


2 birlik haberleri
Mart-Nisan 2009/Sayı 125 3 

Mart-Nisan 2009/Sayı 125
birlik haberleri

İÇİNDEKİLER
Onbinler 1 Mayıs’ı Kutladı    

TMMOB 40. Dönem II. Danışma Kurulu Toplandı

Basın Açıklamaları 

TMMOB Etkinlikleri

Oda Etkinlikleri

İKK’lardan

TMMOB Çalışma Grupları Güncesi

TMMOB 
Birlik Haberleri Bülteni

Mart-Nisan 2009/Sayı 125, 
Ayda bir yayımlanır; 
Yaygın süreli yayın

Yönetim yeri: 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Selanik Cad. No:19/1 Yenişehir 06650

ANKARA
Tel: (312) 418 12 75 Faks: (312) 417 48 24

web:http://www.tmmob.org.tr   
e-posta:tmmob@tmmob.org.tr

TMMOB Adına Sahibi: Mehmet Soğancı
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: N.Hakan Genç

5.500 adet basılmıştır. Üyelerine parasız dağıtılır.

Baskı:
Başak Matbaacılık 

Macun Mah. Anadolu Blv. No: 5/15 
Gimat/Yenimahalle/ANKARA  

Tel : (0312) 397 16 17 Faks: (0312) 397 03 17
Web: http://basakmatbaa.com

Baskı tarihi: 19.05.2009

3

12

16

18

35

42

45

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

14 Mart 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin “TMMOB Başkanı Mehmet 
Soğancı’ya sert cevap Ya İspat Et, Ya İstifa Et” başlıklı basın 
açıklaması ile TMMOB ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı aleyhine açtığı tazminat davası ile ilgili her türlü 
yasal işlemin yapılmasına,

+İvme dergisinin 6. sayısındaki TMMOB hakkında gerçek 
dışı ve hakaret içeren yazıların tekzip edilmesi ile ilgili yasal 
girişimlerin yapılmasına, 

NATO’nun kuruluşunun 60.yılı dolayısıyla Avrupa’da NA-
TO’ya ve savaşa karşı yapılacak gösterilere paralel olarak 
Nisan ayı içerisinde İstanbul’da “NATO’ya ve Savaşa Hayır 
Platformu” tarafından yapılacak eylem ve etkinliklere katılım 
sağlanması konusunda TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu’nun görevlendirilmesine,

Türk Loydu Vakfı 50.Olağan Genel Kurulu’na Birliğimizi 
temsilen Muammer Yağız’ın katılmasına,

Üniversitelerin “Yazılım ve Bilişim Mühendisliği” Bölümü 
mezunlarının Elektrik  Mühendisleri Odası’na kaydolmaları-
na ve bu kararın TMMOB Genel Kurulu’na sunulmasına,

03 Nisan 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;

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

TMMOB 40. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda kabul edi-
len TMMOB 2008-2009 Dönemi Bütçe Uygulama Esasları 
Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereğince; TMMOB 2009 yılı 
gelir-gider bütçesinin 2.255.000 (ikimilyonikiyüzellibeşbin-
türklirası) TL, Odalar hissesinin 2.090.000 (ikimilyondok-
sanbintürklirası) TL olarak kabulüne,

Üniversitelerin “Otomotiv Mühendisliği” Bölümü ve “Ma-
kina ve Üretim Mühendisliği” Bölümü mezunlarının Ma-
kina  Mühendisleri Odası’na kaydolmalarına ve bu kararın 
TMMOB Genel Kurulu’na sunulmasına,

Karadeniz Ereğli’de İlçe Koordinasyon Kurulu kurulmasına 
ve Odalardan İlçe Koordinasyon Kurulu’na katılacak tem-
silcilerin isimlerinin istenmesine, 

karar verildi.
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ANKARA
Ankara’daki 1 Mayıs kutlamaları için sabah saatlerinden iti-
baren Gar Binası önünde toplanılmaya başlandı. Emekçiler 
saat 13.30’da mitingin yapılacağı Sıhhiye Meydanı’na yürü-
yüşe geçti. Yol boyunca, “Her yer Taksim, her gün 1 Mayıs”, 
“Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, 
“Krizin bedelini emekçiler ödemeyecek” sloganları atıldı. 

On binin üzerinde emekçinin toplanmasıyla başlayan miting-
de önce devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda 
bulundu. Tertip Komitesi adına KESK Ankara Şubeler Plat-
formu Dönem Sözcüsü Satı Burunucu Çalı, Türk-İş’e bağlı 
Yol-İş Teşkilatlandırma Sekreteri Fahri Yıldırım, KESK MYK 
Üyesi Adnan Gölpunar, TMMOB Ankara İKK Sekreteri Ra-
mazan Pektaş’ın konuşmaları ile devam eden miting, Grup 
Günyüzü konseri ile son buldu. 

İSTANBUL

Günlerdir süren tartışmalar sonrası, 1 Mayıs Taksim’de kit-
lesel katılımla kutlandı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 
yaklaşık 5 bin kişiden oluşan korteji Taksim Meydanı’na çık-
mayı başardı. Güvenlik güçlerinin korteje katılımı engellemek 
için ara sokaklara yağdırdığı gaz bombalarına karşın “makul 
sayıda” 5.000 bin kişi DİSK Genel Merkezi’nin önünden 
yürüyerek Taksim Meydanı’na ulaştı. Emekçiler, “İşte Tak-
sim, işte 1 Mayıs” ve “Direne direne kazandık” sloganlarıyla, 
büyük bir coşkuyla Taksim Meydanı’na girdiler.

Taksim’deki kutlama için sabah saat 08.00’den itibaren 
DİSK Genel Merkezi önünde toplanılmaya başlandı. DİSK 
Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel Başkanı Sami 
Evren, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TTB Merkez Konsey Başkanı Gençay Gürsoy’un öncülük 
ettiği kortej saat 10.00’dan itibaren Pangaltı’dan Taksim’e 
yürüyüşe geçti. 

Ara sokaklardan katılımı engellemek için güvenlik güçlerinin 
yoğun olarak kullandığı gaz bombaları, kortejdekileri de 
etkiledi. Ara sokaklarda kalan emekçilerin de korteje 
katılabilmesi için, zaman zaman yürüyüş durduruldu. 

Yabancı sendika temsilcilerinin de yer aldığı Taksim 
kutlamalarında DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve 
KESK Genel Başkanı Sami Evren birer konuşma yaptılar.

İZMİR

İzmir’de Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda KESK, Türk-İş 
ve TMMOB İzmir İKK tarafından düzenlenen miting on 
binlerce emekçinin katılımıyla gerçekleşti. 

Mitingde Türk-İş Bölge Temsilcisi Mustafa Kundakçı, Bele-
diye-İş 2 No’lu Şube Başkanı Ahmet Mutoğlu, KESK İzmir 
Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ergün Demir, TMMOB 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan Çiftçi ve 
Genel İş 3 No’lu Şube Başkanı Cafer Konca birer konuşma 
yaptı.

ON BİNLER 
1MAYIS’I 
KUTLADI

1 Mayıs İşçi Bayramı tüm Türkiye’de alanlarda kutlandı. 
Krize, işsizliğe, ekonomik politikalara karşı protestoların öne 
çıktığı 1 Mayıs kutlamalarına TMMOB üyeleri de geniş 
katılım sağladı. 
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Bugün 15 Nisan. Ülkemizin saygın emek ve meslek örgütle-
rinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasal partiler ve siyasi 
çevre temsilcilerinin bugün burada bulunmasının nedeni, 
15 gün sonra bu alanda kutlamak üzere toplanacağımız 
“Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” olan 
1 Mayıs’a ilişkin hazırlıklarımızı ve görüşlerimizi sizlerin 
aracılığıyla kamuoyuyla paylaşma isteğidir. 

Avusturalya’dan Kuzey Kutbu’na, Afrika’dan Asya’ya, Ameri-
ka’dan Avrupa’ya yüzmilyonlarca emekçi sömürüsüz, baskısız 
ve savaşsız bir dünya özlemini haykırıyor. Ve 15 gün sonra 
tüm dünya kentlerinin en merkezi alanlarında olduğu gibi bu 
alanda da onbinlerce emekçi taleplerini ve özlemlerini dile 
getirecek; bayramlarını en güzel biçimiyle kutlayacaklar.

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu şey demokratikleşmedir. Bu an-
lamda Taksim’de olmak “inatlaşma” değil demokrasi mücade-
lesinin olmazsa olmazlarındandır. Çünkü Taksim Meydanı 36 
insanımızın katledildiği 1 Mayıs 77 Katliamı’nın ardından 1 
Mayıs’la özdeşleşmiş; 1 Mayıs Meydanı olmuştur. Emekçilere 
yapılan en kanlı saldırı bu alanda gerçekleşmiştir. Bu bir sem-
bol değil bedelini etimizle, kanımızla, gözyaşımızla ödediğimiz 
bir tarihtir. Bu nedenle Taksim 1 Mayıs Alanıdır. 

16 Mart 1978’de İÜ. Eczacılık Fakültesi’nde 7 öğrencinin 

katledilmesinin, Maraş, Çorum katliamlarının ve 12 Eylül 
askeri darbesine uzanan ortamın yaratılmasında 1 Mayıs 1977 
katliamının önemli bir kilometre taşı olduğu açıktır. “Her 
konunun tartışıldığı” ve yavaş yavaş dosyalarının açıldığı 
koşullarda 1 Mayıs 1977 katliamından hiç söz edilmemesi 
manidardır. 

30 yıldır hükümetler 12 Eylül darbecilerinin yarattığı hu-
kuka sadık kalarak 1 Mayısları yasaklamışlardır. Emekçiler 
uğradıkları, baskılara, tehditlere, cinayetlere, kışkırtmalara, 
katliamlara rağmen 1 Mayıs’larına sahip çıkmışlardır.

1 Mayıs 1977 katliamının açığa çıkarılması ve unutturulma-
ması için de Taksim kararlılığımız sürmektedir. Bu nedenle 
bizler, İstanbul’da 1 Mayıs’ı Taksim dışında başka bir alanda 
kutlamama kararlılığındayız.

120 yıl önce 8 saatlik çalışma günü kazanıldığı halde bugün 
ülkemizde 12-14 saatlik çalışma süreleri devam etmektedir. 
Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve insanca yaşanacak 
bir ücret için verilen ve verilecek mücadeleler, işçi sınıfının 
uluslararası dayanışmasının simgeleştiği gün olan 1 Mayıs’la 
anlamını bulmaktadır.

Bugün 1 Mayıs’ın tatil ilan edilmek istenmesi emekçiler için 
önemli bir kazanımdır. Kararı çok gecikmiş bir adım olarak 
değerlendiriyoruz. Kimse bu karardan yola çıkarak atılan 

1 MAYIS 2009 HAZIRLIKLARI İÇİN 
TAKSİM’DE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI…

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin olarak 15 Nisan 2009 tarihinde Taksim Gezi Parkı 
girişinde bir basın açıklaması yaptı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK Genel Başkanı Sü-
leyman Çelebi, KESK Genel Başkanı Sami Evren, TTB Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy, sendika, emek ve 
meslek örgütlerinden yöneticiler ve 1 Mayıs 2009 katılımcılarının yer aldığı basın açıklamasında ortak metin Süleyman 
Çelebi tarafından okundu.
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adımın emekçilere bahşedilen bir lütuf olduğunu düşün-
memelidir. Atılan adım, 30 yıl önce gasp edilmiş bir hakkın 
onlarca yıldır emekçilerin sürdürdüğü ısrarlı mücadelenin 
ödediği bedellerin sonucunda iadesidir.

1 Mayıs dünyada 167 ülkede çeşitli isimler altında birlik, mü-
cadele ve dayanışma günü olarak “bayram” havasında, kent-
lerin en merkezi alanlarında ve yasaksız kutlanmaktadır.

Ülkemizde 1 Mayıs önündeki engellerin kaldırılması, 1 Mayıs 
1977 katliamının ortaya çıkarılması için de yeni imkânların 
yaratılmasına katkı sağlayacaktır. Bu konuda cesaretle adım 
atılarak, 1 Mayıs 1977’de yaşanan katliamın aydınlatılması 
ve sorumlularının yargılanması için TBMM Araştırma Ko-
misyonu bir an önce kurulmalıdır.

Siyasal iktidarı ve İstanbul Valiliği’ni bu uluslararası günün 
emekçilere yakışır bir şekilde kutlanabilmesi için göreve da-
vet ediyor; yasakçı bir inatlaşma değil, demokratikleşme ve 
ülkemizin aydınlık geleceği konusunda özgürlükçü bir tavır 
sergilemeye çağırıyoruz.

Bugün ülkenin ekonomik ve siyasi olarak içinden geçtiği has-
sas süreçte, her zamankinden daha fazla barışa ihtiyaç vardır. 
Bu konuda da siyasi iktidarı, barış ortamına zarar verecek her 
türlü davranış ve operasyonlardan vazgeçmeye ve toplumsal 
barışa karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.

İstanbul’da birçok etkinliğe açık olan Taksim Alanı’nın işçile-
re ve 1 Mayıs’a kapatılmasındaki çifte standartın kaldırılması 
için Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve siyasi parti 
grup başkanları nezdinde girişimler sürdürülecektir.

Ayrıca Taksim’de yapılacak 1 Mayıs kutlamaları uluslararası 
bir önem taşımaktadır. Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ra-
poru hükümeti barışçıl 1 Mayıs kutlamaları için sendikalarla 
diyaloga davet ederken, başta ITUC ve ETUC olmak üzere 
Avrupa sendikalarından yöneticilerin de bulunduğu çok sa-
yıda sendikacı ve Avrupa Parlamentosu’ndan milletvekilleri 
1 Mayıs günü aramızda olacaktır.

Değerli Basın Emekçileri

2009 1 Mayıs’ına hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 1 
Mayıs’a kadar yapılacak etkinlikler ise şöyledir:

15-30 Nisan tarihleri arasında işyerlerinde, iş havzalarında 
ve semtlerde 1 Mayıs örgütlenmesi ve etkinlikleri sürdürü-
lecektir.

24 Nisan’da İstanbul’da Genel Başkanların “Krize Karşı 
Emek Paketi”ni kamuoyuyla paylaşacakları bir basın top-
lantısı yapılacaktır.

25 Nisan’da Emek Haftası başlatılacaktır. Bu çerçevede, 1 
Mayıs’ın özgürce kutlanması ve Taksim’in emekçilere açılması 
talepleriyle tüm illerde kitlesel yürüyüşler ve basın açıkla-
maları yapılacaktır. İstanbul’da bu etkinliklere sanatçılar da 
destek verecektir.

27 Nisan’da, hazırlıkları tamamlanan ve yerini sonradan 
bildireceğimiz bir fotoğraf sergisi düzenlenecektir.

29 Nisan’da ise anmalar yapılacaktır.

Herkesi 2009 1 Mayıs’ında Taksim 1 Mayıs Alanı’ndaki 
kutlamalara bekliyoruz. Katıldığınız için hepinize teşekkür 
ediyoruz.
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28.04.2009 tarihinde, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
örgütlerini temsilen, Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah 
Gül ve TBMM Başkanı Sayın Köksal Toptan ile 1 Mayıs 
gündemli görüşme yapılmıştır.

Sendikaların ve meslek örgütlerinin kendi taleplerini 
ifade etmelerinin demokratik bir hak olduğu ve siyasi 
iktidarların bu hakkı güvence altına almaları gerektiği 
özellikle vurgulanmıştır.

1 Mayıs’ın 100. yılının 2009 1 Mayıs’ına denk gelmesi 
emekçiler açısından önemlidir. 100. yılımızı kutlarken 
emek ve dayanışma gününün tatil ilan edilmesi, yıllardır 
sürdürdüğümüz ısrarlı talebin karşılanması bizleri mutlu 
etmiştir. Demokratik mücadelelerin başarısının, toplumun 
demokratikleşmesine katkı sunduğu unutulmamalıdır. 
Ayrıca, 1 Mayıs’ı özüne uygun kutlayabilmek, hem 
Türkiye’nin demokrasi yolunda ilerlemesine, hem de 

Türkiye’nin demokratik görüntüsüne katkı sağlayacaktır.

Ülkemizde 2009 1 Mayıs’ı, 100. yılı nedeniyle 50’ye yakın 
ilde yaygın bir şekilde kutlanacak, emekçiler taleplerini 1 
Mayıs kürsüsünden ifade edecektir. 

“1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü”nün, 
bayram havasında geçmesi bizim en önemli arzumuzdur. Bu 
konu, Sayın Cumhurbaşkanına ve Sayın TBMM Başkanına 
da ifade edilmiştir.

Taksim’de 1 Mayıs kutlamasının inatlaşmaya dönüşmesini 
asla istemediğimiz kendilerine açıkça belirtilmiştir.

Demokratik ülkelerde, demokrasinin gereği talep edilen 
haklı istekler, siyasi iktidarlar tarafından karşılanır.

Bizim 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak istememiz de 
demokratik, meşru ve haklı bir taleptir. Bu konuda 
hükümetin, siyası iktidarın adım atması yönündeki 
talebimiz, Sayın Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanına 

DİSK, KESK, TMMOB, TTB 
1 MAYIS KUTLAMALARI İÇİN 

CUMHURBAŞKANI VE 
TBMM BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel 
Başkanı Sami Evren, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Genel Sekreteri 
Eriş Bilaloğlu “1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mü-
cadele Günü”nün Taksim’de kutlanabilmesi için 28 
Nisan 2009 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
ve TBMM Başkanı Köksal Toptan ile görüştü. 

Görüşme sonrası TMMOB’de düzenlenen bir basın 
toplantısıyla konuya ilişkin gelişmeler basın mensupla-
rına aktarıldı. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 
KESK Genel Başkanı Sami Evren, TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi İlker Ertem ve TTB Merkez Konseyi Üyesi 
Altan Ayaz’ın katıldığı basın toplantısında 4 örgüt adına 
ortak açıklama DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi 
tarafından okundu.
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aktarılmıştır. 

Ülkemizde milyonlarca kişinin işsiz kaldığı, gelir 
dağılımındaki adaletsizliğin giderek arttığı bugünlerde, 
Bizler emekten ve demokrasiden yana örgütler olarak 1 
Mayıs’ta birlik ve beraberliğimizi korumak zorundayız.

2009 1 Mayıs’ında ortaya çıkan bölünmüşlük görüntüsü 
bizleri rahatsız etmektedir. Biz; DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB olarak haklı taleplerimizi savunarak, 
sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazırız. Önemli olan 
emeğin haklı, meşru mücadelesidir. Taksim ısrarımız 
da 1977 katliamını yapanların açığa çıkartılması, 
üzerinin örtülmemesi için önemli ve haklı bir taleptir. 
Bundan feragat etmenin hiçbir demokratik örgüte yarar 
getirmeyeceği inancındayız.

Ayrıca, bu talepler sadece dört örgütün değil, toplumun 
önemli bir kesiminin talepleridir. Biz, bu konuda toplumun 
vicdanının sesiyiz.

Tüm bu görüşlerimiz, bugün yaptığımız görüşmelerde 
Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Meclis Başkanına ifade 
edilmiştir. Kendileri de bu gerginlik ve kaos ortamından 
rahatsız olduklarını belirtmişler ve konunun çözüme 
ulaştırılabilmesi için görüşlerimizi ilgili makamlara 
ivedilikle ileteceklerini ifade etmişlerdir.

Bizler yararlı gördüğümüz bu görüşmelerimizin 1 Mayıs 
kutlamalarına önemli katkı sunacağına inanıyoruz.

DİSK- KESK- TMMOB-TTB

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘nin 50 yılı aşan 
birikimi, özellikle 1970‘li yıllarda şekillenen emekten ve 
halktan yana çizgisi bugün de TMMOB‘nin mücadelesinin 
temelini oluşturmaktadır. 

1973-1980 yılları arasında TMMOB Başkanlığını yapmış 
Teoman Öztürk‘ün “Yüreğimizdeki insan sevgisini 
ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp 
atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin 
ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak 
için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve 
kararlıyız” sözleri hala yolumuzu aydınlatmaktadır. TMMOB, 
emekten ve halktan yana mücadelesini, demokratik ve 
bağımsız bir Türkiye yaratılması yönündeki çalışmalarını 
aynı kararlılıkla sürdürmektedir. 

1 Mayıs da bu mücadelenin yükseldiği günlerden biridir. 
Neoliberal sistemin çöküşünün, “yeni dünya düzeni” 
teorilerinin sınıfta kalışının yaşandığı günümüzde; 
kapitalist küreselleşmenin krizinin faturasının emekçilere 
kesilmeye çalıştığı bir dönemde, işçi sınıfının mücadelesinin 
yükseltilmesi açısından bu 1 Mayıs‘ın ayrıca önemli 
olduğuna inanıyoruz. Emekçiler, “1 Mayıs İşçi Bayramı”nda 
işten atmalara, düşük maaş artışlarına, yoksulluğa, işsizliğe, 
zamlara ve anti demokratik uygulamalara karşı yurdun dört 
bir yanında seslerini yükseltecekler. 

Tavrını emekten ve halktan yana koyan TMMOB, her 1 
Mayıs‘ta olduğu gibi bu yıl da emek-meslek örgütleri ile omuz 
omuza alanlarda yerini alacak. 1977 1 Mayıs‘ında Taksim‘de 
olan, 2007 yılında, 77 katliamının 30‘uncu yıldönümünde 
Taksim‘e çıkılmasında önemli bir rol oynayan TMMOB, bu 
yıl da başta Taksim olmak üzere tüm kentlerde alanlarda 
olacak. 

2007 1 Mayıs‘ı, politik olarak çok önemli bir gündü. TMMOB, 
İstanbul‘da Taksim‘e çıkma kararı alan ilk örgütlerden biriydi 
ve alınan ortak kararlar doğrultusunda hareket etti. 2007 1 
Mayıs‘ı ‘77‘de katledilen insanların anılması bağlamında da 
özel bir yere sahip. 

Bu yıl ise Türkiye‘de kutlanışının 100‘üncü yılı olması 
dolayısıyla 1 Mayıs ayrı bir önem taşıyor. Bu nedenle emeğin 
bayramının bu yıl çok daha coşkulu kutlanması gerekiyor.

TMMOB, 1 Mayıs‘ta tüm örgütlü gücüyle birlikte Türkiye‘nin 
tüm kentlerinde alanlarda olacak. Kapitalist küreselleşmenin 
krizinin faturasının bize, emekçilere, ücretiyle geçinenlere, 
yoksullara, alttakilere çıkarılmasına izin vermemek için 1 
Mayıs‘ta tüm örgütlü yapımızla alanlarda olacağız. 

1 Mayıs, uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gönüdür. 
TMMOB bunun anlamını bilmektedir. Sorumluluğunun 
gereğini 1 Mayıs 2009‘da da yerine getirecektir.

BİRGÜN GAZETESİNDE YAYIMLANAN 
“EMEK MESLEK ÖRGÜTLERİ VE 1 MAYIS” YAZILARI KAPSAMINDA

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
MEHMET SOĞANCI’NIN VERDİĞİ DEMEÇ 

18 NİSAN 2009 TARİHLİ BİRGÜN GAZETESİNDE YAYIMLANDI
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BASIN AÇIKLAMASI
Değerli Basın Emekçileri, 
Sevgili mücadele arkadaşlarım, 

Değerli emek ve meslek örgütü, siyasi partiler temsilcileri, 
işsizler, emekliler, gençler, kadınlar! 

Hepinizin bildiği gibi bu yıl Türkiye‘de 1 Mayıs‘ın yüzüncü 
yılını kutluyoruz. Bundan tam bir asır önce Üsküp ve Sela-
nik‘te kadın ve erkek emekçilerin başlattığı geleneğe sadık 
kalarak bu yıl da emekçiler 1 Mayıs‘ta ülkeyi bir şenlik yerine, 
özgürlüğün ve kardeşliğin egemen olduğu bir bayram yerine 
çevirme arzusundadırlar.

1 Mayıs emekçiler için bir yılın muhasebesinin ortaya 
konduğu, emekçilerin toplumsal, siyasal taleplerinin billur-
laşarak yüksek sesle dile getirildiği; birliğin, dayanışmanın 
ve mücadele arzusunun paylaşıldığı en önemli gösteridir. 
Bir ülkede 1 Mayıs‘ın kutlanış biçimine bakarak o ülkenin 
demokrasisi hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz. Bir ülkede 
1 Mayıs gösterisinde ortaya çıkan sloganlara bakarak o ülke 

emekçilerinin gündemini anlayabilirsiniz.

2009 1 Mayıs‘ında gündemimiz krizdir; işsizliktir, yoksulluk-
tur; demokrasi özlemidir ve halkların kardeşliğini bozucu po-
litikaların engellenmesidir. Bu gündeme ilişkin görüşlerimizi 
yaklaşımlarımızı ve taleplerimizi 1 Mayıs‘ta dile getireceğiz. 
Emekçileri kriz karşısında kendi kaderine terk eden siyasi 
iktidarı 1 Mayıs‘ta bir kez daha uyaracağız. Krize karşı önlem 
paketi adı altında birbiri ardına açıklanan ve sermaye kesimi-
nin kriz karşısında kollanmasından başka bir anlamı olmayan 
paketlere karşı yarın saat 12:00‘de DİSK, KESK, TTB VE 
TMMOB “Emek Paketi” taleplerini açıklayacaktır.

1 Mayıs‘ta Taksim‘de olacağız!

Değerli Basın Emekçileri,

Taksim konusunda 30 yılı aşkın süredir sürmekte olan ge-
rilimin nedeni hiç bir zaman emekçiler olmamıştır. Tersine 
gerilim her zaman devlet tarafından, hükümetler tarafından 
yaratılmıştır. Hükümetlerin Taksim konusundaki bu tutumu 
demokrasi dışı, otoriter bir devlet zihniyetinin sonucudur. 

EMEK HAFTASI KAPSAMINDA 
GERÇEKLEŞTİRİLMEK İSTENEN TÜNEL-TAKSİM YÜRÜYÜŞÜ

ENGELLENDİ

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyelerinin 1 Mayıs’ın özgürce kutlanması ve Taksim’in emekçilere açılması talebiyle 
yapmak istediği Tünel-Taksim yürüyüşüne kolluk kuvvetleri izin vermedi.

1 Mayıs‘ın Taksim‘de kutlanabilmesi için binlerce emekçi 25 Nisan 2009 Cumartesi günü saat 17:00‘de Tünel Tramvay 
Durağında toplanarak Galatasaray‘a yürümek istedi. Ancak yürüyüş kolluk kuvvetleri tarafından engellendi. Bunun 
üzerine dağılarak, Taksim Tramvay Durağında yeniden bir araya gelindi ve burada bir basın açıklaması yapıldı. 
TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Nail Güler, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalettin Küçük ve Gülay 
Odabaş ile TMMOB İstanbul İKK Tores Dinçöz‘ün ve çok sayıda TMMOB üyesinin katıldığı basın açıklamasında 
ortak metin KESK Genel Başkanı Sami Evren tarafından okundu. 
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Emek Paketi 
Hükümet ekonomik kriz karşısında paket üzerine paket 
açıklıyor. Ancak açıklanan paketlerin hiçbiri kriz karşısında 
emekçilerin yaşamını düzeltmeye, sefaletini azaltmaya yara-
mıyor, halkın derdine deva olmuyor. 

Şimdiye kadar hükümetin açtığı paketlerden lüks tüketimi 
teşvik çıktı, otomobil ithalatçısına destek çıktı, beyaz eşya 
üreticisine stok eritme imkânı çıktı. Ne var ki, emekçilerin 
günlük yaşamını temelden etkileyen konularda en ufak bir 
düzenleme çıkmadı.

Milyonlarca yurttaşımız açlık ve yoksulluk sınırının altında 
bir yaşama mahkûm edilmişken; yüz binlerce emekçi işinden 
aşından edilmişken hükümetin bu paketleri sadece sermaye 
kesimini kolluyor, onları destekliyor. Oysa krize sebep olan 
onlardır. Onların azgın kâr hırsıdır, en temel insani ihtiyaçları 
bile pazar haline getirme arzularıdır. 

Kriz‘in Ağırlığı Emekçilerin Üzerine Biniyor

Emekçiler bu krize sebep olmamışlardır. Ancak sebep olma-
dıkları krizin yükünü taşımaya zorlanıyorlar. İşlerini kaybedi-
yorlar, gelecek umutları ellerinden alınmak isteniyor. 

Bugün kriz karşısında emekçileri, işsizleri, yoksulları, gençleri, 
çiftçileri, emeklileri, ev kadınlarını, tüm ezilenleri koruyacak 
bir pakete ihtiyaç var; emeğin paketine ihtiyaç var:

Biz bu ülkenin aydınlık, namuslu, emeğiyle geçinen insanları, 
üreten, var eden, yaşatanları, ülkenin gerçek sahipleri ola-
rak hazırladığımız “EMEK PAKETİ”Nİ kamuoyuna sunmak 
istiyoruz.

IMF ile anlaşma yapılmamalı, ilişkiler kesilmelidir.

İşsizlik fonunun süresi ve kapsamı genişletilmeli amacına 
uygun olarak kullanılmalıdır. 

İşsizlerin sağlık giderleri kamu tarafından karşılanmalıdır. 

Çalışanlardan alınan ilaç katkı payları ve muayene katılım 
ücreti uygulamasına son verilmelidir.

Açlık sınırının altında yaşamak zorunda kalan insanlarımıza 
“yurttaşlık ücreti” ödenmelidir.

Temel tüketim, gıda maddeleri ve ilaçda KDV kalıcı olarak 
kaldırılmalıdır.

Ulaşım ücretleri ucuzlatılmalı, doğalgaz ve elektrik zamları 
geri alınmalıdır. 

İşsizlerin gaz, elektrik, su vb. giderleri devlet tarafından 
karşılanmalıdır. 

Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı, çalışanlardan alınan gelir 
vergisi 10 puan indirilmelidir.

Ücret kaybı olmaksızın çalışma günü 7 saate indirilmelidir.

Emekçilerin reel kayıpları karşılanmalıdır.

Başta Kürt sorunu olmak üzere toplumsal sorunların barışçı 
demokratik temelde çözümü esas alınmalıdır.

Özgürlükçü, eşitlikçi, çok kültürlü, çok kimlikli toplumsal 
dokumuzu yansıtan demokratik bir anayasa yapılmalıdır.

Emek paketi kapsamında alınması talep edilen önlemler 
için ülkenin kaynakları vardır. Krize neden olan sermaye 
hareketlerinin vergilendirilmesi, silahlanma harcamalarının 
kısılması, dış borç ödemelerinin durdurulmasından elde 
edilecek kaynak, işsizliği önlemeye, istihdamı arttırmaya, 
yoksullukla mücadeleye ayrılmalıdır. 

Siyasi iktidar emekçilerin ortaya koyduğu bu talepleri ciddi-
ye almalı, gereğini yapmalıdır. Ülkeyi, işsizliğin, yoksulluğun 
pençesinden kurtarmanın; demokratik, eşitlikçi ve özgür bir 
toplumsal düzen yaratmanın başka bir yolu yoktur.

EMEK PAKETİ 
AÇIKLANDI

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB krize karşı 
Emek Paketi’ni 26 Nisan Pazar günü İstanbul’da 
Eğitimsen 3 no’lu Şube’de düzenlenen bir basın 
toplantısıyla kamuoyuna açıkladılar. TMMOB 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Nail Güler’in katıldığı 
basın toplantısında açıklama KESK Genel Başkanı 
Sami Evren tarafından okundu.
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BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Emekçileri

Bizler uzun zamandan beri ülkenin içinden geçmekte olduğu 
ekonomik ve siyasal sorunları, emek ve demokrasiden yana 
güçlerle birlikte değerlendiren, nedenlerini sorgulayan, 
taleplerimizi ısrarla savunan, çözüm önerileri sunan örgütler 
olarak, toplumsal sorumluluğumuz gereği, kararlı ve inatçı 
bir mücadele azmiyle bugüne kadar açığa çıkan toplumsal 
tepkilerin vicdanı olduk. 

Emek ve meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, 
yani demokrasi güçlerinin varlık nedeni, geniş kitlelerin 
meşru ve haklı taleplerini doğru bir mücadele ekseninde 
pratik olarak da yükseltmektir. 

Demokratik hak ve özgürlükler mücadelesinde toplumsal 
dinamiklerin yerini; emek ve meslek örgütlerinin bu 
çerçevede mücadele birliğini hep önemsedik, bundan 
sonra da önemsemeye devam edeceğiz. 

1- İçinde bulunduğumuz ekonomik krizin halka yansıyan 
en çıplak yüzü, 1 milyona yakın emekçinin işten atılması 
olmuştur. Büyümenin durmasına, istihdam politikalarının 
yanlışlığına, siyasi iktidar tarafından açıklanan paketlerin 

emekçileri ve yoksul halkı daha da yoksullaştırmasına 
rağmen, neoliberal politikaların uygulanmasında 
ısrar edilmektedir. Ön aşamaları tamamlanmış olan 
ve önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen IMF 
anlaşmasıyla birlikte emekçilere ve halkımıza çok ağır 
faturaların kesileceği açıktır. 

Bizler, DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve diğer demokrasi 
güçleriyle birlikte ekonomik kriz henüz Türkiye’nin 
gündemine oturmadan uyarılarda bulunmuş; 29 Kasım’da 
Ankara’da 100 bin emekçiyle gerçekleştirdiğimiz büyük 
gösteriyle ilk anlamlı tepkimizi ortaya koymuştuk. 

15 Şubat’ta İstanbul’da DİSK, KESK ve TÜRK-İŞ 
öncülüğünde, meslek örgütlerinin ve demokrasi güçlerinin 
katılımlarıyla düzenlediğimiz mitingle bir kez daha geniş 
birlikteliklerle taleplerimizi yeniledik. Ülkenin dört bir 
tarafında yüz binlerce emekçiyle gerçekleştirdiğimiz büyük 
gösterilerle mücadeleyi yaygınlaştırdık.

Ne yazık ki bu haklı toplumsal tepkileri anlamak istemeyen 
siyasi iktidar, önerilerimizi ve taleplerimizi dikkate 
almadı.

2- Yerel seçimlerde ortaya çıkan sonuçlar da göstermiştir 
ki, iktidar partisinin uygulamalarına yönelik hoşnutsuzluk 

DİSK – KESK – TMMOB – TTB 
1 MAYIS DEĞERLENDİRMESİ YAPTI…

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel Başkanı Sami Evren, TMMOB Yönetim Kurulu II. 
Başkanı Nail Güler ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy, 5 Mayıs 2009 tarihinde DİSK Genel 
Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyerek, 1 Mayıs değerlendirmesi yaptı.
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%8’lik bir oy kaybıyla sandığa yansıtmıştır. Sokaktaki 
tepkilerin sandığa yansımasından ders çıkarması gereken 
iktidar, hem iktisadi açıdan, hem de siyasal açıdan ülkenin 
içine sürüklenmekte olduğu kaos ortamına çözüm üretme 
çabasından uzak durmaktadır. 

3- 12 Eylül’de tamamen gaspedilen 1 Mayıs ve tatil 
hakkımızın, emekçilerin ve emek dostlarının onlarca 
yıllık mücadeleleri sonucunda “Emek ve Dayanışma Günü” 
olarak iade edilmesi önemli bir kazanımdır. Emekçilerin 
ve halkımızın taleplerini her fırsatta dile getiren ve bu 
doğrultuda mücadele eden bizler, 2009 1 Mayıs’ında da 
emekten, kardeşlikten, barıştan, özgürlükten, eşitlikten 
yana, adaletli bir demokratik düzene duyulan ihtiyacın 
altını çizerek hazırlandık. Bunu yaparken emek örgütlerinin 
birliğini savunduk; emeğin evrensel değerlerini üretenlerin 
1 Mayıs gibi önemli bir günde, yönetenlere karşı ortak bir 
duruşla meydanlarda olmasının önemini dile getirdik. 
Ancak tarihsel birikimlerimizden gelen sendikal mücadele 
anlayışlarımızın örtüşmediği bir kez daha 2009 1 Mayıs’ında 
ortaya çıkmış oldu. 

Tartışmanın “Taksim Alanı”nda yapılacak kutlamalara 
kilitlenmesi, sürdürdüğümüz mücadelenin muhtevasının 
anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır. 32 yıldır 
sürdürülen bu mücadelenin bütünlüğü içerisinde Taksim 
Alanı’nın inatla emekçilere kapatılması başlıbaşına bir 
demokrasi sorunu haline gelmişti. 12 Eylül askeri darbesine 
uzanan ortamın yaratılmasında “1 Mayıs 1977 katliamı” 
önemli bir kilometre taşıdır. Bugüne kadar katliamdan 
sorumlu olanların açığa çıkarılması yolunda hiçbir çaba 
gösterilmemiş, hiçbir soruşturma yapılmamış, hiçbir dava 
açılmamış, aksine olayın üzeri örtülmeye ve toplumsal 
bellekten silinmeye çalışılmıştır. 

Türkiye, yaşadığı siyasi travmaların en önemlilerinden 
biri olan 1977 1 Mayıs katliamıyla yüzleşmediği sürece, 
ülkemizde demokrasi ve özgürlükler sorunu hiçbir zaman 
tam olarak çözülemeyecektir. İşte bu nedenle 1 Mayıs’ın 
Taksim’de kutlanması bir demokrasi sorunudur. Dolayısıyla 
bu basit bir yer tartışması değildir. Siyasi iktidarlar sorunun 
farkındadır. Aslında yasaklanan Taksim değil demokrasi 
mücadelesidir. İşte bu nedenle emek örgütlerinin birlikte 
tutum alması çok önemliydi.. 

4- 2009 1 Mayıs’ı bütün olumsuzluklara ve engellemelere 
rağmen, Taksim’de kutlanmıştır. Burada emeği geçen, 
katkı veren, bizlerle dayanışma içerisinde olan uluslararası 
sendikal harekete ve bizzat katılan temsilcilerine, 1 Mayıs 
kutlamalarında canla başla çalışan 70’e yakın meslek 
örgütü ve demokratik kitle örgütü temsilcilerine, siyasi 
partilerimizin temsilcilerine, milletvekillerine, aydınlara, 
sanatçılara teşekkür ediyoruz. 

Taksim’de 32 yıl sonra yeniden 1 Mayıs’ı kutlamanın 
heyecanını taşıyan bizler, konuyu bir “zafer kazanılması” ya 
da “bir alanın fethedilmesi” gibi ifadelendirmek istemiyoruz. 
Olay, demokrasi güçlerinin kararlı ve direngen tutum 
göstermesi sonucu, emeğin 1 Mayıs kürsüsünün Taksim 
Meydanı’na yeniden kurulmasıdır.

Emniyet güçlerinin saldırgan tutumu bu 1 Mayıs’ta da 
gerginliği ve çatışmaları büyütmüş ve istenmeyen bazı 
aşırılıklara yol açmıştır. Alana giremeyen ve girmeleri 
engellenen onbinlerce insana yönelik “orantısız güç” 
kullanan anlayışı bir kez daha kınıyoruz.

5- Krizin derinleşmesinin emekçilere yeni yükler getireceği 
kesindir. Bu nedenle siyasi iktidarın daha baskıcı, 
daha faşizan uygulamalara yönelmesi mümkündür. Bu 
durum bizlere daha fazla sorumluluk yüklemektedir. 
Ve sorumluluğumuzun güvencesi, bundan sonra da 
sürdürmekte son derece kararlı olduğumuz mücadeledir. 

Bizler açısından demokrasi dışı duruşlar ve tutumlar meşru 
değildir. Ne adına yapılırsa yapılsın, darbe ve darbeciyi 
övmek veya ona kitlesel destek oluşturmak demokrasiyle 
bağdaşmaz, bağdaştırılamaz. Darbeyi yapanların 
yargılandığı, yapmak isteyenlerin hesap verdiği, iktidar 
olanaklarının siyasal bir güce dönüştürülmediği, hukukun 
ve adaletin üstün olduğu gerçek demokratik bir ülkede 
yaşamayı özlüyoruz. 

Siyasi iktidarın parlamentodaki çoğunluğunu bir tek 
parti diktatörlüğüne dönüştürme hevesi ise bizleri 
kaygılandırmaktadır. Ülkenin gerçek ihtiyacı olan 
barış ortamını bozan şiddet, kan ve gözyaşını çoğaltan 
politikalardan vazgeçilerek demokrasi alanının 
genişletilmesi gerekliğine inanıyoruz. Kürt sorunun 
çözümünün gerginlikleri arttırmakla, silah ve şiddetle 
sağlanamayacağı artık belli olmuştur. Bu hassas konuda 
kardeşlik duygularını ortadan kaldıracak davranışlardan 
her kesim kaçınmalıdır. Parlamento sorunun çözümü için 
en meşru organdır. DTP’nin dışlanması ve baskı altına 
alınması çözüm değildir. 

Ülkemizin geleceği için eşit, özgür, demokratik bir 
anayasasın yapılması artık kaçınılmazdır. Bizler için iş 
aş ve barış mücadelesi her geçen gün daha da önem arz 
etmektedir. Örgütlerimiz daha kapsayıcı birlikler için çaba 
sarf derken aynı zamanda da ileriye yönelik bir mücadele 
programını en kısa zamanda örgütleyecektir. Bundan hiç 
kimsenin şüphesi olmasın bu duygularla hepimize kolay 
gelsin..

DİSK – KESK – TMMOB - TTB
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TMMOB 40. DÖNEM 
II. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 
ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB 40. Dönem 2. Danışma Kurulu 4 Nisan 2009 Cumartesi günü Ankara’da toplandı. İnşaat Mühendisleri 
Odası Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantısının gündeminde; TMMOB 40. Dönem 
çalışmalarının değerlendirilmesi, krizin yansımaları ve önümüzdeki süreçte krize karşı yürütülecek mücadele ile 29 Mart 
2009 yerel seçimleri sonuçlarının değerlendirilmesi bulunuyordu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 40’ıncı Dönemin ilk bir yılında yapılan çalışmalar hakkında 
verdiği bilgi ve açış konuşmasıyla başlayan toplantıda söz alan Danışma Kurulu üyeleri, gündem üzerine görüşlerini 
açıkladı.

Toplantıda sırasıyla; Serdar Harp (İMO), Ali Fahri Özten (HKMO), Musa Çeçen (EMO), Tarık Şengül (ŞPO), 
Emin Koramaz (MMO), Mehmet Torun (MADENMO), Dündar Çağlar (JMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Atakan 
Günay (GIDAMO), Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj MO), Tansel Timur (Gemi MO), Cemal Gökçe (İMO İstanbul Şb), 
Şevket Akdemir (Van İKK), Tevfik Özlüdemir (HKMO İstanbul Şb), İlhan Demiröz (Bursa İKK), Mehmet Özsakarya 
(MMO İzmir Şb), İdris Ekmen (Diyarbakır İKK), Erhan Karaçay (EMO İstanbul Şb), Ferdan Çiftçi (İzmir İKK), 
Çetin Durukanoğlu (Metalurji MO. İstanbul Şb), Tarık Öden (EMO), Kemal Zeki Taydaş (GIDAMO), Redife Kolçak 
(Peyzaj MO), Pınar Hocaoğulları (EMO İstanbul Şb), Kurtuluş Kaya (EMO İstanbul Şb), Remzi Erişler (MMO Bursa 
Şb), Recep Özmetin (GIDAMO), Tores Dinçöz (İstanbul İKK), İlter Çelik (MMO İstanbul Şb), Hüseyin Atıcı (MMO 
Adana Şb) konuştu. Danışma Kurulu üyelerinin konuşmalarından sonra Danışma Kurulu üyesi olmayan TMMOB 
üyelerine söz verildi.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
açılış konuşması şöyle: 

Sevgili Arkadaşlar,

Kapitalizm tarihinin en büyük bunalımlarından birisini 
yaşıyor. Kapitalist küreselleşmenin küresel krizinin dünyanın 
her yerini sarmaladığı günler içerisindeyiz.
Krizler kapitalizme içkindir. Teknik bir sorun, arızi bir durum 
olarak sunulmaya çalışılsa da, bu krizde, daha öncekiler gibi, 
kapitalizmin işleyiş yasalarından kaynaklanmaktadır.
Teknolojik yenilikler, emek sömürüsünün arttırılması, esnek 
üretim modeline geçiş, savaş gibi yöntemler, kapitalizmin 
son otuz yıldır, ekonomiyi büyütmeye ve sermayenin karını 
maksimize etmeye dönük politikaları olarak hayata geçirildi. 
Bütün bu yolların tıkandığı noktada bugünkü yapısal krizle 
karşılaşıldı. 
Finans sektörünün denetimsiz ve kontrolsüz büyüyüşü 
ekonomiyi büyük bir kumarhaneye dönüştürdü. Sorunda 
burada ortaya çıkmaktadır. Banka ve kredileri düzenleyen 
yasalar ‘küreselleşme süreci ile beraber’ sermayenin önündeki 
önemli engellerden birisi olarak ortaya çıkmış ve kapitalist 
devletler bu denetim haklarından vazgeçmişti. Sermayenin 
serbest dolaşımı ilkesi olarak ifade edilen durum bugün krizin 
de ana kaynaklarından biri oldu.
Ekonomik alandaki kriz, kapitalizmin yarattığı her anlamdaki 
eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri derinleştirecektir. Bu kriz salt 
iktisadi değil sosyal ve siyasal anlamda da bir buhranın 
kapısını aralamakta aynı zamanda yaşadığımız bu karanlık 
çağın değişebileceğine dair iyimserliğin ve umutların da 
kapısını daha güçlü bir biçimde aralamaktadır. 
Kriz anları sermaye sınıflarının bu saldırı ile birlikte, toplumsal 
çatışma dinamiklerinin billurlaştığı, sınıf çelişkilerinin 
keskinleştiği dönemlerdir. Sosyal ve siyasal istikrarsızlık 
bu çelişkiler içerisinden şekillenmektedir. Kapitalist 

merkezler krizin çözümünü emekçilerin, yoksulların daha 
fazla sömürülmesinde görüyor. Bugünlere toplanan G-20 
Zirvesi’nde de bir yanda “daha fazla kar diyenler” yer alırken, 
onların karşısında da sokaklarda “kar değil insan” diyenlerin 
başka bir yaşam arayışları yer alıyor. 
Kapitalist küreselleşme süreci ilk gerçek krizi ile sarsılıp 
neoliberal politikaların iflas bayrağı çekilmiştir. Bu dönemin 
faturası ise büyük bir yoksulluk ve işsizlik dalgası, gelir 
dağılımındaki eşitsizlik, dışlanma ve ötekileştirmedir. 
Zengin ve yoksul arasındaki uçurum o kadar büyümüştür ki 
zenginler kendilerini yoksullardan koruyarak kendi yaşam 
alanlarını kurarken toplumsal bir bölünme ve parçalanma 
gerçekleşmektedir. Brezilya’da Rio de Janerio’da zenginleri 
yoksullardan ayırmak için 17 milyon dolara mal olacak 3.5 
metre yüksekliğinde duvarlar örülmektedir. Küreselleşme bir 
sınırsızlaşmayı, bütünleşmeyi değil, aksine parçalanmayı ve 
ayrışmayı yaratmıştır. 
Dünyadaki bu değişim kuşkusuz Türkiye’nin geleceğinde 
de belirleyici olacaktır. 12 Eylül sonrası emperyalizmin yeni 
sömürü politikalarına göre şekillenmiş, küresel kapitalist 
sistemle bütünlenmiş olan bugünkü ekonomik ve sosyal 
yapılanma; içinde barındırdığı sorunlarla birlikte yeni 
sorunlar yaşamaya başlayacaktır. 
AKP, ‘kriz bizi teğet geçecek’ dese de ardı ardına yapılan 
zamlar, işten çıkarmalar ve IMF ile yeni bir stand-by 
anlaşmasının gündeme gelmesi, sermaye çevrelerinin krizi 
aşma gayretlerinin yönünü de göstermektedir. 
Emeğin haklarına yönelik yoğunlaşan ve yoğunlaşacak bu 
saldırılara karşı tepkiler ve dirençler de gelişmektedir. Bu 
durum yeni bir mücadele döneminin habercisi olduğu kadar 
düzen açısından da yeniden organize olma gereksinimini ortaya 
çıkarmıştır. Eşitsizlik ve adaletsizliğin bu denli yaygınlaştığı 
böylesi bir toplumsal yapının krizle birlikte uğrayacağı yıkıntı 
oldukça büyük olacaktır. Egemen sınıfların böylesi bir süreci 
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kendi çıkarları çerçevesinde sürdürebilmesinin yolu bir “milli 
mutabakat” ile birlikte baskıların yoğunlaşması, otoriter 
eğilimlerin güçlenmesi ve düzenin kontrolünde gerici-faşist 
akımın güç kazanması olacaktır. 
Sömürülen, yoksullaştırılan kitleler toplumdan, halktan, 
emekten yana mücadelelerin gerilediği bu dönemde 
cemaat-tarikat yapılarına akarak, düzen için bir emniyet 
noktası oluştururken aynı zamanda gericiliği güçlendirmiştir. 
Önümüzdeki dönemde de emekçi sınıfların ekonomik, sosyal 
sorunlarını siyaset sahnesine taşıyacak bir sınıf mücadelesi 
çizgisi gelişip güçlenmezse, emekçi halkın ve ülkemizin 
geleceği de bu karanlık içinde şekillenecektir. 
Diğer yandan Türkiye, ABD’nin Ortadoğu politikaları 
doğrultusunda bölgeye dönük bir model olarak 
biçimlendirilmektedir. ABD uzun zamandır içten içe 
yaşadığı ve bugünlerde dibe vuran ekonomik yapısını ayakta 
tutabilmek, evrenin efendiliğinin geleceğini güvence altına 
almak için son dönemde Ortadoğu’nun enerji kaynaklarını 
kontrol altına almak, aynı zamanda bu bölgeyi sömürüye daha 
açık hale getirmek için savaş ve işgale dayanan emperyal 
bir müdahale de bulunmaktadır. Bush’un sürdürdüğü kanlı 
savaş, Irak halkının tarihine ve geleceğine yönelik bu zalim 
saldırı bütün dünyada ABD’ye karşı tepkileri de yükseltti. 
Obama ise bu durumu da tersine çevirecek ekonomik krizin 
de önünü alabilecek ‘küresel bir umut’ imajı ile sunularak 
bu dönemin farklı olacağı izlenimi ile seçildi. Yeni Amerikan 
Yüzyılı projesi olarak ifade edilen ABD emperyalizminin 
Ortadoğu ve Asya’daki etkinliğinin gelişmesini öngören 
proje bugün Obama eliyle uygulanmaya devam etmektedir. 
Bugün gerçekleştirilen NATO toplantısının en önemli 
gündemi Afganistan ve Irak’a asker gönderilmesi, burada 
ABD işgalinin bu yolla sürdürülmesi olacaktır. Obama hafta 
başında da Türkiye’yi ziyaret ederek bölge açısından daha 
aktif bir tutum alınmasını isteyecektir. 
Emperyalizmin ülkemize biçtiği bu rol son zamanlarda 
iktidar çevresi tarafından ‘yeni Osmanlıcılık’ adı altında 
“ABD’ye kafa tutma, emperyal güç olma” gibi ideolojik 
bir şifre ile sunulmaya çalışılmaktadır. Oysa anlatılan 
şey ABD emperyalizminin işbirlikçiliğinden başka hiçbir 
anlama gelmemektedir. ABD politikalarının sonucu ise 
bölge haklarının birbirine düşman edilmesi, etnik ve 
dini bir ayrışmanın güçlenerek parçalanmasıdır. Ülkemiz 
açısından da böylesi bir tehlikenin ip uçları ve potansiyelleri 
mevcuttur. Böylesi kritik bir süreçte emekten, özgürlükten, 
halktan, demokrasi ve barıştan yana olan herkesin ABD 
emperyalizminin ülkemiz ve bölge üzerindeki tahakkümüne 
karşı ortak bir mücadele doğrultusunda barışı, kardeşliği ve 
bir arada yaşamı kıskançlıkla savunması bu toplumsal ve 
siyasal alanda güçlü bir gerçekliğe dönüştürmesi önemli bir 
sorumluluktur. 
Sevgili Arkadaşlar,
Bir yerel seçim yaşadık. Seçim sonuçları özetle AKP’nin tek 

parti iktidarına doğru gidişatının durdurulmuş olması, başka 
bir arayışın varlığının ortaya konulmuş olmasıdır. Toplumsal 
alandaki muhafazakarlaşma, devletin dinlemeden sokaktaki 
polis baskısına kadar her alanda yarattığı baskılanma, 
AKP’nin yukarıdan aşağıya bütün kurumları kendi kadroları 
ile düzenleme çabası toplumda da önemli bir tepkiyi açığa 
çıkardı. Seçimler değişmez bir gelişim çizgisinde görülen 
AKP’yi geriletirken aynı zamanda siyasal haritada köklü 
değişiklerin olabileceği yeni bir dönemin de kapısı aralanmış 
oldu. 
Bununla birlikte AKP karşısında emekten, yoksullardan, 
işçilerden yana bir seçeneğin henüz belirgin biçimde ortaya 
çıkmadığı da seçimin bir diğer gerçeğidir. Önümüzdeki dönem 
krizin etkilerinin daha fazla yaşanacağı, geçim sıkıntısının, 
açlığın, işten atılmalarının artacağı bir dönemdir. AKP 
çözümü bir IMF anlaşmasında ararken bizler emekçiler 
olarak emeğin en geniş mücadele cephesini kurarak krize 
karşı haklarımızı savunmak için IMF’siz bir Türkiye talebini 
yükseltmek zorundayız. Önümüzdeki yılların en önemli 
sorunu emekçilerin mücadelesinin örgütlenmesidir. AKP’nin 
temsil ettiği liberal muhafazakâr çizgiye karşı mücadele 
de ancak zengin-yoksul gerçekliğinin politikleştirilerek 
buna karşı adaletin ve eşitliğin, emekçi sınıfların kurtuluş 
mücadelesi olarak savunulması ile mümkün olabilir. 
Bu zalim düzeni karşısında emekçilerin, yoksulların kendi 
gelecekleri için mücadele ederek var olabilecekleri bir direniş 
kültürünün oluşturulması, sokakların ve hayatın her alanının 
bu kültürle yenilenmesi gereklidir. Çünkü fazla bir seçenek 
kalmamıştır ya bugünkü zifiri karanlığa mahkûm olacağız ya 
da hayatı mücadelemizin ışığıyla aydınlatacağız. 
Gün emperyalizme karşı bağımsızlık, özgürlük, adalet ve 
demokrasi için mücadele etme günüdür. Bütün bu zorlu 
mücadele sürecini yürütürken, tarihin yönünün dönmeye 
başladığı bu dönemde, kapitalizmi kendi gerçek krizine 
sürükleyebilecek olan tek şey eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, 
ve emekten yana bir mücadele ile mümkün olacaktır. Bugün 
her zamankinden daha fazla bir arada, omuz omuza mücadele 
etmeye, bu karanlığa ve sömürüye karşı mücadele ederek 
geleceği kazanmaya ihtiyacımız var. Biz biliyoruz, özgür ve 
güzel bir dünyayı yaratmanın tek yolu ortak mücadeleden 
geçmektedir.
Sevgili Başkanımız Teoman Öztürk’ün sözleri beynimizde: 
“Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve 
zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, 
bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, 
emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı 
güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.”
Evet sevgili arkadaşlar.
Yolumuz uzun.
Hepimizin yolu açık olsun.
Hepimize kolay gelsin arkadaşlar.
Yaşasın TMMOB,
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, NA-
TO’nun kuruluşunun 60. yıldönümü nedeniyle bir basın 
açıklaması yaptı.
II. Dünya Savaşı sonrası oluşan politik ayrımda, 9 Nisan 
1949’da Washington Antlaşması ile kurulan NATO (Kuzey 
Atlantik Antlaşması Örgütü - North Atlantic Treaty Orga-
nization) bu yıl 60. yılında. 
Antlaşmaya göre, üye ülkeler, ortak savunma için yetenek-
lerini geliştirmeyi, herhangi bir üyenin toprak bütünlüğü, 
siyasi bağımsızlık ve güvenliği tehlikede olduğunda bir araya 
gelmeyi ve herhangi birine saldırıldığında bu saldırıyı hepsine 
karşı yapılmış bir saldırı olarak kabul etmeyi taahhüt etmiş-
lerdir. NATO bir yandan bu savaş örgütü özelliğindeyken, 
diğer yandan toplumsal mücadelelere müdahale etmek için 
1950’li yıllarda İtalya’dan başlayarak bağlı ülkelerinde gizli 
“Özel Harekât” daireleri kurmuştur. Gladio adı ile anılan bu 
birimler ülkelerdeki toplumsal hareketler başta olmak üzere 
her tür muhalefete karşı bir önlem olarak oluşturulmuştur. Bu 
birimler aynı zamanda “Derin Devlet” kavramının da ortaya 
çıkmasında büyük rol oynamıştır. 
Türkiye NATO’ya 1952 yılında girdi. Türkiye’nin NATO 
üyeliği ABD’nin yeni sömürgecilik doğrultusunda askeri 

ve ekonomik yardımlarla sağladığı bağımlılık ilişkilerinin 
parçası olarak gerçekleşti. NATO 60’lı yıllardan itibaren 
anti-emperyalist mücadelenin karşısında gerici faşist örgüt-
lenmelerin yapılandırılmasında, 70’li yıllarda emekçi halka 
ve devrimcilere karşı yürütülen iç savaşın örgütlenmesinde 
önemli rol oynadı.
Bugün NATO, ABD’nin insani yardım, demokrasi ve özgür-
lüklerin savunulması adı altında yürüttüğü emperyalist işgal 
ve savaş politikalarının bir parçasıdır ve emperyalizmin savaş 
örgütüdür. Yugoslavya’da gerçekleştirdiği saldırıda binlerce 
sivili yaralaması ve öldürmesi, Afganistan’da binlerce sivili 
öldürmesi, NATO’nun gerçek yüzünü göstermektedir. 
Şimdi 60. yılında “kutlama” yapmak için buluşacaklarmış. 
Onlara karşı olanlar, savaşa ve emperyalizme hayır diyenler 
de dünyanın her yerinde başka bir buluşma gerçekleştirecek. 
TMMOB, “NATO’ya Hayır” diyenlerle, bunun için mücade-
le edenlerle, 4 Nisan’da insanlık için, barış için ve özgürlük 
için İstanbul’da Kadıköy’de olacak. 

TMMOB, “NATO’ya Hayır” demektedir.
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB “NATO’YA HAYIR!” DİYOR

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kadın haklarının kazanılma-
sında verilen mücadelenin simgeleştiği özel bir gün. 
Anayasa‘da yer alan “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 
ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” ifadesine 
karşın, kadınlar için; aile yaşamında, çalışma hayatında ve 
toplumda hak ettikleri eşit koşullar sağlanamamıştır. Yetersiz 
yasal düzenlemeler; kız çocuklarının okutulmamasına, töre 
cinayetlerinin devam etmesine, iş yaşamında kadın istihdamı-
nın engellenmesine olanak sağlayan düşünce ve önyargıların 
önüne geçememiştir. 
Ülkemizde üniversiteler bünyesindeki bölümlere kadın er-
kek ayırımı yapılmadan öğrenci alınmasına, iş kanunları ve 
ülkemizin de imza attığı Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik 
Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi‘ne 
karşın, özellikle kamu kurumlarında personel alım ilanlarına 
da yansıyan cinsiyet ayrımcılığı dikkat çekicidir. 
Ülkemizde kadın hakları kimi zaman “türban” tartışmalarına, 
kimi zaman şov dünyasından isimlerin magazin haberlerine 

indirgeniveriyor. Oysa bu ülkede, hala töre cinayetleri işleni-
yor, kız çocukları kendi rızaları olmadan babaları yaşlarında 
insanlarla evlendiriliyor, okuma hakları ellerinden alınıyor, 
okulları bitirenler iş hayatına erkek meslektaşlarıyla aynı ko-
şullarda başlayamıyor, eşit işe eşit ücret alamıyor. Yaşamın tüm 
alanlarında kadınlar yeterince temsil edilemiyor. 
Oysa biz biliyoruz ki; egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden 
cinsiyet ayrımcılığı çözülmeden özgür ve eşit bir toplum yara-
tılması mümkün değil. Kadınlar hayatın her alanında özgürce 
yer almadıkça, hayalini kurduğumuz, mücadelesini verdiğimiz 
“başka bir dünya”yı yaratmak da mümkün değil. 
TMMOB, ülkemizde ve tüm dünyada kadınların hak ve 
taleplerini elde etme mücadelelerini destekliyor. 
Dünyada ve ülkemizde tüm kadınların “8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü” kutlu olsun. 
Kadın erkek yan yana, omuz omuza, yaşamın her alanında! 
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” 
kadın haklarının kazanılmasında verilen mücadelenin simgeleştiği özel bir gün.

 Kadınlar hayatın içinde daha çok yer almadıkça
“başka bir dünya” mümkün olmayacaktır... 

“8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” KUTLU OLSUN
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Üç gündür devam eden Diyarbakır Kent Sempozyumunda 
örgütümüz kentlilerle birlikte kente, bölgeye ve ülkeye 
dair sorun alanları ve çözüm önerilerini birlikte tartıştık. 
Etkinliğimizi düzenleyen arkadaşlarımız Sempozyum 
sonuçlarını önümüzdeki günlerde kamuoyuna sunacak. 

Öte yandan sempozyuma katılım sağlayan ve bölgede 
örgütlü bulunan Diyarbakır, Van, Mardin, Şanlıurfa, Batman 
ve Tunceli İl koordinasyon Kurulu bileşenlerimiz ile bölgede 
gelişen gündemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. 
Değerlendirmelerimizi şimdi sizlerle paylaşıyoruz.

Türkiye’nin en önemli sorunu olan Kürt sorunu, hala en 
yakıcı haliyle ve çözümsüz bir şekilde varlığını sürdürmeye 
devam etmektedir. Son 25 yıllık zaman dilimi içerisinde 
sorunun barışçıl, demokratik yollarla çözülememiş olması, 
çözülmek istenmemesi sorunu kangrenleştirmiştir. 

Ülkeyi yönetenler Kürt sorununu basit bir güvenlik sorunu 
gibi algılayıp “terörle mücadele” adı altında yüz milyarlarca 
doları heba etmekten çekinmemişlerdir. Türkiye’de işsizlik, 
adaletsiz gelir dağılımı, yoksulluk, kalkınma gibi çok önemli 
sorunlar bulunmaktadır. Eğitim ve sağlık sektöründeki 
sorunlar yine çözülmeyi beklemektedir. Bütün bu sorun 
alanlarının çözümü için çok büyük bir maddi kaynak 
ayrılması gerekirken, milyarlarca dolar çatışmalara 
harcanmıştır. Öte yandan Kürt sorunun çözümünde 
askeri tedbirlerin ön plana çıkarılması, sorununun şiddet 
yoluyla çözülebileceğine dair anlayış ve yaklaşımlar, 
antidemokratik uygulamalar ve çeteleşmeler, ülkemizin, 
bölgemizin ve insanımızın sorunlarını çözümleyememiş, 
aksine katlamıştır.

Ülkemizde çok ciddi ekonomik tahribatlara yol açan, 
binlerce köyün boşaltılmasına ve yine milyonlarca insanın 
yerinden, yurdundan ve dolayısıyla üretimden koparılarak 
şehirlerin varoşlarında açlık ve sefaletle karşı karşıya 
kalmasına neden olan, ayrıca kırk bine yakın insanımızın 
yaşamına mal olan çatışmalı sürecin bir daha gündemimize 
gelmemek üzere son bulması gerekmektedir.

Öte yandan, seçim süreci, bu özelliği itibariyle, DTP’nin 
Kürt sorununun çözümüne dair barışçıl, demokratik çözüm 

arayışının Diyarbakır’da ve Bölgede yaşayanlar tarafından 
benimsendiğini ortaya koyan bir sonucu doğurdu. “Yerel 
seçimler bir referandumdur” diye meydan okuyanlar, 
referandumda başaramadıklarını operasyonlarla ve 
baskıyla hayata geçirerek DTP’yi fiilen ortadan kaldırmaya 
uğraşıyorlar. Artık herkesin anlaması gereken tek şey Kürt 
sorununun DTP olmadan çözülmesinin imkânsızlığıdır. Bu 
herkes tarafından algılanmalıdır. 

İki gün önce 23 Nisan’dı. Biz, 23 Nisan’ın tüm çocuklar için 
gerçek bir bayram günü olduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz. 
Oysa 23 Nisan bayramının kutlandığı günde herkesin 
gözü önünde Hakkâri’de bir çocuğumuzun ölmesine 
ve bir diğerinin yaralanmasına engel olunamamıştır. 
Çocuklarımıza karşı şiddet uygulayanların, bu suçu işleyen 
mantığın mahkûm edilerek sorumluların yargı karşısına 
acilen çıkarılmasını talep ediyoruz. Diyarbakır’da ‘polise 
taş atmak’ ve ‘örgüt adına faaliyette bulunmak’ suçundan 
6 yıl hapse mahkûm edilen 4 çocuğumuz için, bütün dünya 
halklarının çocukları için biz barışın, kardeşliğin, bir arada 
yaşamanın gerçekleşeceği bir dünya istiyoruz. 

Değerli Basın Mensupları

Yıllardır bu topraklarda yükselen büyük ve onurlu “başka 
bir Türkiye ve başka bir yaşam” isteğini, ülkenin dört bir 
yanında ezilen, sömürülen herkesin sesiyle birleştirerek 
adalet için özgürlük için birlikte yürütülecek mücadelenin 
esas olduğunu biliyoruz.

Bu ülkenin kahredici kaderini değiştirerek kardeşliğin 
yeniden yeşertilmesini, insanımızın eşit ve özgür bir ülkede 
bir arada yaşamasının yollarını yaratmanın bir büyük 
derdi içerisindeyiz. Bu ülkenin mühendisleri, mimarları ve 
şehir plancıları bunu kimseden beklemiyor. Biz biliyoruz: 
Yollar ancak biz yürürsek açılır ve gelecek ancak biz 
onu değiştirebilirsek bugünkünden daha güzel olabilir. 
Biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Ve gereğini yapmak için 
kararlıyız.

TMMOB, insanlarımız arasına düşmanlık tohumu ekmeye 
çalışanlara inat barışı ve bir arada yaşama iradesini 
güçlendirmenin kararlılığı içerisindedir.

BİZ BARIŞ İÇİNDE 
VE BİR ARADA 

KARDEŞÇE YAŞAMAK İSTİYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 26 
Nisan 2009 tarihinde Diyarbakır’da bir basın açıklaması 
yaptı. 
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın 
açılış konuşması şöyle: 

Değerli Katılımcılar,
Sevgili Arkadaşlar

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu adına saygıyla, sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. İl 
Koordinasyon Kurulumuz tarafından düzenlenen Diyarbakır 
Kent Sempozyumumuza hoş geldiniz.

29 Mart Yerel Yönetim seçimlerinde büyük oranda halkın 
desteğini alarak seçilmiş bulunan Diyarbakır Büyükşehir 
Belediye Başkanı ile ilçe belediye başkanlarımıza da yeni 
çalışma dönemlerinde başarılar diliyorum.

Değerli Katılımcılar,

Bugün sizlerle birlikte Diyarbakır üzerine söyleyeceklerimiz 
var. Diyarbakır üzerine uzmanların, bilim insanlarının, yerel 
yönetim temsilcilerinin, Diyarbakırlıların söyleyecekleri var. 
Tarihi yapısı ve kültür dokusuyla bugüne, ayakta kalan surla-
rıyla gelen Diyarbakır ne yazık ki günümüzde bir sorunlar yu-

mağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihte birçok medeniyete 
başkentlik etmiş ve Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkenin en 
gelişmiş kentlerinden olan Diyarbakır; merkezi hükümetlerin 
kente verdikleri önemi gittikçe azaltmaları ve özellikle son 
otuz yılda yaşanan sorunlar nedeniyle aldığı büyük göç ve 
sonrasında yaşanan çarpık kentleşme kenti yaşanabilir bir 
halden uzaklaştırmaya başlamıştır. Son dönemlerde kentin 
modern bir görünüm kazanması için çalışmalar yürütülse de 
bu çabaların geliştirilmesi gerektiği ve daha yapılması gereken 
birçok çalışma olduğu ortada duran bir gerçektir. Üç gün 
sürecek sempozyumumuzda, Diyarbakır‘ın sorunlarını birlikte 
masaya yatıracak, çözüm önerilerini birlikte oluşturacağız. 

Değerli Katılımcılar,

Burada, bu kent sempozyumunda ülkemizdeki güncel ge-
lişmelere ilişkin TMMOB görüşlerini de sizlerle paylaşmak 
isterim:

İşte “birlik, mücadele, dayanışma” günü 1 Mayıs. Neoliberal 
sistemin çöküşünün, “yeni dünya düzeni” teorilerinin sınıfta 
kalışının yaşandığı günümüzde; kapitalist küreselleşmenin 
krizinin faturasının emekçilere kesilmeye çalıştığı bir dö-

 DİYARBAKIR 
KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

TMMOB adına Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Diyarbakır Kent Sempozyumu 24 Nisan 
2009 tarihinde düzenlendi. Sempozyumun açılışında sırasıyla; Diyarbakır İKK Sekreteri İdris Ekmen, TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf Karatekin ve DTP Diyarbakır Milletvekili 
Akın Birdal konuştu.



18 birlik haberleri
Mart-Nisan 2009/Sayı 125 19 

Mart-Nisan 2009/Sayı 125
birlik haberleri

nemde, işçi sınıfının mücadelesinin yükseltilmesi açısından 
bu 1 Mayıs‘ın ayrıca önemli olduğuna inanıyoruz. Emekçi-
ler, “1 Mayıs İşçi Bayramı”nda işten atmalara, düşük maaş 
artışlarına, yoksulluğa, işsizliğe, zamlara ve anti demokratik 
uygulamalara karşı yurdun dört bir yanında seslerini yük-
seltecekler. 

Tavrını emekten ve halktan yana koyan TMMOB, her 1 
Mayıs‘ta olduğu gibi bu yıl da emek-meslek örgütleri ile omuz 
omuza alanlarda yerini alacak. 1977 1 Mayıs‘ında Taksim‘de 
olan, 2007 yılında, 77 katliamının 30‘uncu yıldönümünde 
Taksim‘e çıkılmasında önemli bir rol oynayan TMMOB, bu yıl 
da başta Taksim olmak üzere örgütlü yapısıyla tüm kentlerde 
alanlarda olacak. 

İşte ülkemizin temel sorun alanlarından biri: Kürt sorunu. 
Ülkemizde uzun zamandır Kürt sorunundan kaynaklı bir 
gerilim söz konusudur. Son günlerde yaşanan bir takım 
olaylar kaygılarımızı katlayarak artırmaktadır. Kürt Sorunu-
nun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmemiş olması, 
çözülmek istenmemesi ülkemize ve insanımıza çok büyük 
kayıplar verdirmiştir. 40.000 insanımız hayatını kaybederken, 
bugün yapılan kazılarda ortaya çıkan kemikler, kazanlarda 
insanların yakıldığına dair itiraflar, boşaltılan binlerce köy 
ve şehirlerin varoşlarında yoksulluğun pençesine savrulan 
milyonlarca insan yaşanan insanlık dramını gözler önüne 
sermektedir.

Kürt sorununun çözümü, ancak demokrasi sınırları içe-
risinde, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı 
çerçevesinde düzenlemelerle mümkün olacaktır. TMMOB, 
Kürt sorununun insanımızın bir arada ve kardeşlik içinde 
yaşamasını esas alan bir dönüşümle çözümünden yanadır. 
Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen hala bir şans vardır; 
o şansın adı da “barış”tır. Toplumsal barışın tesisi en acil 
ihtiyaçtır ve bu “istenirse” yapılabilecek bir olgudur. 

Adalet olmayınca barış da olmuyor. Demokrasi, özgürlük 
ve hukuk herkes için olduğunda gerçek manada anlam ka-
zanabilir. Konu kendisi olduğunda halen, üzerimizde baskı 
var, diye mazluma oynayanların, aslında zalim bir muktedir 
oldukları gerçeğini TMMOB iyi bilmektedir. 

Bu ülkede, demokrasi diye başlayan her adımın ardından 
baskı ve zor çıkmaktadır. TMMOB, “Ergenekon yetmez, 12 
Eylül darbecileri yargılansın, sözü doğrudur, ancak yeterli 
değildir. Biz 12 Eylül düzeniyle hesaplaşmalıyız.” demektedir. 
Ancak, Ergenekon operasyonu ile derin devlet tasfiye edili-
yor havasının altından yeni bir derin organizasyon kendini 
gösteriyor. Kime uzanacağının sınırı olmayan hukuku ve 
vicdanları zedeleyerek yürütülen Ergenekon çuvalına AK-
P‘ye karşı olan herkes bir yanından bulaştırılmaya çalışılıyor. 
Geçtiğimiz günlerde yaşamının her safhasında “Ne Şeriat 
ne darbe” diyerek insanımızın özlemini anlatan Prof. Dr. 
Türkan Saylan‘a yönelik yapılanlar bunun en çıplak örneği 
olarak yaşandı. 

Diğer yandan DTP‘ye yönelik bir operasyon sürdürülüyor. 
“Yerel seçimler bir referandumdur” diye meydan okuyanlar, 
referandumda başaramadıklarını operasyonlarla ve baskıyla 
hayata geçirerek DTP‘yi fiilen ortadan kaldırmaya uğraşıyor-
lar. Artık herkesin anlaması gereken tek şey Kürt sorununun 
DTP olmadan çözülmesinin imkânsızlığıdır. Bu herkes tara-
fından algılanmalıdır.

Değerli Katılımcılar,

Bu ülkenin kahredici kaderini değiştirerek kardeşliğin ye-
niden yeşertilmesini, insanımızın eşit ve özgür bir ülkede 
bir arada yaşamasının yollarını birlikte bulmalıyız. Bunu 
kimseden bekleyemeyiz. Yollar ancak biz yürürsek açılır ve 
gelecek ancak biz onu değiştirebilirsek bugünkünden daha 
güzel olabilir. 

23 Nisan‘ın tüm çocuklar için gerçek bir bayram günü olduğu 
bir ülkede yaşamak istiyoruz. Diyarbakır‘da ‘polise taş atmak‘ 
ve ‘örgüt adına faaliyette bulunmak‘ suçundan 6 yıl hapse 
mahkum edilen, 10 ay cezaevinde kalan 4 çocuğumuz ve 
bütün çocuklarımız için bunu yapmalıyız. Bugün bütün dünya 
halklarının çocuklarını sevgiyle kucaklıyorum. 

Her gün görüyoruz ki bizim birbirimizden başka kimsemiz 
yok ve bizim birbirimize her zamankinden daha fazla ihti-
yacımız var. O yüzden halklar arasına düşmanlık tohumu 
ekmeye çalışanlara inat barışı ve bir arada yaşama iradesini 
güçlendirelim. 

Yıllardır bu topraklarda yükselen büyük ve onurlu “başka bir 
Türkiye ve başka bir yaşam isteğini, ülkenin dört bir yanında 
ezilen, sömürülen herkesin sesiyle birleştirerek adalet için 
özgürlük için harekete geçelim. 

İşsizlik rekorları kırılıyor bu ülkede. Yoksulluk ve sefalet almış 
başını gidiyor. Kriz emekçileri teğet geçmiyor. Zenginler krizi 
fırsata çevirip zenginliklerine zenginlik katarak yaşamaya de-
vam ediyorlar. Adaletsizliğin adaletsizlik olarak, açlığın açlık 
olarak sürüp gitmesini sağlamak için kapitalist küreselleşme-
nin bu düzenini korumaktan söz ediyorlar. 

Görülüyor ki çetelerle, kirli ilişkilerle, suç örgütleriyle, faili 
meçhullerle, katliamlarla yönetilmiş bu düzen; insanımıza 
baskı, zorbalık, ölüm, açlık, işsizlik ve sefaletten başka bir şey 
sunmuyor. O yüzden adaletsizliğin yerine adaleti, baskıların 
yerine özgürlüğü, düşmanlık yerine kardeşliği var edecek bu 
bir sistemin oluşumu için hep birlikte mücadele etmeliyiz. 

Çünkü hayatla ölümü, özgürlük talebiyle zulüm ve baskıyı, 
insanca ve bir arada kardeşçe yaşama özlemiyle daha çok 
sömürme hırsını, uzlaştırmak mümkün değildir!

Değerli Katılımcılar;

Savaşın değil, barış ve kardeşliğin dilinin hakim olduğu, kendi 
insanıyla barışık, emekten ve halktan yana bir ülke özlemiyle 
hepinizi sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

Sempozyumumuza hoş geldiniz.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı‘nın açılış konuşması 
şöyle: 

Sayın Konuklarımız,
Değerli Bursalılar,
Sevgili Arkadaşlarım,

Öncelikle, TMMOB adına bu Sem-
pozyumun oluşmasını sağlayan Düzen-
leme ve Sempozyum Yürütme Kurulu 
üyelerine, Sempozyum Sekreterine, 
Sempozyumun gerçekleşmesi için görev 
üstlenen birimlerimizin Yönetim Kurulu 
üyelerine ve Oda çalışanı arkadaşlarıma 
Bursa İKK Sekreterimiz İlhan Demiröz 
şahsında TMMOB Yönetim Kurulu 
adına teşekkür ediyorum. Bildirileri ile 
bu sempozyumu güçlendirecek bilim 
insanları ve uzman arkadaşlarıma da 
teşekkür ediyorum.

Bugün, TMMOB‘nin iki yılı aşkın bir 
süredir farklı kentlerde gerçekleştirdiği 
kent sempozyumlarının bir başkası için 
buradayız, Bursa kenti için buradayız. Bu 
sempozyum Bursa‘da gerçekleştirdiğimiz 
ikinci sempozyum olması açısından ayrı 
bir önem taşıyor. İlkini 5-7 Nisan 2007 
tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Bursa 
Kentine Çözümler Sempozyumumuzun 
sonuç bildirisinde; afetler, çevre, altyapı, 
jeotermal enerji, ulaşım, konut, turizm, 
kentsel koruma ve kentsel dönüşüm 
temalarında sorun tespitlerini ve çözüm 

önerilerini kamuoyuna sunmuştuk. O 
günden bu yana 2 yıl geçti, getirilen 
çözüm önerilerinin yerel yöneticiler ta-
rafından ne derece dikkate alındığını da 
değerlendirme fırsatı bulacağız bugün.

Değerli Katılımcılar

Yerel yönetim seçimlerinin yaklaştığı bu 
dönemde kamuoyunda binlerce aday 
yarışmaktadır. Bu adayların yaşadıkları 
kentler için ne tür vizyonlar düşündükleri, 
hangi bilimsel ve teknik temeller 
üzerinden vaatlerde bulundukları 
ve projeleri hakkında tatmin edici 
açıklamalar duyamamaktayız. Bugün 
kentlerdeki en önemli sorunların nedeni 
donanımlı ve hazırlıklı yöneticilerin sayıca 
çok az olmasıdır. Parasal kaynakların 
yetersizliği, sorunların büyüklüğü, 
yatırım maliyetleri ve benzeri çoğu 
gerekçe temelde yönetim kapasitesinin 
yetersizliğinin başka türlü ifadeleri olarak 
görülmektedir. Kent sorunları genelde 
aşırı göçe bağlanarak, kısa vadeli geçici 
çözümler ve kolaycı bir tutumla sosyal, 
fiziki ve teknik sorunların yapısal ve 
kalıcı çözümünden kaçınılmaktadır. Bu 
nedenle kent sorunlarının çözümünde en 
temel aşama öncelik sıralamasını doğru 
biçimde tanımlamaktır. 

Yaşam kalitesini arttırmak, hizmetleri 
ve kaynakları eşitlik ilkesine göre 
kullanmak, çağdaş yaşamın gerektirdiği 
altyapı ve hizmetleri sağlamak gibi temel 
amaçlar benimsendiğinde kentlerdeki 
sorunların neler olduğu ve ne tür 
yatırımlar yapılması gerektiği konusunda 

TMMOB 2. BURSA KENTİNE ÇÖZÜMLER 
SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

TMMOB adına Bursa İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından düzenlenen Bursa 
Kentine Çözümler Sempozyumu 6-7 Mart 
2009 tarihlerinde Buttim Kültür Merke-
zi’nde düzenlendi.
Sempozyum kapsamında 2 günde 
düzenlenen 9 oturumda; ulaşımdan 
kentleşmeye, tarım ve hayvancılıktan çevre 
sorunlarına, sanayiden doğal kaynaklara 
birçok konu ele alındı. Sempozyumun son 

günü gerçekleştirilen son oturumda ise bele-
diye başkan adayları projelerini anlattı. 
Yerel seçimler öncesi Bursa‘nın sorunları 
tespit edilerek, çözüm önerilerinin masaya 
yatırıldığı sempozyumun açılışında sırasıy-
la; Bursa İKK Sekreteri İlhan Demiröz, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Nilüfer Belediye Baş-
kanı Mustafa Bozbey ve Bursa Vali Vekili 
Celalettin Yüksel konuştular.

zihnimiz netleşecektir. Kentlerdeki 
ulaşım, altyapı, konut, çevre, sosyal ve 
kültürel etkinlikler “çağdaş yaşamın 
gerektirdiği kentsel yaşam kalitesi” 
bağlamında değerlendirildiğinde mevcut 
durumun ne derece yeterli olduğu, ne 
tür uygulamaların doğru yapıldığı ve 
hangi projelerin doğru temele dayandığı 
kolaylıkla anlaşılacaktır.

Bu bağlamda kente enerji sorunlarından 
tarımsal yapıya, turizm olanaklarından 
toplumsal yaşama, mimari çevreden 
sanata kadar yayılan geniş bir yelpazede 
bakmak ve farklı çözümler aramak 
durumundayız. Kente ve kentlilere karşı 
duyarlılık gösterilmedikçe, arzu ettiğimiz 
kentsel yaşam standartlarına ulaştıracak 
yatırım ve uygulamalar bekleyemeyiz. 
Kentleri görünen uygulamaların ötesinde 
dikkat edilmeyen yönleriyle ve duyarlı-
lıklarımızla irdelediğimizde bambaşka 
bir kent yaşamı arzuladığımız ortaya 
çıkacaktır.

TMMOB, Bursa Kentine Çözümler 
Sempozyumu aracılığı ile önümüzdeki 
dönemde yerel yönetim yaklaşımı, ilkeleri 
ve kentsel hizmetler konusunda tartışma 
ortamı sağlamak, demokratik katılım 
için çağrıda bulunmak gibi önemli bir 
sorumluluğu yerine getirmektedir. Bu 
sempozyumda bir yandan Bursa‘nın çe-
şitli yönlerden profili ortaya çıkarılacak, 
diğer yandan kentin çağdaş düzeye ulaş-
ması için benimsenmesi gereken yaklaşım 
ve öncelik verilmesi gereken yatırım ve 
hizmetler önerilecektir. 
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Panelin açılışında konuşan TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı şunları şöyledi: 

Sayın Konuklarımız,
Sevgili Arkadaşlarım,

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına 
saygıyla, sevgiyle ve dostlukla selam-
lıyorum.

Öncelikle, TMMOB adına bu etkinli-
ğin oluşmasını sağlayan arkadaşlarıma, 
etkinliğin gerçekleşmesi için görev üst-
lenen birimlerimize ve Oda çalışanı ar-
kadaşlarıma Bodrum İKK Sekreterimiz 
Semayi YAMAN şahsında TMMOB 
Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyo-

rum. Etkinliğimizde görüşlerini bizlerle 
paylaşacak bilim insanı ve uzman arka-
daşlarıma da teşekkür ediyorum.

Hepimizin bildiği gibi, Mart 2008 de 
Bodrum İKK örgütlülüğümüz başarılı 
bir şekilde Bodrum Yarımadası’nın 
Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempoz-
yumu’nu gerçekleştirmişti. O günden bu 
yana tam bir yıl geçti. Bodrum’a dair o 
gün söylenenlerin, getirilen çözüm öne-
rilerinin yerel yöneticiler tarafından ne 
derece dikkate alındığını da değerlen-
dirme fırsatı bulacağız bugün.

Değerli Katılımcılar 

Halikarnas Balıkçısı şunları söylemişti 
Bodrum’a dair:

“Bodrum, hem doğanın olağanüstü 
güzelliğini hem de tarihin hatıralarını 
kendinde toplayan apak bir Akdeniz 
köşesidir. Şehrin hilal şeklindeki iki 
limanı sevenin sevilen belalıya açılan 
gönlü sanki denize açılır. (Deniz de be-
lalı değil de nedir?) yan yana uzanan iki 
limanın bitişen yerinde kule üstüne kule 
- Sen Jan Şövalyelerinin kalesi - yükselir. 
Bembeyaz şehir bu iki limanın kıyısınca 
yan gelip uzanır. Beyaz evler, cicibiciye 
özenmeyen kesin çizgilerden yapılmadır. 
Tertemiz kat kat badanalanır ve beyaz 
duvarları, maviler mavisi gökleri, beyaz 
çizgileriyle ustura gibi keser. 

Eskiden evler, savaş ve savunma için, 

BODRUM “YEREL SORUNLAR, YEREL SEÇİMLER” 
PANELİ DÜZENLENDİ

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu tarafından 
düzenlenen “Yerel Sorunlar, Yerel Seçimler” konulu panel 
7 Mart 2009 Cumartesi günü saat 13.00’de Bodrum 
Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi adaylara Bodrum Yarı-
madası’nın sorunlarını bir kere daha anlatmak ve çözüm 
yollarını önermek üzere düzenlenen panelde; TMMOB 
Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doç. 
Dr. H. Tarık Şengül, Doç. Dr. Alper Çabuk (AÜ) ve 
TOKİ Eski Başkanı Yiğit Gülöksüz konuşmacı olarak 
yer aldılar. 

yüksek yamaçlara kondurulurdu. Bun-
lara ev değil, kule denirdi. Ama deniz 
özlemiyle maviye imrenişten ötürü 
yerlerinde duramayarak, çam kokan 
nalınlarıyla, tıngır mıngır yokuş aşa-
ğıya seğirtmişler. İki koyun gıcır gıcır 
çakılları boyunca dizilmişler. Arkada 
kalanlar ayakuçlarına kalkarak öndeki 
kız kardeşlerinin omuzları üzerinden 
denize bakakalmışlar. Kimi cesur evler 
denize dalıp kayık olmuşlar ve dalgalar 
üzerinde oynaya güle, karadaki pısırık 
kız kardeşleriyle alay etmişler. İşte 
bundan dolayı kayıklarla evlerin, birde 
mandalina bahçelerinin sıkı fıkı bir ak-
rabalığı vardır. Denizde gidip gelmekten 
usanan kayıklar ya ev ya da mandalina 
bahçesi olurlar. 

Burası engin göklerin memleketidir. 
İçten gelen bir türküyü kapıp koyuve-
rin, uzaklaştıkça türkü gökte masmavi 
olur. Işık burada yalnız karanlığı aydın-
latmakla kalmaz, aydınlattığı maddeyi 
değiştirir ve görülen bir şair rüyasına 
çevirir. Başka yerlerde ölüp nur içinde 
yatılacağına burada nur içinde yaşanır. 
Gece yıldızlar tek tük görülen mıymın-
tı şeyler değildir. Yıldız kalabalıklığına 
engin gece dar gelir. Sanki parıltılarıyla 
göğü sarsıp gürlerler. Hele ufuktan ay bir 
görüne koysun evren bir peri masalına 
döner. 

Kıyı boyu zümrüt fıskiyeler gibi hur-
maların arasındaki küçük lokantalarla 
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noktalanmıştır. Bura aşçıları, mitolojik 
suratlı orfoz balıklarını, renk renk ska-
ros ve başka balıkları pişirmekte ustalar 
ustasıdırlar. Hele bir ahtapot pilavı 
pişirsinler, pilavı gören midye dolmaları 
utançtan kıpkırmızı kesilirler. 

Havasından mı, denizden mi her neden-
se burada Tekel’in rakıları bile mucize 
kabilinden cennet şekerine döner. 

Bodrum kentinin bir yanında maden su-
ları denize akar, karşıdaki Karaada’nın 
ılıcası ise, neredeyse ölüyü diriltir. Göv-
denin kanı yaşama sevinciyle çarpar 
damarlarda, yorgun gözler güneş gibi 
canlanıp çakar. 

Bodrum doğusunda Gökova körfezi 45 
deniz mili içerlere doğru uzanır. Orası 
Nis’ine, Montekarlo’suna, Dalmaçya 
kıyılarına taş çıkartır. Her ufak koyu 
Mersin ve başka kokulu ağaçlarla çevrili 
erimiş bir zümrüt parçasıdır. Denizlerin-
de uçan balıklar uçar. 

Dağlarında her biri 18 bin portakal 
veren portakal ağaçları yükselir. Dün-
yanın hiçbir yerinde rastlanmayan buhur 
(Liquid Amber Styraxiflua) ormanları 
buradadır. 

100 metreden denize tepe takla inen 
uçurumları mı isterseniz, irili ufaklı 
ada kümeleri mi istersiniz, altın renkli 
plajlar mı istersiniz? Ne istersiniz vardır 
burada. 

İtalya’yı gör de öl” derler. Yok a canım; 
Bodrum’la kıyılarını gör ve yaşa....” 

Bodrum’a adım attığımız an Cevat 
Şakir’in, sevgili Halikarnas Balıkçısının 
Bodrum’unu özlüyoruz ve o yılların 
Bodrumu’nu hayal ediyoruz. Bodrum’un 
eski kimliği bir sürgün yeri değildir el-
bette; keşfedilmemiş, dokunulmamış, 
hırpalanmamış, yağmalanmamış ancak 
ilham verici, başka yerlere benzemeyen 
bir kasaba ve bir yarımada...Zaman, 
teknoloji ve refah yönünden 1950’lerin 
60’ların Bodrum’undan daha ilerde olan 
bu yarımada ürettiği, paylaştığı değerler 
yönünden daha ilerde görünmüyor. 

Değerli Katılımcılar

Kentlerimizin neo-liberal/küresel saldırı-

ların hedefi haline getirildiği bir dönem-
de yerel seçimlere gidiyoruz. Bu seçimler 
bir anlamda önemli bir kırılma nokta-
sını temsil etmektedir. Kentlerimizde 
sürdürülen talan rejiminin devam edip 
etmemesi konusunda toplum bir karar 
verecek. TMMOB tüm gücüyle bu 
talan rejiminin yarattığı hasarı topluma 
anlatma görevini üstlenmiş bulunuyor. 
Bu çerçevede bugün gerçekleşmekte 
olan bu etkinliğimiz de bu çabaların bir 
parçası olarak görülmelidir. 

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

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

Berthold Brecht “Okumuş Bir İşçi So-
ruyor” adlı şiirinde şunları söylüyor: 

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

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

Yapı işçileri hangi evinde oturmuşlar 
altınlar içinde yüzen meşhur Lima 

kentinin?

Ne oldu dersin duvarcılar Çin Seddi 
bitince?

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

Brecht bunları söylerken, elbette kentin 
yöneticilerini, sermaye sınıfını, kralları 
anmıyor. Bugün kent için bir taş daha 
ekleyebileceksek öncelikle kentleri ku-
ranları ve yaşatanları anmak gerekir. 

TMMOB, kentlerimizin arzulandığı 
biçimde yaşatılması için gücünün 
ve potansiyelinin farkında olarak 
farklı seçenekler sunma görevini bir 

sorumluluk olarak görüyor. TMMOB 
sorumluluklarının gereklerini yerine 
getirme kararlılığı içindedir.

Değerli Katılımcılar

TMMOB olarak biz;

Daha özerk-demokratik, katılımcı ve 
etkin bir yerel yönetim talep ediyo-
ruz.Kentsel hizmetlerin sunumunda eşit-
lik, kaynakların programlı kullanılması 
ilkelerine uyulmasını talep ediyoruz.

Kamu yararına ve çağdaş kentleşme an-
layışına uygun, uzmanların ve toplumun 
katılımına açık bir yerel yönetim talep 
ediyoruz.

Çevreye duyarlı, altyapı hizmetlerini ye-
terli düzeyde sağlayan bir yerel yönetim 
talep ediyoruz.

Kentte yaşayan bütün kesimlerin sağ-
lığını öncelik alan, içme suyu, atık su, 
katı atık ve ısıtma hizmetlerinde insan 
sağlığına uygun yatırımlar yapılmasını 
talep ediyoruz.

Uzun ömürlü, kalıcı ve kaliteli ulaşım 
altyapısı ve hizmetleri talep ediyoruz.

Kentlerimizin kendine özgü karakte-
rini, kimliğini, tarihi mirasını koruyan 
ve geliştiren yatırım ve hizmetler talep 
ediyoruz.

Kentlerimizin engelliler, yaşlılar ve ço-
cuklar için güvenli, ulaşılabilir olmasını, 
dezavantajlı olan bu kesimlere kalıcı ve 
sürekli destek verilmesini, hizmetlerden 
yararlanmasına olanak sağlanmasını ta-
lep ediyoruz.

Kentin kaynaklarını belirli kesimlere 
aktaran yolsuzluklara, rant amaçlı yatı-
rımlara, kente karşı işlenen suçlara son 
verilmesini talep ediyoruz.

Ekonomik ve sosyal yaşamın destek-
lenmesini, kentlerimizin gündüz ve 
gece canlı olmasını, sosyal, kültürel ve 
spor amaçlı etkinliklerin sürekli olmasını 
talep ediyoruz.

Bu taleplerin karşılanabilmesi için 
duyarlı, etkin ve üretken bir yerel yö-
netim politikasının hayata geçirilmesi 
gerekmektedir.
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Mehmet Soğancı‘nın 
açılış konuşması: 
...
Sağlıklı suya erişme 
hakkımızdır. Bu hak-
kımızın elimizden alın-
masına izin vermemek 
için bu gün bir araya 
geldik. Burada topla-
nırken geçmişten beri 
yaşadıklarımızı, örgüt-
lerimizin birikimlerini 
de değerlendirerek, 
yaptığımız çalışmaları 
ortaklaştırarak bir 
araya geldik. Ulus-
lararası şirketlerin 
söyledikleriyle hareket 

edenlere alternatiflerin var olduğunu söylemek için burada 
toplandık.
Bizler farklılıklarımızı ortadan kaldırmak için değil, farklılık-
larımızın zenginliğimiz olduğunu bilerek bir araya geldik. Su 
konusunda “su ticarileştirilemez” ortak paydasında buluşarak 
bir araya geldik. Hoş geldiniz, hepimiz hoş geldik.
TMMOB olarak biz, bu etkinliğe destek olmak için, örgü-
tümüzün birikimlerini “Küresel Su Politikaları ve Türkiye” 
başlıklı “TMMOB Su Raporu”nu hazırlayarak geldi. 
Alternatifi olmayan ve insanoğlu tarafından üretilemeyen üç 
doğal kaynak; hava, toprak ve “su”dur. Bu üç doğal kaynak 
da birbirleriyle ilişkili ve ayrılamaz bir bütündür. Bütünün 
parçalanması tüm yaşamı felakete getirir. Bu nedenle üç 
kaynağın da temel yaşam hakkı olarak görülmesi ve kabul 
edilmesi gerekir. Hiçbiri ticari amaçlara alet edilmemelidir. 
Ancak süreç, canlıları temiz havaya, temiz suya ve toprağa 
hasret bırakacak şekilde gelişmektedir. Özellikle son yıllarda 

su üzerindeki baskı hızlı bir şekilde artmaktadır. 
Uluslararası şirketler oluşturdukları kurumlar aracılığıyla, 
sağlıklı suya erişimin suyun ticari meta haline getirilmesiyle 
mümkün olacağı söylemleriyle, su hizmetlerinin özelleştiril-
mesi için çalışmaktadırlar. Bu anlayışlarını egemen kılmaya 
çalışanlar son olarak, Dünya Su Konseyi‘ni kurarak kendileri-
ne kurumsal bir yapı kazandırmışlardır. Politikalarını egemen 
kılmak amacıyla da her üç yılda bir, Dünya Su Forumları‘nı 
düzenlemektedirler. Bu forumların sonuçları suyun ticari bir 
meta haline getirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu 
hafta İstanbul‘da düzenlemekte oldukları forumun sonuçları 
da bunlardan başka olmayacaktır. 
TMMOB, su üzerindeki küresel etkilerin ülkemizdeki 
yansımalarını ve geleceğine ilişkin tespitleri kamuoyunun 
gündemine taşımak amacıyla, 2006 ve 2008 yıllarında, Su 
Politikaları Kongrelerini düzenlemiş ve kongre sonuçlarını 
kamuoyuyla paylaşmıştı. 
2. Su Politikaları Kongresi‘nin sonuç bildirgesinde şunlar 
yazılıdır: “Dünya Su Forumu‘nun 4.‘sünün Meksika‘da 
yapılmasının bir tesadüf olmadığı, 5. Dünya Su Forumu‘-
nun da İstanbul‘da yapılacak olmasının bir tesadüf olarak 
görülmemesi gerektiği bilinmelidir. Başta Latin Amerika ül-
keleri olmak üzere, tüm yoksul ülkelerin, suyun özelleştirme 
sürecinde model ülkeler olarak görüldüğü açıktır. Meksika 
ve İstanbul toplantılarını bu kapsamda değerlendirmek, Su 
Forumu‘nun hazırlık sürecinde özellikle sudaki özelleştirme 
girişimlerine dikkat çekmek gerekmektedir.”
Kongrelerimizin sonuç bildirgelerinde belirtilen ve TMMOB 
Su Raporundan da anlaşılacağı üzere, 5. Dünya Su Forumu, 
suyumuzu pazarlamanın araçlarını oluşturmak üzere ülke-
mizde toplanmaktadır. Burada yapılmasını istedikleri uygu-
lamalar, halkımızın suya erişimini kısıtlayacaktır. Bu duruma, 
bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak “dur” 
derken, TMMOB olarak ilgili her kesimin bir araya gelerek 
mücadele etmesi gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu 

SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR PLATFORMU 

FORUM-PANEL ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Dünya Su Forumu’na karşı alternatif olarak Suyun Ticarileştirilmesine Hayır 
Platformu tarafından düzenlenen Forum-Panel 19-20 Mart 2009 tarihinde İs-
tanbul’da Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Dünya Su Forumu’na karşı alternatif olarak Suyun Ticarileştirilmesine Hayır 
Platformu tarafından düzenlenen Forum-Panel 19-20 Mart 2009 tarihinde İs-
tanbul’da Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın da açılış konuşması yaptığı forumda çeşitli 
oturumlarda TMMOB görüşleri katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca TMMOB Su 
Raporu katılımcılara sunuldu.
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nedenle de “onların” Dünya Su Forumuna karşı “bizim” Su 
Forumumuzu gerçekleştirmek için her türlü çabayı göster-
dik. TMMOB Su Raporu “onların” söylediklerine karşı bir 
alternatif söylemdir. Dileğimiz TMMOB‘nin bu raporu, konu 
ile ilgilenen ve emekten, insandan ve halktan yana bir çaba 
içerisinde olanların başvuracağı bir kaynak olur.

Değerli Katılımcılar, 
Herkes bilsin ki, TMMOB suyumuza sahip çıkarak, insa-
nımızın yaşam hakkını savunacak, bunun için de emekten 
ve halktan yana olan mücadelesini sürdürmeye devam 
edecektir. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın 
miting konuşması şöyle: 
Bu ülkenin aydınlık yürekli, aydınlık beyinli yiğit insanları 
Hepinizi bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları 
adına dostlukla selamlıyorum. 
Sevgili Arkadaşlar, 
Kapitalist küreselleşmenin küresel krizinin canımızı yaktığı 
bugünlerde,
bugün konumuz “su”.
İnsanca yaşama her alanda olumsuz olarak müdahale edenler 
şimdide mekân olarak İstanbul‘u seçtiler. 
Biz bunları çok iyi tanıyoruz. Bunları, sağlığımız, enerjimiz, 
gıdamız, ormanımız, madenimiz, tarım alanlarımız üzerine 
söylediklerinden ve yaptıklarından biliyoruz. Biz bunları iyi 
tanıyoruz. 
Diyorlar ki: Sular kirleniyor. Soruyoruz: Kirleten kim? 
Diyorlar ki: Sular azalıyor. Soruyoruz: Azaltan kim? Diyorlar 
ki: İklim değişiyor. Soruyoruz: Değiştiren kim? Yılda 2 milyar 
insan sağlıklı suya erişemiyor. İnsanımızın suya erişmesini 
engelleyen kim? Yılda 2,5 milyon kişi suya bağlı hastalıklardan 
yaşamını yitiriyor. Soruyoruz: Sorumlusu kim?
Bunların sorumluları, suyumuzu bize satmak için İstanbul‘a 
geliyorlar. Niyetleri belli: Bunlar suyumuzu ticarileştirmek 
için aldıkları kararları uygulatmaya geliyorlar.

Diyecekler ki: Su kalkınmada çok önemli. Su sağlık için 
olmaz ise olmaz. Gıda güvenliği suya bağlıdır. Diyecekler 
ki: Herkesin sağlıklı suya erişmesi için de “suyun bedelinin 
olması gerekir”.
Bizde soruyoruz: Bolivya‘da ne yaptınız? İngiltere‘de, 
Meksika‘da, Şili‘de, Peru‘da, Endonezya‘da, Güney Afrika‘da 
ve pek çok yerde ne yaptınız? Yaptığınız uygulamalarda 
halk suya daha kolay mı ulaştı? Yoksa susuz mu kaldı? 
Sizin derdiniz halka su sağlamak mıydı, yoksa sudan para 
kazanmak mı? Kimi kandırıyorsunuz. Yalanlarınıza siz de 
inanmıyorsunuz, bizi mi inandıracaksınız?
Ülkemizde verdiğiniz kredilerin koşulları su hizmetlerinin 
özelleştirilmesi değil midir? Bunun örneklerini Antalya‘da, 
Çeşme‘de, İzmit‘te bizlere yaşatmadınız mı? Ankara‘yı susuz 
bırakıp sonra da Kızılırmak suyunu Ankara‘ya bağlamadınız 
mı? İstanbul‘da su havzalarını yok edip kirletilmiş Melen‘den 
suyu İstanbul‘a taşımayı başarı saymadınız mı? Edirne‘de suyu 
alırken birbirinize düşüp başarısız olmadınız mı?
Sizleri uyarıyoruz:
Biz sizleri iyi biliyoruz. Burada toplananlar, bu halk sizi iyi 
biliyor. Sizler sağlık alanında, enerji alanında, ulaştırma 
alanında, benzeri birçok yerde karşımıza çıktınız. Şimdi de 
suyumuz için geliyorsunuz. Suyumuzu size vermeyeceğiz.
Suyun tartışılacağı yerde halk olur. Sizin toplantılarınıza 
katılabilmek için para ödemek gerekir. Sizler halkın suyunu, 

halksız konuşacağınızı sanıyorsunuz. Halk burada. Halk 
kendi suyunu burada konuşuyor. Halk kendi suyuna 
burada, bu alanda sahip çıkıyor. Buradaki sese kulak verin: 
Su hayattır. Satılamaz.
Sevgili arkadaşlar,
Şimdi mücadele zamanıdır. Şimdi omuzlarımızı birbirine 
yaslama zamanıdır. Şimdi hep beraber, hep birlikte, bir kez 
daha ve inanarak söyleme zamanıdır: 
Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz.

5. Dünya Su Forumu’na karşı düzenlenen “Su Hayattır Satılamaz Mitingi” 15 Mart 2009 tarihinde Kadıköy 
İskele Meydanı’nda düzenlendi. 
Mitingde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da bir konuşma yaptı. 
Mitinge katılım için Rıhtım Caddesi ve Kadıköy İskele Meydanı‘na yakın sokaklarda toplananlar “Su yaşamdır, yaşamlarımız 
satılık değil”, “Su hayattır, satılamaz”, “Su geleceğimizdir, sattırmayacağız” yazılı pankartlar açarak İskele Meydanı‘na 
girdi. 

 Su Hayattır SATILAMAZ
MİTİNGİ YAPILDI
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TMMOB’nin de bileşenlerinden olduğu “Suyun Ticarileş-
tirilmesine Hayır Platformu” tarafından Sütlüce Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde bugün başlamakta olan 5. Dünya Su 
Forumu protesto edildi. Her demokratik talebe baskı ve 
şiddet kullanmayı alışkanlık haline getirenler, bu en doğal 
haklı tepkiyi susturmaya çalışmaktan yine geri durmadı. 

Dünya Su Forumu’nu protesto etmek, suyumuzun sa-
tılmasına, ticarileştirilmesine karşı çıkmak için Sütlüce 
Adliyesi önünde toplanan içinde çeşitli emek ve meslek 
örgütü ile Siyasi Parti yönetici ve üyelerinin de olduğu 200 
kişilik topluluk cop kullanılarak dağıtıldı. 17 kişi gözaltına 
alındı. Demokratik bir hak olan “düşünceyi ifade etme” bir 
kez daha engellendi. Forum alanından bir kilometre ötede 
sözünü söylemek isteyenleri tehdit unsuru olarak görenler, 
100 metrelik bir yürüyüşe bile tahammül edemedi. Dünya 
liderlerine demokrasicilik oynayanlar, adı Forum olan bir 
etkinliğe sırf farklı görüşteler diye yaklaşılmasına dahi izin 
vermedi, kendi yurttaşlarına karşı şiddet uyguladı. 

Bu uygulamalar doğru değildir. Bizi dinlemek zorundası-
nız.

İşte söylüyoruz:

Alternatifi olmayan ve insanoğlu tarafından üretilemeyen 
üç doğal kaynak; hava, toprak ile birlikte “su”dur. Bu ne-
denle üç kaynağın da temel yaşam hakkı olarak görülmesi 
ve kabul edilmesi gerekir. Hiçbiri ticari amaçlara alet edil-
memelidir.

Uluslararası şirketler oluşturdukları kurumlar aracılığıyla, 
“sağlıklı suya erişimin, suyun ticari meta haline getirilmesiyle 
mümkün olacağı” söylemleriyle, su hizmetlerinin özelleş-
tirilmesi için çalıştılar. Bu anlayışlarını, DB, IMF ve BM 
aracılığıyla egemen kılma çabaları son olarak, Dünya Su 
Konseyi’ni kurarak kendilerine kurumsal bir yapı kazandır-
malarıyla devam etti; politikalarını egemen kılmak amacıyla 
da her üç yılda bir, Dünya Su Forumları’nı düzenlemekle 
doruğa ulaştı. Dünya Su Konseyi, 1997 Marakeş, 2000 
Lahey, 2003 Kyoto ve 2006 Meksika’da olmak üzere dört 
defa forum düzenledi. Bu forumların sonuçları suyun ticari 

bir meta haline getirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 
Bugün İstanbul’da düzenlenen forumun sonuçları da bun-
lardan farklı olmayacaktır.

TMMOB olarak, su üzerindeki küresel etkilerin ülkemizdeki 
yansımalarını ve geleceğine ilişkin tespitleri kamuoyunun 
gündemine taşımak amacıyla, 2006 ve 2008 yıllarında, Su 
Politikaları Kongrelerini düzenleyerek, sonuçlarını kamu-
oyuyla paylaşmıştık ve Suyun Ticarileştirilmesine Hayır 
Platformu’nun da aktif üyesi olduk.

2. Su Politikaları Kongresi’nin sonuç bildirgesinde şunlar 
yazılıdır: “Dünya Su Forumu’nun 4.’sünün Meksika’da ya-
pılmasının bir tesadüf olmadığı, 5. Dünya Su Forumu’nun 
da İstanbul’da yapılmasının bir tesadüf olarak görülmemesi 
gerektiği bilinmelidir. Başta Latin Amerika ülkeleri olmak 
üzere, tüm yoksul ülkelerin, suyun özelleştirme sürecinde 
model ülkeler olarak görüldüğü açıktır. Meksika ve İstanbul 
toplantılarını bu kapsamda değerlendirmek, Su Forumu’nun 
hazırlık sürecinde özellikle sudaki özelleştirme girişimlerine 
dikkat çekmek gerekmektedir.”

Belirttiğimiz ve hazırladığımız raporlardan da anlaşılaca-
ğı üzere, 5. Dünya Su Forumu, suyumuzu pazarlamanın 
araçlarını oluşturmak üzere ülkemizde toplanıyor. Burada 
yapılmasını istedikleri uygulamalar, halkımızın suya erişi-
mini kısıtlayacaktır. Bu duruma, mühendis, mimar ve şehir 
plancıları olarak “dur” derken, ilgili her kesimin bir araya 
gelerek mücadele etmesi gerekliliğini bir kez daha vurgulu-
yoruz. Bu nedenle de “onların” Dünya Su Forumuna karşı 
demokratik haklarımızı kullanarak kamuoyunu aydınlat-
maya devam edeceğiz. 

Herkes bilsin:

Onların sözlerine karşı, “Su haktır satılamaz”, “Susma sus-
tukça susuz kalırsın”, “Susuz bir yaşamak ölüm demektir” 
sözlerini söylemeye devam edeceğiz.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

5. DÜNYA SU FORUMU 
PROTESTOSUNA 

TAHAMMÜL ETMEK 
ZORUNDASINIZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Dünya 
Su Forumu’nu protesto eden “Suyun Ticarileştirmesine 
Hayır Platformu”na yapılan müdahale üzerine 16 Mart 
2009 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Toplantıda TMMOB tarafından da su ile ilgili aşağıdaki 
rapor sunuldu:

COPISEE TOPLANTISI
TMMOB SU RAPORU
19.03.2009

Dünya‘da, Avrupa‘da ve Türkiye‘de Su Sorunu 

Suyun Önemi

Birbirleriyle ilişkili ve ayrılamaz bir bütün olan hava, toprak 
ve suyun alternatifi yoktur ve ayrılamaz doğal kaynaklardır. 
Bu doğal kaynaklardan yoksun kalmak tüm yaşamı felakete 
sürükler. Bu nedenle üç kaynağın da temel yaşam hakkı 
olarak görülmesi ve kabul edilmesi gerekir. Hiç biri ticari 
amaçlara alet edilmemelidir. Ancak süreç, canlıları temiz 
havaya, temiz suya ve toprağa hasret bırakacak şekilde 
gelişmektedir. Özellikle son yıllarda, nüfus artışı, kentleşme, 
sanayileşme ve göçler su kaynaklarının üzerindeki baskıyı 
artırırken temiz suya erişimi de engellemektedir.

Uluslararası kuruluşların hazırladığı ve birbirini teyit eden 
raporlarda; içme suyu olarak kullanılan kirlenmiş sular 
nedeniyle, her yıl 200 milyon insanın suya bağlı hastalıklara 
yakalandığı ve 2,2 milyonunun da hayatını kaybettiği açıkça 
belirtilmektedir. Ayrıca, günümüz dünya nüfusunun yaklaşık 
% 20‘sinin güvenli su kaynaklarından yoksun olduğu, dünya 
nüfusunun 2050 yılında 9,3 milyara ulaşmasının beklendiği 
ve iklim değişiminin de etkisiyle birlikte, 60 ülkede 7 milyar 
insanın su kıtlığı ile karşı karşıya kalacağı belirtilmektedir.

Temel içme ve kullanma su gereksinimi olarak bir kişinin en 
az 50 litre temiz suya ulaşabilmesi gerekmektedir . Günlük 50 
litre temiz suya erişilememesi durumunda, insan yaşamında 

CO.P.I.S.E.E (Conference Permanent 
des Ingenierurs des Pays du Sud Est de I’ 
Europe - Organizations of Engineers from 
the Countries of the South East Europe- 
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Mühendislik 
Birlikleri Organizasyonu) bileşenleri 19 
Mart 2009’da İstanbul’da toplandı.

CO.P.I.S.E.E (Conference Permanent 
des Ingenierurs des Pays du Sud Est de I‘ 
Europe - Organizations of Engineers from 
the Countries of the South East Europe- 
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Mühendislik 
Birlikleri Organizasyonu) bileşenleri 19 
Mart 2009‘da İstanbul‘da toplandı.

COPISEE bileşenlerinin bir önceki Bük-
reş toplantısında kararlaştırılan COPISEE 
Kuruluş Sözleşmesi uygulanmasına yöne-
lik yapılan görüşmenin ardından, her ülke 

“Dünya‘da, Avrupa‘da ve Ülkelerde Su So-
runu” hakkında görüşlerini katılımcılarla 
paylaştı. Görüşler bir kitapta toplanarak 
yayımlanacak. Bir sonraki toplantı “Dün-
ya‘da, Avrupa‘da ve Ülkelerde Enerji Soru-
nu” gündemiyle Arnavutluk‘ta yapılacak.

Toplantıya katılanlar: 
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Nail Güler 
TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı
Dr.Christina Theochari
Yunan Teknik Odası Danışmanı 
Stathis Tsegos
Yunan Teknik Odası Genel Sekreteri

Prof.Aleksandar Dimitrov
Makedonya Mühendislik Enstitüsü Başkanı

Prof.Mile Stankovski
Makedonya Mühendislik Enstitüsü 
Yönetim Kurulu Üyesi
Mihai Mihaita
Romanya Genel Müh. Birliği Başkanı
Prof. Ivan Yatchev 
Bulgaristan FNTS II. Başkanı
Hon.Gaqo Apostoli 
Arnavutluk Makine Mühendisleri 
Topluluğu Başkanı 

Dr.Faruk Kaba
Arnavutluk 
İnşaat Mühendisleri Topluluğu başkanı

Christos Efthyvoulou- 
Kıbrıs Teknik Odası Başkanı

Christodoulos Hadjiodysseos- 
Kıbrıs Teknik Odası Sekreteri

COPISEE BİLEŞENLERİ 
İSTANBUL TOPLANTISI YAPILDI
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suya bağlı sağlık sorunlarının başlayacağı gerçeği göz ardı 
edilmemelidir. 

Yapılan bu çalışmalar su kaynaklarının korunmasını ve 
sağlıklı suya erişimin kolaylaştırılmasının gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. Mevcut su kaynakları korunup geliştirilmediği 
sürece su kaynakları daha azalırken, suya erişim de 
zorlaşacağından, suya bağlı hastalıkların ve ölümlerin 
beklenenden daha fazla olması da kaçınılmazdır.

Dünya Su Varlığı

Yerküredeki suların % 97‘sini okyanuslar ve denizler 
oluştururken, tatlı suların oranı % 3‘tür. Tatlı suların, %79‘u 
buzullar, %20‘si yeraltısuları ve %1‘i de ulaşılabilir sular (tüm 
suların %0.03) olarak bulunmaktadır. Ulaşılabilir suların 
%52‘si göller, %38‘i yeryüzündeki nem, %8‘i atmosferdeki 
su buharı, %1‘i canlıların organizmalarındaki sular ve %1‘i 
nehirler ve kaynaklar (tüm suların % 0,0003) şeklinde 
dağılmıştır.

Su miktarlarının dağılımı kıtalar arasında çok büyük 
farklılıklar göstermesinin yanısıra, kıtalar içerisinde de çok 
fazla değişiklik göstermektedir. Nüfus ile su kaynakları birlikte 
değerlendirildiğinde de kıtalar arasında büyük farklılıklar 
görülmektedir. Bu göstergeler, suya erişimde belli sıkıntıların 
yaşanmakta olduğunu ve gelecekte bu sıkıntıların daha da 
artacağını ortaya koymaktadır. 

Su Kaynaklarının Kullanımı

Dünyadaki toplam su tüketiminin %70‘i sulama, %22‘si 
sanayi ve %8‘i içme ve kullanma amaçlıdır. Gelişmiş ülkelerde 
bu oranlar sırasıyla %30, %59, %11 iken az gelişmiş ülkelerde 
%82, %10 ve %8‘dir.

Türkiye‘de su tüketiminin %72‘si tarımda, %18‘i evsel 
kullanım ve %10‘u sanayi sektöründe gerçekleşmektedir.

Tarımsal Üretim ve Su Kullanımı

Dünyadaki 13 milyar hektar arazinin sadece %12‘si tarım 
arazisi, %27‘si otlak arazi olarak kullanılmaktadır. Dünya 
nüfusu bağlamında kişi başına 0,25 hektar tarım arazisi 
düşmektedir. 1,5 milyon hektarlık ekilen arazilerin sadece 
%18‘i sulu tarım arazilerinden oluşmaktadır. 

Tarımsal su kullanımında tuzlanma büyük sorunlar 
yaratmaktadır. Büyük sulama projeleri her defasında 
iyi sonuç vermemiştir. Pakistan‘da 15 milyon ha alanın 
%40‘ına, Hindistan‘da 40 milyon ha alanın %20‘sine yakın 
bölümü tuzlanmış ve tarımsal üretim düşmüştür. Türkiye‘de 
de Güneydoğu Anadolu sulamasında tuzlanma sorunları 
yaşanmaktadır.

Tarımda su kullanımı sadece bitkisel üretim açısından 
değil, hayvansal üretim ve hayvansal ürünler açısından da 
irdelenmelidir. Zira hayvansal ürünlerin üretimi için daha 
fazla su tüketimine ihtiyaç vardır. Örneğin, 1 kg buğday 

üretmek için 1,2 m3 su yeterli olurken, 1 kg yumurta için 
4,7 m3, 1 kg peynir için 5,3 m3 su gerekmektedir. 

Türkiye‘de toplam tarım alanı 28 milyon hektar olup, 
sulanabilir alanımız 26 milyon hektar civarındadır. Mevcut 
su potansiyelimiz ile teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek 
tarım arazisi büyüklüğü ise 8,5 milyon hektardır. Ancak, bu 
alanın, 5,17 milyon hektarı sulamaya açılabilmiştir.

Türkiye‘de su kıtlığı çekilen bölgeler her geçen yıl 
genişlemektedir. Birçok bölgede, sulu tarıma açılan 
alanlar için sulama suyu sağlanamamaktadır. Bu açıdan 
da bakıldığında gelecek için yapılan gelişme öngörülerinin 
gerçekçi olmadığı anlaşılmaktadır.

Sanal Su

Üretilen ürünlerin (tarım, sanayi ürünleri gibi) üretimleri 
sürecinde değişik miktarlarda su tüketilmektedir. Ürünün 
tüketildiği yerde bu ürünün elde edilmesi sürecinde 
kullanılmış olan suyun da tüketildiği kabul edilebilir. Bu su 
sanal su olarak tanımlanmaktadır.

1 fıçı bira elde etmek için 5600, 1 kutu meyve ya da sebze 
konservesi elde etmek için 35, 1 kg kumaş için 200, 450 gram 
plastik üretmek için 90, 4 adet otomobil lastiği üretimi için 
7500, 1 ton çelik üretmek için 240, 1 varil ham petrolü rafine 
etmek için 7 ton su kullanılmaktadır. 

Birçok ülke, üretiminde fazla su kullanılan ürünleri ithal 
ederken büyük ölçüde sanal su ithal etmektedirler. Bu da su 
havzalarının korunma mekanizmalarının eksik olduğu ihraç 
ülkelerindeki su kaynakları üzerinde baskı oluşturmaktadır. 

Bu kapsamda değerlendirildiğinde su kaynaklarının 
korunması ve geliştirilmesinde üretim tercihlerini de gözden 
geçirmek gerekmektedir. Üretilen ürünlerin su kaynaklarında 
oluşturduğu etki mutlaka dikkate alınmalıdır. Teknoloji 
seçimi ve üretim cinsi bu bakımdan çok önemli olmaktadır. 
Sanal suyun, ürünün elde edildiği bölgede yarattığı çevre 
sorunları, ürünün tüketildiği bölge için korunan çevre olarak 
değerlendirilebilir. 

Su Kirliliği

Canlılarla su arasındaki ilişki, ekosistemin bir bütün olarak 
değerlendirilmesi gereğini ortaya koymaktadır. Su yağış olarak 
yeryüzüne dönerken havada eriyik halinde bulunan bir takım 
gazlar, inorganik maddeler ve radyoaktif elementleri içerisine 
alır. Endüstriyel atıklar yer üstü sızıntılar, tarım ve böcek 
ilaçları suya karışabilir. Suyun bu kadar kirlenme olasılığına 
karşı bazı temizlenme mekanizmaları da vardır. Doğa suyun 
içerisindeki organik ve inorganik maddeleri fiziksel, kimyasal, 
biyolojik ve mekanik bir takım etkilerle yok etmeye çalışır.

Günümüzde çevre dendiğinde, hava, toprak ve su bir bütün 
olarak algılanmaktadır. Bu varlıklardan herhangi bir tanesi 
kirlendiğinde diğerinin de kirleneceği ve canlı yaşamının 
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devamının sağlamasında sıkıntıya düşüleceği her kesim 
tarafından anlaşılmış durumdadır.

Sağlık için uygun olmayan su, taşıdığı ve içerdiği birçok 
maddelerle çeşitli hastalıkların nedeni olabilir. İçinde 
taşıyabildiği çözünmüş veya çözünmemiş inorganik tuzlar, 
bakteriler, parazitler, virüsler ve bitkisel maddelerle birçok 
hastalığın meydana gelmesine yol açarlar.

Sanayi faaliyetlerinin ortaya çıkardığı çeşitli katı ve sıvı 
atıklar, gerek yüzey suları, gerekse yeraltı su kaynaklarını 
büyük oranda nitelik yönünden, olumsuz etkilemektedir. 
Özellikle kentsel yerleşim alanları çevresinde bulunan su 
kaynakları, devamlı tehlike altında bulunmaktadır.

Kullanılan suyun arıtılması kaynakların ve mevcut alanların 
korunması için zorunludur. Her ülke kullanılmış suyun 
arıtılmasında aynı oranda başarılı değildir. Arıtma işlemi 
de bir ekonomik güç gerektirir. Bu bakımdan bakıldığında 
da gelişememiş ülkelerin arıtma konusunda yeterli başarıyı 
sağlayabilmelerinin mümkün olmadığı görülmektedir. 
Gelişmiş ülkelerde de “kirleten öder” prensibi anlayışıyla 
yıllardır kirletmeme konusunda atılması gereken adımlarda 
geç kalınmıştır. 

Türkiye özelinde konuya bakıldığında; 2004 yılı verilerine 
göre 65 adet Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) 46 tanesinde 
Atıksu Arıtma Tesisi mevcut değildir. Bu OSB‘lerden yaklaşık 
24.320.000 m3/yıl atıksu alıcı ortama (akarsu, arazi, baraj, 
deniz, foseptik, kanalizasyon, diğer) bırakılmaktadır. Atıksu 
Arıtma Tesisi olan 19 adet OSB‘de ise yaklaşık 72.967.000 
m3/yıl atıksu arıtılmaktadır. Kısacası toplam 97.287.000 m3/
yıl atıksuyu olan OSBlerin yaklaşık %25 atıksuyu arıtılmadan 
alıcı ortama verilmektedir.

İmalat sanayii 2004 yılı atıksu istatistiklerine bakıldığında, 
yaklaşık %64 atıksuyun arıtılmadan şehir kanalizasyonuna 
veya alıcı ortama (deniz, göl, akarsu, arazi, foseptik ve diğer) 
bırakıldığı görülmektedir.

2006 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 
kanalizasyon şebekesi ile hizmet edilen nüfusun belediye 
nüfusuna oranı %87 olup, çevre-insan sağlığı ve atık suyun 
toplanması açısından bu oranın %100 olması gerekmektedir. 
3225 belediyenin yalnızca 362‘sine 184 adet atıksu arıtma 
tesisi ile hizmet götürüldüğü görülmektedir. Bu tesislerin 
yılda 3.648.000.000 m3 atıksu işleme kapasitesi varken, yılda 
2.140.000.000 m3 işlenmektedirler. Deşarj edilen toplam 
3.367.000.000 m3 atıksuyun %36‘sı işlenememektedir. 
Kapasite olarak çıkan tüm atıksuların işlenebilme 
yeteneğine sahip olunmasına rağmen, yatırımların doğru 
kanalize edilmediği ve dağıtılmadığı, fazla kapasiteli arıtma 
ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmesinde problemler olduğu 
görülmektedir.

İçme ve kullanma suyu sağlamak için de mevcut kaynakların 

belli bir arıtılmaya tutulmasının zorunluluğu ortadadır. 
Dünyadaki örnekler incelendiğinde gelişememiş ülkelerdeki 
göstergeler gelişmiş ülkelerle hiç de karşılaştırılamayacak 
ölçüde kötüdür. 

Türkiye‘de 2006 rakamlarına göre; toplam 139 adet içme ve 
kullanma suyu arıtma tesisinin bulunduğu, 3225 belediyeden 
sadece 413 tanesine içme ve kullanma suyu arıtma tesisi 
ile hizmet verilebildiği, içme ve kullanma suyu arıtma 
tesisi kapasitesi 3.994.000.000 m3/yıl iken, bunun yalnızca 
%61‘inin arıtıldığı görülmektedir. 

Verilerden görüleceği gibi, Türkiye‘de içme ve kullanma suyu 
arıtma tesislerinin işletilemediği veya kapasitelerinin ihtiyacın 
çok üzerinde olduğu bir süreci yaşamaktayız. Ayrıca, arıtma 
teknolojilerinin seçiminde hatalar ve yatırım kararlarında 
çeşitli tereddütlerin oluştuğu ortadadır.

Su Pazarları

Dünyada suya erişim her geçen gün zorlanırken uluslararası 
kuruluşlar suya erişmede yeni fikirler üretmektedirler. Ancak 
bu fikirlerin hepsi de, suya erişimin paraya dayalı olması 
anlayışını ortaya koymaktadır.

Oysa dünyadaki sektörlerin ticari büyüklüklerine 
bakıldığında su pazarının en büyük hacme ulaşacak yapıda 
olduğu görülmektedir. İktisadi anlamda bu verilerin, suyun 
ticarileştirilmesi konusunda etkin olduğu gerçeği göz ardı 
edilemez. 

Dünyadaki uygulamalara bakıldığında su hizmetlerinin 
özelleştirildiği her noktada sorunlar başlamıştır. Su fiyatları 
hızlı bir şekilde artmış, halkın gelir düzeyi bile dikkate 
alınmadan şirketler kendi karlarını maksimize edecek 
şekilde uygulamalara devam etmişlerdir. Bazı ülkelerde 
halkın ayaklanmasına ve çatışmaların yaşanmasına da 
neden olunmuştur.

Bu uygulamaların hepsinde de görülen suya erişimin 
zorlaştırıldığıdır. Su şirketleri temiz su sağlanması 
konusunda hiç bir gayret göstermezken, standarda uygun 
suların hazır oldugu yerlerin su hizmetlerini ele geçirmeye 
uğraşmaktadır. 

Temiz suya erişimin temel insan hakkı olmasının kabul 
edilmesi gerekirken, su hizmetleri özelleştirilerek suya 
erişimin bedeli sürekli artırılmakta ve parası olmayanların 
suya erişemeyeceği ortamlar yaratılmaktadır. Suya erişim 
konusunda dünyadaki örnekler, sağlıklı suya erişimde 
engellerin yaratıldığı gerçeğini göstermektedir.

Sonuç olarak, 

Suya erişimin kolaylaştırılması için, öncelikle su kaynaklarının 
korunması ve suyun ticari faaliyetlere malzeme yapılmaması 
gerekmektedir.
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Ankara ( 34.) Noterliği‘ne
İHTARNAME
Keşideci  :Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
         Selanik Cad. 19/1 Kızılay-ANKARA
Vekili   : Av.Nurten Çağlar Yakış
    (Aynı adres)
Muhatap  : İvme Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü
         Fatih Özgür Aydın
         Abide-i Hürriyet Cad.Yasemin Apt. 
         No:283/15 Şişli-İSTANBUL
Konu : Yanıt ve düzeltme istemidir.

Derginizin 6. sayısına kapak yapılan ve özel dosya olarak ele alınan 1-39 sayfalarında “TMMOB-BARTIN-İKK” başlığı ile 
“TMMOB Bartın-Amasra Termik Santral Raporu” hakkında “eleştiri” adı altında yazılar kaleme alınmıştır.

Anılan yazıda, TMMOB ve Yönetim Kurulu‘nun oluşturduğu komisyona yönelik gerçeğe aykırı bilgiler sunulmuş ve kişiler 
hakkında ağır ithamlar yöneltilmiştir. Ayrıca, müvekkil Birlik hakkında küçük düşürücü değerlendirmeler yapılarak ka-
muoyundaki saygınlığına gölge düşürülmek amaçlanmıştır. Derginizde, kamuoyunu yanıltacak ve yanlış yorumlara neden 
olacak şekilde ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde çeşitli haberler yayınlandığı üzüntü ile izlenmektedir. Bu hakaret ve 
ithamların, ülkemizin önemli kuruluşlarından biri olan müvekkil Birliğe yöneltilmiş olması büyük talihsizlik olmuştur. 

Gerek evrensel hukukun gerekse Anayasa (Madde 28) ve Basın Yasası‘nın güvence altına aldığı basın özgürlüğü, toplumun 
düşünce özgürlüğünün gelişiminde önemli görevler üstlenmesinden kaynaklanmaktadır. Haber verme ve eleştiri hakkı, 
demokratik yaşam biçiminin bileşenlerinden biri olduğundan tartışılamayacak haklardandır. Ancak, haber verme ve eleştiri 
hakkının kabulü için, açıklama veya eleştiriye konu olan haberin, gerçek ve güncel olması, açıklanmasında kamu ilgi ve 
yararının bulunması, açıklanış şekliyle konusu arasında düşünsel bir bağ bulunması gerekmektedir. Bu öğelerden birinin 
yokluğunda, haber verme ve eleştiri hakkından söz edilemeyecektir. Çünkü, eleştiri hakkını kullandığını iddia edenin, 
kamuoyunu yanıltacak ve yanlış yorumlara neden olacak şekilde ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde bir iddiayı ortaya 
atarken eleştiri hakkına sığınmasını hukuk ve kamusal ahlak kabul edemez.

Basının görevi, haber ve yorumlarla kamuoyunun doğru bilgilendirmek olduğuna göre, ekte sunulan açıklamayı tarafsız bir 
şekilde aynen yer verilerek yayınlanması gerekmektedir. Ekte sunmuş olduğumuz düzeltme ve yanıt metninin Basın Yasasında 
belirtilen biçim ve koşullara uyularak yayınlanmasını yayınlanmadığı takdirde yasal yollara başvuracağımızı müvekkil adına 
bilgilerinize sunmak zorunlu olmuştur.

Saygılarımla.

Sayın Noter; üç nüshadan ibaret ve eklerinin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhli bir nüshasının tarafımıza 
verilmesini ve bir nüshasının da dairenizde saklanmasını rica ederim.

TMMOB Vekili
Av.Nurten Çağlar Yakış 

TMMOB, 

TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE BASIN YOLUYLA YAPILAN HAKARETE 

TEKZİP YOLLADI

TMMOB, TMMOB örgütlülüğüne, TMMOB Bartın-Amasra Termik Santral Raporu’na, TMMOB Yö-
netim Kuruluna ve Raporu hazırlayan komisyon üyelerinin kişilik haklarına yönelik basın yolu ile yapılan 
hakaretlere karşı ilgili dergiye “Düzeltme ve Yanıt” gönderdi.
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DÜZELTME VE YANIT METNİDİR

Derginizin 6. sayısına kapak ve manşet yapılan “TMMOB-
BARTIN-İKK” üçlemesi üzerine yapılan ithamlar kurgusu, 
TMMOB “Amasra-Bartın Termik Santral Raporu”nu 
“fiyasko” olarak niteleyen yazı ile sonlandırılmıştır. 
Bu yazılar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, basın 
özgürlüğünün amacıyla bağdaştırmak olanaklı değildir. 
Basının görevi, genel yararı ilgilendiren konularda halkı 
objektif ve gerçekleri yansıtacak biçimde aydınlatmak 
olmasına karşın, derginizdeki yazılarda okuyucunun 
merak duygularını tatmine, ahlaki ve hukuki değerleri 
hiçe sayarak hemen hepsi önceki dönemlerde 
TMMOB yöneticiliği yapmış olanların kişilik haklarının 
örselenmesine yönelinmiştir. Bu nedenle, her türlü etik, 
objektif, nesnel, teknik ve bilimsel içerik ve kaygıdan 
uzak bir yaklaşımla yazılan ve dergide yer alan gerçek dışı 
hususlara ilişkin derginizde yayımlatılmak üzere açıklama 
yapılması Yönetim Kurulumuzca gerekli görülmüştür.

1-”Merhaba” başlığı ile kaleme alınan yazıda, 
TMMOB‘nin sınıfsal saflaşmada, sermaye saflarında 
yer aldığı, TMMOB‘nin mücadele tarihinden koptuğu 
iddia edilmektedir. Bunun kanıtı olarak da Bartın İl 
Koordinasyon Kurulu‘nun kapatılması gösterilmektedir. 

Bu yazıyı kaleme alan/alanlar da bilmektedir ki, 
TMMOB‘nin kendi tarihinden koparılmasına, hiçbir 
kişinin ihtirası, marazi durumu, grupların siyasi proje ve 
çıkarlarına yönelik hamleleri ve istemleri yeterli olmaz/
olamaz. 1970‘lerden beri TMMOB tarihi göstermiştir ki, 
TMMOB‘nin emekten ve halktan yana bakış açısı örgütün 
ortak aklının ürünü olmuştur. En alttaki birimlerinden, 
Odalarımıza, oradan TMMOB Genel Kurulu‘na kadar 
uzanan tüm örgütümüz, tartışma süreçlerinden geçerek 
TMMOB‘nin yol haritasını çizmektedir. TMMOB‘nin 
örgütlenme biçimine, tartışma sürecine, etiğine, hukukuna 
ve geleneklerine aykırı duruşta bulunanları ise sürecin 
kendisi, başka bir deyişle hayatın kendisi dışlamaktadır. 
TMMOB hukuku ve geleneğine uygun görevi 
taşıyamayanlar kendiliğinden tasfiye olduklarında, bunun 
sorumluluğunu Yönetim Kurulunda aramamalıdırlar.

TMMOB‘nin ve bağlı odalarının sınıfsal saflaşmadaki 
yerini ise, en iyi TMMOB‘nin karşısında olanlar 
bilmektedir. TMMOB‘nin saflaşmadaki yerini TMMOB‘ye 
karşı büyük bir kin içinde bulunduğu anlaşılan yazarın/
yazarların algılamasını beklemiyoruz.

2-”TMMOB Bartın İl Koordinasyon Kurulu” başlığı ile 
kaleme alınan yazıda, Bartın İl Koordinasyon Kurulu‘nun 
Bartın‘da toplumsal mücadeleyi yükselttiği, buna karşın 
TMMOB Yönetim Kurulunun Bartın İKK‘yı HEMA‘ya 
karşı yürüttüğü bu mücadeleden dolayı kapattığı ileri 
sürülmektedir. Bu başlık altında ileri sürülen iddialarda 

o kadar ileri gidilmiştir ki, sanki TMMOB, HEMA‘nın 
çıkarları için Bartın İKK‘yı heba etmiştir. 

Bu bir siyasi körlüktür, aymazlıktır, eleştiride hiçbir ahlaki 
kaygı duymamaktır. 

İKK‘ların kurulma şekli, görevleri ve işleyişi örgütümüzün 
Genel Kurullarında kabul edildiği şekli ile “TMMOB İl/
İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği”nde açık olarak 
düzenlenmiştir. Bartın İKK hakkında, TMMOB Yönetim 
Kurulu ilgili yönetmelik doğrultusunda işlem yapmıştır. 
TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurullarının oluşumu, 
çalışma ilkeleri ve işleyişi iç hukukumuzda yer almış 
olup, örgütlü yapımızın ve örgüt kültürümüzün ürünüdür. 
Örgüt hukukunun öngördüğü çalışma tarzı yerine, bireyi 
merkeze alan, ortak aklın işleyişini yadsıyan yaklaşımların 
TMMOB tarafından kabul edilmesini istemek popülizmin 
içselleştirilmesinden başka bir şey olamaz. 

TMMOB Yönetim Kurulunun böylesi bir anlayışı yoktur. 
Aslında, yazının haber kaynağı ve örgütümüz bu gerçekleri 
bilmektedir ve bu TMMOB için yeterlidir.

Ayrıca bu başlıkta yazılanlar hakkında aşağıdaki konuları 
da belirtmemiz gerekiyor:

Bartın‘da inceleme yapmak üzere görevlendirilen 
Komisyon, Bartın İl Koordinasyon Kurulu‘nun istemi 
üzerine oluşturulmuştur. Amasra‘da kurulması gündeme 
gelen termik santral konusunda, TMMOB 39. Dönem 
Yönetim Kurulu‘nun 24 Ocak 2008 tarih ve 514 
sayılı kararı uyarınca yerinde inceleme yapmak üzere 
Komisyon oluşturulmuştur. Komisyon, yerinde yaptığı 
incelemeler sonucunda Bartın-Amasra Termik Santral 
Raporunu hazırlamış, bu Rapor 40. Dönem Yönetim 
Kurulu tarafından TMMOB yayını olarak yayımlanmış, 
kamuoyuna duyurulmuş, ilgili kişi ve kurumlara 
gönderilmiştir.

TMMOB Raporu ile ilgili teknik değerlendirmelerin 
yapılması, toplumun farklı bileşenleri tarafından 
sorgulanması, toplumsal yarar sağlayacak önermelerin 
geliştirilmesi herkes tarafından saygı duyulan bir davranış 
olarak kabul görür. Ancak, tekzibe konu yazıda deyim 
yerinde ise “mazruf değil zarf” tartışılmıştır. Anlaşılan o 
ki, zarf da sipariş üzerine hazırlanmıştır. Yazıda, insana 
“bu kadar da olmaz” dedirtecek kadar, kişilik haklarına 
saldırıda bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olsun 
olmasın, konuyla ilgili olsun olmasın herkese saldırmanın 
moda deyimle “reyting” kaygısı güdülmüyorsa, bu tutumun 
amacı yazıyı yazanlar ve yayımlayanlar tarafından 
açıklanmalıdır. Son iki dönem TMMOB Genel Kurul 
delegelerinin oybirliği ile Divan Başkanı olarak seçtiği 
Oğuz Türkyılmaz‘ın, TMMOB Kanunu ve Yönetmelikleri 
gereği görevini yapan TMMOB Genel Sekreteri Hakan 
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Genç‘in konuyla bir ilgileri olmadığı halde dergide 
resimlerinin kullanılmasının aklıselim bir açıklaması var 
mıdır? Yanıtını okuyuculara bırakıyoruz. TMMOB Genel 
Sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları TMMOB Ana 
Yönetmeliği‘nde tanımlanmıştır. TMMOB Genel Sekreteri 
bu konuda da görevinin gereğini yerine getirmiştir.

TMMOB Bartın-Amasra Termik Santral Raporunun 
hazırlanması sürecinde kimlerin görevlendirildiği ve 
emek verenlerin kimler olduğu Raporun sunuş ve giriş 
bölümlerinde belirtilmiştir. Heyet içinde yer alan Ziraat 
Mühendisi bir arkadaşımıza, meslektaş ve bilgisinden 
yararlanılan uzman olarak yaklaşmak yerine, heyete dâhil 
olmuş gezgin eş sıfatını yakıştırmak, ancak sorunlu düşünce 
yapısına sahip olanların hezeyanı olabilir. Yazıda belirtilen 
arkadaş sıfatı ile gelenlerin kim olduğu ise tarafımızca 
anlaşılamamıştır. Böylesi bir durum yoktur. Gene heyette 
yer alan İlker Ertem‘le ilgili iddialar ise aklın kabul edeceği 
boyutta değildir. Yazıda dile getirilen TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi İlker Ertem‘in HEMA‘nın danışmanı 
olma iddiasını, haber değeri görerek bunu yazanlar 
ispatlamakla görevlidir. HEMA ile ilgili görüşmelerin 
gizli yapıldığı iddiası ise TMMOB örgütlülüğüne yapılmış 
en hafif deyimiyle saygısızlıktır. TMMOB ve TMMOB‘nin 
görevlendirdiği birimler içselleştirdikleri örgüt etiği gereği 
hiçbir gizli ilişkiye girmezler, saygınlığa gölge düşürmezler. 
TMMOB‘nin, bağlı odalarının, tüm çalışma ve örgüt 
birimlerinin işleyişi şeffaftır ve denetlenebilir bir özelliğe 
sahiptir. Gönüllülük temelinde yürütülen görevler aynı 
zamanda demokratik işleyiş içerisindedir. Öte yandan 
yerinde yapılan gözlem, ulaşılan belgeler ve mesleki bilgi 
ile rapor hazırlıklarına katkı koymak yerine hakaretlerde 
bulunmayı yeğleyenlerin yemek, lokanta söylemleri ile 
başlattıkları eleştirilere teknik eksiklik değerlendirmesi 
eklemeleri TMMOB tarafından önemsenecek nitelikte 
değildir.

TMMOB‘ye ve onun değerlerine bir saldırganlık 
psikolojisi içinde olarak yazı yazanların bu anlatılanları 
algılayabileceğini düşünmüyor, konuyu okuyucuya 
bırakıyoruz.

3- “TMMOB Bartın-Amasra Termik Santral Raporu 
Fiyaskosu” başlığı altında kaleme alınan yazıdaki “fiyasko” 
diye nitelenen konular değerlendirildiğinde aşağıdaki 
saptamaları yapmak gerekli olmuştur: 

TMMOB Raporundaki kömür ve kül hesapları doğru olup, 
bu hesaplarda hata var diye sunulan konular, yazıyı yazan/
yazanlar tarafından firmanın işine gelecek şekilde dile 
getirilmiştir. Yazarın/yazarların bir kere daha yazdıklarına 
bakıp gerekli düzeltmeleri yapması gerekmektedir. Kurulu 

güç ile ilgili veriler EPDK sayfasından alınmış olup, süreç 
içerisinde EPDK kendi web sitesinde değişikliğe gitmiştir. 
Bu durum raporu hazırlayanları suçlamayı değil, EPDK‘yı 
sorgulamayı gerektirir. Kaldı ki, buradaki ifade raporun 
özünü değiştirecek boyutta değildir ve şirketin özel 
ayrıcalıklardan yararlanmasına yönelik saptamamızı 
değiştirmez. Yeri doğru olarak Raporda yer alan “Asker 
Çeşmesi” yerine, sehven “Alman Çeşmesi” yazılması işin 
özü yerine şekli ile ilgili olanlar için önemli bir maddi 
hata olarak görülecektir. “Hazırlık aşamasında hangi 
sorulara yanıt aranmalıydı?” başlığı altında yöneltilen 
soruların birçoğunun Raporun içeriğiyle ilgisi olmadığı, bir 
kısmının Raporda yer almasına gerek olmadığı, bir kısım 
sorunun karşılıklarının ise anlaşılır şekilde Raporun değişik 
kısımlarında yer aldığı açıktır. Yazıda yapılmaya çalışılan, 
hiç bir değeri olmayan imla hatalarını arayıp sanki büyük 
eksikler ve yanlışlar varmış gibi gösterip, Raporu firmanın 
taleplerine hizmet edecek şekilde deforme etmektir. 

Bilimin ve tekniğin ışığında hazırlanmış TMMOB 
Raporuna “fiyasko” diyenlerin anlamak zorunda oldukları 
tek şey, “TMMOB Raporuna fiyasko diyerek, kurulması 
planlanan santrale ilişkin, bunu planlayanların safında 
yer almalarının asıl fiyasko olduğudur”. Firma tarafından 
bu yazının TMMOB raporunu çürütmek(!) için bolca 
kullanılacağı biliniyor.

Raporun fiyasko olup olmadığını da TMMOB Raporunu 
okuyanlara bırakıyoruz.

Sonuç: 

TMMOB‘nin oluşturduğu Komisyon, bölgede termik 
santral yapılamayacağını bilimsel verilere dayanarak 
açık bir şekilde ortaya koymuştur. Rapor, objektif ve 
nesnel bir biçimde hazırlanmış, kamuoyu, bilimsel 
çevreler ve ilgililerince de kabul görmüştür. İlgilileri ve 
konuyla gerçekten ilgilenenleri, “TMMOB Raporu” 
var olduğu sürece bu bölgede termik santral tesisi 
kurulmasının “zor olduğunu” değişik platformlarda 
dile getirmektedir. Raporu değersizleştirmenin bölgede 
yapılacak özelleştirmelere, ithal kaynaklara dayalı enerji 
üretimlerine ortam yaratacağının farkında olmamak ya da 
farkında olarak davranış geliştirmek yapılan ve yapılacak 
değerlendirmelerde önemli bir ayraç olacaktır. 

Bunun dışında TMMOB‘nin ve TMMOB Yönetim 
Kurulu‘nun kişilerle ya da dergi çevreleriyle etik olmayan 
tartışmalara taraf olması beklenmemelidir. Bundan sonra 
bu gerçeği bilerek derginizde haber yapmanızda fayda 
olduğu düşünülmektedir.
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T.C. 
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI‘NA
ANKARA

Konu: Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi 
(TYUYÇ) Ara Raporu.

İlgi: 21 Ocak 2009 tarih ve B.30.0.AUİB.00.00.00/27 sayılı 
yazınız.

İlgi yazı ile tarafımıza ulaştırılan Türkiye Yükseköğretim 
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYUYÇ) Ara Raporu, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı 
Odaları tarafından değerlendirilmiş olup, görüşlerimiz ekte 
gönderilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter

Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi 
(TYUYÇ) Ara Raporu‘na ilişkin Görüşlerimiz

Raporda;

Giriş bölümünde, “Dünyada 20.yüzyılın son çeyreğinde hızla-
nan bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve 
iletişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmeler, ülkelerin 
her alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da sistemlerini 
yeniden değerlendirmelerini ve gelişmeler ışığında yeniden 
yapılandırılmalarını beraberinde getirmiştir. “ denmektedir.

Raporda, ayrıca, Avrupa Yükseköğretim ve araştırmada 
giderek rekabet gücünü kaybettiğini belirlemiştir. Hedefi 
2010 da dinamik ve etkin bir bilgi toplumu ve ekonomisi 
olmaktır. Değişim ile ilgili öngörüler ve önermelere, Lizbon 
1997 ve Bologna 1999 süreçlerinde yer verilmiştir. Türkiye, 
2001 yılında Bologna sürecine dahil oldu, 2004 yılında Lizbon 
Tanıma Sözleşmesi‘ni imzaladı, 2007 yılında Lizbon tanıma 
sözleşmesini yürürlüğe koydu, 2000 yılında ulusal yeterlilikler 
çerçevesi oluşturma süreci YÖK tarafından Komisyon kuru-
larak başlatıldı, bilgileri yer almaktadır.

TMMOB, Temel eğitimi ve Yükseköğretim ile öğrenimi 
toplumsal kalkınmanın ve gelişimin en önemli uygulama 
alanı olarak değerlendirmektedir. Bireyin ve toplumun 
özgürleştirilmesinin aracı olması temel gerekçe olarak al-

gılanmaktadır.

TMMOB Kuruluş Kanunu, Ana Yönetmeliği ve program-
larımız çerçevesinde mühendislik eğitimi ve bu eğitimin 
başarı ile sürdürülmesi için gerekli temel eğitimle yakından 
ilgilenmekteyiz. 

Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı eğitim süreci ile 
belgelendirilmesi sonuçları itibariyle üyelerimizi etkilemekte 
verdiğimiz hizmetlerden de toplum etkilenmektedir. Bu ne-
denlerle eğitimin kalitesi, süresi ve fiziksel koşullar sürekli 
sorguladığımız ve değişiklik yapılması, iyileştirilmesi gereken 
konular arasında yer almıştır.

TMMOB Yükseköğretimin, toplumsal gereksinimleri göze-
terek üretim, istihdam ve yaşam standardı arasında gerçekçi 
ilişkiler kurularak planlanmasından yanadır. Ülke gerçeğinde 
üniversiteler ve kontenjanlar popülist ve siyasal yaklaşımla 
kurulup büyütüldüğünden alt yapıya, yeterli öğretim elemanı-
na hatta binaya sahip olmayan üniversitelerle karşı karşıyayız. 
Bu gerçeklik karşısında, mevcut üniversiteleri belli düzeye 
getirmeden anılan Rapor‘un hedeflediği düzeye gelmek ola-
naklı ve gerçekçi gözükmemektedir. Özetle iç dinamiklerin 
etkin ve belirleyici olacağını düşünmektedir.

Ara raporda da belirtildiği gibi Lizbon ve Bologna süreci 
Avrupa ülkelerinin kendi gerçekleri ve gelecekleri ile ilişki 
kurularak başlatılan ve sürdürülen çalışmaları içermektedir. 
Türkiye‘de yüksek öğretimin yeniden düzenlenmesi ve iyileş-
tirilmesi gerekliliği tartışılmayacak, bekleyen ve kısa sürede 
ele alınması gereken önemli bir sorundur. Bu sorunun salt 
“ Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi “ 
çalışması ile çözümlenmesi olanaksızdır. 

Ayrıca, ülke ekonomisi, kaynak ayırımındaki yetersizlikler 
ve politik tercihler bu alanda köklü değişiklere olanak 
sağlamadığından bu çalışmaların uygulamaya geçmesi 
olanaksız görülmekte yada uzun bir süreyi kapsayacak gibi 
görülmektedir.

Ara raporun YÖK tarafından kabulünden sonra bu alanda 
yapılacak çalışmalarda aktif olarak yer almamız sağlanarak 
mühendislik-mimarlık ve şehir plancılığı alanındaki görüş-
lerimizin dikkate alınması birikimlerimizi çalışma grubuna 
iletmemizi sağlayacaktır. 

2006 yılından bu yana Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler 
Çalışma Grubu Üyeleri tarafından çalışılan ve Ön Rapor 

YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ 

ARA RAPORU İLE İLGİLİ TMMOB GÖRÜŞÜ 

YÖK’E GÖNDERİLDİ
Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYUYÇ) Ara Raporu ile ilgili TMMOB görüşü 27 Şubat 2009 
tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderildi.
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olarak deklere edilen Rapora ilişkin öneri ve görüşlerimiz 
aşağıda sunulmuştur.

1) Ara raporda belirtilen yönteme ilişkin üç seçenek kapsa-
mında ve düzey tanımlayıcı unsurlarda çok detaylı incelemeyi 
gerekli kılmaktadır. Bu konuların paydaşlarla irdeleneceği bir 
toplantı yapılmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz. 

Öneri-1 uygun görülüyor olsa da Raporda sektör diye ifade 
edilen farklı disiplinlerin hangi kategorizasyonu istedikleri 
de önem taşımaktadır. Bu konuda tüm disiplin alanlarının 
görüşlerinin alınması gerektiği inancındayız.

2) Raporun 3. ve 15. sayfalarında yeralan “yaygın ve resmi 
olmayan öğrenme ile tecrübe yoluyla kazanılmış yeterlilik-
lerin tanınması ve yaşam boyu öğrenimin yaygınlaştırılması 
öngörülmektedir” ifadesi tanımsız ve ne kastedildiği belli ol-
madığından Rapordan çıkarılmalıdır. Bu ifadeden, ilgili ilgisiz 
herkes kendine görev edinebilir endişesi taşımaktayız. 

3) Düzey tanımlayıcı unsurlarda da Avrupa da inovasyon 
eksikliği tartışmaları nedeniyle eğitim reformlarında gündeme 
gelen öğrenme ve problem çözme yanında problem tesbiti ve 
gelişmelerde öne çıkan işbirliği, takım çalışması gibi unsurla-
rın da her seviyede dikkate alınması gerekli görülmektedir.

4) Öğrenme Çıktılarına esas “Kişisel ve Mesleki Yeterlilikler” 
başlığı altında “İletişim ve Sosyal Yetkinlik” te istenen dil ve 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek yetkinliğini aramak kriterleri, mesleğin gerek-
tirdiği düzeye uygun bir kriter şekline dönüştürülmelidir.

5) Tablo 4. düzey belirlemelerinde meslek yüksek okullarının 
durumu ve geçişi net ifade edilmelidir. Öğrenim çıktılarının 

meslek yapılabilirlik düzeylerinin belirlenmesi ve ölçülmesi-
nin lisans düzeyinde netleştirilmesi gerekmektedir. Bu konu 
sayısı 400.000 i geçen mühendis-mimar ve şehir plancıları 
için önem taşımaktadır.

6) Raporda daha önce mühendislik, mimarlık ve şehir plan-
cılığı yetkisini kazanmış ve mesleklerini icra etmekte olan 
üyelerimizin durumları ve diplomalarının denklikleri ile ilgili 
nasıl bir uygulama yapılacağı açık değildir.

7) Rapor ve düzenlemeler entegrasyona yönelik olduğundan 
özgün ve kendi sistemine odaklanmamıştır. Bu tür entegras-
yon amaçlı çalışmalar, yeterlilik kavramının asıl ifadesi olan 
minimum koşulları sağlamaya odaklandığından, birbirinin 
aynı hatta kopyası sistemlere odaklanmayla sonuçlanır. Ni-
hayetinde birbirine benzer, belli bir eşiği aşmaya odaklanmış 
yapılar çoğunluk kazanmaya başlar. Oysa, yaratıcılık ve bu-
nun en önemli unsuru olan farklılıklar üniversite kavramının 
özüne daha uygundur. 

8) Raporda “öğrenci ve mezunların hareketliliğinin kolaylaştı-
rılması” noktasında, şu anda mesleklerini icra eden mühendis 
ve mimarların diploma denkliği ile ilgili nasıl bir uygulama 
yapılacağı belli değildir.

9) Ara raporun 25. sayfasında verilen Tablo 6‘da ön lisans, 
lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde mevcut yeter-
likleri (dereceleri) öğrenme çıktılarına göre ve her temel 
düzeyde verilen diploma türlerine göre sınıflandırılmaktadır. 
Bu sınıflandırmaya göre yüksek lisans düzeyinde verilecek 
dereceler (diplomalar) ile varsa unvanların (yüksek mühendis 
gibi) açıklanması da yapılabilirdi.

Orman Mühendisleri 
Odası’nın TMMOB 
Yönetim Kurulu’na 
göndermeden Resmi 
Gazete’de yayımlattığı 
“Orman Mühendisliği, 
Orman Endüstri Mü-
hendisliği ve Ağaç İşleri 

Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna Dair 
Kazanılmış Haklar, Mesleki Deneyim Kazanma 
ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” Da-
nıştay Sekizinci Daire tarafından iptal edildi.

27.02.2007 tarih 26447 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 
söz konusu yönetmeliğin TMMOB‘ye gönderilmemesi üze-
rine iptali istemiyle Danıştay‘da dava açılmıştı. Danıştay 
kararında; “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ne 
bağlı odaların, kendi kuruluş amacına uygun olarak yap-
tıkları düzenlemelerin, Oda Genel Kurulunca kabulünden 
sonra Birliğin incelemesi ve onayını almak üzere Birliğe 
gönderilmesi gerektiği” belirtilerek, yönetmelik iptal edil-
di. Kararda; yönetmeliğin Birlik onayından geçirilmemesi, 
“Birliğin, odaların faaliyetleri ile ilgili olarak hazırladıkları 
düzenleyici kuralların birbiriyle uyumu ve mesleki menfaat 
konusunda işbirliğini sağlamaya yönelik kuruluş amacının 
etkisiz kılınması” olarak yorumlandı. 

TMMOB’YE GÖNDERİLMEDEN 
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLATILAN OMO YÖNETMELİĞİ 

İPTAL EDİLDİ



34 birlik haberleri
Mart-Nisan 2009/Sayı 125 35 

Mart-Nisan 2009/Sayı 125
birlik haberleri

DENİZLİ’DE 
EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ 

MİTİNGİ

Denizli’de işsizliğe, yoksulluğa ve zamlara karşı 
çıkmak izin 8 Mart 2009 Pazar günü bir miting 
düzenlendi. 

Mitingde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ve KESK Genel Başkanı Sami Evren birer 
konuşma yaptılar.

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

Bu ülkenin aydınlık yürekli, aydınlık beyinli yiğit insanları

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

Sevgili Arkadaşlar

Kapitalizmin küresel krizi tüm müdahalelere rağmen önü 
alınamaz bir şekilde derinleşiyor. Önümüzdeki dönem 
yoksulluğun, işsizliğin büyüyeceği bir dönem olacak. Krizin 
faturası her zaman olduğu gibi emekçilere, yoksullara, ezilen 
halklara çıkarılacak.

Sevgili Arkadaşlar

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

“Kriz bize teğet geçer” diyenler, size sesleniyoruz: “Biz bu 
krizin bedelini ödemeyeceğiz.” İşten atmalara, düşük maaş 
zamlarına, yoksulluğa, işsizliğe, zamlara ve anti demokratik 
uygulamalara karşı yurdun dört bir yanında sesimizi daha da 
yükselteceğiz. Kapitalist küreselleşmenin krizinin faturasının 

bize, emekçilere, ücretiyle geçinenlere, yoksullara, alttakilere 
çıkarılmasını asla kabul etmeyeceğiz 

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

olan AKP‘ye “Dur” diyoruz. 

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

Sevgili Arkadaşlar, 

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

Dünyada da ülkemizde de umut ancak başka bir yaşam 
arayışının güçlenmesinden geçmektedir. Bugün başka 
bir ülke ve dünyaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
vardır. Kapitalizmin geleceği yoktur. Bizler insanlığın yok 
oluşa sürüklenmesine karşı özgürlüğün, barışın, kardeşliğin 

hakim olduğu yepyeni bir dünyayı bugünden 
yaratmanın mücadelesini şimdi daha güçlü ve 
kararlı yürütmeliyiz. 

Şimdi görev zamanıdır. Şimdi mücadele 
etme zamanıdır. Şimdi omuzlarımızı birbirine 
yaslama zamanıdır.

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

Kurtuluş yok tek başına, 

ya hep beraber ya hiç birimiz. 
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MMO 
ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI TOPLANDI

Makina Mühendisleri Odası 6’ncı Öğrenci 
Üye Kurultayı, Türkiye’nin dört bir tara-
fından Ankara’ya gelen üniversite öğren-
cilerinin katılımıyla 14-15 Mart 2009 ta-
rihlerinde yapıldı. Ana teması “Mühendis: 
Toplumun Öznesi mi? Sermayenin Nesnesi 
mi?” olarak belirlenen kurultayın ilk gün 
gerçekleştirilen atölye çalışmalarında “Oda 
Öğrenci İlişkisi ve Öğrenci Örgütlülüğü”, 
“Üniversitelerde Neoliberal Dönüşüm ve 
Piyasalaşma”, “Üniversite-Sanayi-Toplum 
İlişkisi ve Mühendislik”, “Kriz-İstihdam-
Işsizlik” ve “Mühendislikte Kadının Yeri” 

başlıklı tartışmalar yürütüldü. 

İkinci gün açılış konuşmalarıyla devam 
kurultayda, Öğrenci Üye Nergis Şişe, 
MMO Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz ve TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı konuştu. 

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, Türkiye toplumunun üretim-
den kopartıldığını belirterek, “Açıklıkla 
saptamak zorundayız, kapitalizm bir kez 
daha iflas etmiştir” dedi. Mühendislerin 
daha örgütlü ve etkin bir politik tavırla 

hareket etmesinin önemine işaret eden 
Koramaz, öğrenci üyelerin örgütlerine 
sahip çıkmasını istedi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ise Türkiye’nin IMF ve 
emperyalizme bağımlılıktan kurtulmadıkça 
halk üzerinde baskı ve şiddetin süreceğini, 
çetelerin varlığına dokunulmayacağını 
ifade ederek, “Bizler insanlığın yok oluşa 
sürüklenmesine karşı özgürlüğün, barışın, 
kardeşliğin hakim olduğu yepyeni bir dün-
yayı bugünden yaratma mücadelesini şimdi 
daha güçlü ve kararlı yürütmeliyiz” dedi. 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Öğrenci Üye Komisyonu 
PMO Genç tarafından düzenlenen I. Ulusal Öğrenci Sem-
pozyumu Adana’da Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi İ. 
Akif Kansu Toplantı Salonu’nda 24-26 Nisan 2009 tarihlerinde 
gerçekleştirildi.  Sempozyumda; peyzaj mimarlığı öğrencilerinin 
doğal ve kültürel peyzajların sürdürülebilirliği, kentsel kimlik, 
kent kültürü ve sanat, örgütlenme, teknoloji ve eğitim başlıkları 
tartışıldı.
Sempozyumun açılışında sırasıyla; PMO Genç Temsilcisi Dicle 
Çimenser, Peyzaj Mimarları Odası Adana Şube Başkanı Rama-
zan Doğru, Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayşegül Oruçkaptan, TMMOB adına Adana İKK Sekreteri 
Umut Çelik, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. M. Faruk Altunkasa ve Ç.Ü. Rektörü Prof. 
Dr. Alper Akınoğlu konuştu. 

PEYZAJ MİMARLIĞI 
I. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
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İMO ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI YAPILDI
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) 2’nci Öğrenci Üye Kurultayı 18 Genç-İMO Şubesinden 600 öğrencinin katılımıyla 
14 Mart 2009 tarihinde İMO Teoman Öztürk Salonu’nda toplandı. “Bilimsel, Demokratik ve Parasız Eğitim” başlı-
ğıyla düzenlenen Kurultayın açılış konuşmalarını sırasıyla Genç-İMO’dan sorumlu İMO Yönetim Kurulu Üyesi İlker 
Gündez, Genç-İMO Öğrenci Konseyi Başkanı Avşar Çelik, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı yaptı. 

Genç-İMO’dan sorumlu İMO 
Yönetim Kurulu Üyesi İlker Gündez, 
genç mühendislerin örgütlenmelerinin 
öneminden söz etti. Genç-İMO Öğrenci 
Konseyi Başkanı Avşar Çelik de, 
üniversitelerin paralı hale getirildiğini 
ifade ederek “Okuduğumuz okulların adı 
üniversite, kapısında böyle yazıyor, fakat 
parası olmayan o kapıdan geçemiyor. Ne 
kadar para o kadar bilgi, ne kadar para 
o kadar yurt, ne kadar para o kadar 
kitap diyorlar” dedi. Eğitimin alınıp 
satılacak bir mal olmadığını kaydeden 
Çelik, “Her yurttaşın parasız, bilimsel ve 
demokratik bir üniversite eğitimi alma 
hakkı olduğunu söylüyoruz. Bu bizim en 
insani hakkımız” diye konuştu. 

İMO Başkanı Serdar Harp de, 
üniversitelerde yaşanan hak 
ihlalleri nedeniyle öğrenci üyelerin 
örgütlenmesinin artık bir zorunluluk 
olduğunu ve kimsenin bu zorunluluğu 

yok sayamadığını, görmezden 
gelemediğini belirtti. Türkiye’nin son 20 
yıllık geçmişine damgasını vuran neo-
liberal eğilimlerin üniversiteleri sorun 
yumağına dönüştürdüğünü kaydeden 
Harp, parası olanın okuyabildiği, 
olmayanın eğitim hakkı gibi temel 

bir haktan mahrum bırakıldığını 
vurguladı. 

Konuşmasında ekonomik krize dikkat 
çeken Mehmet Soğancı ise, kapitalist 
küreselleşme krizinin hızla derinleştiğini 
belirtti. 

ÇMO Kocaeli İl Temsilciliği sekretaryalığında düzenlenen 
kurultayın açılış konuşmalarını ÇMO Kocaeli İl Temsilcisi 
Arzu Turhan, ÇMO Yönetim Kurulu II. Başkanı Yılmaz Kilim, 
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Yalçın 

ÇMO 3. ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 
DÜZENLENDİ

Çevre Mühendisleri Odası 3. Öğrenci Kurultayı 25-26 Nisan 2009 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Morfoloji Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Ergen ve Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Savaş Ayberk yaptı.

Türkiye‘nin dört bir tarafından gelen çevre mühen-
disliği öğrencileri iki gün boyunca sorunlarını pay-
laştılar, verimli tartışmalar yaptılar, ortak sorunlarına 
çözümler aradılar.

Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Sorunları, Çevre 
Mühendisliği Nedir, Çalışma Alanları Nelerdir?, 
Türkiye Çevre Politikalarının Uygulanabilirliği, Geri 
Dönüşüm: Gemi Geri Dönüşümü, Nükleer Eneri Po-
litikaları ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Doğu 

Karadeniz Bölgesinde Hidroelektrik Santraller ve Dünya 
Su Forumu konularında bildiriler sunan öğrenciler Serbest 
Kürsü‘de de paylaşım ve tartışmalarını sürdürdüler.
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Kurultayda; 8 Mart dolayısıyla TMMOB Antalya İl 
Koordinasyon Kurulu adına Burcu Toprak da bir konuşma 
yaptı. 

İki gün süren Kurultay son gün yapılan “Meslek Odalarının 
Örgütlenmesinde Öğrenci Örgütlülüğünün Yeri ve 
Önemi” konulu panelle sona erdi. Maden Mühendisleri 
Odası Başkanı Mehmet Torun’un yönettiği panelde; 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ali 
Fahri Özten, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet 
Besleme ve Elektrik Mühendisleri Odası adına Cengiz 
Göltaş konuşmacı olarak yer aldılar. 

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI 
ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 

ANTALYA’DA YAPILDI

Maden Mühendisleri Odası 2. Öğrenci Kurultayı 7-8 Mart 
2009 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. 17 üniversi-
teden 150 öğrenci delegenin katıldığı kurultayda; eğitim, 
işsizlik, staj, örgütlenme ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü konuları işlendi. 

Gemi Mühendisleri Odası tarafından 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İstanbul ilköğretim 
okulları arasında düzenlenen “ÇOCUK ve GEMİ” konulu 
resim yarışması sonuçlandı. Yarışmanın 26 Nisan günü 
yapılan ödül törenine Gemi Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Tansel Timur, TMMOB Yönetim Kurulu II. 
Başkanı Nail Güler, Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge 
Müdürü Cemalettin Şevli ile Denizcilik Müsteşarı Hasan 
Naiboğlu katıldılar.

100 ilköğretim okulundan 950 eserin katıldığı yarışmada 
birinciliği FMV Özel Erenköy Işık İlköğretim Okulu‘ndan 
Tarık Aydoğan ile Sultantepe İlköğretim Okulu‘ndan Aslı 
Gizem Adıyaman paylaştı. 

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI “ÇOCUK VE GEMİ” KONULU RESİM YARIŞMASI 
ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ
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TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi İlker Ertem’in açılışta 
yaptığı konuşma şöyle: 

Değerli Konuklar

Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum

Türkiye Jeoloji Kurultaylarının 62’ncisini gerçekleştiren 
Jeoloji Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu Üyelerini, 
Kurultay Yürütme Kurulunda ve organlarda görev alan 
arkadaşlarımızı, Kurultayın gerçekleştirilmesinde emeği 
geçenleri candan kutluyorum. 

Yerkabuğu araştırmalarında üstlendikleri sorumluluğu yerine 
getirmekle yetinmeyen, bilgilerini ve çalışmalar sonunda 
elde ettikleri bulguları meslek mensuplarıyla paylaşmayı, 
toplumun tüm bileşenlerinin bilgisine sunmayı mesleki ve 
toplumsal sorumluluk olarak yerine getiren arkadaşlara ne 
kadar teşekkür etsek az olur diye düşünüyorum.

Kurultay başkanı Sayın Celal ŞENGÖR ve Jeoloji 
Mühendisleri Odası Başkanımız Sevgili Dündar ÇAĞLAN 
kurultayın gerekçelerini ve jeoloji mühendislerinin karşılaştığı 
mesleki sorunlar ile yaşamsal sorunları ortaya koydular. 
Konuşmamda tekrarlardan kaçınmaya çalışacağım. 

Günümüzde sürdürmek istediğimiz yaşam kalitesinin 
gerektirdiği maddelerin üretilmesi sırasında doğal yapının 
bozulduğunu görüyor, yaşamsal sorunların giderek arttığına 
tanık oluyoruz. İnsanların ve tüm canlı varlıkların 
biyolojik gereksinimlerini karşılamada yaşamsal sorunlarla 
karşılaşılacağı öngörüleri bilim insanlarıyla birlikte tüm 
insanların bilincinde yer almış durumda. Önümüzdeki süreçte 
insanların doğal gereksinimlerinin karşılanması için yer 
kabuğundan daha da bilinçli olarak yararlanmak için bilimin 
öncülüğünde araştırmalar yapılıyor, yeni öneriler ortaya 
konuyor. Bu süreçte jeoloji mühendislerine ve yer kabuğu 
araştırmacılarına, mühendis, mimar ve şehir plancılarına 
önemli sorumluluklar düşüyor. Kurultay sürecinde yapılan 
sunumlarla sorunları ve sorumluluklarımızı tekrar gözden 
geçirme fırsatı bulacağız. 

Son 30 yılda hep beraber müthiş bir değişim programının 
yaşama geçirilişine tanık olduk. Bu program bizim 
değerlendirmelerimizde başlangıçta metropol ülkelerin 
zenginleşmesi, çevre ülkelerin ise denetlenmesi ve fakirleşmesi 
anlamına geliyordu. Son bir yıl ise küreselleşme denen yeni 
emperyalist sistemin, başta ABD olmak üzere gelişmiş 
ülkelerin sistemden kaynaklanan sorunlarını çözmeye 
yetmediğini gösterdi. Küresel kapitalist krizle tanışmamızı 
sağladı. Tüm dünyada finans sektörü devlet desteği ile yoğun 
bakıma alındı. Dev sanayi kuruluşları devlet desteği talebinde 
bulundular.

Kuzeydeki ülkelerde sanayi ham maddelerinin sağlanması, 
enerji, sağlık önemli sorun olarak varlığını koruyor. Güney de 
ise açlık ve susuzluk ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Yer 
kabuğundaki sanayi ham maddelerine ve enerji kaynaklarına 
sahip olma, kontrol altında tutma girişimleri, egemenlik 
tasarımları, savaş ve ölümlerin, esaretin ve sefaletin kaynağını 
oluşturuyor.

Ülkemizde ve yakın komşularımızda savaş ve ölümler yaşamın 
terk edilemeyen parçası haline geldi. Bireyler basit sorunların 

62. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI 

DÜZENLENDİ
Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 62. 
Türkiye Jeoloji Kurultayı 13-17 Nisan 2009 tarihlerin-
de Ankara’da gerçekleştirildi. Kurultayın MTA Genel 
Müdürlüğü Salonu’nda yapılan açılışında TMMOB 
adına Yürütme Kurulu Üyesi İlker Ertem konuştu.
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çözümünde aciz kalırken kurumsallaşmış özel şirketler 
devlet desteği ile sağaltılmayı beklemekteler. Başta tekstil 
olmak üzere tüm sanayi sektörlerinde, yapı ve madencilik 
sektöründe daralma ve kapanmalar yaşanıyor. İşsizlik artıyor, 
beslenme, eğitim ve sağlık alanında sorunlar artış gösteriyor. 
Yaşanan kriz mühendislik hizmetlerini doğrudan etkiliyor, 
çalışan mühendisler mimarlar ve şehir plancıları işlevsiz 
bırakılmaktalar ve işsizlikle yüzleşiyorlar. Emekçi kimliklerini 
duyumsuyorlar.

Birçok sorunun yaşandığı ülkemizde çözüm üretmek, 
sorumluklarımızı yerine getirmek için mesleki birikimlerimiz 
ve entelektüel seviyemize denk düşen TMMOB ve Oda 
örgütlülüğü içinde çalışmalar yapıyoruz. Bilimi ve teknolojiyi 
toplumun hizmetine sunmanın varlık nedenimiz olduğuna 
inanıyoruz. 

Bilim ve teknolojik gelişmelerin bir yandan fırsat ve fayda 
yaratırken diğer yandan yeni kestirilemeyen sorunların 
yaratıcısı olduğu gerçeği ile yüzleşiyoruz. Bu durum yaptığımız 
işlerde bilimsel şüpheye yer vererek işlemde bulunmamıza 
neden oluyor. 

Bilim dışı uygulamalar, mühendislik hataları işgücü, mal ve 
can kayıplarına neden oluyor, yaşanan acı deneyimler yeni 
önlemlerin alınmasını zorunlu kılıyor. Geçmişte yaptığımız 
uyarı ve önerilerin değerinin bilincinde meslekte sürekli 
gelişimin tüm araçlarını yaşama geçiriyoruz. Kongre ve 
sempozyumların sayısı artarken kalitesi de yükseliyor. 
Seminerler sürekli eğitimin ana eksenini oluşturuyor. Mesleki 
denetimin hukuki alt yapısı katılımcı demokratik yöntemlerle 
oluşturuldu, üyelerimizin destek ve katkıları ile mesleki ve 
toplumsal fayda yaratacak özellik taşıyor.

Ülkemizde yaşanan istihdam sorununun bir parçasını 
oluşturan mühendis, mimar ve şehir plancılarının küresel 
ekonomik krizle artan iş, işsizlik sorununa değinmeden 
geçemeyeceğim. TMMOB’ye bağlı odalara kayıtlı üyelerin 
sayısı 350.000’e ulaştı. Ne yazık ki bu üyelerimiz arasında 
çok sayıda genç meslektaşımız ya işsiz ya da asgari ücretle 
meslek dışı işlerde çalışmaktalar. 

Üye sayımızdaki artıştan ne kadar memnunsak eğitilmiş 
kişilerin üretim dışında tutulması; işsiz, işlevsiz hale 
getirilmesini bir kaynak israfı, insanlık ayıbı, suçu olarak 
görüyoruz. 

TMMOB ve bağlı odaların kuruluşundan günümüze 
yaşanan süreçte temel eğitimi ve yüksek öğrenimi 
önemsedikleri ve sorguladıkları bilinen bir gerçekliktir. 

2000’li yıllar mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
eğitiminde sorunlar eğitim sempozyumlarında ele alınarak 
sorgulandı. Eğitim standartları, kalite, yeterlilik, denklik 
konuları nesnel temellere dayandırılarak ele alındı. Bazı 
odalarımız tarafından eğitim çalıştayları yapılmakta. 
Mühendislik fakültesi dekanlarının bir araya gelerek eğitim 
sorunlarını tartıştıklarını, öneriler geliştirdiklerini biliyoruz 
ve bu çalışmaları yakından izliyoruz. Bu günlerde Yüksek 
Öğretim Kurumu tarafından Bologna (2001) süreci ile Lizbon 
Tanıma Sözleşmesi ( 2004) çerçevesinde Yüksek Öğretimde 
Ulusal Yeterlilikler ele alınıyor. Eğitimin süresi, kalitesi ve 
standartlarının şekillendirileceği bu çalışmaları önemsiyoruz. 
Bu süreçlerin toplumsal faydaya dönüşmesi için birlikte görüş 
oluşturmak, öneri götürmekte yarar görüyoruz. 

Gereksinim duyulan nitelik ve nicelikte eğitilmiş 
insanın sağlanması için gerekli alt yapı oluşturulmalıdır. 
Kaynak israfına neden olacak plansız, hatalı yatırım ve 
uygulamalardan vazgeçilmelidir. Mühendislik, mimarlık ve 
şehir plancılığı alanında tam istihdam mutlaka yaratılmalıdır. 
Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere özel sektöre 
ait hizmet birimlerinde kadro eksiltmelerine, daraltmalarına 
gidilmemelidir. 

Değerli arkadaşlar,

Kurultay sürecinde ele alınacak her konu jeoloji 
mühendislerinin meslekleri gereği ilgilendikleri konular 
olmakla birlikte insan olarak da ilgilendiğimiz, bilgi sahibi 
olmak zorunda olduğumuz, yaşam alanlarımızla doğrudan 
ilgili konular. Ele alınan sorunların, işlenen konuların 
bir kısmı teknik bilgi ve deneyimlerimizle kolay çözüm 
üreteceğimiz türde olmasına karşın önemli bir kısmı da 
ekonomik, sosyal, hukuki ve siyasal nitelikli olup toplumsal 
mutabakat gerektirmektedir. 

Değerli bilim insanları, araştırmacı arkadaşlarımız bilimsel 
çalışmaları, araştırma sonuçlarını bizlerle paylaşacaklar. 
Uygulamadan gelen arkadaşlarımız karşılaştıkları sorunları, 
buldukları çözümleri ortaya koyacaklar. Anlatılanlar 
sorgulanacak, yeni araştırmalara neden olacak sonuçlar 
ortaya çıkacak. 

TMMOB, Kurultay sürecinde ortaya konan eşitlik, adalet 
ve özgürlük temelinde şekillenen toplumsal fayda yaratacak 
önermeleri toplum bilincine taşımada kararlıdır.

62’nci Kurultayın 63’ncü Jeoloji Kurultayı’nın yapılmasının 
kaynağı ve temelini oluşturacağına inancımı belirterek 
hepinize saygılar sunarım.
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ÜCRETLİ ÇALIŞAN 
MİMARLAR KURULTAYI 

DÜZENLENDİ
Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çalışan Mimarlar Kurultayı 
7-8 Mart 2009 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.
“Mimarlığın Dönüşümü; Ücretli Çalışan Mimar İstihdamı 
ve İşsizlik” ana temasıyla düzenlenen kurultay iki gün sürdü. 
Kurultay kapsamında 5 atölye ve 3 forum gerçekleştirilirken, 
Kurultay öncesinde de 6 bölgede üye toplantısı ve bir forum 
düzenlendi.
Kurultayın açılışında bir konuşma yapan TMMOB Yönetim 
Kurulu II. Başkanı Nail Güler şunları söyledi:
Değerli Katılımcılar
Sevgili Arkadaşlar
Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu adına saygıyla, sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. Bu 
kurultayın oluşmasını sağlayan Mimarlar Odamıza, Oda yöne-
ticileri ve çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Değerli Konuklar,
Kapitalizmin küresel krizi tüm müdahalelere rağmen önü alına-
maz bir şekilde derinleşiyor. Önümüzdeki dönem yoksulluğun, 
işsizliğin büyüyeceği bir dönem olacak. Krizin faturası her zaman 
olduğu gibi emekçilere, yoksullara, ezilen halklara çıkarılacak. 
Türkiye İstatistik Kurumu‘nun 2008 kasım dönemi rakamlarını 
esas alınarak açıkladığı 2 milyon 995 bin işsiz, krizin ülkemizde 
günler içinde ne denli derinleştiğini gözler önüne seriyor. Veri-
lerin elde edildiği kasım ayından sonra büyük oranda eleman 
çıkartıldığı da dikkate alınırsa % 12,3 olarak açıklanan işsizlik 
oranının aslında reel rakamların altında olduğunu, iş bulmak-
tan umudunu kesip başvurusunu geri çekenlerin dahil edilmesi 
durumunda bu oranın %18‘lere ulaşabileceğini söylemek yanlış 
olmaz. Görüldüğü gibi giderek derinleşen bu krizden, mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının da etkilenmemesi olanaksızdır. 
Mühendis ve mimarların bu süreci durdurmak için; daha örgüt-
lü, daha bütünleşmiş, daha etkin ve insana seslenen, bilimsel, 
mesleki, kültürel girdilerle zenginleştirilmiş daha politik bir tavra 
ihtiyacı bulunuyor. 
Değerli katılımcılar
TMMOB‘ye bağlı odaların üye sayısı 350 bini aştı. Üyelerimizin 
%25‘i işsiz ya da mesleklerinin dışındaki bir alanda çalışıyor. Son 
beş yılın ortalamasına baktığımızda yılda ortalama 25 bin yeni 
arkadaşımız üniversitelerden mezun olarak aramıza katılıyor. Bu 
rakamın çığ gibi büyüyeceği de bir gerçek. Mühendislerin, mi-
marların, şehir plancılarının toplumun diğer bireyleri gibi giderek 
yoksullaştığı da ülkemizin bir gerçeği. İşsizlik ya da meslek dışı 
bir işte çalışma da bunun üzerine gelişiyor.
TMMOB üyelerinin üçte birini oluşturan 70.000‘e yakın 
mühendis, mimar ve şehir plancısı kamuda çalışıyor. Ancak 

bu önemli kesimin, toplu sözleşme ve grevi de içeren sendikal 
hakları; uluslararası normlara uygun olmayan bir biçimde en-
gellenmektedir. 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 haklarının kullanımı mutlaka sağlanmalıdır. 
Kamuda çalışan mühendis, mimar, şehir plancılarının iş kolla-
rında örgütlü kamu çalışanları sendikalarına üye olmaları, bu iş 
kollarında diğer çalışanlarla birlikte sendikal mücadele içerisinde 
yer almaları önemlidir.
Mühendis, mimar ve şehir plancıları için kamuda ve özel sektör-
de çağdaş yaşamın gerektirdiği yeni istihdam alanları yaratılma-
lıdır. Güncel gereklere uygun ciddi bir istihdam politikası oluş-
turulması gerekirken; bu yapılmamakta, ülkemiz kaynaklarının 
sömürüsüne dayanan politikalarla, yalnızca nitelikli işgücünün 
ihracı teşvik edilmektedir. Ancak kendi işsizlik krizini çözmeye 
çalışan gelişmiş ülkelerin yönlendirdiği uluslararası nitelikli emek 
pazarı, giderek ülkemiz meslek insanlarına daha kapalı hale gel-
mektedir. Bu nedenle, bir yandan bu sürece ciddi bir direniş 
göstermek, diğer yandan da ülkemiz insan kaynaklarının heba 
olmamasını sağlayacak politikaların; meslek alanlarında örül-
mesini 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 
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ücretler konusunda birçok olumsuzluk bulunmaktadır. Gelecek 
hem ülkemiz mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetleri 
açısından, hem de mühendis, mimar ve şehir plancıları açısından 
kaygı vericidir. Sıraladığımız birçok talebin, ülkemizin ulusla-
rarası neo-liberal politikalara direnen ve “kamu ve toplum” 
yararını gözeten bir anlayışla yönetilmesiyle karşılanabileceği 
açıktır. Bu politikaların desteklenmesi ve taleplerimizin hukuki 
güvenceye kavuşturulmasıyla, mesleki kimlik kaybına karşı in-
san odaklı ve bilimden yana toplumsal bir hizmetin sağlanacağı 
unutulmamalıdır.
350 bini aşan üye sayısı, temel ilkeleri, çalışma anlayışı ile önemli 
bir güç olan TMMOB, meslek ve meslektaş sorunlarından yola 
çıkarak ülke ve toplum sorunlarına da çözüm aramaktadır. Üye-
lerimizin çoğunluğu çalışma yaşamı içinde önemli sorunlarla kar-
şı karşıya kalmaktadır. Çalışma güvencesi bulunmamak, çalışma 
koşullarının ağırlaştırılması, yetersiz ücret, işsizlik, insan onuruna 
yaraşır emeklilik yaşayamamak, özlük haklarının giderek daha 
fazla tehdit altında olması v.b sorunlar peş peşe sıralanabilir. Bu 
gerçeğin bilincinde olan TMMOB 39. Dönem “TMMOB Mü-
hendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu”nu MMO 
sekreteryalığında 22-23 Eylül 2007‘de İstanbul da gerçekleştirdi. 
40. Dönemde de “TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis ,Mimar, 
Şehir Plancıları Kurultayı”nı EMO sekreteryalığında 14-15 
Kasım 2009‘da İstanbul‘da gerçekleştirecek.

Değerli Katılımcılar
Bugün burada Mimarlar Odası tarafından düzenlenen “Kamuda 
ve Özel Sektörde Ücretli Çalışan Mimarlar Kurultayı” da ;
- Kriz, mimar istihdamı, işsizlik ve değişim
- Mimarın ücretli çalışma hizmet alanları ve hukuksal değişim
- Ücretli mimar örgütlenmesi ve sendikalaşma
- Ücretli çalışanlar açısından yerel seçimler ve yerel yönetim-
ler
- Ücretli çalışanlar, mesleki kimlik ve etik 
konu başlıklarında sorunları, tespitleri, önermeleri tartışmaya 
açıyor, çözüm yolları bulmak için bir araya geliniyor.
Değerli katılımcılar
Dünyada ve ülkemizde bugün ki durumun çalışanlar için çok da 
aydınlık bir tablo olmadığı ortadadır. Bu türden karanlık tablolu 
dönemleri çoğu zaman yaşayan insanlık, ortadan kaldırmanın 
da kendi ellerinde olduğunu gördü, bildi, mücadele etti, ortadan 
kaldırdı. Bu tarihsel gerçekliğin ışığında odaların üyeleriyle bir-
likte karar alma, birlikte üretme ilkesini yaşama geçirmek için 
kurultayın sonuçlarının önemi açıktır.
Umduğumuz sonuçları almak dileğiyle emeği geçen herkese 
teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.

TMMOB ve bağlı Odaların İstanbul Şube 
Başkanlarının yerel seçimler öncesinde İs-
tanbul’un ve İstanbul halkının sorunlarına 
yönelik yaklaşımlarının ve çözüm önerilerinin 
kamuoyu ile paylaşıldığı “Başkanlar Açık-
lıyor: Nasıl Bir İstanbul, Nasıl Bir Yerel 
Yönetim?” paneli 11 Mart 2009’da PERPA 
Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirildi.

TMMOB ve bağlı Odaların İstanbul Şube 
Başkanlarının yerel seçimler öncesinde İs-
tanbul‘un ve İstanbul halkının sorunlarına 
yönelik yaklaşımlarının ve çözüm önerile-
rinin kamuoyu ile paylaşıldığı “Başkanlar 
Açıklıyor: Nasıl Bir İstanbul, Nasıl Bir 
Yerel Yönetim?” paneli 11 Mart 2009‘da 
PERPA Ticaret Merkezi‘nde gerçekleştirildi. 
Adaylara meslek alanlarından yola çıkarak 
önerilerin ve çözümlerin sunulduğu panelde 
oda başkanları İstanbul‘a yönelik önerilerini 
anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayları ve İlçe Belediye Başkanlarının da 
katıldığı panelin açış konuşması TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
tarafından yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Nail Güler‘in yönettiği panel; Elektrik 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı 

Erhan Karaçay, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı 
Tevfik Özlüdemir, İnşaat Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe, Jeofizik 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı 
Murat Fırat, Jeoloji Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Başkanı Yüksel Örgün, Gemi 
Mühendisleri Odası Başkanı Tansel Timur, 
Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube 
Başkanı İbrahim Kaya, Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube Başkanı İlter Çelik, 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 

Başkanı Eyüp Muhçu, Orman Mühendisleri 
Odası Marmara Şubesi II. Başkanı Besim 
Selçuk Sertok, Peyzaj Mimarları Odası 
İstanbul Şube Başkanı Hülya Dinç, Şehir 
Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yazman 
Üyesi Tayfun Kahraman, Ziraat Mühen-
disleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet 
Atalık‘ın katılımı ile gerçekleşti.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı panel öncesi yaptığı açılış konuşma-
sında TMMOB‘nin “nasıl bir kent? nasıl bir 
yerel yönetim?” beklentisi olduğunu anlattı.

“NASIL BİR İSTANBUL, 
NASIL BİR YÖNETİM ? ”
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Sevgili Basın Emekçileri, Sevgili 
Ankaralılar! 

İktidarı elinde bulunduran anlayış, 
Merkezi ve Yerel Yöneticilerinin 
ağzından tahammülsüzlüğünü her 
fırsatta sergileyerek, TMMOB, bağlı 
Odalar ve Yöneticilere saldırmakta-
dır. Mal bulmuş mağribi gibi odaların 
ideolojik olduğunu tekrarlayan sığ 
anlayış, odalara saldırarak yerel se-
çim propaganda malzemesi üretmeyi 
hedeflemektedir. Bizzat Sayın Başba-
kan ve Büyükşehir Belediye Başkanı 
tarafından dile getirilen söylemlerde 
Odaların hukuk mücadelesi nedeniy-
le iş yapamadıkları konusu ise, ben 
yaptım oldu anlayışındaki iktidarın 
hukuktan ne anladığını da açık bir biçimde gözler önüne 
sermektedir.

Evet, TMMOB ve bağlı Odaları ideolojiktir, Yöneticilerinin 
de her düşünen insan gibi ideolojileri vardır. İdeoloji demek 
düşünce demektir, TMMOB Yöneticilerinin de bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da düşüncesi olacaktır. TMMOB 
ve her düzeydeki yöneticilerinin ideolojisi IMF, DB, Ulusla-
rarası Sermaye, Ulusal Sermaye ve işbirlikçilerinin yanında 
değil, fabrikada, tarlada, kamuda, sokakta yani emeğiyle 
geçinen halkın yanında olmaktır. Elbette IMF sözcüleri, 
sermaye gözcüleri, işbirlikçiler TMMOB ve bağlı Odaları 
sevmeyeceklerdir, aksi olsaydı biz kuşku duyardık. Anasını 
alıp gitmesini istedikleri çiftçinin, gözünü toprak doyursun 
dedikleri köylünün, sarhoşsun dedikleri vatandaşın, provo-
katör dedikleri işçinin yanında olan bir ideolojiye sahibiz. 
Onlarsa IMF ve DB karşısında el ovuşturan, kamu mallarını 
yağmalayan, yolsuzluktan nemalanan, tarihi-doğal ve kül-
türel değerleri piyasalaştıran, sanatın içine tüküren, astığım 
astık diyerek otoriter yönetimi benimseyen bir ideolojinin 
sahibidirler.

Odaların hukuk mücadelesinden rahatsız olan iktidar sa-
hipleri bilsinler ki, bizler meslek alanlarımızın kamu zararına 
uygulanmasına karşı her zaman karşı çıktık, bundan sonra da 
karşı çıkacağız. Bizlerin mahkeme kararları ile çalışmalarının 
engellediğini söyleyenlere, kendilerinin yazboz tahtası gibi 
dilediklerince oynayabildikleri, kanunlara uymaya davet 

ediyoruz. Çünkü en kötü kanun bile kanunsuzluktan iyidir 
ve hukuk devletinde kanunlara göre iş yapılır, kafasına estiği 
gibi iş yapılmaz. Ülkemiz insanı, diledikleri gibi değiştirdik-
leri yasalara bile uymaktan imtina eden yöneticileri gayet 
iyi bilmektedir. 

Odalara demokrasi dersi vermeye kalkanların demokrasi 
anlayışı maluldür. Odalara demokrasi öğütleyenlerin sanat-
çılara yaklaşımı, çiftçiye, köylüye, memura çıkışmaları henüz 
unutulmadı. Kent içi ulaşımda insan faktörünü yok sayan, 
kenti araç trafiğine göre planlayan, kentin kültürel ve tarihi 
dokusunu rant uğruna tahrip eden, mahkeme kararlarına uy-
mayarak gece yarıları ağaç kesen, havagazı fabrikasını yıkan, 
dediğim dedik diyerek kentin tarihi amblemini değiştirenlerin 
demokrasi anlayışı, günümüz modern demokrasi anlayışı ile 
değil meşrutiyet ile açıklanabilir.

TMMOB ve bağlı odaların meslek alanları bellidir ve odalar 
bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürürler. Öte yandan kamu 
denetiminden rahatsız olan anlayış, kenti dilediğince yağma-
lamasının önündeki her engelden kurtulmak istemektedir. 
Bir dönem Odaların seçimlerine minibüs ile üyeleri taşıyarak 
odaları kendi denetimine almak isteyenler bunu başaramayın-
ca şimdi de yasa değişikliği ile Odaları tehdit etmektedirler. 
TMMOB ve Odalar bugüne kadar onurlu bir duruş sergile-
mişlerdir ve bu duruştan taviz vermemekte kararlıdırlar.

İşte Sayın Büyükşehir Belediye Başkanının rahatsız olduğu 
bazı hukuksal mücadeleler:

ANKARA İKK’DAN 
MELİH GÖKÇEK’İN TMMOB’YE SALDIRILARINA YANIT…

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ramazan Pektaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek’in 
TMMOB ve bağlı Odalara karşı sarf ettiği sözlere cevaben bir basın açıklaması yaptı.

10 Mart 2009 tarihinde Bahçelievler Gökkuşağı rekreasyon alanında yapılan kitlesel basın açıklaması geniş katılımla gerçekleş-
tirildi.
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MİTHATPAŞA VE MALTEPE -NOKTA DURAĞI VE 
ŞEHİT GÖNENÇ SOKAĞINDAKİ KATLI KAVŞAK 

MİTHATPAŞA CADDESİ İLE ZİYA GÖKALP 
CADDESİ KESİŞME NOKTASINDAKİ KATLI 
KAVŞAKAKAY KAVŞAĞI

GÜVENPARK

BAŞKENT HASTANESİ NAZIM İMAR PLAN 
DEĞİŞİKLİĞİ

PAPAZIN BAĞI

HAVAGAZI FABRİKASI

AOÇ PLAN İPTALİ

DİKMEN VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM SINIR 
İLAVESİNE YÖNELİK NAZIM İMAR PLAN İPTALİ

KUĞULU PARKI

KIZILIRMAK SUYU

ANKARA AMBLEMİ

GÖKKUŞAĞI 

GAR ÖNÜ KATLI KAVŞAK

Yoksullara yardım adı altında seçim rüşveti dağıtanların aklına 
demokrasi ve yardım tam seçim öncesi gelmiştir. Kömür yardı-
mı ile havayı, Kızılırmak suyu ile suyumuzu kirletenler, seçim 
rüşvetleri ile de kendi alanı olan siyaseti kirletmektedirler. 
EGO kasıtlı olarak zarar ettirilerek elden çıkarılmış, göreve 
getirdiği bürokrat doğalgaz faciası açıklamasında niteliğini 
ortaya koymuş, Eskişehir Yolu-Esenboğa Yolu ve Atatürk 

Bulvarında tip onaysız aydınlatma direkleri dikilmiş, plansız 
metro inşaatı 7 yıldır bitirilememiş, doğalgaz sayaçlarında 
yapılan usulsüzlükler ortaya çıkmış. Bütün bunların sorumlu-
ları şimdi aba altından sopa göstererek TMMOB kanununda 
değişiklik yaparak Odaları işlevsiz kılmaya çalışmaktadırlar. 

TMMOB ve bağlı Odalar, kentlerin planlanmasında, kaynak-
ların optimum bir biçimde kullanılmasında, temiz-yaşanabilir 
bir dünyanın yaratılmasında ve sürdürülmesinde, bilim ve 
tekniğin kamu yararına sunulmasında ve denetlenmesinde 
hava kadar, su kadar, barınma kadar vazgeçilmezdir. Mühen-
dissiz, mimarsız ve şehir plancısız bir gelecek düşleyenlerin 
düşlerini tahmin etmek hiç de güç değildir. Bilimi, tekniği 
mimarları, mühendisleri ve şehir plancılarını görmezden 
gelen anlayışın marifetleri ortadadır; alın size Gökkuşağı 
projesi, alın size, bitmek bilmeyen metro kazı çalışmaları, 
alın size otobana dönmüş kent içi yollar, alın size tarihi Gar 
önü katlı kavşağı.

Ancak, TMMOB örgütlülüğü bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da meslek onuru ve kamu yararı doğrultusunda 
rant değil insan odaklı, karanlık değil aydınlık bir gelecek 
için, bilim ve teknolojinin yol göstericiliğinde, yolsuzluğa 
ve yoksulluğa karşı, demokratik bir Türkiye ve insanca bir 
yaşam mücadelesini sürdürecektir. TMMOB ve bağlı Odalar, 
gücünü üyesinden almaktadır ve ulemaya değil bilime kulak 
vermeye devam edeceklerdir. 

TMMOB 
ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, KESK Şubeler 
Platformu ve DİSK, İzmir’de 5 Mart’ta “Kapitalizmin Kri-
zine, AKP’nin Karanlığına Karşı Eşit Özgür Demokratik 
Türkiye-Krizin Bedelini Zenginler Ödesin” başlıklı kitlesel 
basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Basmane Meydanı‘ndan Konak Meydanı‘na düzenlenen 
yürüyüşe yağmura rağmen geniş katılım sağlandı.

Basmane Meydanı‘nda saat 15:00‘de toplanarak yürüyüşe 
geçen topluluk İzmir‘in ana arterlerinden birini trafiğe ka-
parak krizin sorumlusu olmadıklarını, krizin sorumlusunun 
sömürü düzeni ve onun yıllardır sözcüsü olan hükümetler 
olduğunu belirterek, bedelin de sorumlular tarafından 
ödenmesi gerektiğini haykırdılar. 

Yürüyüş sonrası Konak Meydanı‘nda İzmir Büyükşehir 
Belediyesi önünde KESK, DİSK ve TMMOB-İKK adına 
birer konuşma yapıldı.

İZMİR’DE KRİZE KARŞI 
KİTLESEL BASIN AÇIKLAMASI
DÜZENLENDİ
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TMMOB 40. DÖNEM
III. DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Tarihi : 21 Mart 2009

Denetleme Dönemi : 01 Aralık 2008 – 20 Mart 2009

Denetlemeye Katılanlar : 

M. Macit MUTAF
Köksal ŞAHİN 
Nadir AVŞAROĞLU
A.Kirami KILINÇ

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığı-
na A.Kirami KILINÇ, Oturum Yazmanlığı’na Nadir AV-
ŞAROĞLU’nu seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB 
Sayman Üyesi Selçuk ULUATA ve TMMOB Muhasebe 
Görevlisi İhsan AYDIN’dan mali konularda gerekli bilgileri 
alınmıştır. 

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit 
etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde; 

a. 20 Aralık 2008 – 14 Mart 2009 (40.Dönem) tarihlerinde 
5 (beş) toplantı yaptığı ve 86 (seksenaltı) karar aldığı,

b. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı, 
ancak imza eksikliklerinin bulunduğu görülmüştür. 

2- Kasa Defteri incelenmesi; 

21 Mart 2009 tarihi saat 10.30 itibariyle yapılan kasa sayı-
mında, kasada 20 Mart 2009 tarihinden devreden 3.487,77 
(üçbindörtyüzseksenyedi Türk Lirası yetmişyedi Kuruş) TL 
bulunduğu, bu rakamın kasa defteri kayıtları ile uygun olduğu 
ve TMMOB 40.Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetme-
liği’nin 10.Maddesi’ne titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde; 

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

4-Banka Hesaplan incelemesinde; 

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek Hesapları incelenmesinde; 

Çek hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir. 

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde; 

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz ve 
düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Oda Ödentileri; 

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

8- Diğer Hususlar; 

Yapılan incelemede;

TMMOB’ne aktarım borcu bulunan Odalarımızın borçla-
rının 31 Mart 2009 (dönem sonu) tarihine kadar ödenmesi 
konusunda yazı yazılmasına,

Telefon faturalarından tasarruf sağlanması amacıyla diğer 
GSM operatörlerinden de faydalanılmasına, 

Ziraat Mühendisleri Odası’nın 1.8.2008 – 31.10.2008 döne-
mini kapsayan denetleme raporu 10. maddesi ve Mimarlar 
Odası 10.9.2008 – 20.12.2008 tarihli denetleme raporu 
sonuç ve öneriler bölümü 1. maddesi göz önünde bulun-
durularak;

a) İlgili Odalarımızdan, anılan vakıfların tüzüklerinin iste-
nilmesine,

b) TMMOB hukuk ve mali danışmanlarından Oda-Vakıf 
ilişkileri ile ilgili rapor istenilmesine,

Birçok kez Odalarımızdan istenmiş olan gayrimenkul bildi-
rimlerinin Elektrik Müh. Odası, Gemi Makinaları İşl. Müh. 
Odası, Metalurji Müh. Odası, Meteoroloji Müh. Odası, 
Mimarlar Odası, Orman Müh. Odası, Petrol Müh. Odası, 
Peyzaj Mimarları Odası ve Tekstil Müh. Odalarınca halen 
gönderilmemiş olduğu tespit edilmiş olup bu bildirimlerin 
en kısa sürede tekrar istenilmesine,

TMMOB’nin 40. döneminde hiçbir Denetleme Kurulu 
Raporunu Birliğimize göndermemiş bulunan Gemi Müh. 
Odası, Gemi Makinaları İşl. Müh. Odası, İnşaat Müh. Oda-
sı, Metalurji Müh. Odası, Meteoroloji Müh. Odası, Orman 
Müh. Odası, Petrol Müh. Odası ve Tekstil Müh. Odalarımızın 
uyarılmasına,

karar verilmiştir. 

A.Kirami KILINÇ (Başkan), 

Nadir AVŞAROĞLU (Yazman Üye), Köksal ŞAHİN (Üye), 
Macit MUTAF (Üye)

TMMOB DENETLEME KURULU 

40. DÖNEM III. TOPLANTISINI YAPTI
TMMOB Denetleme Kurulu 40. Dönem III. Toplantısını 21 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirdi.



44 birlik haberleri
Mart-Nisan 2009/Sayı 125 45 

Mart-Nisan 2009/Sayı 125
birlik haberleri

Mart-
Nisan

 2009

02 Mart 2009 Pazartesi

 TMMOB Su Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya; Alaeddin Aras 
(TMMOB), A.Deniz Özdemir (TMMOB), 

Elif Bulut (Çevre Mühendisleri Odası), Hüseyin 
Yeşil (Elektrik Mühendisleri Odası), Işıkhan Güler, 
Gökhan Marım (İnşaat Mühendisleri Odası), 
Feyzullah Gökçe (Jeofizik Mühendisleri Odası), 
Fatma Bozbeyoğlu (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
Erdoğan Işık (Kimya Mühendisleri Odası), Suat 
Dursun (Maden Mühendisleri Odası) ve İsmail 
Küçük (Meteoroloji Mühendisleri Odası) katıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu kararı ile 
oluşturulan Mesleki Yeterlilikler Çalışma 
Grubu ilk toplantısı yapıldı. Toplantıya; Kadir 

Dağhan (TMMOB), Alaeddin Aras (TMMOB), 
Seyit Çankaya (Elektrik Mühendisleri Odası), Kemal 
Zeki Taydaş (Gıda Mühendisleri Odası), Abdullah 
Alkan (İç Mimarlar Odası), Gülsüm Sönmez (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Zafer Sal (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), F. Serap Kurt (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
Ceren Örten (Kimya Mühendisleri Odası), Şuayip 
Yalman, Derya Baran (Makine Mühendisleri 
Odası), Fatih Taşdöğen (Ziraat Mühendisleri Odası) 
katıldı. 

03 Mart 2009 Salı

TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya; Kadir Dağhan 
(TMMOB), Av. Nurçin Soykut (TMMOB), 

Casim Ağca (Fizik Mühendisleri Odası), Kemal 
Zeki Taydaş (Gıda Mühendisleri Odası), Yusuf 
Çiçek (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), 
Alaettin Duran (İnşaat Mühendisleri Odası), Sedat 
Erden (Jeofizik Mühendisleri Odası), Ali Rıza Belgin 
(Maden Mühendisleri Odası), Av. Şirin Aykul 
(Makine Mühendisleri Odası), Ayşen Yılmaz Öğüt 
(Mimarlar Odası) katıldı. 

04 Mart 2009 Çarşamba

TMMOB Üye Aidat Borçları Çalışma Grubu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya; Ekrem Poyraz 
(TMMOB), N. Hakan Genç (TMMOB), 
İhsan Aydın (TMMOB), N. Özlem 

Ergenler (Çevre Mühendisleri Odası), Hüseyin 
Önder (Elektrik Mühendisleri Odası), Sinan Özgür 
(Fizik Mühendisleri Odası), Ufuk Serdar İnci 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Gülsüm 
Sönmez, Nurer Altun (İnşaat Mühendisleri Odası), 
Metin Artan (Jeofizik Mühendisleri Odası), Çetin 
Kurtoğlu (Jeoloji Mühendisleri Odası), Ali Önemli 
(Maden Mühendisleri Odası), Arife Kurtoğlu 
(Makine Mühendisleri Odası), Ö. Taner Akman 
(Meteoroloji Mühendisleri Odası), Necip Mutlu 
(Mimarlar Odası), Müfit Hatat (Peyzaj Mimarlar 
Odası), Pınar Özcan (Şehir Plancıları Odası) ve Z. 
Pınar Öner (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı. 

05 Mart 2009 Perşembe

TMMOB Enerji Çalışma Grubu toplantısı ya-
pıldı. Toplantıya; İlker ERTEM (TMMOB), 

Çalışma Grupları
Güncesi
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Ekrem Poyraz (TMMOB), Hasan Ali Bayrak(JMO), 
Bektaş Kılıç (KMO), Harun Erpolat (MMO), İsmail 
Küçük (Meteoroloji MO) ve Mehmet Ali Dayıoğlu 
(ZMO) katıldı.

07 Mart 2009 Cumartesi

TMMOB 40. Dönem Yönetim Kurulu’nun 
31 Ocak 2009 tarihli toplantısında almış 
olduğu “Orman alanlarımızın korunmasına 
ilişkin çalışma yapmak üzere 2B çalışma 

grubu kurulması” kararı gereği oluşturulan çalışma 
grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya; Nail Güler 
(TMMOB), Ergin Özügür (TMMOB), Av. Nurçin 
Soykut (TMMOB), Halil K. Özcan (Çevre Mühen-
disleri Odası), Mustafa Erdoğan (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası), Bahadır Eközer (Jeofizik Mü-
hendisleri Odası), Evin Deniz (Mimarlar Odası), 
Derya Kesik (Şehir Plancıları Odası) ile Ahmet 
Demirtaş ve Yücel Çağlar katıldı.

 TMMOB Planlama- Yerleşim- Dönüşüm 
Politikaları Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya; M. Sabri Orcan (TMMOB), Ya-
ser Gündüz (TMMOB), Bülent Akça(TM-

MOB), Emre Metin (EMO), Afife Baştak (HKMO), 
Mustafa Selmanpakoğlu (İMO), Rıza Soypak (JMO), 
Erşat Akyazılı (Maden MO), Belma Babacan (ŞPO) 
ve Serdar Nizamoğlu (ŞPO) katıldı.

10 Mart 2009 Salı

TMMOB İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma 
Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya; İlker Er-
tem (TMMOB), H. Nurhan Parlak (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Haluk Orhun (Fizik 

Mühendisleri Odası), Zühal Can (Gemi Mühen-
disleri Odası), Gülsüm Sönmez (İnşaat Mühendis-
leri Odası), Bahadır Ekizer (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), Müjdat Aydın, Halil Kutlu, Ruhi Öktem 
(Kimya Mühendisleri Odası), H. Can Doğan (Ma-
den Mühendisleri Odası), Mustafa Yazıcı (Makina 
Mühendisleri Odası), Ö. Taner Akman (Meteoroloji 

Mühendisleri Odası) ve Burhan Harmankaşı (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı

TMMOB LPG Çalışma Grubu toplantısı ya-
pıldı. Toplantıya; Alaeddin Aras (TMMOB), 
Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), Vehbi Tur-
han (TMMOB), Bülent Akça (TMMOB), 

Ceren Örten (Kimya Mühendisleri Odası) ve Cenk 
Lişesivdin (Makina Mühendisleri Odası) katıldı.

11 Mart 2009 Çarşamba

Ücretli Çalışan Üyeler Çalışma Grubu top-
lantısı yapıldı. Toplantıya; Kadir Dağhan 
(TMMOB), Av. Nurçin Soykut (TMMOB), 
İbrahim Vardal (Jeoloji Mühendisleri Odası), 

Nemci Ergin, İsmail Şengül (Maden Mühendisleri 
Odası) ve Vuslat Ulusoy (Ziraat Mühendisleri Odası) 
katıldı.

25 Mart 2009 Çarşamba

TMMOB Üye Aidat Borçları Çalışma Grubu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya; Ekrem Poyraz 
(TMMOB), Av. Nurten Çağlar Yakış 
(TMMOB), N. Özlem Ergenler (Çevre Mü-

hendisleri Odası), Hüseyin Önder (Elektrik Mühen-
disleri Odası), Metin Aktaş (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), Çetin Kurtoğlu (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
Gülsüm Sönmez (İnşaat Mühendisleri Odası), Ali 
Önemli (Maden Mühendisleri Odası), Arife Kur-
toğlu (Makine Mühendisleri Odası), Nilgün Çakır 
(Mimarlar Odası), Müfit Hatat (Peyzaj Mimarları 
Odası), Zeynep P. Öner (Ziraat Mühendisleri Odası) 
katıldı.

TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma 
Grubu toplantısı yapıldı; Toplantıya İlker Er-
tem (TMMOB), H. Nurhan Parlak (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Gökhan Marım (İnşaat 

Mühendisleri Odası), Halil Kutlu, Ruhi Öktem, Müj-
dat Aydın (Kimya Mühendisleri Odası) ve Mustafa 
Yazıcı (Makina Mühendisleri Odası) katıldı.
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TMMOB SU RAPORU 
YAYIMLANDI

Alternatifi olmayan ve insanoğlu tarafından üretilemeyen üç 
doğal kaynak; hava, toprak ve “su”dur. Bu üç doğal kaynak 
da birbirleriyle ilişkili ve ayrılamaz bir bütündür. Bütünün 
parçalanması tüm yaşamı felakete getirir. Bu nedenle üç 
kaynağın da temel yaşam hakkı olarak görülmesi ve kabul 
edilmesi gerekir. Hiçbiri ticari amaçlara alet edilmemelidir. 
Ancak süreç, canlıları temiz havaya, temiz suya ve toprağa 
hasret bırakacak şekilde gelişmektedir. Özellikle son yıllarda 
su üzerindeki baskı hızlı bir şekilde artmaktadır. 

Uluslararası şirketler oluşturdukları kurumlar aracılığıyla, 
sağlıklı suya erişimin suyun ticari meta haline getirilmesiyle 
mümkün olacağı söylemleriyle, su hizmetlerinin özelleştiril-
mesi için çalışmaktadırlar. Bu anlayışlarını, DB, IMF ve BM 
aracılığıyla egemen kılmaya çalışanlar son olarak, Dünya Su 
Konseyi‘ni kurarak kendilerine kurumsal bir yapı kazandır-
mışlardır. Politikalarını egemen kılmak amacıyla da her üç 
yılda bir, Dünya Su Forumları‘nı düzenlemektedirler.

Dünya Su Konseyi, 1997 Marakeş, 2000 Lahey, 2003 Kyoto 
ve 2006 Meksika‘da olmak üzere dört defa forum düzenle-
miştir. Bu forumların sonuçları suyun ticari bir meta haline 
getirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Mart 2009‘da İs-
tanbul‘da düzenlenecek olan forumun sonuçları da bunlardan 
başka olmayacaktır. 

TMMOB, su üzerindeki küresel etkilerin ülkemizdeki 
yansımalarını ve geleceğine ilişkin tespitleri kamuoyunun 
gündemine taşımak amacıyla, 2006 ve 2008 yıllarında, Su 
Politikaları Kongrelerini düzenlemiş ve kongre sonuçlarını 
kamuoyuyla paylaşmıştı. 

2. Su Politikaları Kongresi‘nin sonuç bildirgesinde şunlar 
yazılıdır: “Dünya Su Forumu‘nun 4.‘sünün Meksika‘da 
yapılmasının bir tesadüf olmadığı, 5. Dünya Su Forumu‘-
nun da İstanbul‘da yapılacak olmasının bir tesadüf olarak 
görülmemesi gerektiği bilinmelidir. Başta Latin Amerika ül-
keleri olmak üzere, tüm yoksul ülkelerin, suyun özelleştirme 
sürecinde model ülkeler olarak görüldüğü açıktır. Meksika 
ve İstanbul toplantılarını bu kapsamda değerlendirmek, Su 
Forumu‘nun hazırlık sürecinde özellikle sudaki özelleştirme 
girişimlerine dikkat çekmek gerekmektedir.”

Kongrelerimizin sonuç bildirgelerinde belirtilen ve Su Çalış-
ma Grubumuzun hazırlamış olduğu bu rapordan da anlaşı-
lacağı üzere, 5. Dünya Su Forumu, suyumuzu pazarlamanın 
araçlarını oluşturmak üzere ülkemizde toplanmaktadır. 
Burada yapılmasını istedikleri uygulamalar, halkımızın suya 
erişimini kısıtlayacaktır. Bu duruma, mühendis, mimar ve 
şehir plancıları olarak “dur” derken, ilgili her kesimin bir 
araya gelerek mücadele etmesi gerekliliğini bir kez daha 

vurguluyoruz. Bu nedenle de “onların” Dünya Su Forumuna 
karşı “bizim” Su Forumumuzu gerçekleştirmek için her türlü 
çabayı gösteriyoruz.

Bu raporumuz Mart 2009 tarihi itibarı ile TMMOB‘nin “su” 
özelindeki görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılmasını amaçla-
maktadır. Bu raporumuz “onların” söylediklerine karşı bir 
alternatif söylemdir. Dileğimiz TMMOB‘nin bu raporu, konu 
ile ilgilenen ve emekten, insandan ve halktan yana bir çaba 
içerisinde olanların başvuracağı bir kaynak olur.

Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen TMMOB Su 
Çalışma Grubu üyeleri, İsmail Küçük, Şükran Şahin, Fatma 
Bozbeyoğlu, Elif Bulut, Vedat Özbilen, Nilgün Görer Tamer, 
Hüseyin Yeşil, Işıkhan Güler, Gökhan Marım, Suat Dursun, 
Feyzullah Gökçe, Erdoğan Işık, Selda Aydoğdu, Bünyamin 
Aydın, Yaşar Üzümcü, Utkan Güneş, Ertuğrul Candaş, 
A.Deniz Özdemir, Alaeddin Aras, Ö.Ersin Gırbalar, Selçuk 
Uluata ve TMMOB teknik görevlisi Bülent Akça arkadaş-
larımıza teşekkür ediyoruz.

TMMOB‘nin sözü insana, yaşama ve geleceğe dairdir. Bu 
raporumuz da öyle algılanmalıdır. 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mart 2009
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