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TMMOB 39. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından.....

16 Mayıs 2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

TMMOB 40.Olağan Genel Kurulu’na sunulmak üzere hazırlanan 
“TMMOB 2004 yılından bu yana aktif bir bileşeni olduğu Avrupa 
Sosyal Forumu’nun Berlin’de yapılan hazırlık toplantısında alınan 
kararla 19-22 Eylül 2010 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak 6.Avrupa 
Sosyal Forumu Sekreteryasında TMMOB’nin yer almasını karara 
bağlar“ şeklindeki Karar Taslağı’nın kabulüne ve 40.Olağan Genel 
Kurulun onayına sunulmasına,

Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Elektrik Mühen-
disleri Odası Adana  Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Umut Çelik’in 
atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri Odası 
Adana Şubesi tarafından yürütülmesine,

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin TMMOB 
Kanunu ve Ana Yönetmeliği’ne göre yapılması gerektiğini belirttiği 
değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete’de 
yayımlanması için Yürütme Kurulu’na yetki ve görev verilmesine,

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve 
Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin TMMOB 
Hukuk Müşavirinin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve 
Resmi Gazete’de yayımlanması için Yürütme Kurulu’na yetki ve 
görev verilmesine,

TMMOB İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmeliğin kabulüne ve Resmi Gazete’de yayımlan-
ması için Yürütme Kurulu’na yetki ve görev verilmesine,

TMMOB 39.Dönem çalışmalarında gösterdikleri özverili çalışma-
lar, katkı ve desteklerinden dolayı TMMOB çalışanlarına, dönem 
boyunca onurlu yürüyüşümüzde bizimle birlikte olan Odalarımızın 
Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlarına, TMMOB Danışma 
Kurulu üyelerine, TMMOB Çalışma Grubu/Komisyon üyelerine, 
İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımıza, üyelerimize, emek ve meslek 
örgütlerinin yöneticilerine ve üyelerine ve tüm TMMOB dostlarına 
teşekkür edilmesine,

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

14 Haziran 2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantı-
sında;

Yapılan oylamalar ile Başkanlığa Mehmet Soğancı (MMO), 2. Baş-
kanlığa Nail Güler (HKMO), Saymanlığa Selçuk Uluata (İMO), 
Yürütme Kurulu üyeliklerine İlker Ertem (Maden MO), M.Sabri 
Orcan (MO), Yaser Gündüz (ŞPO) seçildiler,

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu tarafından 24-25 Ekim 
2008 tarihlerinde düzenlenecek olan Mersin Kent Sempozyumun-
dan Yönetim Kurulu üyeleri Sabri Orcan, Yaser Gündüz, Feyyaz 
Ataç ve Gülay Odabaş’ın sorumlu olmalarına,

Milas’ta İlçe Koordinasyon Kurulu kurulmasına ve Odalardan 
İlçe Koordinasyon Kurulu’na katılacak temsilcilerin isimlerinin 
istenmesine, 

Çorlu’da İlçe Koordinasyon Kurulu kurulmasına ve Odalardan 
İlçe Koordinasyon Kurulu’na katılacak temsilcilerin isimlerinin 
istenmesine,

karar verildi.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 40. Olağan Genel 
Kurulu 29 Mayıs-1 Haziran 2008 tarihlerinde Ankara’da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçek-
leştirildi.

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu, Divan’ın oluşturulma-
sıyla başladı. Divan Başkanlığı’na Makina Mühendisleri Oda-
sı’ndan Oğuz Türkyılmaz seçilirken, Maden Mühendisleri 
Odası’ndan Erdoğan Kaymakçı ve İnşaat Mühendisleri Oda-
sı’ndan Murat Gökdemir Başkan Yardımcısı oldular. Divan’ın 
oluşumu Elektrik Mühendisleri Odası’ndan Mehmet Atay, 
Makina Mühendisleri Odası’ndan Satılmış Göktaş, Maden 
Mühendisleri Odası’ndan Muharrem Toralıoğlu ile Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası’ndan Nihal Erdoğan’ın 

yazmanlıklara seçilmesiyle tamamlandı.

Saygı duruşu, Anıtkabir Çelenk Komisyonu’nun oluşturul-
ması ve gündemin karara bağlanmasının ardından TMMOB 
39. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı açı-
lış konuşmasını yaptı. TMMOB’nin onurlu, dik duruşunu; 
emekten, barıştan ve özgürlükten yana yürüyüşünü 39. Dö-
nemde de sürdürdüğünü ifade eden Soğancı, TMMOB’nin 
2006-2008 dönemindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Açılış konuşmasının ardından TMMOB adına sekretaryası 
Oda ve İl Koordinasyon Kurulları tarafından yürütülen et-
kinlikler için teşekkür plaketleri Oda ve İKK temsilcilerine 
verildi. 

TMMOB 40. 
OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
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EMPERYALİST, KAPİTALİST, NEOLİBERAL, 
GERİCİ ZİHNİYETE KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Konuklara verilen söz kapsamında sırasıyla, KESK Genel 
Başkanı İsmail Hakkı Tombul, EMEP Genel Başkanı Le-
vent Tüzel, ÖDP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Ufuk 
Uras, TKP Genel Başkanı Aydemir Güler, SDP Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Taka ve DİSK Genel Sekreteri Tayfun 
Görgün konuştu. 

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu’nun açılışında konuşan 
sendika konfederasyonları ve siyasi parti temsilcileri emper-
yalist, kapitalist, neoliberal, gerici zihniyete karşı güç birliği 
çağrısında bulundular. 

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel 
Başkanı İsmail Hakkı Tombul, “Yol arkadaşımız, alanlarda 
beraber yürüdüğümüz TMMOB’yi TMMOB yapan kadroları 
dostluk ve saygıyla selamlıyorum” diye başladığı konuşmasın-
da, kapitalizmin biriktirme krizinde yeni bir döneme girdiği-
ne, bugüne uygun yeni bir statüko yarattığına dikkat çekti. 
“Bizim tuttuğumuz hat, ne bir dönem önceki, ne de bugün 
kapitalizmin kendini yeniden kurabilmesi için sağlamaya 
çalıştığı statükodur” diyen Tombul, AKP eliyle Türkiye’nin 
demokratikleştirildiği iddialarına “göz boyama ve makyaj 
düzenlemeler” yapıldığını söyleyerek yanıt verdi. Toplumun 
tüm kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesini eleştiren Tom-
bul, neoliberalizmin yalnızca kamu 
hizmetleri tahribatı yaratmadığını, 
aynı zamanda piyasalaşmış değerler 
yarattığını kaydetti. “Benmerkezci 
anlayışlara karşı birlikte kolektif aklı 
yön edinerek yol almak zorundayız” 
diyen Tombul, sunulan seçeneklerden 
birini seçmek yerine antiemperyalist, 
düzenle hesaplaşmayı yoluna koyan 
bir anlayışla mücadelenin sürdürül-
mesi gerektiğini söyledi. Antiemper-
yalist mücadelenin de antikapitalist 
mücadeleden bağının koparılmadan 
sürdürülmesi gereğine işaret eden 
Tombul, enternasyonalist dayanış-
maya ihtiyaca da dikkat çekti. 

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Levent Tüzel, 
TMMOB’nin yaptığı etkinliklerde ele alınan sorunlara işa-
ret ederek, bu sorunların yalnızca mühendis ve mimarların 
değil, toplumun sorunu olduğunu kaydetti. Ülkeyi işgal eden, 
yağmaya açan birtakım işbirlikçilere karşı daha geniş güç 
birlikteliklerine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Mühendis ve 
mimarların emek platformu içinde halktan demokrasiden 
yana tavır aldığını ifade eden Tüzel, saldırıların merkezinde 
sermaye, yabancı sermaye, uluslararası kapitalist güçler ve 
ülkemizdeki uzantılarının olduğunu söyledi.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı 
İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Yunus Emre’nin “Kuru 
idik, yaş olduk; ayak idik, baş olduk” sözlerini anımsata-
rak, “Ayakları baş etme mücadelesinde hepimize kolay 
gelsin” diyerek konuşmasına başladı. Uras, siyaseti daraltan, 
özelleştiren anlayışlara tepki gösterdi. Öğretim üyelerinin, 
kamu çalışanlarının siyasetle ilgilenmesinin problem olarak 
görülmesini eleştiren Uras, siyaseti daraltan anlayışlara karşı 
siyasetin toplumsallaşmasının alternatif bir yaklaşım aracı 
olduğunu, siyasi örgütlenmelerin tabii ki odalardan besle-
neceğini ifade etti. 

AKP’ye karşı mücadelenin düzene karşı mücadelenin parçası 
olduğunu vurgulayan Ufuk Uras, “AKP kendi fişini kendi 
çekti” dedi. AKP sonrası sürecin hazırlıklarının yapılması 
gerektiğini söyleyen Uras, neoliberal saldırıların çelişkiler 
yarattığını, yoksulların zaman zaman milliyetçi muhafazakar 
zemin altına girdiklerini ifade ederken, herkes için demok-
rasi, özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesinde yer alınması 
gerektiğini, bunların pazarlık konusu olamayacağı kaydetti. 
“AKP’yle demokratik yollardan hesaplaşarak AKP zihniyetini 
püskürteceğimize inanıyoruz” diyen Uras, solun neden yerin-
de saydığını, neden solun içine kapandığını sorguladı. Uras, 
ortak mücadele anlayışının gerekliliğini vurguladı. Herkesin 
kendi kimliğini, dinini özgürce yaşaması gerektiğini söyleyen 
Uras, yerellerde de neoliberal dönüşüm projesi sürdürüldü-
ğüne dikkat çekti. Ne devlet ne yerel yönetimlerin, emekçi 
sınıflar ve sermaye ile kurduğu ilişkilerde simetri olmadığını 
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kaydeden Uras, “Bizi krize sokanları krize sokmadıkça başka 
bir topluma dönüşmek zordur” diye konuştu. 

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Başkanı Aydemir 
Güler ise, krizin önemli bir kısmını ideolojik krizin oluştur-
duğunu kaydetti. “Emperyalizme karşı mücadele bu dünyanın 
işi mi diyorlar. Antiemperyalizm yabancı düşmanlığı, milli-
yetçiliktir deniyor. Lütfen hafızalarımızı taze tutalım. Bun-
lar emperyalizmin işbirlikçiliğinin sıfatlarıdır” diye konuşan 
Güler, “Emperyalizme karşı ayağa kalkarsak insanlık görevini 
yerine getiririz” dedi. Türkiye’de emek sömürüsünün kanla 
devam ettirildiğini, dinci gericiliğin kaderine boyun eğme 
anlayışı olmasa emperyalizm tanrısının, piyasa tanrısının tu-
tunamayacağını ifade eden Güler, “Bu üçlü bir bütün oluş-
turuyor. Önce aklımıza sahip çıkalım. Dinci gericiliğe karşı 
çıkmak önce insanlık görevidir. Aklımızı temiz tutacağımız 
en önemli mekanlardan birindeyiz. Aklın sigortalarından 
birinin ev sahibisiniz” şeklinde konuştu. Aydemir Güler, 
“Aklımızı, gücümüzü birleştirmemiz gerektiğine yürekten 
inanıyorum. Piyasa tanrısına, dinci gericilik, emperyalizm 
tanrısına karşı güçlerimizi birleştirmeyi diliyorum” diyerek 
konuşmasını tamamladı. 

Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Genel Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Taka ise, emperyalizmin krizine dikkat çekerek, yeni 
bir savaş, çatışma ve baskının dünyayı saracağını söyledi. 
Taka, dünyanın kaynağını tüketen kapitalizmin insanlığı tü-
ketme peşinde olduğunu, onun için kapitalizme karşı olmak 
gerektiğini kaydetti. 

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ise, TMMOB’nin her 
zaman önemli bir örgüt olduğunu, mücadelede motivasyon 
noktası olduğunu belirtirken, “Yeri geldi aklımız oldu” diyerek 
Genel Kurul’u selamladı. 

39. DÖNEM ÇALIŞMALARI 
GENEL KURUL’A AKTARILDI

Verilen aranın ardından öğleden sonra Genel Kurul, komis-
yonların oluşumuyla çalışmalarını sürdürdü. Yönetmeliklerle 
ilgili komisyonlar, Mali İşler ve Bütçe Komisyonu, Genel Ku-
rul Sonuç Bildirgesi Komisyonu ve Karar Taslakları Komis-
yonu’nun oluşturulmasının ardından TMMOB 39. Dönem 
Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Hüseyin Yeşil, 39. Dönem 
TMMOB Çalışma Raporu’nu sundu. 

Hüseyin Yeşil, 39. Dönem Çalışma Raporu’nu sunarken, sağ-
lık, bütçe, 1 Mayıs, savaş ve işgallere karşı protestolar başta 
olmak üzere TMMOB’nin düzenlediği, katıldığı ve çağrıcı 
kuruluşlar içinde yer aldığı kitlesel etkinlikleri aktardı. 39. 
Dönem çalışma grupları, TMMOB etkinlikleri ve yayınları 
hakkında da bilgi veren Yeşil, TMMOB’nin bu dönem kendi 
mekanına yerleştiğini, böylece daha geniş bir mekanda daha 
iyi çalışma ortamına kavuşulduğunu anlattı. 

Çalışma Raporu’nun ardından TMMOB 39. Dönem Yö-
netim Kurulu Sayman Üyesi Selçuk Uluata mali raporun, 
Denetleme Kurulu Üyesi Mustafa Özdemir Denetleme Ku-
rulu raporunun, Onur Kurulu Üyesi Nevzat Uğurel de Onur 
Kurulu raporunun sunumlarını gerçekleştirdi.

Raporların sunumundan sonra görüşülmesine geçildi ve ilk 
gün sırasıyla Mimarlar Odası Başkanı Bülend Tuna, ZMO 
İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Atalık, Gıda Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Kemal Zeki Taydaş, 
MMO İzmir Şubesi’nden Doğan Albayrak, ZMO Diyarbakır 
Şubesi’nden Şevket Akdemir, Jeoloji Mühendisleri Odası 
Başkanı Dündar Çağlan, Maden Mühendisleri Odası’ndan 
Kemal Bulut, JFMO Adana Şubesi Başkanı Melih Baki ve 
HKMO’dan Volkan Türkyılmaz söz aldılar.

Genel Kurul’da ikinci gün de Çalışma Raporu üzerindeki 
görüşmelere devam edildi. 30 Mayıs Cuma günü Çalışma 
Raporu ile ilgili görüş bildirmek üzere sırasıyla; Hakan Subaşı 
(MMO Diyarbakır Şb), Tahir Öngör (JMO), Nilgün Ercan 
(KMO), Nedim Tüzün (EMO Diyarbakır), Hakan Aydoğdu 
(GMO), Emin Koramaz (MMO), Tezcan Karakuş Candan 
(MO), Hakkı Atıl (JMO), Mehmet Torun (MADENMO), 
Yücel Gürsel (MO), Erhan Karaçay (EMO İstanbul Şb), 
Serdar Harp (İMO), İdris Ekmen (EMO Diyarbakır), 
Şevket Demirbaş (JFMO), Tarık Şengül (ŞPO), Serap 
Durmaz (JMO), Erşat Akyazılı (MADENMO), Ali Fahri 
Özten (HKMO), Tansel Ünal (İMO Diyarbakır Şb) Oğuz 
Gündoğdu (JFMO), Kadir Dağhan (GIDAMO), Yusuf Yıl-
maz (ZMO Diyarbakır Şb), Lütfü Kırayoğlu (EMO Bursa), 
Musa Çeçen (EMO), Özen Parlar (MMO İzmir Şb), Haşmet 
Camcı (KMO), Muzaffer Erdal Kılıç (GMO), Tarık Öden 
(EMO), Tevfik Peker (MMO), Başar Alipaşa (ŞPO), Vezan 
Karabulut (ZMO İzmir Şb), Nural Özcan (İMO Samsun 
Şb), Kemal Ulusaler (EMO), Müşfi Veysel Erdoğan, Hüseyin 
Atıcı (MMO Adana Şb), Şükrü Kumbasar (MADENMO 
Zonguldak Şb), Gülay Özdemir (İMO), Medar Kalkan 
(ZMO), Murat Aker (ZMO), Seçkin Şişmanoğlu (MMO), 
Nimet Özgönül (MO), Ethem Torunoğlu (ÇMO), Erhan 
İçöz (JFMO), Levent Çelik (İMO), Serdar Erkan (MMO), 
Celal Beşiktepe (HKMO), Berkemal Tuncay (ZMO), Mü-
zeyyen Şevkin (JMO), Hasan Zengin (HKMO), Hayati Can 
(MMO), Tahsin Vergin (İMO), Ali Ekber Çakar (MMO), 
Elif Öztürk (MMO) söz aldılar.
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TMMOB GENEL KURULU’NDA 
ÜÇÜNCÜ GÜN

Genel Kurul’un üçüncü gününde 39. Dönem Yönetim Kurulu 
üyeleri söz alarak, öneri ve eleştirileri yanıtladır. 

Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Küçük, Genel Kurul’da söyle-
nenlerin öncelikle oda yönetim kurullarında sorgulanması 
gerektiğini ifade etti. 39. Dönem’de en çok tartışma yaratan 
Cumhuriyet mitingleri ve İKK’larla yaşanan sorunlara deği-
nen Küçük, “Cumhuriyet mitingleri ile ilgili birçok tartışma 
yaşandı. Samsun İKK’nın görevden alınmasına şerhi olan-
lardan bir kişi de benim ama sonrasında Samsun İKK ile 
yapılan toplantıya gidenlerden biri de benim. TMMOB’de 
bir karar alınır. Buna şerh koyabilirsiniz, karşı olabilirsiniz 
ama bu karara uymak zorundasınız. Örgüt disiplini bunu 
gerektirir. Bunu örgütün tüm birimlerinin böyle algılaması 
gerekir” dedi. 

Yönetim Kurulu Üyesi İlker Ertem de, enerji alanıyla ilgili 
eleştirileri yanıtladı ve TMMOB’nin temsil edildiği BO-
REN’deki çalışmalar, jeotermal alnında düzenlenen etkin-
liklerle ilgili bilgi verdi.

39. Dönem Yönetim Kurulu II. Başkanı Hüseyin Yeşil de, 
İKK’larla ilişkiler, yapı denetimi, uluslararası ilişkiler ko-
nularında bilgi verdi, TSF, ASF ve DSF içinde yürütülen 
çalışmaları anlattı.

39. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, 
TMMOB’yi özveriyle, inançla, geçmiş geleneklere sahip çı-
karak temsil etmeye çalıştıklarını anlattı ve “ Bazen ayağımız 
sürçüyor, bazen dilimiz sürçüyor, bazen gücümüz yetmiyor, 
hesabını bu kurula vermek zorundayız. Aslında Türk Mü-
hendis Mimar Odaları Birliği, bu Genel Kurul’da Başkanın 
açış konuşmasından üye adına konuşmaya kadar olan bütün 
konuşmalardır. Burası daha etkin, daha demokratik, daha 
işlevsel bir TMMOB’nin yaratılma yeri. Burada değerlendi-
receğiz, eleştireceğiz. Bu örgüt tek, bu örgüt göz nurumuz; 
bu örgüt, denenmiş bir örgüt, bu örgütün geçmiş tarihi çok 
fazla. Bu örgütün geçmişinde çok büyük alınteri var, bunlara 

sahip çıkacağız” dedi.

Soğancı, Cumhuriyet mitingi tartışma-
larına da değinerek, şunları söyledi: 

“14 Nisan, Türkiye’nin belki de haki-
katen kırıldığı bir dönem. Türkiye’nin 
yaşadığı sosyal, siyasal, ekonomik, 
politik durumlara baktığımızda, çok 
hengameli, çok karmaşık bir dönem 
yaşandı. Türkiye’de emekten, halk-
tan yana olan, yurtsever olan, şeriat 
düzenine karşı çıkan, AKP’nin gerici 
ve şeriatçı tehdidine karşı cumhuriyet 
mitingleri yaşandı. 

Önce bilinsin ki, TMMOB, düzenleme-
sinde veya tertip komitesinde yer almadığı hiçbir mitinge 
katılmaz, katılmamıştır, katılmayacaktır. Ayrıca bu mitingle 
ilgili Birliğe herhangi bir başvuru da yoktur. Eğer başvuru 
olsaydı, Yönetim Kurulumuzu toplar ve söz konusu mitingi 
kimlerin düzenlediğini, sonradan öğrendiğimiz düzenleme 
kurulu içinde yer alan kimi şaibeli örgütlerin durumunu ve 
kürsüde kimlerin hangi mesajları vereceğini sorar, öğrenir ve 
TMMOB’nin ilkeleri ve genel duruşu açısından yapacağımız 
değerlendirme sonucunda mitinge katılıp katılmayacağımı-
za karar verirdik. Böyle bir süreç yaşanmamıştır. Dolayısıyla 
TMMOB’nin söz konusu mitinge katılma kararı yoktur. 14 
Nisan mitinginin yapıldığı gün, tesadüftür, Türk Mühendis 
Mimar Odaları Birliği’nin de Yönetim Kurulu bu dönemin 
en geniş katılımlı toplantısını yapmıştır. Yapılan değerlen-
dirmede, mitingi düzenleyenlerin ve kürsüyü kullananların 
ve yapılan konuşmaların özü de belirginleşmeye başlayınca, 
TMMOB’nin doğru bir tutum takındığı Yönetim Kurulu 
tarafından da oybirliğiyle, bir arkadaşımızın çekimserliğiyle 
benimsenmiştir. Konu sadece budur. 

Bu süreçte bazı İKK’larımızda savrulmalar oldu. Samsun ola-
yına TMMOB Yönetim Kurulu ve İKK ilişkileri düzleminde 
bakmak lazım. İKK o ilde, o ilçede TMMOB’nin halka dönük 
yüzüdür. TMMOB’nin merkezi alınmış bütün kararlarının, 
kendi yöresindeki uygulayıcısıdır. İKK, merkezi olan kararlara 
uyacaktır. Böyle yapmazsa, o İKK çalışmaz”

Farklı siyasetleri TMMOB’nin zenginliği olarak gördüğünü 
ifade eden Soğancı, “Ama herkes bilsin ki, TMMOB, hiçbir 
siyasetin, hiçbir çizginin, derneğin, partinin arka bahçesi 
olmaz. Buranın kendi bağımsız, özgün bir dili vardır. Onun 
için bu kadar diktir, onun için bu kadar onurlu yürümekte-
dir” dedi. 

Soğancı, bir delegenin “TMMOB tabandan kopuk” eleştiri-
lerine de 14 Ekim mitingi ve mitinglere katılımcı sayısındaki 
artışa dikkat çekerek yanıt verdi. 

Soğancı’dan sonra TMMOB geçmiş dönem başkanla-
rından Kaya Güvenç “son söz üyenin” hakkını kullandı. 
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TMMOB’nin 70’li yıllarda geldiği çizgiyi, mühendis ve mi-
marların ayrıcalıklı sınıf olmak yerine emekçi sınıflar içinde 
yer almasını anlatan Güvenç, “Bugün de emperyalist güçlere 
karşı verilen mücadelede TMMOB ve bağlı odalarının işi çok 
kolay değil” dedi.

Konuşmalardan sonra TMMOB 39. Dönem Yönetim Kuru-
lu’nun aklanması için oylama yapıldı ve Yönetim Kurulu 1 
karşı oy, oyçokluğu ile aklandı.

BEŞ BAKANA İHRAÇ KARARI

Üçüncü gün öğleden sonra yapılan oturumda komisyon ra-
porlarının oylaması yapıldı. Kararlar Komisyonu’nun karar 
önergelerinin görüşülmesinde zaman zaman gerginlikler ve 
tartışmalar yaşandı. 

Genel Kurul’da en sert tartışmalara yol açan önerge mühen-
dis kökenli AKP’li beş bakanla ilgili “ihraç” önergesi oldu. 
“İcraatlarından dolayı” AKP’li, Metalurji Mühendisi Enerji 
ve Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, İnşaat Mühendisi 
Bayındırlık ve İskan Bakanı Nafiz Özak, Gemi Mühendisi 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Makina Mühendisi Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ile İnşaat Mühendisi Çevre 
ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun, “kınanmaları ve tüm 
politika ve uygulamaları nedeniyle teşhir edilmeleri” ve “ih-
raç edilmeleri istemiyle üyesi oldukları oda onur kurullarına 
sevk edilmeleri” yönünde iki maddeli önerge üzerine çok 
sayıda delege söz aldı. Tartışmaların sonunda, beş bakanın 
kınanmasına ilişkin madde oybirliğiyle, ihraç istemli madde 
192’ye karşı 225 oy çokluğuyla kabul edildi. 

SEÇİMLER

Genel Kurul’un son gününde seçimler yapıldı. Ankara Mimar 
Kemal İlköğretim Okulu’nda 1 Haziran günü sabah 09.00’da 
başlayan seçimler saat 17.00’de sona erdi. Seçimler sonucun-
da TMMOB 40. Dönem organları şöyle belirlendi:

TMMOB 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Ethem Torunoğlu - Çevre Mühendisleri Odası
Emir Birgün -Elektrik Mühendisleri Odası
Ekrem Poyraz -Fizik Mühendisleri Odası
Tuncay Şenyurt -Gemi Mühendisleri Odası
Muammer Yağız -Gemi Makina İşletme Mühendisleri 
Odası
Kadir Dağhan -Gıda Mühendisleri Odası
Nail Güler -Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Feyyaz Ataç -İç Mimarlar Odası
Selçuk Uluata -İnşaat Mühendisleri Odası
Oğuz Gündoğdu -Jeofizik Mühendisleri Odası
Ö. Ersin Gırbalar -Jeoloji Mühendisleri Odası
Alaeddin Aras -Kimya Mühendisleri Odası
İlker Ertem -Maden Mühendisleri Odası
Mehmet Soğancı -Makina Mühendisleri Odası
Cemalettin Küçük -Metalurji Mühendisleri Odası

A. Deniz Özdemir -Meteoroloji Mühendisleri Odası
M. Sabri Orcan -Mimarlar Odası
Mehmet Çelik -Petrol Mühendisleri Odası
Gülay Odabaş -Peyzaj Mimarları Odası
Yaser Gündüz -Şehir Plancıları Odası
Güngör Durur -Tekstil Mühendisleri Odası
Ergin Özügür -Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU

Sırdaş Karaboğa -Elektrik Mühendisleri Odası

Taner Yüzgeç -İnşaat Mühendisleri Odası

Ertuğrul Işık -Maden Mühendisleri Odası

Tevfik Peker -Makina Mühendisleri Odası

Aytimur Güpgüpoğlu -Mimarlar Odası

TMMOB DENETLEME KURULU

M. Macit Mutaf -Elektrik Mühendisleri Odası

Yusuf Ziya Demir -Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Köksal Şahin -İnşaat Mühendisleri Odası

Nadir Avşaroğlu -Maden Mühendisleri Odası

A. Kirami Kılınç -Makina Mühendisleri Odası

TMMOB adına sekretaryası Oda ve İl/İlçe 
Koordinasyon Kurulları tarafından 

yürütülen etkinlikler için teşekkür plaketleri 
Oda ve İKK temsilcilerine verildi. 
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Sayın divan

Emek ve meslek örgütlerinin, siyasal partilerimizin değerli 
başkan ve yöneticileri,

Sevgili konuklar, 

Sevgili delegeler,

Sevgili basın çalışanı arkadaşlarım,

TMMOB’yi büyütenler, dik tutanlar, onurlu yürüyenler, 
yürürken omuzlarını birbirine yaslayan, bunun keyfini çıkaran, 
omuzları arasında boşluğu en aza indiren, birlikte yürürken 
asla birbirine omuz atmayan sevgili mesai arkadaşlarım, 
mücadele arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, 

Hepiniz TMMOB Demokrasi Şölenine hoş geldiniz.

Hepiniz TMMOB 40. Olağan Genel Kuruluna hoş 
geldiniz.

Hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sevgiyle, 
saygıyla ve dostlukla selamlıyorum.

70’lerde sevgili başkanımız Teoman Öztürk arkadaşları ile 
birlikte TMMOB’nin yol haritasını herkese duyuruyordu:

Yüreğimizdeki İnsan Sevgisini ve Yurtseverliği,

Baskı ve Zulüm Yöntemlerinin Söküp Atamayacağının 
Bilinci İçinde,

Bilimi ve Tekniği Emperyalizmin ve Sömürgenlerin Değil,

Emekçi Halkımızın Hizmetine Sunmak İçin, Her Çabayı 
Güçlendirerek Sürdürme Yolunda İnançlı ve Kararlıyız.

30 yılı aşkın bir süre sonra 2006 Mayısının son günlerinde 
de 39. Genel Kurul delegelerimiz, hepimiz birden sonuç 
bildirimizde Dünya ve Türkiye tespitlerimizle TMMOB 
tanımını Halkımızla paylaşmış ve şunları söylemiştik:

Ve yine bilinmelidir ki Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği;

Ülkemizin tüm varlıkları özel sermaye istismarından 
kurtarılarak, toplumsal gönencimizin arttırılmasına yönelik 
ulusal, bölgesel ve kentsel düzeyde planlı ve kamusal bir 
ekonomi politikası esas alınarak, kamusal kaynaklara dayalı 
ve istihdamı arttırıcı sanayileşme ve kalkınma hedefine 
yönelik, özelleştirmelerin durdurulması, özelleştirilen halka 
ait varlıkların kamulaştırılması ve kamu kuruluşlarının 
yeniden güçlendirilmesi için,

Son yıllarda özellikle dış bağımlılığın arttığı enerji sektöründe, 
nükleer enerji santralları ve benzer maceralardan vazgeçilmesi 
ve ulusal kaynaklara dayalı, planlı bir politika izlenmesi 
için,

Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ile neredeyse 
bütün geleneksel kamu hizmeti alanlarının piyasalaştırılarak 
yabancı sermayenin istilasına açılmasına karşı çıkmak için,

Eğitimde öğrencileri müşteri olarak gören zihniyetin egemen 
olmasını sağlamaya yönelik girişimlere ve eğitim hizmetlerini 
bütünüyle bir pazar haline getirme çalışmalarına karşı durmak 
için,

Bütün çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma 
hakkının tanınması için,

Tutuklu ve hükümlülerin tecritine dayalı hücre (F) tipi 
cezaevi uygulamalarına son verilmesi, cezaevlerinde insani 
yaşam koşullarının hakim kılınması için, 

Başta düşünce ve örgütlenme özgürlüğü olmak üzere tüm 
demokratik hak ve özgürlüklerin, sözün özü demokrasinin 
önündeki engellerin kaldırılması için,

Ülkemizin doğasının korunması, sanayileşmenin çevreyi ve 
doğayı tahrip etmeden gerçekleştirilmesi için,

Kentsel mekanın, toplumsal yarar ve kullanım değeri ilkesi 
etrafında üretilmesi-paylaşılması, ve doğal-kültürel varlıkların 
koruma-kullanma dengesi içerisinde yaşatılması için,

Kadına yönelik şiddeti ve toplumsal hayatın her noktasında 
cinsiyet ayrımcılığını önlemek için ve tüm emekçi kadınların 
mücadelelerinin yanında olmak-birlikte mücadele etmek için, 
Tarım arazilerinin yok olmasına, kirlenmesine, genetik tohum 

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
MEHMET SOĞANCI’NIN 

GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI 
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ve gıdaların ülkemize sokulmasına, çiftçimizi üretimden, 
tarlasından koparan işsiz, yoksul bırakan politikalara karşı 
durmak için,

Su ve suya bağlı hizmetlerde çevre ve insan esas alınarak 
suyun mülkiyeti ve hizmetlerinin kamuda kalmasının 
sağlanması için,

AB müzakere sürecinin ülke çıkarları, çalışanlar, demokratik 
hak ve özgürlükler yönünden bir mücadele süreci olarak 
değerlendirilmesi için,

Kıyı ve orman yağmasına karşı çıkmak için,

“Madenlerimizin gerçek sahipleri halkımızdır” şiarını her 
zaman her alanda daha güçlü haykırmak için,

Hasankeyf’te uzun bir tarihi süreci yansıtan bir birikimin 
dağıtılmasına, Bergama’da, Eşme’de, Belek’te sermayenin 
halkın karşı çıkışına rağmen hukuk dışı yönelimlerine, 
Fırtına Vadisi’nde, Munzur’da, Sinop’ta, Aloinoi’de doğanın 
tahribine zemin hazırlayanlara, deprem ve taşkınları kader 
olarak kabul edip, hızlandırılmış tren kazalarına neden 
olanlara dur demek için,

“Geleceğe uzak olan üzüntüye yakındır” lafzından yola 
çıkarak “gençlik geleceğimizdir” şiarını her zaman her alanda 
daha güçlü haykırmak ve yaşama geçirmek için,

Üreterek büyüyen ve paylaşarak gelişen bir ülkede insanca 
ve barış içinde yaşamak için,

Birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme ilkesini 
yaşama geçirmek için,

Önümüzdeki dönemde de, Odaları ve üyeleriyle birlikte 
çalışma, uygulama ilkesiyle ülkemizdeki ve dünyadaki 
emek güçleriyle dayanışma içinde, bağımsızlıkçı, eşitlik 
ve özgürlükçü bir Türkiye ve Dünya için çalışmalarını 
sürdürecektir.

Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, ekonomik, politik ve 
kültürel tüm örgütlerinden bağımsız, “Bir Başka Dünya, Bir 
Başka Türkiye Mümkün”dür.

Evet, Sevgili arkadaşlar,

TMMOB onurlu yürüyüşüne, dik duruşuna devam ediyor.

Neden bunları söyledik, neden bunları ısrarla bir kere daha 
söylüyoruz.

Ortalama bir Avrupa ülkesinde 50-60 yılda yaşanabilecek 
olaylar bizim ülkemizde bir yıla sığabiliyor. Hrant Dink 
suikastı, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa Mahkemesi’nin 
367 kararı, askerlerin e-muhtırası, geniş katılımlı cumhuriyet 
mitingleri, 22 Temmuz erken genel seçimleri ve tek başına 
2. AKP hükümeti, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı olması, 
çözülemeyen ve giderek içinde şiddeti arttıran Kürt sorunu, 
artan milliyetçilik, ABD’nin, Dünya Bankası’nın, IMF’nin 

ülkemiz üzerinde her geçen gün artan müdahaleleri, yurtdışı 
askeri operasyonlar, meslek alanlarımız ile ilgili hiç de emekten 
insandan yaşamdan yana olmayan yeni düzenlemeler, 
yoksulluğun, işsizliğin giderek artması geçtiğimiz bir yılda 
yaşadıklarımızdan yalnızca bir kısmı. 

Bu yaşananlar ve yaşatılanlar tüm dünyayı bir karabasana 
sokan kapitalist küreselleşmenin ülkemize yansımalarıdır. 
Birbirinden farkı olmayan, ABD’ci, IMF’ci siyasal 
iktidarların; 12 Eylül zihniyetinin uzantısı politikalarının 
sonucu önümüzdeki dönem de yaşayacaklarımız bunlardan 
çok farklı olmayacaktır ne yazık ki... 

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

Sevgili arkadaşlar,

Türkiye, 12 Eylül’ün baskıcı, otoriter ve gerici zihniyeti ile Özal 
ile başlayan piyasacı düzenin AKP eliyle kurumsallaştırıldığı, 
emperyalizme bağımlılık ilişkileri temelinde bir değişim süreci 
içerisinden geçiyor. 

Kapitalist küreselleşmenin ihtiyaçlarına uygun olarak devlet 
ve toplum yapısı yeniden düzenlenirken bu alt üst oluş 
içerisinde, iktidar planında da kıyasıya bir kavga sürüyor. 
Kapitalizmin eski düzeni ile yeni düzeni arasındaki bu çatışma 
toplumu da kimi zaman laik-antilaik, kimi zaman da başka 
biçimlerde süren anlamsız bir kutuplaşmaya sürüklüyor. 

Bizlerin mücadelesi ise bu boğucu ikilemin, bu anlamsız 
kutuplaşmanın aşılabilmesi, bir başka seçeneğin, başka bir 
Türkiye umudunun ortaya koyulabilmesi mücadelesidir.

68 baharının 40.yılında, dünyada ve ülkemizde gelişen 
anti-emperyalist ve özgürlükçü dalganın güçlü esintilerini 
bugünün içerisinde de hissederek geleceğimize sahip çıkma 
kararlığımızı her adımımızda ortaya koyuyoruz.

Ülkemizin bütün sorunlarını çözme konusunda, emekten ve 
demokrasiden yana bir irade geliştirmeye, yaşadığımız bu alt 
üst oluş sürecine emekçilerin haklarından yana müdahale 
etmeye çalışıyoruz. Kapitalist küreselleşmenin bütün 
alanlardaki tahribatına karşı, her alanda gelişen karşı çıkışı 
kendi mücadelemizle birleştirerek, dünyanın her yerindeki 
emekçiler ve işçilerle, başka bir dünyanın şarkılarını birlikte 
söylemeye çalışıyoruz. 

Bütün izlerin birbirine karıştığı, belirsizleştiği adeta yolların 
silindiği bir dünyada, direncimizle bir yol arıyoruz, bir yol 
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açıyoruz. 

Nerede bir haksızlık olmuşsa biz onun karşısında olduk. ABD 
emperyalizminin Ortadoğu’daki saldırılarına karşı, ülkemizde 
ve bölgede barışı savunduk. Özelleştirmelere karşı çok yönlü 
ve etkili bir mücadele sürdürerek, AKP iktidarının karşısına 
dikildik. Çalışma yaşamındaki güvencesizleşmeye, hak 
gasplarına, eğitimin ve sağlığın paralı hale getirilmesine ve 
her tür neo-liberal saldırı politikasına karşı sokaklara çıktık. 
Bu ülke topraklarında herkesin eşit ve özgürce bir arada 
kardeşçe yaşamasından yana tavır aldık. 

Sermayenin ihtiyaçları ve taleplerine uygun olarak, sınırsız 
sömürme özgürlüğünü tesis etmek ve güvence altına almak 
için gerçekleştirilen değişim programına karşı, bağımsız, özgür, 
eşit ve demokratik bir Türkiye istiyoruz. 

Bugünkü karanlığa karşı Türkiye’nin aydınlık gelecek umudu 
işte içinde olduğumuz, yürüttüğümüz bu mücadelelerde 
gizlidir. Dün de öyleydi, bugün de öyle, yarın da öyle 
olacaktır. 

Sevgili arkadaşlar,

Dünyada bir ekonomik kriz yaşanıyor. ABD’de başlayan 
kriz tüm dünyada farklı biçimlerde etkisini gösterirken, 
neo-liberalizmin keskin savunucuları, ekonomiye devlet 
müdahalesi tartışır duruma geldiler. Daha on yıl önce, 
başka alternatif yok tek yol neo-liberal dönüşüm diyenler, 
şimdi de yaşanan krizi aşacak bir yol aramaya başladılar. 
Kapitalizm için krizden çıkışın yolu her zaman emekçileri 
daha çok baskı altına almak, daha çok sömürmek olmuştur. 
AKP’nin son dönemde emekçilere, işçilere yönelik artan 
baskılarının, çıkarılan yeni saldırı yasaları da dünyada bu 
krizin yansımalarıdır. 

Küreselleşme süreci, bundan 15-20 yıl önce, refahı ve 
demokrasiyi küreselleştirecek bir değişim rüzgarı olarak 
sunuluyordu. Ancak görüldü ki, kapitalist küreselleşme 
ile birlikte küreselleşen, sömürü, yoksulluk ve savaş 
oldu. Türkiye’nin yaşadığı sorunlar da, büyük oranda 
bu süreçten kaynaklanmaktadır. Bu nedenle kimilerinin 
yaptığı gibi yaşadığımız sorunların küreselleşme ve AB 
süreci doğrultusunda yaşanan değişimle aşılacağı beklentisi 
boştur. Sorunlarımızı ancak emperyalist kapitalist sisteme 
karşı mücadele ederek, düzenle hesaplaşarak çözebiliriz. 

Evet, Türkiye kapitalist küreselleşme sürecine eklemlenme 
doğrultusunda bir değişim süreci yaşıyor. Ekonomiden, 
siyasete ve gündelik hayata kadar her şey sermayenin yeni 
düzenine uygun olarak yeniden düzenleniyor. 12 Eylül ve 
ANAP ile başlayan ve bugüne kesintisiz süren bu değişimin 
son ve en güçlü aktörü ise AKP’dir. 

AKP, emperyalist odaklardan aldığı güçle, iktidarını kamusal 
alanda ve gündelik hayat içerisinde giderek güçlendiriyor. 
Öyle ki, AKP devlet kurumlarında kendine uygun bürokrat 

ve elit kadroyu yaratmaya çalışırken aynı zamanda Futbol 
Federasyonu’ndan, medyaya; Alevi örgütlerinden sendikalara 
kadar her yere müdahale etmeye çalışıyor. 

Demokratikleşme lafızlarının çokça söylenmesine karşın 
değişimin yönü, tek parti dönemlerini andıran, baskıcı ve 
otoriter bir iklimdir. 

1 Mayıs’ta herkesin gözü önünde AKP demokrasiye bomba 
atmıştır. Polis gücüne dayanarak muhalefetin ve hayatın her 
alanında kurulmaya çalışılan baskı, 1 Mayıs günü İstanbul’da 
yaşanan kuşatma, sıkıyönetim ve cunta idarelerinin 
aratmayacak denli özenle hazırlanmıştır. 

Kendine demokrat AKP, konu kendisine karşı söz söylemek 
isteyen emekçiler, işçiler, gençler olduğunda tereddütsüz 
şekilde polis copuna, panzere ve gaza başvurmuştur. 

Tayyip Erdoğan’ın, kendisi için çizilen karikatürler için açtığı 
sayısız dava bile hoşgörünün, tahammülün ve demokratlığın 
sınırlarını göstermek için yeterlidir. 

AKP kendine demokrat olduğu gibi, aynı zamanda yalnızca 
kendine özgürlük istemektedir. Türban tartışması bunun 
tipik bir örneği olmuştur. Kadınlar üç çocuk doğurmalı diyen 
Tayyip Erdoğan; aynı zamanda kadına özgürlük adı altında 
türbanın üniversitelerde serbestleşmesini savunmuştur. 
Hatta kimileri özgürlükçü olmanın ölçütü olarak türban 
serbestliğinden yana olmayı göstermişlerdir. 

Gerçek ise türbanın toplumun muhafazakâr bir yaşam 
biçiminin baskısı altına alınmasının ideolojik simgesi haline 
gelmesi, özgürlükleri tehdit eden bir unsur olmasıdır. 

Toplum bugün cemaat ve tarikat yapıları eliyle gerici 
düşüncelerin etkisi altına alınmaktadır. 12 Eylül ile başlayan 
bu gericileşme dalgası AKP iktidarına yaslanarak güç 
kazanmakta, etkinliğini arttırmaktadır. Bugün özgürlüklerin 
savunulması demek, gündelik hayatın her alanı kuşatmaya 
çalışan bu ablukaya karşı mücadele etmek demektir. 

AKP iktidarı eliyle kurulmaya çalışılan piyasacı ve cemaatçi 
bu toplum yapısı, esasında toplumu parçalayarak ortadan 
kaldırıyor. Piyasanın yok ediciliği ve sömürüsü karşısında 
insanların çaresizliği ve isyanı cemaatler içerisinde tutularak, 
piyasa tanrısına itaat örgütleniyor.

AKP eliyle kurulan, zenginin daha zengin olduğu yoksulun 
daha da yoksullaştığı, üstekine han hamam alttakine din 
iman düzenidir. 

Meclisten son dönemde geçen yasalara baktığımızda bile 
AKP’nin kimin iktidarı olduğunu kimin için çalıştığını 
kolayca görürüz. Genel Sağlık Sigortası yasası ile sağlık ve 
sosyal güvenlik hakkı ortadan kaldırıldı. Hastaneler satıldı. 
Peki, bunun sonucunda ne oldu? Acı içinde kıvranan hastalar 
parası olmadıkları için hastanelere kabul edilmedi. 

İşte AKP’nin reform dediği hatta kimi gazetelerin devrim 
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diye yazdıkları şey buydu!

Bu acımasızlığa, zalimliğe seyirci kalmamız mümkün değildir. 
Zalimin zulmüne karşı, mazlumun ahının aheste aheste çık-
masını da beklemeyeceğiz. Mazlumun hakkını aramak, yok-
sulluğa ve açlığa mahkum edilen insanlar için onlarla birlikte 
bir gelecek istemek bizim insanlık görevimizdir. 

O nedenle piyasanın iktidarına karşı direnmek ve isyan 
etmek insanidir. 

Bizler sokaklarda sağlık ve sosyal güvenlik hakkı için, 
emekçilerle, işçilerle, gençlerle birlikte mücadele ederken 
aynı zamanda AKP iktidarına karşı gerçek bir muhalefetin 
nasıl olacağını da göstermiş olduk. 

Küresel kapitalizmin ve onun temsilcisi AKP’nin saldırılarına 
karşı durabilmek ancak kendi örgütlü özgücümüzü dayana-
rak, bütün emek ve demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesi 
ile başarılabilecektir. 

İçinden geçtiğimiz süreçte en önemli tartışma konularından 
ve sorunlardan bir tanesi de Kürt sorunudur. Yıllardır kana-
yan bir yaradır bu sorun ve ülkemizin doğusunda da batısında 
da büyük acıların yaşanmasına neden olmuştur. Biz artık bu 
acıların dinmesini istiyoruz. Son dönemde Kürt sorununun 
geldiği boyutlar yıllardır birarada yaşamış insanları birbirine 
düşman eder boyutlara ulaşmıştır. Bu ülkemizin geleceği 
açısından tehlikeli bir gidiştir. Bu gidişata son verilmesi 
için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, 
sorunun silahlarla, ölümlerle çözülemeyeceğini görmesi 
gerekmektedir. 

Bugün (1 Haziran) ölümlere ve acılara Artık Yeter diyenler 
İstanbul’da Kadıköy’de bir araya gelerek, kardeşçe bir arada 
yaşama iradesini ortaya koyuyorlar. O iradeye ortaklığımızı 
biz de buradan beyan ediyoruz. 

Evet sevgili arkadaşlar,

Tüm bu hızlı gelişmeler; sıkıntılı, sancılı ve sorunlu bir ülkede 
yaşıyor olmak, bu ülkede bizim gibi meslek örgütlerine de 
çok daha fazla görev düşmesine, sorumluluklarının artmasına 
neden oluyor.

TMMOB, ülkemizdeki mühendisleri, mimarları ve şehir 
plancılarını temsil etmek, onların hak ve çıkarlarını halkı-
mızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, 
sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikim-
lerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla 
yükümlüdür. Bu amaçla, TMMOB meslek alanlarıyla ilgili 
gelişmelerin ve politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kül-
türel boyutlarını derinlemesine kavramak, yorumlamak ve 
toplumu bilgilendirmek zorundadır. Bu nedenle de TMMOB, 
bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler 
geliştirir, bunların yaşama geçirilmesi için mücadele eder ve 
bunların gereği olarak en genel anlamda bağımsız ve demok-
ratik bir Türkiye’nin yaratılması yönündeki çalışmalarını 

bütünsel bir anlayışla ve etkinleştirerek, bilimin ve tekniğin 
yol göstericiliğinde sürdürür.

Bizler, TMMOB’nin 39. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri, bu 
örgütün büyüklüğünü bilerek, bir meslek örgütüne, bir mes-
leki demokratik kitle örgütüne sıkıntılı, sancılı, sorunlu bir 
ülkede düşen görevlerin güçlüğünü ve büyüklüğünü bilerek, 
ama öte yandan bunlara karşı sorumluluklarımızı da bilerek 
Haziran 2006’da göreve başladık. 

TMMOB Yönetim Kurulu’nda örgütümüz adına görev 
yapan bizler, odalarımızın, örgüt birimlerimizin ve üyele-
rimizin kurulumuza verdikleri büyük destek ve duydukları 
güvenle; mesleğimizin, üyelerimizin ve ülkemizin karşı kar-
şıya bulunduğu sorunların tespitine, tespit edilen sorunların 
çözümüne yönelik olarak; üreten, sanayileşen, demokratik, 
üzerinde insanca ve barış içinde yaşanılan, çetelerin ve kan 
içicilerin değil, halkın yönettiği bir Türkiye için en iyisini ve 
en doğrusunu yapmaya çalıştık.

Sıkıntılı, sancılı, sorunlu bir ülkede yaşıyor olmanın getirdiği 
sorumluluk, örgütsel duruşumuzu geliştirmemizi gerektirdi. 
Bu duruş elbette TMMOB’nin 50 yılı aşan deneyimi ve 
birikiminin ışığında, yetmişlerden beri yarattığı değerler ve 
mesleki-demokratik kitle örgütü olmanın sorumluluğuyla 
bağımsız, demokratik, özgür bir Türkiye’den yana oldu, 
emekten ve halktan yana oldu.

39. Dönem Birlik Yönetim Kurulumuz, “Birlikte üretme, 
birlikte karar alma ve birlikte yönetme” anlayışı ile yurtse-
verlik, emekten ve halktan yana olma, demokratlık temel 
ilkesi ve demokratik merkeziyetçi çalışma anlayışı doğrultu-
sunda, sadece odalarından ve örgütlü üyelerden aldığı güç ve 
örgütün kendi iç dinamikleri ile yarattığı yönetmelik, gelenek 
ve ilkelerine sahip çıkarak, çalışmalarını tamamlıyor.

Herkes her şeyden önce bilmelidir ki; bu dönemki çalışma, 
TMMOB Yönetim Kurulu ile birlikte TMMOB’ye bağlı 
odaların, İKKların ve TMMOB kadrolarının çalışmasıdır. 

Biz Yönetim Kurulu Üyeleri, çoğumuz önceden birbirimizi 
hiç tanımadan Yönetim Kurulunda bir araya geldik. Yönetim 
Kurulunda karşılıklı tanışma ve birbirini anlama sürecini 
şüphesiz yaşayacaktık. Sonra arkadaşlıkların tesisini ya da 
arkadaşlığa adım atmayı ve dönemi bir ekip anlayışı içerisinde 
karşılıklı sevgi ve saygı ile tamamlamanın gerçekleşmesini 
sağladık. 

Daha etkin, daha demokratik, daha işlevsel bir TMMOB 
örgütlülüğü için çabalarımızı arttırdık. Dönem sonunda 
İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımızın sayısı 40’a yükseldi, 
üye sayımız 300.000’i aştı. Dönem içerisinde Oda Yönetim 
Kurulları ile olası sorunları çözme ve örgüt anlayışı içinde 
iş yapmaya yönelik yüz yüze onlarca görüşme ve toplantı 
yaptık. Oda Danışma Kurullarında daha etkin, daha işlevsel, 
daha demokratik bir TMMOB örgütlülüğü için söylenenleri 
mutlaka değerlendirdik. Oda Başkanları, sekreterleri, 
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saymanları ile örgütün politikalarına dair onlarca toplantı 
gerçekleştirdik. Çok sayıda ve çok yerde İKK bileşenleri ile 
birlikte yerel ve genel sorunlar üzerinde görüş alışverişlerinde 
bulunduk. İKK toplantılarına katıldık. Gittiğimiz her yerde 
İKK Sekreterlerimiz ve bileşenleri yeterli ve gerekli ilgiyi 
gösterdiler. Katılımı yüksek toplantılar yaptık. Birlik ve Oda 
çalışanlarımızın, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız olan 
arkadaşlarımızın dayanışmacı ve özverili çalışmaları, işlerin 
gerçekleşmesinde çok önemli bir işlevi sahip oldu. 

Çalışma döneminde iki yüzün üzerinde gerçekleşen oda 
etkinliklerinin, açılışlarına, panellerine, oturumlarına katıl-
dık. Açılış konuşmaları, panel konuşmaları için ciddi hazırlık 
yaptık. Konuşmaların tamamını yazılı metinler üzerinden 
gerçekleştirmek için önemli bir süre ve çaba harcadık. 

Onurlu geçmişimizi yaratan ve bu günümüzü sürdüren her-
kesle bir arada bulunduk, hep birlikte olabilmenin araçlarını 
yarattık. Sevgili Başkanımız Teoman Öztürk’ün her ölüm 
yıldönümünde yaptığı çağrıya, örgütümüzün koordinatlarını 
yeniden tanımlama için bu dönemde de iki kere uyduk.

Gerek Genel Kurulumuzun verdiği görevleri gerçekleşti-
rebilme, gerekse gelişen olaylar karşısında görüşlerimizi 
oluşturabilmek için 28 çalışma grubu oluşturduk. Yüzlerce 
arkadaşımız odaları adına bu gruplarda yer aldı. Arkadaş-
larımızın kişisel birikimlerini örgütümüzün birikimleri ile 
harmanlayarak, Yönetim Kurulumuzun önünü açıcı çalış-
maları yürütmesi, gece yarılarına kadar süren toplantılarla 
gerçekleşti. 

Bu dönemde, 22 TMMOB etkinliği gerçekleştirerek önemli 
bir işlevi yerine getirdik. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 
Jeotermal Kongresi, Sanayi Kongresi, Su Politikaları Kongresi, 
Jeotermal Enerji ve Aydın’daki Geleceği Sempozyumu, Çevre 
Sempozyumu, Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme 
Sempozyumu, AB Süreci Karşısında Emek Sempozyumu, 
Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Sempozyumu, Enerji 
Sempozyumu, Türkiye’de Özelleştirme Gerçeği Sempozyumu, 
Denizcilik Sorunları Sempozyumu, Afet Sempozyumu 
ve İklim Değişimi Sempozyumu ile sanayiden çevreye, 
özelleştirmeden yerel yönetimlere ülkemizin sorunlarını 
bilim insanları ve uzmanlarla birlikte masaya yatırdık ve 
çözüm önerileri getirdik. TMMOB’nin meslek alanları 
üzerinden insanımıza dair, ülkemize dair söyleyeceklerine 
bu çalışma dönemimizde kentlerimizi de kattık ve sırasıyla 
Bursa, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Bodrum, 
Denizli ve Adana’da kent sempozyumları gerçekleştirdik. 
Etkinliklerimizin tümü kitap haline getirilerek, kamuoyuna 
ve siyasi karar vericilere iletildi. Etkinliklerimizin sonuç 
bildirgeleri TMMOB’nin manifestolarıdır. TMMOB’nin 
sözü hep emekten ve halktan yana olarak insana, yaşama 
ve aydınlık geleceğimize yönelik olacaktır.

Bu dönem TMMOB yayını olarak 16 kitap yayımladık. 
Antalya Kurşunlu Kum Çakıl Ocağı Raporu ile Sakarya- 

Hendek- Karatoprak Köyü Taş Ocağı Raporu bunların 
ikisiydi. Tarihsel değeri ve anlamı olan “Birlik Haberleri”ni 
iki aylık periyotlarla ve gerçekten TMMOB ortamına 
yakışan nitelikle çıkardık. Elektronik yayıncılıktan gereğince 
yararlandık ve web sitemizi bir haber portalı şekline çevirerek 
örgüt içi haberleşmeyi etkin ve hızlı olarak gerçekleştirdik. 
“TMMOB’den Haberler”i her hafta e-posta ile ilgilenenlere 
ulaştırdık.

39. Dönemde bir ilke imza atarak, internet üzerinden yayın 
yapan TMMOB Radyo’yu hizmete soktuk. Odalarımızın 
seslerini duyurabilmek için TMMOB Radyo’yu yeni dönemde 
daha etkin kullanacaklarına inanıyoruz.

İçinde yer aldığımız kuruluş ve platformlarla ilgili olarak da 
gereğini yaptığımızı düşünüyoruz. Mühendislik Dekanları 
Konseyi, Mühendislik Değerlendirme Kurulu, Karayolu Trafik 
Güvenliği Kurulu, Milli Prodüktivite Merkezi, Dünya Enerji 
Konseyi Türk Milli Komisyonu, Türk Loydu Vakfı, Türk 
Patent Enstitüsü, Kalite ve Çevre Kurulu, Tüketici Konseyi, 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Reklam Kurulu, BOREN, 
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı İş ve İşçi Sağlığı Konseyi, Başbakanlık 
İnsan Hakları Danışma Kurulu, Internet Kurulu ile farklı 
düzey ve nitelikte olsa da çalışmalara ve toplantılara katıldık. 
Bu toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri TMMOB görüşlerini 
katılımcılarla paylaştı. Kurulduğundan beri olduğu şekli ile 
Emek Platformu içerisinde yer aldık, her türlü etkinliğinde 
aktif olarak bulunduk. 

Sözcüsü olduğumuz Türkiye Sosyal Forumu’nun 30 Eylül-
1 Ekim 2006 tarihlerinde gerçekleştirilen birincisinde yer 
aldık, odalarımızın katkılarıyla TMMOB adına 3 seminer 
ve 2 atölye çalışması gerçekleştirdik. Aynı zamanda, 
Türkiye Sosyal Forumu’nun sözcülüğü görevini de başarıyla 
sürdürdük. 

“Kurumsallaşma esas” düşüncesiyle ve meslekler arası 
tartışmaları en aza indirmek amacıyla yönetmeliklerle ilgili 
çalışmalarımıza 39. Dönemde de devam ettik. TMMOB 
Yönetim Kurulu tarafından 1 Haziran 2006 tarihinden bu 
yana 25 konudaki yönetmelik ve değişiklik karar altına alındı 
ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hukuksal alanda; Cargill, Kalkınma Ajansları, jeotermal 
sahaların kullanım haklarının devredilmesi, İpekyolu Vadisi 
Serbest Bölgesi kararları, Yabancıların Çalışma İzinleri 
Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik’in bazı maddelerinin iptali, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin “sicil 
durum belgesi istenmesi” başlıklı maddesini değiştiren 
yönetmeliğin iptali istemiyle açtığımız davalar hep bizim 
lehimize sonuçlandı. Yanlış gördüğümüz uygulama ve 
yönetmeliklere yönelik açtığımız davaların çoğunu kazandık. 
Çıkarılmaya çalışılan tüm yasalara karşı olumlu olumsuz 
görüşlerimizi kamuoyuna, siyasi karar vericilere ilettik. 
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Meslek alanlarımız ile ilgili çıkan tüm yönetmelikleri izledik. 
Çok donanımlı bir hukuk birimimiz var artık.

Sevgili arkadaşlar,

Ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği sürece karşı hiç 
bıkkınlık göstermeden, hiç durmadan, hiç ara vermeden biz 
kendi bildiğimiz yolda yürüdük. Geçen dönemlerden dev-
raldığımız onurlu yürüyüşü ve dik duruşu bağlı odalarımızın 
yöneticileri ve örgütlü üyelerimiz ile birlikte sürdürdük.

Katıldığımız, düzenleyicisi ya da çağrıcısı olduğumuz miting 
ve benzeri alan etkinliklerinde hep “Bağımsız, demokratik ve 
özgür bir Türkiye” için yükselttik sesimizi. Taksim’in yeniden 
1 Mayıs alanı olması; 3 Kasım’da gerçekleştirdiğimiz “Özgür, 
Demokratik ve Eşitlikçi bir Türkiye” mitingi; SSGSS yasa 
tasarısına karşı 14 Mart Çalışmama Hakkını kullanma ve 1 
Nisan eylemlilikleri, ABD, Dünya Bankası, IMF politikaları 
ve Irak’ın işgaline karşı yaptığımız kitlesel basın açıklamaları 
bunlardan yalnızca bazıları. İlkeli işbirliklerle oluşturduğumuz 
ve emekten ve halktan yana çaba gösteren tüm örgütlerle 
omuz omuza ve ama asla birbirimize omuz atmadan yan yana 
durarak Türkiye demokrasi mücadelesinin içinde yer aldık. 
Tamamında TMMOB’nin kırmızı üzerine sarı yazılı pankar-
tını TMMOB kadroları onurla taşıdı.

Ankara’da 14 Ekim 2006’da gerçekleştirdiğimiz TMMOB 
mitingi, 15 bin kişilik katılımla örgütümüzün gücünü bir kez 
daha gösterdi bizlere. TMMOB üyesi mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının, “emeğe, insanımıza, üyemize, yaşama, 
mesleğimize ve ülkemize sahip çıkıyoruz” çağrısıyla buluş-
tuğu miting, TMMOB tarihinin en yüksek katılımlı mitingi 
oldu. 

Toplumsal muhalefetin içinde yer alan TMMOB, dünyada 
ve ülkemizde yaşananlara seyirci kalmayarak, karanlığa karşı 
aydınlığı, savaşa karşı barışı, eşitsizliğe karşı adaleti, şiddete 
karşı kardeşliği, sömürüye karşı emeği savunmaya, başka bir 
Türkiye ve başka bir dünya mücadelesinde onurlu ve dik 
yürüyüşünü sürdürmeye devam etti. 

Sevgili arkadaşlar,

Biz, TMMOB 39. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri, 
TMMOB’nin onurlu yürüyüşünde ve dik duruşunda bu 
dönem üzerimize düşen her türlü görevi yapmanın gayreti 
içerisinde olduk. Yönetim Kurulumuz, bu zor ama onurlu 
görevi yerine getirmiş olmanın keyfi içerisindedir. Bizler ya-
şamımızın sonuna dek böylesi önemli bir görevde bulunmuş 
olmanın onurunu yaşacağız.

Görev süremiz içerisinde bu onurlu yürüyüşte her zaman bi-
zimle birlikte olan TMMOB ve Oda çalışanı arkadaşlarımıza, 
TMMOB Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu üyelerine, Oda 
Yönetim Kurulu Üyelerine, Danışma Kurulu Üyelerimize, 
İKK Sekreterlerimize, çalışma gruplarında ve komisyonlarda 

yer alan arkadaşlarımıza, etkinliklerimizde yanımızda bulunan 
bilim insanlarına, uzmanlara, çalışmalarımızda birlikte olan 
emek ve meslek örgütlerinin değerli yöneticilerine üyelerine, 
demokrasi hak ve özgürlükler mücadelesinde omuz omuza 
yürüdüğümüz yiğit insanlara ve TMMOB dostlarına teşekkür 
ediyoruz.

TMMOB bu ülkenin bir nefes alma-verme alanıdır. Bu ül-
kenin halkının, bizim, hepimizin önemli bir mevzisidir. Bu 
ülkenin ve bu ülke halkının TMMOB’ye ihtiyacı vardır. Genel 
Kurul delegelerimizce de ifade edildiği üzere bu ihtiyaç devam 
etmektedir. Bu ihtiyacın gereklerinin yerine getirilebilmesi 
için de, TMMOB’nin Odalarına, Odaların Şubelerine, Şu-
belerin örgütlü Üyeye ihtiyacı vardır. Bu hepimiz tarafından 
bilinmelidir.

Sevgili arkadaşlar,

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

TMMOB şimdi tam da neo liberalizme, gericiliğe ve darbe 
özlemcilerine karşı mücadele etme zamanıdır demektedir.

TMMOB şimdi tamda insana, yaşama ve geleceğimize sahip 
çıkma zamanıdır demektedir.

TMMOB, bağlı odaları, odalarımızın şubeleri ve örgütlü üye-
leri ile birlikte, önümüzdeki dönemde de meslek ve meslek-
taş sorunlarının halkın sorunlarından ayrı tutulmayacağını 
bilerek çalışmalarını yürütecektir.

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

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

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

Herkes bilsin: 

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

Son sözümüz de şöyle olsun sevgili arkadaşlar:

Selam olsun ülkemizin ve dünyanın aydınlık geleceğine 
sahip çıkanlara!

Selam olsun TMMOB’nin onurlu yürüyüşünü ve dik duru-
şunu sürdürenlere ve sürdüreceklere!

Yaşasın TMMOB.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü.
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Evet sevgili arkadaşlar, son 4 yıldır yaşadığım bir şey var: 
Türkiye’de verilen demokrasi mücadelesinde, o mücadelenin 
en önlerinden yer alan bir örgüt iseniz, mutlaka o örgütün 
başkanını, temsilcisini, mitinglerde alanlarda konuştururlar. 
TMMOB böyle bir örgüttür.Bu benim başkanlığım döne-
mimde de böyleydi, Teoman Öztürk’ten bugüne kadar gelen 
bütün başkanların döneminde de böyleydi. 4 yılda defalarca 
mitinglerde konuştum. Miting alanlarında karşımda binlerce 
insan, Türkiye’nin aydınlık yüzlü, aydınlık yürekli binlerce 
insanı vardı. O kürsüde bir heyecan içinde olur insan. İnan-
mışlığın verdiği heyecandır bu ve şimdi de bugün bu kürsüde 
konuşurken o heyecanın aynısı içindeyim.

Çok konuşabilen bir insanım, her yerde, her zaman. Ama 
samimi olarak itiraf ediyorum, özellikle örgütümüzü değer-
lendirme konuşmalarında oldukça fazla heyecanlanıyorum. 
Çünkü bu büyük örgütü temsil etmeye çalışıyoruz, özveriyle 
temsil etmeye çalışıyoruz, inançla temsil etmeye çalışıyoruz, 
geçmişimize geleneklerimize sahip çıkarak temsil etmeye 
çalışıyoruz. Bazen ayağımız sürçüyor, bazen dilimiz sürçüyor, 
bazen gücümüz yetmiyor, ama sonuçta tüm yaptıklarının he-
sabını bu kurula vermek zorundasın. Örgüt anlayışım böyle. 
Onun için heyecanlanıyorum. Dilimiz sürçerse af ola.

Alanlarda nasıl gördüysem arkadaşlar sizi, bugün de buradan 
da öyle görüyorum. Hepiniz muhteşemsiniz, hepiniz iyi varsı-
nız. Hepimiz iyi ki bu örgütün birer sıra neferleriyiz. 

Sevgili arkadaşlar,

Aslında Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, bir Genel 
Kurulda Başkanın açış konuşmasından üye adına yapılan 
konuşmaya kadar olan bütün konuşmalarda kendini tanım-
lamaktadır. 1970’lerden beri yaratılan devrimci-demokrat 
geleneğin gereği budur: Başkan, dönemin açılışını yapar, ar-
kadaşlarımız konuşur, Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız 
bunlara cevap verir ve son olarak da “son söz üyenin” kıs-
mında bir arkadaşımız tanımlar olanı biteni. Bugün de böyle 
olacaktır ve gerçekten bu konuşmalardır Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği. 

Sevgili arkadaşlar, 

Bir dönemlik çalışmalar üzerine değerlendirme yapan 70 ar-
kadaşımızı dikkatle dinledik. Kişisel sorulara ve eleştirilere 
cevap vermek benim çok adedim değildir de, bazı konulara 
sanırım açıklık getirmemiz ve düzeltmemiz gerekecek. Ama 
ondan önce de az önce açıklama yapmak için buraya çıkan 
ve Hüseyin Yeşil’in konuşmasına atfen Yönetim Kurulumuzu 
kınayan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı arkadaşımızı mü-
saadenizle Yönetim Kurulu üyeleri adına asıl ben kınıyorum. 
Arkadaşın konuşması doğru olmadı arkadaşlar. Çünkü burası 
kınama yeri değil, burada böyle bir şey yok. Burası daha etkin, 
daha demokratik, daha işlevsel bir TMMOB’nin yaratılma 
yeri. Burada değerlendireceğiz, eleştireceğiz. Konuşacağız 
ama kınamayacağız. 

TMMOB 40. GENEL KURULUNDAN
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 40. Genel Kurul’da Çalışma Raporunun 

Değerlendirilmesi gündeminde yapılan konuşmalar üzerine yaptığı değerlendirmeyi döneme ilişkin bir belge 
olması nedeniyle yayımlıyoruz:
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Çalışmalarımızı değerlendiren arkadaşlardan biri “Siyaseten 
aklamayacağım” dediği zaman, “Yönetim Kurulunu siyase-
ten aklamayacağım” dediği zaman, Yönetim Kurulu üyesi 
arkadaşlar da o neyin siyaseti olduğunu anlayamadıkları 
için, bunu söyleyen arkadaşın pozisyonuyla ilgili bir durumu 
belgelere bakarak söylemek durumundadırlar. Hüseyin Ye-
şil’in de yaptığı budur. Buradaki bütün Yönetim Kurulu üyesi 
arkadaşlarım, TMMOB’nin benim bildiğim tarihi boyunca 
böyle yapmışlardır ve bundan sonra da böyle yapacaklardır. 

Değerlendirmelere karşı belki de en doğru cevabı ve en doğru 
sözü Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşım İsmail Küçük söyledi. 
Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu kara-
rının ne anlama geldiğini, kararların nasıl alındığını ve alınan 
kararlardan ne anlaşılması gerektiğini çok açık cümlelerle 
söyledi.  Bunun altını iyice çizelim. Bu örgüt tek, bu örgüt göz 
nurumuz; bu örgüt, denenmiş bir örgüt, bu örgütün geçmişi 
ve tarihi çok fazla. Bu örgütün geçmişinde çok büyük alın teri 
var. Öncelikle bunlara sahip çıkacağız arkadaşlar. Bu örgüte 
ve onun yöneticilerine asla bazı sözleri söylemeyeceğiz. Bu 
örgütün yöneticilerine söz söylerken kesinlikle kelimeleri-
mize dikkat edeceğiz. Çünkü buradaki 22 arkadaşım, kendi 
geçmişleri ve kişilikleri itibariyle de birbirinden değerli ve 
özel insanlardır. Odalarını temsil ederek gelirler ve burada 
aldıkları kararlarla ve yaptıklarıyla bizi temsil ederler. Bu-
gün onlar gider, başkaları gelir. Gelenler de işte o 70’lerden 
beri yaratılan değerin temsilcileri olacaklardır. Onun için, 
sözlerimize ve kelimelerimize gerçekten dikkat edeceğiz ve 
bu örgütün değerlerine söz söylerken çok kıskanç olacağız. 
Kınıyorum derken de siyaseten aklamıyorum derken de 
bunun bilincinde olacağız ve önce kendimize bakacağız. 
Bunu geçelim.

Sevgili arkadaşlar,

Açılışta “omuz omuza yürüdüğümüz, birbirimize asla omuz 
atmadığımız, birbirimize omuzlarımızı yaslayarak ve bunun 
keyfini çıkartarak yürüdüğümüz arkadaşlarım, yol arkadaş-
larım, mesai arkadaşlarım, mücadele arkadaşlarım” demiş-
tim. Birkaç arkadaş bu söze alındı. Aslında kendi hayatları 
birbirine omuz atmakla geçen arkadaşlardı bunlar. Bu sözün 
doğru olmadığını ifade ettiler ısrarla. Onlara sözüm yok, onlar 
birbirlerine omuz atmaya devam etsinler. Benim sözüm sev-
gili Ahmet Atalık’a, Ziraat Mühendisleri Odamızın İstanbul 
Şube Başkanına. Az önce Hüseyin Yeşil anlattı, İstanbul’da 
gerçekleşen su sempozyumuna, hem TMMOB Su kongresi-
ne yönelik yaşananları ve olan biteni anlattı. Sevgili Ahmet 
Atalık: Biz çok anlaşarak, karşılıklı çok konuşarak geldik bu 
dönemin sonuna. İstanbul’daki sempozyum için çok da emek 
verdiğini söyledin. Evet, bu sempozyum TMMOB’nin alter-
natifi gibi olmuş, bir şey olmuş, bir yol kazası olmuş. Diyorsun 
ki, “TMMOB’ye omzumu yaslamayacaksam ne yapayım ben, 
yanlış bir şey mi yaptık, yanlış mı söyledik?”. Ahmet Atalık’a 
söylüyorum: Bu devirde yaslanacak omuz bulmak zor; çünkü 
yaslandığın omuz, sana sonra omuz atmamalı. Bak ülkemizde 

birileri birilerine omzunu yasladı, sonra o omuz yaslanılan 
insan milyon dolara kendini pazarladı. Birileri birilerine omuz 
yasladı, sonra o yaslanan omuzlardan bazıları Ergenekoncu 
çıktı. Yaslanacak omuz bu salondur Ahmet Atalık, bu salon-
daki yiğit insanların yiğit omuzlarıdır. “Türkiye insanının bu 
örgüte ihtiyacı vardır” sözünü biz ondan söylemekteyiz. Yasla 
Ahmet Atalık çekinme, daha çoook su kongreleri yapacağız, 
daha çoook bu sistemle hesaplaşmak için etkinliklerde bir 
arada olacağız, miting alanlarında bir arada olacağız. Ve sö-
züm hepimize arkadaşlar: Hakikaten yaslanalım birbirimize 
ve yürürken bunun keyfini çıkartalım. Hakikaten yaslayalım 
omuzlarımızı birbirimize. Hani o mitinglerde çekiyoruz ha-
layları, horonları, onun gibi yaslanalım birbirimize, yürekle-
rimizi değdirelim, ellerimizi birbirimize sıkıca kenetleyelim. 
Gerçekten az kalıyoruz ve gerçekten Türk Mühendis Mimar 
Odaları Birliğinin çabaları ve çalışmaları, bugün Türkiye’nin 
dört bir tarafından dinlenmekte ve izlenmekte, bunun de-
ğerini bilelim.   

Haritadan Volkan arkadaş; arkadaşımız TMMOB ortamına 
yakışmıyor. Ona söylüyorum: Evet Hrant Dink’in cenazesinin 
arkasından onurla yürüdüm. İkinci Danışma Kurulunda, açış 
konuşmasında “Daha demokratik, daha özgür, insan hak-
larına daha saygılı bir Türkiye kavgasının mücadelesi olan 
dostlarım, arkadaşlarım, hepinizi Türk Mühendis Mimar 
Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 
Önce Hrant Dink suikastıyla başlamak istiyorum. Alçakça 
bir cinayete kurban giden Hrant Dink’in cenaze töreninde o 
gün hepimiz Hrant’tık, hepimiz Ermeni’ydik. Türk Mühendis 
Mimar Odaları Birliği, kim zulme uğrarsa, kim hangi kimliği 
nedeniyle haksızlıkla, adaletsizlikle karşılaşırsa, kim aşağıla-
nır, dışlanır, ötekileşirse, onunla duygularını paylaşacaktır, 
‘ben Kürt’üm, ben Çingeneyim, ben kadınım’ diye haykıra-
caktır. Solingen’de hepimizin Türk, Gazze’de hepimizin Filis-
tinli, Fransa’da hepimizin Cezayirli olduğu gibi. Empati, yani 
kendini başkalarının yerine koyabilmek insani bir haslettir. 
Ne yazık ki bundan yoksun olanlar, ‘hepimiz Türk’üz’ naka-
ratına devam ediyorlar. Evet, Türk’sünüz, Türk kalacaksınız, 
tıpkı hep Türk, hep Ermeni kalanlar gibi, kendinden başka 
kimliği tanımayanlar gibi” dedim ve gerçekten o gün Hrant 
Dink’in cenazesinin arkasında yürüyen binlerle beraberdik. 
Arkadaşımız bizden değil, söyledikleri bu ortama söyledikleri 
asla yakışmadı. 

Maden’den Erşat arkadaşımızın söyledikleri. Mehmet Başkan 
durumu anlattı. Erşat’ın söyledikleri Türk Mühendis Mimar 
Odaları Birliğinin bir odasına yapılabilecek en büyük hakaret-
tir. “Telefonla talimat veriyorum oda başkanına, oda başkanı 
kitap topluyor.” Buna buradaki hiçbir arkadaşın inandığını 
bile sanmam, bunu da geçelim.

EMO’dan Bursa’dan Lütfü arkadaşın söyledikleri. Bursa’da 
sempozyum yapılmış, sempozyum kitabından bir konuşmacı 
arkadaşımızın, Levent Gencelli’nin yazısını sansür etmişiz, 
çıkartmışız. Arkadaşa Bursa İKK Sekreterimizle konuşmasını 
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tavsiye ediyorum. Böyle bir olay olmadığını hepimiz biliyoruz. 
Levent Gencelli’nin kendisi de bunu test edebilir.

Sevgili arkadaşlar,

İsimlerini geçirdiğim arkadaşlar, benim ismimi geçirerek ko-
nuşanlar. İsimlerini söyleyerek yaptığım doğrunun bilinmesi-
dir. Hani birisi söyleyince doğru sanılıyor, önce düzeltmeleri 
yapıyorum.

Örneğin Ethem arkadaş, “Birlik Haberleri, Mehmet Soğan-
cı’nın reklam ajansı oldu” demiş. O sırada salon dışındaydım, 
cümle yanlış olabilir. Sonra eski Birlik Haberlerini göstermiş. 
Dosyalar vardı demiş. Şimdi düzeltelim. Kaya Ağabey ve Ya-
vuz Ağabey bunun canlı tanıklarıdır. Çıkartmak için ne kadar 
çok uğraştık onları. Bilirsiniz benim Makina Mühendisleri 
Odası başkanlığım var bir de 8 yıl. O dönemde çok çalışıp bir 
türlü çıkmayan dosyalardan dolayı bir türlü çıkmayan Birlik 
Haberleridir. Nevzat da bilir, canlı şahididir bunun, inanılmaz 
dehşet bir şeydir. Ama sürecin dışında kalınca arkadaşımız 
ve kafalarda başka yerde olunca, başka bir hikâye anlatıyor 
burada. Bak arkadaşım: Biz şimdi 2 dönemdir dosya işinden 
vazgeçtik. Belki birazdan onu da detaylandırırım. Dört yıldır 
başka bir hikaye yazıyoruz. Dosya yaptığımız bütün konularla 
ilgili Türkiye’nin en nitelikli uzmanlarını, konusuna hakim 
bilim insanlarını, örgütümüzün en değerlilerini toplayarak 
gerçekten 22 konuda sempozyum yaptık. Bunların her biri-
nin, sadece bu dönemde her birinin kitapları Birlik Haber-
lerinde çok zor yaptığımız dosyalardan çok daha fazla oldu. 
Onun için Birlik Haberlerinde dosya işinden vazgeçtik. Birlik 
Haberlerini kıyaslayacaksak, ilk çıkan döneme ilişkin, 80 ön-
cesinde çıkarılan Birlik Haberleri ile kıyaslayacaksın. Yorum 
yoktur içinde. Dosya yoktur. Başkanın konuşmaları vardır, 
basın açıklamaları vardır, tmmob raporları vardır, sonuç 
bildirileri ve haber vardır ve sadece o kadardır. Kıyasladığın 
dönemde Birlik Haberleri çıkartılamayınca, eski başkanlar 
burada, çok iyi hatırlarlar, TMMOB Bülteni çıkarıldı. Böyle 
karmaşık bir düzenek vardı. İki dönemdir Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu, Birlik Haberlerini 12 
Eylül öncesi anlayışına denk getirerek, günümüzün tekniğine 
uygun bir biçimde çıkartıyor. Bunun da doğrusunu bilelim 
arkadaşlar. 

Sevgili arkadaşlar; 

Bir yılda odalarımızın düzenlediği 60-70 tane etkinliğe gittim, 
açılışlarında. Şimdi 40 yıl düşünsem bundan dolayı eleştirile-
ceğim asla aklıma gelmezdi. Bir arkadaş, bir kadın arkadaşımız 
eleştirdi, “keşke Yönetimde paylaşsa” dedi. Bak arkadaşım, 
bizim şimdi bütün TMMOB başkanlarının işi budur, kadrolar 
yazar yazıları, konusu ile ilgili yönetim kurulu üyesi yazar, 
çalışma grupları yazar, başkan örgütü temsil eder, yazılanı 
aktarır.  Türkiye’de 60’a yakın meslek disiplininin ve 200’e 
yakın uzmanlık alanının görüşlerini bu şekilde aktarıyoruz 
ilgilisine. Gittiğimiz açış konuşmalarında da kaba siyaset 
yapmıyoruz. Direkt Teoman Öztürk’ün bize tariflediği ve ar-

kadaşların bize tariflediği işi yapıyoruz. Meslek alanlarımız 
üzerinden siyaset yapan bir tarzımız var. Açış konuşmaları, 
konuyla ilgili Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız ve odala-
rımızca hazırlanmıştır, benim tarafımdan okunmuştur. Evet, 
çok yoruldum, çok koşturdum, kolay değil. Ankara’da sadece 
5 gece evde kalabildiğim aylar oldu. Ama o salonlarda ben 
asla yalnız değildim, ilgili odamızın yönetim kurulu üyeleri 
benimle beraberdi. Böylesi bir eleştiriyi de “sallayarak” yap-
mayın arkadaşlar, bu salonda konuşmaları “düzgün” yapın.   

Sevgili arkadaşlar,

14 Nisan ve sonraki geniş katılımlı Cumhuriyet mitingleri Bu 
gerçekten Türkiye’nin belki de hakikaten çeşitli noktalardan 
kırıldığı bir dönem. Gerçekten şöyle bir geçmiş 2 seneye gerek 
kendi kişisel tarihimiz açısından, gerek Türkiye’nin yaşadığı 
sosyal, siyasal, ekonomik, politik, her ne derseniz, durumlar 
açısından baktığımızda, çok hengameli, çok karmaşık -açılış 
konuşmasında da belirttim- bir dönem yaşandığını görürüz. 
Evet, Türkiye’de emekten, halktan yana, yurtsever olan, şe-
riata karşı, şeriat düzenine karşı çıkan, laik-antilaik noktada 
kendisinin problemi olan insanların, ciddi derecede AKP’nin 
dayattığı gerici politikalara ve uygulamalara karşı korkusu, 
geniş katılımlı cumhuriyet mitinglerini oluşturdu. Buraya 
konuyu Samsun’dan arkadaşlar İKK sekreterinin görevden 
alınma pozisyonu üzerinden getirdi. Konunun aslında birkaç 
boyutu var arkadaşlar. Elmalarla armutlar karışınca, konu 
anlaşılmaz bir hale geliyor. Ben burada bunu kısaca özet-
leyeyim. Bu konuşma biraz da TMMOB’nin bu döneminin 
tarihi belgesi olsun.

Konuya 3 boyutta bakmak lazım: 

Birincisi, TMMOB Yönetim Kurulu ve İKK ilişkileri düzle-
minde olanıdır. Hüseyin Yeşil bunu net olarak anlattı aslın-
da, İsmail Küçük bunu net olarak anlattı. İl koordinasyon 
kurulları, benim 15-20 yıldır yöneticilik yaptığım bu örgütte, 
Oda Başkanıyken de hassasiyetle şube başkanlarımızdan is-
tediğim, “sahip çıkalım, İKK’ları büyütelim” sözüyle de ifade 
edeceğim önemli bir yapılanmadır. İKK özetle o ilde, ilçede 
TMMOB’nin halka açık yüzüdür, halka dönük yüzüdür. 
Birlik kelimesinin yöresel anlamıdır. Merkezi alınmış bütün 
kararların kendi yöresinde halka dönük çabasını götüren bir 
yapılanmadır. Bu Genel Kurul’un açılışında biliyorsunuz, biz 
burada 8-10 İKK’mıza, bu dönemde de diğer İKK’larımıza da 
bir heves ve coşku getirmesi babında teşekkür plaketi verdik. 
Böyle bir şeydir İKK, dışa dönük yüzümüzdür. Sadece Samsun 
İKK’dan değil, o onun pik noktası oldu. Biz şimdi mesela en 
son kararlarımızdan bir tanesinde -burada var mı temsilci ar-
kadaş, bilmiyorum- Bartın İKK Sekreterini de görevden aldık 
ve orada bir kâğıda imza atan çok odamızın temsilcisini de 
oda disiplin kurullarında soruşturma yapmak üzere odalarına 
görev verdik. Bir iş yaşanıyor. Atadığınız arkadaşlar var. Yöne-
tim Kurulu’nun aldığı genel kararlar noktasında çalışacak İKK 
sekreterleri. Başka bir şey yapma hakları da yetkileri de yok. 



16 birlik haberleri
Mayıs-Haziran 2008/Sayı 120 17 

Mayıs-Haziran 2008/Sayı 120
birlik haberleri

TMMOB’nin davulu sırtımızda, buradaki 22 arkadaşımızın 
sırtında. Değerlendirmelerde tüm arkadaşlarımız “TMMOB 
şunu yaptı, bunu yaptı” diyor. Aslında hepimiz yaptık. Bizim 
Yönetim Kurulu 2 dönemdir, bizden öncekiler de böyledir, 
ben içinde bulunduğum iki dönemi kastediyorum, tokmağı 
başkasına vermiyor, davulu sırtlandı mı tokmağı elinde tu-
tuyor. İKK sekreterlerimiz öz olarak hepsi bilirler, hepsini 
çokça arayıp konuşmuşumdur. Samsun İKK sekreteri arka-
daşımızla da defalarca ve saatlerce de konuşmuşumdur. İKK 
yönetmeliklerini bilerek, usul-erkân nedir ona bakarak ona 
sahip çıkmak lazım. Ve onun gereğini yapmak lazım. Yoksa 
düşündüklerimizi hayata geçirme yeri değil İKK’lar. Adana 
İKK tartışmasını yaptı dün Adanalı delegeler burada, orada 
da onun ipuçları vardı. Daha önce de işte Yönetim Kurulu 
olarak, bu genel seçimlerde aday olan arkadaşlara yönelik 
karar aldık, aday olanlar İKK sekreterliklerini boşaltsın dedik. 
Ayrılmayanları görevden aldık. Bu böyle bir şey. Şöyle bir şey 
yaptı Yönetim Kurulu: 4 sene önce 22 idi İKK sayımız. Bugün 
40 oldu. Hadise budur arkadaşlar. Biz çok sayıda toplantılarla, 
Türkiye’nin her yerinde toplantılarla bunu gerçekleştirdik. İl 
koordinasyon kurulları, Türk Mühendis Mimar Odaları Bir-
liği Yönetim Kurulunca gerçekten önemsenen kurullardır ve 
çalıştırılmıştır, çalışması için önü açılmıştır. Yanlış yapan, sav-
rulan arkadaşlarımız uyarılmış, bazen de görevden alınmıştır. 
Samsun İKK işi böylesi bir hadisedir. “14 Nisan, cumhuriyet 
mitingleri, ideolojik olarak ona karşıyız” kelimeleri değildir 
arkadaşın görevden alınması. Bunları karıştırmayalım. Ne-
deni İKK çalışmasıdır, merkezi kararlara uymamadır. Karara 
uyacaksın. Böyle yapmazsan, o İKK çalışmaz, sen de işi yanlış 
yere götürürsün. Bu boyutu bu kadar.

İkinci boyut: 14 Nisan işi, Türkiye’de değişik bir iştir. Evet, 
yaşanan dönemde Türkiye’nin en yüksek katılımlı mitingleri 
yapıldı. Ben bir Köy Enstitülü babanın 3 çocuğundan biriyim, 
muhtemelen ağabeyimler de -Aydınlıyız- İzmir’dekine gitmiş-
lerdir, muhtemelen böyledir. Demin anlattığım saiklerle bu 
mitingler geniş katılımlı olabilirler. Mitinglere katılan arka-
daşlarımızın bizim Yönetim Kurulumuzla uzaktan yakından 
hesaplaşacak bir şeyi yoktur. Ama ne olmuştur 14 Nisan 
cumhuriyet mitingleri sonrasında? Tipik bir örneği TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi seçimlerinde ya-
şanmıştır. 12 sene önce meslekte birliğin karanlığının elinden 
alırken, işte çeşitli gruplar vardı Ankara’da. Ondan önce 10 
yıl boyunca da yönetimde meslekte birlik vardı. Merkeze 
yönetime geldiğimizde önce grupları birleştirdik belirli ilke-
ler çerçevesinde. Çağdaş Mühendisler adı altında toplandık 
bütün gruplar olarak. Demokratik Birlik Grubu vardı, AMB 
Ankara Makine Bülteni vardı, Üretken Mühendisler vardı. 
Çağdaş Mühendisler adı altında biriktik ve Şube yönetimini 
meslekte birlikten aldık ve hakikaten Makina Merkezini de 
tahkim edecek bir şekilde yurtsever, emekten, halktan yana, 
insan haklarına saygılı, barış ve özgürlükler temelinde çaba 
yürüten şube yönetimleri tesis ederek Makinanin bugün o 
gelinen noktasına kadar taşıyan bir çalışma yürüttük. Ama 

bu sefer ne oldu? Hani var ya tartıştığımız, ideolojik ola-
rak içinin ne olduğu benim tarafımdan anlaşılmayan, bazı 
arkadaşların da çok önemsediği bir 14 Nisan ideolojisi. Bu 
yıl Makine Ankara Şube’de olan şu oldu arkadaşlar: Birinci 
liste Çağdaş Mühendisler, 12 yıllık gelenek, şubeyi meslekte 
birlikten alanlar. Karşıda ikinci liste meslekte birlik. Üçün-
cü liste neydi arkadaşlar, biliyor musunuz; 14 Nisan Çağdaş 
Mühendis Hareketi. TMMOB’de böyle bir hareketseniz ar-
kadaşlar ve siz hakikaten TMMOB’de böyle bir yapıysanız, 
grupsanız, kişisel anlamda benim sizinle işim olmaz. Çünkü 
bildiğimiz bir şey var: Siyasetleri biz TMMOB’nin zenginliği 
olarak görürüz, ama herkes bilsin ki, TMMOB, hiçbir siyase-
tin, hiçbir çizginin, derneğin, partinin, ideolojinin, hareketin 
arka bahçesi olmaz. Buranın kendi bağımsız, özgün bir dili 
vardır. Sen buraya kendi ideolojini dikte ettirirsen, adapte 
etmeye çalışırsan, o zaman Türk Mühendis Mimar Odaları 
Birliğinin geleneğine sahip çıkanlar, hani Teoman Öztürk’ün 
sözünü savunanlar, gelir senin karşına durur. Burası ince bir 
noktadır arkadaşlar. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, 
hiçbir siyasi partinin, yapının, çizginin, hareketin, ideolojinin 
arka bahçesi olmayacaktır. Onun için bu kadar diktir, onun 
için bu kadar onurlu yürümektedir arkadaşlar. 14 Nisan 
Çağdaş Mühendis Hareketi’ne biz karşıyız arkadaşlar.

Gelelim konunun üçüncü boyutuna: 14 Nisan Çağdaş 
Mühendis Hareketinin TMMOB’ye yansıması bir boyut. 
Samsun İKK sekreterinin görevden alınması ikinci boyut. 
Ama aslında bu Cumhuriyet mitingleri ile önemli başka bir 
şey oldu. TMMOB tarihinde her gün basın açıklaması yapılır. 
Bunların basına yansıması gerçekten önemli bir sorundur. 
Şöyle bir şey oldu, bunu da 3. Danışma Kurulunda söyledim, 
bu da burada kayıtlara geçmek zorunda arkadaşlar. 29 Eylül 
2007’de yaptığımız Danışma Kurulunda konuşmuşum, bunla-
rı sizinle burada paylaşmak zorundayım. TMMOB’nin başına 
neler geldi: 13 Nisan-20 Nisan 2007 tarihleri arasında, kaç 
gün; 7 günde neler geldi. Danışma Kurulunda şunları söyle-
dim: “14 Nisan mitingi bahanesiyle Cumhuriyet Gazetesi 8 
kez, Milliyet, Hürriyet, Vatan, Dünya, Forum Diplomatik, 
Antalya Körfez, Bursa Kent, Tercüman, Güneş, Bursa Ha-
kimiyet, Bizim Kocaeli, Giresun Son Haber gazetelerinde, 
Deniz Som 3 kez, Hikmet Çetinkaya 2 kez, Serdar Kızık 2 
kez, Yılmaz Akkılıç 2 kez, Melih Aşık, Adnan Çoban, eski 
Mimarlar Odası Başkanı Oktay Ekinci, Can Ataklı, Taylan 
Erten, Şükrü Küçüksayın, Mustafa Köseoğlu, Nesrin Bay-
tok, Fahir Çam, Rıza Zelyut, Ufuk Söylemez, Mustafa Mutlu, 
Bülent Esinoğlu, TMMOB’ye yönelik haksız, gerçekdışı ve 
hakaretler içeren yazılar yazdılar. Yazılarında TMMOB’ye 
karşı kinlerini kustular. Önce bilinsin ki, TMMOB, düzen-
lemesinde veya tertip komitesinde yer almadığı hiçbir mitinge 
katılmaz, katılmamıştır, katılmayacaktır. Ayrıca bu mitingle 
ilgili Birliğe herhangi bir başvuru da yoktur. Eğer başvuru 
olsaydı, Yönetim Kurulumuzu toplar ve söz konusu mitingi 
kimlerin düzenlediğini, sonradan öğrendiğimiz düzenleme 
kurulu içinde yer alan kimi şaibeli örgütlerin durumunu ve 
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kürsüde kimlerin hangi mesajları vereceğin sorar öğrenir ve 
TMMOB’nin ilkeleri ve genel duruşu açısından yapacağımız 
değerlendirme sonucunda mitinge katılıp katılmayacağımı-
za karar verirdik. Böyle bir süreç yaşanmamıştır. Dolayısıyla 
TMMOB’nin söz konusu mitinge katılma kararı yoktur. 14 
Nisan mitinginin yapıldığı gün, tesadüftür, Türk Mühendis 
Mimar Odaları Birliğinin de Yönetim Kurulu toplantısı, 
tarihinin, bu dönemin en geniş katılımlı olarak yapılmıştır. 
Yapılan değerlendirmede, mitingi düzenleyenlerin ve kürsüde 
kullananların ve yapılan konuşmaların özü de belirginleşmeye 
başlayınca, TMMOB’nin doğru bir tutum takındığı Yönetim 
Kurulu tarafından da oybirliğiyle, bir arkadaşımızın çekimser-
liğiyle benimsenmiştir. Konu sadece budur. Ama bu yazarların 
“fırsat bu fırsat” diyerek yazdıklarına göre, diğer emek ve mes-
lek örgütleriyle birlikte Birlik, “Büyük Ortadoğu Projesinin 
piyonları”, demin adını saydığım yazarların, köşe yazarlarının 
lafları, ”ABD, AB ve AKP’ye göz kırpanlar, karşıdevrimciler, 
AB fonlarından yararlanan sahte solcular, iktidarın yalaka-
ları, Amerika’nın ajanları, AKP düşüncesiyle aynı çizgide 
buluşanlar, meslek örgütlerini en düzeyde yöneten ‘devrimci’ 
engelciler, sözde aydınlar” diye tanımlandık. Yine TMMOB 
ile diğer emek ve meslek örgütlerine burada zikredemeyece-
ğim, belden aşağı tam kelimenin anlamıyla küfürlü tanımlama 
yapılmıştır. Birlik olarak bunların hepsine birden söyledik. 
Toplumsal sorumlulukların gereği sıkıntılı, sancılı, sorunlu bir 
ülkede varolan bir meslek örgütü sorumluluğuyla, karanlığa 
karşı aydınlığı, savaşa ve işgale karşı barışı, eşitsizliğe karşı 
adaleti, linç kültürüne karşı kardeşliği, sermayeye karşı emeği, 
baskıya ve zora karşı özgürlüğü savunmaya, diğer örgütlerle 
birlikte Türkiye demokrasi mücadelesinin en ön saflarında 
yer almaya, neoliberalizme, gericiliğe, şeriat özlemcilerine, 
ırkçılığa, darbe özlemcilerine karşı mücadele bayrağını 
yükseltmeye, insanımıza ve bize dayatılan 40 katır-40 satır 
ikilemine karşı “başka bir dünya, başka bir Türkiye mümkün” 
demeye, aydınlık bir Türkiye için sözünü söylemeye Türk 
Mühendis Mimar Odaları Birliği devam edecektir, bu böyle 
bilinsin. Sözümüz adı geçenleredir” 

50 yıllık onurlu bir yürüyüşte sevgili arkadaşlar, Türk Mühen-
dis Mimar Odaları Birliğini yıpratmaya gerçekten kimsenin 
gücü yetmez, yetmedi. Bu arkadaşlarımızın da gücü yetmedi, 
TMMOB hakkında yazdıklarının tamamını da kamuoyuna 
duyurarak iade ettik. İşte orada da söylemiştim, bu süreçte 
bazı İKK’larımızda savrulmalar oldu. Sonuçları açısından 
baktığımızda, o gün şöyle demişim: “Arkadaşlarımız da yan-
lışlarını anlamışlardır, görmüşlerdir, bunu geçelim artık. Bu 
örgüt bunu geçsin, yeter. Yönetim Kurulumuz bunu geçti, 
bunu bugün konuşalım ve bitirelim.” Bugün Samsun’daki 
arkadaşlar, bunu burada 29 Eylülde kapattığımız bir konunun 
sonuçlarını buraya getirince, hakikaten benim de bunları bu-
rada kayda geçirmek, bir tarihi sorumluluğum oldu. Çünkü 
70’lerden beri, Teoman Öztürk’lerden beri yaratılan bu değer 
öyle kolay yürümüyor. Bunu da siyaseten bizi aklamayacak 
olan arkadaşımıza söylüyorum. 

Sevgili arkadaşlar; 

Bu Genel Kurulda ayırt edici bir özellik var, buna çok se-
vindim: Geçen Genel Kurulu belirleyen bir şeydi, yetkin, 
uzman, yetkili, belgeli, sertifikalı mühendis tartışması. Bu 
husus bu Genel Kurul’da değerlendirmeler içerisinde bir 
arkadaşımızın konuşmasında, ama o da konunun başka bir 
noktasında geçti. Gerçekten TMMOB’nin tarihi belgeleri 
birkaç tane. Bunlardan bir tanesi 2003 yılında gerçekleştiri-
len Mühendislik Mimarlık Kurultayıdır. Sonuçları itibariyle 
TMMOB’de belgelendirme ve bunun gereklerinin yapılması 
noktasında alınmış kararların, aradan geçen 5 yıl sonra oda-
larımızca içselleştirildiğini, arkadaşlarımızca önemsendiğini 
görmenin, o çabalar içerisinde 10 yıl yer almış bir arkadaşınız 
olarak tam da bu döneme denk gelmesinden çok büyük bir 
keyif aldığımı özellikle söylüyorum. Bu anlamda Genel Kurul 
delegelerinin bu konuyu içselleştirmelerinden dolayı da hepi-
nize özellikle teşekkür ediyorum. Bu konu bu Genel Kurulun 
ayırt edici bir özelliği olarak tarihe geçmiştir. Gerçekten çok 
mutlu oldum.  

Bir şey beni çok rahatsız etti: Bir delege, “TMMOB tabandan 
kopuk” dedi. Başka odalar üzerine alınmasın arkadaşlar, Ma-
kina Mühendisleri Odası temsilcisiyim, bizim Odamızın üyesi 
70 bin. Biz burada 100 delegeyle temsil ediliyoruz. Her arka-
daşımız yediyüz arkadaşı temsil ediyor. Bir delegenin bunu 
söylemeye hakkı yok. Şöyle söyleyebilir: “Biz odamızda, biz 
şubemizde, ben delege olarak, kişi olarak üyelerimizden kopu-
ğum.” Bunu kalkıp Türk Mühendis Mimar Odaları Birliğinin 
Yönetimine, “TMMOB üyeden kopuk” diye yüklemeye kal-
karsanız işte o zaman siz delege olamazsınız, siz başka bir şey 
olursunuz. Arkadaşlar; buraya siz, belli sayıdaki arkadaşımızı 
ve odamızı temsilen geliyorsunuz. Kopmayın onlardan, gidin 
tutunun. Engelleyen mi oldu sizi? Bunu söyleyen arkadaş, git, 
o arkadaşlara tutun, sempozyumlara getir, mitinglere getir. 
Gerçekte de öyle oluyor arkadaşlar. Kaya Ağabeyin zamanın-
da 8 Temmuz Mitinginde, Ankara’nın en sıcak günü, ama 
tarihi bir şey, çok sıcak bir gündü, IMF heyetinin geldiği 
ve teslim alınmanın artık -2001 yılı- ciddi boyutları olduğu 
zamanda biz Sıhhiye’de azdık. Yani o kadardık, ama azdık, 
ama çok tarihsel bir değeri vardır o mitingin. İnsan 8 sene 
oda başkanlığı yapınca zor oluyor, çırpınıyorsun, yani bir kişi 
bir kişi uğraşılıyor, çünkü gidip başkalarına hesap veriyorsun. 
Yani oda başkanlarının öyle lanet bir işi vardır, her şey sen-
den sorulur, bir kişi bir kişi. 8 Ekim 2006, 7 bin kişi miting 
yaptık, gözlerim doluydu kürsüden konuşurken, gerçekten 
tarihimizin en kalabalık mitingiydi. 1 yıl sonra bu döneme 
denk geldi, 14 Ekim, sayı 15 bin. Parabolik bir şekilde artan 
sayılar, ben mitinglere bakarım, ben sempozyumlara bakarım, 
ben çalışma gruplarındaki arkadaşlara bakarım ve hakikaten 
bu “TMMOB tabandan kopuk” diyen delege arkadaşım, adını 
almamışım, o arkadaşımı ciddi olarak TMMOB’yi öğrenmeye 
çağırıyorum. 

Sevgili arkadaşlar; eleştiriler ve değerlendirmeler daha etkin, 
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daha demokratik, daha işlevsel bir TMMOB örgütlülüğü için-
dir. 1970’lerden beri yaratılan değer, Türk Mühendis Mimar 
Odaları Birliği tarihinde 80’lerden sonra belli duraklamalar, 
98 yılında TMMOB Demokrasi Kurultayı. Tasarlayanların, 
yapanların, katılanların eline, diline sağlık. O kurultay Türk 
Mühendis Mimar Odaları Birliğinin 80 karanlığından sonra 
Türkiye’de bir umut ışığıdır ve orada söylenenler bizim sözü-
müzdür, TMMOB’nin sözüdür, Teoman Öztürk’ün sözüdür. 
Sonra 2003 Mühendislik Mimarlık Kurultayı, örgüt içi bir 
çalışma. Örgütümüzü kamuoyuna anlatma işi. Hani her 
örgüt diyor ya, “12 Eylül karanlığı ezdi geçti”; bugün eğer 
hepimiz dik duruyorsak arkadaşlar ve hakikaten bu örgütün 
onurlu bir geçmişi ve dik duruşu varsa, 98 Demokrasi Ku-
rultayı bunun siyaset belgesidir, 2003 Mühendislik Mimarlık 
Kurultayı bunun siyaset belgesidir. Bütün arkadaşlarımızın 
2003 Mühendislik Mimarlık Kurultayında karar altına alınan 
çalışma ilkelerimizi ve anlayışımızı dikkatle, inceden inceye, 
özellikle “bu Yönetimi siyaseten aklamayacağım” diyen ar-
kadaşıma söylüyorum, özellikle bunların altını çizerek tane 
tane okuyun ve anlamaya çalışın. Türk Mühendis Mimar 
Odaları Birliğinin gerçek tarihi, o siyasal metinlerdedir. Biz, 
Teoman Öztürk’lerin sözünü büyüterek geliştiren bir ekibiz, 
TMMOB Yönetim Kurulu da bu belgelere sahip çıkarak bu 
örgütü büyütmenin çabası içinde olmuştur.

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliğini 24. oda olarak gören 
bütün anlayışları reddeden bir Yönetim Kurulu vardı bu dö-
nem. Bu dönem, “geleneklerimizin ısrarla takipçisi olacağız” 
diyen bir Yönetim Kurulu vardı. Bu dönem, “bu örgütü asla 
hiçbir siyasetin arka bahçesi yapmayacağız” diyen bir Yönetim 
Kurulu vardı. “Farklılıklarımız, bizim zenginliğimizdir” diyen 
bir Yönetim Kurulu vardı ve siz bunu siyaseten aklamayın 
arkadaşım. 

Sevgili arkadaşlar; 

Açılış konuşmasında Türk Mühendis Mimar Odaları Birli-
ğinin bugün sisteme, düzene karşı duruşunu ve yaptıklarını 
anlattım. “AKP düzeni” -gazetelerde manşet olmuş, arkadaşlar 
bazen hakikaten Birlik adına güzel kelimeleri ve cümleleri bu-
luyor- “Üsttekine ham hamam, alttakine din iman düzenidir” 
dedik. Aslında AKP’nin 5 yıllık iktidarının başından beri bir 
şekilde Yönetimde bulunan bir arkadaşınız olarak söylüyorum. 
AKP’ye karşı verilecek olan mücadelenin biçim, şekil, şart 
ve yöntemi, işte o 2001 yılında yazılan, Emek Platformunun 
ekonomik programı olarak tariflendiği bir şekilde geliştirilen 
ve belki oradan bir açılım olarak yürütülen iş, aslında bütün 
herkese, meraklısına, ilgilisine, TMMOB’nin, odalarımızın, 
şubelerimizin, bizim hepimizin yaptığı mücadele tarzı, bütün 
topluma mal edilmek zorundadır, mal edilmek durumundadır. 
TMMOB AKP’ye karşı gerçek mücadelenin nasıl verileceğini 
dosta, düşmana herkese göstermiştir. 

Sevgili arkadaşlar,

Bir şeyi paylaşmak zorundayım: Yine bir arkadaş dedi ki, 

“TMMOB Çalışma Raporu, başından itibaren bir şey 
anlatması lazım, döneme ilişkin bir siyaset belgesi olması 
lazım”. Yediyüz sayfayı bulan 39. dönemdeki söylediklerimiz 
kitabının tamamının okunması bir zorunluluktur sevgili ar-
kadaşlar. Dönemimizin siyasi belgesi bu kitapta TMMOB’nin 
söyledikleridir. Şimdi burada yine bir miktar da zamanınızı 
alarak 2. Danışma Kurulunda söylediklerimi sizinle paylaşmak 
istiyorum. Bir siyaset belgesini Türk Mühendis Mimar Odaları 
Birliği, önce örgütünün Danışma Kurulu üyeleriyle, sonra da 
kamuoyuyla şöyle paylaşıyordu. Sevgili arkadaşlar; dönemin 
siyaset belgesi, okuyacağım bu metindir. Tarih çok önemlidir, 
3 Mart 2007: “2. Danışma Kurulumuzu yeni cumhurbaşka-
nının belirleneceği, genel seçimlerin gerçekleştirilebileceği, 
ülkemiz için önemli bir dönemin başında topladık. Aslında bu 
ülkenin temel sorunlarından biri, bir türlü 12 Eylül rejiminin 
vesayetinden kurtulamamaktır, bir türlü geçmişle hesaplaşa-
mamaktır, bir türlü demokratikleşememektir. Çünkü yetkileri 
genişletilmiş, yasaları veto edebilen, üniversite rektörlerini, 
yüksek yargı yetkililerini atayan, halk tarafından seçilmemiş, 
halka karşı sorumlu olmayan Cumhurbaşkanlığı makamı da 12 
Eylül rejiminin bir ürünüdür ve toplumu yukarıdan zapturapta 
alma misyonu taşır.” O zamanki Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül değil. “Demokratik çözüm, Cumhurbaşkanlığını sembolik 
yetkilere çekmek iken, AKP her zamanki fırsatçılığıyla ‘bari 
bu yetkileri ben kullanayım’ diyerek Çankaya’da nüfuz etme 
hazırlığı içerisinde.” “TMMOB uyarmadı, ne yaptı?” diyen 
arkadaşlara okuyorum bunu. “Muhalefet ise, alışageldik cum-
huriyetin koruyuculuğu misyonuna bürünmüş, Çankaya’yı 
bahane ederek ordu başta olmak üzere, tüm otoriter güçleri 
seferber etmek gayretinde. Bizim bu sözlerden doğru bir tespiti 
mutlaka ortaya koymamız gerekir.” Tarih 3 Mart 2007ydi ve 
devam etmişiz: “Benzer biçimde adil temsil ilkesini ayaklar 
altına alan yüzde 10 seçim barajı, yine 12 Eylül hukukunun 
bir türlü değiştirilmek istenmeyen maddesidir, mirasıdır. Sü-
rekli cumhuriyetin tehlike altında olduğu tezini işleyenler, bu 
hükümetin, seçmenlerin yaklaşık 1⁄4’ünün, oy kullananların 
1/3’ünün oyuyla seçildiğini, pekala aynı senaryonun 2007’de 
de tekrarlanabileceğini görmezden gelmektedir. Bugün 
demokratım demenin asgari bir koşulu, bu antidemokratik 
Seçim Yasasına karşı çıkmak, anayasaya koydurulacak bir 
maddeyle seçim barajının kaldırılması için mücadele etmek-
tir. Türkiye’nin demokratikleşmesi için atılacak esas adım ise, 
demokratik, özgürlükçü bir anayasayla üzerimize çöreklenmiş 
12 Eylül rejimini tasfiye edecek dinamizmi sergileyebilmek-
tir. Ülkemizde bazıları ‘al gülüm ver gülüm’ hesabıyla aslında 
halkın güçsüzlüğünü, düzene direnmenin beyhudeliği varsayı-
mıyla politika yapıyor. Geniş kitlelere vaatte bulunmadan dar 
alanda küçük tepişmelerle seçimler için suni kutuplaşmalar 
yaratıyor. AB ve ABD ile ilişkiler, Dünya Bankası, IMF, NATO 
gibi temel konularda âdeta “yok birbirimizden farkımız’ mesajı 
veriyorlar. Her mevzuu milli mutabakat söylemiyle otomatiğe 
bağlıyorlar. Ülkemizde fazla demokratlığın seçim piyasasında 
para etmeyeceği sonucuna varılıp demokrasi söylemi çoktan 
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dillerden düştü. Kürt sorununun demokratik çözümünden, 
Kıbrıs’tan, dinsel azınlıklardan, Silahlı Kuvvetlerin siyaset 
üzerindeki vesayetinden, yargı bağımsızlığı gibi konularda-
ki özgürlük taleplerinin önünde elbirliğiyle âdeta bir baraj 
oluşturuldu. Hepimizin, TMMOB’nin de bu sözlerden doğru 
tartışması gerekiyor.” 

Yazılan hikaye budur sevgili arkadaşlar. Türk Mühendis Mimar 
Odaları Birliği, danışma kurullarında söylediği bu ifadelerin 
hayata geçmesi için elinden geleni yapmıştır. Bu Yönetim 
Kurulu yapmıştır bunu ve arkadaşımızın sözüne uyarak bizi 
siyaseten aklamayın arkadaşlar. 

Sevgili arkadaşlar,

Bir şeyi sizinle paylaşarak bitirmek istiyorum: Çok azdık 
dün akşam saatlerinde. Bir arkadaşımız, burada bize bir 
TMMOB hikayesi anlattı. Kendisi şimdi 40 yaşındaydı, 35 
yıldır da TMMOB ortamındaydı. Makinadan Elif şunları 
söyledi, bunu mutlaka sizinle paylaşmak zorundayım. Belki 
de Genel Kurul’un değerlendirmesi buydu: “Umutlarını yitir-
meyenlerin, hayalleri olanların, hedeflerini yüksek tutanların 
hayatları kolay geçmiyor, baskı ve saldırılara uğruyorlar. Bir 
direniş ve mücadele içinde geçiyor hayatlar, hatta kayıplar ve-
riyorlar yürekleri sızlayarak, ama daha da bilenerek sarılıyorlar 
kavgaya. Ben de onlardanım, aynı şeyleri yaşıyorum. Kadın 
olduğum için 2 katı değil, ama sistem, bizim gibi düşünenlerin 
hepsini aynı oranda ezmeye çalışıyor. Ben de umutları tüken-
meyenlerdenim. Bir gün bir arada ve birlikte hep bir ağızdan 
türküler söyleyeceğimiz, başka bir dünyayı yaratacağımıza 
olan inancımı koruyorum hâlâ. TMMOB’ye gelince, benim 
de TMMOB’nin çocukluğumdan beri hayatımda vazgeçilmez 
ve özel bir yeri var. 35 yıldır çok şey öğrendim buradan, bir okul 
gibi oldu benim için. Bunun için de bu kürsüden söylenenler 
benim için çok önemli. Haksız eleştiriler beni ve herkesi yo-
ruyor. Herkes söylediklerine, üslubuna dikkat etmeli. Kavga 
çıkartmaya, gerginlik yaratmaya yönelik konuşmalar mutlaka 
bu salonlarda karşılığını bulmuştur. Gerginlik yaratma işini 
başkasına atmak, bu durumu da değiştirmeyecektir. Sevgi ve 
inancı paylaşanlar, dayanışma içinde ve kararlılıkla kavgada 
taraf olarak tüm baskı ve saldırılara karşı birlik anlayışını 
hayata geçirdiler. Onlardır meslek alanlarından yola çıkarak 
emekten ve halktan yana politika üretenler ve onlardır, bilimi 
ve tekniği halkın hizmetine sunma anlayışını yerleştirip geliş-
tirenler. Bir kısmı hayatta değil, bir kısmı hâlâ yanı başımızda 
görev başında. Ben onlarla ve TMMOB’nin de bugün de aynı 
çizgiyi sürdüren ve sürdürme kararlılığında olanlarla bir arada 
durmaktan gurur duyuyorum ve bu çizgiyi, politikaları, gele-
nek ve anlayışı TMMOB’den silmeye kimsenin gücü yetmeye-
cektir. Çünkü gelenler, son derece bilinçli ve kararlı gelecek; 
çünkü sırada daha çocuklarımız var, büyüyüp gelecek. Yeter 
ki onlara birikimi doğru anlatıp paylaşalım, yeter ki bırakılan-
ları ve sürdürülenleri geleceğe taşıma kararlılığımızı bir kez 
daha yineleyelim. TMMOB Yönetimine teşekkür ediyorum, 
bu çizgiyi sürdürdükleri ve sürdürme kararlılığında oldukları 

için. Bu çizgidir 14 Nisandaki duruş, bu çizgidir 14 Ekimdeki, 
3 Kasımdaki duruş. Bir teşekkürüm de beni aralarına kabul 
edip çalışmalarına kattıkları için. Bazılarının benim sevdiğim 
insanların isimlerini ve babamın ismini söylediklerini de hak-
sız da olsalar, kendilerini aklamak için kullanıyorlar ya, bu 
beni çok rahatsız ediyor. Ben de bugün kendime ait bir alıntı 
yapma hakkı tanıdım, buna hakkım var diye düşünüyorum. 
Sözlerimi, hayatta en sevdiğim insanın, babamın sözleriyle 
tamamlıyorum” dedi. 

Teoman Öztürk şöyle demiş: “Gün, zaaflardan, eksiklerden, 
yanlışlardan arınma günüdür. Gün, en az kanımızı, iliğimizi 
sömürenler kadar güçlü olmak günüdür. Başta işçi sınıfı olmak 
üzere, tüm emekçilerin ve örgütlerin birlikte vereceği müca-
delelerle gelecek günlerin aydınlık olacağına bugün her za-
mankinden daha çok inanıyoruz. Bu inançla Türk Mühendis 
Mimar Odaları Birliğinden yükselen sesin her geçen gün daha 
da tutarlı olacağını, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesindeki 
yerimizin güçlenerek korunacağını ve sürdürüleceğini dosta 
ve düşmana duyuruyorum.” 

Sevgili Arkadaşlar,

Sevgili Başkanın sözlerini yürüten Türk Mühendis Mimar 
Odaları Birliği Yönetim Kurulu, bugün bu dakikada bu 
onurlu ve büyük görevi yerine getirmenin gerçekten keyfini 
yaşamaktadır. 

Sevgili arkadaşlar; 3 Kasım üzerine konuşacaktım, değerlen-
dirme yapan bütün arkadaşlarım bu konuyu yeterince açtılar. 
3 Kasım, Türkiye siyaset noktasında bu dönem yapılan en 
önemli etkinliktir ve bu etkinliği kesintisiz bir biçimde her tür-
lü eleştiriye rağmen sürdüren yönetici arkadaşlarıma, attıkları 
o imzanın büyüklüğünü bilen arkadaşlarıma ve odalarımıza 
gerçekten Yönetim Kurulu Başkanı olarak hepsine ayrı ayrı 
burada huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. 3 Kasım bizim 
için çok önemliydi arkadaşlar. 

Sevgili Arkadaşlar

Ben genellikle yapmıyorum, ama heyecan yok diyen arkadaş-
lar için şöyle bir şey yapayım: 2 arkadaşım, bir kadın, bir erkek 
arkadaşım, Nimet Hanım ve Berkemal, dönemi aynı şiirle 
değerlendirdiler: “Bu kavga, bu mücadele sürecek, yeryüzü 
aşkın yüzü oluncaya dek.”  Dediler. En çok sevdiğim şiirdi 
okudukları. Ama şimdi ülkenin yaşadığı bugünde şunu hep 
beraber söylemek belki de daha anlamlı: 

“Gün o gün değil, 
Derlenip dürülmesin bayraklar, 
Duyduğunuz çakalların ulumasıdır, 
Safları sıklaştırın çocuklar, 
Bu kavga, hürriyet kavgasıdır.” 

Hepinizi dostlukla, umutla, sevgiyle selamlıyorum arkadaşla-
rım. İyi ki varsınız, iyi ki bu ülkenin TMMOB’si var. Yolunuz 
açık olsun arkadaşlar, yolumuz açık olsun. (Alkışlar) 
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GENEL KURUL’A KATILIM

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 29 Mayıs-1 
Haziran 2008 tarihlerinde yapılan 40. Olağan Genel Kuru-
lu’na 1600 delegeden 1093’ü katıldı. Seçimlerde ise 1113 
delege oy kullandı. Seçimlere katılım oranı yüzde 70 olarak 
gerçekleşti.

Birlik borcunu ödemeyen Orman Mühendisleri Odası Genel 
Kurul’a katılamadı. 

TMMOB Yönetim Kurulu 25 Nisan 2008 tarih 582 no’lu 
kararı ile Orman Mühendisleri Odası’nın 7 gün içinde Birlik 
borcunu ödememesi halinde Genel Kurula katılamayacağı 

yönünde karar almıştı. Orman Mühendisleri Odası’nın söz 
konusu karara ilişkin yaptığı itiraz, Çankaya 2. İlçe Seçim 
Kurulu’nca reddedildi ve Orman Mühendisleri Odası’nın 40. 
Genel Kurula katılamayacağı yargı kararıyla da kesinleşmiş 
oldu.

Genel Kurul’da, üye sayısı 5.000’e kadar olan odalar üye 
sayısının yüzde 2’si oranında delege, 5.000’in üzerinde üyesi 
bulunan odalar ise 100 delege ile temsil ediliyor. TMMOB 
Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri 
de doğal delege sayılıyor.

TMMOB Genel Kurulu delege listeleri 15-16-17 Mayıs 2008 
günlerinde üç gün süre ile askıda kaldı. 

TMMOB 40. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIM VE OY KULLANMA BİLGİLERİ
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1- TMMOB 40.Olağan Genel Kurulu, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı tarafından 29 Mayıs 2008 
Perşembe günü saat 10:30’da Ankara, 
Karayolları Genel Müdürlüğü Toplantı 
Salonu’nda açıldı.

Mehmet Soğancı Divan Başkanlığına 
önerilen Oğuz Türkyılmaz’ı başka aday 
olup olmadığını sorarak oya sundu. Başka 
aday önerilmedi. Oğuz Türkyılmaz oybir-
liğiyle Divan Başkanı seçildi. 

Divan Başkan Yardımcılıkları için Erdo-
ğan Kaymakçı ve Murat Gökdemir aday 
gösterildiler. Yapılan oylama sonunda 
Erdoğan Kaymakçı ve Murat Gökdemir 
oybirliğiyle Divan Başkan Yardımcılıkla-
rına seçildiler. Yazmanlıklar için önerilen 
Nihal Erdoğan, Satılmış Göktaş, Mehmet 
Atay, Muharrem Toralıoğlu oybirliğiyle 
Yazmanlıklara seçildiler. 

Başkanlık divanının seçiminden sonra 
daha önce ilan edilmiş olan aşağıdaki 
gündem okundu ve öneriler alındı. 
1. Açılış ve Divan Seçimi,
2. Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk 
Komisyonu Seçimi,
3. Gündemin Karara Bağlanması
4. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açılış 
Konuşması,
5. Konukların Konuşmaları,
6. Komisyonların Seçimi,
- Yönetmelikler komisyonu
- Mali İşler ve Bütçe Komisyonu
- Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komis-
yonu
7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve 
Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporları-
nın Okunması, Görüşülmesi,

8. 39. Dönem Yönetim Kurulu ve Denet-
leme Kurulu’nun Aklanması,

9. Komisyon Raporlarının  Görüşülmesi 
ve Karara Bağlanması,

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

11.Dilek ve Öneriler
12. Seçimler
Gündemin 6. Maddesine Karar Taslak-
ları Komisyonu’nun eklenmesi önerildi 
ve oybirliğiyle kabul edildi. Daha sonra 
gündemin son hali oybirliğiyle aşağıdaki 
şekilde kabul edildi. 
1. Açılış ve Divan Seçimi,
2. Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk 
Komisyonu Seçimi,
3. Gündemin Karara Bağlanması
4. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açılış 
Konuşması,
5. Konukların Konuşmaları,
6. Komisyonların Seçimi,
- Yönetmelikler komisyonu 
- Mali İşler ve Bütçe Komisyonu
- Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komis-
yonu
- Karar Taslakları Komisyonu 
7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve 
Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporları-
nın Okunması, Görüşülmesi,
8. 38. Dönem Yönetim Kurulu’nun 
Aklanması,
9.Komisyon Raporlarının  Görüşülmesi 
ve Karara Bağlanması,
10.Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu 
ve Yüksek Onur Kurulu Adaylarının  
Açıklanması,     
11. Dilek ve Öneriler
12. Seçimler
2- Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı 
okundu.
Anıtkabir Çelenk Komisyonu için öneri-
ler alındı ve Komisyonda 

Adı Soyadı  Odası
Lütfü Kırayoğlu  EMO
Mustafa Dayanıklı EMO
Hasan Zengin  HKMO
Volkan Türkyılmaz HKMO
Mehmet Sarıca  MMO
Metin Albeyoğlu  MMO
Mehmet Atılgan  MMO
Zerrin Kaçar  MMO

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu Tutanağı
29-30-31 Mayıs – 1 Haziran 2008

Mevhibe Gülşen Güngör MMO
Şeref Hazer  MMO
Nahit Arı                Maden MO
Ali Salman  Mim. O.
Nesrin Kusin  GMO
Volkan Kantarlı  Gıda MO
Işık Şahbaz  Gıda MO
görev almaları oybirliğiyle kabul edildi. 

3- Açılış konuşmasını yapmak üzere 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı’ya söz verildi. 
4- Konuk Konuşmacılar konulu 5. gün-
dem maddesin de sırasıyla İsmail Hakkı 
Tombul (KESK), Levent Tüzün (EMEP), 
Ufuk Uras (ÖDP), Aydemir Işık (TKP), 
Hüseyin TAKA (SDP), Tayfun Görgün 
(DİSK) konuştular. 
5- Komisyonların seçilmesi ile ilgili 6. 
Gündem Maddesine geçildi. 
a) Yönetmelikler Komisyonu’na önerilen 
isimler okundu. Önerilen 12 kişi oybirliği 
ile seçildi. Komisyonda 
Adı Soyadı  Odası
Melih Şahin  MMO
Kazım Umdular  MMO
Hüseyin Önder  EMO
Ertuğrul Candaş  HKMO
Nahit Arı                Maden MO
Ceren Örten  KMO
Osman Özgün  KMO
Emre Madran  Mim. O
Ali Ekber Çakar  MMO
Sami Ercan  KMO
Çetin Kurtoğlu  JMO
Fatih Taşdöğen  ZMO
görev aldılar.

b) Mali İşler ve Bütçe Komisyonu’na 
önerilen isimler okundu. Önerilen 13 
kişi oybirliği ile seçildi. Komisyonda 

Adı Soyadı  Odası
Faruk İlgün  JMO
Hamdi Arpa  ZMO
Selçuk Uluata  İMO 
Ahmet Eniş  MMO
Yunus Yener  MMO
Tahsin Akbaba  MMO
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Hüseyin Önder  EMO
Serdar Paker  EMO
Züber Akgöl  İMO
Ülkü Asiye Kutlu  HKMO
Ahmet Serdar  MMO
Yusuf Ozanoğlu  KMO
Aysel Çetinsoy  Mim. O
görev aldılar 

c) Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyo-
nu’na önerilen isimler okundu. Önerilen 
13 kişi oybirliği ile seçildi. Komisyonda 

Adı Soyadı  Odası
Kemal Ulusaler  EMO
Ali Fahri Özten  HKMO
Yavuz Bayülken  MMO
Faruk Sevim  MMO
Şehmus Ağırman  MMO
Niyazi Karadeniz                Maden MO
Haşmet Camcı  KMO
İsmail Cihan  JMO
Volkan Türkyılmaz HKMO
Ahmet Cengiz  Mim. O
Z. Vezan Karabulut ZMO
görev aldılar.

d) Karar Taslakları Komisyonu’na öne-
rilen isimler okundu. Önerilen 16 kişi 
oybirliği ile seçildi. Komisyonda 

Adı Soyadı  Odası
Ercan Bayrak  JMO
Fatma Bozbeyoğlu JMO
Hakan Aydoğdu  GMO
Hüseyin Savaş  Metal. MO
Arif Bülent Bapir  Metal. MO
Burçak Karaman Uysal ÇMO
Ertuğrul Ünlütürk ÇMO
Yılmaz Kilim  ÇMO
Ali Ekber Çakar  MMO
Orhan Örücü  EMO
Mustafa Erdoğan  HKMO
Mehmet Bozkurt  Mim. O
Züber Akgöl  İMO
Ali Önemli                Maden MO
Ali Ekinci  Mim. O
İ. Erdinç Topal  ZMO
görev aldılar. 

Komisyonların saat 17.30’da toplanacağı 
açıklandı.
6- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, 
Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporları-
nın Okunması ve Görüşülmesi ile ilgili 7. 

gündem maddesine geçildi: 
- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, 
Mali Rapor, Denetleme Kurulu Raporu 
ve Yüksek Onur Kurulu Raporu’nun 
özetlenerek okunması oya sunuldu ve 
oy birliğiyle kabul edildi.
- Yönetim Kurulu Çalışma Raporunu, 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Hüseyin 
Yeşil, Mali Raporu Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Selçuk Uluata, Denetle-
me Raporunu Denetleme Kurulu Üyesi 
Mustafa Özdemir, Yüksek Onur Kurulu 
raporunu Yüksek Onur Kurulu Üyesi Ü. 
Nevzat Uğurel özetledi. 
- Raporlara ilişkin görüş bildirecek olan-
ların konuşma sürelerinin sınırlandırıl-
ması görüşmeye açıldı. Görüşme sonucu 
konuşmacıların konuşma süresi 10 dakika 
ile sınırlandırıldı.
7. gündem maddesine devam edildi. Bu 
gündem maddesinde sırasıyla 

Adı Soyadı  Odası 
H. Bülent Tuna  Mim. O
Ahmet Atalık  ZMO
Kemal Zeki Taydaş Gıda MO
Doğan Albayrak  MMO
Şevket Akdemir  ZMO
Dündar Çağlar  JMO
Kemal Bulut                Maden MO
Melih Baki  JFMO
Volkan Türkyılmaz HKMO
söz alarak görüşlerini bildirdiler. 

- Divan Başkanı 30 Mayıs 2008 Saat:
10.00 da devam etmek üzere oturumu 
kapattı.

30 Mayıs 2006 Saat 10.00 da oturum 
açıldı. Gündemin 7 maddesine devam 
edildi. Sırasıyla; 
Adı Soyadı  Odası

Hakan Subaşı  MMO
Tahir Öngür  JFMO
Nilgün Ercan  KMO
Nedim Tüzün  EMO
Hakan Aydoğdu  GMO
Emin Koramaz  MMO
Tezcan Karakuş Candan Mim. O
Hakkı Atıl  JMO
Mehmet Torun                Maden MO
Yücel Gürsel  Mim. O
Erhan Karaçay  EMO

Serdar Harp  İMO
İdris Ekmen  EMO
Şevket Demirbaş  JFMO
Tarık Şengül  ŞPO
Serap Durmaz  JMO
Erşat Akyazılı                Maden MO
Ali Fahri Özten  HKMO
Tansel Önal  İMO
Oğuz Gündoğdu  JFMO
Kadir Dağhan  Gıda MO
Yusuf Yılmaz   ZMO
Lütfi Kırayoğlu  EMO
Musa Çeçen  EMO
Ozan Parlar  MMO
Haşmet Camcı  KMO
Muzaffer Erdal Kılıç GMO
Tarık Öden  EMO
Tevfik Peker  MMO
Başar Ali Paşa  ŞPO
Vezan Karabulut  ZMO
Vural Özcan  İMO
Kemal Ulusaler  EMO
Müşfik Veysel Erdoğan        Maden MO
Hüseyin Atıcı  MMO
Şükrü Kumbasar                Maden MO
Gülay Özdemir   İMO
Murat Akar  ZMO
Seçkin Şişmanoğlu MMO
Nimet Özgönül  Mim. O
Ethem Torunoğlu  ÇMO
Erhan İçöz  JFMO
Levent Çelik  İMO
Serdar Erkan  MMO
Celal Beşiktepe  HKMO
Berkemal Tuncer  ZMO
Müzeyyen Şevkin  JMO
Hasan Zengin  HKMO
Hayati Can  MMO
Tahsin Vergin  İMO
Ali Ekber Çakar  MMO
Elif Öztürk  MMO

61 delegenin söz almasıyla Çalışma Rapo-
ru üzerine görüşmeler sona erdi.
Divan Başkanı 31 Mayıs 2008 Saat:
10.00 da devam etmek üzere oturumu 
kapattı.
31 Mayıs 2008 Saat 10.00 da oturum 
açıldı. Gündemin 7 maddesine devam 
edildi. 
Yönetim Kurulu eleştirilerine cevap ver-
mek üzere Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail 
Küçük, İlker Ertem, Hüseyin Yeşil, Halil 
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Gezer ve Mehmet Soğancı söz aldılar.
- Son söz üyenin kuralı gereğince söz alan 
Kaya Güvenç’e söz verildi. 
7- Yönetim Kurulu oybirliği ile aklandı. 
Aklama sonrası 39. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Genel 
Kurul üyelerine teşekkür etti. 
8- Komisyon Raporlarının Görüşülmesi 
ile ilgili 9. gündem maddesine geçildi.
- Yönetmelikler Komisyonu Raporu, ko-
misyon sözcüsü Fatih Taşdöğen tarafın-
dan okundu. Yapılan görüşmeler sonucu 
ekteki şekliyle kabul edildi. (Ek 1)
- Mali İşler ve Bütçe Komisyonu Raporu, 
komisyon sözcüsü Aysel Çetinsoy tarafın-

dan okundu. Yapılan görüşmeler sonucu 
ekteki şekliyle kabul edildi. (Ek 2)
- Karar Taslakları Komisyonu Raporu, ko-
misyon sözcüsü Ali Ekber Çakar tarafın-
dan okundu. Karar Taslakları Komisyonu 
Raporu yapılan görüşmeler sonucu ekteki   
şekliyle kabul edildi. (Ek 3)
9- Sonuç Bildirgesi Komisyonu Raporu, 
Komisyon sözcüsü Faruk Sevim tarafın-
dan okundu. Sonuç Bildirgesi Komisyonu 
Raporu yapılan görüşmeler sonucunda 
ekteki şekliyle kabul edildi. (Ek 4)
10- Yüksek Onur Kurulu, Denetleme 
Kurulu ve Yönetim Kurulu adaylarının 
açıklanması ile ilgili gündem maddesine 
geçildi. Divan tarafından Yönetim Kuru-

lu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme 
Kurulu adayları okundu. (Ek 5)
Dilek ve Önerilerle ilgili gündem madde-
sine geçildi. Bu maddede Halim Karabe-
kir (KMO) söz alarak konuşma yaptı.
Divan Başkanı tüm delegelere teşekkür 
ederek Genel Kurulu kapattı.

Oğuz TÜRKYILMAZ - Divan Başkanı
Erdoğan KAYMAKÇI -Divan Baş. Yrd.  
Murat GÖKDEMİR -  Divan Baş. Yrd.
Nihal ERDOĞAN - Yazman 
Satılmış GÖKTAŞ - Yazman 
Mehmet ATAY - Yazman
Muharrem TORALIOĞLU - Yazman 

40. Dönem Olağan Genel Kurul Divan 
Başkanlığı tarafından gündemde yer alan 
komisyonlardan biri olan “Yönetmelikler 
Komisyonu” verilen önerge ve Genel 
Kurulun iradesi ve oylarıyla aşağıda be-
lirtilen isimlerden oluşmuş ve Komisyon 
ilk toplantısını 29 Mayıs 2008 tarih, saat 
17.30’da TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası’nda yaparak, yapılan açık oylama 
ile Ziraat Mühendisler Odası Delegesi 
Fatih TAŞDÖĞEN’i Komisyon Baş-
kanlığı ve Sözcülüğüne, Kimya Mühen-
disleri Odası Delegesi Ceren ÖRTEN’i 
de Komisyon Rapörtörlüğü’ne seçmiştir. 
Komisyon, 29 ve 30 Mayıs 2008 tarihle-
rinde iki ayrı toplantı yapmış ve Divan 
Başkanlığı’ndan kendisine intikal eden 
önergeleri inceleyerek değerlendirip 
aşağıdaki kararları oluşturmuştur. 
1- TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 
Başkanı Mehmet BESLEME ve arkadaşla-
rı tarafından, Divan Başkanlığına verilen 
ve Komisyona intikal eden önerge kapsa-
mında TMMOB ve Bağlı Odalarının ken-
di görev alanlarına ilişkin mevzuat oluş-
turma, görüş bildirme, komisyon marifeti 
ile mevzuat çalışması yapma konularında 
TMMOB örgütlülüğünü ön plana alan, 
Odalar arasında uzlaşmayı sağlayacak 
ve ortak görüş oluşturmak amacıyla 
irade ortaya koymaya yönelik çalışma 
yapmak üzere tavsiyede bulunulmasına 
ve söz konusu önergenin karar taslakları 
komisyonunda da görüşülmesinin uygun 

olacağına, (29 Mayıs 2008, saat 17.30)
2- Tahir ÖNGÜR ve arkadaşları tarafın-
dan verilen “Birliğimizin ve bağlı Odaların 
düzenleyeceği her türlü bilimsel, teknik ve 
politik etkinlikte bundan sonra sponsor-
luk desteği alınmasının yasaklanması”na 
dönük taleplerini içeren önergeleri,
Serdar KUYUCUOĞLU ve arkadaşları 
tarafından verilen, “Mühendislik, Mi-
marlık eğitimi ve hizmetlerinde kullanılan 
yabancı kökenli  ve eski Türkçe’den ka-
lan kelimelerin yerine Türkçe kelimelerin 
tespiti ve kullanılmasının sağlanması için 
çalışma yapılması” yönündeki taleplerini 
içeren önergeleri,
Vezan KARABULUT ve arkadaşları tara-
fından verilen “TMMOB İl Koordinasyon 
Kurullarında Kadın Üyeler Çalışma Grubu 
oluşturulmasına” dönük taleplerini içeren 
önergeleri değerlendirilmiş, önerge içeriği 
konular Karar Taslakları Komisyonunun 
çalışma alanını ilgilendirmesi nedeniyle, 
önergelerin anılan komisyona iletilme-
sine,
3- Berkemal TUNCER ve arkadaşları 
tarafından verilen Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği İl/İlçe Koordinas-
yon Kurulu Yönetmeliği, Koordinasyon 
Kurulu Oluşumu Madde 2. de yer alan 
“İl Koordinasyon Kuruluna o İl’deki Oda 
Merkez, Şube, birimlerinden Yönetim 
Kurulu Üyesi bir asil, bir yedek üyeden biri 
katılır”  cümlesinin “Yönetim Kurulunun 

belirleyeceği Oda üyesi bir asil, bir yedek 
üyeden...” şeklinde değiştirilmesine 
dönük taleplerini içeren önergeleri Ko-
misyonumuzca ilgili Yönetmelik incele-
nerek değerlendirilmiştir. İl Koordinasyon 
Kurulu’nun, o İldeki TMMOB örgütsel 
yapısının bir parçası olan Odaların İl’deki 
uzantısı olan Şube Yönetim Kurulları 
arasında koordinasyon sağlanması, ortak 
etkinlik düzenlenmesi ve ortak kültür 
oluşturma yönünde işlevselleştirilen bir 
örgütsel yapı olması nedeniyle, Oda Şube 
Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir 
İl Koordinasyon Kurulu gerekliliğine 
ilişkin ortak görüş oluştuğundan ve de-
ğinilen Yönetmeliğin, Amaç ve Kuruluş 
başlığında belirlenmiş hükmün de bu 
doğrultuda olması nedeniyle önergenin 
uygun görülmediğine, (30 Mayıs 2008, 
saat 13.30) karar verilmiştir.
Komisyon Üyeleri:
Fatih TAŞDÖĞEN 
Ceren ÖZTEN
Osman ÖZGÜN  
Melih ŞAHİN
Emre MADRAN   
Ali Ekber ÇAKAR
Sami ERCAN  
Kazım UMDULAR
Hüseyin ÖNDER 
Ertuğrul CANDAŞ
Nahit ARI    
Çetin KURTOĞLU

YÖNETMELİKLER KOMİSYONU TUTANAĞI
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1- Elektrik Mühendisleri Odası’nın  
(EMO) 41. Olağan  Genel Kurulunda, 
2008-2009 çalışma döneminde sekreter-
yalığını EMO’nun yürüteceği “Ücretli ve 
İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancı-
ları Kurultayı”nın düzenlenmesi ile ilgili 
olarak 40. Dönem TMMOB Yönetim 
Kuruluna görev verilmesine,

2- 2008-2009 çalışma döneminde sekre-
teryalığını EMO’nun yürüteceği “Kadın 
Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancı-
ları Kurultayı”nın düzenlenmesi ile ilgili 
olarak 40. Dönem TMMOB Yönetim 
Kuruluna görev verilmesine, 

3- Kamu ve Özel sektörde çalışan meslek-
taşlarımızın ücretlerinin insanca yaşana-
cak bir düzeye çıkarılmasıyla ilgili olarak, 
41. Dönem Maden Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulunca oluşturulan çalışma 
grubunun 40. Dönem TMMOB çalışma 
gruplarına dahil edilmesi ve bu doğrultu-
da talep ettikleri “Ücretli Çalışan Üyeler 
Çalışma Grubu”nun tekrar oluşturulması 
ile ilgili 40. Dönem TMMOB Yönetim 
Kuruluna görev verilmesine, 

4- 41. Dönem  göreve gelen Maden Mü-
hendisleri Odası Yönetim Kurulunca, 
öğrenci üyelerin “staj sorunu” ile ilgili 
oluşturulan Çalışma Grubunun 40. Dö-
nem TMMOB çalışma gruplarına dahil 
edilmesi ve bu doğrultuda talep ettikleri 
“Staj Kanunu Çalışma Grubu”nun   oluş-
turulması ile ilgili 40. Dönem TMMOB 
Yönetim Kuruluna görev verilmesine, 

5- Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreter-
yası’nın kurulması hususunda TMMOB 
40. Dönem Yönetim Kurulu’na görev 
verilmesine, 

6- Üniversitelerin “Mekatronik Mühen-
disliği” Bölümünden mezunların Makina 
Mühendisleri Odası’na; “Üretim Sistem-
leri ve Endüstri Mühendisliği” Bölümü 
mezunlarının Makina Mühendisleri 
Odasına kaydolmalarına, 

7- TMMOB’nin 2004 yılından bu yana 
aktif bileşeni olduğu Avrupa Sosyal 
Forumu’nun Berlin’de yapılan hazırlık 
toplantısında alınan kararla 19-22 Eylül 

2010 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak 6. 
Avrupa Sosyal Forumu Sekreteryasında 
yer almasına, 

8- TMMOB Yönetim Kurulu’nun 2009 
Yerel Yönetim seçimlerini de göz önüne 
alarak, TMMOB’nin sekreteryasında ön-
celikle “Yerel Yönetimler ve Kentleşme 
Kurultayı” nın düzenlenmesine, ayrıca 
takip eden süreçte TMMOB’nin İKK 
düzeyinde örgütlü iller/ilçeler öncelikle 
olmak üzere “Kent Sempozyumları” 
düzenlenmesine, 

9- Yer altı suyu ve zemin etüdü sondaj 
faaliyetlerinde, proje ve denetiminde pet-
rol mühendislerinin  DSİ ve diğer kamu 
kuruluşları tarafından yetkili sayılmasına 
ilişkin 40. Dönem TMMOB Yönetim 
Kuruluna görev verilmesine, 

10- TMMOB’ye yönelik Birlik Hisse 
Ödentilerini yerine getirmeyerek, oda 
genel kurul delegelerinin TMMOB 40. 
Olağan Genel Kurulu’na katılımını ve 
Orman Mühendisleri Odası’nın TMMOB 
Yönetim Kurulu’nda  temsilini engelleyen 
Orman Mühendisleri Odası Yönetim Ku-
rulu’nun kınanmasına ve Odadan Birlik 
hissesinin yasal yollardan alınması için 
40.Dönem TMMOB Yönetim Kurulu’na 
görev verilmesine, 

11- Mesleki uzmanlık alanlarımızla ilgili 
yasa, yönetmelik, norm ve şartname 
hazırlıklarında odaların TMMOB eşgü-
dümünde birlikte üretme anlayışıyla güç 
birliği oluşturacak duyarlılıkla çalışma or-
tamı oluşturması konusunda 40. Dönem 
Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

12- Yapı Denetim Yasası ekinde yer alan 
“şantiye şefi” tip sözleşmesinde kişilerin 
her şart altında hizmeti brüt ücretle 
yapacağı belirtilmekte, çalışmaların 
bu konuda özellikle faal olan odaların 
katılımıyla oluşturulacak bir komite 
tarafından yürütülmesi ve konuyla ilgili 
olarak; 05.02.2008 tarih ve 26778 sayılı 
R.G’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Yapı denetim Uygulama Yönetmeliğinin 
(i) bendinde tanımlanan ve 9. maddenin 
2. fıkrasında sözü geçen “şantiye şefi” 

madde 28/6 ve geçici madde 3/1 fıkrasın-
da bahsi geçen “minha” düzenlemesinin   
TMMOB tarafından iptali  istemiyle yargı 
süreci başlatılmıştır. 

Aynı önergede yer alan ücretli çalışan 
mimar ve mühendislerin sendikal hak 
ve örgütlenme hedefine yönelik komite 
oluşturulması konusunun  “Ücretli ve 
İşsiz Mühendis Kurultayı”’nın düzen-
lenmesi ile  birlikte değerlendirilerek 
40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna 
görev  verilmesine, 

13- TMMOB Mimarlar Odası üyesi ve 
çalışanı Alev Şahin’in 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Gününe katılımı dolayı-
sıyla devam eden tutukluluk haline ilişkin 
20 Haziran 2008 de yapılacak duruşmaya 
TMMOB’nin, Alev Şahin’e özgürlük ta-
lebi çağrısıyla katılım yapılması yönünde 
40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna 
görev verilmesine, 

14- 5 yıldan daha fazla birikmiş üye aidat 
borçlarının alınmaması ve Odalar arası 
farklı uygulamaların sona erdirilmesi 
için komisyon kurularak çalışmaların  
yapılması yönünde 40. Dönem TMMOB 
Yönetim Kuruluna görev verilmesine, 

15- 2009 yılı mart ayı sonunda yerel se-
çimler öncesinde bir çok meslektaşımızın 
yaşama ve çalışma alanı olan kentlerin; 
siyasi iktidarların arka bahçesi haline 
gelmesi, çıkartılan ranta dayalı yasalar-
la teknik personel ve teknik hizmetler 
önemsizleştirilerek  hizmet alanlarımızın 
daraltılması, belediyelerde teknik perso-
nel sayısının iyiden iyiye azaltılması ve  
emekçi halkların yaşam alanlarını yok 
eden çarpık kentlerin yaratılmasından 
sorumlu AKP iktidarının  bilimden ve 
mühendislikten uzak “tek tip” uygu-
lamalarının, piyasacı, Amerikancı ve 
gerici politikalarının kısaca  bütün alan-
larda tahribata yol açan bu genel ve yerel 
politikaların deşifre edilebilmesi amacıyla  
2008 yılı sonuna  kadar “AKP iktidarının  
meslek alanlarımıza ve mühendislerin hak 
ve çıkarları üzerinde yarattığı tahribat”ı 
sergileyen  bir etkinliğin yapılması için 

TMMOB 40. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU’NDA 
KABUL EDİLEN KARARLAR
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40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna 
görev verilmesine, 

16- Temel ilkesi örgütsel bağımsızlık 
olan TMMOB ve bağlı odaları, her türlü 
etkinliği düzenlerken, bu etkinliklerini 
öncelikle öz kaynakları ile finanse eder-
ler. Etkinliklerin düzenlenmesi sırasında 
öz kaynakların yetmemesi durumunda 
odalar arası işbirliği olanakları araştırı-
lır. Yukarıdaki şartların sağlanamaması 
durumunda etkinliğin düzenlenmesi 
sırasında maddi destek alınması duru-
munda alınan maddi destek TMMOB 
ve bağlı odaların örgütsel bağımsızlığını 
ve kimliğini zedelemeyecek biçiminde 
kullanılmalıdır. Birliğimizin ve bağlı oda-
ların düzenleyeceği her türlü bilimsel ve 
teknik etkinliklerde destek ve sponsorluk 
uygulama usul ve esaslarının odalarımızın 
görüş ve önerileri alınarak belirlenmesi 
için 40. Dönem TMMOB Yönetim Ku-
ruluna yetki verilmesine,

17- a) Doğal kaynaklarımızın bilime, 
tekniğe ve mühendisliğe aykırı bir şe-
kilde işletilerek yağmalanmasına, doğal 
varlıklarımızın yönetiminde toplumsal ve 
kamusal yararın yerine özelleştirme, ya-
bancılaştırma ve tahrip ederek yok etme 
süreçlerinin önünün açılmasına, çevre-
nin, tarihi değerlerin ve kültürel mirasın 
yerli ve yabancı şirketlerin kar hırslarına 
terk edilmesine neden olan karar ve uy-
gulamalar içindeki belirleyici konumları 
nedeni ile ve bu arada mühendislerin, 
mimarların ve şehir plancılarının hak 
ve çıkarlarına aykırı politika ve girişim-
lerin de adeta destekleyicisi konumunda 
bulunan, 60.Cumhuriyet Hükümeti’nin, 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Metalurji 
Mühendisi Hilmi GÜLER’in, Bayındırlık 
ve İskan Bakanı, İnşaat Mühendisi Na-
fiz ÖZAK’ın, Ulaştırma Bakanı, Gemi 
Mühendisi Binali Yıldırım’ın, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı, Makine Mühendisi Zafer 
ÇAĞLAYAN’ın, Çevre ve Orman Baka-
nı, İnşaat Mühendisi Veysel Eroğlu’nun 
29 Mayıs – 01 Haziran 2008 tarihlerinde, 
Ankara’da toplanan TMMOB 40.Olağan 
Genel Kurulu’nda, kınanmalarına ve tüm 
bu politika ve uygulamaları nedeni ile 
kamuoyunda teşhir edilmelerine; 

b) 60. Cumhuriyet Hükümeti’nin 

mühendis kökenli Bakanlarından, Me-
talurji Mühendisi Hilmi Güler (Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı), İnşaat Mü-
hendisi Faruk Nafiz Özak (Bayındırlık ve 
İskan Bakanı), Gemi Mühendisi Binali 
Yıldırım (Ulaştırma Bakanı), Makina Mü-
hendisi Mehmet Zafer Çağlayan (Sanayi 
ve Ticaret Bakanı) ve İnşaat Mühendisi 
Veysel Eroğlu  (Çevre ve Orman Bakanı) 
Bakanlık görevlerini yürütürken, doğal 
kaynaklarımızın ve doğal varlıklarımızın 
korunması, geliştirilmesi ve bu alanda ka-
musal ve toplumsal yararın öne çıkarılma-
sı yerine, bilime, tekniğe, mühendisliğin 
evrensel ilke ve doğrularına ve meslek eti-
ğine aykırı uygulamaları ile doğal kaynak-
larımızın yönetimi ve işletiminde, doğal 
varlıklarımızın, çevrenin, tarihi değerlerin 
ve kültürel mirasın korunması, geliştiril-
mesi ve gelecek kuşaklara taşınması sü-
reçlerinde, tam anlamı ile bir yağma ve 
tahrip etme döneminin önünü açan karar 
ve uygulamaların öznesi olmuşlardır. Bu 
noktada ve konumda bulunan, yukarıda 
isimleri ve meslekleri belirtilen mühendis 
kökenli Bakanların, TMMOB Yasası ve 
TMMOB’nin ilgili Yönetmelikleri gere-
ğince, üyesi bulundukları Oda’ların Onur 
Kurulları’na, ODA’LARINDAN İHRAÇ 
talebi ile sevk edilmeleri hususunda 40. 
Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna 
görev verilmesine, 

18- Nükleer lobilerin baskıları sonucu 
çıkarılan Nükleer Enerji Yasası, belirli 
birkaç şirkete nükleer santral kurdu-
rulmasının hukuki zeminini yaratma 
amacındadır. Dünyanın vazgeçtiği, kaza 
riskleri taşıyan, atık sorununun ciddi 
tehlikeler barındırdığı, dışa bağımlı ve 
nükleer lobilerin çıkarına olan nükleer 
santralin ülkemizde kurulmasına karşı  
TMMOB’nin  bu konuda öncülük görevi-
ni üstlenmesine dair çalışmalar yapılması 
hususunda 40. Dönem TMMOB Yönetim 
Kuruluna görev verilmesine, 

19- “Özelleştirmeler AKP iktidarı döne-
minde de talan anlayışı ile hızla devam 
etmektedir. Dünya Bankasının talepleri 
doğrultusunda insan için zorunlu yaşamsal 
vazgeçilmez nitelikteki bir kullanım aracı 
olan suyun özelleştirilmesi de gündemleş-
tirilmektedir. Akarsuların satışını, havza 

kullanım haklarının sermayeye devrini 
sağlayacak yasal düzenlemelere yönelik 
hazırlıklar yapılmaktadır. İngiltere, Fransa, 
Latin Amerika ülkelerinde yapılan suyun 
özelleştirilmesi yoksul halk kesimleri için 
yıkıcı sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

Dünya Su Konseyi tarafından 
düzenlenecek olan 5. Dünya Su Forumu 
16-22 Mart 2009 tarihinde İstanbul‘da 
toplanacaktır. Dünya Su Forumu‘nda 
Küresel Su Politikaları tartışılacaktır. 
Dolayısıyla Küresel Su politikalarının 
temsilcileri kadar bu politikalara 
muhalefet eden çok sayıda örgüt temsil-
cisi de İstanbul‘a gelecektir.

Dünya Su Forumu için hazırlıklara 
başlamak, Foruma seçenek olacak 
karşıt organizasyonlar oluşturmak, 
küresel su güçlerine muhalefet eden 
uluslararası güçleri bir araya getirmede, 
suyun özelleştirilmesine yönelik her 
türlü politikalara karşı, sendikalar, mes-
lek örgütleri ve demokratik örgütleriyle 
ortak organizasyonlar oluşturulmasında 
TMMOB’nin öncü bir görev üstlenerek 
bu yönde çalışmalar yapılması hususunda 
40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna 
görev verilmesine, 

20- “Mevcut maden yasası”, incelendiğin-
de her ne pahasına olursa olsun maden-
cilik yapılmasını öngören, sadece üretimi 
önceleyen, çevre ve doğayı gözetmeden 
insanı merkezine almayan bir yaklaşımla 
madencilik için tüm tarihi doğal kültürel 
zenginliklerimizin göz ardı edildiği, iş gü-
venliği, işçi sağlığı ve çevre sağlığı ile ilgili  
önlemlerin yer almadığı  bir yasadır.

Uluslararası sermayenin ülkemizi açık 
pazar olarak hızlıca kullanması, başka bir 
deyişle yapılan düzenlemelerle yağmanın 
önünün açılması, ülke gündeminde yoğun 
olarak altın madeni aranması ve üretil-
mesinin; ya işletme teknolojisi ve çevre 
ya da ekonomik boyutuyla gündeme gel-
mesine neden olmuştur. Altın arama ve 
üretilme işlemlerinin olduğu bölgelerde 
de insanımızın yoğun ve haklı direnişleri  
ortaya çıkmıştır. 

Madenlerin gerçek sahibi bu ülkenin 
halklarıdır. Maden kaynaklarımız, 
toplumun ihtiyaçlarını gören, bilim ve 
akla uygun yöntemlerle işletilen, insanı, 
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çevreyi ve doğayı merkezine alan yak-
laşımla değerlendirilmelidir ilkesiyle, 
TMMOB’nin bu talan yasası başta olmak 
üzere, siyanürlü altın işletmeciliğine karşı 
durması,  yerellerde geliştirilen direnişler-
de  yerini alması yönünde gereken tüm 
çalışmaları önümüzdeki dönem hayata 
geçirme mücadelesine devam etmesi 
yönünde 40. Dönem TMMOB Yönetim 
Kuruluna görev verilmesine, 

21- TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Ku-
rullarında “kadın üyeler çalışma grupla-
rı” oluşturulması talebiyle verilen önerge 
ile “Ülkemiz kadınları toplumumuzun 
yaşadığı yoksulluk, baskı koşullarını en 
ağır biçimiyle hissetmektedir. Ekonomik 
krizde en kolay işini kaybeden kadınları-
mız, yeri gelince eve kapatılmakta, yeri 
gelince yedek işgücü olarak emek gücüne 
alternatif olarak kullanılmakta, ırkçı şo-
ven politikanın acı sonuçlarını en vahim 
şekilde hissederek. gelenek-görenek, dini 
gerekçelerle baskı altında tutularak ikinci 
sınıf insan olarak değerlendirilmektedir. 

TMMOB, kadına cinsiyetinden kaynaklı 
olarak uygulanan her türlü olumsuz 
davranış ve politikalara karşı mücadele 
etmeli, kadının desteklenmesi anlamında 
pozitif ayrımcı politikalara destek olmalı 
ve bu amaçlarla çalışacak bir komisyon 
oluşturulması ve İl/İlçe Koordinasyon Ku-
rullarında da benzer çalışmalar yapmak 
üzere Kadın Üyeler Çalışma Grupları 
oluşturulması hususunda çalışma yapmak 
üzere 40. Dönem TMMOB Yönetim Ku-
ruluna görev verilmesine, 

22- “Ülkemiz Türk, Kürt, Ermeni, Laz, 
Gürcü, Çerkez farklı etnik kimliklerin var 
olduğu çok kültürlü bir coğrafyadır. Bu 
coğrafyada kanayan bir yara haline dö-
nüşen Kürt sorununun çözümünde şiddet 
politikaları uygulanmakta, son otuz yıldır 
barışçı çözüm yerine askeri yöntemde ısrar 
edilerek 40 bin cana ve 300 milyar dolar 
kayba neden olunmuştur. Kürt sorunu 
halkların kardeşliği eşitlik temelinde 
demokratik ve barışçıl  çözümlerle ele 
alınmalıdır.

Kürt sorununun demokratik ve barışçıl 
perspektifle çözümünden yana oldu-
ğumuzu, can ve ekonomik kayıpların 
olmamasını, ülke kaynaklarının halkın 

yaşam standardının iyileştirilmesinde kul-
lanılmasını belirterek barışın sağlanması 
için çaba gösterilmesine ve bu konuda 
çalışmalar üzere 40. Dönem TMMOB 
Yönetim Kuruluna görev verilmesine, 

23- MTA Genel Müdürlüğü bünyesinde 
kurulan; yerbilimlerinin tüm evrelerine, 
binlerce yıl önce Anadolu’da  yaşamın, 
mamutlar dahil olmak üzere dünyanın 
geçmişine, evrime ışık tutan yüzlerce 
canlıya ait  fosillerin maden ve mineral 
örneklerinin saklandığı, korunduğu, 
bunların içindeki en seçkin örneklerin 
uluslararası standartlara uygun, bilimsel 
ve eğitsel şekilde sergilendiği, Türkiye’nin 
en zengin “doğa müzesi” olan Tabiat Ta-
rihi Müzesinin, 1 Temmuz 2005 yılından 
bu güne inşa problemleri gerekçe gösteri-
lerek  kapalı tutulması ve açılmasına dair 
herhangi bir çalışma yapılmaması nede-
niyle ilgili tüm mühendislik öğrencileri, 
mühendisler, teknik elemanlar ve tüm 
kamu için eğitici, öğretici bir laboratuar 
özelliği taşıyan müzenin tekrar toplumun 
hizmetine açılması hususunda 40. Dönem 
TMMOB Yönetim Kurulunun girişimde 
bulunmasına, 

24- TMMOB mücadelesinde yaşamını 
yitiren Harun Karadeniz, Zeki Erginbay, 
Akın Özdemir, Teoman Öztürk, Hasan 
Balıkçı, Suat Sezai Gürü gibi öncü in-
sanlarımızın anısını yaşatmak ve geleceğe 
aktarmak üzere kitap ve CD gibi belgesel 
materyalin hazırlanması için  40. Dönem 
Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, 

25- Tersanelerden başlayarak tüm iş 
kollarında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
yaşama geçirilmesi için bir dizi tedbirlerin 
alınması için;

a- TMMOB; tüm iş kollarında yurttaş-
larımızın hayatlarını kaybetmesine, yara-
lanmalarına, sakat kalmalarına mesleki 
hastalıklara yakalanmasına neden olan, 
iş güvenliksizlik ortamının ve süreçlerinin 
karşısındadır.

b- Özellikle son bir yılda daha bir günde-
mimize giren, en köklü iş kollarımızdan 
gemi iş kolunda, tersanelerde yaşanan  
ölümlü, yaralanmaları, sakat bırakan iş 
kazalarının yaşanmaması için öncelikle 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığını 
iş yasası ve bağlı yasal düzenlemeleri 

hakkıyla uygulaması için sorumlulukla-
rını almaya çağırır.

Denizcilik müsteşarlığını mevcut ve ya-
tırım halindeki tersanelerin, atölyelerin, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerine uy-
gun fiziki ve teknolojik olanakların hayata 
geçmesini sağlayacak yasal düzenlemeler 
yapmaya ve uygulamaya çağırır.

c- TMMOB; ağır ve tehlikeli iş kolların-
dan olan gemi iş kolunda gözlemlenen 
savruk disiplinsiz, plansız , programsız 
çalışma süreçlerine neden olan taşeron-
luk ve esnek çalışma sistemlerinin bu iş 
kolunda sona erdirilmesi için her türlü 
girişimde bulunur.

TMMOB; 4857 sayılı İş Yasası kapsa-
mında alt işverenlik uygulamalarının, 
işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması 
için esnek çalışma uğruna suistimal edil-
mesine karşı çıkar.

d- TMMOB; kamusal nitelikte yaşam 
savaşı veren işçi sağlığı ve iş güvenliği 
bakımından fiziksel ve teknik olanakları 
gelişkin, işçi sağlığı ve iş güvenliği kültür 
ve birikimine sahip Haliç ve Camialtı 
Tersaneleri’nin kamu eliyle yeniden can-
landırılmasını ve bu tersanelerin gemi iş 
koluna örnek oluşturmasının takipçisi 
olacaktır.

e- TMMOB; Haliç tersanelerinin, Tuzla 
tersanelerinin çarpık kentsel yıkım poli-
tika ve uygulamalarıyla tasfiye edilmesine 
karşı çıkacaktır. 

TMMOB; emperyalizmin, kendi gü-
dümünde kent devletleri oluşturmak 
için yürüttüğü politika ve uygulamalara 
bağlı olarak İstanbul’un, İzmir’in vb di-
ğer kentlerimizin üretimden kopartılarak 
finans, turizm ve hizmet sektörü ağırlıklı 
tüketimin pompalandığı kentler olmasına 
karşı çıkar.

f- TMMOB; 4857 sayılı İş yasasından 
farklı olarak “İş Sağlığı ve İş Güvenliği” 
adlandırmasını “İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği” olarak değiştirilmesini yasama 
organına önerir.

Gerekçe;

Sağlık, insan ve dolayısıyla işçiyi ilgilendi-
rir; güvenlik ise işin bütünüyle ilgilidir.

g- TMMOB; yurt sathına yayılan tersane 
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yatırımlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği 
kuralları çerçevesinde oluşturulmasını, 
görece sanayi deneyimi az illerimizden 
işçi sağlığı ve iş güvenliğinin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından 
daha özenli takip edilmesini talep eder.

h- TMMOB; başından beri çeşitli ge-
rekçelerle tersane yatırımına uygun bir 
yer olmadığını belirttiği, hukuk dışı bir 
biçimde oldu bittiyle yaşama geçirilmeye 
çalışılan Yalova –Altınova Tersaneler 
Bölgesinin, Tuzla Tersaneler Bölgesine, 
Haliç Tersanelerine seçenek olarak gös-
terilmesine karşı çıkar.

i- TMMOB; tersane bölgeleriyle birlikte 
tüm sanayi bölgelerinde çalışanlar için 
insani şartlara ve sosyal şartlara uygun 
lojmanlar, barınma, sosyal tesis olanakları 
sağlanmasını önerir.

Yukarıdaki ilkeler kapsamında işçi sağlığı 
ve iş güvenliği konusunda yapılan çalış-
maları geliştirmek, ilgili meslek örgütleri, 
demokratik kitle örgütleri, sendikalar, 
emekten yana örgütlerle ortak çalışma 
ve etkinlikler yapmak üzere 40. Dönem 

TMMOB Yönetim Kuruluna görev ve-
rilmesine, 

26- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu-
şundan bugüne değişime uğramış, eski 
ve yabancı kökenli sözcüklerin birçok 
alanda Türkçe boşluklar oluşturularak 
kullanmaya başlanılması, mühendislik 
mimarlık eğitiminde de halen bir çok 
değişimin ve sözcüğün yabancı kökenli 
ve/veya eski olduğu, her konuda yeni-
lenmenin günümüzde halen kullandığı-
mız birçok sözcüğün bugünkü Türkçe ile 
anlaşılması mümkün olmaması nedeniyle 
mühendislik mimarlık eğitim ve hizmet-
lerinde kullanılan yabancı kökenli ve 
eski Türkçeden kalan terimlerin yerine 
Türkçe terimlerin saptanması ve kulla-
nılmasının sağlanması için çalışma yapıl-
ması, bu konuda Üniversite ve Odalarla 
işbirliği ile çalışma başlatılmasına ilişkin 
40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna 
görev verilmesine, 

27- TMMOB Öğrenci Kurultayı ve 
öğrencilerin merkezi örgütlenme ihtiyacını 
giderecek bir yapının oluşturulmasına 
ilişkin çalışmalar yapmak üzere 40. 

Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna 
görev verilmesine,

28- TMMOB Denetim Yönetmeliğinin gü-
nün koşullarına uyarlanmak ve güncel hale 
getirilebilmek için 40. Dönem TMMOB 
Yönetim Kurulu’na, bir komisyon kuru-
larak 41. Olağan Genel Kuruluna kadar 
çalışma yapması için görev verilmesine,

29- Geçen dönem yoğunluğu nedeniyle 
üzerinde tartışılamayan meslek ilkeleri 
ve mesleki davranış ilkelerini bu dönem 
incelemek üzere TMMOB’nin tüm birim-
lerinde tartışılmaya açılması konusunda 
40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna 
görev verilmesine,

30- Kamu kurumlarında çalışan ve 
TMMOB’ye bağlı oda delegelerinin 
TMMOB ve odaların genel kurullarına 
görevli olarak katılıp katılamayacakları 
hususunda hukuki yönden araştırma 
yapılması ve girişimlerde bulunulması hu-
susunda 40. Dönem TMMOB Yönetim 
Kurulu’na görev verilmesine, 

Karar verildi.
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Türkiye’de emperyalizmin ve egemen sınıfların taşeronu 
AKP Hükümeti, kapitalist küreselleşme ve neo-liberal 
politikalar ekseninde, her alanda özelleştirme, kuralsızlaş-
tırma ve piyasalaştırmayı uygulamakta, dışa bağımlı yapıyı 
pekiştirmektedir.

Ülkemizde sınai yatırımlar durmuş, KOBİ’lerin önemli bir 
kısmı pazardan çekilmiş, işsizlik kronik bir sorun haline 
gelmiştir. Ülkemizi IMF’ye teslim edenler, meslektaşlarımızı 
işsizliğe, düşük ücrete, meslek alanı dışında çalışmaya ve 
beyin göçüne zorlamaktadırlar.

İstihdam verileri büyük olumsuzluklar taşımaktadır. İşsizlik 
oranı gayri resmi rakamlara göre %20’leri bulmuştur. Özel-
likle sanayi yatırımları çok sınırlı kaldığından yeni istihdam 
alanları açılamamaktadır. Verimlilik artışı senaryosu ile iş-
gücü sömürüsü katmerleşmiştir. Genç işsizliğinin tırmandığı 
ülkemizde, nüfusun yarısını oluşturan kadınlar, sınırlı ölçüde 
katıldıkları istihdam alanından uzaklaştırılarak evlerine ka-
patılmaktadır. Yeni yayınlanan istihdam paketi ile gençlere 
iş bulma adı altında yaş grupları arasında yer değiştirme 
yapılacak, 30 yaş üstü işsizlik artırılacak, böylece sermayeye 
ucuz iş gücü temin edilmiş olacaktır.

Yıllardan beri izlenen ekonomik politikalar ülkemizi ucuz 
işgücü deposuna çevirmekte, her türlü sağlıksız ve güven-
liksiz koşullarda işçilerin çalıştırılmasına yol açmaktadır. Son 
yıllarda bu koşullarda çalışan tersanelerde, maden işletme-
lerinde ve benzeri pek çok işyerinde iş cinayetleri meydana 
gelmektedir.

Ülkemizde esnek üretime, doğal kaynakların kuralsız tü-
ketimine, kamu varlıklarının satışına, katma değeri düşük 
üretime dayalı bir büyüme masalı halkımıza anlatılmakta-
dır. Ayrıca söz konusu büyüme oranları ile bugünkü Avrupa 
Birliği kişi başına gelir ortalamasının yarısına, ancak 2050 
yılında varılabilecektir.

Suni anayasa tartışmaları ile laik, demokratik, sosyal hukuk 
devletine dayalı, eşitlikçi bir anayasa yerine, toplumsal uzla-
şı aranmaksızın türbanla örtülmüş piyasa usulü bir anayasa 
halkımıza dayatılmaktadır. 

Toplumumuz bugün cemaat ve tarikat yapıları eliyle gerici 
düşüncelerin etkisi altına alınmaktadır. 12 Eylül ile başlayan 
bu gericileşme dalgası AKP iktidarına yaslanarak güç kazan-
makta, etkinliğini arttırmaktadır. Bu siyasetin simgesi haline 
gelen türban, toplumun muhafazakâr bir yaşam biçiminin 
baskısı altına alınmasının, özgürlüklerin tehdit edilmesinin, 

Halkımıza;

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 40.Genel 
Kurulu, küresel sermayenin yeni bir dünya krizine girmekte 
olduğu, kapitalizmin kural tanımaz uygulamaları sonucu dün-
yamızın hızla doğal dengesini kaybettiği, küresel ısınmanın 
tüm canlıları yok edebilecek düzeylere yükselme eğilimi 
taşıdığı günlerde yapıldı.

1980’li yıllardan bu yana dünyamız küreselleşme adı altında 
yeniden yapılandırılmaktadır. Küresel sermaye, dünyadaki 
tüm ekonomik yapıları hegemonyası altına almakta, IMF ve 
Dünya Bankası gibi kurumlar aracılığı ile kendi programlarını 
gelişmekte olan ülkelere dayatmaktadır. Küresel gelirin %55’i 
nüfusun sadece %5’i tarafından gasp edilmektedir. Bu durum 
gelir dağılımı uçurumunu daha da derinleştirmektedir.

Sermaye, yeni yatırımlar yapmak yerine, özelleştirmeler 
sonucu hazır bir pazar olan kamu işletmelerine ve kamu ta-
rafından sağlanan hizmetlere el koymakta, ancak uygulanan 
bu politikalar pazarın daralmasının önüne geçememekte ve 
yeni bir dünya krizinin başladığı artık herkes tarafından kabul 
edilmektedir. Geçtiğimiz aylarda ABD’de konut kredilerinde 
başlayan kriz, petrol ve gıda krizi ile birlikte yayılmaktadır. 

Tek kutuplu dünyamızda jandarmalığa soyunan ABD, özel-
likle enerji kaynakları üzerinde hegemonya sağlamak için 
dünya halklarına saldırılarını artırarak sürdürmektedir. Bu 
emperyalist politikalar, Afganistan ve Irak’ta işgaller, Lübnan 
ve İran’da ise askeri saldırı politikaları olarak sergilenmek-
tedir. Her ekonomik bunalım ABD ve AB güçlerini perva-
sızlaştırmakta, saldırganlaştırmaktadır. Emperyalizm sadece 
finansman ve ekonomik gücü ile değil, askeri gücü ile de 
egemenlik alanlarını genişletmektedir.

ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesiyle gündeme getirdiği ken-
dine bağlı kukla ve ılımlı İslam’ın iktidar olduğu devletler 
oluşturma çabaları ülkemizi de büyük bir çatışmanın içine 
yuvarlamaktadır.

Türkiye kapitalist küreselleşmeye eklemlenme doğrultusun-
da bir değişim süreci yaşamaktadır. Ekonomiden siyasete ve 
gündelik hayata kadar her şey sermayenin yeni düzenine uy-
gun olarak yeniden düzenlenmektedir. 12 Eylül ve ANAP 
ile başlayan ve bugüne kesintisiz süren bu değişimin son ve 
en güçlü aktörü ise AKP’dir. AKP, emperyalist odaklardan 
aldığı güçle, “üsttekilere han hamam, alttakilere din iman” 
politikaları ile iktidarını kamusal alanda ve gündelik hayat 
içerisinde giderek yerleştirmektedir.

TMMOB 40. OLAĞAN 
GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

(29 Mayıs - 1 Haziran 2008 ANKARA)
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özellikle kadınların toplumsal yaşamdan tecrit edilmesinin 
bir unsuru haline gelmiştir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasaları ile ça-
lışanların kazanılmış hakları budanmakta, Sağlık ve eğitim 
piyasanın insafına terk edilmektedir.

Sıcak paraya dayanan ekonomimiz gittikçe büyüyen cari açığı, 
dışa bağımlılığı ve 500 milyar dolara yaklaşan iç ve dış borçları 
ile toplumu hızlı bir çöküşe sürüklemektedir.

AKP iktidarı toplam yatırımlar içinde bütçeden GAP’a ancak 
%7 kaynak ayırmış, tarımın yatırımlar içindeki payını %33’ten 
%8’e, sulama yatırımlarının tarım içindeki payını ise %29’dan 
%7’ye indirmiştir. Şu anda büyük bir kuraklığın hüküm sür-
mekte olduğu Güneydoğu Bölgesinde, GAP’a adeta bir çivi 
bile çakmayan AKP iktidarının bugün eylem planı açıklıyor 
olması, bölge halkına yönelik bir siyasi manüplasyondur. Si-
yasi iktidar köylümüzü çok uluslu şirketlerin marabası haline 
indirgemiş, üreticinin alınterinin karşılığını almasını, aracı 
ve tefeciyi zenginleştirerek tüketicinin uygun fiyatla gıdaya 
erişimini engellemiştir.

Ülkemizin su kaynakları hızlı nüfus artışı, çarpık sanayileşme 
ve endüstriyel tarım ile kirlilik unsurlarının baskıları altında-
dır. Havzalarımız kurumsal, yasal, yönetsel ve sosyo-ekono-
mik unsurlar ile birlikte, planlama/karar verme sürecinden 
uzak bir anlayış ile piyasalaştırılmaya çalışılmaktadır. Esas 
olarak bugün çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yaşa-
nan su sorunlarının temelinde yanlış ve eksik, yönetim ve 
politikalar yatmaktadır.

Türkiye’nin en temel sorunlarından biri olan Kürt sorunu 
ekonomik, toplumsal, kültürel, tarihsel, siyasal ve sosyal 
boyutları olan bir sorundur. Bu sorunun demokratik yollarla 
çözülemeyişi, askeri yöntemlerin sürdürülmesi, demokrasi-
nin Türkiye’de tüm kurum ve kurullarıyla köklü bir şekilde 
yerleşmesinin önünde engeldir. Siyasi erkin yaygınlaştırdığı 
çözümsüzlük ülke kaynaklarını tüketmekte, ülkenin gelecek-
teki ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişimini ipotek 
altına almaktadır. 

1980 öncesi ve sonrası dönemde gerçekleşen faşist saldırı 
ve katliamların derin acısını yaşamış olan halkımız, yakın 
dönemde gerçekleşen bombalı, silahlı, bıçaklı saldırı, suikast 
ve katliamlar ile bir kez daha sarsılmıştır. Özellikle Hrant 
Dink’e sıkılan kurşun Türkiye’de eşit ve özgür yaşamak 
isteyen, tek tip olmayı reddeden, buna karşı mücadele eden 
bütün insanları hedef almıştır.

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde İstanbul’u 
sıkıyönetim alanına çeviren, vatandaşlarına polis terörü uy-
gulatan siyasal iktidar; emek meslek örgütlerine ve toplumsal 
muhalefet güçlerine saldırılarını sürdürmektedir. 

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu, emperyalizme karşı 
başka bir dünya kurma mücadelesinin içinde olduğunu 

vurgulamaya kararlıdır. 

Genel Kurulumuz, ülkemizin emekten ve halktan yana güç-
lerinin kararlılığını, mücadele azmini, birlik ve dayanışma 
bayrağını yükseltme iradesinin önemini bir kez daha dile 
getirmektedir. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği;

- Ülkemizin tüm varlıklarının özel sermaye istismarından 
kurtarılarak özelleştirmelerin durdurulması, özelleştirilen 
halka ait varlıkların kamulaştırılması ve kamu kuruluşlarının 
yeniden güçlendirilmesi için,

- Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ile kamu hizmeti 
alanlarının piyasalaştırılarak yabancı sermayenin istilasına 
açılmasına karşı çıkmak için,

- Toplumsal gönencimizin arttırılmasına yönelik ulusal, 
bölgesel ve kentsel düzeyde planlı ve kamusal bir ekonomi 
politikası doğrultusunda, kamusal kaynaklara dayalı ve planlı 
modeli esas alan istihdam odaklı sanayileşme ve kalkınma 
için,

- Dünya Bankası, IMF, AB ve benzeri kuruluşların dayattık-
ları, yerli işbirlikçilerin uyguladıkları “yapısal uyum ve istikrar 
programları”nı reddederek, emeğin iradesini egemen kılan 
ekonomik ve toplumsal politikaların üretilmesi için,

- Ülkemize dayatılan dışa bağımlı enerji politikalarının 
terk edilmesi, yenilenebilir, yerli enerji kaynaklarına ve 
hidroelektrik esaslı santrallere öncelik veren tüm yatırım ve 
düzenlemelerin kamu tarafından yapılması için,

- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasında sürdürü-
lebilir enerji ve kalkınma modeli izlenmesi ve “kirlet bedelini 
öde” politikasının tamamen terk edilmesi için,

- Standart dışı ve enerji yoğun teknolojilerin ithal edilmesinin 
önlenmesi, mevcut tesislerde enerji verimliliğini artıracak, 
çevreyi koruyacak, çevre dostu teknolojiler uygulanması 
için,

- Nükleer enerji santralleri ile yabancılara imtiyaz tanıyan ma-
den aramalarından vazgeçilmesi ve ulusal kaynaklara dayalı, 
maden arama, işletme ve enerji politikası izlenmesi için, 

- Madenlerimizin, jeotermal kaynaklarımızın, kıyı ve orman-
larımızın yerli ve yabancı sermaye tarafından yağmalanmasına 
karşı çıkmak için,

- Üniversitelerde özerk ve katılımcı bir eğitim ortamı sağ-
lanması için,

- Eğitimde öğrencileri müşteri olarak gören girişimlere ve 
eğitim hizmetlerini bütünüyle bir pazar haline getirme çalış-
malarına karşı durarak; ilköğretimden üniversiteye parasız, 
eşit, bilimsel, demokratik ve fırsat eşitliğine dayalı anadilde 
eğitim için,
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- Mimarlık, mühendislik, şehir planlamacılığı eğitim ve 
öğretim programlarının çağdaş teknolojiye ve bilim politi-
kalarına uygun olarak emekten ve halktan yana yeniden 
düzenlenmesi için, 

- Sağlık ve eğitimin temel insan hakları olduğunu esas alarak, 
her türlü özelleştirmeye son verilmesi, yeni sağlık ve güven-
lik yasasının çalışan lehine ve kamu yararına düzenlenmesi 
için,

- 12 Eylül Anayasası ile gasp edilen grevli, toplu sözleşmeli 
sendikalaşma hakkının bütün çalışanlara yeniden tanınması 
için,

- Kapitalizmin emeği baskı altına alan stratejilerine karşı, 
istihdamın bir hak olarak tanınması, artırılması ve çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi için,

- İş sağlığı ve güvenliği konusunda acilen yasal ve idari ön-
lemlerin alınması için,

- Başta düşünce ve örgütlenme özgürlüğü olmak üzere tüm 
demokratik hak ve özgürlüklerin, demokrasinin önündeki 
engellerin kaldırılması için, 

- Meslek alanlarımızı yakından ilgilendiren Yabancılar Yasa 
tasarısına ve mesleki düzenlemeler adı altında TMMOB’nin 
yetkilerine yapılacak her türlü saldırıya karşı çıkmak için,

- 1 Mayısları özgürce 1 Mayıs alanlarında tüm emek ve meslek 
örgütleri ile birlikte kutlamak için,

- Saldırı ve katliamların ardındaki gerici-faşist çete tipi 
örgütlenmelerin her türlü bağlantıları ile ortaya çıkarılması 
ve sorumlularının adalete hesap vermesinin ve hukukun 
üstünlüğünün sağlanması için,

- Toplumsal ilişkilerde tehlikeli bir şekilde gelişmekte olan 
“linç kültürü” ve “darbe çığırtkanlığı”nın önlenmesi için,

- 12 Eylül Faşist Cuntasının hazırladığı mevcut Anayasa ve 
AKP tarafından hazırlanan yeni Anayasa Taslağı yerine, 
tüm toplumsal ve siyasi oluşumların katılımının sağlandığı, 
eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik yeni bir Anayasa yapıl-
ması için,

- Yeniden düzenlenen ihale yasasının giderek yozlaştırılma-
sına, rant ve talana açılmasına karşı çıkmak için,

- Özel sektöre tahsis belgesi ile verilen hidroelektrik santral 
projelerinin çoğunluğu doğanın tahribatına yönelik unsurlar 
içerdiğinden bunların iptal edilmesi için, 

- Karayollarına ağır bir yatırım gerektiren duble yolların 
ulaşım politikasında tek çözüm olarak sunulmasına karşı 
çıkmak için,

- Bir deprem ülkesi olan ülkemizde deprem gerçeği siyasi 
iktidarlarca umursanmamakta ve kabul edilmemektedir, 
Ulusal Deprem Konseyi dağıtılmıştır. Deprem gerçeğini 

sürekli gündemde tutmaya yönelik çalışmaları etkin olarak 
yapmak için, 

- Siyasi iktidarın TOKİ öncülüğünde halka konut yapma adı 
altında sunduğu projelerin, zamanla rant sağlamaya dönüş-
mesine karşı çıkmak için,

- Kentsel mekanın, toplumsal yarar ve kullanım değeri ilkesi 
etrafında üretilmesi-paylaşılması, ve doğal-kültürel varlıkla-
rın koruma-kullanma dengesi içerisinde yaşatılması için,

- Kentsel dönüşüm projeleri ile rant çevrelerine çıkar alanları 
açılmasına karşı çıkmak için,

- Kadına yönelik şiddeti ve toplumsal hayatın her nokta-
sında cinsiyet ayrımcılığını önlemek, politik, ekonomik ve 
kültürel alanda pozitif ayrımcılığı desteklemek, TMMOB 
örgütlülüğü içinde kadın örgütlenmesini geliştirmek, tüm 
emekçi kadınların mücadelelerinin yanında olmak-birlikte 
mücadele etmek için,

- Tarım arazilerinin yok olmasına, kirlenmesine, genetik to-
hum ve gıdaların ülkemize sokulmasına, çiftçimizi üretimden, 
tarlasından koparan işsiz, yoksul bırakan politikalara karşı 
durmak için,

- GAP Projesi kapsamındaki sulama projelerinin IMF ve 
Dünya Bankası dayatmalarına karşı çıkılarak hızla bitirilmesi 
ve bölgedeki halkın yararına gerçek bir toprak reformuna 
gidilmesi için,

- Yabancılara karşılıklılık ilkesi gözetilmeksizin yapılacak 
toprak satışlarına karşı çıkmak için,

- Dünya Bankası’nın baskıları ile suyun özelleştirilmesine 
karşı çıkmak, suyun, özellikle temiz suyun bir hak olduğunu 
vurgulamak için,

- Bir yandan küresel ısınma, diğer yandan suyun sanayide 
hatalı kullanımı ve çarpık kentleşme olmak üzere, su kaynak-
larının kirlenmesine ve yok edilmesine karşı çıkmak için,

- Su ve suya bağlı hizmetlerde çevre ve insan esas alınarak 
suyun mülkiyeti ve hizmetlerinin kamuda kalmasının sağlan-
ması amacı ile 2009 yılında yapılacak Alternatif Dünya Su 
Forumu çalışmalarına katkı sağlamak için,

- Ülkemizin ırkçı şoven yaklaşımlar temelinde kamplaştırıl-
masına karşı çıkmak, Kürt sorununu çözmek için; bir arada 
kardeşçe yaşamı, barış, demokrasi ve halkların kardeşliğini 
savunmak ve demokratik yaklaşımları egemen kılmak için,

- Emperyalizmin savaş ve işgal politikalarına hayır demek, 
ABD’nin, İncirlik başta olmak üzere savaşa lojistik destek 
olan üsleri, limanları ve nükleer başlıkları ile ülkemizi derhal 
terk etmesi için,

- AB müzakere sürecinde, AB yetkililerinin ülkemize yaptık-
ları hukuk dışı müdahalelerine karşı çıkmak için,
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- Emeğin Avrupa’sı için mücadele eden emek ve meslek ör-
gütlerinin, siyasal ve toplumsal hareketlerin katıldığı 2010 
yılında ülkemizde yapılacak olan Avrupa Sosyal Forumuna 
katkı sağlamak için,

- Hasankeyf’te, Bergama’da, Eşme’de, Belek’te, Kazdağla-
rı’nda, Fırtına Vadisi’nde, Munzur’da, Sinop’ta, Aloinoi’de, 
Efem çukurunda ülkemizin tarihi, kültürel, doğal ve tarımsal 
varlıklarını yok edenlere, doğanın tahribine zemin hazırla-
yanlara dur demek için,

- “Gençlik geleceğimizdir” şiarını her zaman her alanda 
daha güçlü haykırmak ve gençliğe pozitif ayrımcılığı yaşama 
geçirmek için, 

- Eşitlikçi bir toplum yaratma mücadelemizde, özgürlükle-
rimizi savunmak, gündelik hayatın her alanını kuşatmaya 
çalışan gerici ablukaya karşı mücadele etmek için, 

- Kendi örgütlü özgücümüze dayanarak, bütün emek ve 
demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesi ile küresel ka-

pitalizmin ve onun temsilcisi AKP’nin saldırılarına karşı 
durabilmek için,

- Üreterek büyüyen ve paylaşarak gelişen bir ülkede insanca 
ve barış içinde yaşamak için,

- Birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme ilkesini 
yaşama geçirmek için,

Önümüzdeki dönemde de, Odaları ve üyeleriyle birlikte ça-
lışma, birlikte uygulama ilkesiyle ülkemizdeki ve dünyadaki 
emek güçleriyle dayanışma içinde, bağımsızlıkçı, eşitlikçi ve 
özgürlükçü bir Türkiye ve Dünya için çalışmalarını sürdü-
recektir.

Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, ekonomik, politik ve 
kültürel tüm örgütlerinden bağımsız, “Bir Başka Dünya, Bir 
Başka Türkiye Mümkün”dür.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ.

YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 29 Mayıs-1 
Haziran 2008 tarihlerinde Ankara’da yapılan Genel Ku-
rulu sonucunda belirlenen Yönetim Kurulu, 14 Haziran 
Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk toplantısında görev 
dağılımını yaptı. 

Görev dağılımı sonucu, 38. ve 39. Dönem’de Yönetim 
Kurulu Başkanlığını yürüten Makina Mühendisleri Odası 

TMMOB 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU 
GÖREV DAĞILIMI YAPTI

Temsilcisi Mehmet Soğancı yeniden başkanlığa seçildi. Yö-
netim Kurulu II. Başkanı Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Temsilcisi Nail Güler, Sayman İnşaat Mühendisleri 
Odası Temsilcisi Selçuk Uluata olurken, Yürütme Kurulu 
Üyeleri İlker Ertem (Maden Mühendisleri Odası), Sabri 
Orcan (Mimarlar Odası), Yaser Gündüz (Şehir Plancıları 
Odası)’den oluştu.
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Sosyal barış yerine gerginlik politikasını bir yönetimsel tarz ola-
rak benimseyen AKP İktidarı, gergin ortama her gün yenisini 
ekleyerek ülkeyi yönetmeye çalışmaktadır. Uzlaşı kültürüne sa-
hip olunmadığından, ortak aklın ortaya çıkması engellenmekte, 
sorunların çözümü yerine çözümsüzlük dayatılmaktadır. Milli 
iradeye tanınan mutlak haklılık, temsil edilen milletin felaketi 
olmaktadır. Parlamentodaki oy çokluğuna dayanılarak çıkarılan 
her yasada ama her yasada toplumsal uzlaşı aranmamaktadır. 
Bu yasalar, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğine göre, 
toplumu temsil eden demokratik yapıların görüşünün alınması 
zorunludur. Aksi halde bu yönetim anlayışının demokratik ol-
duğunu söylenemez. Bugün yaşadığımız da budur.

Siyasal iktidar, temel yasa yapmak yerine torba yasa adı al-
tında ilgili ilgisiz konularda yasa değişikliği yapmakta ve bu 
değişikliklerden toplumun haberi olmamaktadır. Bu torba 
yasaları emek-meslek örgütlerinin izlemesi dahi olanaklı ol-
mamaktadır. İki yıldan bu yana Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı bünyesinde kurulu bulunan Ulusal Konsey bileşenleri 
ile “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı” üzerinde çalışılmak-
tadır. Alt komitede yasa tasarısının son şekli verilmek üzere 
çalışmalar yapılırken “İstihdam Paketi” olarak bilinen torba 
yasanın içine iş sağlığı ve güvenliği konuları da derç edilmiş, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teşkilat kanununda 
yapılan değişiklik ile de iş güvenliği mühendislerinin eğitim 
ve sertifikaları da piyasaya açılmıştır. Bir kamusal hizmet daha 

piyasalaştırılmış ve Bakanlığın kendisinin bu yetkiyi nasıl kul-
lanacağı da yönetmeliğe bırakılmıştır. İsteyen istediği yerden 
iş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın alacaktır. İş sağlığı ve iş 
güvenliği çalışma hayatının önemli bir sorunu iken, iktidar 
piyasaya havale ederek sorunu çözmüştür (!). 

İktidar sorunu istihdam paketinde çözerken, İş Sağlığı ve Gü-
venliği Yasa Tasarısı çalışmalarına dâhil ettiği emek ve meslek 
örgütlerine haber vermemiş, niyetlerini gizlemiştir. Bakanlığın 
yetkilerinde yapılan değişiklik, TBMM Komisyon aşamasında 
dâhil edilerek örgütler atlatılmıştır. Her şeyden önce, etik 
olmayan yol ve yöntemlerle sosyal barışın sağlanamayacağı 
açıktır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan 
“Ulusal Konsey” fikri heyecanla karşılanmışken, sosyal taraf-
ların birlikte tartışıp çözüm üreteceği beklentisi, siyasal iktidar 
tarafından yok edilmiştir. Siyasal iktidarın demokratik anlayışla 
uyuşmayan “ben yaptım oldu bitti” anlayışı bu konudaki her 
türlü diyalog kapılarını kapatmıştır. 

Bu nedenle, TMMOB siyasal iktidarın demokrasi oyununda 
figüran olmayacağını açıklayarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa 
Tasarısı Komisyonundan çekilmiştir. 

TMMOB bu konuda da AKP iktidarını uyarmaktadır. 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB, SİYASAL İKTİDARIN SAMİMİYETSİZLİĞİ NEDENİYLE 
“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASA TASARISI” KOMİSYONUNDAN ÇEKİLDİ

TMMOB, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı Komisyonu’ndan çekildi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 13 Mayıs 2008 
tarihinde konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Türk 
Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay 
Gürsoy’un gözaltına alınması ile ilgili olarak, 3 Mayıs 2008 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gen-
çay Gürsoy’un, 2004 yılında Basın Kanunu’na muhalefetten 
açılan bir davadan dolayı, 4 yıldır ikamet etmekte olduğu 
İstanbul’da bulunamadığı iddia edilerek, Tabip Odası Genel 
Kurulu’na katılmak üzere geldiği Ankara’da sabah saat 05:
00’te kaldığı otelden gözaltına alınması kabul edilemez. 

Gençay Gürsoy’un 4 yıldır izine ulaşılamadığı iddia edilerek, 
sabaha karşı bir baskınla gözaltına alınması tam bir demokrasi 
ayıbıdır. Ülkemizin en önemli meslek örgütlerinden olan Türk 
Tabipleri Birliği’nin Başkanına yönelik bu demokrasi ayıbı bir 
önce düzeltilmelidir. Konuyla ilgili doğrudan sorumlu olan 
tüm yetkileri bu yanlışı bir an önce düzeltmeye çağırıyoruz. 

Siyasi iktidarın emek-meslek örgütlerine yönelik baskı po-
litikalarının devamı olan bu gözaltının, tam da 1 Mayıs’ın 
ertesine denk gelmesi, bu tür baskıların artacağının bir 
göstergesidir. Kendine gelince “demokrasi havarisi” kesilen 
AKP’nin, emek-meslek örgütlerine yönelik zorbaca, darbe 
günlerini hatırlatır uygulamalarını protesto ediyoruz.

Bu ülkenin özgürleşmesi, demokratikleşmesi için mücadele 
veren emek-meslek örgütlerini bu tür baskıların yıldırama-
yacağı bilinmelidir. 

TMMOB bütün örgütlü yapısı ile birlikte TTB ve TTB 
Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un ya-
nındadır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TTB MERKEZ KONSEYİ BAŞKANI GÜRSOY’UN 

DARBE GÜNLERİNİ HATIRLATIR ŞEKİLDE GÖZALTINA ALINMASI KABUL EDİLEMEZ
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Bugün Tuzla’da başkaldırı var, 
direniş var...

Tuzla tersanelerinde yaşa-
nan ölümlü “kazaların” son 
bulması ve insanca yaşama 
koşullarının sağlanması için Limter-İş Sendikası’nın bugün 
(16 Haziran 2008) başlattığı “Yaşam ve İnsanca Çalışma 
Hakkı” grevini tüm yüreğimizle destekliyoruz.

Tuzla tersanelerinde son bir yıl içinde yaşanan işçi ölümleri 
hiçbir biçimde “kaza” olarak nitelenemez. Sermayenin, dünya 
pazarında daha fazla pay kapma yarışı içinde gemi inşa sektörü 
üzerinde oynadıkları oyunlar, yasaları çiğneyerek işçi sağlığı 
ve iş güvenliğini ayaklar altına almalarına Siyasal İktidar 
bugüne kadar kulaklarını tıkamıştır. 

Siyasal İktidar, Tuzla’dan yükselen çığlığa kulak vermelidir.

Tuzla’da bilimin ve tekniğin ışığında, işçi sağlığı ve iş güven-
liği kurallarının tümüyle hakim kılındığı bir çalışma modeli 
hayata geçirilmelidir.

TMMOB, Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihindeki en bü-
yük isyan olan 15-16 Haziran olaylarının yıldönümünde bu 
kanlı oyuna son vermek için ilan edilen greve sonuna kadar 

Elektriğe en son Ocak ayı içinde yaklaşık yüzde 20 ora-
nında zam yapan hükümet 1 Temmuz’dan geçerli olmak 
üzere konutlarla ticarethanelerin kullandığı elektriğe yüz-
de 21, sanayi elektriğine de yüzde 22 oranında zam yaptı. 
Böylece 2008 yılı içinde elektrikteki fiyat artışı yüzde 42 
düzeylerine yükseldi.

AKP Hükümetinin elektrik enerjisi alanında 5 yıldır 
sürdürdüğü uygulamaların boyalı yüzü dökülmeye başla-
mıştır. Kamuya yatırım yaptırılmaması ve özel sektörün 
de yatırım yapmaması nedeniyle ülke enerji açığıyla karşı 
karşıya kalmakta, enerji açığının yükseldiği dönemde 
devreye alınan borsa sistemiyle sürekli elektrik fiyatları 
artmaktadır. Hükümet şimdi dağıtım ağlarını satarak, 
kendi iktidarını sürdürmeye yönelik olarak nakit para 
ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. Hükümetin yanlış 
enerji politikalarının bedelinin halktan çıkarılmasını kabul 
etmek mümkün değildir. Elektriğe yapılan bu zamların tüm 

destek verecek ve tersane işçilerinin 
yanında olacaktır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ürünlerin fiyatlarını artıracağı ve yine halka düşen faturayı 
kabartacağı açıktır. Kaldı ki son günlerde yapılan ve yapı-
lacağı söylenen zamlar bu acı gerçeğin habercisidir.

Bütün bu yapılan zamlara karşın, kamu emekçilerine yapı-
lan komik ücret artışları ve asgari ücretin yüzde 5 civarında 
kalması, hükümetin zenginin dostu, yoksulun düşmanı 
olduğunu, AKP’nin düzeninin zam düzeni olduğunu bir 
kez daha en açık şekilde göstermiştir.

TMMOB, halkı yoksullaştıran zamların derhal geri alın-
ması, emekçilerin yaşam düzeylerinin insanca yaşanacak 
bir düzeye getirilmesi için gerekli politikaların hayata 
geçirilmesi için emek ve demokrasi güçleriyle birlikte 
mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. 

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Limter-İş Sendikası’nın 16 Haziran 2008 tarihinde Tuzla tersa-
nelerinde başlattığı grevle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB’NİN YÜREĞİ TUZLA’DA...

TMMOB’NİN YÜREĞİ TUZLA’DA
SİYASAL İKTİDAR BUGÜN TUZLA’DAN
ÇIKAN ÇIĞLIĞA KULAK VERMELİDİR

AKP’NİN DÜZENİ; ZAM DÜZENİ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1 Temmuz 2008 tarihinden 
itibaren geçerli olacak elektrik fiyat artışlarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.



34 birlik haberleri
Mayıs-Haziran 2008/Sayı 120 35 

Mayıs-Haziran 2008/Sayı 120
birlik haberleri

Bu yıl Sivas katliamının 15.yılı.

Bundan tam 15 yıl önce, 2 Temmuz 1993 günü Sivas’ta Madımak Otel’de, aklını ve yüreğini güzel ve aydınlık bir ülkeye 
hasretmiş, aşkla insana, birliğe, kardeşliğe, aşka ve sevgiye, yeni bir dünyaya koşarken katledilen insanlarımızın aydınlık 
yüzleri gözlerimizin önünde. O gün Sivas’ta yaşananlar, dün yaşanmışcasına aklımızda.

Sivas katliamının Türkiye’nin aydınlığına, çağdaşlığına, demokrasiye, halkların kardeşliğine, eşitliğe, özgürlüğe ve bir arada 
yaşama kültürüne yapılan bir saldırı olarak gören TMMOB, her 2 Temmuz’da olduğu gibi, bu yıl da, işçilerle, kamu emek-
çileriyle, gençlerle, aydınlarla seslerini, ellerini, öfke ve bilinçlerini birleştirerek omuz omuz duracak.

O gün beynimizde yine Sivas’ta yanan o aydınlık yüzlerin ışığı olacak. O gün hep birlikte ve her şeye inat; “Başka Bir Yaşam, 
Başka Bir Türkiye, Başka Bir Dünya Mümkün” diyeceğiz. O gün yine dostlarımızla birlikte sesimizi yükselteceğiz:

“Sivas’ı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.”

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı  

SİVAS’I UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, 

UNUTTURMAYACAĞIZ

Sivas Katliamının 15. yılında, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı bir basın açıklaması yaptı.
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17-21 Eylül 2008’de İsveç-Malmö’de toplanacak olan 
Avrupa Sosyal Forumu hazırlıkları sürüyor.

Bu kapsamda 26-27 Nisan 2008’de Malmö’de toplanan 
ASF Program Çalışma Grubu toplantı raporunu yayım-
ladı.

Program Çalışma Grubu Toplantısı Malmö’deki NOC’un 
(Nordik Organizasyon Komitesi) merkezinin bulunduğu 
Kvarnby Halk Okulu’nda gerçekleşti.

Toplantıda 12 ülkeden 40’a yakın katılımcı hazır bulun-
du.

Toplantın ilk günü birleşme/merging sürecinin ilkeleriyle 
teknik işleyişi üzerine yoğunlaşıldı. Bu ilkelerin hem teknik 
hem de siyasal olduğuna vurgu yapılarak 31 Mayıs’ta sona 
erecek seminer-atölye önerme sürecinin beklenilmeden gö-
nüllü birleştirme sürecinin başlanılmasında uzlaşıldı.

Program çerçevesinde gerçekleşecek tematik bloklar ve se-
minerlerin sayısının dengeli olması, konuşmacı sayısının 
beşi aşmaması, cinsiyet dengesine ve Orta ve Doğu Av-
rupa’dan konuşmacı katılımına dikkat edilmesi gerekliliği 
vurgulandı. Seminerlerde konuşmacıların isimlerinden çok 
katılımcı örgütlerin isimlerine önem verilmesinin deneyim 
paylaşımına ve sosyal hareketler arasında ittifaklar kurul-
masına daha fazla imkân tanıyacak bir yöntem olacağının 
altı çizildi.

Avrupa’nın onlarca ülkesinden gelen sosyal hareketlerin 
temsilcileri 5-8 Haziran tarihlerinde Kive’de düzenlenen 
hazırlık toplantısında Malmö forumunun seminer 
önerilerinin değerlendirilmesi, birleştirilmesi ve Malmö’de 
yapılacak foruma dair önemli kararlar aldı. Türkiye’den, 
aralarında TMMOB ve KESK temsilcilerinin de 
bulunduğu 15 kişinin katıldığı hazırlık toplantısı esnasında 
çok sayıda network bir araya geldi. Toplantıda KESK ve 
TMMOB’nin yanı sıra, ÖDP, DTP, SODEV, Devrimci 

EYLÜL 2008’DE MALMÖ’DE TOPLANACAK OLAN 

ASF HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Büyük odalar için karar vermek için erken olduğuna, bu 
konuda nihai kararın Kiev’deki Hazırlık Toplantısı’nda 
verilmesi gerektiği konusunda uzlaşıldı. Bahsi geçen binin 
üzerinde kişi alma kapasitesine sahip büyük odalardan 
ziyade birkaç yüz kişi kapasiteli daha küçük odalara daha 
fazla ihtiyaç duyulacağı vurgulandı.

Her tematik grupta birleştirme sürecinin daha sağlıklı 
işlemesi için biri NOC, biri ilgili ağdan, biri de ağ dışı 
kişiden oluşmak üzere oluşturulacak grupların yardımcı 
rol üstlenmelerine; birleştirme sürecinin düzenli işleyişinin 
sağlanması için NOC’un düzenli aralıklarla yapılmış öne-
rileri tematik bloklara dahil ederek göndermesine; Kiev’de 
gerçekleştirilecek Hazırlık Toplantısının bir gün öncesinde 
Program Çalışma Grubu’nun yeniden toplanmasına karar 
verildi.

Sosyal Hareketler asamblesinin forum sürecinin önemli bir 
parçası olduğu vurgulanarak Avrupa Sosyal Forumu’nun 
son günü öğleden önce başlaması konusunda uzlaşıldı.

NOC genişleme ve lojistik grubu üyeleri tarafından özellikle 
Balkanlar ve Baltık ülkelerinde gerçekleştirilen temaslar ve 
forumun mali durumu hakkında bilgiler verildi.

Çalışma Grubu Toplantısı sonrasında ASF’nin gerçekle-
şeceği alan dolaşılarak, alanın fiziki imkânları hakkında 
bilgi alındı.

Proletarya, Küresel Bak, Küresel Eylem Grubu temsilcileri 
de katıldı. Doğu Avrupa ülkeleri, ev sahibi konumunda 
oldukları toplantıya büyük ilgi gösterdi.

Network toplantıları

Hazırlık toplantısının ilk günü networklerin çalışmalarına 
ayrıldı. Emek ve küreselleşme networku, Babel networku, 
kamu hizmetleri için Avrupa networku, savaş karşıtı 
network, göçmen networku, ayrımcılığa, ırkçılığa ve erkek 

AVRUPA SOSYAL FORUMU HAZIRLIK TOPLANTISI 

KİEV’DE YAPILDI
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egemen düzene karşı çeşitli ağlar, kendi networklerine 
gönderilen konuları değerlendirdiler. Emek networkunde 
geniş bir katılımın olduğu gözlenirken, toplantıya doğu 
Avrupa ülkelerinin yoğun katılımı vardı. Sendikaların 
sorunlarını ve ASF’ye önerilerini tartıştığı toplantı’da 
KESK adına Sevgi Göyçe de bir sunum yaptı.

Program Grubu Toplantısı

Program grubu toplantısında seminerler için yapılan 
önerilerin birleştirilmesine çalışıldı. Brüksel’de birleşme 
sürecini ve temaları netleştirmek üzere bir toplantının 
daha yapılmasına karar verildi. Toplantının 12 Temmuz’da 
yapılması kararlaştırıldı.

Birleştirme (Merging) Süreci

Çeşitli ülkelerden çeşitli kurumların yolladığı 800’ü aşkın 
seminer ve atölye önerisi Kiev’deki hazırlık toplantısında 
tek tek değerlendirildi. 12 başlık altında değerlendirilen 
konular, konu yakınlığı taşıyan seminer ve atölyelerle 
birleştirildi ve yaklaşık 200 ayrı seminere indirilmeye 
çalışıldı. Birleştirme sürecinin son halleri daha sonra 
internet ortamında yayınlanacak ve verilen kontak 
adreslerine (telefon, e-mail) yollanacak. Birleştirilen ko-
nular sonrasında partnerler kendi aralarında görüşerek 
seminerin nasıl gerçekleştirileceği hakkında konuşabilir. 
15-30 Haziran tarihleri arasında konu önerenlere ulaşıl-
ması planlanıyor. Birleşmeye itirazlar bu kontak esnasın-
da belirtilebilir. Seminer için başka örgütlerle birleşmek 
istemeyen organizasyonlar ise en küçük odaları kullanmak 
zorunda kalacak ve tercüman talep edemeyecek. Birleşme 
teklifleri 30 Haziran’a kadar açık olacak. Birleşmeler 30 
Haziran’da sona erecektir.

Konu öneren kurumlar daha sonra esf2008.org adresin-
den eski kodlarını kullanarak konularına girerek seminerin 
yeni ismini, partnerlerini yazabilir böylece yeni bir ortak 
kod alabilir. Kurumlar yeni kodlarıyla ödemelerini yapa-
caktır. Ödemeler için son tarih 10 Temmuz 2008’dir. Öde-
me yapılmazsa program önerisi iptal edilecektir. 200-400 
kişilik odaların fiyatı 800 Euro, 100-200 kişilik odaların 
fiyatı 300 Euro, 50-100 kişilik odalar 150 Euro’dur. Bu 
fiyat, semineri yapan kurumlarca paylaşılacaktır. İsteğe 
bağlı kitap stantlarının fiyatları ise büyüklüklerine göre 
80, 160, 260, 510 Euro’dur.

Avrupa Sosyal Forumu 17-21 Eylül’de Mal-
mö’de

Kiev’deki hazırlık toplantısında Malmö’deki ASF 2008 ile 
ilgili Nordic Organizasyon Komitesi bir sunum yaptı. Yapı-
lan sunumda yukarıda bahsedilen ücretler dışında konak-
lama, ulaşım konuları tartışıldı. Katılacakların oteller için 
rezervasyonların acilen yapmasını isteyen komite, şehir 
içinde ulaşım için belediye otobüsü tahsisine çalıştıklarını 
ancak mesafenin merkeze uzak olmadığını ve tren, otobüs, 
teksi imkanlarının olduğunu belirtti. Uçak biletlerinin de 
ayırtılması gerektiği hatırlatıldı. Vize işlemlerini kolaylaş-
tırmak için davetiye gönderecek olan organizasyon komi-
tesine, yolladığınız formları ivedilikle ileteceğiz. Böylece 
konsolosluktan daha kolay vize alınabilecek.

Forumun açılışında TSF’den bir konuşmacıya beş dakika 
söz verilecek. TSF Organizasyon Komitesi, kapanışta da 
yaptıkları hazırlıkları ve 2010 İstanbul forumuna dair 
önerilerini içeren bir sunum yapacaklar.

İstanbul’a yoğun ilgi

2010 yılında Avrupa Sosyal Forumu’na ev sahipliği yapa-
cak olan İstanbul, tartışmaların odak noktasını oluşturdu. 
İstanbul’un forumun geleceği için bir eşik olduğunu dil-
lendiren pek çok katılımcı, Malmö Forumunu da bu süreci 
besleyecek bir unsur olarak değerlendirdi. Katılımcıların 
ilgisine teşekkür etmek üzere toplantının sonunda söz alan 
TMMOB Temsilcisi Hüseyin Yeşil, bundan önce yapılan 
ASF’lerden ve Malmö’de yapılacak ASF’den çıkarılacak 
derslerle İstanbul’da daha mücadeleci bir Forum’u örgütle-
mek üzere yola çıkıldığını söyledi. Yeşil, Malmö’de açılış ve 
kapanışta İstanbul’a yer verecek olan Nordic Organizasyon 
Komitesine teşekkürlerini iletti.

Bu arada 2010’da Forumu gerçekleştirecek olan Türki-
ye’nin forumun websitesini de devralması gerektiği iletildi. 
Bu konudaki dökümanlar Türkiye Organizasyon Komitesi 
tarafından toplanarak, Türkiye’deki ASF hazırlık komi-
tesine sunulmak üzere getirildi. Nordic Web ekibine, bu 
konudaki kararımızı toplantıda komite üyelerine danışarak 
vereceğimizi ilettik.

Türkiye Sosyal Forumu Koordinasyon Kurulu
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
konuşması şöyle:

KESK’in Sevgili Yöneticileri

Sevgili Kamu emekçisi arkadaşlarım 

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına 
saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır diyen, bunun 
gereğini yapan ve Türkiyede demokrasi güçlerinin emek 
güçlerinin göz bebeği olan KESK’e, Yöneticilerine ve siz 
kadrolarına, yol arkadaşınız olan bir örgütün TMMOB’nin 
en içten en samimi sevgi ve saygılarını iletmeye geldim.

Dış politikası ABD emperyalizmi tarafından, ekonomisi IMF 
ve Dünya Bankası tarafından kapitalist küreselleşmeye uyum 
programı adı altında şekillenen, demokrasisinin sınırları da 
AB ile pazarlıklar çerçevesinde ortaya çıkan bir ülkede, 
kurulduğundan beri iyiden doğrudan güzelden emekten 
ve halktan yana bir Türkiye özlemiyle, Türkiye Demokrasi 
mücadelesinde TMMOB KESK ile yol arkadaşlığı yapmak-
tadır. Bu yol arkadaşlığı omuz omuza bir yol arkadaşlığıdır ve 
omuzlar arasında boşluğun en az olduğu bir yol arkadaşlığıdır. 
Bu keyifli ve onurlu yol arkadaşlığında hiç birbirine de omuz 
atılmamıştır.

KESK’i yaratanları, geliştirenleri, bugünlere getirenleri 
sevgiyle saygıyla selamlıyorum. KESKin bu mücadelede 
kaybettiği yiğit değerlerini de saygıyla anıyorum. 

Sevgili arkadaşlar,

Buraya Yönetim Kurulu’nun çalışma raporunu okuyarak 
geldim. Dünya ve Türkiye değerlendirmeleri ile yaşanılan 
dönemin bir siyaset belgesi bu.

“Ve direnenler de var bu karanlığa... Savaşa ve işgale karşı 
yılardır meydanları dolduran savaş karşıtları, sosyal adalet-
sizliğe, açlığa ve yoksulluğa karşı sosyal forumlarla bir araya 
gelen alternatif küreselleşme hareketi, tarımda tahribata karşı 
direnen çiftçi hareketi, ayrımcılığa karşı eşitlik mücadelesi 
veren kadınlar, sömürüye karşı direnen emekçiler, hakları 
ve gelecekleri için mücadele veren gençler ve dünyanın 
dört bir yanında yaşanılabilir bir dünya için çaba harcayan 
milyonlarca kişi geleceğimiz için umut ışığıdır. Bu umudu 
yeşerteceğiz diyor

Bugün yüz yüze olduğumuz pek çok gündelik sosyal ve siyasal 
sorunun temelinde 12 Eylül döneminin yasaları, uygulama-
ları, dayatmaları ve ideolojisi yatmaktadır. Bu nedenle 12 
Eylül Askeri darbesiyle hesaplaşmadan, cuntacılar başta 
olmak üzere o dönemin tüm sorumluları yargılanmadan, 
Anayasa’dan başlayarak 12 Eylül Hukuku tümüyle yaşamla-
rımızdan çıkartılmadan gerçek anlamda bir demokratikleşme 
ve özgürlüklerden konuşmak mümkün olmayacaktır.

AKP’nin 22 Temmuz’da sandığa yansıyan oy oranı, ne beş 
yıllık iktidar performansıyla ne de seçim stratejisiyle açık-
lanabilir. Dolayısıyla AKP’ye ve onun temsil ettiği siyaset 
tarzına karşı muhalefet kapatma davalarıyla ya da söylem 

KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU’NUN 

3. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

KESK’nun 3. Olağan Genel Kurulu 27-28-29 Haziran 2008 tarihlerinde MEB Şura Salonu’nda düzenlendi. 
Genel Kurul açılışında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı konuştu.
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mücadeleleriyle yürütülemez. Yapılması gereken, toplumsal 
yapının tüm gözeneklerine sirayet etmiş bu muhafazakâr, 
cemaatçi ve çıkarcı ilişkiler ağına karşı emekten, özgürlük-
lerden ve toplumdan yana bir yaşam tarzının filizlenmesinin 
mücadelesinin verilmesidir.

Geçtiğimiz dönem içerisinde başta KESK olmak üzere pek 
çok emek ve meslek örgütü, siyasal alandaki yaşanan bu 
bulanıklık içerisinde haksız eleştirilere hedef olmuştur. Mil-
liyetçi muhafazakâr kesimler dünya görüşleri nedeniyle zaten 
KESK’i hedef alırken, kuruluşundan bu yana KESK’le yakın 
değerleri &quot;savunan&quot; bazı kesimlerin de tersten bu 
koroya katılması, sadece KESK’in değil, Türkiye’nin siyasal 
tarihinin de ibret verici olaylarından biri olmuştur.

KESK’i parçalamaya ve küçültmeye çalışan anlayışlar bu 
dönemde adeta &quot;fırsatı ganimet bilerek, KESK’e sal-
dırmıştır. Tüm bu saldırılara rağmen, KESK kendi duruşunu 
korumayı bilmiştir. KESK’in bu süreçler içerisinde emekten, 
özgürlükten, demokrasiden, laiklikten, bağımsızlıktan ve 
barıştan yana tavrını ısrarla muhafaza etmeye çalışmasının 
değeri daha şimdiden ortaya çıkmışsa da, ilerleyen dönem-
lerde çok daha artacaktır.

Türkiye’de barış içinde kardeşçe birarada yaşama imkanını 
tehdit eden bu kirlenme karşısında emek ve demokrasi 
güçlerinin hayata geçireceği barış ve demokrasi politikaları, 
Türkiye için nefes alma imkanı yaratmaktadır. Geçtiğimiz 
dönemde bu durumun en açık biçimde ortaya çıktığı süreç, 3 
Kasım 2007 tarihinde KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 
örgütlenen Özgür, Demokratik ve Eşitlikçi Türkiye&quot; 
mitingi olmuştur. O dönemde ülkemizin tamamında estirilen 
milliyetçi histeri ve linç çağrıları, ilköğretim okullarına kadar 
sirayet etmiş, 14-15 yaşlarında öğrencilerin sokaklarda şiddet 
çağrısı yapan sloganlarla yürüdüğü günler yaşanmıştır. Her-
kesin savaştan ve şiddetten bahsettiği bir dönemde gerçek-
leştirilen bu miting barıştan, kardeşlikten ve demokrasiden 
yana gür bir sesi meydanlara taşımıştır. Miting, sokakların 
linç güruhlarından geri alınmasını sağlamış ve sonrasında 
yükselecek olan sokak muhalefeti için cesaret ve özgüven 
sağlamıştır. Diyor.

KESK bu dönemde de Demokrasiye, Özgürlüklere, Eşitliğe, 
Bağımsızlığa ve Laikliğe Sahip Çıktık! Diyor.

Evet Sevgili Arkadaşlarım, 

Bu kürsüden, KESK’in bu kürsüsünden TMMOB herkese 
bir kere daha duyurmaktadır. 

Bu ülkede yaşananlara karşı; şimdi tam da; karanlığa karşı 
aydınlığı savunma zamanıdır. Şimdi tam da baskıcı, otoriter 
yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi savunma 
zamanıdır. Şimdi tamda ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği 
linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşa-
mayı savunma zamanıdır. Şimdi adaleti ve eşitliği savunma 
zamanıdır. Şimdi tam da, bağımsız, eşit, özgür, demokratik 
bir Türkiye için mücadele etme zamanıdır. Şimdi tam da 
gericiliğe, neoliberalizme ve darbeciliğe karşı mücadele etme 
zamanıdır. Şimdi tam da geri adım atmadan temel hak ve 
özgürlüklere sahip çıkma zamanıdır. 

Şimdi hep birlikte söyleme zamanıdır: Kurtuluş Yok Tek 
Başına, Ya Hep Beraber, Ya hiç Birimiz

Şimdi tamda bu gününüze denk gelen sözlerle tamamlayayım 
konuşmamı:

Murathan Mungan Fırtına şiirinde 

şöyle söylemiş.

FIRTINA

Bak işte yaklaşıyor fırtına

Bak yine yükseliyor dalgalar

Yollardan sonra

Yıllardan sonra

Şarkılar söylüyor çocuklar

Yollardan sonra

Yıllardan sonra

Yeniden yanyana onlar

Ne geçmiş tükendi

Ne yarınlar

Hayat yeniler bizleri

Geçse de yolumuz bozkırlardan

Denizlere çıkar sokaklar

MURATHAN MUNGAN

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Adalet Bakanlığı’na 7 Mayıs 2007 tarihinde yapı hasar-
larında ceza zamanaşımı düzenleme önerisine ilişkin yazı 
gönderildi.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Kanunlar Genel Müdürlüğü’ne

Konu: Yapı hasarlarında ceza zamanaşımı düzenleme öneri-
sine ilişkin yaklaşım.

Yapı üretim süreci kamunun denetiminde işleyen ve aynı 
zamanda ardışık çok aktörlü bir süreçtir. Kalkınma planları 
çerçevesinde hazırlanan planlar uygulama aşamasına kadar 
Bayındırlık Bakanlığı’nın, Başbakanlığın ve yasama organının 
yetkisindedir. Uygulama planları ise Belediyelerin tasarrufun-
da olan bir yetkidir. Yerleşim ve uygulama planlarından kamu 
idarelerinin sorumlu olduğu her türlü tartışmadan uzaktır.

Uygulama aşamasının kendisinden ve denetiminden Beledi-
yeler sorumludur. İnşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni veren 
Belediye, yapı üretim sürecinde kamu adına yetkileri kullanan 
idare olduğundan bu süreçte başat sorumludur. Belediyeler, 
sosyal, güvenli, ekonomik, gelecek nesillere karşı bir sorum-
luluk duygusu içinde çevreye uyumlu, kalıcı şehir gelişimini 
ve genelin huzuruna hizmet eden sosyal hukuka uygun yer 
kullanımını ve denetimini sağlamak zorundadır.

Mühendis ve mimarlar, 1/1000 uygulama imar planına 
karar verildikten sonra yapı üretim sürecine dahil olmak-
tadırlar. Tasarım ve inşaat aşamasında görev yapan mimar 
ve mühendislerin mesleki sorumluluğu bu aşamada devreye 
girmektedir. Ancak bu süreçte, mühendis ve mimar yalnız 
olmayıp, müteahhit, iş sahibi, imalatçı, işçi, kullanıcı hataları 
ve denetimden sorumlu yapı denetim şirketi, fenni mesul, 
belediye, valilik ve Bakanlık da bu süreçte bulunmaktadır. Bu 
sürece ihale, pazarlama ve satış işlemlerini de dahil edebiliriz. 
Bu sürecin bir bütün olması gerekirken, karar vericiler ve 
uygulayıcılar arasında bir birliktelik sözkonusu değildir. Bu 
kadar çok aktörlü süreçte, yetkiler ve sorumluluklar tanımlı 
olmadığından hukuki sorumluluklarda ve yetkilerde karmaşa 
yaşanmaktadır. Kanımızca sorun ve çözüm bu noktada aran-
malıdır.. Bu süreçten koparılarak ayrılan cezai sorumluluk 
konusu ve dolayısıyla tazmin borcu süreçte yer alan karar 
vericileri rahatlatmış olsa da sorunun çözümüne bir katkı 
sağlamayacaktır. 

1999 Marmara depremi, merkezi ve yerel idarelerin sorum-

luluklarını yerine getirmediğini/getiremediğini açıkça orta-
ya koymuştur. Hükümetlerin popülist yaklaşımları sonucu 
çıkarılan imar afları, yer seçiminde yapılan hatalar, kaçak 
yapılaşmayı meşrulaştıran hatta teşvik eden yaklaşımlar ve 
kaçak katlara para cezası karşılığı ruhsat veren belediyeler, 
depremin doğurduğu zararlardan sorumludurlar. Kamu gücü 
kullanan idarecilerin sorumluluk süresini kısaltmak, kamu 
hizmeti ve adalet duygusuyla nasıl bağdaştırılacaktır?

Bu düzenlenmemiş karmaşık süreçte mühendis ve mimarların 
karşısına çıkan en önemli sorun, zamanaşımı sorunun ötesin-
de müteselsil sorumluluk ve kusurları tespit eden bilirkişilik 
kurumudur. Bilirkişilik kurumu, adil (Doğru) yargılamanın 
önünde büyük sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yalova 
depreminde Sakarya Üniversitesi ve İTÜ taban tabana zıt 
raporlar hazırlamıştır. Üniversite bünyesinde seçilen bilirki-
şilerinin dahi zıt raporlar vermesi, adil yargılamayı etkilemiş 
ve bir çok olayda maddi gerçeğe ulaşmak olanaklı olmamıştır. 
Bu nedenle, mağdur olan mühendis ve mimarlar olmuştur. 
Ancak, bu mağduriyetler proje sorumluluğunu ortadan kaldı-
racak düzenlemelere gerekçe yapılamaz. İkincisi ise, mütesel-
sil sorumluluk, mühendis ve mimarların o işte proje karşılığı 
almış olduğu ücretle karşılaştırılamayacak hatta ömür boyu 
mesleki faaliyet nedeniyle kazanamayacağı tazminat ödeme 
sorumluluğuyla karşı karşıya kalmasıdır. %1 kusurda dahi 
tüm tazminatı ödemeyle karşı karşıya kalınmakta ve rücu 
edecek diğer kusurluların bulunamaması durumunda yine 
adil bir sonuç elde edilememektedir. Mühendis ve mimarın 
mali sorumluluğunun müteselsil ilişkiden çıkarıp, mesleki 
bağımsızlığının yasal düzeyde ele alınarak, mesleki sorumlu-
luğunun ağırlaştırılmasında hem mesleki hem de toplumsal 
yarar vardır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 04.03.2003 tarih 2002/314 
Esas, 2003/15 Karar, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 
04.06.2003 tarih 2003/400 Esas, 2003/393 sayılı kararları, 
alanda somut düzenleme olmadığından var olan genel hü-
kümlere göre kurulmuş kararlardır. Yargının oluşturduğu ka-
rarı eleştirmek için maddi bir dayanak bulunmamaktadır. Ka-
rarı, karşılaştırmalı hukuk açısından değerlendirdiğimizde de 
İsviçre Borçlar Kanunu ve Alman Medeni Kanunu açısından 
paralellik göstermektedir. Örneğin Alman Medeni Yasası’nın 
199. paragrafında “düzenli zamanaşımı süresinin başlangıcı 
ve en yüksek süreler”düzenlenmiştir. 199. paragrafın ikinci 
fıkrasında “Özgürlüğün, yaşamın, sağlığın ve bedenin ihlaline 
dayalı tazminat talepleri, ortaya çıkışları ve bilgi verilmesi 

ADALET BAKANLIĞI’NA 
YAPI HASARLARINDA CEZA ZAMANAŞIMI 

DÜZENLEME ÖNERİSİNE İLİŞKİN 
YAZI GÖNDERİLDİ
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ya da kusursuz bilgilendirmemeye dikkat edilmeksizin fiilin 
işlenmesinden, yükümlülüğün ihlalinden ya da zarara yol 
açan buna benzer olaydan sonra 30 yıl içinde zamanaşımına 
uğrar” biçimde en yüksek zamanaşımı düzenlenmiştir. Ancak 
bu ülkelerde, yapı üretim süreci tanımlı olup, sorumluluk 
süreci tartışmaya açık değildir.

Sonuç olarak;

1. Afet-deprem/yapı-tasarım/mühendislik-mimarlık bağla-
mındaki hukuksal sorunlar bütünsellik ve kamusal sorum-
luluk bağlamında ele alınmalıdır.

2. Sürekli deprem tehdidi yaşayan ülkemizde; afet hukuku 
ihtisaslaşmalıdır.

3. TUS ve Yapı Denetim süreçlerinde uzmanlık ayrımı (mi-
mar-mühendis) ilkesi doğru yorumlanmalı ve “sorumluluk 
hukuku” açısından doğru tanımlanmalıdır. 

4. Mesleki Hizmet (Risk) Sigortası sistemi, gerekli altyapı 
çalışmaları yapılarak biran önce hayata geçirilmelidir ( Bu 
sistem, hem kullanıcının eksik ve kusurlu hizmetten doğan 
tazminat haklarının garantisini, hem mühendis-mimar hizmet 
kalitesinin yükselmesini, ön denetimini sağlayacaktır).

Yukarıdaki temel ilkeler kabul edildiğinde; zaman aşımı sü-
resinin ne olacağının önemi ortadan kalkmaktadır. Sorunu 
bütünsellik boyutundan ayırarak yalnızca ceza ve tazminat 
zamanaşımının yasal düzeyde ele alınması toplum nezdinde 
adalet duygusunu zedeleyecektir.

Bilgi ve gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.
N. Hakan Genç 
Genel Sekreter Vekili

Ek: İmar Yasasına ilişkin değişiklik önerimiz

3194 SAYILI İMAR KANUNUN 30. MADDESİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 
TASARISI/TEKLİFİ

“Madde 1- 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 
30. maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Bu Kanunun kapsamına giren tüm yapıların, esasları yönet-
melikte belirtilen şekilde ve tarzda teknik şartlara uygun 
durumda bulundurulması zorunludur.

Yapıların teknik şartlara uyup uymadığı belli zamanlarda 
muayene edilerek tespit edilir. Muayenelerin, yönetmelikte 
belirtilen süreler içinde yaptırılması zorunludur.”

Yukarıda sunulan değişikliğin kabul edilmesi durumunda, 
başta gizlenen ancak zaman içinde ortaya çıkan ayıpları ve 
kullanıcı hatalarını tespit etmek kolaylaşacaktır.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ’NE 
TÜRK TASARIM KONSEYİ 

KURULMASI TASLAĞIYLA İLGİLİ 
GÖRÜŞ GÖNDERİLDİ

Türk Patent Enstitüsü Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkan-
lığı’nın “Türk Tasarım Konseyi” kurulması yönündeki taslak 
metinle ilgili görüş istemi üzerine 16 Mayıs 2008 tarihinde 
görüş gönderildi.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığı’na
ANKARA

İlgi: 29.04.2008 tarih ve 142351 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, “Türk Tasarım Konseyi” kurulması yönünde 
taslak metin taraflara sunularak görüş talep edilmekte-
dir.

Bildiğiniz üzere, ülkemizde koruma altına alınan tasarımlar 
tescilli olan tasarımlardır. 554 sayılı KHK dışında tescilsiz 
olan tasarımlar ise dolaylı şekilde haksız rekabet hükümle-
rine göre korunmaktadır. Oysa, AB’de tescilsiz tasarımlar 
belli bir süre korunmadan yararlanmaktadır.

Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi 
(TRIP’s) hakların asgari şartlarını düzenlemiştir. Aynı 
zamanda bu standartların uygulanmasının da standartları 
belirlenmeye başlanmıştır. Ülkemiz, uluslararası ticarette 
etkili olan bu sözleşmeye hiçbir kayıt koymaksızın taraf 
olmuştur. Oysa, azgelişmiş ülkelerin kullandığı 5-20 yıllık 
geçiş süreci kullanılabilinirdi. Ne yazık ki, bu hak dahi 
kullanılmamıştır. Sınai haklar konusunda Dünya pazarını 
elinde bulunduran (ABD, Japonya, Almanya, Çin) 100 
dev şirket sınai hakların standartlarını da belirlemekte-
dir. 

Birliğimiz, ulusal ölçekte korunan tasarımların uluslara-
rası ölçekte korunması yönünde atılacak olumlu adım-
ları desteklemektedir. Ancak, TRIP’s önümüzde büyük 
bir engeldir. Türkiye’de sınai haklar konusunda, marka, 
patent, tasarım konusunda 1000 kişi içinde 7 kişi tescilli 
ise bu durum, uluslararası arenada ne kadar zayıf konumda 
olduğumuzu da göstermektedir. Bu zayıf konumdan çıka-
bilmemiz için uluslararası sözleşmelerin gözden geçirilmesi 
gerektiği açıktır. 

Tasarımların, ülke ve kamu yararı gözetilerek dev şirketlere 
karşı korunması yönünde atılacak adımları destekleyece-
ğimizi bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
N. Hakan GENÇ
Genel Sekreter Vekili
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T.C.
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI’NA 
İlgi : 5 Mayıs 2008 tarih 1293 sayılı “sicil durum belgesi” 
konulu yazı hk. 

Birliğimiz, Belediyelerin şikayetçi olduğu “sicil durum belgesi” 
Bakanlığınızdan randevu talep etmişti. Bakanlığınız toplantı 
talebine olumlu yanıt vermek yerine ilgi yazıyı göndermiştir. 

İlgi yazıda, Belediyelerin sicil durum belgesi ve mesleki dene-
tim uygulamasına yönelik şikayetler merkeze alınarak; Oda-
ların yönetmelik yayımlama yetkilerinin olmadığı, Bakanlığın 
TMMOB üzerinde vesayet denetim yetkisi olduğu, Bakanlığın 
uyarılarına direnilmesi durumunda Birlik ve Oda organları üze-
rinde yaptırım uygulanacağı, Yapı Denetimi Hakkında Kanun 
gereği yapı denetim kuruluşlarınca kontrol edilen projelerin, 
Odalarca vize ve onaya tabi tutulmasının yasal olmadığı, bu 
uygulamalara meydan veren yönetmeliklerin iptaline ve bun-
dan sonra yayımlanacak yönetmeliklerde Bakanlığın “uygun 
görüş”ünün alınması istenmektedir.

Bakanlığınızın yazısına dayanak yapılan gerekçeleri hukuksal 
ve yasal temelde irdeleyecek olursak;

1- Anayasa’nın 135. maddesinin 1.fıkrasının; “ Kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir 
mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 
mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaat-
lere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının 
birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni 
hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak mak-
sadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından 
kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli 
oyla seçilen KAMU TÜZEL KİŞİLİKLERİDİR.” şeklindeki 
hükmüyle meslek kuruluşlarının hukuki statüleri ve amaçları 
belirlenmiştir.

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanu-
nu’nun 2. maddesinde (b) mühendislik ve mimarlık mesleği 
mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki 
faaliyeti kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun 
olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri 
ile ve halk ile ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak 
üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak için bütün teşeb-
büs ve faaliyetlerde bulunmak TMMOB ve Odaların kuruluş 
amaçları arasında sayılmıştır. 

2- Anayasa’nın 124 üncü maddesi, kamu tüzel kişilerine ken-
di görev alanlarına ilişkin yönetmelikler düzenleme yetkisi 
tanımıştır.

TMMOB ve Odalar, Anayasa’nın 124 üncü maddesi ve 6235 
sayılı TMMOB Yasa’sının 39 ve geçici 3 üncü maddesinin 
kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak, meslek mensuplarının 
ortak menfaatlerini karşılamak, meslek etiğini oluşturmak, 
mühendislik ve mimarlık meslek dallarının gelişmesi, nitelikli 
hizmet elde edilmesi, meslektaşlar arasında işbirliği ve daya-
nışmanın sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi gibi kuruluş 
amacına uygun düzenleyici işlemler tesis etmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun da onayladığı 
(2006/370 Esas, 2007/1677 Karar) 8. Daire’nin 2004/5951 
Esas, 2005/5314 sayılı “ Kendi görev alanına ilişkin faaliyette 
bulunma hakkına sahip olan idareler kamu hizmetinin ge-
rektirdiği durumlarda yönetmelik çıkarma yetkisine sahip 
olup, yukarıda aktarılan yasa ve yönetmelik maddelerinden; 
bir kamu tüzelkişisi olan Elektrik Mühendisleri Odasının da 
6235 sayılı Yasa ile belirtilen görev alanı içerisinde yasanın 
uygulanmasını sağlamak üzere yönetmelik çıkarma yetkisine 
sahip olduğu açıktır.

Bu hale göre; 6235 sayılı Yasanın yukarıda aktarılan 39. 
maddesinde belirtilen “birlik umumi heyetince tasvip edile-
cek “talimatname” ile kastedilen yönetmelik, TMMOB Ana 
Yönetmeliğidir. Dava konusu edilen yönetmelik ise, söz konusu 
ana yönetmelik olmayıp, Elektrik Mühendisleri Odası’nın ken-
di faaliyet alanı ile ilgili düzenlemeleri içeren yönetmeliktir” 
yönündeki karar karşısında, Bakanlığınızca ileri sürülen yetki 
tartışmasının hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır.

Anayasa’nın 125 inci maddesi, Anayasa’nın 2 inci maddesinde 
düzenlenen hukuk devleti ilkesi gereği, idari işlem ve eylemle-
rin denetiminin yargı yerince yapılacağını hükme bağlamıştır. 
Bu bağlamda Bakanlık, Birlik ve Odaların yönetmeliklerini 
geçersiz kılma yetkisine sahip değildir; eğer yönetmeliklere 
ilişkin bir itiraz söz konusu ise bunlar ancak, Danıştay nezdinde 
dava konusu edilebilir.

İdare hukukunda, yönetsel idari işlemler, idari işlemi tesis 
eden makam tarafından geri alınıncaya veya yetkili yargı 
yerince iptal edilinceye kadar, hukuka uygunluk karinesine, 
bağlayıcılık özelliğine sahiptir. Bu ilkeden de anlaşılacağı üzere, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Birlik ve Oda işlemlerini 
re’sen yok sayamayacağı açıktır. 

3- Vesayet denetimi sınırsız kullanılabilecek bir yetki değil-
dir. Anayasa Mahkemesi’nin 01.03 1985 gün 1985/6 sayılı 
kararları ile, 26.09.1991 gün ve 1990/38 Esas, 1991/32 sayılı 
kararlarında idari vesayeti, “Merkezi yönetime yerinden yö-
netim organları ve onların çalışmaları üzerinde, kamu yararını 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI’NA 
SİCİL DURUM BELGESİ İLE İLGİLİ YAZI GÖNDERİLDİ

 Bayındırlık Bakanlığı’na sicil durum belgesi ile ilgili bir yazı gönderilerek, “Mesleki denetime ilişkin Bakanlıkça yapılan değerlen-
dirmelerin yargı kararlarının da ışığında yeniden gözden geçirilmesi” istendi.
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korumak amacıyla üst otoritelere yasayla verilen yetkilerin 
bütünüdür. Bu yetki yerinden yönetimlerin yetkisini ortadan 
kaldıracak, etkisiz kılabilecek biçimde kullanılamaz” diyerek 
denetim sınırını çizmiştir. Yüksek Mahkeme, “Anayasa’nın 
2. maddesinde belirtilen Cumhuriyetin “hukuk devleti” 
niteliğinde en önemli işlev “yargı” denetimi nedeniyle yargı 
organlarına düşmektedir. Hukuk devletinde yargı denetiminin 
sağlanabilmesi için yasalarda yönetimin görev ve yetkilerinin 
sınırının açıkça gösterilmesi gerektiğinden duraksamaya yer 
yoktur. Hukuk devleti ilkesi, bu özelliği nedeniyle belirsizliğe 
ve sınırsızlığa yol açacak düzenlemeleri uygun karşılamaz.” 
tespiti yanında, merkezi idarenin Anayasa karşısında yetkisini 
belirlemiştir. 

4- Bilindiği üzere, olağanüstü dönemin ürünü olan 1982 
Anayasası’nın 135 inci maddesinde sayılan yasak haller, de-
mokratik esaslara uymadığından 1995 yılında yapılan değişikle 
ortadan kaldırılmıştır. Ancak, 1980 darbe yönetimi tarafından 
6235 sayılı TMMOB Kanunu’na eklenen vesayet denetimine 
ilişkin Ek-3 ve 4. maddeler, Anayasa’da yapılan değişikliğe pa-
ralel revize edilmemiştir. Bu nedenle, TMMOB Yasası’nın Ek-3 
ve 4. maddeleri Anayasa’ya aykırı hükümler haline gelmiştir.

Anayasa’nın 135 inci maddesinin 5 inci fıkrasının, (23.07.1995-
4121/13 Değişik) “Bu meslek kuruşları üzerinde Devletin idari 
ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir” hükmü 
gereği, TMMOB Yasasında bir değişikliğe gidilmediğinden, Ba-
kanlığınızın tehdit algılamasına yol açan yaklaşımının hukuki 
ve demokratik bir temeli bulunmamaktadır.

Bir hatırlatma yapmak gerekirse; 1983 yılında TMMOB 
Yasası’na eklenen Ek-3 ve 4. maddeler olağanüstü dönemde 
dahi uygulanmamıştır. 

5- Odaların özelde TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık 
Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönet-
meliği’nin “mesleki denetim” ile ilgili bütün maddeleri gerek 
üyelerce gerekse Ankara Ticaret Odası dahil bazı çevrelerce 
dava konusu edilmiş olup, bu davaların tümü reddedilmiştir. 
Danıştay 8. Dairesi 2005/3879 Esas, 2007/4213 sayılı kararla-
rında “ Odaların, mesleğin ve kamu yararının gerçekleşmesini 
teminen kendi görev alanları ile ilgili konularda yönetmelik 
çıkarma yetkisi olduğu, dava konusu yönetmelik düzenleme-
lerinde meslek mensubu olanların uyması gereken ve etkin bir 
şekilde mesleki denetimi içeren kuralların yer aldığı, mimarlık 
hizmetinin önemi ve özelliği gereği belli bir disiplin içinde yürü-
tülmesinin kaçınılmaz olduğu, hizmetin niteliği, sunumu, ve bu 
hizmetten yararlananlar açısından yönetmelik maddelerinin 
getirdiği kuralların Anayasaya ve yasalara aykırılık ve taşı-
madığı,....” tespiti karşısında, Mimarlar Odası’nın düzenleyici 
işleminin hukuka aykırılığından söz edilemeyeceği açıktır. 

6- İlgi yazınızda, “sicil durum belgesi” konusunda, “Makine 
Mühendisleri Odası tarafından yargıya intikal ettirildiği, Da-
nıştay 6. Dairesi’nin getirilen düzenlemenin hukuka aykırı ve 
eksik olmadığına karar verilen...” biçiminde bahsi geçen dava 

Makine Mühendisleri Odasına ait değildir. Bursa İlinde, büro 
tescil belgesi olmadan proje çizen bir mimarın, Bakanlığınız ve 
Bursa Valiliği’nin aleyhine açtığı, “3030 sayıl Kanun Kapsam 
Dışında Kalan Tip İmar Yönetmeliği’nin 57. maddesinin beşin-
ci bendinde yer alan “proje müellifi mimarların her proje için 
tescil belgesi almaları gerekeceğine” dair hükmün iptali istemli 
davadır. Bu davaya TMMOB Mimarlar Odası, Bakanlığınız 
yanında davaya müdahil olmuştur. Söz konusu Danıştay 6. 
Dairesi’nin 2003/8223 Esas, 2005/5874 sayılı kararlarından da 
anlaşılacağı üzere, Tip İmar Yönetmeliği’nin 57. maddesi ile 
Mimarlar Odası’nın Serbest Mimarlık Hizmetleri Uygulama 
ve Mesleki Denetim Yönetmeliği hakkında verilen kararda, 
“Anılan düzenlemelerle, Avrupa Birliğine uyum sürecinde olan 
ülkemizde yapılaşma konusunda ki uluslar arası standartlar 
dikkate alınarak, mimarlar odasına kayıtlı olmayan, büro tescil 
belgesi almayan mimar ve mühendislerin, bir başka ifadeyle 
kanunlarda ve bunların uygulanmasına yönelik olarak çıkarı-
lan yönetmeliklerde belirtilen şartları taşımayan mimar ve mü-
hendislerin, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında mesleklerini 
serbest olarak icra edebilmeleri için büro tescil belgelerini her 
yıl yenilemeleri ve yapı ruhsatı içinde bu belgeyi ibraz etmeleri 
yolunda düzenleme getiren yönetmelik hükmünde mevzuata, 
hukuka ve kamu yararına aykırılık bulunmamaktadır” denile-
rek yönetmelik hükümleri hukuka uygun bulunmuş ve açılan 
dava reddedilmiştir. 

7- Yine bildiğiniz üzere, Birliğimiz ve bağlı Odalar tıpkı Be-
lediyeler gibi yerinden yönetim kuruluşlarıdır. Belediyelerin 
yetkileri dışında Odalara müdahale etme istemleri yıllardan 
bu yana bilinen bir durumdur. Bakanlığınızın bu istemlere 
destek veren genelge, yazışma vb. türden işlemleri, “Hiçbir 
kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet 
yetkisi kullanamaz.” kuralına aykırı durum yaratmaktadır. Be-
lediyelerin yetkilerini nasıl kullandığı, Bakanlığınız tarafından 
ilgili Odalara gönderilen Kalecik Belediyesinin uygulamaları 
yalnızca bir örnek olması açısından önemlidir. 

Sonuç olarak; mesleki denetim, 6235 sayılı Yasa’nın amacına 
uygun olarak düzenleme konusu yapılmış ve bu düzenleyici 
işleme konu olan da Oda ve üye ilişkisi olup, 3. kişilerin hak, 
yetki ve sorumluluklarına müdahale niteliğini taşımamaktadır. 
6235 sayılı TMMOB Yasası’nın amacı irdelendiğinde, meslek 
mensupları ile Oda arasındaki ilişkinin salt üyelik kayıtları-
na indirgenemeyeceği görülecektir. Birlik ve Odalara niçin 
gereksinim duyulmuştur sorusunu ortadan kaldıran yazınız 
baz alındığında, Birlik ve Odaların işlevi Nüfus Müdürlüğü 
kayıtlarına indirgenmektedir. Bu yaklaşımı, kabul edilemez 
bulmaktayız. Bu nedenlerle, ilgi yazınızda Birlik ve Odalar 
hakkında ve mesleki denetime ilişkin yapmış olduğunuz de-
ğerlendirmelerinizi ekli yargı kararlarının da ışığında yeniden 
gözden geçirmenizi arz ederiz. 

Saygılarımla, 
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Danıştay 10. Daire, “Sakarya İpekyolu Serbest Bölgesi’nin 
Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair 
Bakanlar Kurulu Kararı”nın yürütmesinin durdurulmasının 
devamı yönünde karar verdi.

Sakarya İpekyolu Serbest Bölgesi’nin Yer ve Sınırlarının 
Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Karar’ın 
yürürlüğe konulmasına ilişkin 10.07.2007 tarih ve 26578 
Resmi Gazete’de yayımlanan 12.03.2007 tarih ve 2007/
12340 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin 
durdurulması için TMMOB tarafından açılan davada, daha 
önce davalılardan (Başbakanlık ve Başbakanlık Dış Ticaret 
Müsteşarlığı) yanıt gelene kadar yürütmeyi durdurma 
kararı veren Danıştay, yanıt geldikten sonra da yürütmenin 
durdurulmasının devamı yönünde karar aldı.

Kararda, “Davalı idare tarafından hiçbir yöntem ve ilkeye 
dayanılmadan, Danıştay kararında yapılması gerektiği 

Orman Mühendisleri Odası’nın 
TMMOB’ye göndermeden Resmi 
Gazete’de yayımlattığı dört 
yönetmeliğin yürütmesi Danıştay 
Sekizinci Daire tarafından 
durduruldu. 

Orman Mühendisleri Odası, “Orman 
Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakkında Kanuna Dair 
Oda Onur Kurulu Çalışma Esasları ve 
Serbest Yeminli Meslek Mensupları 
Disiplin Yönetmeliği”, “Orman 
Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakkında Kanuna Dair 
Ormancılık ve Orman Ürünleri 
Bürolarının Kuruluş ve Çalışma 
Esasları Yönetmeliği”, “Orman 
Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakkında Kanunun 

belirlenen araştırma ve incelemeler yapılmayıp, sadece 
mülkiyeti Hazine’ye ait sorunsuz arazilerin tespitiyle 
yetinilmiştir. Dolayısıyla davalı idareler yönünden de, 
yargı kararının gereğinin yerine getirildiğinden söz edilmesi 
olanaksızdır.

Bu durumda, gerek serbest bölge alanının gerçek büyüklüğüne 
uygun ve güncel koşullarda bir fizibilite raporu bulunmaması, 
gerekse idarece, kurulacak serbest bölgenin hangi konularda 
ve ölçekte faaliyet göstereceği, 3218 sayılı Yasa’da öngörülen 
ekonomik amaçları gerçekleştirmedeki verimliliği ve 
doğuracağı sonuçlar, yörenin ekolojisi, kumlu toprak yapısı, 1. 
derece doğal sit alanı olan Acarlar Gölü ve Longos ormanına 
yakınlığı nedeniyle doğuracağı çevresel etkiler araştırılıp, 
yetkili kurullarda incelenip değerlendirilmeden Sakarya 
İpekyolu Serbest Bölgesi’nin yer ve sınırlarının belirlenmesi 
ve kurulmasına karar verilmesinde hukuka, kamu yararına 
ve hizmet gereklerine uyarlık görülmemiştir” denildi.

DANIŞTAY SAKARYA İPEKYOLU SERBEST BÖLGESİ’YLE İLGİLİ 
YÜRÜTMEYİ DURDURMAYA 

“DEVAM” KARARI VERDİ

Uygulanma Usul ve Esasları ile 
Serbest Ormancılık ve Orman 
Ürünleri Büro Çalışma Alanlarına 
Dair Yönetmelik” ve “Orman 
Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakkında Kanuna 
Dair Kazanılmış Haklar, Mesleki 
Deneyim Kazanma ve Meslek 
Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ni 
TMMOB’ye göndermeden 
Başbakanlığa göndermiş ve söz 
konusu dört yönetmelik 27.2.2007 
gün ve 26447 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştı.

TMMOB’nin söz konusu 
yönetmeliklerin iptali ve yürütmesinin 
durdurulması istemiyle açtığı 
davada, Danıştay Sekizinci Daire 
yürütmenin durdurulmasına karar 
verdi. Danıştay Sekizinci Daire’nin 
kararında “Türk Mühendis ve Mimar 

Odaları Birliği’ne bağlı odaların 
kendi kuruluş amacına uygun 
olarak yaptıkları düzenlemelerin 
Oda Genel Kurulu’nca kabulünden 
sonra Birliğin incelemesi ve kararı 
alınmak üzere Birliğe gönderilmesi 
gerekmektedir. Ancak dava konusu 
yönetmeliğin Birlik incelemesinden 
geçmediği açıktır. 

Bu itibarla, odalarla Birlik arasındaki 
ilişki bilgi vermekle sınırlı olmayıp, 
odaların faaliyetleriyle ilgili olarak 
hazırladıkları düzenleyici kuralların 
birbirleriyle uyumu, menfaati ve 
işbirliği sağlanabilmesi için bir 
anlamda denetim boyutunu da 
içermektedir. Bu nedenle davalı 
idarenin Birliğin böyle bir yetkisi 
olmadığı iddiasına katılmaya 
hukuken olanak bulunmamaktadır” 
denildi.

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN 

TMMOB’YE GÖNDERMEDEN YAYIMLATTIĞI 4 YÖNETMELİĞİN 

YÜRÜTMESİ DURDURULDU
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Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesi sınırları içerisinde Narlı 
Ovası kenarında kurulan ve dünyanın 3. ve 9. büyük 
fabrikası olan iki adet çimento fabrikası için, yöre halkının 
ve TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji 
Mühendisleri Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın Gaziantep 2. İdare 
Mahkemesi’nde açtığı ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) 
olumlu kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma ile kararın iptali 
istemli davalar hakkında Bilirkişi Kurulu keşfi 6 Mayıs 2008 
tarihinde gerçekleştirildi.

Keşif sırasında davacı yöre halkının ve müdahil Oda 
temsilcilerinin keşif alanına alınmama kararına halkın tepki 
göstermesi üzerine jandarma ekipleri ile yöre halkı arasında 
kısa süreli arbede yaşandı. Davacılar vekili Avukat Mehmet 
Horuş başkanlığındaki avukatların girişimleri sonucu, 
avukatlar, davacı yöre halkı ile davacı Odalar adına TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyeleri Baki Remzi Suiçmez ve İsmail 
Küçük, Jeoloji Mühendisi Tahir Öngür, Makine Mühendisi 
Levent Serhan keşfe katılarak, ÇED raporlarının içeriğindeki 
pek çok eksiklik ile fabrikaların tarım alanlarına, yerleşim 
merkezlerine ve çevreye olası etkileri hakkında Mahkeme 
Kurulunu ve Bilirkişi Kurulunu bilgilendirdi.

TMMOB TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

Yalova-Altınova’da Hersek Deltası kıyısında yapılması planlanan ve 28.04.2005 ve 27.04.2006 tarihlerinde Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı’nca onaylanan tersane dolgu alanları için Danıştay 6. Dairesi’nde açmış olduğumuz dava lehimize sonuç-
lanmıştır.

Dava sürecinde ve öncesinde bizzat beldemize gelerek incelemelerde bulundunuz ve konuyla ilgili rapor hazırladınız. Bu 
raporlar dava sürecinde çok etkili rol oynadı. 

Bu süreç içinde sağlamış oyduğunuz destek bizlere direnme ve mücadele gücü verdi.

Kamu yararını ve bilimselliği önde tutan görev anlayışınızla bize sağlamış olduğunuz desteklerinizle Odanıza, Birliğinize ve 
görev alan tüm arkadaşlara teşekkür eder ve çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Eli Ekber FİDAN
Belediye Başkanı

TMMOB VE BAĞLI ODALARI, 
KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK İLÇESİNDE KURULAN 

İKİ ADET ÇİMENTO FABRİKASI HAKKINDA AÇILAN DAVADA
 BİLİRKİŞİ KURULU KEŞFİNE KATILDI

YALOVA ALTINOVA SUBAŞI BELEDİYESİ’NDEN 

TMMOB’YE TEŞEKKÜR YAZISI...

Yalova Altınova İlçesi Subaşı Belediye Başkanı Ali Ekber Fidan, bölgede yapılması planlanan tersane dolgu 
alanları için Danıştay’da açmış oldukları davanın lehlerine sonuçlanması üzerine, TMMOB’nin konuyla ilgili 
hazırladığı “YALOVA SUBAŞI TERSANE RAPORU”nun dava sürecinde çok etkili olduğunu belirterek, 8 
Mayıs 2008 tarihinde TMMOB’ye bir teşekkür mektubu gönderdi.
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Sempozyum, TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sek-
reteri Aydın Yücel ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı’nın açılış konuşmalarıyla başladı. Sem-
pozyumun açılış oturumunda ise Denizli Valisi Dr. Hasan 
Canpolat “Denizli’nin Dünden Bugüne Gelişi, Geleceği: İl ve 
Bölge Ölçeğinde Planlama”, Denizli Belediye Başkanı Nihat 
Zeybekci “Yerel Gündem 21 ve Yerel Yönetim Katılım Model-
leri”, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazıl Necdet 
Ardıç”Üniversite ile Kentin Entegrasyonu”, Denizli Sanayi 
Odası Başkanı Müjdat Keçeci “Denizli Sanayisinin Dünü, 
Bugünü, Geleceği” konulu sunumları gerçekleştirdiler.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
açılış konuşmasında şunları söyledi: 

Değerli katılımcılar, 

Kentleri salt fiziki ortamlar olarak gören yakın dönemdeki 
yaklaşımların; politika, planlama ve yatırımları, ağırlıklı 
olarak yatırımlar üzerinden parasal ve siyasal kazanç elde 
etme çabaları birçok kentimizde farklı düzeylerde kendini 
göstermektedir. Bu olumsuz tablo karşısında az da olsa bazı 
kentlerde toplumun geniş kesimlerinin beklentilerine, top-
lumsal yaşama, sanata, kültüre, bilime ve toplumsal daya-
nışmaya önem veren bunları yönetim anlayışının merkezine 
alan bütün kişi ve kurumlara her türlü katkı ve desteğimizi 
sunmak görevimizdir. Ancak eksiklikleri tespit etmek ve 
daha ileri adımlar atmak için düşünce sınırlarımızı zorlamak, 
perspektifimizi olumsuz örneklerden arındırmak ve toplumsal 
gelişmenin önünü açacak proje ve uygulamaları önermek, 
araştırmak ve somutlaştırmak durumundayız. 

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

Kamuoyunun dikkatine sunduğumuz önerilerimiz kimi zaman 
gündemi oluşturmuş, kimi zamansa dönemin siyasetçilerince 
görmezlikten gelinmiştir. Siyasal alan, bu önerileri çoğun-
lukla özünden ve amacından uzaklaştırıp farklı bir kurguda 
değerlendirmektedir. 

Değerli Konuklar, 

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

Toplumsal yaşama, kente dair sağlıklı karar verebilmek o 
konuda bilgili olmakla mümkündür. Günümüzde bilgi, yal-
nızca sınırlı sayıda bazı kesimlerce erişilebilir niteliktedir. Bu 
durumda kararlara çok kişinin katılımı ile ulaşılmış olması 
da, tek başına süreci demokratik kılmaz. Dolayısıyla yöre 
halkının bilgiye özgürce erişme olanakları geliştirilerek, akılcı 
ve sağlıklı karar üretme süreçleri yaşama geçirilmelidir. Yerel 
yönetimlerin çalışmaları yüksek duvarlar, açılmaz kapılar ar-
dına saklanmamalıdır. 

Sağlıklı bir kent yönetimi ve planlaması ancak kent halkının 
karara katılacağı süreçlerin yaratılması, bilgi dolaşımının ve 
saydamlığın sağlanabilmesi ile mümkün olacaktır. 

Yerel yönetimlerin akçeli tüm işlemleri (ihaleler, kredi anlaş-
maları vb.) şeffaf olmalı, halkın ve onun örgütlerinin bilgisi 
dahilinde, denetimi altında olmalıdır. 

Bir kente sahip çıkacak o kentte yaşayan bireylerdir. Kente 
dair her türlü kararda kentlilerin katılımının sağlanması 
vazgeçilmez bir hak olmalıdır. Yatırım önceliklerinin belir-
lenmesinde halkın ve kitle örgütlerinin görüşlerine başvu-
rulmalıdır. Yatırımlarda sadece ve sadece kentlinin çıkarları 
düşünülmelidir. 

Değerli Katılımcılar, 

TMMOB adına bu sempozyumun oluşmasını sağlayan Dü-
zenleme Kurulu üyelerine ve Sempozyum Yürütme Kurulu 
üyelerine, Sempozyum Sekreterine ve Danışmanlar Kurulu 
üyelerine, sempozyumun gerçekleşmesi için görev üstlenen 
birimlerimizin Yönetim Kurulu üyelerine ve çalışan arkadaş-
larıma, İKK Sekreterimiz Aydın Yücel’in şahsında teşekkür 
ediyorum. 

TMMOB 
DENİZLİ KENT SEMPOZYUMU 

YAPILDI
Denizli kentinin sorunlarının masaya yatırıldığı TMMOB 
Denizli Kent Sempozyumu 2-3 Mayıs 2008 tarihlerinde 
Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlendi. 
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Sempozyumun açılışında sırasıyla; Adana İKK Sekreteri Hüse-
yin Atıcı, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve Adana Valisi İlhan 
Atış birer konuşma yaptılar.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı konuş-
masında şunları söyledi:

TMMOB kuruluşundan bu yana gerek meslek alanlarına ve 
gerekse tematik konulara ilişkin olarak düzenlediği etkinliklerde 
kamuoyuna açılımlar, çözüm önerileri ve modeller sunmuştur. 
TMMOB Kent sorunlarına ilişkin olarak özellikle son yirmi 
yıldır yerel yönetimler, kamu kaynaklarının dağılımı, afetler, 
çevre, altyapı, ulaşım, konut, turizm, kentsel koruma ve kentsel 
dönüşüm temalarında sorun tespitlerini ve çözüm önerilerini 
kamuoyuna sunmaktadır. 

TMMOB 2007 yılında başlattığı kent sempozyumları dizisinin 
7. si olan bu sempozyumda, Adana’ya ilişkin kentleşme, ulaşım, 
çevre, enerji, doğal kaynaklar, turizm, depremsellik, afetler, eği-
tim ve toplumsal yapıya ilişkin sorunların tartışıldığı, var olan 
uygulamalara alternatif oluşturacak çözüm öneriler geliştirilmesi 
beklenmektedir. 

Değerli Katılımcılar, 

Türkiye’nin genelinde kentleşme sürecinde yıllardır devam eden 
plansızlık ve denetimsizlik, yanlış arazi kullanım politikaları, ka-
çak yapılaşma ve imar affı süreçleriyle de beslendiğinden sağlıklı, 
güvenli ve yaşanabilir kentler oluşturulamamıştır. Plansızlığın 
ve denetimsizliğin ağır sonuçları, özellikle depremlerinin yol 
açtığı felaketler ve yakın zamanlarda yaşanan sel, heyelan, bina 
çökme örnekleri ile de gözler önüne serilmiştir. 

Rantın, yağmanın kıskacına sokulan kentlerimizde doğal ve 
kültürel değerler yok edilmekte, kamu arazileri elden çıkarıl-
maktadır. Kentsel kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, kentlerin 
imar, planlama, altyapı, ulaşım, çöp, su, atıksu gibi hizmetle-
rindeki yolsuzlukların artması, rant ve rüşvetin yaygınlaşması 
insanı ön plana alan çağdaş kentlerin oluşmasının önündeki en 
büyük engeller olarak görülmektedir. 

Bilimi, planlamayı ve kamusal denetimi dışlayan, planlı bir 
ekonomi yerine ranta ve spekülasyona dayalı bir ekonomiyi 
egemen kılan bu kentleşme modeli; bir çaresizliğin ve yetersiz-
liğin sonucu değil, bir tercihin sonucudur. Bugün yaşadığımız 

kentlerin mekansal ve çevresel olarak sağlıksız, yaşam açısından 
güvensizliğinin ardında; sosyal, kültürel yapının yozlaşması, gelir 
dağılımında ortaya çıkan uçurumlar, yoksulluk, yasadışı kazanç 
alanlarının egemenliği vardır. 

Üzerinde çokça oynanan, sürekli değiştirilen ve temel hedefi 
sermaye gruplarına rant aktarmak olan ‘’kentleşme, planlama, 
imar, yapı ve afet yasaları’’ çalışmaları bu amaçlarından mutlaka 
uzaklaştırılmalıdır. Bu konular tam bir bütünsellik içinde ve 
tutarlı bir yasal düzenlemeler perspektifinde yapılmalıdır. 

Bugün kentlerde inşaat sektörü ve arazi yatırımları sadece 
küçük ve orta sermayenin değil büyük sermayenin de ilgisini 
çekmektedir. Çok büyük ölçekli toplu konut projeleri, büyük 
müteahhitlik firmaları ve yap-sat-devret yoluyla yapılan altyapı 
projeleri, gökdelenler, uluslararası ticaret merkezleri; ülke içi 
birikim yetersiz olunca büyük dış borçlanma girişimleri, bu geçiş 
döneminin özellikleri olarak şekillenmektedir. Büyük sermaye 
örgütlerinin önerdiği bir diğer şekil de, yerel yönetimlerin ta-
mamen piyasa ekonomisi esaslarına göre düzenlenmesidir. Bu 
öneriler birçok belediye hizmetinin özelleştirilmesi anlamına 
gelmektedir. Bunun sonucunda yerel düzeyde de, kentli ço-
ğunluğun, emeği ile geçinenlerin çıkarlarına uygun uygulama 
ya da kararlar gündeme gelmemektedir. 

Büyük kentlerin su havzaları, yeşil alanları, orman ve ortak 
kullanım bölgeleri kaçak yapılaşmalarla, rant kavgalarıyla sü-
rekli olarak yağmalanmaktadır. Bu duruma ekonomik ve po-
litik nedenlerle sürekli olarak göz yumulmakta ve bu nedenle 
kentlerin geleceği tehdit edilmektedir. Kentin ortak alanlarının 
yağmalanmasını önleyecek ve çok kez bizzat devlet ve yerel 
yönetimlerce işlenen “kente karşı suç” kavramını güvenceye 
alıp takip edebilecek özerk bir yapılanma gereklidir. Bu özerk 
yapılanma yine kentlilerin ortak iradesini ortaya koyan meka-
nizmalar eliyle denetlenmelidir. 

Kentte yaşayanların örgütlü katılımını ön plana alan, kent 
hukukunu gözeten, demokratik katılıma açık olan, merkezi 
bürokratik anlayışa sahip olmayan bir yerel yönetim ve plan-
lama, kentin kendiliğinden gelişiminden çıkar sağlayan grup-
ların faaliyetlerini de engelleyebilir. Sağlıklı bir kent yönetimi 
ve planlaması ancak kent halkının karara katılacağı süreçlerin 
yaratılması, bilgi dolaşımın ve saydamlığın sağlanabilmesi ile 
mümkün olabilir. 

TMMOB 
ADANA KENT SORUNLARI 

SEMPOZYUMU YAPILDI
Adana’nın ulaşımdan altyapıya, kentsel dönüşüm projelerin-
den kent peyzajına, imar planlarından afet yönetimine birçok 
sorununun ele alındığı TMMOB Adana Kent Sorunları Sem-
pozyumu 9-10 Mayıs 2008 tarihlerinde düzenlendi. Sekre-
teryası Adana İl Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen 
sempozyum kapsamında 10 oturum gerçekleştirildi. 
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı konuş-
masında özetle şunları söyledi:

Değerli Katılımcılar,

Sayılan tüm işlevleri dikkate alındığında, pek çok otorite ve 
araştırıcı tarafından özet olarak vurgulandığı gibi, yağların canlı 
yaşamındaki işlevinin, “Yağ tüketimi olmaksızın, insan yaşamı 
mümkün değildir” şeklinde belirtilmesi, hiç de iddialı bir görüş 
olmamaktadır. 

Yazılı ve görsel basımızda bugünlerde yoğun bir biçimde yer 
alan ve bizce bazen etik olmayan bir biçimde de dile getirilen 
margarinler zararlı mı faydalı mı tartışmalarına bu etkinlikte 
ışık tutulacağına da inanıyorum.

Değerli katılımcılar,

Sıklıkla dile getirdiğimiz gibi sıkıntılı ve sancılı bir ülkede yaşı-
yoruz. Bu sıkıntı ve sancının yakıcı bir örneğini geçen günlerde 
gıda alanlarında yaşadık. Daha somutlarsak özellikle pirinç ve 
ayçiçeği yağı konusu yazılı ve görsel basının gündeminden 
inmedi. Sadece fiyat artı ve malların yokluğu şeklinde ve kara-
borsacıların marifeti gibi yansıtılmaya çalışılan konunun altında 
yatan gerçekleri, konumuz gereği bitkisel yemeklik yağlar tara-
fını bu etkinliğimizde dile getireceğiz. Dünyada gıda maddesi 
fiyatlarında son bir yıldır yaşanan fiyat artışları tekrar gözümüzü 
tarım ve gıdaya çevirmemize sebep oldu. Kamuoyunu gündemi-
ne gelen bu konuda ilk olarak bir ikiyüzlülüğe dikkati çekerek 
sözlerime başlamak istiyorum. Her şeyin piyasanın sihirli elleri 
ile çözüleceğini dile getirenler yaşadığımız bu güncel krizde 
hemen devlet müdahalesini gündeme getirmişlerdir.

Bir sorun olduğunun bir başka işareti de TBMM Zeytin ve 
Zeytinyağı ile diğer Bitkisel Yağların üretiminde ve ticaretinde 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla 22 Ocak 2008 tarihinde kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonu çalışmalarıdır. Şu ana kadar ne yapıldığı 
konusunda kamuoyuna yansıyan bir çalışma duymadık ise de 
konunun bizde dahil tüm taraflarını dinleyeceklerini umuyoruz. 
Bir başka umudumuz ise çokça kurulan bu tip Meclis Araştırma 
Komisyonlarının sonuç raporlarının benzerleri gibi rapor olarak 
kalmaması bağlayıcı olması.

Son yıllarda dünyamız, çok önemli sosyal ve ekonomik olayların 
beraberinde krizler yaşıyor. Bunların başında da ABD kaynaklı 

finans piyasalarını alt-üst eden “mortgage krizi” gelmektedir. 
Krizin başlamasıyla birlikte tüm dünyada, “hedge fonları” 
dediğimiz büyük yatırım fonları, finans piyasalarından, emtia 
piyasalarına kaymışlar, burada da tarım ürünleri emtia piyasa-
larına el atmışlardır. Büyük miktarlarda tarım ürünleri alımı 
gerçekleştirerek, spekülatif bir artışa neden olmuşlardır. 

Ancak, özellikle dünya nüfusunda yaşanan artış ve artış hızı 
dikkat çekici bir durumdur. Bu artışa paralel olarak son yıl-
larda ekonomilerinde ve gelir düzeylerinde sıçrama yaşanan 
Hindistan, Çin vb. ülkelerin, geleneksel beslenme biçimlerini 
terk etmesi, gıda ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ve tüketimlerinin 
artması önemli bir unsur olarak kayda geçmektedir. 

Bunun yanı sıra “enerji tarımı” olarak da nitelendirebileceğimiz, 
tarım ürünlerinin çevreci yakıt olarak isimlendirilen biyoyakıt 
ve biyoethanol üretiminde kullanılması da ana tarımsal ürün-
lerde artışa neden olmaktadır. Bugün; FAO değerlendirmelerine 
göre, ekim alanlarının ve üretimlerinin tüm dünyada artmasına 
rağmen, buğday, mısır, şeker kamışı, ayçiçeği vb. tarımsal ürün-
lerin, biyoyakıt üretiminde hammadde olarak kullanılmasından 
dolayı fiyatlar sürekli artmaktadır. Birçok üretici ülke, kendi iç 
piyasalarını rahatlatmak için bugünlerde, yukarıda saydığımız 
ürünlerin ihracatlarına kota ve vergi koymak suretiyle ticaretini 
de zorlaştırmaktadır. 

Dünyada küresel ısınma nedeniyle yaşanan iklim değişikliği 
ve yaşanan kuraklık tarım ürünlerinde rekolte düşüşlerine 
sebep olmuştur. Petrol fiyatlarındaki artışlar gübre ve nakliye 
ücretlerinin artması da eklenince gıda fiyatlarında da fiyat 
artışları yaşanmasına sebep olmuştur. Yağ fiyatları da en fazla 
artış yaşanan gıda maddelerinden biri olmuştur. 

Değerli katılımcılar,

Nüfusumuz artmakta, buna karşılık tarım ve hayvancılık üretimi 
ya yerinde saymakta ya da gerilemektedir. IMF/Dünya Bankası 
patentli reform projesi bu sürece ivme kazandırmıştır. Konumuz 
olanlar açısından soya fasulyesi üretimi dramatik bir şekilde 162 
bin tondan 50 bin tonlara gerilemiştir. Ayçiçeği üretimindeki 
düşüşlerde dramatiktir. Buna karşılık yıllık bitkisel yağ açığı 
yaklaşık 1 milyon ton ham yağ ya da karşılığı yağlı tohumdur; 
her yıl yağlı tohum ve ürünleri ithalatı için ödenen bedel 1 
milyar doların üstündedir. 

Bitkisel yağ açığını kapatmaya çalışan Türkiye, üretici desteğini 

BİTKİSEL YEMEKLİK YAĞLAR SEMPOZYUM 
VE SERGİSİ YAPILDI

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi tarafından düzenlenen “Bitkisel Yemeklik Yağlar Sempozyum 
ve Sergisi” 8-9 Mayıs 2008 tarihlerinde Adana’da yapıldı. İki gün süren sempozyumda; sektörün bilimsel ve teknolojik 
yönden ülkemizdeki ve dünyadaki gelişimini değerlendirildi. Sempozyumun açılışında sırasıyla; Sempozyum Düzenleme 
Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Keçeci, KMO Güney Bölge Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Öğünç, KMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Besleme ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı birer konuşma yaptılar.
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arttırdı ancak rakamlar beklenenin altında kaldı.

Günümüzde yağ ithalatının 2 milyar dolara çıkacağı söylenirken, 
yaklaşan küresel bir yağ krizine de dikkat çekmek gerekiyor.

Biyoyakıt hedefleri nedeniyle dış alımını artıran Avrupa Birliği 
(AB) ülkeleri nedeniyle bitkisel yağ krizi yaşanacağı ve yerli 
üretimini arttıramayan Türkiye’nin de bu kaostan payını alacağı 
bizce çok ta yanlış öngörüler değil. İthalat yapacak yağ ülkesi 
bulamayabileceğimiz gibi, bulduğumuz yağa da giderek yükselen 
bir fiyat ödeyeceğiz.

Dünya bitkisel yağ üretiminin, talebin gerisinde kaldığının 
açık olduğu günümüzde, Avrupa başta olmak üzere dünya 
ülkelerinin bitkisel yağ krizine koştuğu söylenebilir. Yemeklik 
yağ ihtiyacını karşılayamayan Türkiye’nin biyoyakıt ihtiyacını 
da ithalatla karşılamak durumunda kalacağı ortadadır.

Kanola, soya fasulyesi, ayçiçeği ve aspir... Bunlar beslenme zin-
cirinde önemli bir yer tutan yağ bitkileri. Özellikleri bununla 
da sınırlı değil. Çünkü ABD ve Avrupa ülkelerinde “geleceğin 
enerji güvencesi” olarak tanımlanıyorlar. İçerdikleri yağ nede-
niyle mazot üretiminde kullanılan bu bitkilerin yakın gelecekte 
tükenmesi beklenen fosil yakıtların yerini alması bekleniyor. 
Gelişmiş ülkeler son birkaç yıldır tükettikleri yakıtta biyoyakıtın 
payını artırıyor. Karışım oranlarına ilişkin kriterler belirliyorlar. 
Buna göre Türkiye`nin 2006’da kullandığı mazotun yüzde 2’sin-
de, 2007`de de yüzde 2,75’inde biyoyakıt kullanması gerekiyor. 
Bir diğer ifadeyle yılda 12 milyon ton motorin kullanan Tür-
kiye`nin sadece bu direktife uyabilmesi için yaklaşık 300 bin 
ton bitkisel yağ üretmesi gerekiyor. Ancak yıllardır yemeklik 
yağ ihtiyacını bile ithalatla kapatmaya çalışan Türkiye, AB`-
nin biyoyakıt direktiflerine yetişmekte de ciddi sıkıntı çekiyor. 
Türkiye’nin yıllık yağ üretimi yaklaşık 1 milyon ton. Tüketim 
ise üretimin 2 katından fazla. Yine yaklaşık yılda 1 milyon ton 
açık veriliyor. Açığı üretim artışı yerine ithalatla kapatma for-
mülünü uygulayan Türkiye, her yıl daha fazla bitkisel yağ ve 
türevini ithal ediyor. 1989’da 564 bin tonla sınırlı olan yıllık yağ, 
yağlı tohum ve küspe ithalatı bugün 2 milyon 500 bin tonlara 
ulaşmış durumda. Aynı dönemler arasında 335 milyon dolar-
lık ithalat bedeli, bugün 1 milyar 300 bin doları aşıyor. Nüfus 
artışına bağlı hesaplamalara göre önümüzdeki birkaç yıl içinde 
yağ bitkilerine harcanan dövizin 2 milyar dolarlara dayanması 
bekleniyor. Biyoyakıtla gelen 240 bin ton baskısı da bu artışın 
tuzu biberi olarak görülüyor. 

Türkiye 2000’lerin başlarından bu yana IMF ve Dünya Ban-
kası’nın direktifleri doğrultusunda Tarımsal Reform Programı 
(ARIP) uygulamaktadır. Bu programın amacı; ürün ve girdiye 
dayalı desteklerin kaldırılarak, yerine sahip olunan arazi bü-
yüklüğüne dayalı bir gelir destek programının uygulanmasıdır. 
Ancak, tarımda yapısal sorunlarını aşamamış, devlet desteği-
ne gereksinim duymayacak bir aşamaya ulaşamamış ülke olan 
Türkiye’nin ARIP bağlamında geliştirilmesi hedeflenmiş olan 
liberalleştirme politikası, ülkenin tarımsal altyapısına uygun 
değildir. 

Dünya Bankası tarafından verilen tarımsal uyum kredileriyle de 
desteklenen bu program, tarım sektöründe kapitalist paylaşım 
ilişkilerinin kurulmasına dönüktür. Bu krediler tarım süb-
vansiyonlarının kaldırılması, kamuya ait tarım işletmelerinin 
özelleştirilmesi, tarım satış kooperatiflerinin işlevsiz hale getiril-
mesi ya da tasfiyesi ve kırsal nüfusun azaltılması gibi alanlarda 
kullanılmaktadır. 

Özelleştirme ile tarımsal KİT’lerin tasfiyesinin edilmesinin 
ardından, tarım kesimi liberalleştirme adı altında uluslararası 
tekellere açılmaktadır. Tarım kesiminin GSMH’den aldığı pay 
gittikçe düşmekte ve özellikle küçük tarım üreticileri yoksulluk 
sınırının altında yaşamaktadır. Hayvancılık neredeyse tümüyle 
tasfiye edilmiş durumdadır. Her kriz döneminin faturası ücretli-
lere, kent yoksullarına ve köylülere çıkartılmaktadır. 

2000 yılı başından bu yana uygulanan IMF/Dünya Bankası da-
yatmalı programların etki ve sonuçları belki de en açık biçimde 
tarım kesimindeki değişimde ortaya çıkmıştır. Bu politikaların 
ülkemizin tarımsal yapısı üzerinde yarattığı sonuçlar, İlgileneler 
Dünya Bankası tarafından 9 Mart 2004 tarihinde yayımlanan 
“Türkiye’de Tarım Sektörü Destekleme Reformunun Etkilerine 
Bir Bakış” başlıklı raporu okuyabilirler. 

IMF ve Dünya Bankası reçeteleri, Türkiye’yi tarımda kendine 
yeter bir ülke olmaktan tümüyle çıkarıyor, küçük ve orta öl-
çekli işletmelerden oluşan Türkiye tarımını çökertiyor, tarım 
üretimden pazarlamaya değin uluslararası tekeller ve onların 
yerli acentelerinin denetimine giriyor. 

Uluslararası sermayenin tarımdaki kontrolü artarken, tarımsal 
üretim Türkiye insanının gereksinimlerine göre değil, tekel-
lerin ihtiyaç ve yönlendirmelerine göre ve onların belirlediği 
koşullarda yapılıyor. 

Yerli üreticiler -şimdilik- ‘sözleşmeli çiftçi’’ adı altında bu 
tekellerin ‘taşeronu’’ olmaya hazırlanıyorlar, tamamen tasfiye 
edilecekleri günler ise çok uzak gözükmüyor. 

Türkiye, pek çok iklim ve toprak tipinin görüldüğü bir ülke 
olması nedeniyle çok zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olma-
sına rağmen, IMF ve Dünya Bankası tarafından yönlendirilen 
programlarla tarımı bitirilmek üzeredir. 

1990’larda yaklaşık 28 milyon hektar olan ekim alanları, bu-
gün 27 milyon hektara gerilemiştir. Buğday üretiminin bu yıl 
19 milyon tonun altına düştüğü tahmin ediliyor. Bitkisel yağ 
açığına karşın geçen yıl 850 bin ton olan ayçiçeği üretiminde 
bu yıl 50 bin tonluk bir düşüş yaşanmıştır. 

Ekim alanları daralıyor, üretim düşüyor, ihracat geriliyor, ithalat 
artıyor, çiftçi yoksullaşıyor. Tarımının bu sarmaldan kurtulabil-
mesi için, çokuluslu tarım tekellerinin ihtiyaç ve yönlendirme-
lerine göre değil, Türkiye insanının ihtiyaçlarına ve ülkenin 
doğal -iklim ve toprak- koşullarına göre oluşturulacak bir tarım 
programı hayata geçirilmelidir. Ve ek olarak böylesi bir tarım 
politikası ile bağlantılı bir sanayi programını da belirlemelidir.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
konuşmasında şunları söyledi:

TMMOB ve bağlı Odalar; uzun yıllardır enerji sektöründe 
de binlerce kişinin katıldığı çok sayıda kongre, sempozyum 
vb. etkinlikler yapmış, çok sayıda kitap, rapor yayınlamıştır. 
Odalarımızın her yıl daha da yoğunlaşan bu çalışmalarının 
yanı sıra, TMMOB tarafından düzenlenen Enerji Kongrele-
rinin 7’cisi de, 2009’da yapılacaktır.

Temel bir insan hakkı olarak kabul edilen enerji; güvenilir, 
kesintisiz, kaliteli kolayca erişilebilir ve ucuz olarak sunulması 
gereken bir kamu hizmetidir. Uluslararası Enerji Ajansı’nın 
tahminlerinde, Dünya enerji tüketiminin 2005-2030 yılları 
arasında yüzde 50’den fazla artacağı öngörülmektedir. Artan 
enerji talebine karşılık fosil yakıt rezervlerinin sınırlı olması, 
arz güvenliğini tehlikeye sokmakta; enerji üzerinde oynanan 
oyunlar ve yapılan pazarlıklar da, her geçen gün yoğunlaş-
maktadır.

ABD’nin önce Afganistan, ardından Irak’ı işgali; günümüzde 
Ortadoğu ve özellikle İran ile Suriye’ye yönelen tehdit sü-
reci; Dünya yüzeyinde hem enerji kaynaklarının bulunduğu 
bölgelerin hem de pazarların kontrol edilmesi için yürütülen 
kaygı verici bir yarışı sergilemektedir. 

IMF ve Dünya Bankası talimatlarıyla şekillendirilen enerji 
politikaları doğrultusunda; Türkiye’de 1980’lerden itibaren 
uygulanan neoliberal politikalar ile enerji alanının kuralsızlaş-
tırılması(de-regülasyon), serbestleştirilmesi ve özelleştirilmesi 
hedeflenmiş, bu amaçla çok sayıda yasal düzenleme yapılmış, 
kamunun enerji alanını özel sermayeye terk etmesi için pek 
çok uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemelerin bir kıs-
mı yargı sürecinden dönerken, hükümetler de, her seferinde 
günü birlik yasal düzenlemelerle, yargı kararlarını uygulamak 
yerine yok saymayı tercih etmişlerdir.

Enerji; 2001 yılında çıkarılan ve Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun kurulmasını sağlayan bir yasa ile kamunun 
dışarıda bırakıldığı ticari bir alan haline dönüştürülmüştür. 
Kimin hangi konuda yetkili ve sorumlu olduğu bile tam olarak 
anlaşılamayan bir karmaşa ortamı yaratılmıştır. Kamunun 
yatırım yapmasının yasaklandığı bu ortamda, özel sektör 

beklenen yatırımları gerçekleştirmemiş, özellikle elektrik 
enerjisi alanında arz güvenliği tehdit altına girmiştir. Doğal-
gaz bağımlılığı en yüksek noktada olan Türkiye’de, elektrik 
enerjisindeki gibi doğalgaz tüketiminde de, her yıl bıçak sırtı 
bir denge tutturulmaya çalışılmaktadır. 

Ülke kaynaklarının değerlendirilmesini sağlayacak; Türkiye 
koşullarına uygun; teknolojik gelişmeleri takip eden; uzun 
vadeli, merkezi ve kamusal planlamayı esas alan; sosyal, 
ekonomik ve çevresel politikalar ile bütünleşik bir enerji 
politikasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bugüne değin izlenen politikalar sonucunda, ülkemiz enerji 
ihtiyacını kendi öz kaynaklarından değil ağırlıkla dışardan 
satın alarak karşılayan bir duruma gelmiştir. Bu anlayış ül-
kemizi daha çok dışa bağımlı bir hale getirmekte ve ulusal 
kaynaklarımız uluslararası sermayeye aktarılmaktadır. 

Ülkemiz, yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile 
enerji ihtiyacının çok önemli bir kısmını karşılayabilecek 
bir potansiyele sahip olmasına karşın bu kaynaklar ya hiç 
kullanılmamakta ya da potansiyelin çok altında değerlen-
dirilmektedir.

Enerji alanında yeterli yatırım yapılmaması sonucu gündeme 
getirilen “yap işlet devret” gibi uygulamalarla gerçekleştirilen 
yatırım ve işletme hakkı devirleri ihalelerinin hemen hemen 
tamamı uluslararası büyük sermayenin eline geçmektedir. Bu 
süreç, TEDAŞ’ın elektrik dağıtım şebekelerinin ve EÜAŞ’ın 
üretim santrallerinin de özelleştirilmesiyle daha da derinleşti-
rilmektedir. AB enerji sistemine hükmeden enerji tekelleri,-
ülkemiz elektrik üretim ve dağıtım tesislerini de ele geçirmek 
üzere beklemektedir.

Bu yıl yaz aylarından başlayarak elektrik enerjisinde açık 
beklenmektedir. Maalesef programlı ve programsız elektik 
kesintileri kapıdadır.

Enerji ithalatı 2006 yılında 29 milyar dolar ve 2007 yılında 
ise 33,9 milyar dolar ödenmiştir. Petrol fiyatları bugün 120 
dolar/varilin düzeyindedir ve yakın gelecekte 150-200 dolara 
ulaşabileceği tahminleri yapılmaktadır. Bu fiyat artışlarının 
sürmesiyle, toplam enerji arzında, petrole %35 ve doğal 
gaza %28 bağımlı olan Türkiye ekonomisinin daha olumsuz 

14. Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Fuar ve Konferansı 15-17 Mayıs 2008 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. 

Üç gün süren konferansın açılışında sırasıyla; Düzenleme Komitesi Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müşteşar Vekili Selahattin Çimen, Türkiye Kojenerasyon Derneği Başkanı Özkan Ağış, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Hasan Köktaş ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Hilmi Güler konuştular. 

ULUSLARARASI ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİSİ SİSTEMLERİ
FUAR 

VE KONFERANSI YAPILDI
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etkileneceği açıktır. Sadece enerji fiyatlarının artma eğili-
minde olması değil, aynı zamanda yüksek ithalat bağımlısı 
olduğumuz ülkelere yönelik arz güvenliği kaygıları da; enerji 
ajandamızın başında yer alan diğer bir husustur. İklim de-
ğişikliği de Türkiye’nin kaçınılmaz şekilde ve bir an önce 
enerji sektörünü gözden geçirerek fosil yakıt kullanımının 
azaltılması ve yenilenebilir kaynaklarını kullanabilmek üzere 
düzenlemeler yapmasını zorunlu kılmaktadır. 

Türkiye enerji tüketiminde yüksek bir dışa bağımlılık yaşa-
maktadır. Türkiye’de enerji ihtiyacının büyük bir çoğunluğu 
ağırlıklı olarak fosil yakıt kaynaklarından sağlanmaktadır. 
2006 yılında genel enerji arzı 99,6 MTEP (milyon ton 
petrol eşdeğeri) olmuştur. 2006 yılı itibariyle enerji tüketi-
mimizin sadece % 27’si yerli kaynaklarla karşılanabilmiştir. 
ETKB tarafından yapılan uzun vadeli projeksiyonlarda dışa 
bağımlılık oranının 2010’da % 71, 2015’de % 68 ve 2020 yılı 
için % 70’ler seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir. Bu, 
Türkiye’nin enerji kaynakları açısından net ithalatçı bir ülke 
konumunda kalacağı anlamına gelmektedir. 

2007 yılında enerji kaynakları ithalatına 33,9 milyar dolar 
ödeyen ülkemizin 2008 enerji ithalatı faturasının 40 milyar 
dolara ulaşması beklenmektedir

Oysa ülkemiz çok zengin linyit ve kömür kaynaklarına sahip-
tir. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) verilerine göre,1,331 
milyar ton rezerv mevcut iken son yıllarda yıllık üretim yal-
nızca 1,5-2 Milyon ton arasında gerçekleşmiştir.1974 yılında 
8.5 milyon ton olan tüvenan kömür üretimi yıllardır gerekli 
yatırımların yapılmayışı nedeni ile 2006 yılında %73 oranında 
azalarak 2,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

Yaklaşık 8.6 milyar ton olan termik santrallere yönelik 
üretilebilir linyit rezervlerimizin mevcut ve planlanabilir 
kurulu gücü yaklaşık 19 500 MW olan santral potansiyeli 
ile yılda 7000 saat çalışma halinde, 136.5 milyar kWh elektrik 
üretebilecek kapasiteye ulaşılabilinecektir. Bu değer, Türki-
ye’nin 190 milyar kWh olan 2007 yılı elektrik üretiminin % 
71.8’ini oluşturmaktadır. Bunun için yılda 190 milyon tonu 
linyit olmak üzere 195 milyon ton kömür üretilmesi gerek-
mektedir. Mevcut yerli kömürle çalışan termik santralleri 
2006 yılı itibariyle 8145 MW ı linyit, 300 MW’ ı taşkömürü 
olmak üzere toplam 8450 MW olup bu santrallerin kömür 
tüketim kapasitesi, 83 milyon tondur. Tüketimde yaşanan 
olumsuzluklar ve kömür üretimini, arttırmaya yönelik yatı-
rımların yeterli düzeyde yapılmamış olması nedeni ile kömür 
üretiminde istenilen düzeye gelinememiştir. Bu nedenlerin 
başında alım garantili doğal gaz ve doğal gaz santrali sözleş-
meleri ve kamuyu küçültmeye yönelik AB, Dünya Bankası 
patentli politikalar gelmektedir. 

Son üç yılda MTA, DSİ, EİEİ, TKİ vb kuruluşlarca eşgü-
dümlü olarak yeniden başlatılan kömür arama çalışmaları 
olumlu bir gelişmedir. Yıllarca ihmal edilen kömür arama 
ve sondaj çalışmaları yoğun bir şekilde kesintisiz olarak 

sürdürülmelidir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik teşvik ve destekler 
yeterli değildir. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yatırımın düşüklüğü ülkemizi sanayinin en önemli girdisi 
olan enerji konusunda ülkemizi dışa bağımlı kılmaktadır. 
Ülkemizde bu gidişi değiştirecek bir politika izlenmemekte, 
enerjide dışa bağımlılık sürekli olarak artmaktadır. 

AB elektrik üretimi içindeki yenilenebilir enerjinin payını 
artırmayı planlar ve buna uygun politikaları hayata geçirirken, 
Türkiye’de ise tam tersi politikalar izlenmekte ve en önemli 
öz kaynağımız olan hidrolik potansiyelimize gereken ağırlık 
verilmemektedir. TEİAŞ’ın “Orta ve Uzun Dönem Elektrik 
Enerjisi Üretim Planlama Çalışması”na göre, hidroelektriğin 
tüm elektrik üretimi içindeki payı 2020 yılında % 16,6’ya 
düşerken, ithal yakıtla üretilen elektriğin payı aynı dönemde 
% 65’e ulaşmaktadır.

Bu talep ve yatırım öngörülerinde, kaynak çeşitlemesi amacıy-
la da olsa ithal kaynaklara ağırlık verildiği gözlemlenmektedir. 
Bugün, Türkiye’de hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim 
potansiyelinin 170 milyar kWh/yıl mertebesinde olduğu;. 
DEK-TMK, DSİ ve EİEİ raporlarında belirtilmektedir. Oysa 
ETKB analizlerinde, 170 GWh düzeyine ulaşabilecek hidrolik 
potansiyelin 2010’da %34’ü, 2015’te %48,5’i ve 2020’de ise 
%64,7’sinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bugünkü teknik koşullarda 10 metre yükseklikteki ortalama 
7 m/s hızda, yılda 2.500 saat kullanma süresi ile kurulabi-
lecek ekonomik rüzgâr potansiyeli 48.000 MW yani 120 
milyar KWh düzeyindedir. Oysa ETKB öngörülerine göre, 
Türkiye’nin mevcut 48.000 MW’lik rüzgara dayalı elektrik 
enerjisi üretim kapasitesinin 2020 yılına kadar yalnızca 3.038 
MW’lik kısmının değerlendirilmesi öngörülmektedir. Kalan 
45.000 MW’lik kapasite de değerlendirilebilir ise idi yılda 
asgari 2500 saatlik çalışma kapasitesiyle 112,5 milyar kWh 
elektrik üretme imkânı olabilir.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tam kapasitede 
değerlendirilmesi öngörülmezken, dışa bağımlı doğal gaz ve 
ithal kömüre dayalı yeni santrallerin tesisi planlanmaktadır. 
2005’te 12.274 MW olan doğal gaz santrallerinin kapasite-
sinin 2010 yılında %34,4 artışla 16.487 MW’a, 2015 yılında 
%83,3 artışla 22.457 MW’a ve 2020 de ise %127,7 artışla 
27,947 MW’a ulaşması planlanmaktadır. Benzer bir şekilde 
2005’te 1.650 MW kapasitede olan ithal kömüre dayalı 
santrallerin 2020 için hedeflenen 6.102 MW kapasiteyi 
şimdiden aşacak çok sayıda ithal kömür santrali projesine 
lisans verilmektedir.

Yapılan talep projeksiyonu ve buna bağlı hazırlanan elektrik 
üretim planları, 2009 yılından itibaren yeni kapasite yatı-
rımlarının devreye girmesi gerekliliğine işaret etmektedir. 
Bu çerçevede süren yatırımların hızla sonuçlandırılması ve 
yeni projelerin yapımına bir an önce başlanmasına önem 
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verilmelidir. 

Ülkemiz açısından yenilenebilir enerji kaynaklarının ulaşmış 
olduğu potansiyel, içinde bulunulan enerji darboğazının aşıl-
ması, petrole olan bağımlılığın azaltılması ve döviz kaybının 
önlenmesi için önemli bir kaynaktır. 

Eğer ülkemizde AR-GE çalışmalarına gerekli kaynak ayrılır, 
uygulamaya yönelik üniversite-ilgili meslek odaları-sanayi 
işbirliği sağlanır ve bu konuda özellikle ulusal ve kamusal 
çıkarları gözeten bir enerji programı uygulanabilirse; ülkemiz 
gerek ulusal kaynakları gerek insan gücü gerekse yetişmiş 
ve deneyimli mühendis yapısıyla gerekli teknolojik hamleyi 
yapabilecek alt yapıya sahiptir.

Ancak genel olarak ülkemizde Gayri Safi Milli Hasıla 
(GSMH)’dan AR-GE için ayrılan pay, dünya ülkeleri ile 
karşılaştırıldığında çok düşük kalmaktadır. Bu oran dünya 
ortalamasında % 2-3 civarında iken ülkemizde % 0,7’dır. 
Enerji üretimi konusunda da durum farklı değildir ve AR-
GE çalışmaları için yeterli bir organizasyon ve çaba bulun-
mamaktadır.

Özellikle güneş, jeotermal ve rüzgar kaynaklarından enerji 
elde etmek için gerekli üretim ve ekipmanların büyük bir 
çoğunluğunun ülkemizde üretimi imkanı vardır. Bu konuda 
gerekli mühendis ve teknik elemana sahip olan ülkemizde ge-
rekli yatırım ve işletme maliyetleri de göz önüne alındığında, 
“ulusal ve kamusal çıkarları gözeten bir enerji politikası”na 
ne kadar çok ihtiyaç olduğu açıktır. 

Türkiye’nin jeotermal brüt teorik ısı potansiyelinin 31.500 
MW, kullanılabilir ısı potansiyelinin de 3.524 MW olduğu 
belirtilmektedir. Toplam jeotermal elektrik potansiyeli 2000 
MW’dir. 

Türkiye güneş kuşağı içerisinde bulunan bir ülke olup, güneş 
enerjisi kazancı açısından zengindir. Bölgelere göre yıllık top-
lam güneşlenme süresi 2.993-1.971 s/yıl arasında değişirken, 
enerji yoğunluğu 1.460-1.120 KWh/m2-yıl sınırlarındadır.

Türkiye’nin biyokütle, biyogaz ve biyoyakıt enerji kapasiteleri 
de ciddi potansiyellere sahiptir.

Öte yanda, kamuoyunda yeterince tartışılmadan meslek 
örgütleri, uzmanlar ve akademisyenlerin görüşleri alınma-
dan hızla TBMM’den geçirilen ve ihale süreci başlatılan 
nükleer santrallerle ilgili olarak, TMMOB ciddi sorunlara 
işaret etmektedir.

Yatırım, finansman, kredi, garanti, işletme maliyetlerinde 
ekonomik ve ticari olarak tam bir başarısızlık yaşanması, 
atıkların nasıl bertaraf edileceğinin hala çözümsüz olması, 
uranyum yakıtı işletmeciliğinin sorunları, arızalar nedeniyle 
sık sık devre dışı kalması, normal işletme anında çevreye 
sızan radyasyon yayılımı, sıkça yaşanan ve milyonlarca kişi-
yi etkileyebilen nükleer kazalar, yüksek güvenlik nedeniyle 
lisanslama ve yapım sürelerinin 15-20 yıla uzaması, nükleer 
silahlanma, “11 Eylül” saldırısı gibi uluslararası asimetrik 
tehditlerin artması, nükleer enerjiye karşı yurttaş tepkisi 
ve oluşan güvensizlik gibi sorunların çözümlerini ortaya 
koymadan adeta yangından mal kaçırılırcasına yapılmaya 
çalışılan nükleer santral yapım ihaleleri iddia edildiği gibi 
Türkiye’nin enerji sorununa çözüm getirmeyecek, aksine 
bağımlılığı daha da arttıracaktır. Oysa yapılması gereken 
nükleer enerjiyi de, enerji politikaları içinde değerlendir-
mek ve teknoloji ve ARGE çalışmalarını yoğunlaştırmak 
ancak önceliği yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
değerlendirmesine vermektir.

İki yılda bir yapılan “Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi 
Sempozyumu”nun sekizincisi 12-14 Mayıs 2008 tarihlerin-
de İstanbul’da düzenlendi. Isıtma, soğutma, iklimlendirme, 
sıhhi tesisat alanlarında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 
tartışabilmek amacıyla düzenlenen sempozyumda; tasa-
rımcı, uygulayıcı, araştırıcı ve işletmecilerin deneyimle-
rinden faydalanabilecek uygun bir platform yaratılması 
hedefleniyor. 

Sempozyumun açılışında sırasıyla, Sempozyum Düzenleme 

Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
Bilgin, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Onursal Baş-
kanı Celal Okutan, Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve 
Eğitim Vakfı (ISKAV) Başkanı Mustafa Aslancan, Makina 
Mühendisleri Odası Başkanı Emin Koramaz, Avrupa Isıt-
ma ve İklimlendirme Dernekleri Federasyonu (REHVA) 
Başkanı Francis Allard, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Komis-
yonu Başkanı Dr. Soner Aksoy birer konuşma yaptılar.  

8. ULUSLARARASI YAPIDA TESİSAT TEKNOLOJİSİ 
SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği 2. Kadastro Kongresi 
21-24 Mayıs 2008 tarihleri arasında DSİ Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Dört gün süren kongrede “e-devlet ve Kadastro”, 
“Türkiye Kadastrosu ve  Yeni Yaklaşımlar”, “Türkiye’de Me-
kansal Bilgi Sistemi’nin Altyapısını Oluşturmak Üzere Sayısal 
Kadastro Üretimi”, “Kamusal Taşınmaz Yönetimi Kadastro İle 
İlişkiler”, “Taşınmaz Değerlemesi Kadastro İlişkileri”, “Kırsal 
Arazi Yönetimi Kadastro  İle İlişkileri”, “Çevre Koruma Arazi 
Toplulaştırma ve Kadastro İle İlişkileri”, “Orman Kadastrosu”, 
“Orman Kadastrosu ve 2B Sorunu” ve konuk devlet temsilcilerinin 
ülkelerinde yürütülen kadastro ve ölçme faaliyetleri ile ilgili bilgi 
verdikleri oturumla birlikte toplam on oturum gerçekleştirildi. 

Türkiye’de kadastro sistemi ve uygulamalarını değerlendirebilmek, 
yaşanan sorunları ve beklentileri ortaya koymak, gelecekteki Tür-
kiye kadastrosunun içermesi gereken bilgileri, üstlenmesi gereken 
konuları, görev ve işleyişini belirleyebilmek için görüşler geliştir-
mek amacıyla düzenlenen Kongreye, yurtdışından gelen delege ve 
konuklar da dahil, delege statüsünde 494, konuk statüsünde 69 
olmak üzere toplam 563 bilim insanı, mühendis, mimar, kurum 
temsilcisi, uzman, bürokrat ve konuyla ilgili kişi katıldı. 

Kongrenin açılışında sırasıyla; Kongre Başkanı Prof. Hüseyin 
Erkan, HKMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fahri Özten, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı ile Bayındırlık ve 
İskan Bakanı Faruk Nafız Özak konuştular. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
açılışta şunları söyledi: 

Haritacılık, uygarlık tarihinin ilk mesleklerinden birisi ola-
rak kabul edilen bir meslektir. İlk dünya haritasının 2700 yıl 
önce Babilliler tarafından bir tablet üzerine çizilmiş olduğu, 

haritacılık mesleğinin ve ilk mülkiyet kadastrosunun, Nil 
insanlarının gereksinimlerinden dolayı bundan 4000 yıl önce 
ortaya çıktığı bilinmektedir.

Odamızın birçok etkinliğinde de belirttiğim gibi; harita, yer-
yüzünün ve onun yakın çevresinin belirli özelliklerini, kadast-
ro ise toprak-insan ilişkilerini belirleyen ve modellendiren 
bilgi sistemidir. Harita mühendisliği konum ya da mekansal 
bilgiyi üreten bir meslek disiplini olması nedeniyle birçok 
mühendislik, mimarlık ve planlama meslek disiplinlerinin 
yürüttüğü faaliyet alanlarına da altlık üreten, onlarla işbirliği 
ve eşgüdüm içerisinde olan bir meslektir.

Odamızın da üyesi olduğu FİG’in Kadastro Raporunda, ka-
dastro tanımlanırken “Kadastro, toprağa ilişkin hak, kısıtlılık 
ve sorumluluk kayıtlarını içeren parsel bazlı güncelleştirilmiş 
bilgi sistemidir. Kadastro genelde parselin geometrik tanımını, 
parsele ilişkin hak ve kısıtlılık kayıtlarını, iyeliği ya da bu 
hakların denetimini ve kimi durumda parselin değerini içe-
rir. Kadastro mali (değerleme,vergileme) ve tüzel boyutu ile 
toprak kullanımının yönetimine yardımcı olmak (planlama) 
ve sürdürülebilir kalkınma ile çevresel korumayı sağlamak 
için kurulabilir.” denilmektedir.

Kadastro bugün tüm dünyada sürdürülebilir kalkınma ve 
çevresel gelişimi sağlamak için yeniden tasarlanmaktadır. 
Ülkemiz için de, dünyadaki ve Avrupa ülkelerindeki çağdaş 
düzeyle uyumlu bir çok amaçlı kadastro sisteminin oluştu-
rulması, “arazi kayıt sistemi”, “tarım bilgi sistemi”, “coğrafi 
bilgi sistemi”, “kent bilgi sistemi” çalışmaları için önemlidir. 
Ülkemizde; günümüz koşullarına uygun, bilimin öngördüğü 
teknik ve tüzel içeriği ile yeni bir kadastro sistemine olan 
gereksinim tartışma götürmez bir gerçektir. Kadastro faali-
yetlerinin tasarımında teknik, hukuksal, idari, mali konuları 
da kapsayan yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır. Kadastro sis-

2. KADASTRO KONGRESİ DÜZENLENDİ
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teminin temel ilkelerinde planlı kalkınma, kamu ve toplum 
yararı, tapu ve kadastro bilgilerinde herkese açıklık önemle 
yer almalıdır.

Bugün ikincisi yapılan Kongrede, programın bütününe bakıl-
dığında; çevre koruma, arazi toplulaştırma, orman kadastrosu 
ve 2-B sorunu, kırsal arazi yönetimi, taşınmaz değerleme, ka-
musal taşınmaz yönetimi, mekansal bilgi sistemi konularının 
kadastro ile ilişkileri ele alınarak, Türkiye Kadastrosu için bir 
tespit ve yeni yaklaşımlar ortaya konacaktır.

Sayın katılımcılar,

Yukarıda belirttiğim, Kongremizin de ana başlıklarını oluş-
turan konularda, TMMOB ve HKMO olarak birçok kez 
görüşlerimizi yetkili kurumlar ve kamuoyuyla paylaştık. 39. 
Dönem çalışmalarımızda, TMMOB adına HKMO sekreter-
yalığında TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresini 30 
Ekim -2 Kasım tarihleri arasında Trabzon’da yaptık. Odamız 

bu konularda kurultaylar, sempozyumlar, panel ve konferans-
lar düzenlendi.

Önceki Kongrede önemle belirttiğim gibi Odamızın hazırlayıp 
ilgili kuruluşlarla, meslektaşlarla ve kamuoyuyla paylaşmış 
olduğu “KADASTRO 2023, Geleceğin Kadastrosu” Türki-
ye kadastrosuna ilişkin çerçeve rapordaki tespit ve öneriler 
değerlendirilmelidir. Bu raporda çağdaş çok amaçlı kadastro 
hedefi gösterilmektedir.

Bugün sektörün faaliyetleri konusunda saygın ve temel kurum 
olarak gördüğümüz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de 
yeni yüzyılın gelişmeleri ve beklentilerine uygun olarak çağdaş 
çok amaçlı kadastroyu gerçekleştirebilecek kurumsal yapıya 
kavuşturulmalıdır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bün-
yesinde daha fazla mühendis ve teknik ara eleman istihdam 
edilmelidir. Kurumda çalışan mühendislerin diğer çalışanlar 
ile birlikte ekonomik, sosyal özlük hakları iyileştirilmelidir.

Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın da katılımıyla 17 
Haziran 2008 Salı günü açıldı.

Açılışta sırasıyla TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı, Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ 
ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu birer 
konuşma yaptılar.

Mehmet Soğancı, konuşmasında özetle şunları söyledi: 

“Burada olmaktan çok büyük onur duyuyorum. Ben ve 
arkadaşlarım başta Konak Belediye Başkanı olmak üzere, 
bu parkın yapılmasına karar verenlere, tasarlayanlara, ya-
panlara ve emeği geçenlere Birlik adına teşekkür ederiz.

Hepimiz biliyoruz; tüm çağdaş dünyada bir kentin kimliği 
alanlarıyla, parklarıyla da tanımlanır. Alanlar topluluk-
ların buluşma, ses çıkarma alanıdır. Parklar da kentin ve 

o beldenin sahiplerinin, yaşlısının gencinin, hangi yaş 
grubundan, hangi meslek grubundan olursa olsun tüm 
toplumun buluşma mekanlarıdır; konuşma, dayanışma 
mekanlarıdır.

Bugün açılan ‘Birlik’ parkı ile Yenişehir Ticaret Merke-
zi’nde önemli bir işlev yerine getirilmiş oldu. Bu park 
TMMOB için iki anlamda önemli. Birincisi, karar veri-
cilerin parkı bizim adımıza yaptırması ve adının ‘Birlik’ 
olması bizim için onurdur. Diliyorum bu park TMMOB 
var oldukça bizimle birlikte gelişir, büyür, canlanır. Bu 
park burada çalışan TMMOB üyesi arkadaşlarımızın da 
buluşma yeri olacaktır.

Parkın bizim için ikinci önemli anlamı ise; burada bulu-
nan anıtın üzerindeki sözlerden birinin 70-80 döneminde 
başkanlığımızı yapan Teoman Öztürk’e ait olmasıdır. O 

dönemde Teoman Öztürk ve arkadaşları bu sözle 
aslında o günden bugüne onurlu yürüyen ve dik 
duran TMMOB’nin yol haritasının kenar çizgilerini 
belirliyorlardı. Bu sözlerde denilmiştir ki ‘Yüreğimiz-
deki insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm 
ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının 
bilinci içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve 
sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak 
için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda 
inançlı ve kararlıyız’

Sevgili arkadaşlar, TMMOB işte bu yolda yürü-
mektedir ve bu yolda yürümek konusunda inançlı 
ve kararlıdır.”

İZMİR KONAK’TA TMMOB ADINA YAPTIRILAN 
“BİRLİK PARKI” AÇILDI
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ASANSÖR SEMPOZYUMU YAPILDIASANSÖR SEMPOZYUMU YAPILDI
Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası’nın ortaklaşa düzenlediği Asansör Sempozyumu 23-25 Mayıs 2008 tarih-
lerinde İzmir Fuar Alanı’nda düzenlendi. Sempozyumun açılışında sırasıyla; İnelex Asansör Fuarını düzenleyen EFOR Fuarcılık Genel 
Müdürü Nuray Eyigele, Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği Başkanı Oğuz Yanık, EMO İzmir Şube Başkanı Sedat 
Gülşen, MMO İzmir Şube Başkanı Mehmet Özsakarya, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen, MMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve İZTO Başkanvekili Akın Kazançoğlu konuştular.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
konuşması şöyle:

Sanayiinin tamamı ve yaşamımızın önemli bir bölümünde 
iletim teknolojileri önemli bir yer tutuyor. Fabrikalardan 
depolara, şantiyelerden küçük işletme ve konutlara dek, 
iletme ve kaldırma makinaları pek çok alanda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. İletim teknolojilerindeki yeni gelişmeler, 
sanayileşme ve kentleşme alanındaki yeni gelişmelerle 
bağlantılı bir şekilde sürmektedir. Bu çerçevede enerji 
kullanımında ekonomiklik, konfor ve güvenlik faktörleri 
ön plana çıkmaktadır. Diğer taraftan standartlara uygun 
üretim, rekabet koşulları, AB uyum süreci, standartların 
uyumlaştırılması gibi konularda büyük bir dağınıklığın ya-
şandığı da görülmektedir. 

Bu açıdan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TSE, Meslek Odaları, 
üretici firmalar, mühendisler, akademisyenler ve ilgili diğer 
kuruluşların denetimlerinin yaygın ve etkin kılınmasının ge-
rek can ve mal güvenliği, gerekse haksız rekabeti önlemek 
açısından önemi bugün de sürmektedir. 

Odalarımızca yapılan periyodik kontrollerde asansörlerin 
büyük bir çoğunluğunun kuyu dibinin temiz olmadığı, kabin 
karşı ağırlık tamponlarının olmadığı, korozyonların oluştuğu, 
regülatör halatının elektriksel denetiminin olmadığı, kuyu 
içi elektrik tesisatının uygun olmadığı, kabin altı tampon 
çarpma plakasının olmadığı vb. gibi birçok olumsuzluklar 
tespit edilmiştir. 

Asansörler, kaldırma iletme makinaları içinde son derece 
emniyetli bir taşıma aracı olmak zorundadır. İnsan sağlığı ve 
can güvenliğini doğrudan etkileyen ürün grupları içerisinde 
yer alması nedeniyle asansörler; tasarım, imalat, montaj, 
işletmeye alma, ruhsatlandırma ve kullanım aşamalarında 

ülkemizde zorunlu standartlar ve yönetmelikler 
kapsamına alınmıştır. Aynı şekilde asansörler, AB 
ülkelerinde de riskli ürün grubu listesinde yer ala-
rak, CE İşareti Standardı’na tabi tutulmuştur. 

Ülkemizde asansörlerin projelendirilmesi, mon-
tajı ve bakımı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tara-
fından 20.12.1995 tarih ve 22499 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan Asansör Yönetmeliği çer-
çevesinde yapılmaktaydı. Bu yönetmelik yerine, 
anılan Bakanlık tarafından AB uyum sürecinde 
15.02.2003 tarih ve 25021 sayılı Resmi Gazete’de 
yeni bir Asansör Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu 
Yönetmelik, yayın tarihinden itibaren 18 ay sonra 

yani 15.08.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Halen yürürlükte bulunan 95/16/AT sayılı Yönetmelikte 
Asansör imalat, montaj ve bakım süreçlerinde çalışan mü-
hendislere yönelik açık bir düzenleme bulunmamaktadır. 
1995 tarihli yönetmelikte asansör imalat, montaj ve bakım 
firmalarının bir elektrik ve bir makina mühendisi istihdam 
etmesi ve bu firmaların Elektrik ve Makina Mühendisleri 
Odaları’ndan Büro Tescil Belgesi alması zorunlu tutulmuşken, 
yürürlükteki Yönetmelikte bu konular boşlukta bırakılmıştır. 
Yeni Yönetmelikte asansör avan ve uygulama projelerinin 
elektrik ve makina mühendislerince çizileceği ve bu pro-
jelerin Belediye ve Valiliklerce asansörlere işletme ruhsatı 
verilmesi aşamasında isteneceği belirtilmekte, ancak imalat, 
montaj ve bakım firmalarının mühendis istihdamı konusunda 
herhangi bir açıklık getirilmemektedir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 95/16/AT yönetme-
liğinde bir revizyon yapılacağına ve yönetmeliğin yanı sıra 
asansör uygulamaları konusunda ulusal düzenlemelerimizi 
belirleyecek Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ismi ile 
bir yönetmelik daha hazırlanacağı, asansör uygulamalarında 
görev alan mühendislerin, Odaların ve diğer ilgili kurumların 
görev, yetki ve sorumluluklarının hazırlanacak yeni düzenle-
melerde açıklığa kavuşturulacağı bildirilmiştir. Bu doğrultuda 
çalışmalar sürdürülmektedir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 13.07.2004 tarih ve 25521 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak kurulan Asansör Teknik 
Komitesi (ASTEK), söz konusu yönetmeliklere ilişkin çalış-
malar yürütmektedir. MMO ve EMO bu Komite’nin üyesidir. 
ASTEK’te söz konusu düzenlemelere ilişkin iki ayrı alt çalış-
ma grubu oluşturulmuştur. MMO ve Elektrik Mühendisleri 
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Odası bu iki çalışma grubunda temsilci bulundurmakta ve 
çalışmalara aktif olarak katılmaktadır. 95/16/AT Direktifi’nin 
Türkçe’ye revize edilmesi alt çalışma grubu çalışmaları, büyük 
ölçüde tamamlanmış ve Direktif Türkçe’ye birebir tercüme 
edilmiştir fakat, ulusal bir mevzuat olan ve tüm AB ülkelerin-
de benzerleri bulunan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği 
konusunda ortak bir görüşe ulaşılamamıştır.

Bazı çevreler olaya ticari boyutta yaklaşmakta, asansör 
firmalarında mühendis çalıştırılmasına ve Mühendis Oda-
ları’nın mesleki denetim süreçlerinde yer almasına şiddetle 
karşı çıkmaktadırlar. Hatta yürürlülükteki Yönetmeliğin 
avan ve tatbikat projeleri ile ilgili hükümleri iptal edilmek 
istenmekte, yapının bir parçası olan ve yanlış uygulamaların 
sonuçlarını insan yaşamıyla ödediğimiz asansör tesisleri yapı 
denetim süreçlerinden kaçırılmaya çalışılmakta, işletme ruh-
satı aşamasında sadece firmanın düzenleyeceği AT uygunluk 
beyanının yeterli sayılması istenmektedir.

Bilim, mühendis ve kamu denetimini dışlayan böylesi bir 
düzenleme, asansörler konusunda denetim eksikliğinden kay-
naklı can ve mal kayıplarını, standart dışı uygulamaları daha 
da arttıracağı gibi ulusal asansör sanayimizi de baltalayacak, 
sektörde hizmet veren binlerce mühendis işinden olacaktır. 
Buna izin verilmemelidir.

ASTEK tarafından yapılan görevlendirme uyarınca MMO ve 
EMO’nun birlikte hazırladığı ve Bakanlığın onayına sunduğu 
“Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Taslağı” değerlendi-
rilerek ivedilikle mevzuata yansıtılmalıdır. 

AB Teknik Mevzuatı’na yönelik yeni düzenlemeler konu-
sunda sektörün ve kamuoyunun bilgilendirilmesi yönünde 
çalışmalara ağırlık verilmelidir. 

İletim Makinaları üretimiyle ilgili imalatçıların teknolojik 
düzeylerini yükseltmek için yürüttükleri çalışmalar teşvik 
edilmeli ve desteklenmelidir.

İletim makinalarının yaygınlık ve önemine karşın, üniversite-
ler ve ara eleman yetiştiren okulların eğitim programlarında 
bu disipline yeterince yer verilmemekte; bazılarında ise seç-
meli ders olarak okutulmakta, dolayısıyla bu konudaki öğ-
retim yetersiz kalmaktadır. Üniversitelerin ilgili bölümleri ve 
meslek liselerinde ilgili derslere daha fazla yer verilmelidir. 

Asansörlerin bakımının, meslek odalarınca mesleki yeter-
liliği belgelendirilmiş mühendis çalıştıran yetkin firmalarca 
yapılması sağlanmalıdır. 

İlgili kamu kuruluşları ile yerel yönetimler, asansör periyodik 
kontrollerinin düzenli olarak yaptırılması konusunda daha 
duyarlı davranmalı, bu konuda Meslek Odaları ile denetim 
süreçlerinde işbirliğini arttırmalıdır.

Makina ve Elektrik Mühendisleri tarafından çizilen asansör 
projeleri, Odaların Mesleki Denetiminden geçmeden ilgili 

makamlarca kesinlikle işlem yapılmamalıdır. 

Mesleki denetimin olmazsa olmaz koşulunun uzmanlık ve 
belgelendirme olduğu bilinmelidir. Bu anlamda meslek oda-
larının kuruluş yasalarının verdiği görev çerçevesinde, kamu 
yararına ve kamu adına sürdürdüğü üretim ve hizmetlerin 
kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, mesleki denetim hizmet-
lerinin önündeki yerel ve merkezi siyasi iktidarlarca konulan 
tüm engeller ve sınırlamalar kaldırılmalıdır. 

Asansör yönetmeliğinde, halen kullanılmakta olan asan-
sörlere ilişkin bir yaptırım bulunmamaktadır. Yeni yapılan 
asansörlerde uygulanmakta olan güvenlik kriterlerinin, 
kullanımda olan asansörlere de uygulanması yönünde dü-
zenleme yapılmalıdır.

Ülkemizde bina asansörlerinin uygulama projelerine uygun 
olarak yapılmasını denetleme ve yapı kullanım izinlerini ver-
me yetkisi, yürürlükteki yasalarla yapı denetim kuruluşlarına, 
yerel yönetimlere ve mücavir alan sınırları dışında valiliklere 
verilmiştir. Ancak bu süreçlerde meslek odalarının dışlanması 
nedeniyle, bütünlüklü bir denetim yapılamamaktadır. Bunun 
bedelini asansör kazaları şeklindeki sonuçlarda yaşamaktayız. 
Binalarda asansörlerin bilimsel teknik esaslara, sağlık ku-
rallarına uygun olarak yapılması amacıyla, yerel ve merkezi 
yönetimler ile meslek odalarının koordinasyon içerisinde 
çalışabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. İmar 
Yasası ve Yapı Denetim Yasası yeniden düzenlenmelidir.

Ülkemiz asansör ürün ve malzemeleri açısından bir ithalat 
cenneti haline gelmiştir. Planlı sanayi politikalarının olma-
ması, ekonomik krizler, tutarsız ihracat ve ithalat politikaları, 
yatırım malları ithalatında korumacılık faktörüne öncelik ve-
rilmemesi ve yatırımlarda sektöre öncelik tanınmaması bu 
durumun başlıca nedenleridir. Yerli üretimin ulusal ve uluslar 
arası rekabet ortamında etkinliğinin arttırılması için AR-GE 
ve yüksek üretim teknolojilerine yönelik yatırımlara destek 
verilmesi devlet politikası haline getirilmelidir. 

Engelli standartlarına uyum, bir ülkenin aynı zamanda çağ-
daşlığının da bir göstergesidir. Yapılarda, sokaklarda, işyerle-
rinde engellilerin rahatça hareket edebildiği bir ülkede aynı 
zamanda yaşlılar ve hamileler başta olmak üzere tüm kesimler 
yüksek bir yaşam kalitesine sahip olabilirler.

Fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanabilir 
kılınması için imar planlarının yapılmasında kentsel, sosyal 
teknik altyapı alanlarında ve yapılarda engellilerin toplumsal 
ve sosyal yaşama ve üretime katılmalarını sağlayacak düzen-
lemelerin yapılmasına önem verilmelidir.

Engellilerin toplumsal yaşama katılabilmesi amacı ile bir çok 
standart ve düzenleme vardır. Ancak bunlar uygulamalarda 
yerine getirilmemektedir. Bu standartların uygulanması ko-
nusunda ilgili kurumlar, özellikle belediyeler sorumluluklarını 
yerine getirmelidir.  
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Kongrenin açılışında sırasıyla; Maden Mühendisleri Odası 
Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kay-
makçı, Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Torun, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, ICEM Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel 
Hizmet Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Manfred 
Warda, AKP Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan, KESK 
Şubeler Platformu Sözcüsü ve ESM Zonguldak Şube Başkanı 
Tahsin Kumkumoğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel 
Başkanı Ramazan Denizer, Kongre Onursal Başkanı Prof. 
Dr. Şinasi Eskikaya, Karaelmas Üniversitesi Rektörü Bektaş 
Açıkgöz, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ali İhsan Köktürk 
ve Ali Koçal ile Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Tevfik 
Emre konuştular.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ko-
nuşmasında şunları söyledi: 

Kömür kongresinde yapılacak bir konuşmada öncelikle, Koz-
lu’dan, Armutçuk’tan, Balıkesir Dursunbey’den, Karaman-
Ermenek’den, Gediz’den ve daha nicelerinden bahsetmemek 
mümkün müdür? Ama biz biliyoruz, tüm bu can yakıcı, can 
acıtıcı duruma rağmen uygarlık ateşi yandığı sürece maden-
cinin ışığı sönmeyecektir. Madenlerde kaybettiğimiz tüm 
canlarımızı saygıyla anıyorum.

Evet, madencilik sektörü özellikle kömür sektöründeki ça-
lışmalar birçok risk faktörünü içinde barındırmaktadır. Bu 
alandaki çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken en 
önemli faktör “emniyet”dir. Maden ocaklarının ocak ağzının 
girişinde “önce emniyet” yazar da, peki emniyet donanımı 
tam olmayan işletmeler bu söylemin gereğini yeterince yerine 
getirebiliyorlar mı? 

Özellikle bu yörede Amasra’da, Kozlu’da, Karadon’da kö-
mürün yeraltında kazılmasında, pano üretiminde, galeriler 
sürülmesinde “hizmet alımına gidiyorum” sözü ile sözleşmeler 
hazırlayıp taşerona vermeyi düşünenler vukua gelmesi muh-
temel olayları da göz önünde bulunduruyorlar mı? 

İş sağlığı ve iş güvenliği alanında özellikle madencilik sektö-
ründe TMMOB ve bağlı odalarımızın yıllardır söylediklerini 
burada bir kez daha tekrarlamak istemiyorum. Biz bu ülkede 
bu ülke koşullarına uygun, gerçekçi yasal düzenlemeler ya-
pılsın diye uğraş verirken, bakanlığın çalışma gruplarında 
uzmanlarımız aracılığı ile çalışma yürütürken, biliyorsunuz 
maalesef siyasal iktidar istihdam paketi yasa tasarısı içine tü-
müyle bilimi ve tekniği dışlayarak koyduğu birkaç madde ile 
bu alanı düzenlediğini sanmaktadır. Ama sadece sanmaktadır. 

Uyarıyoruz, iş kazalarında dünya yedinciliğimiz, Avrupa bi-
rinciliğimiz bu şekilde anlamsız düzenlemelerle gene elimizde 
kalır. Siyasal iktidarın bu alanda yapması gereken TMMOB 
ve bağlı odalarının yıllardır söylediklerini ciddiye alıp, uygu-
lamaya koymasıdır.

Haziran 2004 tarihinde Zonguldak Havzasının, “Maden Ka-
nunu” kapsamına sokularak kurumun kendisinin yapmakla 
yükümlü olduğu işler (hazırlık üretim vb) elinden alınmış, işler 
kömür madenciliğinde hiçbir deneyimi olmayanlara açılmıştı. 
Şimdi de Maden Kanununda yapılmak istenen değişikliklerle 
bir takım maden sahalarının denetiminin bu konuda deneyim-
siz İl özel idarelerine devri öngörülmektedir. Bu durumda, özel 
idareye denetim devri gerçekleştirilecek sahalarda gerek işçi 
sağlığı ve iş güvenliği yönünden ve gerekse teknik denetimden 
de uzaklaşılacaktır. Bunlar yanlış uygulamalardır.

Oysa, yapılması gereken; 3213 Sayılı Maden Kanunu’nu uy-
gulamakla görevli kuruluşun yeniden yapılandırılması, taşra 
teşkilatlarının oluşturulması, bürokrasinin azaltılması suretiyle 
yerinden ve etkin denetim sağlanmasıdır. Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü, çok sayıdaki ruhsat sahası için gereken sayıda 
teknik elemanı istihdam edememesi nedeniyle işlevlerini is-
tenilen düzeyde yerine getirememektedir Bu kurumun teknik 
eleman gereksinimi karşılanmalı, sektörde mevcut diğer kamu 
kuruluşlarındaki bilgi birikiminden yararlanmasına yönelik 
düzenlemeler ve gerekli eşgüdüm sağlanmalıdır.

Madencilik faaliyetlerinin kaynak kaybına yol açmadan, çev-
reyle barışık, akılcı ve ekonomik kurallara göre ve iş güvenliği 
ve işçi sağlığı esasları çerçevesinde yürütülmesi bilimsel ve 
teknik bilginin kullanımı ile mümkündür. Bu durum, sektörde 
bilim ve teknolojinin uygulayıcısı olan mühendislerin gerekli 
ve yeterli istihdamını da gerekli kılmaktadır. 

Kömür madenciliği, işsizlik ve yoksulluğun yüksek olduğu 
kırsal bölgelerde, gerek doğrudan gerekse söz konusu 
faaliyetin yarattığı yan ekonomik faaliyetler sonucu binlerce 
kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. İstihdam ile yaratılan 
gelir, kırsalda üretilen mal ve hizmetlerin tüketilmesi 
bakımından da yaşamsaldır. Ayrıca, kırsal bölgelerde ulaşım, 
su, eğitim ve iletişim gibi ekonomik ve sosyal altyapının 
sağlanmasına yönelik önemli katkısı da bulunmaktadır. 
Bunun yaygınlaştırılması gerekir.

Değerli Katılımcılar,

Sektöre baktığımızda; ülkemiz demir-çelik sektörünün 
yıllık 5,5 milyon ton taşkömür ihtiyacı bulunmaktadır. 

16. KÖMÜR KONGRESİ YAPILDI
Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 16. Kömür Kongresi 26-28 Mayıs 2008 tarihlerinde Zonguldak’ta 
gerçekleştirildi. Kongrede, kömürün aranmasından tüketimine kadar kömür madenciliğine ilişkin konular tartışıldı. 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Kongre kapsamında, sektördeki teknolojik 
gelişmelerin sergileneceği “Maden Makineleri ve Donanımı Sergisi” de düzenlendi. 
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Siyasi iktidarın eğilimi ise bu ihtiyacın tamamının ithalat 
yoluyla karşılanmasına yöneliktir. Bir zamanlar 40$ 
olan ithal taşkömür fiyatı günümüzde 200$!a tırmanmış 
bulunmaktadır. Bir an önce demir-çelik sektörünün dışa 
bağımlılıktan kurtulması, taşkömür ihtiyacının tamamının 
yerli kaynaklardan karşılanması bu amaca yönelik olarak 
TTK için gerekli olan yatırımlara bir an önce başlanması 
gerekir. Siyasi iktidarın “Biz TTK’da bu kömürü üretemiyoruz, 
hazırlık yapamıyoruz, bu işleri dışarıdan satın alacağız” söylemi 
hepimizce reddedilmelidir. 

Kömür ile ilgili kamu kuruluşlarının TKİ (Türkiye Kömür 
İşletmeleri), ve TTK’nın (Türkiye Taşkömürü Kurumu) 
etkinliğine önem verilmelidir. TTK’nın ihtiyacı olan yatırımlar 
yapılmalı, taşkömür üretim seviyesi hızla arttırılmalıdır. Bu 
amaca yönelik olarak sözde sahanın ve işletmenin içindeki 
rodövans, taşeronlaştırma gibi uygulamalardan süratle 
vazgeçilmelidir.

Öte yandan, enerjinin, ülkelerin kalkınmalarında ve refaha 
ulaşmalarında büyük önem taşıdığı, herkes tarafından 
kabul edilen bir gerçektir. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın 
sağlanması bakımından kritik önem taşıyan enerjinin, 
dünyanın ve insanlığın geleceğindeki belirleyici konumu, 
her geçen gün daha da artmaktadır. Dünya üzerindeki tüm 
ülkeler enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla önceliği yerli 
kaynaklarına vermektedirler. Ülkemizde ise, öncelik, yerli 
kaynaklara değil ithal kaynaklara verilmektedir.

Ülkemizde doğal gaz yok denecek kadar az bulunmaktadır. 
Ancak, düşük kalorili olmakla beraber zengin linyit kömürü 
yataklarımız mevcuttur. Yine, yıllardır ihmal edilen aramalar 
ile yeni kömür yataklarının bulunup geliştirilmesi olasılığı 
yüksektir. Bir ülkede geniş kömür rezervlerinin bulunması, 
o ülke için enerji arz güvenliğinin sağlanması bakımından 
çok büyük bir avantaj anlamına gelmektedir. Temiz kömür 
teknolojilerinin bugün ulaştığı nokta göz önüne alındığında, 
söz konusu kaynaklardan çevresel etkilerin de en aza 
indirilerek elektrik enerjisinin üretilmesi en akılcı uygulama 
olacaktır. Elektrik enerjisi arz-talep dengesinin sorunsuz 
sürdürülebilmesi için, ulusal maden kaynaklarımıza öncelik 
veren, akılcı bir enerji politikası zaman kaybedilmeden 
oluşturulmalıdır. 

Yaklaşık 8.6 milyar ton olan termik santrallere yönelik 
üretilebilir linyit rezervlerimizin mevcut ve planlanabilir 
kurulu gücü yaklaşık 19 500 MW olan santral potansiyeli 
ile yılda 7000 saat çalışma halinde, 136.5 milyar kWh 
elektrik üretebilecek kapasiteye ulaşılabilinecektir. Bu 
değer, Türkiye’nin 190 milyar kWh olan 2007 yılı elektrik 
üretiminin % 71.8’ini oluşturmaktadır. Mevcut yerli kömürle 
çalışan termik santralleri 2006 yılı itibariyle 8145 MW ı linyit, 
300 MW’ ı taşkömürü olmak üzere toplam 8450 MW olup 
bu santrallerin kömür tüketim kapasitesi, 83 milyon tondur. 
Tüketimde yaşanan olumsuzluklar ve kömür üretimini 
arttırmaya yönelik yatırımların yeterli düzeyde yapılmamış 

olması nedeni ile kömür üretiminde istenilen düzeye 
gelinememiştir. Bu nedenlerin başında alım garantili doğal gaz 
ve doğal gaz santrali sözleşmeleri ve kamuyu küçültmeye yö-
nelik IMF, Dünya Bankası patentli politikalar gelmektedir.

Kömüre dayalı termik santrallerin atıl durumdaki kapasiteleri 
devreye alınmalıdır. Rehabilite edilen santrallerin özelleştiril-
mesi uygulamasına son verilmelidir. Termik santrallerde baca 
gazı ve de-sülfirizasyon tesisleri kurulmalı ve sürekli devrede 
tutulmalıdır.

Değerli Katılımcılar,

Bizce en öncelikli gördüğümüz bu önerilerimizin yanında, 
TMMOB olarak var olan kömür potansiyelimizi gündeme 
getirmek ve çalışan işletmelerde ilgili tüm kesimlerle ve bi-
lim insanları ile buluşmak amacıyla bu dönem bir ilk olarak 
Maden Mühendisleri Odamız öncülüğünde Afşin-Elbistan’da 
toplantılar yapıldı ve etkinlik bir yayın haline getirildi. Önü-
müzdeki günlerde de benzeri etkinlikler bir sıra dahilinde 
kömür havzalarımızda gerçekleştirilecektir.

TMMOB olarak başlattığımız bir başka çalışma ise bu iş-
letmelerde çalışan üyelerimizin özlük hakları ve ücretleri 
üzerinedir. TMMOB Yönetim Kurulu kararıyla, Türkiye 
Taşkömürü Kurumu’nda çalışan mühendis ve mimarların 
istihdam ve ücretlendirme politikaları konusunda çalışma 
yapmak üzere oluşturulan çalışma grubumuz, 19-20 Kasım 
2007 tarihlerinde Zonguldak’ta ilgililerle bir dizi toplantı 
yapmıştır. Görüşmeler sonucunda heyet, teknik gezi kap-
samında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü’nü de 
ziyaret ederek, konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunmuş ve 
Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan mühendislerin ve 
sendika yöneticilerinin taleplerini iletmişlerdir.

TMMOB alanlarda bulunan üyelerinin özlük hakları ve ücret 
sorunlarına yönelik çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürme 
kararlığındadır. 

Öte yandan yine bu bölgeyle ilgili olarak bir hususu daha 
belirtmeliyim. Bartın Amasra’da kömürde özelleştirme ve 
taşeronlaştırma. Bu konuda TMMOB’nin tüm uyarılarına 
rağmen, beklenen faydayı sağlamadığı gibi yörede termik 
santral başvurusu muhtemel hataların ipuçlarını veriyor. 
Yöre halkının haklı tepkisi ortadadır. TMMOB, sahada yap-
tığı incelemeleri bir teknik raporla kamuoyu bilgisine sunma 
aşamasındadır. Siyasi karar vericiler bu konudaki raporumuzu 
dikkate almak zorundadır.

Son olarak, onaltıncısı düzenlenen bu kongrenin onbeşinde 
yanyana durduğumuz TTK’nın yönetim kadrosunun bu kong-
reyi neden desteklemediklerini bilmek buradaki biz katılım-
cıların en doğal hakkıdır. TTK yönetiminin sisteme yönelik 
eleştirilerimizi kişisel bir soruna dönüştürerek tavır geliştirmesi 
anlamsızdır. TTK yönetiminin odamıza karşı almış olduğu bu 
tavır etik sorunların dışında yasal yetki ve görevlerin açıkça 
ihlali olarak kayıtlara geçmiştir. Durumun TMMOB’ce de 
takip edileceğinin bilinmesi gerekir.
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Yarışma sonunda;
Birincilik ödülü: Denizcilik 
Müsteşarlığı Bölge Müdür-
lüğü
En İyi Tasarım Ödülü: Orman 
Mühendisleri Odası İzmir Şu-
besi “Orman Gülü” takımı
En İyi Kostüm Ödülü: Maden 
Mühendisleri Odası İzmir Şu-
besi “Yunuslar” takımı.
Centilmenlik Ödülü: Gemi 
Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi “Batmaz Denizciler” 

ve Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi “Anti Arsenik” 
takımı birlikte.
İlk batan tekne “Titanik” ödülü: İnşaat Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi “Kartonpiyer” takımı
aldı. 
Yarışmaya ayrıca,
Harita ve Kadastro Müh. Odası İzmir Şubesi “Piri Reis” takımı, 
Elektrik Müh. Odası, İzmir Şubesi “Ayaküstü” takımı, Gıda 
Müh. Odası İzmir Şubesi “İzmir Yunusları” takımı, Ziraat Müh 
Odası İzmir Şubesi “Yüzen İnek” takımı, Makina Müh. Odası 
İzmir Şubesi “Takarton” takımı da katıldılar 

Yarışma öncesi TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı şunları söyledi 

Bugün 1 Temmuz 2008, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, kutlu 
olsun. 

1923 tarihinde Lozan anlaşması kapsamında kapitülasyonlarin 
kaldırılmasıyla kabotaj hakkının tam olarak kazanılması, bağım-
sızlığımızın en önemli sembollerinden birisi olmuş ve 1 Temmuz 
1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Yasası ile de denizciliğimizin 
gelişmesinde önemli bir adım atılmıştır. 

19 Nisan 1926 günü, 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyat-ı 
Bahriye ve Limanlarla Karasuları Dâhilinde İcray-ı Sanat ve 
Ticaret hakkında Kanun çıkarılmıştır. 

‘Kabotaj’ın kelime anlamı, bir devletin gölleri, nehirleri, karasu-
ları içinde kalan denizleri ile bunlarla ilgili liman, iskelelerinde 
yapılan deniz ticaretidir. Bir devletin kendi karasularında deniz 
ticareti yapabilme yetkisini, kendi vatandaşlarına ve kendi bay-
rağını taşıyan gemilere has bir hak olarak tanımasına da kabotaj 
hakkı denir.  Peki bu hakkımızı yeterince kullanıyor muyuz? 

Özellikle liberalleşme ve kapitalist küreselleşme politikalarının 
hâkimiyeti artmaya basladigi 1980’ler sonrasinda, siyasal 
etkilenmelerle ekonomik verimliligi düsen ulusal Denizcilik 

Kuruluşlarımız özelleştirme sürecine sokularak tamamen dev-
re dışı bırakılmaya başlandı. Bu politikaların sonucu bugün 
gelinen noktada kamuya ait gemiler tamamen özelleştirilmiş, 
kabotaj hattında çalışan yolcu gemilerimiz eskime ve satılma 
sonucu yok olmustur. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde 
kısıtlı özel sektör kosterciliğinin dışında kabotaj hattında de-
niz taşımacılığımız giderek yok olmaktadır. Yurtdışından %90 
oranında denizyolu ile gelen mallar ülkemiz içinde nerede ise 
tamamen karayolu ile dağıtılmaktadır. Ülkemizin bu gidişi 
tersine çevirecek siyasi bir iradeye ihtiyacı olduğu açıktır. 

Bugüne kadar mevcut Kabotaj Kanunu ile denizaltı ve deniz 
üstünde her türlü teknik yapıyı gerçekleştirdiği unutulmamalı, 
bazı idari veya teknik izinlerin alınmasının yolu kabotaj ya-
sasının delinmesinde aranmamalıdır. Ülkemiz yetişmiş gemi 
mühendisleri ve sürekli gelişen gemi inşa ve yan sanayileri 
sayesinde uygun planlama halinde her türlü teknik gereksinimi 
karşılayacak yetenektedir. Bu da unutulmamalıdır. 

Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi öncülüğünde, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu olarak bu güne denk gelen “1. Kartondan Tekneler 
Yarışı” birçok amacı var. 

Şöyle sıralayabiliriz: 

1 Temmuz “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı”nın daha deniz 
kokan etkinliklerle kutlanmasını sağlamak,

Ege Bölgemizde halen bir gemi tersanemiz bulunmamaktadır. 
Bir an önce en azından bakım ve onarım işleri yapabilecek bir 
tersane kurulmasını sağlamak,

İzmir Körfezi temizlenmeye başladı ama denizcilik anlamında 
İzmir Limanına gelen ve giden gemiler dışında Körfezimiz 
halkımız tarafından kullanılmamakta. İzmir Körfezinin deniz 
sporları kapsamında daha çok kullanılmasını sağlamak,

İzmir’in tam ortasında adeta ben bir marinayım diye haykıran 
Pasaport mendireğinin atıl bir şekilde bırakılmasına bir son 
vermek,

Halkımızın denizden korkmamasını aksine denizi sevmesini 
sağlamak,

İzmir’in denizci bir şehir olma niteliğini unutmaması,

Pasaport iskelesinde ilk defa böyle bir etkinlik yapmak ve bunu 
gelenekselleştirerek ileride uluslararası düzeyde bir etkinlik 
haline getirmek, 

Ve etkinliğimiz konuyu bir kez daha kamuoyu dikkatine getir-
mek açısından önemlidir. 

Bitirirken, etkinliğimizi düzenleyenlere, düzenlemesinde 
emeği geçenlere ve burada bizimle birlikte olan herkese Birlik 
Yönetim Kurulumuzun saygılarını sunuyor, yarışmaya katılan 
arkadaşlarımı sevgiyle selamlıyorum.  

1. KARTONDAN TEKNELER YARIŞI DÜZENLENDİ
1 Temmuz Kabotaj bayramı etkinlikleri çerçevesinde İzmir İKK tarafından Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şube yürütücülüğünde 
Pasaport iskelesinde 1. Kartondan Tekneler Yarışı düzenlendi. 



60 birlik haberleri
Mayıs-Haziran 2008/Sayı 120


