öngörüler”, “Enerjinin 
Çevresel, Kültürel, Tarihsel ve Sosyal Etkileri”, “Enerji 
Kaynaklarının Kullanımı, Maliyeti ve Alternatif Enerji 
Yönetim Modelleri” ve “Türkiye‘ de Enerji Alanındaki 
Darboğazlar, Serbestleştirme ve Özelleştirme Uygulama-
ları” konuları ele alındı. Sempozyum, “Enerjide Serbest 
Piyasanın Bedeli ve Alternatif Enerji Politikaları” başlıklı 
panelle sona erdi. 

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Teoman Öztürk Konfe-
rans Salonu‘nda gerçekleştirilen sempozyum, Sempozyum 
Yürütme Kurulu Başkanı Olgun Sakarya, EMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Musa Çeçen, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi 
Genel Müdürü Mustafa Kemal Büyükmıhçı‘nın açılış 
konuşmalarıyla başladı.  

Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Olgun Sakarya, 
sempozyumun amacını “Küreselleşme adı altında ulus-
lararası sermayenin ve emperyalist güçlerin bize önerdiği 
genetiği bozulmuş enerji politikaları yerine, ulusal çıkarla-
rımıza uygun enerji politikalarına yön verecek görüşlerin 
kamuoyuna duyurulmasını hedefledik” sözleriyle ortaya 
koydu. 

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen ise, küresel 
kapitalizmin krizinin Türkiye‘de elektrik krizini ötelemiş 
olmakla birlikte uygulanan politikalarda diretilmesi duru-
munda yeni bir ekonomik kriz olmasa bile enerji yokluğu 
nedeniyle ülke ekonomisinin krize girebileceği uyarısında 
bulundu. 

Çeçen, elektrik alanının piyasa tercihine bırakılması ve 
yatırımlardaki plansızlık nedeniyle oluşan elektrik açığı 
ya da fazlası ile kamu zararının ortaya çıktığını belirterek, 
“4628 sayılı Elektrik Piyasası Yasası‘nın uygulamaya konul-
masının ardından kamunun yatırımlardan uzaklaştırılması, 
ülkemizi derin bir elektrik krizine sürüklemiştir. Ülkenin 
resmi kurumlarından iş çevrelerine varıncaya kadar her 
kesim 2009-2010 yıllarından itibaren elektrik talep artışı-

nın karşılanamayacağı endişesi taşırken, deyim yerindeyse 
yaşanan küresel kapitalizmin ekonomik krizi Türkiye‘nin 
elektrik arz krizinin kurtarıcısı olmuştur” dedi. 

AKP Hükümeti döneminde doğalgazdan elektrik üretimi-
nin payının arttığını verilerle açıklayan Musa Çeçen, yerli 
kaynak söyleminin lafta kaldığını, verilen lisanslarla do-
ğalgazdan elektrik üretiminin artma eğiliminde olduğunu 
kaydetti. Elektrik üretimindeki dışa bağımlılık tablosunun 
değişme olasılığı da bulunmadığını, çünkü lisans başvuru-
larında teknoloji başta olmak üzere birincil kaynak seçimi-
ne yönelik bir değerlendirme yapılmadığını belirten Çeçen, 
öncelikli olarak bu anlayışın değişmesi gerektiğini, yerli ve 
yenilenebilir kaynaklara öncelik tanınmasının söz ile değil 
eylem ile ortaya konulması gerektiğini vurguladı. 

Çeçen, nükleer enerji hayalinden vazgeçilmesini de iste-
yerek, kömür, su ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları 
potansiyeli ortada dururken, nükleer enerji hayaliyle yıl-
ların boşa harcandığını ifade etti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ise, 
enerji sempozyumlarının sonuç bildirilerinin TMMOB‘-
nin enerji alanındaki manifestoları olduğunu belirterek, 
1998 TMMOB Demokrasi Kurultayı‘ndaki enerji alanına 
yönelik tanımları ve saptamaları anımsattı. TMMOB‘nin 
38. döneminde oluşturulan Enerji Çalışma Grubu‘nun 
hazırladığı rapordan da alıntılar yaparak enerji alanında 
TMMOB‘nin duruşunu ortaya koyan Mehmet Soğancı, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Enerji kaynaklarına yönelik potansiyelimiz gerçekçi bir 
yaklaşımla ortaya konulmalıdır. 

Kömür ve petrol aramalarına önem verilmeli, kaynak 
ayrılmalıdır. 

Jeotermal potansiyelimiz özellikle sanayi, konut, tarım ve 
turizmde ivedilikle değerlendirilmelidir. 

Talep tahminleri gelişmiş ülkelerin modellerine göre değil 
ülkemiz özgün koşullarına göre geliştirilecek modellere 
göre yapılmalıdır. 

Rüzgâr, biomas-biokütle ve güneşe yönelik gelecek kur-
gusu mutlaka yapılmalı, toplam elektrik enerjisi içindeki 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından 
düzenlenen Enerji Sempozyumu’nun yedincisi 17-19 Aralık 2009 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi. 

TMMOB 
7. ENERJİ SEMPOZYUMU 

DÜZENLENDİ
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payları süreç içerisinde arttırılmalıdır. Özellikle güneş 
enerjisine yönelik şimdiden bütçeden AR-GE çalışmaları 
için pay ayrılmalıdır. 

Yıllar itibariyle ithal enerji kaynaklarına bağımlılık aşağı 
çekilmeli, yeni doğalgaz kontratları yapılmamalıdır. 

Verimlilik, etkin kullanım ve tasarruf enerji projeksiyonları 
içerisinde yer almalıdır. 

Kayıp-kaçaklar OECD ortalamalarına çekilmelidir. 

Öz kaynakların (finansman kaynaklarının ve rezervlerin) 
en iyi şekilde değerlendirilmesi temel ölçüt alınarak, ülke 
düzeyinde enerjinin öncelik ve gereksinimlerinin tartışılıp, 
üzerinde tüm kesimlerce uzlaşılan enerji plan ve politika-
ları belirlenmelidir. 

Enerji üretiminde ulusal kaynaklara ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarına ağırlık verilmelidir. Ülkemizde güneş, 
rüzgâr, jeotermal, biyogaz, biokütle, hidrojen vb. enerji 
kaynaklarının, şu an yeterince değerlendirilmeyen mevcut 
potansiyelleri, verimli bir şekilde değerlendirilmeli, yeni 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi için 
düzenlemeler bir an önce yaşama geçirilmelidir. 

Tüketim ve üretim projeksiyonları sağlıklı saptanmalı ve 
nesnel ölçütlerle modeller geliştirilmelidir. 

Enerji güvenliğini sağlayacak politikaların geliştirilerek 
uygulanması, denetlenmesi ve çevrenin korunması katı-
lımcılığı teşvik eden şeffaf yönetimler eliyle yapılmalıdır. 

Teknik ve ekonomik fizibilite, çevre etki değerlendirme, 
teknoloji seçimi, yatırım, işletme aşamaları ve tüketici bi-
lincinin yükseltilmesi için her seviyede kadroların yetişti-
rilmesi ve sürekli eğitimi şarttır. Çevre koruma ve enerji 
tasarrufu bilinci geliştirmeye ilköğretimden başlanmalıdır. 
Üniversitelerde, kamuda ve özel sektörde teknoloji ge-
liştirme amaçlı araştırma- geliştirme çalışmalarına ağırlık 
verilmelidir.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı adına sempozyumun açı-
lışında konuşan Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü 
Mustafa Kemal Büyükmıhcı, enerji sektöründeki küresel 
fiyat dalgalanmaları, gelişmekte olan ülkelerin hızlı enerji 
talep artışı, enerji senaryolarında fosil kaynakların tüke-
neceğinin yer alması ve küresel ısınmadan kaynaklı iklim 
değişikliklerinin dünya genelinde yarattığı enerji güvenliği 
riskine dikkat çekti. Bu durumun tüm ülkeleri yenilenebi-
lir enerji kaynaklarına ve enerji verimliliğine yönelttiğini 
kaydeden Büyükmıhcı, şöyle konuştu:

“Bu perspektif içerisinde, Türkiye‘nin enerji politikası, 
sınırlı doğal kaynakları çevre etkileriyle birlikte en iyi 
şekilde değerlendirerek, ülke kalkınması ve refah artışını 
sağlayacak ölçüde, temiz, güvenli, verimli ve ucuz enerji 
arzına dönüştürmek ve doğunun zengin enerji kaynakları-
nın batı piyasalarına taşınmasında enerji koridoru ve enerji 
terminali işlevlerini üstlenmek şeklinde düzenlenmiştir. Bu 
doğrultuda, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan 
öncelikle ve azami miktarda yararlanmayı, aynı zamanda 
da enerjinin her noktada etkin ve verimli kullanılmasını 
hedefliyoruz.”
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın 
açılışta yaptığı konuşma şöyle:  
Değerli Konuklar,
Sevgili Arkadaşlar, 
Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu adına sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum
Ben öncelikle burada hepimizin buluşmasını sağlayan arka-
daşlarıma, Yürütme Kurulumuza, Düzenleme Kurulumuza, 
görüşlerini bizimle paylaşacak bilim insanlarına, uzmanlara, 
Kongremizi düzenleyen Jeofizik, Kimya, Maden, Makina ve 
Petrol Mühendisleri Odalarımızın Sevgili Yöneticilerine, Sek-
reterya görevi yürüten Jeofizik Mühendisleri Odamızın sevgili 
yöneticilerine ve Oda çalışanı arkadaşlarıma, emeği geçen 
herkese Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.
Sevgili Arkadaşlar,
TMMOB, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda 
ülkemizdeki mühendisleri, mimarları ve şehir plancılarını 
temsil etmek, onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları 
temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültü-

rel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum 
yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla yükümlüdür. 
Bu amaçla, TMMOB mesleki alanlarıyla ilgili gelişmelerin ve 
politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını 
derinlemesine kavramak, yorumlamak ve toplumu bilgilen-
dirmek zorundadır. Bu nedenle de TMMOB, bu politikaların 
toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirir, bunların 
yaşama geçirilmesi için mücadele eder ve bunların gereği ola-
rak en genel anlamda bağımsız ve demokratik bir Türkiye‘nin 
yaratılması yönündeki çalışmalarını bütünsel bir anlayışla ve 
etkinleştirerek sürdürür.
TMMOB yıllardır üzerine düşeni yapmış, yerel ve merkezi 
iktidarları, meslek alanları ile ilgili ve sürekli olarak, bugünkü 
gibi topladığı kongrelerin sonuç bildirileri ile uyarmıştır. Bu 
etkinliklerimizde bilim insanlarının ve uzmanların yoğun emek 
harcayarak oluşturduğu bilgi erişilebilir ve ulaşabilir hale geli-
yor. Bilgi bu etkinliklerimizde paylaşılıyor. Bizce paylaşılan bilgi 
en değerli bilgi oluyor. Görüşler, bilimin ve tekniğin ışığında 
çalışmalarını sürdüren TMMOB‘nin 50 yıllık birikiminin süz-
gecinden geçiriliyor ve sonuçları kamuoyuna duyuruluyor. İşte 

TMMOB adına Jeofizik Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makina Mü-
hendisleri Odası ve Petrol Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen TMMOB Jeotermal Kongresi 23-25 Aralık 2009 
tarihleri arasında Ankara’da MTA Kongre Merkezi Sadrettin Alpan Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongre, çevreci ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden biri olan jeotermal enerjiden doğru ve verimli bir şekilde yararla-
nılmasını sağlamayı amaçlıyor. 

Kongrenin açılışında sırasıyla; Düzenleme Kurulu Başkanı ve JFMO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal, Maden İşleri Genel Mü-
dürü Mehmet Hamdi Yıldırım, MTA Genel Müdürü Mehmet Üzer ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Selahattin Çimen konuştu.

TMMOB JEOTERMAL KONGRESİ DÜZENLENDİ
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bugünkü kongremiz de bu amaçlarımız doğrultusunda sizleri 
katılımıyla gerçekleştiriliyor. 
Bu kongremizde de konumuz jeotermal enerji. 
Sevgili Arkadaşlar, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve tüm ilgili bağlı 
odalarının gündeminde enerji sorunları ile çözüm yolları hep 
birinci sırada olmuştur. Çalışma dönemlerinde tüm birim-
lerimizde enerji tüm yanları ile tartışılmakta, biriktirilenler 
üyelerin ve kamuoyunun gündemine taşınmaktadır. 
Ülkemizin enerji gereksinimi esas olarak petrol, doğalgaz ve 
kömür gibi birincil enerji kaynaklarıyla karşılanmakta olup, 
özellikle petrol ve doğalgazda ise tam bir dışa bağımlılık ya-
şanmaktadır. 
Öte yandan biliyoruz ki; emperyalist ülkeler başta Ortado-
ğu‘da olmak üzere dünya petrol ve doğalgaz kaynaklarına 
yönelik ülke işgallerini de içerebilen paylaşım savaşlarını 
sürekli gündemde tutabilmektedir. Yine dünyada serbest pi-
yasa ekonomisi adı altında enerji üzerine spekülatif oyunlar 
oynanabilmektedir. 
Bizim de küresel sermayenin açık, tek pazar hedefiyle örtüşen 
ve yine ulusal yürütmenin dışında “özerk” kurullarca şekillen-
dirilen bir küresel enerji politikasına bütünleşmeye çalışan 
“garip” bir enerji sektörümüz var. 
Türkiye‘de enerji sektörü, finansman ve teknoloji alanlarında 
zaten var olan bağımlılık ilişkileri ile birlikte, yeni düzenle-
melerle; niteliksel bir dönüşüm geçirmektedir. Doğrudan çok 
uluslu sermayeye tümüyle bağımlı hale gelme durumu ile 
karşı karşıyayız. Yap -İşlet-Devret, Yap-İşlet gibi finansman 
modelleri ve işletme hakkı devirleriyle, yapılan özelleştirmeler 
ile tahkim yasasıyla yürüyen bir durum söz konusu. Dünya 
Bankası‘nın dayattığı yapısal uyum düzenlemeleri, bölgedeki 
enerji kaynaklarına yakınlık, AB ile ilişkiler, enerji sektöründe 
uluslararası unsurların ağırlığını artırırken; bu dış faktörler 
karşısında ülkenin ve ülke insanının ihtiyaçlarını öne çıkaran 
politika ve programlar daha da önem kazanmaktadır. 
Sevgili Arkadaşlar, 
TMMOB enerji konusunda yapılması gerekenlere ilişkin 
olarak özetle şunları söylüyor: 
Aslında geçmişte ve günümüzde yaşananlardan ders çıkarmak, 
merkezi ve stratejik bir planlama ile geleceği kurgulamak ge-
rekmektedir. IMF, DB gibi küresel sermaye kurumları ötelene-
rek; kamunun sanayi, ekonomi, ulaşım, tarım, çevre, dışişleri 
birimleri ile üniversitelerin ilgili birimleri, elbette ki TMMOB 
başta olmak üzere meslek ve emek örgütleri ile bir araya ge-
lerek, her bakımdan ülkeye özgün, ülke koşullarını gören bir 
noktadan merkezi ve stratejik bir planlamaya gidilmelidir. Bu 
planlama enerjinin üretim sürecinden dağıtım sürecine kadar 
süreklilik ve bütünlük göstermeli ve kamu eliyle doğal tekel 
yapısı içinde değerlendirilmelidir. Ve yine bu plan ve program; 
gelecek dönemleri de bağlamalıdır. 

Enerji kaynaklarına yönelik potansiyelimiz öncelikle gerçekçi 
bir yaklaşımla ortaya konulmalıdır. Talep tahminleri gelişmiş 
ülkelerin modellerine göre değil ülkemiz özgün koşullarına 
göre geliştirilecek modellere göre yapılmalıdır. Kömür ve petrol 
aramalarına önem verilmeli, kaynak ayrılmalıdır. Jeotermal 
potansiyelimiz özellikle sanayi, konut, tarım ve turizmde 
ivedilikle değerlendirilmelidir. Enerji üretiminde ulusal kay-
naklara ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmelidir. 
Rüzgâr, biomas-biokütle ve güneşe yönelik gelecek kurgusu 
mutlaka yapılmalı, toplam elektrik enerjisi içindeki payları 
süreç içerisinde arttırılmalıdır. Yıllar itibariyle ithal enerji kay-
naklarına bağımlılık aşağı çekilmeli, yeni doğalgaz kontratları 
yapılmamalıdır. Verimlilik, etkin kullanım ve tasarruf enerji 
projeksiyonları içerisinde yer almalıdır. Kayıp-kaçaklar OECD 
ortalamalarına çekilmelidir. Öz kaynakların en iyi şekilde de-
ğerlendirilmesi temel ölçüt alınarak, ülke düzeyinde enerjinin 
öncelik ve gereksinimlerinin tartışılıp, üzerinde tüm kesimlerce 
uzlaşılan enerji plan ve politikaları belirlenmelidir. Tüketim 
ve üretim projeksiyonları sağlıklı saptanmalı ve nesnel ölçüt-
lerle modeller geliştirilmelidir. Enerji güvenliğini sağlayacak 
politikaların geliştirilerek uygulanması, denetlenmesi ve çev-
renin korunması katılımcılığı teşvik eden şeffaf yönetimler 
eliyle yapılmalıdır. Teknik ve ekonomik fizibilite, çevre etki 
değerlendirme, teknoloji seçimi, yatırım, işletme aşamaları ve 
tüketici bilincinin yükseltilmesi için her seviyede kadroların 
yetiştirilmesi ve sürekli eğitimi şarttır. Üniversitelerde, kamuda 
ve özel sektörde teknoloji geliştirme amaçlı araştırma- geliş-
tirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 
Bunlar yapılabilir önerilerdir. Yeter ki, siyasi karar vericilerin 
isteği aydınlık bir Türkiye‘den yana olsun. 
Sevgili Arkadaşlar, 
Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmeyen, 
ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür. 
Jeotermal akışkanı oluşturan sular, meteorolojik ve jeolojik 
kökenli veya her ikisinin çeşitli oranlarda karışımı ile oluştuk-
larından, yerkabuğundaki hazneler sürekli olarak beslenmekte 
ve kaynak yenilene bilmektedir. Beslenmedeki mevsimsel ve 
yıllık değişimlerin genellikle etkisi olmakla birlikte pratikte, 
beslenmenin üzerinde bir tüketim olmadıkça jeotermal kay-
nakların tükenmesi söz konusu değildir. 
Bu ülkede; 5 Milyon Konut Isıtma Eşdeğeri veya 150 Bin 
dönüm sera ısıtması, 1 Milyonun üzerinde kaplıca yatak 
kapasitesi, 9,3 Milyar USD/Yıl Fuel-Oil Eşdeğeri (30 Milyon 
ton/yıl), 30 Milyar m3/yıl doğalgaz eşdeğeri olan jeotermal 
ısı potansiyelinin halkımızın yararına değerlendirilmesi için 
gereken her türlü çaba öncelikli yapılması gerekenlerdendir. 
Jeotermal kaynaklar başta olmak üzere güneş, rüzgâr, biyoya-
kıt, hidrojen vb yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları bizlere 
doğanın olanakları oranında enerji üretmeyi ve tüketmeyi sağ-
layacaktır. Ve aynı zamanda bu kaynaklar barışçı olduklarından 
belki de dünyamız enerji kaynaklı savaşlardan, işgallerden ve 
yıkımlardan kurtulabilecektir. Bunun da altını çiziyorum. 
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Jeotermal kaynaklı elektrik üretimi için mevcut 500 MW 
kapasite değerlendirilmelidir. Jeotermal kaynakların yoğun 
kentsel yerleşkelerin bölgesel ısıtılmasında öncelikle kulla-
nılmasının zorunlu olması yönünde politikalar geliştirilerek 
mevzuata yansıtılmalıdır. 
Jeotermal sahalarda, sisteminin yenilenebilirlik koşulları, siste-
min bütününü göz önüne alan, bütünsel, tek elden inceleme 
ve izlemeyle tanınabilir ve sistemin dengesine zarar vermeye-
cek bir işletme ile yönetilebilir. Böylesi bir sistemin farklı kişi 
ve kuruluşlarca, ayrı programlar ve anlayışlarla, birbirini yok 
sayarak işletilmesi olanaksızdır. Ülkemizin yakın geçmişinde 
tek bir kurumun işlettiği sahalarda bile sorunlar yaşanmıştır. 
Birçok jeotermal sistemin basınç ve sıcaklık koşulları bozul-
muştur. Yakın gelecekte bir bölümünü bir kişinin, bir başka 
bölümünü bir başka firmanın işleteceği, belki üçüncü ya da 
dördüncü parçaları başkaları tarafından geliştirileceği saha-
ların başına neler geleceğinin kestirilmesi çok güçtür. Oysa 
sahaların bütüncül bir anlayışla yönetilmesine imkan veren 
düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır.
Jeotermal kaynaklarla ilgili olarak oluşturulan liberal ruhsat 
düzeni ülkemizde “ruhsat pazarı”nın oluşmasına neden ol-
muştur. Bazı kişi ya da kuruluşların, ülkenin değişik yerlerinde 
edindikleri yüzlerce arama ruhsatı vardır. Bunların bazıları, 
daha önce jeotermal kaynaklarla ilgili herhangi bir çalışmanın 
içinde olmuş değillerdir. Bazıları ise enerji üretim sektöründe 
bile hiç yer almamışlardır. Ülkemizin bu konuda uzman tek 
kamu kurumu olan MTA istediği kadar elektrik üretmeye 
elverişli sahaların olası kapasitesinin ancak 2.000-3.000 MW 
dolayında olduğunu duyuruyor olsa da; ruhsat pazarlamayı iş 
edinmiş bazılarına göre yalnızca Bursa ilinde 6.000 MW‘lık 
saha bulunduğu iddia edilmektedir.
Ne yazık ki yasa, ruhsat isteminde bulunan kişi ya da kuru-
luşların arama ve işletme açısından donanımlı ya da kararlı 
olmalarına bir ölçüt getirmemiştir. Yasa uygulayıcılarına, kişi ve 
kuruluşların bu kadar çok sayıda ruhsat edinmesi durumunda 
“amacını ve ciddiyetini “ sorgulama ve kanıtlatma araçlarını 
sağlamamıştır. Yasanın bu sorgulamayı olanaksız kılan bir 
başka zaafı da İl Özel İdareleri yetkilendirilerek, otoritenin il 
sayısına bölünmüş olmasıdır. İdarenin başvuru yapan kişi ya 
da kuruluşun ülkenin başka yerlerinde kaç ruhsat başvurusu-
nun olduğunu ya da kaç ruhsat edindiğini sorgulama ve bilme 
olanağı yoktur. Gerçekte, kayıtlar ve siciller tek merkezde, 
Ankara‘da MİGEM‘de yapılmaktadır, ancak MİGEM‘in bir 
yorum yapma, yetki kullanma, sorgulama ve eleme yetkisi 
yoktur. Yasaya göre MİGEM yalnızca kayıt tutucudur.
Bu ruhsat yığınında pazarlanmaya çalışılan sahaların büyük 
bölümü, jeotermal sistemlerin oluşabilmesi açısından anlamlı 
ve ciddiye alınabilir değildir. Yasa bu tür eksiklikler nedeniyle 
bir ruhsat pazarı oluşmasına neden olmuş durumdadır. Bu 
sorunu çözecek yasal değişiklikler yapılmalıdır.
Yasa ile “Koruma Alanı” uygulamalarında da sorunlar oluşmuş-
tur. Yasada ve yönetmelikte gerekli açıklık ve ayrıntı olmadığı 

için neyin, neden, nerede, hangi kısıtlamalarla korunmasının 
isteneceği ve sağlanacağı konusunda karmaşa yaşanmaktadır. 
Yasa ve yönetmelikte mineralli su işletmelerinde, kaplıca ve 
tedavi merkezi kuyularının çevresinde alınması gereken ko-
ruma önlemleriyle, elektrik santralını beslemek üzere işletilen 
sahalar arasında bir ayrım yoktur. Bu konuda uygulama birliğini 
sağlamak için bir an önce düzenleme yapılması zorunludur.
İdare, il sayısı kadar olunca; yasa ve yönetmelik de açık ve 
kapsayıcı olmayınca ruhsat işlemleri her ilde ötekilerden fark-
lı olmaktadır. İlk başvuruda bir ilde 1/25000 ölçekli harita 
eklenmesi, bir diğerinde başvuruda mühendis imzası olması, 
bir başkasında faaliyet raporlarındaki mühendisin imzasına, 
meslek odasının vizesinin olması istenmekte, ötekilerde bunlar 
istenmemektedir. Oysa işlem ve uygulamalarda bütünlük ve 
eşgüdüm sağlanmalıdır.
Jeotermal sahalara sahip olma, oralarda çalışma yapabilme ve 
işletmeci olabilme açısından da yasanın sonucu olan bir karma-
şa vardır. Örneğin: İl Özel İdareleri ruhsat sahibi ve yatırımcı 
ve işletmeci olabilmektedir. Ama aynı alanda karar verici, hak 
ve sorumlulukları belirleyici ve koruyucu ve denetleyici konu-
mundadır. MİGEM ne arama ve ne de işletmeci olamamakta, 
MTA yalnızca aramacı olabilip, işletmeci olamamakta, ama İl 
Özel İdareleri hepsini yapabilmektedir. Sonuçta her konuda 
tek yetkili kamu otoritesi de İl Özel İdareleridir. Bugünden 
şirket kurup sondajlara başlayan İl Özel İdareleri vardır. Bu 
sorunlu yapının dönüştürülmesi, yetki ve sorumlulukların 
tanımlanması gerekmektedir.
Jeotermal kaynak yönetimi, benzeri pek çok alandan çok daha 
fazla meslek ve uzmanlık alanının katkısını gerektirmektedir. 
Arama aşamasından başlayıp kullanım aşamasına kadar jeoloji, 
jeofizik, maden, petrol, makine, çevre, kimya, tarım, elektrik, 
inşaat, vb mühendislik dallarından, ekonomistlerden, sağlık 
uzmanlarından, peyzaj mimarlarından, meteoroloji uzmanla-
rından katkı almadan bu kaynaklar yönetilemez. Ama yasada 
bu durum dikkate alınmamıştır. Yasa ve yönetmelikler, hangi 
uzmanlık alanından hangi konuda hangi hizmetlerin alınması 
gerektiğini, karar yetki ve sorumluluklarının nasıl dağıtıla-
cağını belirlememiştir. Sonunda da, ortak varlığımız olan bu 
doğal kaynağın en doğru, sürdürülebilir ve en uygun düzeyde 
kullanımını zorlayacak bir kurallar dizisi de oluşamamıştır. 
Kaynakların korunması ve geliştirilmesi için mevzuatta 
gereli değişiklikler, ilgili tüm tarafların görüşleri alınarak 
yapılmalıdır. 
Sevgili Arkadaşlar, 

Bitirirken, ülkemizin ve insanımızın aydınlık geleceği için, 
bu etkinliğimizin sonuçlarının siyasi karar vericilerce dikkate 
alınması gerektiğini söylüyorum. TMMOB‘nin sözü insana, 
yaşama ve aydınlık geleceğimize dairdir. Herkesin bunu böyle 
algılaması gerekmektedir.

Hepinize saygılar sunuyorum.
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Cumhuriyet gazetesine gönderilen 
yanıtlar şöyle:

- Muhalif kişi ve kurumlara yönelik hü-
kümet baskısından, 23 meslek odasını bünyesinde bulunduran 
TMMOB nasıl etkileniyor? Hükümetin meslek insanlarına ve 
örgütlerine karşı bakış açısını TMMOB başkanı olarak nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Ülkemizde siyasi muhalefetin yetersizliği nedeniyle muhalefet 
görevi biraz da meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri-
nin üzerine kalmış görünüyor. Meslek örgütleri muhalefet et-
mek için hareket etmiyorlar oysaki. Bizim görevimiz; mesleki 
birikimimiz ve mühendislik bilgisi ile bilimin ışığında ülke ger-
çeklerini yorumlamak. Ülkemizin ve dünyanın bugün içinde 
bulunduğu tabloya bakarak iyi ve güzel yorumlar yapmak çok 
mümkün olmuyor ne yazık ki. Doğal olarak söylediklerimiz 
çoğu zaman siyasi iktidarların işine gelmiyor. 

Bizim, düzenlediğimiz sempozyum, kongreler, yayınladığımız 
teknik raporlar, yaptığımız basın açıklamaları, açtığımız da-
valarla amaçladığımız halkın çıkarlarını korumak. Ancak, 
yapılan her bilimsel çalışma, bir anlamda egemen yapıya, si-
yasi iktidarlara muhalefet içerdiği için çalışmanın bilimselliği 
ikinci plana itiliyor ve iktidarlar tarafından bilimsel olmaktan 
daha çok siyasi bir tavır olarak yansıtılıyor. 

Bu açıdan meslek örgütlerine yönelik baskı her dönem 
var ama AKP döneminde daha da arttı. AKP‘nin “ben 
yaptım oldu” anlayışının en çok karşısında duranlardan 
biri TMMOB. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
özellikle hukuksal alanda yürüttüğü mücadele ile AKP‘nin 
tasarruflarını engellemiş oluyor. Böyle olunca da siyasi ikti-
darın tepkisini çekiyor. Bunun örneklerini Başbakanın ya da 
belediye başkanlarının konuşmalarında çok açık bir şekilde 
görüyoruz. Bizi, kendilerine engel olmakla suçluyorlar, Evet, 
biz halkın, ülkenin çıkarlarını hiçe sayan uygulamalarının 
önünde engeliz ve meslek örgütü olarak da bunun sorumlu-
luğumuz olduğunu düşünüyoruz.

- Telefon dinlemelerinin hukuk dışı olduğu ve muhalif kurum-
lara karşı baskı unsuru olarak kullanıldığı görüşüne katılıyor 
musunuz? 

Son günlerde kimi kişi ve kuruluşların telefonlarının dinlen-
diğine dair basında çıkan haberler ile ülke gündemine gelen 
konu, aslında uzun yıllardır yapılan ve hukuka aykırılığı çeşitli 

kesimler tarafından defalarca dile getirilen 
bir konudur. Ülkemizde yıllardır telefon-
lar dinlenmekte, haberleşme özgürlüğü 
ve özel hayatın gizliliği ihlal edilmekte-

dir. Konunun ülke gündemine gelmesi ise var olan hukuk 
dışılığın, hukuku tesis etmekle yükümlü kişi ve kurumlara 
yönelmesiyle olmuştur. 

Bilindiği üzere haberleşme özgürlüğü, haberleşmenin ve 
özel hayatın gizliliği Anayasa ile güvence altına alınmıştır. 
Bu temel hak ve özgürlükler ise ancak istisnai durumlarda ve 
yasada belirtilen ölçüler içerisinde kalmak koşulu ile sınırla-
nabilir. Oysaki bugün gelinen noktada hukuk devleti ilkesinin 
ortadan kalktığı, kendi yargı mensuplarını dahi dinleyen bir 
devlet yapısının ortaya çıktığını söylemek yerinde olacaktır.

Anayasa ile koruma altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin 
bu denli pervasızca ihlal edildiği bir ortamda demokrasinin 
varlığından söz etmek mümkün değildir. 

- Hükümet temsilcilerinin sözlü saldırıları dışında, meslek örgütle-
rini etkisiz hale getirmek amacıyla yapılan fiili ve yasal değişiklikler 
nelerdir? (Yönetmelik değişiklikleri, yetkilerin daraltması vb.) 

Öyle görülüyor ki, siyasal iktidar yakın gelecekte meslek 
örgütleriyle ilgili baştan sona yeni bir yapılanmanın hazır-
lığı içinde ve bunun zeminini hazırlıyor. Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Denetleme Kurulu‘nun meslek birliklerine yönelik 
olarak 2008 yılında başlattığı incelemeye ilişkin rapor geç-
tiğimiz ay tamamlandı. Kurul‘dan bizimle ilgili tespitleri de 
içeren raporun tamamını istememize rağmen “gizli” olduğu 
gerekçesiyle elde edemedik. Ancak rapor özetindeki genel 
tespitler gösteriyor ki, iktidarın kendi önünde engel olarak 
gördüğü meslek örgütlerinin yeniden yapılandırılmasına yö-
nelik girişimler önümüzdeki günlerde sahneye konacak. 

Bunun yanı sıra Birliğimize ve üyelerimize yönelik olarak 
yaşadığımız çeşitli baskı örnekleri var elbette. Özellikle yerel 
düzeyde, çeşitli kurullarda yer alan ve siyasi rant kaygısıyla 
yapılan uygulamalara karşı çıkan Oda temsilcilerimize yönelik 
baskılar yaşandı. 

Örgütümüzün düzenlediği etkinliklere kamuda çalışan üyele-
rimizin katılımını engelleyen uygulamalarla da karşılaştık ne 
yazık ki. Örneğin DSİ yönetimi, çalışanların TMMOB 2. Su 
Politikaları Kongresi‘ne katılımını yasakladı. Çeşitli sempoz-
yum ve kongrelerimizde tamamen bilimsel yaklaşım içerisinde 

CUMHURİYET GAZETESİNDE 
MESLEK ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK BASKILAR 

VE TELEFON DİNLEMELERİ KONUSUNDA GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan “Korku İmparatorluğu” yazı dizisinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı, meslek örgütlerine yönelik baskılar ve telefon dinlemeleri konusunda görüş bildirdi. Söz konusu demeç 
Cumhuriyet’in 26 Kasım 2009 tarihli sayısında yayımlandı.
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sundukları bildiriler nedeniyle görevden alınan, soruşturmaya 
uğrayan ya da sürgün edilen arkadaşlarımız oldu. 

- AKP iktidara geldiğinden bu yana yaptığınız basın açıklamala-
rında, gazetelere verdiğiniz röportajlarda düşüncelerinizi özgürce 
ifade edebiliyor musunuz? Sizin demecinizi okuyan siyasal ikti-
darın size tavır takınacağı fikrine kapılarak çekindiğiniz oluyor 
mu?

Bizim açıklamalarımız, siyasi iktidarların tavrına dayanarak 
yapılan açıklamalar değildir. Bizim raporlarımız, basın açıkla-
malarımız bilime ve ülkenin, dünyanın gerçeklerine dayanır. 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği sözünü söylerken, 
siyasal iktidarın takınacağı karşı tavrı düşünerek hareket ede-
mez, TMMOB‘nin sözü daima emekten ve halktan yanadır. 
TMMOB çalışmalarını bilimin ve tekniğin ışığında, bilim 
insanlarının yol göstericiliğinde ve TMMOB‘nin 50 yılı aşkın 
geçmişinin birikimi ile yürütmektedir. 

- Kurumlar üzerinde artan hükümet baskısının demokratik, hu-
kuk devleti olan Türkiye‘nin geleceği açısından nasıl bir sonuç 
doğuracağını düşünüyorsunuz? Siyasal baskı demokratik rejim 

için bir tehdit unsuru mudur? Endişeleriniz nelerdir?

Siyasal baskı, elbette ki demokratik rejiminin önündeki en 
büyük tehdittir. Ancak, sorunuzda belirttiğiniz hükümetin 
baskısının artması belki de Türkiye‘nin yeterince demokratik 
olmamasının, hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilememe-
sinin bir sonucudur. Hükümetin baskısı bugünün sorunu 
değildir yani. AKP 12 Eylül sonrası, yeni dünya düzeni ile 
bütünleştirilmeye çalışılan Türkiye‘nin bir ürünüdür. 12 
Eylül düzeni ile hesaplaşılmadıkça, demokratik, eşitlikçi ve 
özgürlükçü bir Anayasa hayata geçirilmedikçe hükümetler 
işine geldiği yönde baskıyı artırabilecektir. 

- Siyasal baskıya maruz kalan kişi ve kurumların yeterli tepkiyi 
verdiğine inanıyor musunuz? Kurum ve kişilerin suskunlaştırıl-
dıklarına dair görüşe katılıyor musunuz?

Kurum ve kişilerin suskunlaştırılması da bugünün işi değil. 12 
Eylül sonrası gelen depolitizasyon zaten tüm toplum kesim-
lerinde tepkisizleşmeye yol açmıştı. Bugün yaşadıklarımızın 
bunun bir uzantısı olduğunu düşünüyorum. 

TMMOB 40. Genel Kurulu’nda kararı alınan “TMMOB 
Belgeseli” için yapılan hazırlık toplantılarının ardından 
yapım aşamasına gelindi. TMMOB Belgeseli’nin pro-
düksiyon aşaması için Nar Yapım ile anlaşıldı. Belgeselin 
yönetmenliğini çeşitli festivallerde ödül alan “Sonbahar” 
filminin yönetmeni Özcan Alper yapacak.

Nar Yapım ile yapılan anlaşma gereği, ulusal ve uluslara-
rası gösterime yönelik 52 dakikalık belgesel, 90 dakikalık 
geniş versiyon belgesel, 25 dakikalık Teoman Öztürk 
belgeselinin yanı sıra, 75 saatlik sözlü tarih çalışması 
gerçekleştirilecek. 

“TMMOB Belgeseli”ni hazırlayacak ekipte, yardımcı yö-
netmen, röportaj-sözlü tarih ve arşiv editörü olarak Müj-
de Arslan, kurgu operatörü ve belgesel ortak yönetmeni 
olarak Özgür Doğan ve belgesel kurgu danışmanı olarak 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi‘ne bağlı Görsel-İşitsel 
Sistemler Araştırma ve Üretim Merkezi‘nin direktörü 
Thomas Balkenhol yer alıyor. 

Belgesel İçin Yapılan Toplantılar

“TMMOB Belgeseli nasıl olmalı? Belgeselde neler yer 
almalı?” sorularının yanıtı için bugüne kadar üç toplantı 
gerçekleştirildi. 16 Kasım 2008 tarihinde TMMOB geçmiş 
dönem yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu II. baş-
kanları, genel sekreterleri ve genel sekreter yardımcıları, 
27 Aralık 2008 tarihinde bu dönemin Oda yönetim kurulu 
temsilcileri ve 1 Şubat 2009 tarihinde de bu toplantılarda 

belirtilen isimlerle bir araya gelindi. Toplantılarda, yararla-
nılabilecek kaynaklar, görüşlerine başvurulabilecek isimler 
ve belgeselin nasıl olması gerektiği üzerine görüş alışveri-
şinde bulunuldu. Bu toplantılar sonrası, Yönetim Kurulu 
tarafından görevlendirilen Sabri Orcan, Ergin Özügür ve 
Elif Öztürk‘ten oluşan Belgesel Komisyonu bir rapor ha-
zırlayarak TMMOB Yönetim Kurulu‘na sundu.   

Yönetim Kurulu‘nda onaylanan raporla beraber belgese-
lin yapımı için çeşitli yönetmen ve prodüksiyon şirketleri 
ile görüşmelere başlandı. Bu görüşmeler sonrası belgesel 
çekimi için Nar Yapım uygun görüldü. 

Belgesel Nasıl Hazırlanacak? 

TMMOB Belgeselinin hazırlanması için ilk olarak bir sözlü 
tarih çalışması gerçekleştirilecek. Hazırlık toplantılarında 
ortaya çıkan isimler çerçevesinde yaklaşık 80 kişiyle röpor-
tajlar yapılacak. Röportajların tamamlanmasıyla birlikte 
senaryo yazım aşamasına, ardından da kurgu aşamasına 
geçilecek.

Belgeselin hazırlanması konusunda en önemli sıkıntılar-
dan biri ise görsel malzemenin yetersizliği. TMMOB‘nin 
geçmiş dönemlerine ait fotoğraf ve video kayıtlarına ulaşıl-
ması belgeselin yeterli zenginlikte olması için büyük önem 
taşıyor. Bu konuda Odaların yanı sıra üyelerin de katkısına 
ihtiyaç bulunuyor. Bu çerçevede, elinde TMMOB‘ye ait 
görsel materyal bulunan herkesi belgesele katkı koymaya 
davet ediyoruz.

TMMOB BELGESELİ YAPIM  ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
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Yürürlükteki İmar Kanunun, çağdaş kentleşme, sağlıklı 
çevreler üretilmesi, yaşanabilir yerleşmeler elde edilmesi, 
planlı gelişmenin sağlanması, koruma kullanma dengesi-
nin oluşturulması, yerel kalkınmanın gerçekleştirilmesi, 
sağlıksız ve güvenliksiz alanların dönüştürülmesi açısın-
dan yetersiz kaldığını ilgili tüm taraflar kabul etmektedir. 
Çok aktörlü ve yetki karmaşasının yaşandığı bu alanın 
disipline edilmesi ertelenemez bir görevdir.

Bakanlığınız, bugüne kadar İmar ve Şehirleşme, Planla-
ma ve İmar Kanunu, Yapı Kanunu, Planlama, Yerleşme 
ve Yapılaşma Kanunu gibi tasarı taslakları ve revizyon 
taslakları hazırlanmış bunlar üzerinde tartışmalar yürü-
tülmüştür. Hatta, 9. Kalkınma Planında (2007-2013) 
Yapı Kanunu taslağı üzerinde çalışmaların devam ettiği 
belirtilmektedir. Yine 9. Kalkınma Planı programına, 
Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştiril-
mesi başlığı altında, “fiziki plan kademelerinin, mevzuatta 
yapılacak düzenlemelerle ilke ve kapsamlarının açıklığa 
kavuşturulması, birbirleriyle bağlantılarının kurulması ve 
bağlayıcılıklarının belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Kentsel dokunun yenilenmesine yönelik faaliyetlerin, 
bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmiş mevzuat çerçeve-
sinde yürütülmesi gerekmektedir” denilmektedir. Temel 
amaç ve hedef olarak da, “güvenli yerleşme birimleri ve 
çevrelerinin oluşturulmasında, fiziki planlama sistemi ve 
imar kuralları; kaliteli çevre, uygulamada etkinlik, yetki 
dağılımı, denetim ve afete karşı dayanıklılık açılarından 
değerlendirilerek yeniden düzenlenecek, uygun arsa su-
numu ve düzenli yapılaşmayı sağlayacak yöntemler ve 
araçlar geliştirilecektir.”  denilerek hedef belirlenmiştir.

Bakanlığınız, 2008 yılından bu yana Kentleşme Şurası 
Çalışma Komisyonlarını toplamakta ve bu toplantılarda, 
planlama dilinde geliştirilen yeni terminoloji ve tanımla-
rın, stratejilerin belirlenmesi ve ülkemiz planlarının aşa-
ma ve stratejilerinin katılımcı bir anlayışla belirleneceğini 
belirtmektedir. En son 4-7 Mayıs 2009 tarihli Genel Ku-
rul toplantısı yapılmış olup, bu toplantıda da tartışmalar 
sonlanmamıştır. Bu çalışmalar devam ederken ve en son 
23 Kasım 2009 tarihinde Bakanlığın KENTGES projesi 
isimli Planlama ile ilgili strateji tartışmalarının yapıldığı 
Genel Kurul sonrası alınan verilerin arındırılma ve sade-

leştirilmesine yönelik tartışmaların yapıldığı bir dönemde, 
önümüze konulan bu tasarı taslağını anlamakta güçlük 
çektiğimizi ifade etmek isteriz.

Bakanlığınız tarafından yapılan toplantı ve atölye çalış-
malarında, sorunun bütüncül ele alınmasının gerekliliği 
dile getirilirken görüş istenen değişiklik taslağı, yine 
parçacı çözüm üretmeye dönüktür.  3194 sayılı Yasa‘nın 
28. ve 42. maddesine dönük değişiklik teklifi henüz 
TBMM‘nde görüşülmüş ve kabul edilmişken yeni bir 
değişiklik tasarısı hazırlamak Bakanlığın amaç ve hede-
fini netleştirdiğini söylemekten uzaktır.

1-Şehirleşme Kanun Tasarı Taslağı ile Kentsel Dönüşüm 
Tasarısı taslağı tartışmaları yürütülürken ve bu tartışma-
lar henüz sonlanmamış iken, katılımcıları ve tartışmanın 
kendisini görmezden gelerek İmar Yasası‘nda değişikliğe 
gidilmesi her şeyden önce güven sorunu yaratmıştır. 
Yöntemin bu şekilde işletilmesi, ortak karar alma süreç-
lerine ve demokratik katılıma olan inancın göstergesi 
olduğundan bundan sonra yaşanacak süreçlere katılımı 
da belirleyecektir.

2- İmar Yasası‘nın “genel esaslar” başlığı altında düzen-
lenen 3. maddesinde yapılması düşünülen değişiklik, 
merkezi bir planlamayı esas alındığını duyumsatmaktadır. 
3. maddenin ilk üç fıkrası olumlu bir yaklaşımı ortaya 
koyarken 4. fıkra plan kararlarının hangi yerleşme yer-
leri için uygulanacağını yönetmeliğe bırakmaktadır. Usul 
ve esasların yönetmeliğe bırakılması demek, bu alana 
yapılacak müdahalelere kapının kapatılmadığı anlamını 
taşımaktadır. 

Aynı maddenin 5 ve 6. fıkraları, Bayındırlık Bakanlığını 
vesayet denetimini aşan bir yetki ile donatmaktadır. 
“Bakanlık, gerekli gördüğünde, bu Kanuna, bölgesel 
kararları da içeren Mekânsal Strateji Planı esaslarına ve 
harita ve planlara ilişkin mevzuata uygunluğu sağlamak 
amacıyla, ilgili İdarelerce gerçekleştirilen çevre düzeni 
planlarını, imar planlarını, hâlihazır haritaları, jeolojik 
veya jeoteknik etütleri, planların uygulanmasını, yapı 
ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlemelerini ve 
bu Kanunda belirtilen diğer iş ve işlemleri gerektiğinde; 
denetler ve mevzuata aykırı görülenlerin yürürlüğünü 

3194 SAYILI İMAR KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TASARISI TASLAĞINA İLİŞKİN TMMOB GÖRÜŞÜ

 İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı’na ilişkin TMMOB görüşü 16 Aralık 
2009 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na gönderildi.
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durdurabilir, idareden bütün bu iş ve işlemlerin iptal 
edilmesini veya yeni bir düzenleme yapılmasını talep 
edebilir. Bu talepler verilen sürede yerine getirilmediği 
takdirde, Bakanlık re‘sen iptal yoluna gidebilir.” hükmü 
bir hiyerarşik denetimi öngörmektedir. 

Anayasa Mahkemesi‘nin 01.03.1985 gün ve 1985/6 sayılı 
kararları ile, 26.09.1991 gün ve 1990/38 Esas, 1991/32 
sayılı kararlarında “Merkezi idare, yerinden yönetim ku-
ruluşları üzerinde, hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesi-
ne uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin 
sağlanması, toplum yararının korunması ve ihtiyaçların 
gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas 
ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir” de-
nilmektedir. Yine Anayasa Mahkemesi, idari vesayeti, 
“Merkezi yönetime yerinden yönetim organları ve onların 
çalışmaları üzerinde, kamu yararını korumak amacıyla 
üst otoritelere yasayla verilen yetkilerin bütünüdür. Bu 
yetki yerinden yönetimlerin yetkisini ortadan kaldıracak, 
etkisiz kılabilecek biçimde kullanılamaz” diyerek denetim 
sınırını çizmiştir. Mahkeme, “Anayasa‘nın 2. maddesinde 
belirtilen Cumhuriyetin “hukuk devleti” niteliğinde en 
önemli işlev “yargı” denetimi nedeniyle yargı organlarına 
düşmektedir.  Hukuk devletinde yargı denetiminin sağla-
nabilmesi için yasalarda yönetimin görev ve yetkilerinin 
sınırının açıkça gösterilmesi gerektiğinden duraksamaya 
yer yoktur. Hukuk devleti ilkesi, bu özelliği nedeniyle 
belirsizliğe ve sınırsızlığa yol açacak düzenlemeleri uygun 
karşılamaz.” tespiti yanında, merkezi idarenin Anayasa 
karşısında yetkisini belirlemiştir,  “Bilindiği gibi, Anaya-
sa‘nın 6. maddesinde, hiçbir kimse veya organ kaynağını 
Anayasa‘dan almayan bir Devlet yetkisini kullanamaya-
cağı belirtilmektedir. Oysa, itiraz konusu kural, merkezi 
yönetimi Anayasa ile kendisine verilen idari vesayeti 
aşan yetkilerle donatmaktadır. Bu durumda merkezi 
yönetimce kullanılan yetkinin kaynağını Anayasa‘dan 
aldığı ileri sürülemeyeceğinden 6. maddeye açık bir 
aykırılığın varlığını kabul etmek gerekecektir.” Anayasa 
Mahkemesi‘nin bu kararlarından da anlaşılacağı üzere, 
yerinden yönetim kuruluşları üzerinde merkezi idarenin 
dahi ancak, kaynağını Anayasa‘dan alan ve yasayla sınırı 
belirlenmiş vesayet denetimi vardır.  

Aynı maddenin son fıkrası “Bakanlık idarenin, yapı mal-
zemelerine ilişkin piyasa gözetim ve denetim kuruluşları-
nın, yapı denetim sorumlularının, ilgili laboratuarlar ve 
meslek odalarının bu Kanun çerçevesindeki her türlü 
iş ve işlemlerini yönlendirir ve gerektiğinde denetler” 
biçiminde düzenlenmiştir. Bu fıkra kapsamından “mes-
lek odaları” ibaresi kesinlikle çıkarılmalıdır. Öncelikle 
meslek odaları ile birlikte anılan kurum, kuruluş ve 
kişilerin fonksiyonları ile meslek odalarının fonksiyon-
larında bir benzerlik ve örgütsel işlevlerinde bir rabıta 

bulunmamaktadır. Benzerliği olmayanlar arasına “meslek 
odaları” ibaresini sıkıştırmanın mantığı ve amacı makul 
bir izahtan yoksun olsa gerek. 

Anayasa‘nın 135. madde hükmüne göre bu kuruluşlar 
üzerinde denetimin kanunla düzenlenmesi gerekmekte-
dir. Taslakta yer alan “meslek odalarıyla ilgili düzenleme 
Anayasa‘nın 135. maddesine açıkça aykırıdır. Taslak, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının tabi 
kılındığı denetim, vesayet sınırlarını çok aşan, yine hiye-
rarşik denetimi öngören bir anlayış içinde ele alınmıştır. 
Denetimin “her türlü iş ve işlemlerini yönlendirmek” 
şeklinde ifade edilmiş olması da hukuken anlaşılabilir 
olmaktan uzaktır. “Her türlü iş ve işlemleri yönlendir-
mek ve denetlemek” ifadesi hukuk devleti ilkesine aykı-
rı, keyfiliği çağrıştıran ifadeler olup, ne hukuken ne de 
meslek odalarının kuruluş amaçlarıyla izah edilebilecek 
bir düzenleme değildir. Kaldı ki, vesayet ilişkisinde dahi 
emir ve talimat verme yetkisi bulunmamaktadır. Bu 
nedenle, “meslek odaları” ibaresi mutlaka ve mutlaka 
çıkarılmalıdır.

3- Taslağın 2. maddesi 3194 sayılı Yasa‘nın 4. maddesini 
değiştirmektedir.  Bu maddenin ilk fıkrasının son cüm-
lesi, “özel kanunların bu kanuna aykırı olan hükümleri 
uygulanmaz”  biçiminde düzenlenmiştir. Bu düzenleme 
genel kanun-özel kanun ilişkisinde uygulama önceliğine 
ilişkin genel hukuk ilkelerini bertaraf etmektedir. Hukuka 
aykırı olan bu ifadenin hukuksal metinde ifade edilme-
mesi gerekir.

Bakanlığın diğer idarelerde bulunan bazı plan yapma ve 
onama yetkilerini tek elde toplamak istediğini göstermek-
tedir. Ancak, mevcut düzenlemede yer alan 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu bu kapsam-
dan niçin çıkarılmıştır, bu amaç anlaşılamamıştır. 

4-Taslağın 3. maddesi, 3194 sayılı Yasa‘nın tanımlar 
başlığı altında düzenlenen 5. maddesindeki bazı tanım-
ları değiştirirken bazı yeni tanımlar eklemiş, taslağın 4. 
maddesi ile  6. maddede yeni plan kademeleri, taslağın 
5. maddesi ile de 7. madde “harita ve planlara dair esas-
lar” başlığı altında  değişikliğe gidilmekte ve taslağın 6. 
maddesi ile Yasa‘nın 8. maddesi “planların hazırlanması 
ve yürürlüğe konulmasına dair esaslar” başlığı altında 
yeniden düzenlenmektedir.

Öncelikle bu maddelerde yapılan değişiklik ve yeni kav-
ramların, başlatılan tartışma süreçleri bitirildikten sonra 
ve mutabakata varılan kavramlarla ifade edilse idi daha 
sağlıklı bir sürecin önü açılacaktı. Taslağın ilk maddesi 
ve her maddenin ilk fıkrası merkezi bir planlamayı esas 
almış gibi görünmekle birlikte özellikle taslağın 3. ve 6. 
maddelerinde yapılan değişiklikler uygulamada uzmanlık 
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ayrımı konusu dahil yeni karışıklıklara neden olacaktır. 
Mekansal Strateji Planı‘nın ülke ve bölge düzeyinde ha-
zırlanması ve onaylanmasına ilişkin görev ve yetkinin 
açık olduğu konusu taslakta belirtilmediği gibi, bu kadar 
önemli konunun yönetmeliğe bırakılması da ayrı bir sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet Planlama Teşkila-
tı‘nın amacının ortadan kaldırıldığı ve işlevsizleştirildiği 
bir dönemde planların hazırlanmasına ilişkin bir katkı 
koyamayacağı ortadadır. Kalkınma Ajanslarına devre-
dilen bölgesel kalkınma yetkisinin nasıl kullanılacağı da 
ayrı bir sorundur.

Bu maddelerde, uzmanlık ayrımına ilişkin sorunlar gi-
derilmiş değildir. Alana ilişkin yaşanan uzmanlık alanı 
tartışmalarına yenileri eklenmiş olacaktır. 

Taslakta yer alan Fen Adamları tanımında bulunan “yapı 
projelerinin uygulanmasında uzmanlık alanlarına uygun 
olarak üstlenilecek görev ve sorumluluk” ifadesi bu mes-
lek alanı için yeterince açık değildir. Proje hazırlama, fen-
ni mesuliyet ve denetim hizmetlerinin, yapı projelerinin 
uygulaması kapsamında olmadığının açıkça vurgulanması 
mevcut durumdaki karışıklıkları önleyecektir.

5-  Taslağın 7. maddesinde yer verilen  “Yeterli teknik per-
soneli bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları, denetim 
hizmetlerine yardımcı olmak üzere, bu amaçla kurulan 
Bakanlıktan belge alan mimarlık, mühendislik ve mü-
şavirlik kuruluşlarından veya 4708 sayılı Yapı Denetim 
Kanunu çerçevesinde Yapı Denetim Kuruluşlarından 
denetim hizmeti satın alabilirler” şeklindeki hüküm, 
3194 sayılı İmar Kanununun 24. ve 25. maddeleriyle 
düzenlenen, ancak daha sonra Anayasa Mahkemesi ta-
rafından iptal edilen “yeminli mimarlık ve mühendislik” 
uygulamasını hatırlatmaktadır. Bilindiği üzere bu yasa 
maddeleri, Anayasa Mahkemesi‘nin 11.12.1986 gün, 
1985/11 Esas ve 1986/29 sayılı kararıyla, “yapı ruhsatı 
ve yapı kullanma izni gibi işlemlerin kamu yönetiminin 
yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerek-
tirdiği asli ve sürekli görevlerden olduğu, yeminli büro 
elemanlarının “kamu görevlileri” deyimi kapsamına gir-
mediği” gerekçesiyle Anayasa‘nın 128. maddesine aykırı 
bulunarak iptal edilmişti. 

Bu alandaki denetim hizmeti de, devletin ve diğer kamu 
tüzel kişilerinin “kolluk” yetkileriyle ifa etmesi gereken 
bir kamu hizmeti olduğundan “özel büro veya müşavirlik 
kuruluşları” marifetiyle yürütülmesinin Anayasa‘ya aykırı 
olacağını belirtmek gerekir. 

Ülke ölçeğinde kamu yararı doğrultusunda planlamayı 

esas alan Birliğimiz; 

1. Öncelikle her alanda merkezi planlamanın temel alın-
ması gerektiği görüşündedir. Doğal, ekolojik, toplumsal 
değerleri koruyan, yaşatan ve geliştiren bir arazi kullanımı 
ve yerleşmeye dönük planlı kentleşmeyi sağlamak üzere 
gerekli kaynak ayırmak ve teşkilatı kurmak devletin 
görevi olmalıdır. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde 
yerleşme bu gerçeğe uygun olarak planlanmalıdır. 

2. İmar izinleri konusunda kimseye özel yetki verilmemesi 
hüküm altına alınmalıdır. Parsel ölçeğinde yapılan deği-
şiklikler ve bazı kurumlara özel imar yetkisi veren yasalar 
ayrıcalıklı imar rantı yaratmaktadır. Ayrıca, devlete tanı-
nan kamulaştırma yetkisi ve kamusal yapı denetim yetkisi 
başka kurum, kişi ve gerekçelerle devredilemeyeceği de 
hüküm altına alınmalıdır.

3. Ormanlar, tarım arazileri, yeşil alanlar, su havzaları. SİT 
alanları, kültürel varlıklar toplumun ve gelecek kuşakla-
rın genel yaşam ve çıkarları için korunması gereken yerler 
olduğundan kesinlikle bu alanlar imara konu edilmemeli, 
yerleşmeye açılmamalı ve özel koruma önlemleri Devlet 
tarafından alınmalıdır.

4. Mülkiyet hakkının, planlı ve düzenli kentleşme, çevre-
ye saygılı yapılaşma ve kamu yararı amacıyla, kanunla ve 
imar planlarıyla sınırlanabilir ve mülkiyetler üzerindeki 
yapılaşma koşulları mülkiyet hakkının bir parçası değildir. 
Toprak kullanım koşullarının bilimsel ölçekte belirlen-
mesi, sürdürülebilir bir yaşam için elzemdir.

5. “Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı”  Ana-
yasal bir hak ise, uluslararası belgelerde tanımlandığı ve 
bilim çevrelerince de kabul edilen ölçütler çerçevesinde, 
“sürdürülebilir yaşam”, “kaynakları tüketmeden kalkın-
ma” , doğal, kültürel, ekolojik, tarihsel çevre değerleri-
nin korunmasının da “temel insan hakkı ve toplumsal 
sorumluluk” olduğunun bilinci ile hukuksal metinler 
hazırlanmalıdır.

Sonuç olarak; bugüne kadar planlamadan başlayan yapı 
sürecinin bir bütün olması gerekirken, karar vericiler ve 
uygulayıcılar arasında bir birliktelik sözkonusu olamamış-
tır.  Bu kadar çok aktörlü süreçte, yetkiler ve sorumlu-
luklar tanımlı olmadığından hukuki sorumluluklarda ve 
yetkilerde karmaşa yaşanmaktadır. Kanımızca sorun ve 
çözüm önce perspektifte sonra yetki ve sorumlulukların 
tanımında yatmaktadır. Bu sorunları çözmekten uzak 
Tasarı Taslağı‘nın çekilmesinde büyük fayda olduğu 
düşünülmektedir.
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TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı 
konuya ilişkin şunları söyledi: 

Sevgili Arkadaşlar;

Biz ülkede ve dünyada var olan 
güncel ve toplumsal sorunların 
üyelerimizin sorunlarından ayrı 
düşünülemeyeceğini biliyoruz. 
Biz mühendislik eğitimi ve so-
runlarının da üniversitenin temel 
sorunlardan ayrı tutulmayacağını 
biliyoruz. Biz neo-liberal küreselleşme ideolojisinin toplumsal 
ve kamusal alanları yeniden tanımlayarak bu alanları bireysel 
yarar ve piyasa süreçlerine bağlı kıldığını, toplumsal ilişkilerin 
tümüne bağlı olarak eğitim alanını da etkilediğini biliyoruz.

Küresel kapitalist dünyaya entegrasyon çalışmalarının hızla 
yürütüldüğü günümüzde, ülkemize biçilen roller irdelen-
diğinde görülmektedir ki; eğitim ve öğretim hizmetlerinin 
piyasaya açılması ve bu alanın IMF ve DB‘nın koyduğu 
şartlar doğrultusunda sermayenin hizmetine sunulmasıyla 
eğitim metalaştırılmaktadır. Aynı şekilde eğitim alanında 
dayatılanlar, şirketleşen üniversite anlayışının gelişmesine 
neden olmaktadır. Üniversite yapısındaki değişim, “şirket” 
ve “müşteri odaklı” bir tarza yönelmekte ve “müfredat” buna 
uygun biçimde yeniden yapılandırılmaktadır.

Mühendis ancak iyi eğitim almış ve yeterli sayıda öğretim 

üyesi, yeterli laboratuar ve altyapı 
olanakları ve çağa uygun bir eğitim 
programı ile yetişir. Her kente bir 
üniversite açmak yerine mevcut 
olanların eş ve yeterli olanaklara 
kavuşması sağlanmalıdır. Ülkemiz-
deki üniversiteler planlı bir anlayış 
içerisinde öncelikle sayı bakımından 
değil, öğretim kalitesi, kütüphane, 
anfi, laboratuar ve yurt gibi imkân-
lar ve en önemlisi yeterli ve nitelikli 
öğretim üyesi bakımından geliştiril-

melidir. Uygulama, eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Teorik 
bilgiler laboratuar uygulamaları ile desteklenmelidir. Ancak 
üniversitelerimizin hemen hemen hepsinde laboratuarlar ya 
çok yetersiz ya da sadece adının varlığı olarak mevcuttur.

Mühendislik alanındaki eğitimde gerek açılan okullar gerek 
arttırılan kontenjanlar açısından planlama anlayışının ol-
maması özellikle belirli bölümlerden mezun mühendislerin 
istihdam sorununu arttırdığı gibi bu kitlenin mesleki kimlik-
lerinde erozyon yaratmaktadır. Üretim süreçlerinde ortaya 
çıkan değişim, mühendisleri yeniden biçimlendirmekte, 
mesleki formasyonlarını değiştirmekte, istihdamı daralt-
maktadır. İşsizliğin artması ücret politikalarını olumsuz yönde 
etkilemekte ve mühendisin emeği ile orantılı ücret almalarını 
engellemektedir.

Bugün TMMOB üyelerinin yaklaşık %25‘i açık işsiz ya da 

İMO İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ 
SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

İnşaat Mühendisleri Odası Antal-
ya Şubesi tarafından düzenlenen 
“1. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
EĞİTİMİ SEMPOZYUMU” 6-7 
Kasım 2009 tarihlerinde gerçekleş-
tirildi. Sempozyumda, Türkiye’deki 
inşaat mühendisliği eğitiminin 

bugünkü ve yakın gelecekteki duru-
mu, sorunları ile bunların çözümüne 
yönelik arayışlar ve ele alındı. 

Antalya‘da düzenlenen Sempoz-
yumun açılışında sırasıyla, İMO 
Antalya Şube Başkanı Durmuş 

Nar, İMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Harp, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın 
ile Antalya Vali Yardımcısı Yıldırım 
Uçar konuştu.
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mesleklerinin dışındaki alanlarda çalışmakta iken, gelecek 
beş yılın sonunda bu yıl itibarı ile 350.000 kişilik mühendis 
ve mimar ordusuna 150.000 kişinin daha katılacak olmasının 
sonuçlarının şimdiden ele alınmasında, hem ülkemiz hem de 
mühendis ve mimarlar açısından büyük ihtiyaç bulunmakta-
dır. Bu yıl üniversitelerimize 35.000 mühendis, mimar, şehir 
plancısı öğrenci arkadaşımız başladı. Bu sayılar konunun 
önemini anlatmaktadır.

Kamuda yatırımsızlık politikaları ve çağdışı bir kamu yönetimi 
anlayışı ile sürekli olarak işlevsizleştirilen, mesleki kimliğine 
yabancılaştırılan mühendis ve mimarlar da diğer bir gizli iş-
siz kesimi durumuna düşürülmüştür. İşsizliğin artması ücret 
politikalarını olumsuz yönde etkilemekte ve mühendisin ve 
mimarın konumlarıyla orantılı ücret almalarını engellemek-
tedir. 

Teknolojideki hızlı ilerleme ve bilimsel bilgideki hızlı artış 
mühendislik alanında uzmanlaşmayı ve “yetkili/yetkin/uzman 
mühendis” kavramlarını gündeme getirmiştir. TMMOB bu 
konuda mühendislik disiplinlerinde uzmanlık alanlarını belir-
leme çalışmalarını yürütmektedir. Bağlı Odalarımızca yapılan 
düzenlemelerle, mühendis ve mimarlar uzmanlık eğitimlerini 
ve deneyimlerini tamamlayıp uzman oldukları alanlarda yetki 
ve sorumluluk sahibi olma çabaları odalarımızca bugün artık 
içselleşmiş bir olgudur.

Tüm bu anlatılanların yanı sıra, gelecek yıllarda çok daha 
karmaşık ve etkili bir şekilde yaşanacağı kesin olan sorunlar, 
TMMOB‘nin, üyelerinin meslek içi eğitimi, mesleki, teknik ve 
bilimsel düzeylerinin yükseltilmesi, istihdamı gibi alanlarda ya-
pacağı veya yapması gereken çalışmaların önemini arttırmak-
tadır. TMMOB, henüz farkında bile olunmayan ancak kısa bir 
süre içinde yaşamımızı değiştirecek teknolojileri oluşturacak 
ve uygulamalara geçirecek 2000‘li yılların mühendislerinde 
aranacak koşulları sağlayacak, mevcut durumu doğru okuyan 
ve uygulanabilir öngörülerle desteklenen bir eğitim sürecinin 
zorunlu olduğunu bilmektedir. Mühendislik eğitimi, istihdam 
ve işsizlik gibi konular TMMOB ve bağlı odalarının gündem-
lerinde kapsamlı ve sürekliliği olan bir çalışma ve proje alanı 
olarak vardır, sürecektir.

Sevgili Konuklar;

TMMOB diyor ki;

Küreselleşme ve sermaye isteklerine göre üniversitelerin ya-
pılandırılması uygulamalarından vazgeçilmelidir. Toplumsal 
eşitsizliğin her çeşidini sürekli ve sistemli olarak üreten eğitim 
yapısı terk edilmelidir. YÖK tüm kurumlarıyla kaldırmalıdır. 
Üniversiteler özerk ve demokratik bir anlayış temelinde yeni-
den düzenlenmeli, üniversitenin bütün bileşenlerinin yönetim 
ve karar sürecine katılmaları güvenceye alınmalıdır. Baskıcı 
ve cins ayrımcı uygulamalarla dolu eğitim programları terk 
edilmelidir. Eğitim her kademede eşit ve parasız olmalıdır. 
Üniversite eğitimi bilimsel, özerk ve demokratik ortamlarda 

sürdürülmeli; polis ve jandarma üniversitelerden çıkarılma-
lıdır. Belletme ve ezbercilik yerine öğrenmek, verileri kabul 
etmek yerine araştırma yeteneğini geliştirmek; teknik eğitim 
yanında sosyal ve kültürel eğitimleri de tamamlamak; eği-
timde; sorgulayan, düşünen, dayanışma duygusuna sahip, 
bilimsel kriterleri önemseyen, aydınlanmış öğrencilerin 
yetişmesini amaçlamak en temel amaç olmalıdır. Uygun ni-
telik ve sayıda öğretim üyesi yetiştirilmelidir. Üniversitelerdeki 
öğretim üyelerinin eğitim dışında ticari faaliyette bulunması 
engellenmeli, eğitim hizmetini üreten öğretim üyelerinin 
ekonomik, sosyal ve mesleki sorunları çözülmelidir. Öğ-
retim üyelerinin düşüncelerinden, sendikal eylemlerinden 
ve demokratik taleplerinden dolayı karşılaştıkları her türlü 
ceza ve sürgün uygulamalarına son verilmelidir. Çok sayıda 
niteliksiz mühendis yetiştirmek ve yine çok sayıda donanımsız 
üniversite ve bölüm açmak yerine, ülke ihtiyaçlarını gözeten 
yeterli eğitim kadrosu ve kütüphane, derslik, laboratuar, yurt 
vb. alt yapısı tamamlanmış kuruluşlar oluşturulmalı; şimdiye 
kadar açılmış bulunan üniversitelerin eğitim düzeyi arttırıl-
malı ve kalite eşitsizliği ortadan kaldırılmalı, eksik alt yapıları 
tamamlanmalıdır. Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama 
ile ilgili yüksek öğrenimin planlanmasında yeni fakülte ve 
bölümlerin açılmasında, eğitim programlarının oluşturul-
masında TMMOB‘nin öneri ve onayı alınmalıdır. Eğitimde 
kalite standartları oluşturulmalı mühendislik bölümlerinin 
kalitesi bu kriterlere göre denetlenmelidir. Genel bütçeden 
eğitime aktarılan pay yeterli seviyeye getirilmeli ve üniversite 
bütçelerinde bilimsel araştırmalara ayrılan pay artırılmalıdır. 
Harç, ikinci öğretim, yaz okulu gibi paralı uygulamalar kal-
dırılmalıdır. Stajyer alan firmaların üniversiteler tarafından 
denetlenmesi ve stajyerlere mesleki bilgilerin aktarılması 
sağlanmalıdır. Meslek Odalarının denetimi ve üniversitele-
rin yürütücülüğünde öğrencilere staj imkânları sağlanmalıdır. 
Öğrenci sağlık sigortası uygulamasına geçilmelidir.

Biz, Üniversiteler Üniversite Bileşenlerinindir! diyoruz.
Biz, Eşit, Parasız, Demokratik, Bilimsel Eğitim İstiyoruz!
Biz, Yaşasın Özerk ve Demokratik Üniversite Mücadelemiz! 
diyoruz.

Sevgili Arkadaşlar,
Tüm bunlara rağmen, anlatılan tüm olumsuzluklara karşı 
şunu da söylemek zorundayım: Bizim mesleğimiz bilim ve 
teknolojiyi toplumla buluşturan bir meslek. İnsan odaklı bir 
meslek. Sorumlulukları çok olan, bu nedenle sorunları çok 
olan, ama o kadar da çok onurlu bir meslek. Biz mesleğimizi 
seviyoruz. TMMOB, meslektaşlarımızın yetiştirilmesinde bü-
tün olanaksızlıklara ve olumsuzluklara karşın, gene de önemli 
adımlar atan bilim insanlarına saygılar sunuyor.
TMMOB, mesleğimizin gelişmesinde ve meslektaşlarımızın 
sorunlarının giderilmesinde bilim insanlarımızı ve üniversite-
lerimizi birlikte olmaya, birlikte yürümeye çağırıyor.

Hepinize saygılar sunuyorum.
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 Mehmet Soğancı‘nın konuşması şöyle: 
Sevgili arkadaşlar,
Kapitalizmin dünyada yarattığı en büyük sorunla-
rın başında açlık gelmektedir. Kapitalizmin krizi-
nin bu sorunu daha da artıracağı ortadadır.
Dünya üzerinde yaklaşık 1 milyar insan açlıkla 
mücadele etmektedir. Bundan çok daha fazla 
sayıda insan da gizli açlık çekmekte, yetersiz 
beslenmektedir. 
Hastalığa ve ölüme yol açan, insanların potansi-
yel çalışma güçlerini azaltan, çocukların öğrenme 
kapasitelerini etkileyen, insanlığın barış ve refah 
içerisinde yaşamasına engel olan açlıkla mücadelede, özellikle ge-
lişmiş ülkelerin refah paylarını gelişmemiş ülkeler ile paylaşması 
gerekliliği kaçınılmaz bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün 
buna kayıtsız kalan ya da çözüm yerine polemik üreten bu ülkelere 
1996 yılında düzenlenen Dünya Gıda Zirvesi‘ndeki imzalarını ha-
tırlatmak gerekir. 1996 yılında bir araya gelen liderler 2015 yılına 
kadar dünya üzerindeki aç insanların sayısının yarıya indirilmesi 
üzerinde anlaşmaya varmışlardı. Dünyadaki açların sayısını 2015 
yılına kadar yarı yarıya azaltmayı öngören Dünya Gıda Zirvesi ve 
bununla ilişkili “Binyıl Kalkınma Hedefi”nin gerçekleşmesi için 
yeterli mesafenin alındığını söylemek olası mıdır? Yaşadığımız kapi-
talist küreselleşme döneminde bunun mümkün olması olası mıdır? 
Eşitsizliği yeniden üreten, var olan politikalarla bu sorunlara çare 
bulunacağı şeklinde ham hayaller peşinde koşanların öncelikle 
bunu kabul etmesi gerekir. 
Sevgili Arkadaşlar,
Uygulanan neoliberal iktisat politikaların bir sonucu olarak, 1980‘li 
yıllardan bu yana, tarımsal üretim artışı nüfus artış hızının altında 
kalmaktadır.  IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü‘nün 
dayattığı “politikalar” Türkiye‘yi de giderek tarım ürünleri dışa-
lımcısı konumuna sürüklemektedir.  Üç tarafı denizlerle çevrili, 
verimli arazilere ve geniş bitki örtüsüne sahip ülkemiz, kapitalizmin 
aktörlerinin dayattığı bu yanlış politikalar sonucunda bugün gıda 
alanında giderek artan sorunlarla baş başadır. 
Yapılaşmaya tahsis edilen ekim arazileri, betonlaşma çılgınlığı 
ve daha fazla rant uğruna yakılan; yok edilen ormanlar, insan-
sızlaştırılan bir coğrafyada bitirilen hayvancılık, ekilmeyen ya 
da ekilemeyen 2.000.000 dönüm verimli arazi, ölüm tarlalarına 
dönüştürülmüş mayınlı araziler sosyo-ekonomik  kayıpların yanı 
sıra FAO‘nun  dikkat çekmeye çalıştığı  gıda hakkına da ciddi 
bir tecavüzdür. 
Uygulanan yanlış politikalar sonucu ülkemizdeki hayvan ve bitki 
türleri hızla yok olmaktadır. Türkiye tarım ürünleri ihraç eden 
yerine ithal eden bir ülke konumuna gelmiştir. Gıda alanındaki 
dışa bağımlılığın bedelini de her zamanki gibi emekçiler ödemek-
tedir. 

Ayrıca GDO konusuna da burada vurgu yapmak gerekir:
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gıda ve Yem 
Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünle-
rinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair 
Yönetmelik” 26 Ekim 2009 günlü Resmi Gazete‘de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.
1995 yılından bu yana gıda güvenliği konusunda yetkili olan Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye‘de gıda güvenliğini sağlayamadığı 
gibi, başta Biyogüvenlik olmak üzere, Genetiği Değiştirilmiş Orga-
nizmalar (GDO) ile ilgili sorunları da çözememiştir. 2004 yılında 
çalışmalarına başlanan Biyogüvenlik Yasası bir türlü çıkarılamamış, 
yasal boşluk giderilememiştir. Biyogüvenlik yasasını çıkaramayan 
Bakanlık, söz konusu yönetmelik ile yürürlükteki kimi mevzuatta 
ve Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Yasa Tasarısı 
Taslağının hazırlanması sürecinde olduğu gibi, konuyla ilgili pay-
daşlara ve meslek odalarına görüş sormadan, her şeyi oldubittiye 
getirme anlayışını sürdürmektedir.
Yeni Yönetmelik ile GDO‘ların ülkeye girişine meşruluk kazan-
dırılmış iken, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın sanki bu ürünlerin 
ticareti yasaklanmış gibi bir yanlış kamuoyu algısı yaratma giri-
şimleri görülmektedir.
Bu yönetmelik ivedilikle yürürlükten kaldırılmalıdır.
Değerli Arkadaşlar
Dünya Gıda Günü etkinliklerinin bu yılki ana teması FAO tarafın-
dan “Küresel Kriz ve Gıda Güvenliği” olarak belirlenmişti. Bunun 
isabetli bir saptama olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tartışılmaz bir 
gerçekliktir ve biz de biliyoruz ki dünyada yaşanan küresel kriz her 
alanda olduğu gibi gıda alanında ve özellikle de gıda güvenliği 
boyutunda olumsuz etkilere yol açacaktır.
Gıda güvenliği konusunda dünya ölçeğinde yaşanan gelişmelere 
paralel olarak, denetimin tek elde toplanacağı bir sistemin ülkemiz-
de de kurgulanması ve bir an önce hayata geçirilmesi gerekmekte-
dir. Tarımsal üretimimizin sürdürülebilirliğini temin, bu potansiyele 
bağlı olarak gıda sanayinin gelişimini sağlamak, halkın yeterli ve 
nitelikli gıdaya erişmesini sağlamak ve sağlıklı nesiller oluşturmak 
için ilgili tarafların bu sürece katılımı sağlanmalıdır. 

6. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ DÜZENLENDİ
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 6. Gıda Mühendisliği Kongresi 6–8 Kasım 2009 tarihlerinde Antalya 
Kemer’de gerçekleştirildi. Sempozyumun açılışında Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Günay ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı birer konuşma yaptı.
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Emir Birgün‘ün açılış konuşması şöyle: 

Dünyanın dört bir yanından ve ülkemizin çeşitli kentle-
rinden ELECO 2009 için Bursa‘ya gelen Değerli Bilim 
İnsanları,

Sevgili Meslektaşlarım, Değerli Konuklar,

Sizleri TMMOB Yönetim Kurulu adına sevgi ile selamlı-
yorum.

Ben öncelikle burada hepimizin buluşmasını sağlayan 
ELECO 2009‘un Yürütme Kuruluna, şubemiz yöneticile-
rine, çalışanlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür etmek 
istiyorum.

ELECO Uluslararası Kongre ve Fuarı‘nın tohumlarını 
1984 yılında atarak Elektromekanik Sempozyumlarımızı, 
ELMEKSEM Sempozyumlarımızı ve sonrasında ulusal ve 
uluslararası ELECO Kongre ve Fuarlarını 25 yıldır düzenli 
bir şekilde gerçekleştiren şube kadrolarımıza ayrıca teşekkür 
ediyorum.

ELECO Kongrelerinin unutulmayacak, her zaman anı-
larımızda yaşayacak olan koordinatörü meslektaşımız 
MEHMET ŞEN‘i sizlerin huzurunda ben de saygı ile bir 
kez daha anıyorum.

Mehmet Şen‘in hayatının son 10 yılındaki belki de en çok 
yorulduğu fakat en çok kıvandığı, onurlandığı çalışması 

Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şu-
besi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen 
ELECO’2009 Uluslararası Elektrik-
Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği 
Sempozyum ve Fuarı 5-8 Kasım 2009 
tarihlerinde gerçekleştirildi. Uludağ 
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi Elektronik Mühendisliği 
Bölümü ve İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Elektrik-Elektronik Fakültesinin 
desteği ile gerçekleştirilen Sempozyum 
kapsamında, 23 ülkeden 178 bilimsel 
bildiri sunuldu. Sempozyumla birlikte 
gerçekleştirilen fuarda ise 115 firma 
ürünlerini sergiledi. 

BUTTİM Kültür Merkezi‘nde ger-
çekleştirilen sempozyumun açılışında 
sırasıyla; EMO Bursa Şube Başkanı 

ELECO 2009 SEMPOZYUM VE FUARI DÜZENLENDİ

Erdal Aktuğ, ELECO Yürütme Kuru-
lu Başkanı Prof. Dr. Hakan Kutman, 
UÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Erdoğan Dilaveroğlu, EMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen, 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Emir 
Birgün konuştu. 

EMO Şube Başkanı Erdal Aktuğ, 1986 
yılından bu yana elektrik, elektronik ve 
bilgisayar mühendisliği alanında çalışan 
araştırmacıları bir araya getirmek ama-
cıyla düzenlenen sempozyum ve fuarla-
rın 10 yıldır ELECO adıyla yapıldığını 
kaydetti. Aktuğ, sempozyumun yıllardır 
büyüyerek gelişmesini ve uluslararası 
bir boyut kazanmasını sağlayan İTÜ 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakül-

tesi ve Uludağ Üniversitesi Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi Elektronik Mühen-
disliği Bölümü‘ne teşekkür etti. 

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa 
Çeçen, konuşmasında hükümetin enerji 
alanındaki özelleştirme politikalarını 
eleştirdi. Çeçen, baskılara direnerek bu 
konudaki eleştirilerini her platformda 
dile getireceklerini söyledi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Emir 
Birgün de, Sempozyumun elektrik 
mühendisliği alanında dünyanın dört 
bir yanında yürütülen çalışmaların pay-
laşılması ve bu paylaşımdan çıkarılacak 
faydaların insanlığa hizmette kullanıla-
cak bir ortam yarattığını kaydetti. 

Sempozyum‘un ardından TÜYAP 
Fuar alanındaki fuar açılışına geçildi. 
ELECO 2009 ile birlikte Bursa Metal 
İşleme Teknolojileri Fuarı‘nın açılışı da 
yapıldı. Fuarın açılış kurdelesini Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Vali Yardımcısı Adnan Çakıroğlu, Ni-
lüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 
EMO Genel Yönetim Kurulu Başkanı 
Musa Çeçen, EMO Bursa Şube Başka-
nı Erdal Aktuğ, TÜYAP Bursa Fuar-
cılık AŞ. Genel Müdürü İlhan Ersözlü 
ve konuklar birlikte kesti. 

Sempozyum sonunda 10 yıldır ELE-
CO‘nun düzenlenmesinde büyük 
emeği geçen ve geçtiğimiz yıl hayatını 
kaybeden Mehmet Şen adına ‘özel 
ödül‘ verildi. 
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ELECO olmuştur. Her ELECO da onun büyük emeği, öz-
verisi vardı. ELECO açılışlarını yaptığımızda rahat bir nefes 
alır, zevkle sigarasını yakar, bir yılın yorgunluğunu atardı. 
Geçen yıl da öyle oldu. Mehmet Şen ELECO sürecinde yine 
çok çalıştı, yoruldu, hastalandı ama açılışı yaptı. Fakat bu 
sefer açılış sonrası hastaneye gitmek zorunda kaldı. Kısa bir 
süre sonra da bizleri acıya boğan o kötü sürprizi yaptı.

Değerli Konuklar, Sevgili Meslektaşlarım,

TMMOB, Türkiye‘deki 23 meslek grubundaki mühendis, 
mimar, plancının örgütüdür. TMMOB 350.000‘i aşan üye-
si ile ülkemizin her kentinde örgütlenmiş demokratik bir 
meslek örgütüdür.

TMMOB, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda 
ülkemizdeki mühendis, mimar ve plancıları temsil etmek; 
onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde 
korumak ve geliştirmek; mesleki, sosyal ve kültürel geli-
şimi sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına 
kullanmalarının zeminini yaratmakla yükümlüdür. Bu 
amaçla, TMMOB meslek alanları ile ilgili gelişmelerin ve 
politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyut-
larını derinlemesine kavramak, yorumlamak ve toplumu 
bilgilendirmek zorundadır. Bu nedenle TMMOB, bu politi-
kaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirir, 
bunların yaşama geçirilmesi için mücadele eder. Bunların 
gereği olarak en genel anlamda bağımsız ve demokratik bir 
Türkiye‘nin yaratılması yönündeki çalışmalarını bütünsel 
bir anlayışla etkinleştirerek sürdürür.

TMMOB‘nin sorumluluklarını yerine getirmesinin bir 
yolu da meslek alanları üzerine gerçekleştirdiği kongre 
ve sempozyum gibi etkinliklerle bu alandaki gelişmeleri, 
sorunları ortaya koymak, sorunlara karşı gerçekçi çözüm 
önerileri oluşturmaktır. TMMOB‘ye bağlı odalarımızdan 
olan Elektrik Mühendisleri Odamızın Bursa Şubesinin, 
Uludağ Üniversitesi ve İTÜ ile gerçekleştirdiği ELECO 
Kongresi de elektrik mühendisliği alanında dünyanın 
dört bir yanında yürütülen çalışmaların paylaşılması ve 
bu paylaşımdan çıkarılacak faydaların insanlığa hizmette 
kullanılacağı bir ortamı yaratmaktadır. 

ELECO 2009 Bursa üzeriden dünyaya açılan bilim, refah 
ve barışın gelişmesinin simgelerinden olmalıdır. 

Değerli Arkadaşlar

Son 30 yıldır içine sokulduğumuz kapitalist küreselleşmenin 
sonuçları bugün ortadadır: 1 milyar kişinin günde 1 dolar-
dan az kazandığı, dünya nüfusunun zengin %2‘sinin dünya 
servetin yarısına el koyduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kuzey 

ile güney arasındaki, kadın ile erkek arasındaki, varsıllarla 
yoksullar arasındaki fark gittikçe açılıyor. Ülkemizde ve 
dünyada yoksulların daha fazla yoksullaştığı, siyasal yapı-
da pek çok değişimin gerçekleştiği biçimde yaşanan süreç, 
kapitalist küreselleşmenin küresel kriziyle karanlık yüzünü 
bir kez daha gösteriyor.  

Dünyada işsizlik rekorları kırılıyor. Yoksulluk ve sefalet al-
mış başını gidiyor. Kapitalist küreselleşmenin küresel krizi 
emekçileri teğet geçmiyor. Üstüne üstlük, adaletsizliğin 
adaletsizlik olarak, açlığın açlık olarak sürüp gitmesini 
sağlamak için kapitalist küreselleşmenin bu düzenini ko-
rumaktan da utanmadan söz ediyorlar.

Onların sözlerinin tükendiğini son olarak geçtiğimiz ay İs-
tanbul‘da yapılan IMF ve Dünya Bankası yıllık zirvesinde 
gördük. ‘İstanbul Kararları‘ olarak adlandırılan kararlarında 
az gelişmiş ülkelerden daha fazla kaynağı emperyalist mer-
kezlere taşımak dışında bir karar almadılar. Krizden çıkış 
için çareyi yine “sömürü katmerleştirmekte” buldular.  

Dünyanın geleceği ile ilgili söyleyebildikleri tek şey; “önü-
müzdeki yıllarda işsizliğin ve yoksulluğun artacağı, yoksul-
luk nedeniyle savaşların yaşanabileceği” oldu.

Bu kimsenin bilmediği bir konu değil. TMMOB ve kardeş 
emek örgütleri, IMF ve DB Başkanlarına yazdıkları mek-
tupta bunu şöyle ifade etmişlerdir.

“Bugün yaşanan bunalım basit bir iktisadi kriz değildir. 
Bu artık tarihsel misyonunu tamamlamış bir üretim ve 
toplumsal sistemin yani kapitalizmin bütüncül bir krizi-
dir ve yakın bir gelecekte derinleşmiş toplumsal krizlerle 
daha büyük yıkım ve acılara yol açması muhtemeldir. Bu 
nedenle sürdürmekte ısrar ettiğiniz sermaye yanlısı politi-
kalar bugün olduğu kadar gelecekte de birer uygarlık suçu 
oluşturacaklardır.”

Değerli Konuklar, Sevgili Meslektaşlarım

İşte bugün burada açılışını yaptığımız ELECO, bilimin ve 
teknolojinin ışığında dünyamızı aydınlatacak çalışmaların 
arasında olacaktır.

İnanıyorum ki hazırladığınız özgün bildirilerinizi ELECO 
salonlarında bizlere aktaracak siz değerli bilim insanları-
mızdan bizler çok faydalanacağız.

Ve inanıyorum ki gelecek bugünden daha güzel ve aydınlık 
olacak .

Hepinize katkılarınızdan ve katılımınızdan dolayı teşekkür 
ederken ELECO‘nun başarılı geçmesini dilerim. 
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın 
konuşmasında şunları söyledi: 

Sevgili Arkadaşlar;

Türkiye‘de çevre alanında 1980‘ler boyunca yaşanan ve 
halen süren kurumsal ve politik arayışlar,  göstermelik ve 
yüzeysel hukuksal düzenlemeler; çevre sorunlarını daha 
da içinden çıkılmaz bir hale sokmuştur. 

Türkiye‘de 80‘lerden bu yana izlenen neoliberal politikalar, 
bu iktidar döneminde daha da derinleşmiş, çeşitli alanlarda 
yarattığı tahribat ile kendisini göstermiştir. Sağlık, eğitim 
ve çevre alanı bu noktada, en ağır tahribatın yaşandığı 
alanlar olmuştur. Yine bu dönem, devletin küçültülmesi, 
özelleştirme, yerelleşme ve yabancılaştırmaya dayanan 
Dünya Bankası ve IMF programları ile ekonomik, sosyal, 
kültürel ve çevresel alanda son derece karamsar bir tablo 
oluşturmuştur.

Ülkemizde genel politika süreçlerine paralel olarak çevre 
alanı da yıllar boyunca istismar edilmiş, doğal kaynaklarımız 
bir talan ve yağma alanı olarak yerli ve yabancı sermayenin 
hizmetine sunulmuştur. Altyapı yatırımlarında izlenen 
yanlış politikalar, doğal kaynaklarımızı, tarihi ve 
kültürel varlıklarımızı, ormanlarımızı, kıyılarımızı birer 
rant cennetine dönüştürme çabaları, çevre sorunlarına 
ilişkin politika yoksunluğu, denetim ve yaptırım eksikliği 
ve uzman kadroların yanlış alanlarda istihdamı çevre 
sorunlarını daha da çıkmaza sokmuştur.

Bu noktada, Çevre Mühendisliği meslek alanına büyük 
görev ve sorumluluklar düşmektedir. Odamızın örgütlü 
yapısı ile birlikte yürüttüğü çalışmalar ve gösterdiği çaba 
gerçekten anlamlıdır. Burada bunu da belirtmek isterim.

Sevgili Arkadaşlar,

Bugün ekolojik bir krize dönüşen sorunlarının 
çözümünde bütüncül politikaların, hukuksal ve kurumsal 

ÇMO 8. ULUSAL 
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ DÜZENLENDİ

Çevre Mühendisleri Odası tara-
fından iki yılda bir düzenlenen 
Ulusal Çevre Mühendisliği 
Kongresi’nin sekizincisi 12-14 
Kasım 2009 tarihlerinde Antal-
ya’da gerçekleştirildi. Kongre, 
çevre mühendisliği mesleği ve 
çevre alanında üretilen çalışma-
ların en geniş kesimlerce payla-

şıldığı ve tartışıldığı bir platform 
olma özelliği taşıyor. 
Ana teması “Çevre Hukuk Siya-
set” olarak belirlenen Kongrenin 
açılışında sırasıyla; Kongre 
Düzenleme Kurulu Başkanı 
Yılmaz Kilim, Bilim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Beyza Üstün, 
ÇMO Yönetim Kurulu Başkanı 

Sevinç Karakaya, TMMOB Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Akdeniz Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Çevre 
Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Bülent Topkaya, An-
talya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın 
konuştu.
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düzenlemelerin geliştirilmesi ve uygulanması gereği 
açıktır. 

Anayasanın 56. Maddesi‘nde tanımlanan, “Herkesin 
Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı” kavramı, bugün 
yaşanan olumsuzluklar ve kuralsızlıklar ortamında yeni 
tartışmaları gündeme getirmektedir.

Bugün, insanların sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı 
olduğundan hareketle Odamız tarafından düzenlenen 
bu kongrede çevre hukukunu oluşturan mevcut politika 
ve ilkelerin tartışılması, çevre alanının hukuk ve siyaset 
alanlarıyla ilişkisinin irdelenmesi son derece önemlidir.

Siyasette iki seçenek vardır; ya plansızlık ve kuralsızlık ya 
da bilim ve hukuk.

Çevre sorunlarının oluşumunda birinci derecede 
etken olan kapitalist küreselleşmenin açık deyimiyle 
emperyalizmin yönlendirici politikaları ile yapılan siyaset, 
bugün artık hukuku istediği gibi şekillendirebilmektedi
r.  Hatta kimi zaman “arkadan dolanma” olarak hukuk 
devre dışı bırakılabilmektedir. Buna en yakın örnek “Tek 
katılımcı olmasına rağmen devam ettirilen, teklif fiyatı 
yüksek olmasına rağmen aynı şirketten hukuken geçersiz 
tekliflerle sonuçlandırılmaya çalışılan, yaratılan hukuki 
karmaşa içerisinde süre uzatımına gidilen nükleer santral 
ihalesidir. Ancak ihale TMMOB‘nin açtığı dava sonucu 
yargının yönetmeliğe ilişkin yürütmeyi durdurma kararıyla 
birlikte hukuken sona ermiştir.

Bu siyasal iktidarın döneminde de “yasa yolu” ile ülkenin 
dört bir yanı yağma ve talana teslim edilmiştir

Maden Yasası, Çevre Kanunu, Orman Arazilerinin Satışı 
ve Kıyı Kanunu gibi konularda Anayasa değişiklikleri, 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası,  Nükleer Güç 
Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi Hakkında Yasa, 
Kentsel Dönüşüm Yasaları, Kamu Taşınmazlarının 
Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkındaki Yönetmelik, 
Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair 
Yönetmelik aklımıza gelen hemen gelen örneklerdir ve 
tamamı sorunludur.

Yasa ya da yönetmelik değişikliği yoluyla gündeme gelen 
olaylar, tarım arazilerimizin, ormanlarımızın, kıyılarımızın, 
doğal, tarihi ve kültürel varlıklarımızın yağma ve talanına 
sadece birkaç örnektir. Hukukun ve bilimin üstünlüğüne 
inanan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği ve bağlı 
odalarının buna karşı hem toplumsal anlamda mücadelesi 
hem de öte yandan hukuk mücadelesi devam etmektedir. 
Devam edecektir.

Sevgili Arkadaşlar,

Bağlı odalarımızın yürüttüğü hukuk mücadelesinin ilave 
olarak Birliğimizin çevre alanında yürüttüğü hukuk 
mücadelesine ilişkin burada birkaç örnek vermek 
istiyorum:

MTA‘nın bulucusu olduğu jeotermal saha ve kuyuların 
devri için yapmış olduğu ihalesine karşı, tabii servet ve 
kaynaklarımızdan olan jeotermal kaynaklar kamunun 
hüküm ve tasarrufu altında kalması talebiyle dava açtık. 
Açtığımız dava sonucu ihale iptal edilmiştir. 

Çevre ve Orman Bakanlığının “6831 Sayılı Orman Kanunun 
2 inci Maddesinin ( A) Bendine Göre Orman Sınırları Dışına 
Çıkarılacak Yerler Hakkında” yayımladığı yönetmeliğin 
iptaline yönelik dava açtık. Yapılan düzenlemede 
dünyada ve ülkemizde ormanlık alanların hızla azaldığı, su 
kaynaklarının tehlike sinyalleri vermeye başladığı, dünyada 
“küresel ısınmaya” karşı alınacak önlemlerin yüksek sesle 
tartışıldığı bir ortamda,  henüz “orman vasfını” koruyan 
yerlerin bile orman sınırları dışına çıkarılması öngörülmekte 
idi. Yargı Yönetmeliğin bazı maddeleri yönünden yürütmeyi 
durdurma kararı verdi, yargılama devam etmektedir. 

İpekyolu Vadisi Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının 
Belirlenmesi ve Kurulup işletilmesine dair Bakanlar Kurulu 
kararına karşı dava açtık. Davayı Bakanlar Kurulunun 
Kararının birliğimizin daha önce konuya ilişkin olarak 
açmış olduğu davada verilen iptal kararını yok sayması, 
belirlenen alanın 1. derecede sit alanı olan Acarlar Gölü 
ve Longos Ormanlarına yakınlığı, yörenin ekolojisi ve toprak 
yapısı nedeni ile ciddi çevresel etkiler doğuracağından açtık.  
Açılan davada yargı yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yayımladığı 
“Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği”ne tabii servet ve kaynakların 
korunmasını, bakımını ve denetimini sağlayacak kuralları 
içermemesi nedeni ile dava açtık. Yargı yönetmeliğin 
7. maddesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi, 
yargılama devam etmektedir.

Hukuksal mücadelelerin yanı sıra TMMOB ve bağlı odaları 
çevre sorunları alanında su raporundan enerji raporuna, 
rüzgar enerji santrallerinden termik santrallere, taş-kum-
çakıl ocaklarından 2B sorununa kadar ulusal, bölgesel ve 
yerel ölçekte bir dizi bilimsel-teknik çalışma, sempozyum, 
kongre gerçekleştirmekte ve raporlar üretmektedir. 
Sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmakta ve yanlış uygulamalar 
içerisinde olan yerel ve merkezi iktidarları uyarmaktadır. 
Uyarmaya devam edecektir.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı şunları 
söyledi: 
Odamızın düzenlemiş bulunduğu 7. Kaynak Teknolojisi 
Kongresi‘nde burada aranızda bulunmaktan büyük bir onur 
duyduğumu öncelikle belirtiyorum.
1995‘de çalışmaları başlatılmış ve iki yıllık aralarla bugüne, 
yedincisine gelmiş Kaynak Teknolojisi Kongrelerimizin başla-
tıcılarına, sürdürücülerine, bugüne getirenlere, kongrelerimiz-
de görüşlerini bizimle paylaşan bilim insanlarına, uzmanlara, 
Kongrelerimizin başlangıcından bugüne görev almış Oda ve 
Şube Yöneticilerimize, kongrelerimizin gerçekleşmesinde görev 
alan oda ve şube çalışanı arkadaşlarıma ve katılımlarınızla bu 
etkinliğimizi geliştiren, büyüten siz kaynak mühendisi meslek-
taşlarıma en samimi duygularımla çok teşekkür ediyorum. 
Sevgili Arkadaşlar;
Kaynak teknolojisi, kaynak mühendisliği ve eğitim ve belge-
lendirilmesi üzerine birkaç tespiti burada sizlerle paylaşmak 
isterim:
Kaynak alanında “ulusal örgütlü bir yapının olmaması” ülke 
açısından bir olumsuzluktur. Özellikle bugün ülkemizde eğitim-
den, uygulamaya; tasarımdan yatırıma; veriden bilgiye kadar 
birçok alanda ülkemizde bir “Kaynak Kaosu”nun yaşandığını 
gözlenmektedir. Kaynak alanının kurumsallaştırılması bugün 
bir zorunluluk haline gelmiştir. Yetki sahibi ve Ar-Ge niteliğine 
de sahip, ilgili tüm kesimlerin katılımın sağlanacağı “Kaynak 
Teknolojileri Enstitüsü” oluşumu için yapılacak yasal bir dü-
zenleme ülkemiz için gereklidir. 
Kaynak Teknolojisi alanında çalışan kişi ve kuruluşların belge-
lendirilmesinde ülkemizde yıllardır büyük bir boşluk yaşandığı 
ve bu boşluk sonucunda birçok yabancı ülkenin standartlarına 

göre, bu ülkelere ait kuruluşlarca ya da bunların temsilcilerince 
belgelendirme işlemleri yürütüldüğü bir gerçektir. Herhangi 
bir kuruluşa ve/veya standarda bağlı olmaksızın yürütülen 
belgelendirme işlemlerinin azımsanamayacak ölçüdedir. Bu 
durum, kaynak teknolojisi gibi personel kalitesinin, dolayısıyla 
belgelendirmenin hayati öneme sahip olduğu bir alanda büyük 
sakıncalar doğurmaktadır. Yapılan belgelendirme işlemlerinin 
bir bölümünün kontrolsüz olması ve denetlenmesinin de 
mümkün olmaması ulusal örgütlü bir yapının olmamasının 
sonucudur. 
Kaynak Teknolojileri uygulamalarında sektörde ürün ve hizmet 
üretiminde kalitenin artırılmasına yönelik Kaynak Mühendi-
si, Kaynak Teknikeri, Kaynakçı, v.b. teknik personelin sürekli 
eğitimi ve belgelendirilmesi önemli ve gereklidir. Bu konuda 
Odamız, diğer ilgili meslek disiplinlerinin örgütlü yapıları, Sek-
tör Kuruluşları ve Üniversitelerin ortaklaşa üretme geleneğini 
oluşturması hepimizin önünde bir görev olarak durmaktadır. 
Şu an üç üniversite bünyesinde bulunan Kaynak Araştırma, 
Eğitim ve Uygulama Merkezlerinin kaynak teknolojileri ala-
nındaki gereksinimler doğrultusunda ortaklaşa bir örgütlülük 
yapısı oluşumuna katkı vermeleri alanın düzenlenmesinde 
önemli bir işlev görecektir. 
Kaynak teknolojisi alanındaki Türkçe yayın sayısının artırıl-
ması, ortak dil birliği yaratılmasına katkı sağlayacaktır. Kaynak 
mühendislerimizin, kaynak teknikerlerinin ve kaynakçıların 
gereksinimlerine yönelik özgün, çeviri ve süreli yayınların 
kazandırılmasının ilgili her kesim tarafından desteklenmesi 
önümüzde bir görev olarak durmaktadır. Bu konuda Odamızın 
her türlü çabayı göstereceğini biliyorum. 
Kongremizin alanın düzenlenmesine önemli katkısı olacağı 
inancıyla hepinize saygılar sunuyorum.

MMO KAYNAK TEKNOLOJİSİ 
VII. ULUSAL KONGRESİ DÜZENLENDİ

Makina Mühendisleri Odası Kaynak Teknolojisi VII. Ulusal Kongre ve Sergisi, 13-14 Kasım 2009 tarihlerinde Milli Kütüphane 
Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Kongrenin açılışında sırasıyla MMO Ankara Şube Başkanı Prof. Dr. Müfit Gülgeç, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı konuştu. 
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TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı sempozyu-
mun açılışında şunları söyledi: 

Sevgili Arkadaşlar

Resmi istatistikler, ülkemizde iş 
sağlığı ve güvenliğine gereken 
önemin verilmediğini yasa, yö-
netmelik ve uygulamalarda ciddi 
yetersizlikler bulunduğunu göster-
mektedir. İşveren kesimi ve kamu 
işvereni konumundaki devlet, 
neoliberal ekonomik politikaların 
da etkisiyle konuya gereken özeni 
göstermemektedir. İş güvencesinin 
azalması, çalışma koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, 
sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırmanın yaygınlaşması, 
sosyal güvenlik ve güvenceden yoksun kayıt dışı işçilik, 
her yıl 80 bin civarında seyreden iş kazalarının ve kayıtlara 
giremeyen meslek hastalıklarının nedenleri arasındadır. 

Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yaşanan 
olumsuzluklar ve saptanan sorunlardan hareketle TMMO-
B‘nin konu ile taleplerini de bu sempozyum aracılığı ile ve 
özetle burada kamuoyu ile paylaşmak isterim:

Esnek ve kuralsız çalışmayı, işçileri başka işverenlere 
kiralamayı, taşeronlaştırmayı yasal hale getiren, kıdem 
tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yet-
kileri budayan 4857 sayılı İş Yasası yerine bütün tarafların 
katılımı ile demokratik bir yasa çıkarılmalıdır. İş mevzuatı, 
ekseni “insan” olan çağdaş bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazır-
lanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı” 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri 
Birliği, Türkiye Barolar Birliği, sendikalar ve üniversitele-
rin görüşleri alınarak ve bu görüşler yansıtılarak yeniden 
düzenlenmelidir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa, tüzük 
ve yönetmelikler uluslararası sözleşme, standart ve normlar 

dikkate alarak yenilenmelidir.

50‘den daha az işçi çalıştırılan iş yerlerinde de İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurullarının kurulması yasalarla güvence altına 
alınmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri bütün iş yer-
lerini ve tüm çalışanları kapsamalı; sektör ve kurum farkı 
gözetmeksizin tüm işyerleri için geçerli olmalıdır. Kurulların 
eğitilmiş ve yetkilendirilmiş kişilerden oluşturulması sağ-
lanmalı ve tarafların eşit sayıda temsil edildiği demokratik 
yapılar olarak düzenlenmeli, tavsiye değil yaptırım gücüne 
sahip kurullara dönüştürülmelidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
hizmetlerinin sunumu için belirli işçi sayısı aranmamalı; 
uygulamalar devlet memurları, kendi hesabına çalışanlar, 
tarım kesimi gibi yaptığı iş ve çevresinden etkilenen tüm 
çalışma hayatını kapsamalıdır. 

“İş Güvenliği Mühendisliği” kavramı, birliğimizin belirledi-
ği şekilde tanımlanmalı, 50‘den fazla işçi çalıştıran sanayi 
işletmelerinde “tam zamanlı” iş güvenliği mühendisi ça-
lıştırılması zorunlu hale getirilmelidir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin kamusal bir hizmet 
olarak algılanması sağlanmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunda çalışma koşulları arasındaki nedensel ilişkileri 
araştırmak ve bilimsel araştırma yapacak kurumlar oluş-
turulmalı, eğitim kurumları bu konuda özendirilmelidir. 

Maden Mühendisleri Odası tarafından Adana’da düzenlenen Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 
19-20 Kasım 2009 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sempozyum bilim insanları ve sektör temsilcilerini iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda bir araya getirerek son yıllardaki bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmelerin paylaşılmasını sağladı. 

Sempozyumun açılışında sırasıyla; Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adem Er-
soy, Maden Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Sabahatdin Sakatoğlu, Sempozyum Başkanı Halil Altan Aydın, 
Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Çukurova Rektör Vekili Prof. Dr. Süleyman Güngör, Çukurova Belediye Başkanı Yıldıray Arıkan ve CHP 
Adana Milletvekili Tacidar Seyhan konuştu.

MADEN İŞLETMELERİNDE 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
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Eğitim ve öğretim müfredatı, orta öğrenimden başlanarak 
iş sağlığı ve güvenliği konusunu da içerecek şekilde yeniden 
düzenlenmeli, bütün okullarda iş sağlığı ve güvenliği eğiti-
mi yapılmalı, üniversitelerin ilgili fakültelerinde iş sağlığı 
ve güvenliği kürsüleri kurulmalıdır. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimine önem verilmeli, eğitim 
almamış çalışana işbaşı yaptırılmamalıdır. Eğitimler, ilgili 
meslek örgütleri tarafından verilmeli, bu eğitimler özerk 
olmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri, işyeri mekanı, 
teknoloji, üretimde kullanılan hammadde, üretilen ürün, 
ergonomi v.b. konular proje aşamasında planlanmalıdır. 
Üretim sürecinde kullanılan ekipmanlar ve kişisel koruyu-
cular, ilgili standart ve mevzuata uygun olarak üretilmelidir. 
Bu konuda zorunlu standartlar oluşturulmalı, üretim, satış 
ve kullanım sırasında mutlaka denetim yapılmalıdır. Stan-
dart dışı malzemelerin piyasaya girişi ve sunumu engellen-
meli ve bu konuda bir denetim ağı oluşturulmalıdır. 

Meslek hastalıklarına ilişkin çalışmalar geliştirilmeli, 
meslek hastalıkları hastaneleri işlevine uygun olarak ya-
pılandırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Silikozis örneğinden 
ders çıkarılmalı, meslek hastalıklarının önlenmesine ilişkin 

kamusal eylem planı bir an önce uygulamaya geçirilmeli-
dir. İş kazası araştırmaları gerçekçi ve güvenilir olmalıdır. 
İşyerlerinde kaza ve meslek hastalıklarına ait bilgiler bir 
veri tabanında toplanmalı, bu bilgilerden ölçme ve değer-
lendirme amaçlı yararlanılmalıdır. 

Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenmeli, kayıt dışı eko-
nomi kayıt altına alınmalıdır. Ucuz iş gücü olarak görülen 
kadın işçilik üzerindeki tüm olumsuz uygulamalar kaldı-
rılmalı, ürkütücü boyutlara ulaşan çocuk emeği sömürüsü 
ortadan kaldırılmalıdır. 

Biz, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebil-
mesi için işyerlerinde “önce insan, önce sağlık, önce iş 
güvenliği” anlayışı yerleştirilmelidir diyoruz. Birliğimiz, dün 
olduğu gibi bugün de, yarın da işçi sağlığı ve güvenliği ala-
nının ticarileştirilmesi, piyasalaştırılması, taşeronlaştırılma-
sı, niteliksizleştirilmesi, hizmet verecek hekim, mühendis, 
hemşire ve diğerlerinin dışlanması, mesleki bağımsızlığın 
yok edilmesine karşı her türlü girişimi yapacaktır. Çünkü 
biz “önce insan” diyoruz ve samimiyetle “iş kazalarında 
ölenlerin, sakatlananların, hastalananların anaları ağla-
masın” istiyoruz.

ŞPO I. ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 
DÜZENLENDİ

TMMOB Şehir Plancıları Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı 
5 Kasım Perşembe günü Antalya’da gerçekleştiril-
di. Üç oturumdan oluşan Kurultayda, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da 
TMMOB’nin çalışma anlayışı, ilkeleri ve faali-
yetleri konusunda bilgi verdi.

Akdeniz Üniversitesi‘nde gerçekleştirilen Şehir 
Plancıları Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı, bir öğ-
renci üye temsilcisi ve ŞPO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Doç. Dr. H.Tarık Şengül‘ün konuşmalarıyla 
başladı. Kurultayın ilk oturumunda “Şehir plan-
lama öğrenci örgütlenmelerinin geçmiş deneyimi” 
ele alındı. “Öğrenci Örgütlenmesi ve TMMOB 
Şehir Plancıları Odası” başlıklı ikinci oturumda 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı da bir sunuş gerçekleştirdi. Kurultayın 
üçüncü oturumu ise öğrenci örgütlülüğünün 
önümüzdeki dönemde işler hale getirilmesine yö-
nelik olarak “Öğrenci Örgütlenmesinin Çerçevesi 
Üzerinde Tartışma” başlığıyla yapıldı. 

ZMO ÖĞRENCİ V. ÖĞRENCİ 
KURULTAYI DÜZENLENDİ

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) tarafından düzen-
lenen “V. Öğrenci Kurultayı”, 14 Kasım 2009 tarihinde, Ankara 
Barosu Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kurulta-
ya, yurt genelindeki üniversitelere bağlı 34 ziraat fakültesi, su 
ürünleri fakültesi, deniz bilimleri fakültesi ve tütün eksperliği 
yüksekokulundan, 250’yi aşkın öğrenci ve öğretim üyesi katılım 
sağladı.
Öğrenci Kurultayı, 14 Kasım 2009 Cumartesi günü Genç 
ZMO Ankara Öğrenci Temsilcisi Berkin SARIEFE,  Kurultay 
Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ekrem KÜN ve ZMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN‘ın açılış 
konuşmalarıyla başladı.
Kurultayda, “GDO, tohumculuk, tarım arazileri, toprak, su ve 
tütün politikaları, su ürünleri ve balıkçılık” konuları değerlen-
dirildi.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
konuya ilişkin şunları söyledi: 

Sevgili Arkadaşlar

Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultaylarımız; örgü-
tümüzün, Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğünün 
yüz akı etkinlikleridir. Odamız şüphesiz sizlerden gelecek 
taleplerle bu diziyi devam ettirecektir. Ve işte bugün de 
düzenleme kararının alınışının on dördüncü yılında bir 
aradayız.

33. Dönem Genel Kurulu‘nda alınan karar uyarınca 
kurulan ve endüstri-işletme mühendisliğine yönelik ça-
lışmaların koordinasyonunu sağlayan Meslek Dalı Ana 
Komisyonu (EİM MEDAK) eliyle Makina Mühendisleri 
Odamız, başta kurultaylar olmak üzere çeşitli konferans ve 
seminerler düzenlemekte, dergi, bülten ve kitaplar yayın-
lamakta, meslek içi eğitimler gerçekleştirmektedir.

1997 yılında İzmir‘de gerçekleşen ve endüstri işletme 
mühendisliği eğitiminin irdelendiği ilk kurultaydan bu-
güne “Endüstri-işletme mühendisliğinin dünü, bugünü 
ve yarınını”; “örgütlenmesini” ve “uzmanlık alanlarını” 
sizler birlikte tartıştınız. Önemli gördüğünüz konuları so-
nuç bildirgelerine yansıtarak Odamız aracılığı ile kamuoyu 
ile paylaştınız. “Çalışma alanları ve toplumsal sorumluluk 

açısından endüstri/işletme mü-
hendisliğinin yarını” konusunu 
da bu kurultayda tanımlaya-
caksınız.

Endüstri-işletme mühendisle-
rine yönelik uzmanlık alanla-
rının tanımlanması ve yaşama 
geçirilmesinde odamızın önemli 
adımlar attığını söylemek de 
yanlış olmayacaktır. Stratejik 
planlama ve yatırım hizmetleri 
yönetimi bunlardan ikisi. Bu iki 
alanda yetkilendirme yönet-
meliklerinin Resmi Gazete‘de 
yayımlatılmasını hep birlikte 

sağladık. Sizlerin görüşleri sonucunda, mesleğin diğer 
uzmanlık alanlarının tanımlanmasına ilişkin çalışmalar 
Odamız tarafından mutlaka yürütülecektir.

Sevgili Arkadaşlar,

6. Kurultayın sonuç bildirgesinde dile getirilen ve bu çalış-
ma döneminde Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı 
Ana Komisyonu‘nun (EİM MEDAK) çalışma programını 
oluşturan konuların bugün birçoğunun gerçekleştirilmiş 
olduğunu görüyorum. 

Ancak görevlerimiz burada bitmiyor. TMMOB içerisinde 
Makina Mühendisleri Odasının önemi büyük. Örgütlü 
yapısını daha da güçlendirmek için Makina Mühendisleri 
Odasının ulaşabildiği kadar çok sayıda endüstri-işletme 
mühendisine ulaşmak gibi bir sorumluluğu var. Üye olma-
yan meslektaşlarımıza mutlaka ulaşmak gerekiyor ve bu 
arkadaşlarımıza ulaşma sorumluluğu ne kadar oda ve şube 
yönetimlerinin sorumluluğunda ise bir o kadar da kurultay 
katılımcısı siz meslektaşlarımızın da sorumluluğu altında. 
Tüm endüstri ve işletme mühendislerinin Oda örgütlü-
lüğünde buluşmasının sağlanması, hem mesleğin gelişimi 
hem de üyelerimizin sorunlarının çözümü açısından çok 
anlamlı olacaktır. Buna inanıyorum. 

MMO 7. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 
KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 7. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı 20-21 Kasım 
2009 tarihlerinde Sakarya’da gerçekleştirildi. İki gün süren Kurultayda, endüstri ve işletme mühendisliğinin 
sorunlarını tartışıldı.

Kurultayın açılışında sırasıyla; MMO Kocaeli Şube Başkanı Çınar Ulusoy, MMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı konuştu. 
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Kongrenin açılışında sırasıy-
la; Yürütme Kurulu Başkanı, 
ODTÜ Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölüm Başka-
nı Prof. Dr. İsmet Erkmen, 
ODTÜ Rektörü Ahmet 
Acar, EMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ramazan Pektaş, EMO Yö-
netim Kurulu Başkanı Musa 
Çeçen, TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi Emir Birgün, 
CHP Adana Milletvekili 
Tacidar Seyhan ve Yenima-
halle Belediye Başkanı Fethi Kaya konuştular. 

EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pek-
taş, kongrenin teması olan “Teknolojide buluşalım” sözünü 
anımsatarak, sadece teknolojide değil, “Teknolojiyi toplumun 
çıkarlarıyla buluşturan, daha güzel bir gelecek için üreten bir 
toplum ve gündüzleri sömürülmeyen, geceleri aç yatılmayan bir 
dünya yaratma” çabasıyla buluşma çağrısı yaptı. 

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen de kongrenin te-
masına atıfta bulunarak, “Bu temada acaba Türkiye ne kadar 
teknolojide buluşabiliyor diye baktığımızda, aslında bir türlü 
buluşamadığımız, niyetimizin olduğu, ancak çok ciddi sıkıntılar 
çektiğimizi görüyoruz” dedi. Sanayileşmenin bulunduğu toplum 
yapısını değiştirerek, yeni kültürel ve sosyal ilişkiler ağı ördüğünü 
anımsatan Çeçen, Cumhuriyet‘in kuruluş dönemindeki şeker 
fabrikaları örneğini verdi. Çeçen, bu fabrikalardan 6 tanesinin 
geçen ay özelleştirildiğini belirtirken, TEKEL‘in özelleştirilmesi 
sonrasında işçilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekti. Musa Çe-
çen, sanayileşme kavramının Türkiye‘de giderek zora girdiğini, 
enerji başta olmak üzere girdi maliyetlerinin arttığını, ara malı 
ithalatına dayanılması nedeniyle ülkedeki istihdamın olumsuz 
etkilendiğini anlattı. 

Enerji alanında yaşanan darboğaza da işaret eden Musa Çeçen, 
arz güvenliği sorununun özelleştirme politikalarından kaynak-
landığını belirtirken, ocak ayından itibaren yüzde 30‘luk zammın 
sinyallerinin verilmeye başlandığını, “20 milyarlık açığın kapa-
tılamaz hale geldiği” söylemleriyle bu açığın yine halkın pamuk 
elleri cebe sokulmak suretiyle kapatılacağının basında yazılmaya 
başlandığını aktardı. Sanayicilerin, enerjiyi daha pahalı bir girdi 
olarak kullanmak zorunda bırakan politikaları desteklemelerini 

“düşündürücü” olarak nitelen-
diren Musa Çeçen, hala enerji 
alanında kamuya dönüş yapıl-
ması için fırsat bulunduğunu 
kaydetti. “Daha düne kadar 
mutfak işleri, gıda ticaretiyle 
uğraşanların, enerji alanına 
girdiğini” ifade eden Çeçen, 
Türkiye‘de daha fazla yıkıma 
yol açılmadan serbest piyasacı 
enerji politikalarının sonlan-
dırılması gerektiğini vurguladı. 
Çeçen, “Bu alanda yaşanılan 
tahribatın önümüzdeki dönem-

de krizin etkilerinin kısmen atlatılmasından sonra bir arz krizi 
ve pahalılık kriziyle birleşerek, her alanı derinden sarsacağının, 
bu politikalardan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğinin altını 
çizmek istiyorum” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Emir Birgün ise kongrenin 
açılışında yaptığı konuşmada, mühendisliğin bilim ve tekno-
lojiyi insanla buluşturan bir meslek olduğunu vurgulayarak, 
TMMOB‘nin mühendislerin hak ve çıkarlarını halkın çıkarları 
temelinde korumak ve geliştirmek, toplum yararına mesleki 
birikimlerini kullanmalarının zeminini yaratmakla yükümlü 
olduğunu kaydetti. Birgün, şöyle konuştu:

“Bu amaçla, meslek alanlarımızla ilgili gelişmelerin ve politika-
ların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinle-
mesine kavramak, yorumlamak ve toplumu bilgilendirmek bizim 
görevlerimiz arasında yer alıyor. Bu görevimizi yerine getirmekte 
en önemli yol göstericilerden biri de düzenlediğimiz bu tür et-
kinliklerimiz oluyor. Bu etkinliklerimizde bilim insanlarının ve 
uzmanların yoğun emek harcayarak oluşturduğu bilgi erişilebilir 
ve ulaşabilir hale geliyor.”

Günümüzde hayatın her alanında teknoloji ürünleriyle bir arada 
olunduğuna dikkat çeken Emir Birgün,  teknolojinin baş dön-
dürücü bir hızla geliştiğini, bugün alınan teknolojik bir ürünün 
3 ay sonraki teknolojinin çok gerisinde kalabildiğini anlatırken, 
“Teknolojiyi üreten, gelişimini sağlayan mühendislik disiplinleri 
de buna bağlı olarak çok hızlı şekil değiştirebiliyor” saptamasında 
bulundu. Emir Birgün, ulusal bir teknoloji politikası oluşturul-
masının önemine vurgu yaparak, bunun için üniversitelerle 
işbirliği içinde gerçekleştirilen ulusal kongrelerin de önemli bir 
araç olduğunu söyledi. 

13. ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR, 
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ULUSAL KONGRESİ DÜZENLENDİ

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte düzenlediği 13. Elektrik, 
Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi 23-26 Aralık 2009 tarihlerinde ODTÜ Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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10 Kasım 2009 günü Mimarlar Odası İstan-
bul Büyükkent Şubesi‘nde TOKİ Başkanı Er-
doğan Bayraktar‘ın 11 Ekim 2009 tarihinde 
“Bize dava açanların derdi rüşvet”  söylemi 
nedeniyle, TMMOB İstanbul Birimleri ola-
rak bu söyleme cevaben basın açıklaması 
yapıldı. Basın metni; TMMOB İstanbul İKK 
Sekreteri Tores Dinçöz tarafından okundu ve 
ardından İnşaat Mühendisleri Odası İstan-
bul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal 
Gökçe, Mimarlar Odası İstanbul Büyük-
kent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 
Muhcu ve Şehir Plancıları Odası İstanbul 
Şubesi Başkanı Pınar Özden konu ile ilgili görüşlerini ifade 
ettiler. Açıklamada TOKİ ile ilgili basından haberlerin yer 
aldığı bir sunu kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan basın metnini 
yayımlıyoruz:

Bilindiği gibi 11 Ekim 2009 Pazar gün tarihli Habertürk 
gazetesinde “Paris TOKİ‘yi çağırıyor, kararı Başbakan vere-
cek” başlığıyla çıkan söyleşinin içerisinde, bize dava açanların 
derdi rüşvet alt başlığında ise şöyle devam ediyor; “ davacı bu 
derneklerin ve odaların niyeti aynı: RÜŞVET” bu yazı okun-
duğunda bir hata olduğunu düşünerek tekzip yayınlanması 
talebimiz ise bugüne kadar yerine getirilmemiştir. 

Değerli basın emekçileri,

TMMOB‘ye bağlı Odalarımız; yasalara, şehircilik ilkelerine, 
planlama tekniklerine, kamu ve toplum yararına aykırı nite-
likteki plan kararlarının ve hatalı yatırım kararlarının iptal 
edilmesi amacıyla davalar açmaktadırlar. Bu aynı zamanda 
mesleki sorumluluk gereği olarak yapılmaktadır. Odaların, 
tarihsel ve doğal değerlerin yok edilmesine ve çarpık bir 
kentleşme anlayışının sürdürülmesine razı olmaları söz 
konusu olamaz. Şayet, kentlerimizin ve doğal kaynakların 
yağmalanması karşısında kayıtsız kalınırsa işte o zaman Oda-
lar görevlerini yapmamış olurlar. Davalar sonuçta yanlışın 
yapılmasını önleyebildiği gibi, davalının daha büyük yanlışlar 
yapmasını da önlemektedir. Buna karşın otoriter rejimlerde 
görülebilecek bir anlayışla; hukuk devletinde “hukuka baş-
vuranlara hakaret edilmesini ve yargının ayak bağı olarak 
görülmesini” ibret ve kaygıyla izlemekteyiz...   

TOKİ kentsel, tarihsel ve doğal değerlerin yok edilmesi sü-
recinde son yıllarda başat rol oynamaktadır. Bundan dolayı 
Odalar, sivil-demokratik örgütler ve yurttaşlar TOKİ‘nin plan 
ve uygulamalarına davalar açmak zorunda bırakılmaktadırlar. 

Açılan davalar sonucunda “yağma” niteliğindeki plan karar-
ları yargı tarafından iptal edilmektedir. 

Bu kapsamda TOKİ‘ye ;

1)    Ataşehir Finans Merkezi,

2)    Mecidiyeköy Likör Fabrikası

3)    Seyrantepe 

4)    Halkalı Toplu Konut Alanı

5)    Kayabaşı Planları ile ilgili davalar açılmıştır.  

Son olarak TOKİ‘nin Ataköy sahillerini pazarlama çalışma-
larının yöre halkının açtığı davanın yargı tarafından dur-
durulması sonucunda; TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar‘ın 
bir hezeyan içersinde ve kamu yöneticiliğine yakışmayan bir 
şekilde mesnetsiz, yersiz, düzeysiz kimi açıklamalar yaptığına 
tanık olmaktayız.

Erdoğan Bayraktar, kamu vicdanını ve toplumsal duyarlılığı 
yok sayarak; İstanbul‘un değerlerine ihanet niteliğindeki 
kararlarının iptali için dava açan Odaları, sivil-demokratik 
örgütleri ve duyarlı yurttaşları “rüşvet” almakla suçlamak-
tadır.

Değerli basın emekçileri,

Şimdi TOKİ Başkanına soruyoruz: çalışmalarını son derece 
şeffaf bir şekilde ve özveriyle sürdüren duyarlı kuruluş ve 
kesimleri hangi hakla “rüşvet” almakla suçluyorsun? Bu da-
valar kapsamında hangi dava için hangi odamız sizden rüşvet 
istedi? Siz hangi odamıza rüşvet verdiniz? Size düşen görev 
söylediğinizi ya ispat ediniz, ya da istifa ediniz. 

Son günlerde basında yer alan haberlerde TOKİ de işlerin 
nasıl yürüdüğüne dair önemli bilgiler de yer almaktadır. 

İSTANBUL İKK: 
TOKİ BAŞKANI İSTİFA ETMELİDİR!

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’ın 11 Ekim 2009 tarihinde “Bize dava açanların 
derdi rüşvet” söylemi üzerine 10 Kasım 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.



54 birlik haberleri

Görünen o ki; bahsedilen konuyla ilgili fazlaca içli dışlı 
olmuşlardır. Aksi halde, kendi iş düzenleri ile köklü demok-
ratik gelenekleri, toplum nezdinde saygınlığı olan Odaların 
çalışmalarını karıştırmaz ve yapılan işlerin ne kadar yasal 
ne kadar şehircilik ilkelerine ne kadar kamu yararına uygun 
olduğu konusunda açıklama yaparlardı.

Değerli basın emekçileri,

TMMOB‘ye bağlı Odalar olarak TOKİ Başkanı Erdoğan 
Bayraktar‘ın haddini aşan bu açıklaması için hakkında dava 

açarken; bir kez daha kamuoyu önünde kendilerini özür 
dilemeye çağırıyoruz.  

Bu vesile ile bundan sonraki süreçte de yasalara, şehircilik 
ilkelerine, planlama tekniklerine ve kamu yararı gözetmeyen 
planlara karşı kararlı duruşumuzu ve İstanbul‘u savunmaya 
devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak 
isteriz.

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU

ADANA İKK 
TOPLANTISI YAPILDI

Adana İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Alaeddin Aras ve Maden Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Torun ‘un katılımıyla 18 Kasım 2009 
tarihinde yapıldı.

Toplantıya; Adana İKK Sekreteri Umut Çelik ‘in yanı sıra 
Kenan Sıkık(EMO), Ömer Çelik(EMO), Tuncay Özkul(-
EMO), Mehmet Mak(EMO), Can Sercem(EMO), Cem 
Eren(İMO), Volkan Engin(İMO), Melih Baki(JFMO), 
Murat Aklan(JFMO), İbrahim Aybirdi(JFMO), Mehmet 
Tatar(JMO), Sadettin Öğünç(KMO), Erdoğan Kaymakcı-
(MadenMO), Sabahatdin Sakatoğlu(MadenMO), Mehmet 

Aralarında TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun 
da yer aldığı Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından 
düzenlenen “Açlığa, Yoksulluğa, İşsizliğe ve Zamlara Hayır” 
mitinginde binlerce kişi AKP Hükümetini ve neoliberal 
politikaları protesto etti. 

Öğlen saatlerinde Gençlik Parkı önünde toplanan binlerce 
eylemci, “Açlığa, yoksulluğa, işsizliğe zamlara hayır”, “25 
Kasım‘da grevdeyiz” yazılı pankartlar açarak mitingin ger-

çekleştirileceği Kolej Kavşağı‘na yürüdü. Mitingde, Tertip 
Komitesi adına yapılan konuşmada; işten çıkarmaların 
durdurulması, çalışma saatlerinin kısaltılarak fazla çalışma 
uygulamasının yasaklanması, kamu istihdamının artırılması, 
eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinin parasız ve ka-
liteli olarak kamu tarafından sunulması, otomatiğe bağlanan 
zamların geri alınması, zenginleri kurtarma paketleri yerine 
emekçilerin ve yoksul halktan yana uygulamaların olması ve 
SSGSS Yasası‘nın iptal edilmesi talepleri dile getirildi.

Uygur(MadenMO), Devrim Alkan(MMO), İsmail Hakkı 
Korkmaz(MMO), Özlem Aytok(PeyzajMO), Yılmaz Erbi-
l(TMO), Haydar Şengül(ZMO), Berkemal Tuncer(ZMO) 
ve Savaş Arabacı(ZMO) katıldı.

ANKARA’DA 
“AÇLIĞA, YOKSULLUĞA, İŞSİZLİĞE VE ZAMLARA HAYIR MİTİNGİ”
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10 Kasım 2009 Salı

TMMOB Özelleştirme ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Gru-
bu toplantısı yapıldı. Toplantıya İlker Ertem, Bülent Akça 
(TMMOB) Mehmet Ali Uslu (Çevre Mühendisleri Odası) 

Mehmet Bingöl (Gıda Mühendisleri Odası) Zafer Sal (Jeofizik 
Mühendisleri Odası) Savaş Yılmaz (Jeoloji Mühendisleri Odası) 
Mehmet Besleme (Kimya Mühendisleri Odası) Nadir Avşaroğlu 
(Maden Mühendisleri Odası) Fatih Taşdöğen (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

18 Kasım 2009 Çarşamba

TMMOB LPG Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Bülent Akça (TMMOB) Burçak Karaman Uysa (Çevre Mü-
hendisleri Odası) Osman Özgün (Kimya Mühendisleri Odası) 

Cenk Lişesivdin (Makine Mühendisleri Odası) katıldı.

19 Kasım 2009 Perşembe

TMMOB HES Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 

24 Kasım 2009 Salı 

TMMOB Özelleştirme ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Gru-
bu toplantısı yapıldı. Toplantıya İlker Ertem, Bülent Akça 
(TMMOB), Mehmet Gölge (Çevre Mühendisleri Odası), 

Mehmet Bingöl (Gıda Mühendisleri Odası), Zafer Sal (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Savaş Yılmaz (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
Nadir Avşaroğlu (Maden Mühendisleri Odası), Bedri Tekin (Makine 
Mühendisleri Odası), Ü.Nevzat Uğurel (Şehir Plancıları Odası), 
Fatih Taşdöğen (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

03 Aralık 2009 Perşembe

TMMOB İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Alaeddin Aras, İlker Ertem (TMMOB), 
H.Nurhan Parlak (Elektrik Mühendisleri Odası), Haluk 

Orhun (Fizik Mühendisleri Odası) Fatih Akın Kurt (İnşaat Mü-
hendisleri Odası), Bahadır Ekizer (Jeofizik Mühendisleri Odası), 
Müjdat Aydın, Halil Kutlu (Kimya Mühendisleri Odası), Mehmet 
Torun (Maden Mühendisleri Odası) Bedri Tekin, Mustafa Yazıcı 
(Makine Mühendisleri Odası) ve Burhan Harmankaşı (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

22 Aralık 2009 Salı

HES Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya A.Deniz 
Özdemir, Bülent Akça (TMMOB) İsmail Küçük (Meteoroloji 
Mühendisleri Odası), Necati İpek, Cengiz Göltaş  (Elektrik 

Mühendisleri Odası) Gökhan Marım (İnşaat Mühendisleri Odası)  
Ali Burak Yener (Jeoloji Mühendisleri Odası), Serdar Ertan (Jeofi-
zik Mühendisleri Odası), Hasan Koç (Kimya Mühendisleri Odası), 
Koray Tuncer (Makine Mühendisleri Odası) katıldı.    

Kasım
-Aralık

 2009

Çalışma Grupları

Güncesi

TMMOB’ye bağlı Odaların 
Genel Kurul tarihleri 
belirlenmeye başladı.

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
Çoğunluklu       20-21 Mart 2010
Çoğunluksuz    27-28 Mart 2010

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
Çoğunluklu       19-21 Mart 2010
Çoğunluksuz    26-28 Mart 2010

FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
Çoğunluklu       20-21 Şubat 2010
Çoğunluksuz    27-28 Şubat 2010

İÇMİMARLAR ODASI
Çoğunluklu       20-21 Mart 2010
Çoğunluksuz    27-28 Mart 2010

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
Çoğunluklu       5-7 Mart 2010

Çoğunluksuz    12-14 Mart 2010

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
Çoğunluklu       3-4 Nisan 2010

Çoğunluksuz    10-11 Nisan 2010

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
Çoğunluklu       27-28 Şubat 2010

Çoğunluksuz    6-7 Mart 2010

MİMARLAR ODASI
Çoğunluklu       9-10-11 Nisan 2010
Çoğunluksuz    16-17-18 Nisan 2010

ŞEHİR PLANCILARI ODASI
Çoğunluklu       27-28 Şubat 2010

Çoğunluksuz    6-7 Mart 2010

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI
Çoğunluklu       6-7 Mart 2010

Çoğunluksuz    13-14 Mart 2010
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