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TMMOB Yönetim Kurulu kararlarından...
06 Kasım 2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
Yalova İl Koordinasyon Kurulu’nun Sekreterliğinde, Yalova’da “Yalova Kent  
Sempozyumu” düzenlenmesine,
Trabzon İl Koordinasyon Kurulu’nun Sekreterliğinde, Trabzon’da “Trabzon Kent
Sempozyumu” düzenlenmesine,
Manisa İl Koordinasyon Kurulu’nun Sekreterliğinde, Manisa’da “Manisa Kent
Sempozyumu” düzenlenmesine,
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Serbest Tekstil Mühendisliği ve Deri 
Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 
TMMOB Yönetim Kurulu toplantısında uzlaşıldığı şekliyle ve 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 görev ve yetki verilmesine,
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama
Esasları Yönetmeliği’nin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda 
kabulüne ve Resmi Gazete’de yayımlanması için Yürütme Kurulu’na görev ve yetki 
verilmesine,
Çukurova Bölgesel Havalanı için Tarsus/Kargılı mevkii olarak belirlenen Bakanlar
Kurulu kararının iptali için dava açılmak üzere Adana İKK’ya yetki verilmesine,
04 Aralık 2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
Üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığında Çift Anadal
Programından mezun olanlar ile iki farklı lisans eğitimi almış mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının TMMOB Ana Yönetmeliği’nin 52.Maddesine göre Odalara 
üyelikleri ve hakları ile ilgili çalışma yapmak üzere TMMOB İki Diploma Sahibi 
Üyeler Çalışma Grubu kurulmasına, Çalışma Grubu’na Oda Sekreterlerinin
katılmasına, Çalışma Grubu’ndan Yönetim Kurulu üyeleri Selçuk Uluata ve Mustafa 
Erdoğan’ın sorumlu olmasına,
Düzenleyicileri arasında TMMOB İstanbul İKK’nın da bulunduğu 26 Aralık 2010 
tarihinde 3.Boğaz Köprüsüne ve Tabiatı ve Biyolojik Varlıkları Koruma Kanunu
Tasarısı’na karşı yapılacak mitinge Kocaeli, Bursa, Edirne ve Kırklareli İKK’larının 
da katılım sağlamalarına,
Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu’nun Sekreterliğinde, Kocaeli’nde “Kocaeli Kent
Sempozyumu” düzenlenmesine,
Adana İl Koordinasyon Kurulu’nun Sekreterliğinde, Adana’da “Adana Kent  
Sempozyumu” düzenlenmesine,
Edirne İl Koordinasyon Kurulu’nun Sekreterliğinde, Edirne’de “Edirne Kent  
Sempozyumu” düzenlenmesine,
Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu’nun Sekreterliğinde, Zonguldak’ta “Zonguldak 
Kent  Sempozyumu” düzenlenmesine,
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları
Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 
Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete’de 

yayımlanması için Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesine,
25 Aralık 2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
TMMOB 2010 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği 
bilirkişilik ücretlerinin 2011 yılı için de geçerli olmasına,
Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun Sekreterliğinde, Ankara’da “Ankara Kent  
Sempozyumu” düzenlenmesine,
Antalya İl Koordinasyon Kurulu’nun Sekreterliğinde, Antalya’da “Antalya Kent  
Sempozyumu” düzenlenmesine,
Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu’nun Sekreterliğinde, Kahramanmaraş’ta 
“Kahramanmaraş Kent  Sempozyumu” düzenlenmesine,
Denizli İl Koordinasyon Kurulu’nun Sekreterliğinde, Denizli’de “Denizli Kent  
Sempozyumu” düzenlenmesine,
Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Jeoloji Mühendisleri Odası 
Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Harun Yalçınkaya’nın atanmasına, 
Sekreterya hizmetlerinin Jeoloji Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından 
yürütülmesine,
Konya’da İl Koordinasyon Kurulu kurulmasına ve Odalardan İl Koordinasyon 
Kurulu’na katılacak temsilcilerin isimlerinin istenmesine,
Enerji Sistemleri Mühendislerinin Makina Mühendisleri Odası’na kaydolmaları ile 
ilgili kararın iptaline, bu disiplinden mezun bir mühendisin başvurusu halinde yeniden 
değerlendirilmesine ve bu kararın TMMOB Genel Kurulu’na sunulmasına,  
Milli Produktivite Merkezi Genel Kurulu’na Birliğimizi temsilen Alaeddin Aras, 
Ekrem Poyraz, Fatma Berna Vatan, Ayşegül Oruçkaptan, Ayşe Işık Ezer’in 
katılmasına,
Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu’na Birliğimizi temsilen Mehmet Çelik’in 
katılmasına,
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Karayolları Trafik Güvenliği Kurulu’nda 
2011 yılı içerisinde Birliğimizi Fahrettin Çağdaş’ın asıl, Ayşegül Bildirici’nin yedek 
olarak temsil etmelerine, 
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne 
ve Resmi Gazete’de yayımlanması için Yürütme Kurulu’na görev ve yetki 
verilmesine,
Üniversitelerin teknoloji fakültelerinde okuyan öğrencilerin Odalarımıza yapacakları 
öğrenci üyelik başvurularının konu ile ilgili Birliğimizce başlatılan yargı sürecinin 
tamamlanmasına kadar kabul edilmemesine,
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 
Yönetmeliğin iptali için dava açılmasına,
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre 
Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin iptali için dava açılmasına,
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında 
Yönetmeliği iptali için dava açılmasına,
karar verildi.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
bilgilendirme sunumundan sonra yaptığı açış konuşması 
şöyle: 

Değerli Arkadaşlar

Konuşmama, öncelikle geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz 
İMO İzmir Şube Başkanımız Tahsin Vergin‘i saygıyla anarak 
başlamak istiyorum. 

Genel Kurulumuzda konuşmamın sonunda, TMMOB‘nin 

bu dönem yapacaklarını üç kelime belirleyecektir demiştim: 
“Mücadele, mücadele, mücadele...”  Bu dönem her 
zamankinden daha fazla çalışmamız gerekiyor.

Neden?

Genel Kurulumuzda dünyayı, ülkemizi, bu ülkede yaşananları, 
örgütlülüğümüzü detaylı olarak değerlendirmiştik. Genel 
Kurul sonuç bildirimiz TMMOB‘nin döneme ilişkin 
manifestosudur. Olağanüstü Genel Kurulumuzda da 
bu dönemin yol haritasının kenar çizgilerini belirleyen 
kararlarımızı aldık ve şimdi yürüyoruz. 

Haziran‘dan bu yana neler gelişti birkaç cümleyle 
hatılayalım ve sizlerin yapacakları konuşmalara bir giriş 
yapmış olalım:

“Kapitalizm, kriz sarmalı içerisinde çıkış yolu arıyor. 
Kapitalistler arası ‘kur savaşlarına‘ G 20 Zirvesi de çare 
olamadı. Kapitalizmin asıl krizi olacak sınıf savaşları ile 
Avrupa sokakları giderek daha fazla ısınmaya başladı.  
Fransa sokaklarında emeklilik yasasına karşı gelişen 
muhalefet, İngiltere‘de öğrenci harçlarına karşı eylemler, 
Yunanistan‘daki toplumsal hareketlilik bunun işareti olarak 
gelişiyor. 

TMMOB 41. Dönem I. Danışma 
Kurulu toplantısı 27 Kasım 2010 
tarihinde İMO Teoman Öztürk 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Ülke 
gündemindeki  ge l i şmeler in ve 
TMMOB çalışma programının 
değerlendirildiği toplantıya 313 kişi 
katıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı‘nın, TMMOB‘nin 
41. Dönemin ilk altı ayındaki 
çalışmaları ve yapılması planlanan 
etkinliklerle ilgili sunumuyla başlayan 
toplantıda sırasıyla; Mehmet Torun 
(MADENMO), Cengiz Göltaş (EMO), 
Ali Fahri Özten (HKMO), Ali Ekber 
Çakar (MMO), Serdar Harp (İMO), 
Dündar Çağlan (JMO), Tores Dinçöz 
(İstanbul İKK), Fuat Günak (İMO İzmir), 
Fikri Düşünceli (Bursa İKK), Nevzat 
Ersan (İMO Ankara), Erhan Karaçay 
(EMO İstanbul), Hayati Can (MMO 
İstanbul), Murat Taşdemir (ÇMO), 

Ali Hasan Bakır (HKMO İstanbul), 
Tigin Öztürk (EMO İstanbul), 
Gültekin Dikilikaya (JMO İzmir), 
Mustafa Altıokka (Adana İKK), 
Çetin Kurtoğlu (JMO), Hüseyin Atıcı 
(MMO Adana), Beyza Metin (EMO 

İstanbul), Ercüment Cervatoğlu 
(MMO Bursa), Orhan Atilla (MMO 
İstanbul), Haluk Direskeneli (MMO 
Ankara), Petek Ataman (GIDAMO), 
Semih Oktay (MMO Diyarbakır) 
konuştular. 

TMMOB I. DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI YAPILDI
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ABD‘nin, geçtiğimiz yıllarda Irak‘ı işgalinin ardından ilan 
ettiği ‘imparatorluğunun‘ ömrü kısa sürdü. ABD merkezli 
kriz sonucunda imparatorluk rüyası da son buluyor. ABD 
bu yeni dönemde de etkinliğini terk etmemek için yeni bir 
stratejik hegemonyaya yönlenmeye çalışıyor. Lizbon‘daki 
NATO toplantısı bu yeni stratejik hamlenin parçasıydı. 
NATO zirvesinde emperyalizmin yeni soğuk savaşına 
yönelik planlar çerçevesinde, Ortadoğu ve Asya halklarının 
füze kalkanı ile kuşatılmasına adım atıldı.  NATO bir 
saldırı örgütü olarak kapitalizmin dünyanın her yerindeki 
çıkarlarını korumaya hazırlıyor. 

Türkiye ‘Füze Kalkan Sistemi‘nin parçası olarak yeni soğuk 
savaşta da emperyalizmin ‘ileri karakol ülkesi‘ olacağını beyan 
etmiş oldu. Ancak bu durum medyada bir ‘zafer havası‘ ile 
sunulmaya çalışıldı. AKP uzunca zamandır ‘komşularla sıfır 
sorun‘ adı altında yürüttüğü politikayla ‘bağımsız bir çizgi‘ 
izlediğini ifade ediyordu. ‘Füze Kalkanı‘na imza işte AKP‘nin 
turnusolü olmuş ve tarihe yeni bir işbirlikçilik belgesi olarak 
geçmiştir. O zaman, şimdi emperyalizmin yeni stratejik 
saldırı hamlesi karşısında barışı savunmak, aynı zamanda 
bağımsız bir Türkiye‘yi savunmaktır. 

AKP, yalnızca bir ileri karakol ülkesi değil aynı zamanda 
emperyalizmin Ortadoğu‘ya yönelik ideolojik-kültürel 
savaşının da bir parçasıdır. Küresel sermayenin yönelimleri 
ile bütünleşmiş bir İslamcılık doğrultusundaki gelişmeler 
sonucunda inşa edilmeye çalışılan ‘yeni Türkiye‘ bir model 
ülke konumundadır. Bize tüm bunların açığa çıkarılmasında 
önemli görevler düşüyor.

AKP iktidarı referandumun ardından ‘ileri demokrasiye‘ 
geçildiğini ilan etmişti. Bu ileri demokrasinin ne olduğunu 
HSYK seçimlerinde ‘yargının ele geçirilmesi‘ ile gördük. 
YÖK talimatnamesi ile üniversitelere giren polislerin 
öğrencilere saldırılarında ve İTÜ‘de Başbakan‘ı protesto 
eden gençlere 1,5 yıl hapis cezası verilmesi ile gördük. 

Giderek artan bir baskı rejimi kurulurken AKP bunu 
‘özgürlük‘ olarak takdim ediyor. YÖK talimatnamesi ile 
başlayan türban tartışmaları da üniversiteler özgürleşiyor 
diyerek sunuldu. Meselenin asıl önemli yanı ise devlet eliyle 
toplumun gericilik dalgası ile kuşatılmasından başka bir şey 
değildir. Gündelik hayat ve kamusal alan din üzerinden 
düzenlenmeye çalışılıyor. Her tür dini, mistik düşüncenin 
etkinleştirildiği,  evrensel aklın; aydınlanma değerlerinin; 
bilimsel bilginin yerini aldığı bir topyekûn gericilik çağının 
içerisindeyiz. 

Gerçek özgürlükler alanının genişletilmesi de ancak bu 
dalgaya karşı durularak sağlanabilecektir. Toplumu saran bu 
dalganın en büyük sonuçlarından birisi insanlığın kaderine 
razı gösteren bir suskunluğun içerisinde kaybolmasıdır. 
O yüzden özgürlükler ancak insanların kendi kaderine 
sahip çıkması, bunun için birlikte mücadele etmesi ile 
sağlanabilir. 

AKP, yeni bir istihdam paketi hazırlıyor. Bu paket, krizi 
emekçilerin sırtına yıkma paketidir. Esnek ve güvencesiz 
çalışmayı arttırarak daha fazla sömürü ile kendi krizlerini 
çözmenin yollarını arıyorlar. O zaman biz de emekçilerin 
kurtuluş yollarını arayacağız, bunu yaratmak için mücadele 
edeceğiz. 

Şimdi tam da öyle bir zamana doğru ilerliyoruz. TEKEL 
direnişinin birinci yılındayız. O direnişin izleri ve öğrettikleri 
halen tazeliğini koruyor. 6 Kasım‘da öğrenciler Ankara‘da 
önemli bir direniş mücadelesi içerisinde olduklarını 
gösterdiler. Önümüzdeki günlerde bunları güçlendirmeye 
ihtiyacımız vardır. 

Havasına, suyuna, toprağına sahip çıkanları selamlıyoruz. 
Derelerin sesini, İnay köylüsünün sesi ile, İnay köylüsünün 
sesini nükleer santral karşıtlarının sesi ile, çevre 
hareketlerinin sesini YÖK‘e karşı ve özerk demokratik 
üniversite isteyen gençliğin sesi ile, kadınların sesini 
Kürtlerin sesi ile, Alevilerin sesi ile, hepsini birden direnişin 
simgesi tekel işçisinin sesi ile birleştirme zamandır.

Daha fazla sömürme hırsı ile insanca yaşam talebinin 
uzlaşması mümkün değildir. Bu uzlaşmaya gerek de yoktur. 
Biz insanca yaşam talebi etrafında ülkemizin geleceğini 
kuracak bir yol yaratma mücadelesi içinde olanlarla omuz 
omuza yürüyeceğiz.

Yolumuz uzun sevgili arkadaşlar, işimiz çok. Durmak, 
duraklamak yok. Hepimize kolay gelsin. 

 TMMOB 41. DÖNEM I. DANI�MA KURULU‘NA KATILIM L�STES�
(27 Kas�m 2010) 

KATILIM SAYISI
TMMOB Yönetim Kurulu 15 
TMMOB Yüksek Onur Kurulu - 
TMMOB Denetleme Kurulu 3 
TMMOB Genel Sekreterlik 5 
Çevre Mühendisleri Odas� 2 
Elektrik Mühendisleri Odas� 18 
Fizik Mühendisleri Odas� 5 
Gemi Mühendisleri Odas� 1 
Gemi Makina ��letme Mühendisleri Odas�   
G�da Mühendisleri Odas� 8 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� 22 
�çmimarlar Odas� - 
�n�aat Mühendisleri Odas� 67 
Jeofizik Mühendisleri Odas� 12 
Jeoloji Mühendisleri Odas� 14 
Kimya Mühendisleri Odas� 11 
Maden Mühendisleri Odas� 10 
Makina Mühendisleri Odas� 81 
Metalurji Mühendisleri Odas� 4 
Meteoroloji Mühendisleri Odas� 2 
Mimarlar Odas� 8 
Orman Mühendisleri Odas� 1 
Petrol Mühendisleri Odas� - 
Peyzaj Mimarlar� Odas� 1 
�ehir Planc�lar� Odas� 6 
Tekstil Mühendisleri Odas� 4 
Ziraat Mühendisleri Odas� 6 
�l Koordinasyon Kurulu Sekreterleri 7 
TOPLAM 313
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İstanbul’da binlerce kişi, “3. Boğaz Köprüsüne Hayır” demek 
için ve AKP’nin çevre politikalarına karşı yürüdü. TMMOB 
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun da içinde yer aldığı 
“Üçüncü Köprü Yerine Yaşam Platformu”nun 26 Aralık 
2010 Pazar günü Kadıköy Meydanı’nda düzenlediği mitingde 
taşınan pankart ve dövizlerle AKP hükümetine ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne; “Yağma ve talan politikalarından, 
üçüncü köprü cinayetinden vazgeçin” çağrısı yapıldı. Mitinge, 
TMMOB de İstanbul İKK’nın yanı sıra Bursa, Edirne ve 
Kocaeli İKK’larından yüzlerce üyesiyle katıldı.

Miting için öğle saatlerinden itibaren Kadıköy Tepe Nautilius 
önünde toplanan katılımcılar “Suyumuza ormanımıza, evimize 
ve toprağımıza göz koyanlara karşı yaşamı savunmaya” yazılı 
pankartın arkasında Kadıköy Meydanı‘na doğru yürüdü. 

Kadıköy Meydanı‘nda platform adına konuşmalar yapıldı. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da 
konuşmasında; İstanbul üzerinde geri dönülmez yıkımlara yol 
açacak “3. Köprüye hayır” demek için bir araya geldiklerini 
belirterek şunları söyledi:

“Emeğine, ülkesine, kentine sahip çıkan aydınlık yürekli, 
aydınlı beyinli sevgili dostlar

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

‘Suyumuza, ormanımıza, evimize, toprağımıza göz koyanlara 
karşı Kadıköy‘e yürüyoruz‘ dedik. İşte buradayız.

Bugün AKP‘nin kentsel yıkım ve yağma planlarına hayır 
demek için buradayız. Ülkemizin doğal, kültürel değerlerinin 
yok edilmesine; kentsel ve bölgesel rant planlarına hayır 
demek için buradayız. İstanbul üzerinde geri dönülmez 
yıkımlara yol açacak ‘3. Köprüye hayır‘ demek için bir 
aradayız.

Sevgili Dostlar

3. Köprünün İstanbul‘a vereceği zararlar bilimsel olarak 
kanıtlanmış, daha önceki iki köprünün ulaşım sorununu 

çözemediği görülmüşken, iktidarın bu ısrarı niye? Israrlılar 
çünkü onlar, bu ülkeyi yönetmeyi bir yağma fırsatı olarak 
görüyorlar. Onlara göre; derelerimiz, ormanlarımız, 
kıyılarımız, SİT alanlarımız, hepsi satılık, hepsi yağma 
fırsatı! Onlar buna “ileri demokrasi” diyor, bizler ise “finans 
çevrelerinin ağzının suyu akıyor” diyoruz.

3. Köprü, bizi bir kentte değil, beton yığını üzerinde 
yaşamaya mahkûm edecek; plansız nüfus artışına neden 
olacak, kalabalık ve çarpık kentleşmeyi teşvik edecek. 3. 
Köprü, İstanbul‘un son orman alanlarını, su kaynaklarını 
yok edecek; tüm yaşam koşullarını bozacak. 3. Köprü, yok 
edilen ormanlarla birlikte dere yataklarının taşmasına neden 
olacak, seller yaygınlaşacak, içme suyu havzaları kirlenecek 
ve İstanbul‘un su sorunu derinleşecek. 3. Köprü, İstanbul‘un 
katlidir Sevgili Arkadaşlar. Onun için ‘3. Köprüye hayır‘ 
diyoruz.

Yaşam alanlarımızın elimizden alınmasına, kentimizin yok 
edilmesine hayır diyoruz. Suyumuza, ormanımıza, evimize, 
toprağımıza göz koyanlara ‘hayır‘ diyoruz. Bu dayatmaya 
binlerce kere ‘hayır!‘ diyoruz.

İstanbul satılık değil. Bu ülke, bu halk satılık değil. Bunu 
herkes böyle bilsin.

Sevgili Arkadaşlar, 

Derelerimiz gür aksın diye HES‘lere karşı mücadele 
verenlerin sesini, İnay köylüsünün, Bergama köylüsünün 
sesi ile, onların sesini Akkuyu‘da, Sinopta direnenlerin sesi 
ile, onların sesini kadınların, gençlerin sesi ile, onların sesini 
Kürtlerin, Alevilerin sesi ile, onların sesini parasız sağlık, 
eğitim, barınma kavgasını verenlerin sesi ile, hepsinin sesini 
ötekileştirilenlerin sesi ile; ama tüm bu seslerin hepsini 
direnişin simgesi tekel işçisinin sesi ile, emeğin sesi ile 
birleştirmek zorundayız.

Şimdi hep birlikte haykıralım: Kurtuluş yok tek başına, ya 
hep beraber, ya hiç birimiz.

BİNLER 
“3. KÖPRÜYE HAYIR!” DEDİ
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YÖK 29. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE 
PROTESTO EDİLDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kuruluşunun 29. Yıldönümü olan 
6 Kasım’da düzenlenen etkinliklerle protesto edildi. Ankara’da 
Gençlik Muhalefeti ve Öğrenci Kolektifleri tarafından düzenlenen 
“AKP’ye de YÖK’e de Hayır” mitingine TMMOB de, Yönetim 
Kurulu üyeleri, Oda yöneticileri ile katılarak destek verdi. 
Miting için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci 
kampüsü önünde toplanan binlerce öğrenci buradan “Gelecek 
biziz değiştireceğiz”, “İsyanımız başka bir dünya için” sloganları 
ile Ziya Gökalp Caddesi‘ne yürüdü. Yürüyüşe MMO Öğrenci Üye 
Komisyonu da pankart açarak katıldı.
Öğrenci temsilcilerinin birer konuşma yaptığı mitingde TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da katılımcılara hitap 
etti.

DİSK tarafından 22 Aralık Çarşamba günü İzmir Konak Meydanı’nda 
“Torba Yasayla Haklarımız Çalınıyor! İzin Vermeyeceğiz!” mitingi 
düzenlendi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
da katıldığı mitinge, TMMOB’ye bağlı odaların İzmir birimleri de 
destek verdi.
Miting için Basmane‘de Genel İş Şubesi önünde toplanılarak, Konak 
Meydanı‘na yüründü. Konak Meydanı‘nda bir açıklama yapan 
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, emekten yana bütün kişi ve 
kuruluşları, TBMM‘de görüşülmekte olan ‘‘Torba Yasa Tasarısı‘‘na 
karşı çıkmaya çağırdı. 
DİSK Yönetim Kurulu, DİSK Başkanları Kurulu, bölge ve il 
temsilciliklerinden gelen yönetici ve temsilcileriyle 30 Aralık 2010 
tarihinde de “Torba Yasa”ya karşı TBMM’ye yürüdü. Yürüyüşe 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yürütme 
Kurulu Üyesi H. Gürel Demirel ve Genel Sekreter N. Hakan Genç 
de katılarak destek verdi.

İZMİR’DE “TORBA YASAYLA HAKLARIMIZ ÇALINIYOR! 
İZİN VERMEYECEĞİZ!” MİTİNGİ DÜZENLENDİ

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB tarafından düzenlenen “Emek 
Süreçlerinin Taşeronlaştırılması İşçi Sağlığı-İş Güvenliği ile 

Toplum Sağlığı ve Çevre Sağlığına Etkileri” konulu sempozyum 
4 Aralık 2010 Cumartesi günü Ankara’da Çağdaş Sanatlar 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
 Sempozyumda, üç oturumda üretim süreçlerinin ve eğitimin 
taşeronlaştırılması; taşeronlaşmanın işçilerin-çalışanların 
örgütlenmelerine, sosyal güvenliklerine, iş güvencelerine 
etkileri; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının firmalar 
üzerinden çalıştırılmasının bu disiplinlerin örgütlenmelerine ve 
özlük haklarına etkileri ile işçi sağlığı ve iş güvenliğine etkileri 
gibi konular ele alındı. 
Sempozyumda TMMOB adına Bedri Tekin ve Maden 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Can Doğan birer 
bildiri sundular.

EMEK SÜREÇLERİNİN TAŞERONLAŞTIRILMASI 
SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı sempozyumun 
açılışında yaptığı konuşmada şunları 
söyledi:

Değerli Konuklarımız

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. 

Son iki dönemdir bu çalışmalara 
k e n t l e r d e  d ü z e n l e d i ğ i m i z 
sempozyumları da ekledik. Geçtiğimiz 

4 yıllık süreçte, Bursa‘da iki kez, 
Ankara‘da iki kez, İstanbul‘da iki kez, 
Kocaeli, Eskişehir, Bodrum, Denizli, 
Adana, Mersin, Samsun, İzmir, 
Aydın, Edirne, Diyarbakır, Kırklareli, 
Van, Batman ve Gaziantep‘te kent 
sempozyumları düzenledik. Bu 
etkinliğimizden sonra Bursa, Artvin, 
Manisa, Trabzon ve Yalova‘da da kent 
sempozyumları gerçekleştireceğiz.

Değerli Konuklarımız

Sevgili Arkadaşlar

Bu etkinliklerimizde kentlerin mevcut 
durum tespitleri yapılırken aynı 
zamanda bu tespitten yola çıkarak  
“Nasıl Bir Kent İstiyorum” sorusuna 
da kentte yaşayanlarla birlikte yanıt 
arıyoruz. 

Balıkesir, sanayisi, turizmi, doğal ve 
kültürel güzellikleri ile ülkemizin 
önemli kentlerinden biri. Kent, 

TMMOB BALIKESİR KENT SEMPOZYUMU 
DÜZENLENDİ

Balıkesir’in kent planlamasından çevreye, 
doğal afetlerden enerjiye, sağlıktan turizme 
farklı alanlardaki sorunlarının masaya 
yatırıldığı ve çözüm önerilerinin ele alındığı 
TMMOB Balıkesir Kent Sempozyumu 26-
28 Kasım 2010 tarihlerinde düzenlendi. 

TMMOB adına sekreteryası Balıkesir 
İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
yürütülen sempozyum Salih Tozan Gösteri 
ve Kültür Merkezi ile Elit Asya Otel 
Konferans Salonu‘nda gerçekleştirildi. 
Üç gün süren sempozyum kapsamında 
düzenlenen “Kent Planlaması-Yerbilimleri-
Sağlık”, “Doğal Afetler, Yenilenebilir 
Enerji”, “Kentleşme-Kent Hukuku-Yerel 
Basın”, “Balıkesir‘de Eğitim-Hayvancılık 
ve Mimari Yapı”, “Doğal Kaynaklar”, 
“Turizm”, “Doğal Afetler”, “Kültür-
Sanat”, “Çevre ve Atık Yönetimi” ve 
“Kent Planlama-Kentsel Koruma ve 
Dönüşüm” başlıklı oturumlarda “Yaşamak 
istediğimiz kent Balıkesir nasıl olmalıdır?” 
sorusuna yanıt arandı. Sempozyum 
kapsamında “Mühendis ve Mimarların 

Kentsel Yaşam Alanlarına Bakışı “ ve 
“Kent ve Toplum” konulu iki de panel 
gerçekleştirildi. Sempozyumun son günü 
ise Bigadiç‘e teknik gezi düzenlendi.

Sempozyumun açılışında sırasıyla, 
Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu 

Sekreteri M. Nazmi Kaçar, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Şerif Saylan, Balıkesir Belediye 
Başkanı İsmail Ok ve Balıkesir Valisi 
Yılmaz Arslan birer konuşma yaptılar.

son yıllarda sanayileşme ve buna 
paralel olarak kentleşme açısından 
hızlı bir büyüme sergiliyor. Bu hızlı 
değişim, plansız büyüme sorunlarını 
da beraberinde getiriyor. 

Öte yandan, Kazdağları‘nda yürütülen 
maden arama faaliyetleri, Bandırma‘ya 
yapılması planlanan termik santraller 
nedeniyle önemli bir çevre kirliliği 
tehdidi ve beraberinde bölgenin en 
önemli geçim kaynaklarından olan 
zeytinciliğin yok olması söz konusu.  

İşte bugün burada, bu sorunların 
çözümü için gerekli yanıtları hep 
beraber konunun uzmanları ile 
birlikte arayacağız.

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

TMMOB‘nin uzunca bir süredir 
değişik kentlerimizde düzenlendiği 
“kent sempozyumları” göstermiştir ki; 
ülkemiz kentleri çağdaş toplumlara 
yakışır biçimde yönetilmemektedir. 

Kentlerde; sağlık, çevre, altyapı, 
ulaşım, barınma, ısınma, eğitim, 
kültür ve benzeri birçok konuda 
sorunlar yaşanmaktadır. Diğer yandan 
kentlerimiz; deprem, sel, heyelan 
ve yangın gibi afetlere hazırlıklı 
değildir. 

Ülkemizde yerel yönetimler alanında, 
özellikle 12 Eylül 1980 askeri darbesi 
ve takip eden yıllarda yapılan yasal 
düzenlemelerle yerel idarelerce 
yürütülen hizmetlerde kamu yararı 
önceliği sürekli ihmal edilmiştir. 
Yı l lar  iç inde,  kentler in imar, 
planlama, altyapı, ulaşım, çöp, su 

gibi konulardaki sorunları çeşitlenmiş 
ve derinleşmiştir. 

Yerel yönetimler ekonomik ve 
toplumsal politikaların önemli bir 
uygulama alanını oluşturmaktadır. 
Siyaset ve sermaye kesimlerinin 
bu ilgisi, maalesef kent mekânına 
ve kentsel yaşama olumlu yönde 
yans ımamaktad ı r.  Kent l e rde 
yaşayanlar, eğitim, sağlık, barınma 
ve beslenme gibi temel haklardan 
yoksun bırakılırken, sosyal donatı 
ve teknik altyapı hizmetlerinin 
sağlanmasında kullanılması gereken 
hazine araz i ler i  g ib i  kamusal 
varlıklarımız özelleştirmelerle yerli 
ve yabancı sermayenin hizmetine 
sunulmaktadır. Bununla birlikte 
kentsel altyapı, ulaşım, eğitim, kültür, 
sağlık, çevre vb. alanlarda temel 
kamu hizmetleri ticarileştirilmekte, 
kamusal kaynaklarımız bir avuç 
azınlığa aktarılmaktadır. Emekçilerin, 
yoksulların ve tüm ezilenlerin sosyal, 
ekonomik ve siyasal yaşamdan 

tümüyle dışlandığı yıkıcı bir ortamda 
yoksulluk ve açlık derinleşerek 
sürmektedir.

TMMOB, kentlerimizde var olan 
sorunların aşılması, sağlıklı kentsel 
çevrelerin oluşturulması ve kentsel 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi 
doğrultusunda, toplumun büyük 
bölümünü dışlayan, halkın katılım 
ve denetimine kapalı yerel yönetim 
biçiminin aşılmasını, kent halkının 
ve meslek örgütlerinin demokratik 
katılımı ve denetimini sağlayacak bir 
anlayışın geliştirilmesini, öncelikli ve 
temel gerek olarak görmektedir.

TMMOB, “Bir kente sahip çıkacak 
o kentte yaşayan bireylerdir ” 
diyor. Kente dair her türlü kararda 
kentlilerin katılımının sağlanmasını 
istemek ve kentli haklarını savunmak 
vazgeçilemez bir görevimizdir. 
TMMOB görevinin gereklerini 
yerine getirmeye kararlıdır. TMMOB 
“Kentin sakini değil sahibi olalım, 
bunun için mücadele edelim” diyor. 

Bir yılı daha geride bıraktık.

2010 ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı 
bir yıl oldu. Anayasa referandumunun yapıldığı, 
“Demokratik açılım” tartışmalarının sürdürüldüğü, 
sapla samanın birbirine karıştırıldığı davaların 
devam ettiği, ülkenin doğal ve kültürel kaynaklarının 
talanının arttığı, emeğin sömürüsünün geliştirildiği, 
“ileri demokrasi” adı altında baskı politikalarının 
şiddetlendirilerek sürdürüldüğü bir yıl oldu 2010.

2010`a girerken “mücadele yılı olsun, mücadelenin 
ortaklaştığı yıl olsun” demiştik. 2011`e girerken 
biliyoruz ki; “mücadele bu yıl da sürecek.”

İnsandan, halktan ve emekten yana mücadelemiz,

Halkların kardeşliği için mücadelemiz,

Linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış 
içinde yaşam için mücadelemiz,

Hukuk devleti düzenine ve özgürlüklere sahip 
çıkmak için mücadelemiz,

Otoriter yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve 
demokrasi mücadelemiz

hiç bitmeyecek.

Aydınlık bir dünya ve gelecek için mücadele 
sürecek.

Dileğimiz, 2011`de mücadelemizin sonuçlarını 
alabilmek...

2011 insanlığın, kardeşliğin, barışın, emeğin yılı 
olsun;

2011 bizim yılımız olsun.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

2011 EMEĞİN YILI OLSUN
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Hain saldırıyı kınıyoruz!

31 Ekim 2010 günü saat 10.30‘da İstanbul Taksim‘de 
gerçekleştirilen intihar saldırısı, beşi ağır olmak üzere çok 
sayıda polis ve sivil insanın yaralanmasına yol açmıştır.

Bu saldırı ülkemizde her şeyden çok gereksinim 
duyduğumuz barışı hedef almıştır. Saldırının arkasındaki 
güçler kim olursa olsun, bu ülke hiçbir insanının kendi 
bedenini bomba olarak patlatmayacağı, patlatılan 

Ülkemizin en karanlık dönemini yaratan 12 Eylül askeri 
darbesinin ilk icraatlarından birisi muhalefetin itici gücü olan 
üniversitelerin ve üniversite gençliğinin bütünüyle denetim 
altına alınması ve bu durumun sürekliliğinin sağlanması 
amacıyla 6 Kasım 1981‘de YÖK‘ü kurmak olmuştur.   
YÖK yasası ile birlikte üniversitelerde bir yıkım süreci 
başlatılarak öncelikle kadrolar hızla değiştirilmiş, 
üniversitelerde bilimsellik ve akademik özgürlük tamamen 
yok edilmiş, birçok öğretim görevlisi ve kamu çalışanı 1402 
sayılı yasayla üniversite dışına itilmiş, düşünce ve ifade 
özgürlüğünün önü kesilerek bilimsellikten uzak ve toplumsal 
sorunlara sessiz bir öğrenci kitlesi yaratılmak istenmiştir.
YÖK, baskı ve denetim görevinin yanı sıra 12 Eylül ile birlikte 
uluslararası sermayenin istemlerine uygun olarak ülkenin 
yeniden şekillendirilmesi sürecinde üniversitelerin yeniden 
yapılandırılması görevini de üstlenmiştir. YÖK‘ün kuruluşu ile 
birlikte özel üniversiteler kurulmuş, kamu üniversitelerinde 
de harçlarla paralı eğitime geçilmiştir.
Üniversitelerimiz 29 yıldır 12 Eylül rejiminin ürünü olan 
YÖK‘ün baskısı altındadır.  
Uluslararası sermayenin her şeyi metalaştıran neo-liberal 
politikaları, eğitimi de metalaştırarak öğrencileri müşteriye, 
üniversiteleri ise sermayenin gereksinimleri doğrultusunda 
eğitim yapan, sermayeye elaman yetiştiren merkezlere 
dönüştürmek istemektedir. 
Neo-liberal politikaların uygulayıcısı olan AKP İktidarının 
elinde yeniden yapılanan Yükseköğretim Kurulu bir taraftan 
bu politikaları eğitim alanında hayata geçirirken, bir taraftan 
da baskı görevini yerine getirmektedir. 
Son olarak YÖK kurulduğu günden bu yana gösterdiği 
performansı da aşarak, işi üniversitelerde karakol kurdurmaya 
ve “sivil”lerin bulundurulmasına kadar vardırmıştır.
Özgürlüklerin ve demokrasinin savunuculuğunu kimselere 
bırakmayan, toplumu 12 Eylül ile hesaplaştığını iddia 
ettiği Anayasa değişiklikleri ile oyalayan AKP İktidarı, 
üniversitelerin içine kurdurulmaya çalışılan karakolları, “özerk 
üniversite, parasız eğitim” talepleri nedeniyle gözaltına alınan; 

bombalarla hiç kimsenin yaşam hakkının kısıtlanmayacağı 
bir ortamı hak ediyor.

Meslek örgütleri olarak bu hain saldırıyı şiddetle kınıyor, 
yaralanan tüm insanlarımızın en kısa zamanda sağlıklarına 
kavuşmalarını diliyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 
1 Kasım 2010

fişlenen öğrencileri görmezden gelmekte, üniversitelerimizin 
geleceği olan akademisyenlerin iş güvencesini yok ederek 
bilim insanlarını işsizlik tehlikesi ile karşı karşıya bırakmakta, 
sınırlı aktardığı kaynaklarla üniversiteleri sermaye ile 
doğrudan ilişki kurmaya zorlamaktadır. 
12 Eylül rejimiyle hesaplaşmak demek; YÖK ile hesaplaşmak 
demektir. 
YÖK ile hesaplaşmak; 
YÖK‘ün tamamen bütün kurumlar ı  i le  b ir l ikte 
kaldırılmasıdır;
Küreselleşme ve sermaye isteklerine göre üniversitelerin 
yapılandırılması uygulamalarından vazgeçilmesidir;
Toplumsal eşitsizliğin her çeşidini sürekli ve sistemli olarak 
üreten eğitim yapısının terk edilmesidir;
Üniversitelerin özerk ve demokratik bir anlayış temelinde 
yeniden düzenlenmesidir;
Üniversitenin bütün bileşenlerinin yönetim ve karar sürecine 
katılmalarının güvence altına alınmasıdır;
Baskıcı ve cins ayrımcı uygulamalarla dolu eğitim 
programlarından vazgeçilmesidir.
Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak biz; 
Eğitimin parasız olduğu bir üniversite istiyoruz.
Öğretim üyelerinin, çalışanların, öğrencilerin, tüm söz ve 
karar süreçlerine katıldığı, eğitim kadrolarının ekonomik 
koşullarının, insanca yaşayabilecekleri, hak ettikleri seviyede, 
zamanlarını tamamen öğretime ve araştırmaya ayırabilecekleri 
düzeyde olduğu bir üniversite istiyoruz.
Bilim ve teknolojinin üretildiği ve üretenin teşvik edildiği 
bir üniversite istiyoruz.
Emeğe, insan haklarına saygılı barışın ve hoşgörünün hâkim 
olduğu özerk-bilimsel-demokratik bir üniversite istiyoruz.
Biz YÖK‘süz bir üniversite istiyoruz. 
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
6 Kasım 2010 

HAİN SALDIRIYI KINIYORUZ!

BİZ YÖK’SÜZ BİR ÜNİVERSİTE İSTİYORUZ

• basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları
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AKP Hükümeti, toplumun büyük kesimini ilgilendirmesine 
karşın, toplumdan gizlediği politikaları yürütmeye yönelik 
yasa yapma biçimini bir kez daha tekrarlayarak, 29 Kasım 
2010 tarihinde “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nı TBMM 
Başkanlığına sundu. Basında, “büyük vergi affı” olarak 
duyurulan torba yasaya, esnafın vergi borcuna af getirileceği 
gerekçesinin arkasına saklanarak ilgili ilgisiz birçok düzenleme 
sokulmuştur. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘ndan 4857 sayılı İş 
Yasası‘na, özelleştirmelere ilişkin mahkemelerin verdiği 
yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarının uygulanmamasından 
kamu kurumlarının İstanbul‘a taşınmasına kadar, AKP‘nin 
devleti yeniden şekillendirme projesi söz konusu “torba 
yasa” içerisine yerleştirilerek; hepsi tek tek tartışılması 
gereken düzenlemeler kamuoyunun dikkatinden kaçırılmak 
istenmektedir.  

Daha önce, “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı” adı altında TBMM‘ye sunulan ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu‘nda bekleyen düzenleme de bu yeni 
torba yasa içerisine sokularak, oldubittiye getirilmektedir. 

Devlet personel istihdamına ilişkin temel yasa değişikliği 
niteliğinde değişiklik öngören ve emek örgütlerinin pek çok 
itirazını barındıran bir tasarının özellikle “vergi affı” gibi 
bir konu ile birleştirilerek yasalaştırılmaya çalışılmasındaki 
temel amacın, bu tür bir aftan yararlanacakların desteğinin 
alınması olduğu açıktır. Bu durum, çalışanların hak kayıpları 
ve sosyal devletin tasfiyesi ile toplumun tüm emekçi kesimleri 
üzerinde oluşacak olumsuz etkilere karşı gelişen haklı ve 
meşru muhalefeti yürütenlerle, salt “vergi affı” üzerinden 
tasarıyı destekleyenler arasında toplumsal parçalanma ve 
çatışmalara neden olacak bir nitelik taşımaktadır.
“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı” içerisindeki düzenlemeler toplumun 
tüm kesimlerini ilgilendirmektedir. Bu nedenle, toplumu 
temsil eden demokratik yapıların görüşünün alınması da 
zorunludur. 
AKP, torba yasa adı altında ilgili ilgisiz konularda yasa 
değişikliği yapmaktan, ülkeyi torba yasalarla yönetme 
anlayışından bir an önce vazgeçmelidir. 
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
4 Aralık 2010

AKP Hükümeti, demokrasi havariliğini kimselere 
bırakmazken uyguladığı şiddet politikalarını her geçen gün 
artırmaktadır. Farklı hiçbir sese tahammülü olmayan AKP, 
baskıcı politikalarını askeri darbe günlerini de aratacak 
şekilde üniversitelere sivil polis karakolları kurdurmaya, 
ortaöğretim kurumlarında müdür yardımcılarını istihbarat 
toplamak üzere ‘irtibat görevlisi‘ olarak görevlendirmeye 
kadar vardırmıştır.

Son olarak, taleplerini dile getirmek için Anayasa‘nın 
34. maddesinde belirtilen protesto haklarını kullanan 
öğrencilere uygulanan şiddet akıllara durgunluk verecek 
boyutlara ulaşmış, bir kadın öğrenci aldığı darbeler sonucu 
bebeğini düşürmüştür.

Son yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki; AKP‘nin 
demokrasi ve insan hakları anlayışı üniversitelere türbanın 
sokulmasından ibarettir. 

Biz biliyoruz: Öğrencilerin özerk, parasız ve bilimsel 

üniversite istemleri “AKP‘nin ileri demokrasi anlayışı”na 
sığmaz, bu talepler sopalanmayı, gaz bombalarına hedef 
olmayı gerektirir. 

Görülmektedir ki, AKP‘nin şiddet politikalarıyla Türkiye, 
hızla hukuk devleti olmaktan çıkıp polis devleti olmaya 
doğru yol almaktadır.

Bilimin ve aklın ışığına inanmış, kendi sorunlarına duyarlı 
gençliği susturmak bir toplumun yararına olabilir mi? 
Siyasal iktidar ve toplumun tüm kesimleri bu sorunun 
yanıtını çok iyi düşünmelidir. 

TMMOB ve TTB bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da öğrencilerin bilimsel, özerk, demokratik üniversite 
mücadelelerinin yanında olacaktır. 

Mehmet Soğancı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Eriş Bilaloğlu TTB Merkez Konseyi Başkanı  
10 Aralık 2010                 

  

AKP, ÜLKEYİ “TORBA”YA SOKARAK 
YÖNETME GAYRETİ İÇİNDEDİR

TMMOB VE TTB 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YANINDADIR
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Üniversite öğrencilerine 
yönelik saldırılar üzerine 
TMMOB ve TTB’nin de 
aralarında yer aldığı çeşitli 
örgüt ve partiler 14 Aralık 
2010 tarihinde Siyasal 
Bilgiler Fakültesi önünde 
ortak bir basın açıklaması 
yaptı. TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi H. Gürel 
Demirel’in de katıldığı 
açıklamada ortak metni 
TTB Genel Sekreteri Feride 
Aksu Tanık okudu.

Bir haftadır üniversite öğrencilerine ve üniversiteye dönük 
bir saldırı kampanyası yürütülüyor.

Başbakan‘ın Dolmabahçe‘de yaptığı rektörler toplantısını 
protesto etmek isteyen öğrencilere uygulanan acımasız 
polis saldırısının ardından, SBF‘de Burhan Kuzu‘yu protesto 
eden öğrencileri bahane eden AKP Hükümeti; yandaş 
medyası, yandaş bürokratları, YÖK‘ü ve tüm kuvvetleriyle 
üniversiteye ve üniversite öğrencilerine yönelik bir saldırı 
kampanyası başlatmıştır.

Demokratik bir hak olan protestoların beğenmedikleri 
zamanda, zeminde ve biçimde yapılmasını hazmedememek, 
“demokratlık” veya “özgürlük” anlayışıyla değil ancak 
diktatörlük hevesiyle açıklanabilir. AKP iktidarı, 
öğrencilerin, işçilerin, köylülerin, kadınların, emeklilerin 
kısacası haklarını arayan tüm kesimlerin muhalefet 
eylemlerine karşı sadece saldırgan bir dil kullanmıyor, aynı 
zamanda saldırgan bir politika izliyor. 

Üniversite öğrencilerinin, üniversite ve ülke sorunlarına 
duyarlılık göstermeleri, hele Mekteb-i Mülkiye‘de 
bu duyarlılığın gösterilmesi patolojik değil sağlıklı bir 
davranıştır. Unutulmamalıdır ki, bu bilimsel ahlakın 
olduğu kadar siyasal etiğin de bir gereğidir: yanlışa karşı 
çıkılmalıdır. 

Öğrencilerin çoğunluğunun işçi, köylü, emekli, dar 
gelirli çocukları oldukları, halkımız arasından geldikleri 
unutulmamalıdır. Halkın sorunlarını aynı zamanda 
kendi sorunları olarak kabul eden öğrencilerin duyarlı 
davranışlarının iktidar ve yanlıları tarafından suç sayılması 
kabul edilemez. Daha önce katıldıkları eylemler sayılarak 
bu çocukların suçlu ilan edilmeye çalışılması, hukuk 
dışı olmanın ötesinde faşizan bir yaklaşımdır. Başbakan, 
bakanları, AKP yetkilileri ve yandaşlarının dedektiflik 
yapmalarına gerek yok. Bizler bu öğrencilerin daha önce Tekel 

işçilerinin eylemlerine destek 
verdiklerinin, işten atılan 
işçilerle dayanıştıklarının, 
Ülkemize füze kalkanı 
kurulmasına karşı eylem 
yaptıklarının, parasız eğitim, 
parasız sağlık eylemleri 
yaptıklarının, nehirlerimizin, 
su lar ımız ın  sermayeye 
p e ş k e ş  ç e k i l m e s i n e 
karşı çıktıklarının, yaz 
a y l a r ı n d a  t a t i l l e r i n i 
y o k s u l  m a h a l l e l e r d e 
çocuklara eğitim vererek 
geçirdiklerinin tanığıyız. 

Üniversite öğrencilerinin düşünmelerine, düşündüklerini 
eyleme geçirmelerine tahammül edemeyenlerin, onlara 
hakaret edip terörist ilan edenlerin daha önce 12 Eylül 
darbesini yapanlar olduğunu biliyoruz. Bu anlayış ve 
yöntemleri bugün de uygulayanların aynı ideolojinin 
mensubu oldukları açık seçik ortadadır. Bu anlayışın 
ülkemizi nasıl bir karanlığa sürüklediğini unutmadık. 
Bugün de aynı manzaraları ibretle izliyoruz. Yumurta 
üzerine kurulmaya çalışılan terör örgütleri, yumurta alacak 
paranın nereden bulunduğu, yumurtaların üniversiteye 
nasıl sokulduğu, yumurtanın kişiye verebileceği ciddi 
zararlar gibi akıl dışı birçok yorumu, sıfatı Başbakan, bakan, 
gazeteci, köşe yazarı, sosyolog, siyaset bilimcisi olan koca 
koca insanlardan dinlemek bizleri sadece hayret içinde 
bırakmıyor, acı da veriyor. 

Yumurta üzerine yürütülen bu tartışmalara katılmayacağız 
ancak, bu çocukların arkasında örgüt arıyorsanız, bizler 
de aynı örgütteniz. Üniversitede yumurtalı protestoyla 
karşılaşmanızı üniversite yönetiminin de içinde olduğu 
büyük komploların bir parçası olarak niteliyorsanız, 
bizler de aynı komploların parçasıyız. Öğrencilerin özgür 
üniversite ve parasız eğitim taleplerini yıkıcılık olarak 
görüyorsanız, aşağıda imzası olan bizler de bu taleplerin 
savunucusuyuz. 

Başbakan‘a, Bakanlarına, AKP‘lilere ve yandaşlarına 
duyurulur; Ellerinizi çocuklarımızın ve üniversitelerimizin 
üzerinden çekin! AKP‘nin değil, bu çocuklar, bu üniversiteler 
bizimdir!  

TMMOB, TTB, ABF, MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ, ODTÜ 
MEZUNLARI DERNEĞİ, HALKEVLERİ, TÜRK- 
İŞ/ PETROL İŞ ANKARA ŞB, AYDIN SANATÇI 
GİRİŞİMİ, EMEP, ÖDP, TKP

ÜNİVERSİTEYE, ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SALDIRILARA 
VE DEMAGOJİYE İTİRAZ EDİYORUZ
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından benzer 
içerikte ama “üçüncü” kez olmak üzere hazırlanan  “İş Sağlığı 
ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, “İşyeri Hekimlerinin 
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” 
ve “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve 
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”leri 27 Kasım 2010 tarihinde 
Resmi Gazete‘de yayınlanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 27 Kasim‘da, Antalya‘da, 
ilgili tüm tarafların katılımıyla, çalışma yaşamının teorik 
altyapısını oluşturmayı amacladığı “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Strateji Çalıştayı”nın açılış konuşmasında bu yönetmeliklerin 
yayınlandığını ilk kez duyurdu. Garip bir çakışma ile “Nasıl 
Olmalı?” sorusuna cevap aranırken “Nasıl yapılacağı” da 
bildirilmiş oluyordu. Bu durumda demokratik katılım adına görüş 
almak ve toplantı yapmanın ya da yapılan bunca değerlendirme 
toplantısının samimiyet eksikliğini hayli aşan bir yaklaşımı ifade 
ettiği açıktır.
Bu Yönetmeliklere göre;
İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmet sunumu ve eğitim hizmetleri 
taşerona devredilmektedir. Taşeronluk İş Yasasında özel 
düzenlemesi bulunan; işçi haklarının kısıtlanmasından işçi 
sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmamasına kadar birçok 
sakıncayı barındırdığından, mutlak zorunluluk hali dışında 
uygun görülmeyen bir çalışma biçimidir. 
Genel olarak çalışma ilişkisinde uygun bulunmayan bir iş 
ilişkisinin işçinin yaşam ve sağlık hakkını doğrudan ilgilendiren 
işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında uygulanmak istenmesinin 
sağlığın korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamayacağı 
açıktır. Daha çok işçinin daha etkin işçi sağlığı ve iş güvenliği 
önlemleriyle karşılaşmasına yönelik çaba içinde olunması 

gerekirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü‘nün taşeronlaştırmanın 
düzenleyicisi ve destekleyicisi olması doğru değildir.
Bugün işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında ülkemizdeki en yaygın 
hizmet sunum modeli olan işyeri ortak sağlık birimlerinin 
tasfiye edilmesiyle yerine işyeri dışında özel şirketlerin kuracağı 
birimlerin geçirilmeye çalışılması için gösterilen çaba kabul 
edilebilir değildir.
İş güvenliği mühendisleri ve İşyeri hekimlerinin eğitim 
hizmetlerinin özel dersaneler aracılığıyla verilmesine yönelik 
ısrarı doğru bulmuyor ve kesinlikle kabul etmiyoruz. İdari yargı 
kararına aykırı olarak, TTB tarafından 2003 ve sonrasında verilen 
işyeri hekimliği sertifikalarını kabul etmemek ve TMMOB‘ye 
bağlı Odalar tarafından verilen iş güvenliği belgelerini görmezden 
gelmek, ancak Bakanlık tarafından verilenlerin tamamını kabul 
etmek şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme Bakanlığın 
bakış açısını net biçimde ortaya koymakta olmasının yanı sıra, 
hukuka aykırılıkta ısrar niteliğindedir. Bakanlık tarafından ortaya 
konulan tutum, siyasi bakışın hizmet gerekleri ve kamu yararının 
önüne geçmiş olmasından başka bir şey değildir.
Sosyal tarafların Yönetmeliklerden beklediği amaç, çalışanların 
işyerindeki tehlikelerle karşılaşma ve onlara maruz kalma 
olasılığını en aza indirmek için oluşturulacak örgütlenme, 
normlar ve sürekli gözetimi mümkün kılan bir yapıyı ortaya 
çıkarmaktır. Bu yapının tarafları ise, Devlet, işveren, çalışanlar 
ve sendikaları, iş güvenliği mühendisleri ve iş yeri hekimleridir. 
Bu unsurların doğru kurgulanması, güvenlik kültürünün 
gelişimine ve sistemin tesisine güçlü bir temel sağlayacaktır. Bu 
nedenle, iş güvenliği mühendisi, işyeri hekimi ve sendikaları 
düzenlemelerin içine, işlevine uygun ana unsurlar olarak doğru 
koymak gerekir. Bu unsurları inkâra dönük bir yaklaşımın ürünü 
olan Yönetmeliklerin amaca hizmet etmeyeceği açıktır.
TMMOB ve TTB, bu yönetmeliklerin hazırlandığı süreçte her 
türlü yapıcı katkıyı sunmaya çalışmış ise de Bakanlığın katı ve 
dayatmacı tutumuyla karşılaşılmıştır. Yayınlanan yönetmelikler, 
Bakanlığın işçi sağlığını ve iş güvenliğini koruyup geliştirmek 
değil bu alandaki piyasa aktörlerinin faaliyetlerini düzenlemeyi 
önemsediğini açıkça ortaya koymuştur. TMMOB ve TTB öteden 
beri izlediği bu alanda her zaman olduğu gibi işçi sağlığının 
ve iş güvenliğinin korunmasından yana taraf olmaya devam 
edecektir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Türk Tabipleri Birliği 

 

BU YÖNETMELİKLER YİNE OLMAMIŞ 
SİYASİ İKTİDARI BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ

TMMOB ve TTB, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetmeliklerin olumsuzluklarını bir kez daha ifade etmek için 16 Aralık 2010 Perşembe 
günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yaptı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Alaeddin Aras, Fatma Berna Vatan, Gürel Demirel, TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç, TMMOB’ye bağlı odaların 
yöneticileri ve çok sayıda üyenin katıldığı basın açıklamasında ortak metin TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu tarafından okundu.
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2000 yılının 19 Aralık sabahı, hava henüz ağarırken devletin 
gözetimindeki cezaevlerine silahlarla, bombalarla, kimyasal 
gazlarla müdahale edildi. “Hayata Dönüş” adıyla düzenlenen 
operasyonda 32 insanımız hayatını kaybetti. 
Binlerce askerin ve polisin katıldığı, 20 cezaevinde aynı anda 
başlatılan operasyonlarda, devletin gözetiminde bulunan 
tutuklulara devletin kolluk güçleri tarafından binlerce 
kurşun sıkıldı. Üzerinde “İnsanların bulunduğu yerlerde 
kullanılamaz” ibaresi bulunan kimyasal bombalar kullanıldı, 
insanlar yakıldı.

Katliamın üzerinden 10 yıl geçti. Sorumluları ise hala 
cezalandırılmadı. 
19 Aralık operasyonunun onuncu yılında, katliamın gerçek 
sorumlularının açığa çıkarılmasını ve cezalandırılmalarını 
istiyoruz.
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
17 Aralık 2010

Bundan tam 32 yıl önce Maraş‘ta tarihimizin en korkunç 
katliamlarından biri yaşandı. 
19 Aralık 1978 gecesi Maraş Çiçek Sineması‘nda karanlık 
kişilerce patlatılan bomba, katliama giden olayların ilk 
adımı oldu. Mezhep ayrılığını körükleyerek başlatılan ve 
günlerce süren çatışmalarda resmi kayıtlara göre 111 kişi 
öldü, binlerce kişi yaralandı; evler, işyerleri yakıldı. 
Türkiye‘nin hala üzerinden atamadığı ve sonuçlarını 
yaşadığı 12 Eylül faşizminin bahanelerinden biri oldu 
Maraş katliamı. Yakın tarihimizdeki en karanlık olaylardan 
biri olarak belleklerimizde yerini aldı.
Biz, katliamın arkasındaki gerçek sorumluları biliyoruz. 
Onlar, hala halkları birbirine düşürmek, emeği sömürmek, 

“bir arada yaşam” inancını yok etmek için işbaşındalar. 
Ama onlara inat biz,
Savaşa karşı barışı, 
Eşitsizliğe karşı adaleti, 
Şiddete karşı kardeşliği, 
Sömürüye karşı emeği 
savunmaya devam edeceğiz.
Maraş katl iamını  unutmadık ,  unutmayacağız , 
unutturmayacağız.
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
17 Aralık 2010

19 ARALIK KATLİAMININ ÜZERİNDEN 10 YIL GEÇTİ, 
SORUMLULARI HALA CEZALANDIRILMADI

MARAŞ KATLİAMINI UNUTMADIK, 
UNUTTURMAYACAĞIZ
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İstanbul Davutpaşa’daki Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nin içinde 
bulunan Otağ-ı Hümayun’un 
açılışında Türkiye Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK) Başkanı Süleyman 
Çelebi i le DİSK yönetici 
ve üyelerine yönelen polis 
m ü d a h a l e s i n i  ş i d d e t l e 
kınıyoruz. 

Bu olayla AKP Hükümeti “ileri demokrasi” anlayışını bir 
kere daha gözler önüne sermiştir. AKP‘nin “demokrasisi”; 

TMMOB 
DİSK’İN YANINDADIR

taleplerini dile getiren 
sendika yöneticilerine kalkan 
cop, protesto haklarını 
kullanan öğrencilere sıkılan 
gazdan ibarettir.

TMMOB, her zaman olduğu 
gibi bugün de DİSK‘in 
yanındadır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
28 Aralık 2010
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B AY I N D I R L I K  v e  İ S KA N 
BAKANLIĞI
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü‘ne
ANKARA

Konu: 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Taslağı hk. 

İlgi : 23 Kasım 2010 tarih ve B.09.
YİG.0.15.01.00/3278 sayılı yazınız.

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

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

Tasarım, inşaat, uygulama ve denetim 
aşamasında görev yapan mimar ve 
mühendislerin mesleki sorumluluğu, 
1/1000 uygulama imar planına karar 
verildikten sonra devreye girmektedir. 
Ancak bu süreçte, mühendis ve mimar 
yalnız olmayıp, müteahhit, iş sahibi, 

imalatçı, ithalatçı, alt yüklenici, 
usta, işçi, kullanıcı, laboratuar, yapı 
denetim şirketi, 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, planlamadan 
başlayarak bu sürecin bir bütün olarak 
ele alınmasını gerekli kılmaktadır. 
Birliğimiz, bu süreçten koparılarak ele 
alınan parçacı yaklaşımlara her zaman 
itiraz etmiştir ve bugün de bu parçacı 
yaklaşıma devam edildiğini üzüntüyle 
karşılamaktadır.

1999 Marmara depremi, merkezi ve 
yerel idarelerin sorumluluklarını yerine 
getirmediğini/getiremediğini açıkça 
ortaya koymuştur. O halde, merkezi 
ve yerel idareler popülist yaklaşımları 
bir yana bırakarak, sistemi bir bütün 
olarak ele almalı ve bu sistem içinde yer 
alan merkezi, yerel, hizmet yönünden 
yerinden yönetim kuruluşları olan 
meslek örgütlerini ve yapı sürecinde 
yer alan diğer aktörlerin (yapı sahibi, 
müteahhit, yapı denetim şirketi vb.) 
yetki, görev ve sorumluklarını işin 
doğasına uygun olarak yerli yerine 
koymalıdır. Aksi halde mevzuatlar 
birbirinden kopuk ve çelişkili, yetki ve 
görevler birbiriyle çatışır noktasında 
yine süreç işletilemez halde kalacak ve 
yeni sorunlar eklenerek büyüyecektir.

Görüş istemiş olduğunuz 4708 sayılı 
Yapı Denetimi Hakkında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Taslağı, 
yukarıda belirtmiş olduğumuz bütünün 

bir parçası olup, bütünden kopuk ele 
alınmıştır. Bütünden kopuk olmasının 
yanında kendi içinde çelişkil i , 
gerekçenin amacından uzak, yalnızca 
cezalandırma yönü ağır basan bir taslak 
niteliğindedir. 

Gerekçelerde mevcut kanunda 
öngörülen idari yaptırımların eksikliği 
vurgulanmakta ve değişikliklerin 
genel olarak yaptırımları içerdiği 
görülmektedir. Elbette bir kanunda 
y a p t ı r ı m l a r  o l a c a k t ı r,  a n c a k 
yaptırımların uygulanabilmesinin 
önkoşulu, sektördeki sorumluların 
belirlenmesi ve sorumluların yetki ve 
görevlerinin eksiksiz tanımlanmasıdır. 
Ancak Kanunda halen denetçi mimar 
ve mühendislerin ve diğer teknik 
elamanların görevleri açık bir şekilde 
belirlenmiş değildir.

Ay r ı c a  ö z e l l i k l e  s i s t e m d e k i 
aksaklıklarla ilgili sorumluluk sadece 
mimar ve mühendislere aitmiş gibi, 
denetim safhasında görev verilen 
denetçi ve kontrol elemanı olan 
mimar ve mühendislere yönelik 
yaptırımlar konusunda ağırlıklı 
olarak düzenlemelere yer verilirken, 
yapının üretilmesi safhasının asıl 
öznesi olan ve sistemin temel sorunu 
olan müteahhitlik alanına ilişkin bir  
düzenleme getirilmemiş olması büyük 
bir sorun olarak ortada durmaktadır. 

Kanun tasarısı taslağının maddelerini 
irdeleyecek olursak;

1)Bi r inc i  madde i le  get i r i l en 
düzenlemede; örgütlenmenin il 
düzeyinde düşünülmesi olumlu, 
ancak meslek odalarının katılımının, 
Bakanlığın gerekli görmesi hallerine 
bırakılması eksik bir düzenleme olarak 
görülmektedir. Meslek odalarının 
katılımı kesin ve vazgeçilmez olarak 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI’NA 4708 SAYILI 
YAPI DENETİMİ YASASI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TASLAĞI ÜZERİNE GÖRÜŞ GÖNDERİLDİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne 15 Aralık 2010 tarihinde 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı hakkında TMMOB görüşü gönderildi.
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sağlanmalıdır.

Meslek odalarından görevlendirmenin 
“gerekli görülmesi” koşuluna bağlanması 
yerine; yapı denetim sürecinde yer alan 
TMMOB‘a bağlı meslek odalarınca 
belirlenecek temsilcilerin Merkez Yapı 
Denetim Komisyonunda yer alacağının 
belirtilmesi daha doğru olacaktır. İl Yapı 
Denetim Komisyonunun oluşumunda 
da yine meslek odaları temsilcilerinin 
de yer alması gerekmektedir.

Getirilmesi düşünülen düzenlemede 
yapı denetim komisyonunun görevleri 
olarak “Bu kanun uygulanması ile 
ilgili Bakanlık iş ve işlemlerinin 
yürütülmesini sağlamak üzere” şeklinde 
belirtilmiştir. Bu çok genel bir görev 
tanımıdır. Yapı denetim komisyonunun 
görevlerine, yönetmelikle açıklık 
getirileceğinin düşünüldüğü kanısına 
varılmıştır. Yönetmelikler, yasaların 
uygulanmasını sağlamak amacıyla 
hazırlanan düzenleyici kurallardır. Yapı 
denetimi hakkında kanunda değişiklik 
taslağında bu konuda bir hüküm 
getirilmediğine göre, yönetmelikle 
düzenleyici kurallar getirilmesi hukuka 
aykırı olacaktır. Bu nedenle, yapı 
denetim komisyonlarının görevlerinin 
tanımlanması, merkezdeki yapı denetim 
komisyonu ile ihtiyaca göre kurulacak 
il yapı denetim komisyonlarının görev, 
yetki, sorumluluk sınırlarının da ayrıca 
belirtilmesi gerekir. Bu bağlamda Yapı 
denetim komisyonlarının görevlerinin 
kanunda belirlenmesi, komisyonların 
çalışma usul ve esaslarının ise 
yönetmel ik te  be l i r l enmes in in 
uygulamada daha az sorun yaratacağı 
düşünülmektedir.

2.)   İkinci madde ile getirilen 
d ü z e n l e m e d e ;  Ya p ı  D e n e t i m 
Kuruluşlarının sözleşme bedellerinin 
düşürülmesine yönelik gerekçelerde, 
f i i l i  durumda söz konusu olan 
fiyat kırımlarının önüne geçileceği 
öngörüsüne yer verilmişken, “Bir 
denetim faaliyetinin gerçekleştiği 
yörenin koşullarına göre yapı yaklaşık 
maliyetinin %1‘i ila %2‘si arasında” 
belirlenecek bedel ifadesi, pratikte 
%50‘lik fiyat kırımının kanunlaştırılması 

anlamını taşımaktadır. Ayrıca aynı 
koşullara sahip iller, bölgeler arasında, 
hatta İstanbul, Ankara, İzmir gibi 
illerde aynı il içinde aynı kapsamdaki 
işe farklı fiyat belirlenmesi gibi eşitlik 
ilkesine aykırı sorunlara yol açması 
muhtemel bir düzenleme olma riskini 
taşımaktadır.

2.maddenin 4.fıkrasında; Yürürlükteki 
yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen 
inşaatın yapım süresine bağlı katsayı ve 
formül devre dışı kalmış gibi görünüyor. 
Bu durumda hizmet sözleşmesinin 
imzalanması sırasında inşaat yapım 
süresinin 2 yıl olarak belirlenmesi 
ön görülüyor. Ayrıca hizmet bedeli 
2 yıl için yapı yaklaşık maliyetinin 
%1ila %2 arasında tespit edilmesi, 
yapı sahibi ile Yapı Denetim Kuruluşu 
arasında pazarlık yapılmasını yasaya 
bağlamaktadır.

Başka bir değişle Yapı Denetim 
Hizmet Bedeli inşaat yapım süresi 
2 yıl olan bir inşaat için asgari yapı 
yaklaşık maliyetinin %1‘i olacak 
anlamına geliyor. Yasa eliyle yapılan 
fiyat kırımının hizmete, çalışan mimar 
ve mühendise yansıyacağı açıktır. 
Mühendis ve mimarlar düşük ücretle 
çalışmak zorunda kalacaklarından, 
nitel ikl i  hizmet üretmenin de 
olanağı ortadan kalkacaktır. Fiyat 
kırımlarından denetçi mimar ve 
mühendislerin etkilenmemesi ve 
i s t i h d a m  e d i l e c e k  p e r s o n e l e 
yansımasının önü kapatılmalıdır. Bu 
nedenle, asgari ücretin belirlenmesi 
kaçınılmaz bir görevdir.

2.maddenin son fıkrasında; “Yapı 
denetimi i le i lgi l i  hizmetlerde 
kullanılmak üzere, yapı denetimi 
hizmet bedelinin % 1‘i ruhsatı veren 
ilgili idare,%1‘lik bedelin Bakanlık 
döner sermaye işletmesi hesabına 
aktarılır.” ifadesi yer almaktadır. %1‘lik 
bedelin Bakanlık döner sermaye 
işletmesi hesabına aktarılması bu 
gelirin kullanılmasını ucu açık hale 
getiriyor. Yapı denetim kuruluşlarının 
hizmet bedellerinin hangi idare 
tarafından ödeneceği konusu ise 
belirsizleştirilmiştir.

3.)   Kanun tasarısı taslağının 3. 
Maddesi ile yürürlükteki kanunun 
“sicillerin tutulması yapılara sertifika 
veri lmesi”  başl ıkl ı  7.  Maddesi 
yürürlükten kaldırılmaktadır.

B u  m a d d e n i n  y ü r ü r l ü k t e n 
kaldırılmasının gerekçesi,”Yapı denetim 
kuruluşları ile bu kuruluşların mimar 
ve mühendislerinin yapı denetimine ait 
sicillerinin tutulmasına dair hükümler, 
yaklaşık dokuz yıllık uygulamada 
ob jekt i f  sonuç lar  vermemes i , 
Kanunun amacına dönük bir yarar 
sağlamaması ve bürokrasiyi arttıran bir 
uygulama olması nedeniyle; bu Kanun 
kapsamında denetimi gerçekleştirilerek 
yapılmış olan yapılar için sertifika 
verilmesi hususu ise, ilgili idare 
görevleri arasında değerlendirilerek, 
hazırlanacak yönetmelikte açıklanması 
düşünüldüğünden, 7 nci maddenin 
Kanun metninden çıkartı lması 
uygun mütalaa edilmiştir” biçiminde 
açıklanmaktadır.

Yapı denetiminde görev yapan 
mimar ve mühendisler, tüm mesleki 
faaliyetlerini üyesi oldukları meslek 
odalarının gözetimi ve denetimi 
altında yürütmektedirler. Bu temel 
ilişkiden yola çıkarak, mimar ve 
mühendislerin yapı denetimi sürecinde 
bağlı oldukları Odalar ile ilişkilerinin 
mutlaka korunması, hukuki ve fiili 
olarak Odaları tarafından yerine 
getirilen görevlerin aynen sürdürülmesi 
gerektiğini, 4708 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği günden bu yana dile 
getirilen bir konudur. Aksi halde, 
yani meslek odalarıyla üyelerinin 
bağlantısının kopartılması halinde 
sistemin çeşitli zaaflara uğrayacağı 
ve gerekli denetimin yapılamayacağı 
vurgulanmıştır. Bu eleştirilerimizin 
odağında yer alan konuların başında 
da mimar ve mühendislerin sicillerinin 
meslek odalarınca tutulması gerektiği 
olmuştur. Zaten bütün mesleki 
faaliyetleri açısından üyelerinin 
sicillerini tutan meslek odalarının, 
yapı denetim faaliyetleriyle ilgili 
sicillerinin yapı denetimi komisyonunca 
tutulmasının olanağı bulunmamakta 
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idi ve geçen 9 yıllık süreç içerisinde 
bu durum anlaşılmış ve ilgili maddenin 
yürürlükten kaldırılmasına yönelik 
gerekçede açıkça yer almıştır.

Bugün için, meslek mensuplarıyla 
Odaları arasındaki bu ilişkinin doğru 
bir şekilde kurularak, proje ve yapı 
denetçisi mimar ve mühendislerin 
s ici l lerinin Odaları  taraf ından 
tutulması gerekirken, sicillerin 
tutulması gerekliliğinin tamamen 
ortadan kaldır ı lması  sorunlar ı 
çözmeyeceği gibi, daha da artmasına 
yol açacaktır. Nitekim Kanunun 9 yıllık 
uygulamasında yaşanan pek çok sorunun 
kaynaklarından birini de, mimar ve 
mühendislerin sicillerinin gerektiği gibi 
tutulamaması ve sicil değerlendirmesi 
yapılamaması oluşturmaktadır. Bu 
nedenle, Kanunun 7. Maddesinde yer 
verilen sicil tutulması gerekliliğinin 
yürürlükten kaldırılmayarak, mimar 
ve mühendislerin sicillerinin bağlı 
bulundukları odalar tarafından 
tutulacağı şeklinde değiştirilmesi 
gerekmektedir. 

Aynı sorun, meslek odalarının görev ve 
yetki alanı içerisinde yer alan, denetçi 
mimar ve mühendislerin eğitimi, 
eğitim sonrasında belgelendirilmeleri, 
meslek ilkelerine aykırı hareket 
etmeleri halinde cezalandırılmaları, 
belgelerinin iptal edilmesi gibi 
konularda da yaşanmaktadır. Bu 
yetki ve sorumlulukların meslek 
odalarından alınmış olması, yapı 
denetim sisteminin istenilen etkinlikte 
sürdürülememesine neden olmaktadır. 
Bu nedenle, kanunda yapılacak 
değişiklik kapsamı içerisine, denetçi 
belgelerinin bir eğitim sonucunda ilgili 
meslek odalarınca verileceği, denetçi 
mimar ve mühendislerin kanuna 
aykırı uygulamalarından dolayı kendi 
meslek odalarınca cezalandırmaya 
tabi tutulacakları, gerektiğinde belge 
iptalinin de ancak odalar eliyle 
gerçekleşeceğine ilişkin değişiklikler 
yapılması gerekmektedir.

4.)“İdari müeyyideler” başlığı altında 
düzenlenen madde, aynı hak ve yetkiye 
sahip olmayanları aynı madde içinde 

harmanlamış ve cezalar anlaşılmaktan 
uzaktır. Oysa, bir ceza öngörülüyorsa 
bunun aç ık  ve  be l i r l i  o lmas ı 
gerekmektedir. Cezaların belirliliği 
ilkesine aykırı olan bu madde aynı 
zamanda hak arama özgürlüğünü de 
kısıtlamaktadır. Yalnızca itiraz yolunu 
öngörmesi, üst merciye başvuruyu 
yasaklayan düzenleme hukuk devleti 
ilkesine de aykırıdır. 

Cezalar, aynı suçu işleyenler hakkında 
farklı bedeller tahsilini dolayısıyla 
farklı yaptırımları öngörmektedir. Nisbi 
oran, belirsiz bir ceza öngördüğünden 
Anayasa mahkemesi kararlarına 
aykırıdır.

M ü h e n d i s  v e  m i m a r l a r a  e n 
ağır ceza öngörülmüştür. “Yapı 
denetim kuruluşuna iki defa para 
cezası verilmesine sebep olduğu 
anlaşılan denetçi mimar ve denetçi 
mühendislerin belgeleri, Merkez 
Yapı Denetim Komisyonu tarafından 
iptal edilir. Bu suretle belgesi iptal 
edilen denetçi mimar ve denetçi 
mühendisler, beş yıl süre ile herhangi 
bir yapı denetim veya laboratuar 
kuruluşunda idari veya teknik görev 
alamaz ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuar kuruluşunun ortağı olamaz” 
düzenlemesi çok ağır bir yaptırımı 
öngörmektedir. Çünkü, Yasanın 
bütünlüğü göz önüne alındığında 
yapı denetim kuruluşuna karşı hangi 
yetkilere sahip olduğu düzenlenmeyen, 
mesleki bağımsızlık ilkesi göz ardı 
edilen ve iş güvencesinden yoksun 
bırakılan bu düzenlemede, mühendis 
ve mimarlar, bu maddenin A-(2) 
düzenlemesini ihlal ettiği  i leri 
sürüldüğünde mühendis ve mimar 
kendini nasıl savunacaktır. Yapı 
denetim kuruluşuna son bir yıl içinde 3 
kez idari para cezası uygulandığında bir 
yıl içinde yeni iş alma yasağı getirilirken 
(elindeki işlere devam ederken) 
mühendis ve mimarlara en ağır cezanın 
öngörülmesi adalet ve hakkaniyet 
ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Yaptırım öngörülen bir grup da “teknik 
personel‘dir. Yasada teknik personelin 
tanımı olmadığından bu gruba hangi 

meslek mensupları girmektedir, bu 
husus anlaşılamamaktadır. 

Bu maddede anlaşılmayan diğer husus 
da ilgili meslek odalarınca uygulanması 
öngörülen cezai müeyyidelerdir. 
Mühendis ve mimarların meslek 
odaları varken, belirsiz bırakılan 
“teknik personel”in meslek odaları var 
mıdır?  Yoksa, mühendis ve mimarlar 
diğer gruplardan farklı olarak iki kez 
cezalandırılmış olacaktır. 

Kanun tekniğine aykırı olan bu madde, 
çok uzun ve belirtmiş olduğumuz 
gibi farklı gruplar aynı madde içinde 
toplanmış, belirsiz ve adalet duygusunu 
inciten yaptırımlar öngörmüştür. 

5.) Yasa tasarısı taslağı, bugüne kadar 
tartışmalı ve uygulamada zorluk 
çıkaran konulara el atmamıştır. 
Örneğin, Yapı Denetim Yasası‘nın 3. 
maddesinin son fıkrası uygulamada 
tartışmalara neden olan maddedir. 
Bu kuruluşun denetçi mimar ve 
mühendislerinin denetim süresince 
başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili 
ticari faaliyette bulunmaları yasaktır” 
düzenlemesi “Yapı denetim kuruluşu 
ve laboratuvarlar, bunların ortakları 
ve hizmet akti ile bu kuruluşlarda 
çalışan mimar ve mühendislerin bu 
görevleri süresince bu kanun ile verilen 
görevler dışında başkaca mesleki ve 
ticari faaliyette bulunmaları yasaktır”  
biçiminde düzeltilmelidir.

Sonuç olarak;  

-Bugüne kadar 19 pilot ilde uygulanan 
“yapı denetim sistemi”nin başarılı 
olduğunu söylemek olanaklı değildir. 
Bugün başarılı uygulamaya sahip 
olmayan bu sistemin tüm ülkeye 
teşmili söz konusudur. Ülke genelinde 
uygulanacak bu sistemin iyileştirilmesi, 
yani kamu güvenliğine ilişkin amacın 
gerçekleşmesi isteniyorsa sistemi bir 
bütün olarak ele almak ve bu alanı 
bilimsel, objektif ve nesnel olarak 
düzenlemek gerekir. 

- Taslakta yapı müteahhidinin isminin 
dahi hiç zikredilmemesi, kamu yapıları 
ile TOKİ ve anakent belediyelerine 
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ait toplu konutların sistem dışında 
tutulması bütünlüğü bozan en önemli 
unsurlardır. Bugün TOKİ en büyük 
inşaat firması haline gelmiş, tekel 
niteliğine bürünmüş iken bu kuruluşun 
sistemden muaf olması izah edilemez. 
Sisteme güven yok ise, ülke geneline 
niçin yayılmaktadır? 

-Taslakta,  denetim sisteminin asli 
hizmet sunucuları olan mühendis 
ve  mimar lara  s i s temin cezas ı 
yüklenmiş durumdadır. Mimar ve 
mühendislere hak, yetki tanınmamış, 
ancak tüm sorumluluklar öngörülmüş 
durumdadır. Bu sistemin içindeki 
mimar, mühendis ve onların bağlı 
bulundukları Odalar hak ettikleri 
yerde olmalıdır. Meslek mensuplarının 
eğitim, belgelendirme, cezalandırma ve 
sicillerinin tutulması bağlı Odalarınca 
yapılmalıdır. Merkez ve İl Yapı Denetim 

Komisyonlarında TMMOB ve bağlı 
Odaların temsil edileceği açık bir 
şekilde düzenlenmelidir. 

-Yapım sürecinde sorumluluk üstlenen 
tüm meslek sahipleri ile tüketicilerin 
güvencesi olan zorunlu “Yapı Sigortası 
ve Mesleki Sorumluluk Sigortası” için 
gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır.

-Ta s l a k t a  a s g a r i  ü c r e t e  y e r 
verilmemiş olmasının anlamı, mimar 
ve mühendislerin düşük ücretle 
çalıştırılacağıdır. Düşük ücret, büyük 
sorumluluk ve ağır iş yükünün 
getireceği sonuç ise, hizmette kalitenin 
aranmayacağıdır.  Mühendis ve 
mimarların ücret ve diğer özlük hakları, 
sorumluluklarına paralel olarak yasada 
düzenlenmeli ve Odalarınca belirlenen 
asgari ücretten az olmayacağı yönünde 
yasaya madde eklenmesi elzemdir. 
Asgari ücret, yapılan işin niteliği gereği 

olmazsa olmazlardan biridir.

- Yapı denetim kuruluşu ile denetçi ve 
kontrol mimar ve mühendis arasında 
mutlaka meslek odasınca hazırlanan 
tip sözleşme imzalanmalıdır. Mimar ve 
mühendisin sorumlu olduğu metrekare 
iş yükü azaltılmalı ve minha uygulaması 
kaldırılmalıdır.

Yukarıda kısa ve özet halinde sunmuş 
olduğumuz konular bütünlüklü 
olarak yasa düzenlemesine konu 
edilmediği taktirde, toplumun ve 
meslek mensuplarının beklentileri 
karşılanamayacak ve dolayısıyla yasadan 
beklenen amaç gerçekleşmeyecektir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla.

N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter

Tarih:5 Kasım 2010  
Sayı : 1783
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI‘NA
ANKARA

İlgi: 10 Ekim 2010 tarih A.01.1.DİK.5634/1 sayılı Melih 
Baki‘nin dilekçesi hk.

Komisyonunuza TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası 
Adana Şube Başkanı imzası ile yapılan başvuruda, 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesi‘nin 
Adana, Hatay Valiliği ve Belediyelerine “zemin etüt 
raporlarında yalnızca jeoloji mühendislerinin imzasının 
olması” yönünde göndermiş olduğu yazının mevzuata, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘nın Genelgelerine ve ülke 
gerçeğine aykırı olduğu ve bu yönde Komisyonunuzun bir 
çözüm üretmesi talep edilmiştir.

İlgili talep ve ekleri incelenmiş olup, öncelikle hem Jeoloji 
hem de Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şubelerinin 
her iki meslek disiplinine ilişkin taleplerinin çözüm 
mercilerinde hata yaptıkları tespit edilmiştir. Gerek 
Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesi‘nin Valilik 

ve Belediyelere göndermiş olduğu yazı gerekse Jeofizik 
Mühendisleri Odası Adana Şubesi‘nin Komisyonunuza 
başvurusu bağlı oldukları Odaların tüzel kişiliğinden 
bağımsız olarak yapıldığından yazışma usullerine uygun 
olmayan bir durum ortaya çıkmıştır. Bir mesleğin icrasına 
dönük talep ve istemler ancak Oda‘nın Genel Merkezi 
aracılığı ile yapılır.  Bu nedenle, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı‘nın vermiş olduğu yanıt yerinde olup, konu 
hakkındaki tartışma da TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 
31 Temmuz 2010 tarih ve 65 sayılı kararı ile çözüme 
kavuşturulmuştur. Anılan kararda;

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği‘nin 57. maddesinde 
belirtilen, statik projeye esas teşkil edecek zemin etüdü, 
birden fazla mühendislik disiplinine ilişkin çalışmayı 
gerektirmesi halinde, rapor, ilgili disiplinlere mensup 
mühendislerce hazırlanacak ve her mühendis kendi alanı 
ile ilgili çalışmadan sorumlu olacaktır. Hazırlanan raporun 
“sonuç ve öneriler” bölümünün ise ortak imzalanacağı yani 
rapora katkı koyan her mühendisin imzasını taşıyacağı 
belirtilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederiz. 
N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter

TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU’NA GÖRÜŞ GÖNDERİLDİ
 TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu’na 
yolladığı yazı üzerine, Komisyona TMMOB görüşü gönderildi.
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK 
BAKANLIĞI
İ ş  S a ğ l ı ğ ı  v e  G ü v e n l i ğ i  G e n e l 
Müdürlüğü‘ne
ANKARA
Konu   : Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde 
yayınlanan “İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği 
Uzmanlığı Sınav” duyurusu hk.
Bakanlığınız sitesinde bulunmayan ancak, 
Milli Eğitim Bakanlığı‘nın http://www.
meb.gov.tr/ sitesinde Eğitim Teknolojileri 
sayfasında “Sınav Uygulama Duyurusu” 
başlığı altında, Genel Müdürlüğünüzün sınav 
duyurusu yayınlanmaktadır. Anılan duyuruda 
(C) Sınıf İş Güvenliği Uzmanlığı sınav ücreti, 
başvuru, yeri, tarihi, uygulaması, konuları 
ve değerlendirmesine yönelik koşullar 
yeralmaktadır.
Bildiğiniz üzere, Danıştay 10. Dairesi, 
Bakanlığınızca 15.09.2009 tarihinde Resmi 

Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 
ve Bakanlığınızca 27.11.2010 tarihinde 
yürürlükten kaldırılan “İşyeri Sağlık ve 
Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve 
Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin” 
“Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, 
Bakanlıkça verilen iş güvenliği uzmanlığı 
sertifikalarının geçerli olduğu” yönündeki 
Geçici birinci maddesindeki düzenlemeyi 
Anayasa‘nın 138. maddesine ve hukuk 
devleti ilkesine aykırı bularak yürütmenin 
durdurulmasına karar vermiştir. Yani 2004 
yılından bu yana hukuka aykırı olarak verilen 
tüm sertifikaları iptal etmiştir.

Duyurusunu yapmış olduğunuz sınavın 
eğitim kurumları ve eğitimi veren eğiticilerin 
se r t i f i ka la r ı  hakk ında  yürütmenin 
durdurulması kararı varken yapılan sınavın 
hukuki bir dayanağı bulunmadığı açıktır. 
Hukuka aykırı olarak yapılan sınavın 

İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI 
SINAV DUYURUSU İLE İLGİLİ BAKANLIKLARA YAZI GÖNDERİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na 14 Aralık 2010 tarihinde “İşyeri Hekimliği ve İş 
Güvenliği Uzmanlığı Sınav” duyurusu hakkında yazı gönderildi.

katılımcılarını mağdur edecek bir sınavın 
gecikmeksizin iptali gerekeceği Danıştay 
kararı gereğidir.
Danıştay 10. Dairenin gerek 28.03.2006 
tarih 2004/6075 Esas, 2006/2159 Karar, 
gerekse 24.09.2010 tarih 2010/2441 Esas 
nolu dosyada vermiş olduğu yürütmenin 
durdurulması kararı gereğince, duyurusu 
yapılan “C Sınıf İş Güvenliği Uzmanlığı 
Sınav”ının duyurusunun iptal edilmesi 
gerekmektedir. Aksi halde, yargı kararlarının 
uygulanmaması nedeniyle, gerek Bakanlık 
gerekse sorumlu kamu görevlileri hakkında 
Anayasa‘nın 129. maddesi ve İYUY gereğince 
suç duyurusunda bulunacağımızı tarafınıza 
bildirmek zorunlu olmuştur.  
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter 

YANIT VE DÜZELTME METNİ
Gazetenizin 19.11.2010 günlü nüshasının 
9. sayfasında Hasan KARAKAYA imzası 
ile “AYNA” isimli köşede “Baro ve Oda‘lara 
da Nisbi Temsil Sistemi” başlıklı yazı 
yayınlanmıştır.
Hasan Karakaya yazısında; TMMOB‘a 
bağlı Odaların üyelik talebinde bulunan 
şahıslardan, kayıt için sakalsız, başı açık 
ve normlara uygun vesikalık fotoğraf talep 
etmesini insan haklarına ve eşitlik ilkesine 
aykırı bulduğunu ifade etmektedir.
Yazının devamında, eleştiri sınırları aşılarak 
TMMOB ve bağlı Oda yönetimleri, 
despotlukla, zorbalıkla, din düşmanı olmakla 
suçlanmaktadır.
Yazar bununla da kalmamakta, siyasal 
iktidardan “İkizdere” örneğini vererek yeni 
bir yasa çıkararak meslek kuruluşlarının tabi 
olduğu seçim sisteminin değiştirilmesini ve 
böylece odaların mevcut yönetim yapılarının 
dönüştürülmesini talep etmektedir.
Bilindiği üzere, TMMOB, Anayasanın 135. 
maddesinde tanımlanmış ve özel bir yasayla 
kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşudur. Kamu kuruluşu niteliği gereği, 

üyelerine vermiş olduğu kimlik ve tescil 
belgeleri resmi nitelik taşımaktadır. Bu 
nedenle, Oda tarafından üyelerine verilen 
kimlik kartları kişilerin tanınmalarına 
yarayan bir belge olup, kimlik belgesine 
yapıştırılacak olan fotoğrafında ilgililerin 
özelliklerini belirtecek nitelikte bulunması, 
sahibinin kolayca tanınmasını sağlayacak 
şekilde olması gerekeceğinden tanınmayı 
zorlaştıracak sakal, türban, başörtüsü gibi 
unsurların bulunmaması gerekir.
TMMOB‘un belgelerde kullanılacak 
fotoğraflara ilişkin düzenlemesinde yeralan 
normlar, kimi üyeler tarafından eşitlik 
ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla dava konusu 
edilmiştir. Konu hakkında, gerek Danıştay 8. 
Dairesi tarafından verilen 2000/4438 Esas, 
2002/587 sayılı karar, gerekse Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kurulunun 2001/355 Esas, 
2001/488 sayılı kararı, hukuka aykırı olmadığı 
yönündedir. Anılan kararlarda uygulamanın 
Anayasa‘nın 10 ve 13. maddelerine aykırılık 
teşkil etmeyeceğinin de altı çizilmiştir. 
Kaldı ki, Anayasa Mahkemesi ve İnsan 
Hakları Mahkemesi‘nin kararları da tüm 
kesimlerce bilinmesine karşın, TMMOB 
uygulamasını “zorbalık”, “despotluk”, 

YENİ AKİT GAZETESİ’NE TEKZİP GÖNDERİLDİ
“keyfilik”, “dayatma”, “alikıran başkesen” 
uygulama olarak sunmanın ve bir babanın 
söylediği iddia edilen “İnsanlar inançsız 
olabilirler ama bunların yaptığı din 
düşmanlığıdır” yönündeki ifadelerin hukuk 
ihlali olduğu açıktır. Bu yazının, Makine 
Mühendisleri Odamıza yönelik “MMO‘da 
başörtü zorbalığı” başlıklı haberinizle 
birlikte değerlendirildiğinde TMMOB‘u 
hedef gösteren yazılarınızın, geçmişte 
Gümüşhane Baro Başkanı Ali Günday‘ın 
katline götüren süreçle benzeştiği açıktır. 
TMMOB ve Odalarımıza yönelik bir 
saldırıdan Gazetenizin sorumlu olacağını 
ifade etmenin zorunlu olduğu açıktır.
Yazarın sorunun çözümüne yönelik, “İkizdere” 
örneğini vererek mahkeme kararlarının 
işlevsiz hale getirmek için yasa değişikliği 
teklifi ise hukuk devleti ilkesine, demokratik 
düzenin esaslarına ve Anayasa‘nın yargı 
kararlarına uyma zorunluluğunu düzenleyen 
138. maddesine açıkça aykırıdır. Yazarın 
hukuka aykırı fiili  övmesi ve hukuka aykırı 
önermesinin suç olması nedeniyle konunun 
re‘sen Cumhuriyet Savcılarınca soruşturma 
konusu yapılmasını beklemekteyiz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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T.C.
BAŞBAKANLIK
Dış Ticaret Müsteşarlığı‘na
ANKARA

İlgi : 9 Kasım 2010 tarih ve 320005122  sayılı yazıya konu 
“Hizmetler Ticareti-Hindistan Raporu”   hk.

Revize edilmiş Raporda “Professional services: India and 
Turkey have a young population and abundant supply 
of professionals, especially engineers. The number of 
architects in Turkey per thousand of population is far higher 
than India.  Both countries are looking for expanding the 
export of professional services. The EU is one of the major 
export destinations for India and Turkey and the core 
concerns of professional bodies of the two countries is how 
to access the EU market. In this context, they perceive 
each other to be competitors rather than collaborators.  
The survey found that Turkish companies face the same 
barriers in EU market like Indian companies. For example, 
in case of architect services, although Turkey is a member 
of European Architect Council and have an agreement 
with EU for free movement of architects between Turkey 
and EU, the flow of architects has only been one way - i.e., 
from the EU to Turkey. Some survey participants pointed 
out that easier movement of people between EU and India 
as a result of the India-EU BTIA may be a concern  for 
Turkey.  

There is hardly any movement of certain professionals such 
as architects and accountants between India and Turkey. 
One of the reasons for this is the lack of information about 
each other‘s market. There is hardly any cooperation 
between Indian and Turkish professional bodies and the 
survey found that they have limited knowledge about 
each other‘s markets. Turkish professional bodies have 
expressed interest to have cooperation in some services 
with their counterparts in India. For instance, the Turkish 
Architecture Council expressed desire to cooperate 
with Indian counterpart in areas of natural disaster and 
environment design. However, on account of lack of 
market knowledge, language problems, etc.,  professional 
bodies have limited contacts with each other and  as of 
date cooperation has been limited.” biçiminde ifade edilen 
bu bölüm, hem bizim hem de ülkemiz için sorunludur. 

Ülkemiz hakkında verilen bilgilerin, üstelik bu resmi bir 
belge olacaksa doğruluğundan kuşku duyulmaması gerektiği 
açıktır. 

“Profesyonel Hizmetler”  başlığı altında sunulan bilgilerin 
tümünün yanlış olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır. 
Şöyle ki; AB müzakere sürecinde, mimarlık, hekimlik, 
ebelik, hemşirelik gibi 7 meslek grubunun karşılıklı 
tanınmasına ilişkin çalışma vardır ama sonuçlanmış değildir. 
Henüz “serbest dolaşım” gibi bir durumdan söz etmek 
olanaksız olduğu gibi ortada imzalanmış bir anlaşma da 
bulunmamaktadır. 

TMMOB‘a bağlı Mimarlar Odası, Avrupa Mimarlık Konseyi 
(ACE)‘nin üyesidir. Mimarlar Odası‘nın ACE‘ye üye olması 
otomatik bir tanıma sonucunu doğurmamaktadır. Çünkü, 
bu meslek kuruluşlarının devletleri bağlayan bir anlaşma 
yapma yetkileri bulunmamaktadır.

İkincisi, Türkiye‘de “Türk Mimarlık Konseyi” adı altında 
kurulmuş bir meslek kuruluşu bulunmamaktadır. Bu 
nedenle bu kuruluşla işbirliği ve iletişimden de söz etmek 
olanaksızdır. Raporda ileri sürülen doğal afetler ve çevre 
tasarımı konusunda muhatap alınan örgüt TMMOB 
veya Mimarlar Odası da değildir. TMMOB ve Mimarlar 
Odası ile de bugüne kadar bir işbirliği ya da görüşme 
gerçekleşmemiştir.

Türkiye‘de mimarlık ve mühendislik mesleği yabancılara 
kapalı bir alan değildir. Ancak, çalışma izni, diploma 
denkliği ve ilgili meslek odasına üyelik koşullarını 
gerçekleştiren her yabancı, meslek odasına üye olabilir ve 
mesleğini icra edebilir. Bu AB ülkeleri için de Hindistan 
için de aynıdır. Türkiye‘den AB‘ye hizmet ihracının 
olmaması AB bünyesinde daha sıkı koşullar olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, Türkiye‘nin öncelikle 
yapması gereken hizmetlerin serbest dolaşımında daha 
sıkı koşullar öngörmesi gerekmektedir. Aksi halde, 
ülkemiz,  ucuz emek gücü (meslek mensupları arasında 
haksız rekabet), işsizlik ve kalitesiz hizmetle karşı karşıya 
kalacaktır. 

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter

DTM’YE “HİZMETLER TİCARETİ-HİNDİSTAN RAPORU” HAKKINDA 
GÖRÜŞ GÖNDERİLDİ

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’na 24 Aralık 2010 tarihinde “Hizmetler Ticareti-Hindistan Raporu” hakkında 
yazı gönderildi.
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YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI‘NA

İlgi: 28.10.2010 tarih ve B.30.0.EC.0.00.00.03.08.05-544-
039755 sayılı yazınız.

İlgi yazıda, Ülkenin gelişen ihtiyaçları ve yeni alanlarda 
diploma programlarının açılması, planlanmasının 
YÖK‘ün en önemli görevleri arasında olduğu, kamu 
kaynaklarının etkin kullanımı, üniversitelerin imkanlarının 
iyi değerlendirilmesi, genç çağ nüfusun yükseköğretim 
talebini karşılarken yükseköğretimde okullaşmanın 
artırılması ile mezunların istihdam edilebilirliği arasında 
makul bir dengenin kurulması sağlıklı yükseköğretim 
politikası bakımından önemli olduğu, bu çerçevede 
dünyada ve ülkemizde gelişmelere paralel olarak açılması 
uygun görülen ön lisans ve lisans diploma programları, 
öğrenci sayılarının azaltılmasının/artırılmasının uygun 
olduğu düşünülen mevcut programlar ile birinci ve 
ikinci öğretim türlerinin yaygınlaştırılması konularında 
görüşümüz istenmektedir.

Birliğimizden görüş istenmesi olumlu olmakla birlikte, 
bugüne kadar önerilerimizin dikkate alınmadığını öncelikle 
belirtmek isteriz. Bugün itibariyle sorunlar o kadar üst 
üste bindirilmiştir ki bunların çözümünün Başkanlığınızca 
yapılabilirliği gözükmemektedir.   

Yeterli fiziki alt yapı ve öğretim elemanına sahip 
olmadan açılan mühendislik-mimarlık fakülteleri ve 
ülkenin ihtiyaçları dikkate alınmadan mühendis ve 
mimar yetiştirmeye yönelik olarak uygulanan eğitim 
politikaları, mesleki eğitim alanındaki en önemli alt yapı 
sorunlarının başında gelmiştir. Mühendislik ve mimarlık 
alanında arz fazlası bulunması sebebiyle mevcut mimar 
ve mühendislerin %25‘i işsiz veya meslekleri dışında 
alanlarda çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu alanda ki 
mevcut talep de uluslararası kriterler ve meslek standartları 
doğrultusunda şekillenmemekte ve disiplinler arası 
ilişkilerin sağlıklı bir şekilde kurulmaması sonucunda 
meslek alanları belirlenememekte ve uzmanlık alanlarında 
ihlaller yaşanmaktadır.

Plansız ve programsız her ile bir üniversite açılması, 
Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılarak 
Teknoloji Fakültelerine dönüştürülmesi, mühendislik 
ve mimarlık alanlarına yeni sorunlar eklemiştir. Ayrıca, 
hayat boyu eğitim gerekçe gösterilerek 650.000 teknikere 

mühendislik yolunu açan programınız doğru ise, sorunların 
görülemez boyutlara geleceği açıktır. Bugüne kadar 
üniversite sınavlarında, fen bölümünden mezun olmak 
ve başarılı olmak koşul iken, eşitlik ve hakkaniyet ilkesine 
aykırı olarak tarafınızca “mühendis” ünvanı dağıtılmaya 
başlanmış ve ihtiyaç olan ara eleman yok edilmiştir. 

Kurulunuz bünyesinde oluşturulmuş olan Yükseköğretim 
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 
Komisyonunuz, Akademik Değerlendirme ve Kalite 
Rehberi yayınlamış ve bu rehberde kurumsal değerlendirme 
süreçleri irdelenmiştir. Eğitim-öğretim süreçlerinin 
değerlendirilmesinde, kurum, öğretim elemanı ve 
öğrencilerin düzeyleri ve kriterleri ele alınmıştır. Araştırma 
ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirilirken, 
altyapı, öğretim elemanı, bilgi paylaşımı ve kaynağın önemli 
yer tuttuğunu görmekteyiz. Yükseköğretim Kurumunca 
düzeyler belirlenirken, bugüne kadar karar alma sürecinde 
bu kriterlerin değerlendirilmemesi anlaşılabilir olmaktan 
uzaktır. Birliğimizden, kısa sürede yazılı görüş istemek karar 
alma süreçlerine katıldığımız anlamına gelmemektedir. 
Kurumlar, yönetişim ilkesinden hareketle, Birliğimizden 
kısıtlı sürelerde görüş talep ederler ancak, bugüne kadar 
bu görüşlere itibar edildiğine ilişkin bir tanıklık söz konusu 
olmamıştır.

Sonuç olarak, kağıt üzerinde görüş istemekten ziyade karar 
alma süreçlerine aktif katılımın yolları açılmalıdır. Dünyada 
başkaca bir örneği olmayan Kurulunuz, elindeki gereksiz 
yetkileri kullanmadan akademik dünyanın özüne uygun 
demokratik, katılımcı ve şeffaf bir süreç izlemelidir. Tüm 
tarafları karar alma süreçlerine katıp, ülkenin ihtiyaçlarına 
uygun bir yükseköğretim planı yapıp bunu bir program 
çerçevesinde hayata geçirmenin olanağını yaratmalıdır.

Saygılarımızla.

N. Hakan Genç
Genel Sekreter

Ek: Konu ile ilgili Odalarımızdan gelen yazılar (Elektrik 
MO, Fizik MO, İçmimarlar O, İnşaat MO, Jeofizik MO, 
Jeoloji MO, Makine MO, Petrol MO, Ziraat MO) (İlgili 
meslek disiplinindeki üniversite ve bölüm dökümleri ve 
istihdam sorunlarına ilişkin bilgiler yer almakta, plansız 
açılan bölümlere ilişkin fikir vermektedir) 

YÖK’E MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE ŞEHİR PLANCILIĞI EĞİTİMİ 
VE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ GÖNDERİLDİ 

Yükseköğretim Kurulu’nun 28 Ekim 2010 tarihinde gönderdiği yazıyla istediği, üniversitelerin mühendislik ve mimarlık 
fakültelerinin kontenjanları ve eğitimlerle ilgili TMMOB görüşü 28 Aralık 2010 tarihinde Kurula gönderildi.
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1. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası 
Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki 
Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (06 Şubat 2010 tarih 27485 sayılı Resmi Gazete) 

2. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik 
Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (6 
Mayıs 2010 tarih 27573 sayılı Resmi Gazete)

3. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri 
Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme 
Yönetmeliği (7 Mayıs 2010 tarih 27574 sayılı Resmi Gazete)

4. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik 
Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik (11 Mayıs 2010 tarih 27578 
sayılı Resmi Gazete)

5. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası 
Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
(22 Haziran 2010 tarih 27619 sayılı Resmi Gazete)

6. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası 
Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki 
Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (26 Haziran 2010 tarih ve 27623 sayılı Resmi 
Gazete)

7. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri 
Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (26 Haziran 2010 tarih ve 27623 sayılı Resmi 
Gazete)

8. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri 
Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (28 Haziran 2010 tarih ve 27625 sayılı Resmi 
Gazete)

9. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişi 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27 
Haziran 2010 tarih ve 27624 sayılı Resmi Gazete)

10. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28 
Haziran 2010 tarih ve 27625 sayılı Resmi Gazete)

11. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (1 
Temmuz 2010 tarih 27628 sayılı Resmi Gazete)

12. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil 
Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği (10 Temmuz 2010 
tarih 27637 sayılı Resmi Gazete)

13. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat 
Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği (13 Temmuz 2010 
tarih 27640 sayılı Resmi Gazete)

14. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji 
Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik (17 Temmuz 2010 tarih 27644 
sayılı Resmi Gazete)

15. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri 
Odası Gemi Kontrolü Yetkilendirme Yönetmeliği (21 Temmuz 
2010 tarih 27648 sayılı Resmi Gazete)

16. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik 
Mühendisleri Odası Teknik Uygulama Sorumluluğu Uygulama 
Esasları Yönetmeliği (25 Temmuz 2010 tarih 27652 sayılı 
Resmi Gazete)

17. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları 
Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (1 Ağustos 2010 tarih 27659 sayılı Resmi 
Gazete)

18. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden 
Mühendisleri Odası Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri 
Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (8 Ağustos 2010 tarih 
27666 sayılı Resmi Gazete)

19. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden 
Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik (8 Ağustos 2010 tarih 27666 
sayılı Resmi Gazete)

20. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil 
Mühendisleri Odası Meslekiçi Eğitim ve Belgelendirme 
Yönetmeliği (29 Ağustos 2010 tarih 27687 sayılı Resmi 
Gazete)

21. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina 
Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik (5 Kasım 2010 tarihli ve 27750 
Sayılı Resmi Gazete)

22 .  Türk  Mühendi s  ve  Mimar  Odalar ı  B i r l i ğ i 
Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim 
Uygulama Esasları Yönetmeliği (9 Aralık 2010 tarihli ve 
27780 Sayılı Resmi Gazete)

23- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar 
Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi 
Gazete)

2010’DA 23 ADET YÖNETMELİK VE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ 
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Kurumsallaşmada ve mesleki kuralların düzenlenmesinde önemli bir unsur olan TMMOB ve ODA yönetmeliklerinin 
çıkarılmasına 2010 yılında da devam edildi. TMMOB Yönetim Kurulu tarafından 2010 yılında 23 adet yönetmelik ve 
yönetmelik değişikliği karar altına alındı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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TMMOB’nin de içinde yer aldığı Mühendislik Dekanları 
Konseyi (MDK)’nin 21. toplantısı Doğu Akdeniz Üniversitesi 
evsahipliğinde 27-28 Ekim 2010 tarihlerinde Kıbrıs Girne’de 
yapıldı. Toplantıda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı da teknoloji fakülteleri konusunda bir 
sunum yaptı.

MDK toplantısında; mühendislik fakültelerinin sorunlarının 
yanı sıra yeni açılan mühendislik fakültelerinin sorunları ve 
MÜDEK çalışmaları konularında da oturumlar gerçekleşti.

MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 
21. TOPLANTISINI TMMOB’NİN 
KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
sunumunda; TMMOB hakkında kısa  bir bilgilendirme 
yaptıktan sonra, TMMOB‘nin mühendislik eğitimine bakışı 
ile TMMOB‘nin teknoloji fakültelerine yaklaşımı ve karşı 
olduğu hususları katılımcılarla paylaştı.

Reklam Kurulu 182’nci toplantısını 9 Kasım 2010 tarihinde 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ASO Salonu’nda yaptı. 
TMMOB’yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Poyraz’ın 
katıldığı toplantılar her ay en az bir kez olmak üzere düzenli 
olarak yapılıyor. 

Reklam Kurulu‘nun 182‘nci toplantısında, “İletişim 
Hizmetleri, Sağlık, Gıda, Turizm, Bankacılık Hizmetleri, 
Tütün ve Alkol” ana başlıklarından oluşan 43 dosya 
görüşülüp sonuçlandırıldı. 

Reklam Kurulu,  gündemindeki dosyaları 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun‘un 16. maddesine 
göre tek tek değerlendirerek yasaya aykırı olup olmadığını 
belirliyor. Yasaya aykırı olan ticari ilan ve reklamlar durdurma 
ve/veya para cezasıyla cezalandırılıyor. 

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun‘un 16. 
maddesine göre;

TMMOB’nin de bileşenleri arasında yer aldığı Tüketici 
Konseyi bu yılki 14. toplantısını 11 Kasım 2010 tarihinde 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu’nda yaptı. 
Toplantıya, TMMOB’yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi 
Recep Özmetin katıldı. 
Dört oturum halinde gerçekleşen toplantıda önceden 
belirlenen gündem doğrultusunda Bakanlık yetkilisinin genel 

“Ticari reklam ve ilanların kanunlara, Reklam Kurulunca 
belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik 
haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır.

Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi 
noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal 
güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç 
işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, 
çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilanlar ve 
örtülü reklam yapılamaz.

Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal 
ve hizmetlerin karşılaştırmalı reklamları yapılabilir.

Reklam veren, ticari reklam veya ilanda yer alan somut 
iddiaları ispatla yükümlüdür.

Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları bu madde 
hükümlerine uymakla yükümlüdürler.”

REKLAM KURULU AYLIK TOPLANTISI YAPILDI

TÜKETİCİ KONSEYİ TOPLANTISI YAPILDI

Kalite ve Çevre Kurulu 17 Aralık 2010 tarihinde 
İstanbul’da toplandı. TMMOB’yi Yürütme Kurulu Üyesi 
Alaeddin Aras’ın temsil ettiği toplantıda, 2010 sonu bütçe 
gerçekleşmesi ve 2011 yılı tahmini bütçesi görüşülerek, 
kabul edildi. 

değerlendirme sunumundan sonra akademisyenler, tüketici 
örgütleri (TÜDEF, TÖF, TÜB), Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sunumlar 
gerçekleştirildi. Toplantının son bölümde karar önergeleri 
görüşüldü ve genel değerlendirme yapıldı.
Tüketici Konseyi 94 üyeden oluşuyor ve yılda en az bir kere 
toplanıyor.

Çimento ve ilgili sektörlerin kalite kontrol ve çevresel ölçüm 
hizmetlerinin bağımsız ve tarafsız bir yapıda gerçekleştirilmesi 
amacıyla Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından 
1996 yılında kurulan Kalite ve Çevre Kurulu‘nda TMMOB 
de temsil ediliyor.

KALİTE VE ÇEVRE KURULU TOPLANTISI YAPILDI
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Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK) 21 Aralık 
2010 tarihinde toplandı. Toplantıya, TMMOB’yi temsilen 
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil katıldı.
Bir önceki toplantıdan bu yana yapılan çalışmalar 
konusunda bilgilendirmeyle başlayan toplantıda, 
yetkilendirilecek kurumların durumu ve 2011 eğitim 
ücretleri görüşüldü.
Ekim 2010‘da başvuruda bulunan Elektrik Mühendisleri 

Odası ile Gazi Üniversitesi‘ne B tipi yetkilendirme 
belgesi, daha önce B tipi yetki belgesi bulunan Makina 
Mühendisleri Odası‘na da A tipi yetkilendirme belgesi 
verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Eğitim ücretlerinde 75 TL belge ücreti dahil olmak üzere 
alt sınır: 1500 TL, üst sınır: 3000 TL olarak belirlendi. 
Yetkilendirilecek kurumlardan ise 7500 TL alınması 
karara bağlandı. 

TÜRK TASARIM KONSEYİ 
TOPLANTISI YAPILDI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTISI YAPILDI

Türk Tasarım Konseyi, 3. toplantısını 23 Aralık 2010 
tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıda, TMMOB’yi Yürütme 
Kurulu Üyesi Ayşegül Oruçkaptan temsil etti.
  Toplantıda; Konsey bünyesinde oluşturulan 6 komitenin 
(Tanıtım ve Farkındalık Komitesi, İşbirliği ve Koordinasyon 
Komitesi, Eğitim ve Araştırma Komitesi, Tasarım Strateji 

Belgesi ve Eylem Planı Oluşturma Komitesi, Hukuki İşler 
Komitesi, Destekler Komitesi) çalışma usul ve esaslarını 
düzenleyen taslaklar görüşüldü. Konsey, komitelerin çalışma 
usul ve esaslarının kurumlara yazılı olarak gönderilmesi ve 
kurumlardan gelen görüşler doğrultusunda son şeklini alması 
yönünde karar verdi.

S a k a r y a  K a r a s u  İ h s a n i y e 
Muhtarlığı’nın talebi üzerine Karasu 
sahillerinde görülen kıyı daralması 
i le i lgil i  inceleme yapmak ve 
teknik rapor hazırlanması amacıyla 
oluşturulan Karasu Çalışma Grubu 
5 Kasım 2010 tarihinde Sakarya 
ili Karusu ilçesi İhsaniye köyüne 
giderek incelemelerde bulundu.

İnceleme Heyetinde; TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşegül 
Oruçkaptan, Ayşe Işık Ezer, Gürel 
Demirel, Mustafa Ergün, TMMOB 
Teknik Görevlisi Bülent Akça 
ile Yalçın Yüksel (İMO), Seval 
Aslan (JMO), Yusuf Akçay (JMO), 
Cemalettin Küçük (Metalurji MO), 
Canan Çivici (Meteoroloji MO), 
Osman Uzun (Peyzaj MO) ve 

TMMOB HEYETİ, SAKARYA KARASU İHSANİYE’DE 
İNCELEMELERDE BULUNDU

TMMOB Kocaeli bileşenlerinden 
Mehmet Eyupoğlu (JMO), Gülhis 
Kuygun (Mimarlar O.), Kenan 
Sarıoğlu (MMO), Kıvanç Kutluca 
(ŞPO) yer aldı.

Karasu Çalışma Grubu, bölgede 
yapılan incelemelerin ardından 
rapor hazırlamak üzere çalışmalarını 
sürdürmektedir.
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TMMOB ETKİNLİKLERİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

TMMOB’yi, 2011 yılında düzenlenecek kongre, kurultay 
ve sempozyumlar açısından yoğun bir çalışma dönemi 
bekliyor. 

TMMOB’nin 41. Döneminde AKP (Meslek Alanlarımız 
ve Haklarımız Üzerine) Tahribatı Etkinliği, TMMOB 
Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalıştayı, İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 19 Eylül TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü, Demokrasi Kurultayı, Ücretli Mühendis, 
Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı, Kadın 
Kurultayı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Sanayi 
Kongresi, Enerji Sempozyumu ve Öğrenci Üye Kurultayı 
gerçekleştirilecek. Etkinlikler için hızlı bir hazırlık 
sürecine girildi. Düzenleme kurulları belirlendi, 
birçok etkinlik için ilk düzenleme kurulu toplantıları 
gerçekleştirildi ve yerel kurultay tarihleri belli olmaya 
başladı.

Öte yandan, 3 dönemdir gerçekleştirilen kent 
sempozyumlarına bu dönem de devam edilecek. 
Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Balıkesir ve Gaziantep 
Kent Sempozyumlarının yanı sıra, 13 ilde daha kent 
sempozyumu düzenlenmesine ilişkin kararlar alındı.

TMMOB Demokrasi Kurultayı

İlki 1998 yılında gerçekleştirilen Demokrasi Kurultayı’nın 
ikincisi için hazırlıklara başlandı. 41. Dönem Olağanüstü 
Genel Kurulu’nda kararı alınan TMMOB 2. Demokrasi 
Kurultayı için ilk düzenleme kurulu toplantısı 30 Kasım 2010 
tarihinde gerçekleştirildi. 

Kurultayın nasıl bir yöntemle düzenleneceği, kurultay 
başlıkları gibi konuların ele alındığı düzenleme kurulu 
toplantısında, İKK’ların bulunduğu illerde gerçekleştirilecek 
yerel kurultayların Haziran 2011 sonuna kadar tamamlanması 
ve Demokrasi Kurultayı’nın da Kasım ya da Aralık 2011 
tarihinde düzenlenmesi kararı benimsendi. 

Yerel Kurultaylar
Adana Yerel Kurultayı-28 Mayıs 2011-Seyhan Oteli
Adıyaman Yerel Kurultayı-26 Mart 2011-A.Ü. Konferans 
Salonu
Ankara Yerel Kurultayı- 17-19 Mart 2011-İMO Toplantı 
Salonları
Antalya Yerel Kurultayı- 13 Mayıs 2011-Makina Mühendisleri 
Odası Antalya Şubesi
Batman Yerel Kurultayı-7 Mayıs 2011
Bursa Yerel Kurultayı- 28 Mayıs 2011-BAOB Yerleşkesi
Denizli Yerel Kurultayı-16 Nisan 2011
Zonguldak Yerel Kurultayı- 16 Nisan 2011

TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir 
Plancıları ve İşsizlik Kurultayı

TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve 
İşsizlik Kurultayı Düzenleme Kurulu ilk toplantısını 2 Aralık 
2010 tarihinde yaptı. Toplantıda; konu ile ilgili TMMOB 
41. Dönem Olağanüstü Genel Kurul kararları ve TMMOB 
Mühendislik İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu 
Sonuç Bildirgesi (2007) referans alınarak düzenleme 
esasları belirlendi. 

Yerel Kurultaylar
Adana Yerel Kurultayı-19 Mart 2011-ZMO Adana Şubesi 
Toplantı Salonu
Adıyaman Yerel Kurultayı – 30 Nisan 2011- A.Ü. Konferans 
Salonu
Ankara Yerel Kurultayı- 7-8 Mayıs 2011
Bursa Yerel Kurultayı- 26 Haziran 2011-BAOB Yerleşkesi
Çanakkale Yerel Kurultayı- 9 Nisan 2011- Çanakkale Tarım 
İl Müdürlüğü Salonu
Zonguldak Yerel Kurultayı- 28 Mayıs 2011
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TMMOB Kadın Kurultayı
TMMOB Kadın Kurultayı Düzenleme Kurulu ilk toplantısını 
1 Aralık 2010 tarihinde yaptı. Toplantıda; TMMOB 41. 
Dönem Olağanüstü Genel Kurul kararları referans alınarak 
düzenleme esasları belirlendi.

Yerel Kurultaylar

Adana Yerel Kurultayı-17 Nisan 2011-ZMO Adana Şubesi 
Toplantı Salonu

Adıyaman Yerel Kurultayı-28 Mayıs 2011- A.Ü. Konferans 
Salonu

Ankara Yerel Kurultayı-14-15 Mayıs 2011- İMO Rüştü Özal 
Toplantı Salonu

Antalya Yerel Kurultayı-06 Mayıs 2011-Makina Mühendisleri 
Odası Antalya Şubesi

Bursa Yerel Kurultayı-17 Nisan 2011-BAOB Yerleşkesi

Denizli Yerel Kurultayı- 14 Mayıs 2011

İstanbul Yerel Kurultayı- 29 Mayıs 2011

Zonguldak Yerel Kurultayı-8 Mart 2011

TMMOB Engelli Mühendis Mimar Şehir 
Plancıları Çalıştayı

“Engelli mühendis, mimar ve şehir plancılarının; kamuda ve 
özel sektörde istihdam, çalışma yaşamlarında karşılaştıkları 
sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ortaya 
koyabilmek” amacıyla düzenlenecek TMMOB Engelli 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalıştayı Düzenleme 
Kurulu ilk toplantısını 15 Aralık 2010  tarihinde TMMOB’de 
yaptı.

AKP (Meslek Alanlarımız ve Haklarımız Üzerine) Tahribatı 
Etkinliği

AKP iktidarının meslek alanları ile mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının hak ve çıkarları üzerinde yarattığı 
tahribatı sergilemek amacıyla gerçekleştirilecek etkinlik 
için, Odalardan kendi alanlarıyla ilgili tespitlerini içeren 
raporlar istendi.  Odalardan gelen raporlar yayın haline 
getirilecek ve Şubat ayı içinde raporların onar dakikalık özet 
sunumlarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte konu kamuoyuyla 
paylaşılacak.

TMMOB’nin her çalışma döneminde gerçekleştirdiği 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Sanayi Kongresi ve 
Enerji Sempozyumu için ise hazırlıklar sekretaryayı yürüten 
Odalarca gerçekleştiriliyor.

Kent Sempozyumları
TMMOB Yönetim Kurulu tarafından bugüne kadar kararı 
alınan kent sempozyumları ise şöyle:

Antalya Kent Sempozyumu-24-26 Mart 2011

Bursa Kent Sempozyumu-29-30 Nisan 2011

Kocaeli Kent Sempozyumu-6-8 Mayıs 2011

Edirne Kent Sempozyumu-7-8 Mayıs 2011

Zonguldak Kent Sempozyumu-16-17 Mayıs 2011

Adana Kent Sempozyumu-20-21 Mayıs 2011

Trabzon Kent Sempozyumu-8-10 Eylül 2011

Denizli Kent Sempozyumu-21-22 Ekim 2011

Ankara Kent Sempozyumu

Artvin Kent Sempozyumu

Kahramanmaraş Kent Sempozyumu

Manisa Kent Sempozyumu

Yalova Kent Sempozyumu
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
konuşmasında özetle şunları söyledi:
Sevgili Arkadaşlar,
Jeofizik mühendisliği ülkemizde sorunlu olan bir mühendislik 
alanıdır. Odamızın yaptığı araştırmalara göre jeofizik 
mühendislerinin %41‘i ya meslek dışı bir işte çalışmakta 
ya da işsizdir. Bu durum üniversitelerimizde jeofizik 
mühendisliği bölümlerinin bir planlama dahilinde açılmadığını 
göstermektedir. Yeni bölümlerin açılmasında, mutlaka odamızın 
görüşleri alınmalı ve bu görüşlere değer verilmelidir. Mevcut 
bölümlerimizin eğitim düzeyi yükseltilmelidir. İşsiz üyelerimizin 
iş sorununun çözülmesinde mevcut kanun ve yönetmeliklerin 
revize edilmesi önemlidir. Yaşanan her doğa olayının afete 
dönüştüğü ülkemizde, mühendislik bilgi birikiminin kullanımı 
ile bunun değiştirilebileceği bilinmeli ve meslektaşlarımızın 
kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı zorunluluk olarak 
görülmelidir. 
Değerli Konuklar, 
10 yıldır pilot olarak 19 ilde uygulanan yapı denetimi Bakanlar 
Kurulu kararıyla 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 81 ilde 
hayata geçirilecektir. TMMOB en başından itibaren yapı 
denetim sisteminin tüm ülkeye yaygınlaştırılması gerektiğini 
savunmaktadır. Ancak, sistemin yaygınlaştırılmasından önce 
yanlışlıkların giderilmesi büyük önem taşımaktadır. 
TMMOB ve Odalarımız, yapı denetimi ile desteklenen “sağlıklı 
bir yapı üretim süreci” konusundaki önerilerini, her fırsatta 
yetkililere iletmiş ve kamuoyu ile paylaşmıştır. 
Güvenli ve nitelikli bir yapılaşmanın ilk adımının öncelikle 
topografik ve jeolojik tespitler dikkate alınarak oluşturulan “İmar 
planlarının elde edilmesi sürecinde” atıldığı bilinmelidir.

İmar planlarındaki arazi kullanım kararlarının ve yapılaşma 
şartlarının belediye meclisleri tarafından kolaylıkla 
değiştirilebiliyor olması engellenmelidir. Yakın zamanda, 
“Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı”nın Sakarya-
Akyazı fay hattındaki koruma bandını 150 metreden 
20 metreye indirme kararı, siyasi etkilerin bilimsel ve 
teknik kararlar üzerindeki gücünü ve düzeyini açıkça 
sergilemektedir. Bu gerçekten hareketle, öncelikle imar 
planlamasında görevli belediye teknik kadrolarının 
sorumluluğu arttırılırken, görevleri sırasında oluşabilecek 
baskılara karşı yasayla korunan güvenli bir çalışma ortamı 
oluşturulmalıdır.
Yapı üretim süreci bir bütün olarak algılanmalıdır. Bu 
üretim zincirinde ilk halka olan “projelerin tasarımı” 
safhasından başlayarak “projelerin uygulanması” ve 
“uygulamanın denetimi”nin aynı titizlikle gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. 
Kayıt dışı yapılaşma, yapı stokumuzun %67‘si düzeyindedir. 
İmar afları ile desteklenen bu büyük dilimin oluşmasına 
neden olan politikaların engellenmesi, en az yapı denetimi 
konusunda yapılan çalışmalar kadar önem taşımaktadır. 
Yasa dışı oluşan bu tip yapılara yeni torba yasalar çıkararak 
elektrik-su gibi alt yapı hizmetlerinin götürülmesi, yapı 
denetiminin geleceğini de tehlikeye atacaktır. 
Yapı denetiminde meslek odalarının sürece daha etkin 
katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve 
denetim süreci modeline ihtiyaç vardır. 4708 Sayılı Yapı 
Denetim Yasası ile 3194 Sayılı İmar Yasası ve bağlı ikincil 
mevzuatın bu model esas alınarak yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir. 
Yapı denetiminin anahtarı “mesleki denetim”, onun olmazsa 
olmaz koşulu da TMMOB‘ye bağlı meslek odalarının 
yürüttüğü “yeterlilik ve belgelendirme” faaliyetleridir. Bu 
nedenle yapı denetimi ile ilgili kamusal yapılanmalarda 
TMMOB‘ye bağlı ilgili Odaların görev, yetki ve sorumlulukları 
tanımlanarak temsilleri sağlanmalıdır. Denetçi belgelerinin 
verilmesi ve takibi TMMOB‘ye bağlı Odalar tarafından 
yapılmalı, yapı denetimi mekanizmasında yer alan 
meslektaşların sicillerinin tutulması ve meslek içi eğitimler 
TMMOB‘ye bağlı ilgili Odalarca gerçekleştirilmelidir.

 

TÜRKİYE ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRE 
VE SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası’nın iki yılda bir düzenlediği Türkiye Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi’nin 
19’uncusu 23-26 Kasım 2010 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. 

Kongrenin açılışında; Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Selma Kadıoğlu, TMMOB Jeofizik Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Altay,  TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı,  SEG Global Inc. 
Üyesi Guillaume Cambois, BOTAŞ BİL Müdürü İbrahim Palaz, TPAO Yetkilisi Yurdal Öztaş, Başbakanlık Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy, Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Adana Milletvekili Tacidar Seyhan 
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Selahattin Çimen birer konuşma yaptılar.
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Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası’nın İTÜ Denizcilik 
Fakültesi ile birlikte düzenlediği I. Küresel Deniz Teknolojilerinde 
İnovasyon ve Deniz Ulaştırmasının Geleceği Konferansı 24-26 Kasım 
2010 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsünde 
gerçekleştirildi.
Denizcilik sektöründeki kamu ve özel kurum temsilcilerinin yoğun 
ilgi gösterdiği konferansın açılışında sırasıyla; İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muhammed Şahin, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nil Güler, 
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Feramuz Aşkın, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri Aka konuştu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
konuşmasında şunları söyledi: 
Değerli Katılımcılar, 
Ne zaman denizcilikle ve denizle ilgili bir konuşma olsa hemen 
alışılagelen bir söylem olarak “üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz” 
ile başlayan cümleleri duyarız. Evet, coğrafi olarak doğrudur da 
içeriğine hak ettiği önemi veriyor muyuz? Gerekeni yapıyor muyuz? 
Sorularına evet demek oldukça zordur.
Dünyada değişen ekonomik şartlar, siyasi olaylar ve teknolojik 
gelişmelere paralel olarak deniz taşımacılığı uygulama ve hız 
bakımından konteyner ve ro-ro taşımacılığına doğru kaymıştır. 
Ancak coğrafî konumu uygun olmasına rağmen Türkiye‘nin 
bu taşıma alanında gereken payı alamadığını  söylemek yanlış 
olmayacaktır. 
Türkiye‘nin denizcilik sektöründe hak ettiği yere gelebilmesi için 
dünya standartlarına ve teknolojik gelişmelere uygun limanlara 
sahip olması liman hizmetlerini makro düzeyde geliştirerek 
taşımacılık ve liman teknolojilerine ayak uydurması, ulusal ve 
uluslararası denizcilik politikalarını oluşturarak diğer devletlerle 
rekabet potansiyelini sürekli yükseltmesi, dış ticaret taşımalarında 
daha fazla pay alabilecek politikaları geliştirmesi, deniz turizmi ile 
yatçılığa ve balıkçılığa önem vermesi, Liman ve Bayrak Devleti 
kontrol mekanizmasını daha bilgili ve donatılı olarak sağlaması ve 
geliştirmesi gerekmektedir.
Son yıllarda dünyada kapıdan kapıya taşımacılık önem 
kazanmış, demiryolu, havayolu, karayolu ve denizyolunu 
bütünleşmesi ile oluşan olan çoklu taşımacılık sistemi “kombine” 

taşımacılık gelişmeye başlamıştır. Önümüzdeki dönemde kombine 
taşımacılığın ağırlığını artırması beklenmektedir. Denizyoluyla 
transit taşımalarımızın arttırılması için limanlarımızın kara ve 
demiryolu bağlantıları ile güçlendirilerek kombine taşımacılığa 
uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 
Liman işletmeciliğinin gelişen teknoloji ve taşıma şekillerine ayak 
uyduramaması ve rasyonel işletmecilik esasları içerisinde etkin 
ve verimli olarak çalıştırılamaması nedeniyle liman hizmetleri 
verimli olarak sunulamamaktadır. Limanların daha verimli olarak 
çalışmasını ve aynı zamanda denizciliğin gelişmesini sağlayacak 
çözümün  salt özelleştirmede olacağını düşünmenin ileride 
ülkemizin bu alandaki gelişimine ne kadar engel olacağını hep 
birlikte göreceğiz. 
İşte inovasyonun önemi burada ortaya çıkmaktadır. En basit 
tanımıyla inovasyon; farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve 
bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları 
çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek 
amacıyla geliştirilebilir. Ya da zaten var olan pek çok ürün ve 
hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine 
yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir. 
Her alanda olduğu gibi deniz teknolojilerinde de inovasyon 
uygulamaları hızla gelişmiş ve deniz ulaştırmasının hizmetine 
sunulmuştur. Kuşkusuz yeni araştırmalar ve üretilen bilimsel 
çalışmalar sektördeki inovasyon grafiğinin yükselerek devam 
etmesini sağlayacaktır. Gemi makinelerinin yüksek verimliliği, 
gemi ve liman ekipmanlarının son teknolojiye uygun olarak 
donatılması, otomasyon uygulamaları, işletmelerin yeniden 
organizasyonu ve sektör kurumları arasındaki iletişimin hızlı 
teknolojik ekipmanlarla yapılması gibi yeni uygulamalar enerji ile 
iş tasarrufunu beraberinde getirecektir. Bu uygulamaların emeğe 
yansıması da inovasyonun gereği olarak düşünülmeli ve göz ardı 
edilmemelidir. 
Deniz ulaşım sektörünün deniz teknolojilerinde oluşacak 
inovasyonla eş güdümlü olarak bütünleştirilmesi kaçınılmaz olarak 
düşünülmeli ve böylece ulaşımın hızlı, güvenli ve verimli olması 
sağlanmalıdır.
Kuşku yok ki her sektörde olduğu gibi deniz teknolojilerinde de 
yeni fikirlerin üretilmesi bu alandaki mühendislik disiplinlerinin 
daha etkin kılınması ile doğru orantılıdır. Mühendislik ve bilimin 
üstünlüğünün sağlandığı inovasyon uygulamaları ülkemiz ve 
halkımızın büyük yararına olacaktır. Bu da ancak eğitim de dahil 
olmak üzere bu konu ile ilgili çalışmaların ülke politikası haline 
getirilmesi ile mümkündür.
Denizcilik eğitiminde TMMOB‘ye bağlı ilgili odalarımız 
mutlaka müdahil olmalı, bunun mekanizmaları yaratılmalıdır. 
Ticari amaçlarla ilgili ilgisiz kurumların bu alana müdahaleleri 
önlenmelidir. Bizim açımızdan en önemli sorun denizcilik 
eğitimidir ve öncelik mutlaka bu alana verilmeli, var olan tüm 
kaynaklar eğitime ayrılmalıdır. 

I. KÜRESEL DENİZ TEKNOLOJİLERİNDE İNOVASYON VE DENİZ 
ULAŞTIRMASININ GELECEĞİ KONFERANSI DÜZENLENDİ
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B A S I N A  V E 
KAMUOYUNA

Dicle Üniversitesi‘nde 
ö ğ r e n c i l e r i n  Y Ö K‘ ü 
protesto etmek ve fakülteler 
a r a s ı n a  d u v a r l a r ı n 
örülmek istenmesine 
tepki göstermek amacıyla 
dün düzenlediği yürüyüş 
istenmeyen bir biçimde 
sonuçlanmıştır. Yürüyüşe 
sert bir biçimde müdahale 
eden polis çoğunluğu 
mühendislik mimarlık 
fakültesi öğrencisi olmak 
üzere toplam 27 öğrenciyi gözaltına almıştır. Müdahaleyi 
fakülte içine, hatta sınıflara kadar sürdüren polisin, yüz ve 
sırtlarındaki terden dolayı, birçok öğrenciyi eylemci diye 
pataklanıp hakaret edilerek gözaltına alındığı bildirilmiştir. 

Bizler, TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulunu 
oluşturan odalar olarak bu görüntüleri hayretle ve esefle 
izledik. Antidemokratik yapısı artık tartışma götürmeyen 
ve bu yüzden bir dönem hükümet çevreleri tarafından 
bile eleştirilen YÖK‘ün protestosuna neden bu denli sert 
müdahale edilmiştir? Fakülteler arasına duvarlar örülüp, 
üniversitelerin yarı açık cezaevine karşı çıkmak niye bu kadar 
rahatsızlık yaratmıştır? Polise mukavemet edildiği, yasadışı 
slogan atıldığı iddialarının, bu sert müdahaleye hiçbir şekilde 
mazeret olamayacağı açıktır. 

12 Eylül darbesinin ürünü olan YÖK‘ü protesto edenlere 
reva görülen bu muamele, referandumda 12 Eylülle 
hesaplaştıklarını iddia eden çevrelerin samimiyeti açısından 
sorgulanmaya muhtaçtır. 

Polisin, özgür düşünce yuvası olması gereken üniversite 
sınırları içinde sergilediği bu müdahale, üniversitelerin 
geldiği düzeyi de gözler önüne sermektedir. 12 Ekim 2010 

tarihinde bu konuya ilişkin 
açıklama yapan TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı‘nın kaygıları 
maalesef Diyarbakır‘da yaşam 
bulmuştur. 

Zira, bilim ve aydınlanma 
merkezi olan üniversitelerden 
idari olarak sorumlu olan YÖK, 
“Özgür ve güvenli üniversite” 
adı altında üniversiteleri sivil 
polislerin denetimine açmaya 
başlamıştır. Adı geçen çalışma 
kapsamında, üniversitelerde 
sivil polislere “yer tahsisi” 

yapılarak, karakol düzeni açık biçimde hayata geçirilmek 
istenmektedir. Özgür düşüncenin, kolluk otoritesi altında can 
çekişeceği bir dönemin zemini oluşturulmaya çalışılmaktadır.  
. 

Dicle Üniversitesi‘nde dün yaşanan olay, tam da bu 
çabaların sonucudur. Egemen söylem ve eylemlerin dışındaki 
bu yürüyüş, sert biçimde karşılık bulmuştur. Üniversite 
kapılarında bekleyen türbanlı öğrencilere dikkat çekip 
eğitim hakkının ihlalinden bahsedenler; özgür, demokratik 
bir üniversite talebini polis marifetiyle bastırılmasına karşı 
söyleyecekleri bir şeyler olmalıdır. 

İnsani ve demokratik haklarını kullanarak eylem yapan 
yarının mühendis ve mimarlarına reva görülen muamele, 
bu olmamalıdır. Bu vesileyle, üniversitelerin özerkliği ve 
demokratik gelişimi üzerinde tahakküm kuran YÖK‘ün 
kaldırılmasına yönelik olarak öğrenci üyelerimizin 
mücadelesini destekliyor, maruz kaldıkları bu haksız 
uygulamanın bir an önce son bularak, serbest bırakılmalarını 
talep ediyoruz. 

TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON 
KURULU

DİYARBAKIR İKK’DAN DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YAŞANAN 

POLİS MÜDAHALESİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 
TMMOB Diyarbakır İl Kordinasyon Kurulu, Dicle Üniversitesinde polis müdahalesi sonucu gözaltına alınan öğrencilere 
ilişkin 4 Kasım 2010 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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EDİRNE İKK TOPLANTISI 
YAPILDI

TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu, 11 Kasım 2010 
tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi H. Gürel Demirel’in 
katılımıyla toplandı. Toplantıda; TMMOB’nin çalışmaları, 
gerçekleştireceği etkinlikler ve yapılması planlanan Edirne 
Kent Sempozyumu üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya; Tarık Etker (EMO), Özgür Mercanlı (EMO), 
Cengiz Kurt (EMO), Yılmaz Esen (HKMO), Nihat Çolak 
(İMO), Osman Candeğer (JMO), İbrahim Kayacan (JMO), 
Yaver Tetik (MMO), Ahmet Dertli (MMO), Mustafa Gül 
(MMO), Cumhur Pekdemir (MMO), M. Emin Parlakçı 

KIRKLARELİ İKK TOPLANTISI 
YAPILDI

TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi H. Gürel Demirel’in katılımıyla 12 
Kasım 2010 tarihinde toplandı.

Toplantıya ayrıca; Mahmut Bozan (HKMO), Rüştü Kırhan 
(İMO), Nilay Şişik (JMO), İsmail Kurtulan (JMO), Hüseyin 
Kahraman (KMO), Erhan Şık (MMO), Cengiz Bağıran 
(MO) ve Erol Özkan (ZMO) da katıldı.

TMMOB‘nin 18 Eylül 2010 tarihli toplantısında alınan 
91 No‘lu karar gereğince; İKK‘nın işlettiği lokal ile ilgili 
TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla 11 Şubat 
2009 tarihinde Kırklareli‘nde yapılan toplantı sonrası 
hazırlanan rapor doğrultusunda; söz konusu lokal ile ilgili 
gerekli incelemeleri yapmak ve mevcut sorunun her türlü 
çözümü için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmişti.

BURSA’DA 
TMMOB-ÜNİVERSİTE

BULUŞMASI

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu’na bağlı odaların 
yöneticileri ile Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi ve Ziraat Fakültesi’nden Dekan ve Bölüm 
Başkanları TMMOB-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi 
konusunda 11 Kasım 2010 tarihinde Almira Hotel’de bir 
araya geldiler. 
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Fikri 
Düşünceli ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İrfan Karagöz yaptıkları konuşmalarda, TMMOB-
üniversite işbirliğinin ülke, toplum, üye ve üniversiteler için 
önemini vurguladılar.
Toplantıda, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Ercüment Ş. Çervatoğlu 
tarafından da, TMMOB ve üniversitelerde mühendislik-
mimarlık eğitimine ilişkin mevcut durum analizi ile ilgili bir 
sunum gerçekleştirildi.

(MO), Turgut Çakır (MO), Mehmet Tan (MO9 ve 
Sabahattin Yıldırım (ZMO) katıldı.
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ENERJİDE ÖZELLEŞTİRMEYE, 
YABANCILAŞMAYA, 

ÇALIŞANLAR İÇİN İŞSİZLİĞE, 
HAK İÇİN PAHALI ELEKTİRİĞE 

HAYIR!

Tüm dünyada enerji alanında yürütülen 
serbest piyasa uygulamaları sorgulanırken, 
ne yazık ki enerji arz güvenliği sorunuyla 
karşı karşıya bulunan ülkemizde 
iktidar, enerji alanında özelleştirmeleri 
sürdürmektedir. Sanayinin ve günlük 
yaşamımızın vazgeçilmezi olan elektriği 
evlerimize getiren enerji dağıtım 
kuruluşlarımız birer birer özel sektöre 
devredilmektedir. Üstelik bu devirler 
otomatik fiyatlandırma uygulamasıyla 
halkın üzerinden pahalı elektrik satış 
garantisi verilerek yapılmaktadır. 

SEK, SÜMERBANK, TÜPRAŞ, 
PETKİM,  TÜRK TELEKOM, Demir-
Çelik Fabrikaları,  Rafineriler vb 
birçok özelleştirme uygulamalarından 
sonra  ge l inen nokta  ortadadır. 
Aynı mantıkla yine aynı sonuçların 
yaşanacağı bilinmesine rağmen Tekel, 
Şeker Fabrikaları ,  Demiryolları , 
Elektrik Dağıtım Şirketleri hızla yeni 
bir özelleştirme dalgası ile kamunun 
elinden alınıp büyük firmalara, sermaye 
gruplarına devredilmektedir. Enerji 
sektörü hem üretim santralleri hem de 
dağıtım şebekelerinin özelleştirilmesiyle 
bir l ikte büyük bir  kaosun içine 
sürüklenmektedir.63 ili kapsayan 16 
bölgede (Aydem, Başkent, Sakarya, 
Kayseri, Meram, Osmangazi, Uludağ, 
Çamlıbel, Çoruh, Yeşilırmak, Vangölü, 
Fırat, Dicle, Gediz, Trakya ve Boğaziçi 
EDAŞ) dağıtım şebekeleri özel dağıtım 
şirketleri tarafından işletilmektedir.

Özel sektörün tüm işletmelerinde olduğu 
gibi, Elektrik Dağıtım hizmetinde de 
birincil önceliği nitelikli KAMU hizmeti 
değil, en fazla kardır.

Daha kuruluşu bile aylarla ifade edilecek 
bir büyük şirket, Elektrik Dağıtımı gibi 

uzmanlık isteyen bir konuda Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı (ÖİB)‘dan yeterlilik 
alabilmekte ve ihale sonrası yaklaşık 
toplam abone sayısının %20‘sine eşit 
bir büyüklüğü devralabilmektedir. 
Bu durum bile aslında özelleştirme 
uygulamalarındaki çarpıklığı, hoyratlığı, 
kuralsızlığı sergilemek için yeterlidir.
Yetkililerin; özelleştirilmesi tamamlanmış 
ve devredilmiş bölgelerde yaşanan 
elektrik kesintileri ve tarım/sulamada 
kullanılan elektrik enerjisinde yaşanan 
yoğun elektrik kesintileri abone sorunları 
ve yatırımsızlık gibi sorunlarla ilgili 
açıklamaları ve değerlendirmeleri 
düşündürücüdür. Yetkililer, dağıtımı 
özelleştirilmiş ve devredilmiş bölgelerde 
yaşanan sorunlarla ilgili sadece şirketleri 
uyardıklarını söylemiş, “Çok basit hatalar 
giderilemiyor” gibi çarpıcı ama bir o 
kadar da acı bir noktaya vurgu yapmış, 
şirketlerin abone ile olan ilişkilerine 
ne bakanlık olarak kendilerinin, ne 
EPDK‘nın ve ne de ÖİB bir söz hakkı 
olmadığını ifade eden açıklamaları 
olmuştur.  “Çok basit hataları bile 
düzeltemeyen” sermaye gruplarına 
elektrik dağıtım hizmeti devredilmiştir. 

Son olarak Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından Antalya, Burdur, 
Isparta illerini kapsayan AKDENİZ 
EDAŞ‘ta 17 Ağustos 2010 tarihinde 
yayınlanan özelleştirme ilanıyla satışa 

çıkarılmış olup 24.11.2010 tarihinde 
teklifler toplanmıştır.

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu‘nun 
(EPDK) kuru lmas ıy la ,  e lekt r ik 
sektörünün özelleştirilmesi süreci 
başlamış, sektörde kamusal yatırımlar 
kısılmış, personel alımları durdurulmuş, 
emekliye ayrılan personellerin yerleri 
doldurulmadığı gibi, abone sayısı 
artmasına rağmen personel sayısı 
azaltılmıştır. İçinde bulunduğumuz 
dönemde taşeronlaşt ı rmaya hız 
verilmiştir, Sayaç okuma, açma-kesme, 
arıza, bakım, işletme gibi hizmetler 
taşeronlar eliyle gerçekleştirilmektedir. 
Bunların yansıması olarak hizmet 
kalitesinde meydana gelen düşüş enerji 
sektöründe özelleştirmelerin psikolojik 
gerekçesi haline getirilmiştir. Bu güne dek 
yapılan bütün özelleştirmelerden ortaya 
çıkan sonuç enerji özelleştirmelerinde 
de yaşanacaktır. Sadece kar etme 
güdüsüyle hareket edecek olan özel 
şirket,  arıza, bakım, onarım ve tesisleşme 
çalışmalarını aksatacaktır. Fiyat eşitleme 
mekanizmasının, özelleştirme sürecinin 
tamamlanmasından sonra devre dışı 
bırakılmasıyla birlikte her bölge kendi 
elektrik fiyatını belirleme hakkına 
sahip olacak ve bu durum elektrik 
faturalarına zam olarak yansıyacaktır. 
Bu güne dek özelleştirilen dağıtım 
şirketlerinin özelleştirme sonrası 

ANTALYA İKK: ENERJİDE ÖZELLEŞTİRMEYE HAYIR
TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirilmesi ile ilgili olarak 
30 Kasım 2010 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.



31 birlik haberleri

durumu değerlendirildiğinde; dağıtım 
bölgelerinden gelen şikayetlerin 
yoğunlaştığı, sokak aydınlatmaları, 
elektrik enerjisi kesinti süresi ve sıklığı ile 
yeni yerleşim bölgelerindeki konutlara 
elektrik enerjisi ulaştırılamaması gibi 
sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. 
Üretilen Enerjinin hemen tüketilmesi 
gerektiğinden enerji merkezi bir otorite 
tarafından yönetilmelidir. Parçalı 
hale getirilirse sağlıklı bir yönetim 
olmaz.  Rekabet sonucu elektrik 
fiyatları ucuzlayacak istihdam artacak 
deni lmektedir.  Ancak bunlar ın 
hiçbirisinin gerçekleşmediğini görüyoruz. 
Her dağıtım bölgesinin tek şebekesi 
vardır. O şebekeyi de bir firmanın 
alması halinde rekabetten söz etmek 
mümkün değildir. Verimlilik adı altında 
çok çalıştırılan personelin yaptığı iş 
kazalarında ciddi artış olmakta ve buna 
bağlı olarak ta iş güvencesi azalmaktadır.
Özel sektörün tek düşündüğü az maliyetle 
çok para kazanmaktır. 

AKDENİZ EDAŞ‘ta mühendisinden 
işçisine ve memuruna kadar çalışanlar, 
çok değiş ik statülerde ist ihdam 
edilmektedirler. Nakle tabi memurlar 
ise bugüne kadar kazanmış oldukları 
mesleki bilgi ve uzmanlık alanları ile 
ilgili olmayan diğer kamu kurumlarına 
kadro ve pozisyonları yok sayılarak nakil 
edilmektedirler. Memurlar dışındaki 
diğer çalışanlar özelleştirme sonrasında; 
emekliliği gelenler zorunlu emekli 
edilirken, emekliliği hak etmeyenler 
4/C statüsünde güvencesiz ve düşük 
ücretle diğer kamu kurumlarına 
gönderileceklerdir. Ayrıca bu güne 
kadarki deneyimleri göz önüne alınmadan, 
vasıfsız statüde çalıştırılacaklardır. 
Özelleştirme sonucunda kurum seçme 
hakkı olmayan çalışanlar içinde yasal 
düzenleme bir türlü yapılamamış olup 
mağduriyetleri giderek artacaktır. 
Özellikle Kepez Elektrik TAŞ‘ nin 
devri sonucunda AKDENİZ EDAŞ‘ 
a geçen mühendis ve teknisyenler ile 
diğer çalışanlar kapsam dışı daimi işçi 
statüsünde çalışırlarken özelleştirme 
sonucunda güvence ve statüleri belli 
olmayan bir duruma düşeceklerdir. 

TMMOB Antalya İl Koordinasyon 
Kurulu bu yaşanan talan düzeninin 
sonlanması adına takipçiliğimizi her 
alanda sürdüreceğiz. KAMU hizmeti olan 
elektrik dağıtım hizmetinin merkezi ve 
özerk bir yapı içerisinde KAMU yararına 
ve KAMU tarafından yapılmasının 
gerekliliğini her platformda savunacak, 
sürecin takipçisi olacağız.

•Yaşamsal bir ihtiyaç olan elektrik 
enerjisinin güvenliği, sürdürülebilirliği 
ve ulaşılabilirliği nasıl sağlanacaktır? 

•Özelleştirmelerden elde edilecek 
milyarlarca dolar gelir nasıl ve hangi 
alanlarda kullanılacak?

•Devir işlemi tamamlandığı zaman 
tüketicilerin ve kurum çalışanlarının 
karşılaşacağı sorunlar neler olacak? 

Özel sektör ‘tatlı‘ kar garantisi olmadığı 
sürece elektrik alanında yatırım 
yapmamaktadır. Yatırım yapsa bile, 1 
Temmuz‘da 13 ili kapsayan 6 saatlik 
kesinti olayında yaşadığımız gibi, karı 
için şalter indirebilmektedir. Elektrik 
talebinin karşılanamaması durumunda 
ülkemizin karşı karşıya kalacağı tehlike 
nedir? Öncelikle kentlerde yaşam 
durur. Karanlıkta kalan kentte, metro 
başta olmak üzere ulaşım sistemleri 
tıkanır. Çalışmayan trafik ışıkları kaosa 
neden olur, havaalanlarında kontrol 
sistemleri devre dışı kalır. Hastanelerde 
kullanılan pek çok alet kullanılamaz, 
bulaşıcı hastalıklar artar. Karanlık 
sokaklarda güvenlik sağlanamaz. 
Yürüyen merdivenler, bankamatikler, 
asansörler, bilgisayarlar, buzdolapları, 
ocak ve fırınlar, çamaşır ve bulaşık 
makineleri, kombiler çalışamaz, kentin 
su dağıtım sistemlerinde sorunlar 
yaşanır.Elektrik ihtiyacının düzenli ve 
sürekli karşılanamaması durumunda 
fabrikalarda işler durur, çalışanlar 
zorunlu izne çıkarılır, bu zorunlu izinleri 
işten çıkarmalar izler. Sanayi, turizm ve 
hizmet sektöründe büyük yıkım yaşanır. 
Ekonomik kriz bu kez önlenemez ve 
katlanılamaz bir boyuta ulaşır.

Sonuç olarak, özelleştirme ihalelerinin 
tamamı kamuoyu nezdinde tartışmalı 
hale gelmiş ve özelleştirme adeta 

yabancılaştırma ve zam şeklinde 
algılanmaya başlamıştır. Ekonomik 
düzelme için çare olmadığı, halka 
“daha az hizmet, daha fazla külfet” 
o l a r a k  g e r i  d ö n e c e ğ i  b i l i n e n 
özelleştirme uygulamalarından ve 
başta enerji özelleştirmelerinden 
derhal vazgeçilmelidir. Enerji herkes 
iç in en vazgeçi lmez bir  yaşam-
insan hakkıdır. İnsanların enerjiye 
ulaşmasını temin etmek ise kamusal 
bir sorumluluktur. Bu bilinçle; enerji 
alanındaki piyasacı yasaların yarattığı 
tahribat değerlendirilmeli, bu tahribatın 
giderilmesini sağlamak için derhal planlı, 
merkezi  ve milli bir enerji sektörünün 
oluşturulması sağlanmalı; bunun için 
özelleştirilen yerler kamulaştırılmalı, 
planlama süreçlerine sektörde örgütlü 
emek ve meslek örgütlerinin, bilimsel 
kurumların katılımı sağlanmalıdır. Halka 
kesintisiz, kaliteli, ucuz enerji sağlamak 
temel yaklaşım haline getirilmelidir. 
Ülke geleceği için stratejik öneme 
sahip olan enerji alanı özel çıkarlara 
teslim edilemez. Bu nedenle elektrik 
hizmetindeki özelleştirmeler bir an 
önce durdurulmalı ve kamu yararı 
gözetilerek bütüncül politikalara geçiş 
sağlanmalıdır.

Saygılarımızla.

TMMOB Antalya İl Koordinasyon 
Kurulu 

Elektrik Müh.Od. Antalya Şb.                   

Çevre Müh.Od. Antalya Şb.  
Gemi Müh.Od. Antalya Şb.                       
Gıda Müh.Od. Antalya Şb.               
İnşaat Müh.Od. Antalya Şb.                          
Harita ve Kadastro Müh.Odası 
Antalya Şb.
Jeofizik Müh.Odası Antalya Şb.                
Jeoloji Müh.Odası Antalya Şb.          
Kimya Müh.Odası Antalya Şb.                   
Maden Müh.Odası Antalya Şb.         
Makine Müh.Odası Antalya Şb.                 
Meteoroloji Müh.Odası Antalya Şb.
Mimarlar Odası Antalya Şb.                        
Orman Müh.Odası Antalya Şb.         
Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şb.           
Şehir Plancıları Odası Antalya Şb.   
Ziraat Müh.Odası Antalya Şb.
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BASINA VE KAMUOYUNA
TBMM gündemine Ekim ayı 
sonunda alınan “TABİATI 
VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ 
K O R U M A  K A N U N U 
TASARISI‘‘ i le Hükümet, 
yürürlükteki koruma mevzuatına 
uygun şekilde gerçekleştirilmesi 
t icar i  ve s iyas i  bağlamda 
“karlı” olamayan bazı proje ve 
yatırımların önünü açma, bu 
sebeple son derece bilimsel ve 
teknik bir konu olan Koruma 
mevzuatını siyasi bir metne 
dönüştürme ve söz konusu proje 
ve yatırımlara uygun hale getirmeye çabası 
içerisindedir.
Ulusal ve uluslar arası gündemin son 
derece yoğun olması, hızla değişmesi ve 
konulara ilişkin hükümet adına yapılan 
açıklamaların siyasi polemik niteliği 
taşıması; TBMM gündemindeki söz konusu 
kanun tasarısı gibi ulusal ve uluslar arası 
düzeyde son derece önem taşıyan bilimsel 
ve teknik yasama çalışmalarının kasıtlı 
olarak kamuoyu gündeminden kaçırılmaya 
çalışıldığı izlenimini yaratmaktadır.
Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu; söz 
konusu kanun tasarısının yetki alanımız 
olan Bodrum Yarımadası‘nda yaratacağı 
tahribatın farkındadır ve bu kanun 
tasarısının yürürlüğe girmesinden endişe 
duymaktadır. 
Nitekim bu endişe salt TMMOB ve 
bağlı meslek odaları tarafından değil,  
Avrupa Komisyonu tarafından da “Tabiatı 
ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun 
Tasarısı” TBMM gündemine girdikten 
sadece 10 gün sonra, 9 Kasım 2010 da 
yayınlanan Avrupa Birliği Türkiye 2010 
İlerleme Raporunda da “endişe verici 
bir gelişme‘‘ olarak değerlendirilmiştir. 
Dolayısıyla, hükümetin tasarıya ilişkin 
gerekçesinde başlıca dayanak olarak 
belirttiği “AB uyum süreci doğrultusunda 
hazırlandığı” iddiası da gerçek dışıdır. 
Diğer taraftan, yürürlükteki mevzuatın, 
Korumayı sürdürülebilir kılamadığı için 

yeniden düzenlenmesinin zarureti, her 
ortamda TMMOB ve bağlı meslek odaları 
tarafından defalarca dile getirilmiştir. 
Özellikle Bodrum Yarımadasında Kasım 
Ayında nihailendirilen “Bodrum Yarımadası 
Sit Sınırlarını Sayısallaştırma” adı altındaki 
çalışma ve bu çalışmanın yapılış şekli; bu 
zaruretin en son matbuu örneğidir. 
Ancak; sorun kesinlikle “Doğal/Tabii Sit 
Alanı” tanımının kaldırılarak/değiştirilerek 
“Koruma Alanı” olarak belirlenmesi ile; 
karar mekanizmasının bir bakanlıktan 
ve ona bağlı bir kuruldan alınıp başka bir 
bakanlığa ve ona bağlı bir kurula verilmesi 
ile çözülemez durumdadır. 
TMMOB Bodrum İKK olarak tüm 
müdahalelerimize rağmen; 2002 yılından 
beri ülke genelinde özellikle üst ölçekli imar 
planlarının ve bölge özelinde alt ölçekli 
imar planlarının onaylanmasına ilişkin 
yetkiler bakanlıkların kendi aralarında ve 
bakanlıklar ile yerel yönetimler arasında bir 
iktidar ve erk savaşı haline dönüştürülmüş, 
Bodrum Yarımadası‘nın maddi ve manevi 
varlıkları talan edilmeye çalışılmış ve 
Yarımada maalesef fazlasıyla zarar görmüş 
ve görmeye devam etmektedir. 
Söz konusu kanun tasarısının yasallaşması 
ile bodrum Yarımadası‘nda geçmişten 
bugüne tescil edilen ve yarımadanın 
yaklaşık %60‘ını kapsayan tüm doğal sit 
alanları; tasarının 6. Maddesinde belirtilen 
ve içinde 
•TMMOB‘a bağlı meslek odalarından bir 

temsilcinin dahi yer almadığı, 
•yerel uzmanların ise resmen saf 
dışı bırakıldığı 
•salt çoğunluk ile toplanabilme 
ve toplantıya katılanların salt 
çoğunluğu ile karar üretebilme 
yetkisine sahip, bu durumda 20 
üyeli kurul kararlarını sadece 6 kişi 
ile alabilecek bir “Ulusal Biyolojik 
Çeşitlil ik Kurulu” tarafından 
yeniden değerlendirmeye alınacak 
olup kurulun uygun görmesi halinde 
sadece 6 kişinin oluru ile Geçici 
Madde 1 ve Geçici Madde 2 uyarınca 
sit/koruma statülerini kalıcı olarak 

kaybedebilecektir. Bu durum; yürürlükteki 
mevzuatın tüm eksiklerine rağmen bugüne 
kadar korunabilmiş Adaboğazı, Kissebükü, 
Adalar, Küdür Yarımadası, Kesire Burnu, 
Cennet Koyu, Haremten, Torba gibi 
bölgelerle Yarımadadaki tüm Orman 
Alanlarının spekülatif oluşumlar eliyle 
talan edilmesine yol açacaktır. Zaten 
kanun tasarısının Tahsis ve İzinlere ilişkin 
15. maddesinde yer alan 
“Tabiatı koruma alanları, yaban hayatı 
koruma sahaları, gen koruma alanlarında 
ve korunan alanların mutlak koruma 
bölgelerinde hiçbir kullanıma izin 
verilemez, intifa ve irtifak hakkı tesis 
edilemez. Ancak, bu alanlarda ülke 
düzeyinde, üstün kamu yararı ve stratejik 
kullanımı gerektiren kullanma izni, intifa 
ve irtifak hakkı Bakanlar Kurulu kararı ile 
verilebilir.” 
hükmünde yer alan ve tespiti sadece 
siyasi iradenin elinde olan “üstün kamu 
yararı” ve “stratejik kullanımı” ibareleri 
ile bu konunun önünün Çevre ve Orman 
Bakanlığı eliyle ne derece açılmış olduğu 
son derece net bir şekilde görülmektedir. 
Avrupa Komisyonu Türkiye 2010 İlerleme 
Raporu‘nda da dikkate sunulan; 
1. Türk Natura 2000 ağına faydalı katkılar 
sağlayabilecek birçok alanın mevcut 
koruma düzeyinin kaldırılmasına neden 
olacak “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği 
Koruma Kanunu Tasarısı”nın, Doğal yaşama 

BODRUM İKK’DAN TABİATI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ 
KORUMA KANUNU TASARISI AÇIKLAMASI
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sahip çıkılması için geri çekilmesini;
2. Yeni bir yasa hazırlıklarının başlamasını, 
gerek hazırlık ve gerekse uygulama 
sürecinde konularında uzman kurum 
ve kuruluşlarla birlikte hazırlanmasını, 
uluslararası taahhütlerin dikkate alınmasını 
ve bu yeni yasada korumaya ilişkin her türlü 
sorumluluğun yetkili kurumlar arasında 
açık bir şekilde paylaştırılmasını;
3. Bu sürecin hayata geçirilmesinde tüm 
milletvekillerinin ve yetkililerin aktif 

sorumluluk almasını 
T M M O B  B O D R U M  İ L Ç E 
KOORDİNASYON KURULU olarak 
talep ediyoruz.
Doğa, “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği 
Koruma Kanunu Tasarısı” ile korunmasız 
ha le  get i r i lmeye,  ta lan edi lmeye 
çalışılmaktadır. Çocuklarımızın, gelecek 
kuşakların, emaneti olan doğaya ihanet 
etmemenin en insani tutum olacağını 
düşünüyoruz. Bu doğrultuda; TMMOB 

Bodrum İKK olarak bu kanun tasarısını 
yakından takip etmeye ve yasallaşması 
halinde gerekli tüm önlemleri alacağımızı, 
Bodrum Yarımadasının sakini değil 
sahibi olacağımızı ve bu yolda her türlü 
mücadeleyi vermeye hazır olduğumuzu bir 
kez daha beyan etmekte fayda görüyoruz. 
Saygılarımızla.
T M M O B  B O D R U M  İ L Ç E 
KOORDİNASYON KURULU

3 Aralık 2010 

Bilindiği üzere TEKEL‘e ait 56 Yaprak 
Tütün İşletmesinin de kapatılmasıyla; 
12 bin işçi, işsiz kalmak ya da kölelik 
şartlarında çalışmakla yüz yüze kalmış, 
aralarında engellilerin de bulunduğu 
TEKEL İşçilerinin haklı direnişlerini, 
Başbakan ‘yasadışı‘ ilan etmiş ve 
“Yatarak para almak”la itham etmişti. 
Ankara Valisi de “provokasyon olacaktı” 
sözleriyle yapılan tüm saldırıları ve 
uygulanan şiddeti meşrulaştırmaya 
çalışmıştı. Bugün en demokratik 
tepkilere tahhammül gösteremeyip 
öğrencilere ve gençlere biber gazlı 
coplu şiddet uygulayanların geçen yıl 
da işçilere aynı yöntemleri uyguladıkları 
henüz unutulmadı.

Te k e l  i ş ç i l e r i n i n  A n k a r a ‘ y ı 
özgür leşt i rmeye baş lamalar ın ın 
üzerinden 1 yıl geçti. Bu geçen süre 
zarfında Tekel işçilerinin yaşam koşulları 
gittikçe daha da kötüleşti. Kimisi 4/C 
uygulamasını kabul etmek zorunda 
kaldı, kimisi hala sendikal hak ve 
özgürlükleri, ekmekleri ve gelecekleri 
için mücadeleye devam ederken kimileri 
mücadeleden düştü/düşürüldü. Ne 
ihanetler, ne saldırılar gördüler, ne 
tuzaklar kuruldu onlara. Ama işçi sınıfı 
öğrenerek vede öğreterek mücadelesine 
devam ediyor.

Ankara‘ya 16 Aralık‘ta ilk geldiklerinde; 
Kamu emekçileri henüz 25 Kasım 
Grevi‘nden çıkmışlardı. 4 Aralık‘ ta 
kepenk kapatan eczacılar sözleşmeleri 
feshedilmekle tehdit edilmiş, İstanbul‘da 

i ş s i z  ka lmak i s temeyen i t fa iye 
emekçilerine, görevden uzaklaştırılan 
arkadaşları için grev yapan demiryolu 
çalışanlarına Devletin şefkatli (!) 
elleri ile baskı ve şiddet uygulanmıştı. 
Yaşanan bu görevden uzaklaştırmalar, 
açığa almalar, gözaltılar, şiddet, biber 
gazı, gaz bombası, tazyikli su ve coplu 
müdahalede bulunulması, Kürt halkının 
en masumane taleplerinin şiddet ile 
bastırılması hala belleklerde.

Tekel İşçileri Ankara‘ya geldiklerinde 
bildik bir manzara yaşandı ve işçiler 
Devleti temsil eden kendine demokrat 
AKP iktidarının hışmına uğradılar. 
Ama tazyikli suya, biber gazına ve 
zemheriye rağmen aylarca, Sakarya 
Meydanı ve Kızılay başta olmak üzere 
Ankaray‘ı ısıttılar. Umut oldular, ışık 
açtılar. Başta işçi kesimi olmak üzere 
hemen her kesimin ulusal ve uluslararası 
platformlarda dikkatini çektiler, 
sempatisini ve desteğini kazandılar.

Uzun soluklu Ankara direnişlerinde; 
aylarca ayakta yada beton üzerinde 
yatarak, yeterince beslenemeden, 
sağlıkları bozularak hatta hatta birde 
mücadele şehidi vererek direndiler. 
Eylemlerini artan toplumsal destek 
ve yaşanan emekçi dayanışması ile 
uzun süre devam ettirdiler, Türk-
İş‘in aldığı “1 saatlik grev”, “AKP 
teşkilatlarına yürüme” vb. Kararlar ve 
son olarak Danıştay‘ın vermiş olduğu 
karar sonrasında işçiler eylemlerine 
“TEKRAR GELECEĞİZ ANKARA” 

diyerek ara vemiş ve 1 Nisan 2010 da 
coşkulu bir şekilde Ankara‘ya yeniden 
gelmişlerdi.
İki ayı aşkın bir zamandır İstanbul, İzmir, 
Ankara, Diyarbakır‘daki irili ufaklı eylem 
etkinlik ve tartışmaları sonrasında yarım 
bırakılan randevularını tamamlamak 
için bir dizi kararların eşiğindedirler. 18 
Aralık‘ta Ankara‘da olmayı planlıyorlar. 
Kimbilir bu soğuk kış gününde yeniden 
Ankara sokaklarını ısıtırlar, umuda 
umut katarlar.
Her ilde İşçi Komisyonları oluşturma, 
4/C uygulamaları, 2011 seçimleri, Türk-
İş Kongresi odaklı illerde eş zamanlı 
eylem ve etkinlikler düzenleyecek olan 
TEKEL işçilerini Ankara‘ya gelmeleri 
halinde İKK olarak, sınıf kardeşliği ve 
mühendislik mimarlık şehir plancılığı 
birikimlerimizi halkımız ve işçi sınıfı için 
kullanma perspektifi ile karşılayacağız.
İşçilerin “Demokrasi ve özgürlük, iş 
güvencesi, insanca yaşanacak ücret ve 
çalışma koşullarıyla ilgili talepleri aynı 
zamanda TMMOB‘nin de talepleridir. 
Birinci yılını dolduran TEKEL işçilerinin 
mücadelesini coşku ile karşılarken 
yalnız olmadıklarını, mücadelenin 
başarıya ulaşması için sınıf kardeşliğimizi 
göstereceğimizi ilan ediyoruz. Tekel 
işçilerinin haklı ve meşru mücadelesinin 
yanıs ı ra  ülkemizde ve dünyada 
egemenlerin her türden saldırılarına 
direnenleri dostlukla selamlıyoruz.

17 Aralık 2010

ANKARA İKK: TEKEL İŞÇİLERİNİ MÜCADELELERİNİN 1. YILINDA 
COŞKUYLA SELAMLIYORUZ...
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İSTANBUL İKK: 
ÖĞRENCİLERE YAPILAN SALDIRIYI 

KINIYORUZ!

4 Aralık 2010 günü siyasal iktidar, demokratik açılım 
çerçevesinde yapmakta olduğu toplantıların demokrasi 
ve özgürlüklerle bir ilişkisinin olmadığını bir kez daha 
öğrencilerimize yapılan insanlık dışı şiddet uygulaması ile 
ortaya koymuştur.

Söz konusu toplantının rektörlerle yapılıyor olması 
asıl öznesi öğrenciler olan üniversitelerin geleceği 
tartışılıyorken dışarıda öğrencilere yapılan faşizan saldırılara 
hiçbir rektörden tepki gelmemesinin 12 Eylül ve YÖK 
düzeninin değiştirilmesi adına hiçbir adım atılmayacağını 
ortaya koymaktadır. YÖK‘ün 29 yıldır sürdürmüş olduğu 
baskıcı politikalarını kaldırılarak üniversitelerimizde 
özerk demokratik ve bilimsel eğitim verilmesini talep 
eden öğrenci üyelerimize yönelik yapılan saldırıların, 
“demokrasi” adına yapıldığını kimse söyleyemez. 12 Eylül 
sonrası sürdürülen YÖK‘e karşı mücadele; öğrencilerimize, 
geleceğin mühendis mimar ve şehir plancılarına, 
bürokratlarına, avukatlarına doktorlarına cop, biber gazı 
ve tartaklanma olarak geri dönmüştür.

“Özgürlükler” ülkesi yarattığını iddia eden siyasal iktidar, 
düşünce özgürlüğü olduğunu sanarak propaganda hakkını 
kullanmak isteyen öğrencilere, daha kentin girişinde 
güvenlik güçleri aracılığıyla saldırmıştır, bu insan haklarına 
aykırıdır. Üniversiteleri kendileri için bir pazar alanı olarak 
değerlendiren hükümet, bu niyetinden vazgeçmeli ve 
tepkisini gösteren öğrencilere saldırmayı bırakmalıdır.
Daha dün Ankara’da konuşturulmadıkları için rektör -
dekan-okul yönetimini ayırmadan istifalarını isteyenlerin 
İstanbul‘daki öğrencilere yapılan kamera kayıtları ile 
tespitli hastane ve doktor raporları ile sabit olan bu faşizan 
saldırıları yapanlar hakkında ne yaptıklarını kamuoyuna 
açıklamak zorundadırlar.
Bizler, düşünce özgürlüğü, özerk, demokratik ve bilimsel 
eğitim talepleri olan öğrencilerimizin yanındayız ve maruz 
bırakıldıkları bu durumu yaratanları şiddetle kınıyor, 
üniversiteler de öğrencilerimize yapılan saldırılara son 
verilmesini istiyoruz.

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON 
KURULU
(10 Aralık 2010)

İKK’LARDAN ÖĞRENCİLERE UYGULANAN ŞİDDETLE İLGİLİ 
BASIN AÇIKLAMALARI 

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu ve İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Başbakanın üniversite rektörleriyle 
toplantısını protesto eden öğrencilere uygulanan şiddet üzerine birer basın açıklaması yaptı. 

BURSA İKK: 

“ÖĞRENCİLERE UYGULANAN ŞİDDETİN 
ADI FAŞİZMDİR ve İNSANLIK DIŞIDIR!”

12 Eylül referandumu için daha fazla özgürlük ve demokrasi 
için oy isteyen siyasal iktidarın özgürlüklerden anladığı bu 
mudur?
Bu mudur demokrasiden anladığınız? 
Bu mudur insan hakları ve özgürlüklerinden anladığınız? 
Bu mudur ifade özgürlüğünden anladığınız?
Siyasal iktidar, demokratik açılım çerçevesinde yapmakta 
olduğu toplantıların demokrasi ve özgürlüklerle bir ilişkisinin 
olmadığını bir kez daha öğrencilerimize yapılan insanlık dışı 
şiddet uygulaması ile ortaya koymuştur.
Üniversitelerimizde özerk demokratik ve bilimsel eğitim 
verilmesini talep eden öğrencilere uygulanan şiddeti insanlık 
suçu olarak görüyoruz. İstanbul kentinin dört bir yanını 
öğrencilere kapatanlar hangi özgürlüklerden bahsedebilir?
Bilinmelidir ki saldırdığınız öğrenciler yarının doktoru, 
mühendisi, avukatı, bürokratı kısacası ülkemizin geleceğidir 
ve yine bilinmelidir ki her öğrenciye sıktığınız zehirli 
gaz, kaldırdığınız cop ve şiddet geleceğimize vurulan bir 
darbedir.
Siyasal iktidarın dünkü saldırıyla birlikte demokrasi ve insan 
hakları anlayışının sadece türbanla sınırlı kaldığı bir kez 
daha görülmüştür. Her fırsatta insan hak ve özgürlüklerini 
geliştirdiklerini ve AB normlarına ulaştığımızı ifade 
edenlerin öğrencilerimize uyguladıkları şiddet maskelerini 
düşürmüştür.
Şimdi soruyoruz;
Siz düşüncelere nasıl bir özgürlük sağlıyorsunuz? Parasız, 
bilimsel ve demokratik bir eğitim talebini dile getirmek suç 
mu? Emri verenler ve uygulayanlar hiç mi insan hakları 
eğitimi almadı?
Öğrencilerimize yapılan bu insanlık dışı uygulamayı şiddetle 
kınıyor, üniversite ve öğrencilerimizin üzerindeki baskıların 
kaldırılmasını talep ediyoruz.
GENÇLİKTEN KORKAN VE GENÇLİĞE BU ZULMÜ 
REVA GÖRENLERİN GELECEĞİ OLMAYACAKTIR!
GELECEK GENÇLİĞİN ESERİ OLACAKTIR!

Fikri DÜŞÜNCELİ
TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU
Sekreteri
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İzmir Kent içi raylı sistemi için önemli gördüğümüz 80 Km 
uzunluğundaki Aliağa - Menderes banliyö tren hattı uzun 
bir hazırlık dönemi sonunda bitme aşamasına gelmiştir. 
5 Aralık 2010 tarihi itibariyle banliyö hattında “yolculu 
deneme seferlerine” başlanmıştır. Bu süre içerisinde de 
çeşitli arızaların dışında birisi ölümle sonuçlanan üç kaza 
meydana gelmiştir.

Banliyö hattının tren, katener, sinyalizasyon sisteminin üç 
ayrı ihale ile üç ayrı firmaya yaptırılmış olması sorunlu bir 
çözümdür. Bu tür sistemlerinin tamamının anahtar teslimi 
bir ihale yöntemiyle tek bir firmaya verilmesi sistemin 
teslim alınması ve olası arızaların giderilmesi açısından 
daha uygun bir yöntemdir.

Önemli bir bölümü şehir içinde yoğun yerleşim 
bölgelerinden geçen bu tür hatlarda en az 6 ay süreyle 
tam programlı ve insansız ve sonra kademeli olarak insanlı 
deneme seferleri yapılması gerekirken yolculu deneme 
seferleri adı altında seferlere başlanmıştır. Özellikle 
insansız deneme seferleri raylı sistemlerde sonuçlarının 
büyük titizlikle analiz edilmesi ve yolculu işletmeye 
almadan önce son idari ve mühendislik çalışmalarının 
yapıldığı aşamadır. 

Hat üzerinde bazı hemzemin geçitler trafiğe kapatılmış, 
bazıları hâlihazırda trafiğe açık durumdadır. Kapatılan 
hemzemin geçitler yayaların kullanımına müsait açıklıklar 
içerdiğinden bu bölgeler kaza riski içermektedir. Çalışır 
durumdaki hemzemin geçitlerde ise otomatik bariyerle 
bulunmamakta bu bölgelerde görevli personel trafik akışını 
kontrol etmektedir.

Hat boyunca var olan veya inşa edilen “Demiryolu Koruma 
Duvarları”nın ( ihata-duvarları) süreklilik taşımadığı 
noktalar veya bölgeler (geniş açıklıklar) oldukça fazladır. 
Açık olan yerler iş, sağlık, okul, çarşı, vb. amaçlarla karşıya 
geçmek isteyen yayaların demiryoluna her girişlerinde kaza 
riski taşımaktadır.

Kent ulaşımı için çok önemli bir yükü üstlenmesi 
beklenen banliyö hattıyla ilgili olarak aşağıda maddeler 
halinde belirtilen eksikliklerin bir an önce giderilmesini 
kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

1-Banliyö hattının işletmeciliğini üstlenen İZBAN şirketi 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Demiryollarının 

ortaklığında kurulan bir şirkettir. Bu şirket hali hazırda biri 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından, diğeri İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından atanmış iki Genel Müdür tarafından 
yönetilmektedir. Bu bürokratların tek ve asıl işleri İZBAN 
Müdürlüğü olmayıp aslen başka yerlerde görevlidirler.  Bu 
iki başlı yönetim tarzından derhal vazgeçilmeli, İZBAN 
yönetimi için konusunda uzman tek bir genel müdür aslen 
görevlendirilmelidir.

2- Bu tür sistemlerde sinyalizasyon önemlidir. Sinyalizasyon 
sisteminde oluşabilecek bir hata tren çarpışmaları vs dahil 
bir çok kazaya sebebiyet verebilir Bu nedenle sistemde var 
olan sinyalizasyon hataları derhal giderilmeli, herhangi 
bir faciaya neden olabilecek bu konu ihmal edilememeli, 
gerekirse sinyalizasyon hatalarının giderilmesi için seferler 
derhal ertelenmelidir.

3- Trafiğe kapatılmış hemzemin geçitler derhal, insanların 
geçmesine olanak vermeyecek şekilde tamamen 
kapatılmadır. 

4- Mevcut hemzemin geçitler son derece güvenliksizdir. 
Bu geçitlerin derhal tam otomatik sensörlü (uzaktan treni 
algılayacak) bariyerlerle donatılmalıdır.

5- Bu tür banliyö hatlarında en fazla 500 m‘de bir yer altı 
ya da yer üstü yaya geçitleri bulunması gerekmektedir. 
Önceden kapatılmış ve vatandaşlarımızın yoğun olarak 
kullandığı bölgelerde 250-300 m‘de bir adet olacak şekilde 
mutlaka üste geçit yapımı için çalışmalara başlanmalıdır.

6-İZBAN bakım atölyelerinin yapımı derhal tamamlanmalı, 
Acilen idari ve teknik kadrodaki eksiklikler tespit edilerek 
Raylı Sistemin gerektirdiği kadar sayıda bakım onarım 
görevlisi teknik kadroya eğitimleri tamamlatılarak görev 
verilmelidir.

7-Trenleri arıza anında, en fazla 15 dakikada kurtaracak, 
acil yardım sistemi geliştirilmelidir.

8-Raylı sistemi teşvik edecek şekilde istasyonlarda ücretsiz, 
güvenli ve bakımlı otoparklar, bisiklet ve motorsiklet park 
yerleri düzenlenmelidir.

Ferdan ÇİFTÇİ
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
(TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Adına)

İZMİR İKK: İZBAN SİYASİ ÇEKİŞME VE ÇIKARLARA ALET EDİLMEDEN,
SİSTEMDEKİ TEKNİK ARIZA VE EKSİKLİKLER 

BİR AN ÖNCE GİDERİLMELİDİR
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 24 Aralık 2010 tarihinde İzmir banliyö sisteminin eksikleri üzerine bir basın 
açıklaması yaptı.
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TMMOB 41. DÖNEM
II. DENETLEME KURULU 

RAPORU
Denetleme Tarihi : 26 Kasım 2010
Denetleme Dönemi: 14 Ağustos 2010 
- 26 Kasım 2010
Denetlemeye Katılanlar   : M.Macit 
MUTAF, Ramazan TÜMEN, Nadir 
AVŞAROĞLU, A.Kirami KILINÇ
Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; 
Oturum Başkanlığına A. Macit 
MUTAF‘ı, Oturum Yazmanlığına 
Nadir AVŞAROĞLU‘nu seçmiştir. 
Denet leme s ı ras ında TMMOB 
Sayman Üyesi Mustafa ERDOĞAN 
ile TMMOB Muhasebe Görevlisi İhsan 
AYDIN‘dan mali konularda gerekli 
bilgiler alınmıştır. 
Denetleme Kurulumuz aşağıda 
belirtilen hususları tespit etmiştir.
1- Yönetim Kurulu Karar Defteri 
incelemesinde;
a. 28 Ağustos 2010 (41. Dönem) 
tarihinde 4 (dört ) toplantı yaptığı ve 
72 (yetmişiki) karar aldığı,
b. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne 

uygun olarak alındığı ve imzalandığı 
görülmüştür. 
2- Kasa incelenmesi;
26 Kasım 2010 tarihi saat 19.00 
itibariyle yapılan kasa sayımında, 
kasada 4.363,84 (dörtbinüçyüzaltmışüç 
Türk Lirası seksendört Kuruş) TL 
bulunduğu, bu rakamın muhasebe 
kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 
41.Dönem Bütçe Uygulama Esasları 
Yönetmeliği‘nin 10. maddesine titizlikle 
uyulduğu görülmüştür.
3- Demirbaş Defteri incelemesinde;
Demirbaş Defteri‘nin usulüne uygun 
ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüş 
ve imzalanmıştır.
4-Banka Hesapları incelemesinde;
Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan 
tutanak EK-1 dedir.
5 -  Ç e k  -  S e n e t   H e s a p l a r ı 
incelenmesinde;
Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin 
hazırlanan tutanak EK-1 dedir. 
6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının 
incelenmesinde;
Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin 

usulüne uygun, titiz ve düzenli şekilde 
tutulduğu görülmüştür.
7- Oda Ödentileri;
Yapılan incelemede TMMOB 41. 
Dönem Bütçe Uygulama Esasları 
Yönetmeliği‘nin 2.maddesi gereğince 
yapılan ödemelerin gerçekleşme 
durumlarını gösteren tabloların 
Odalara düzenli olarak gönderildiği 
görülmüştür.
8- Diğer Hususlar;
Yapılan inceleme sonucunda:
- TMMOB gayrimenkül envanterinin 
güncellenmesi amacı ile Odalarımızdan 
tüm gayrimenküllerinin listesinin 
yer, ada ve pafta bazında talep 
edilmesine,
-  Denetleme Kurulu raporunu 
TMMOB‘ne göndermeyen ya da eksik 
gönderen Odalarımızdan raporların 
istenilmesine,

Denetleme Kurulu Üyeleri
M.Macit MUTAF
Nadir AVŞAROĞLU
Ramazan TÜMEN
A.Kirami KILINÇ

TMMOB 41. DÖNEM 
İKİNCİ DENETLEMESİ YAPILDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. Dönem 2. Denetleme Kurulu toplantısı 26 Kasım 2010 tarihinde yapıldı.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK ÖYKÜLERİ-V İÇİN 
ÖYKÜLERİNİZİ BEKLİYORUZ…

Türkiye’de sektörlerin oluşumu, sanayi kuruluşlarının kurulması-gelişimi, saha uygulamaları gibi bazı mühendislik ve mimarlık 
öykülerinin teknik detayların dışında, konuya uzak kişilerin de anlayabileceği bir dille anlatıldığı “Mühendislik-Mimarlık Öyküleri” 
serisinin beşincisi için öykü toplama çalışmaları devam ediyor. Meslek insanları, akademik çevreler, öğrenciler ve ülkenin geleceğine 
duyarlı her kesimden büyük ilgi gören serinin beşinci kitabı okuyucuyla buluşabilmek için öykülerinizi bekliyor.
 İlki TMMOB‘nin kuruluşunun 50. yılında yayımlanan “Mühendislik-Mimarlık Öyküleri”nde bugüne kadar 4 kitap basıldı 
ve bu 4 kitapta 51 öykü yer aldı. 
“Mühendislik-Mimarlık Öyküleri-V” kitabında yer alabilecek öyküleri tmmob@tmmob.org.tr adresine gönderebilirsiniz. 



37 birlik haberleri

TMMOB GüncesiKasım
-Aralık

 2010

01 Kasım 2010 Pazartesi

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Değişikliği Çalışma Grubu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya Ayşe Işık Ezer, Av. Nurçin Soykut 
(TMMOB), Yakup Kocaman (Gemi Mühendisleri Odası), Ferhat 
Eröz (İçmimarlar Odası), Selim Tulumtaş, Gülsüm Sönmez (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Musa Kırca (Jeofizik Mühendisleri Odası), 
Necdet Arda (Jeoloji Mühendisleri Odası), Ceren Besleme (Kimya 
Mühendisleri Odası), Bünyamin Aydın (Makina Mühendisleri 
Odası), Canan Civici Uygur (Meteoroloji Mühendisleri Odası), 
Kadriye Kalınbacak (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

02 Kasım 2010 Salı

 • Üye Aidat Borçları Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
T Mustafa Erdoğan, Ekrem Poyraz, İhsan Aydın (TMMOB), 
Tuğçe Serçe (Çevre Mühendisleri Odası), Hüseyin Ender 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Gülsen Şani, Nazan Ertürk (Gemi 
Mühendisleri Odası), A.Ülkü Karaalioğlu (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası), Züber Akgöl (İnşaat Mühendisleri Odası), 
Fikret Özkazanç (Jeofizik Mühendisleri Odası), Çetin Kurtoğlu 
(Jeoloji Mühendisleri Odası), Erkin Etike (Kimya Mühendisleri 
Odası), İbrahim Yılmazoğlu (Maden Mühendisleri Odası), Arife 
Kurtoğlu (Makina Mühendisleri Odası), Necip Mutlu (Mimarlar 
Odası), Musa Aydın (Petrol Mühendisleri Odası), Fatma Topal 
(Şehir Plancıları Odası) katıldı.

 • Staj Kanunu Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya Berna 
Vatan, Recep Özmetin, Av. Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), 
Hayati Küçük (Elektrik Mühendisleri Odası), Derya Atmaca 
Öztürk (İçmimarlar Odası), Ayşegül Bildirici (İnşaat Mühendisleri 
Odası), Zeynep Özaydın (Kimya Mühendisleri Odası), Cemalettin 
Sağtekin (Maden Mühendisleri Odası), Şirin Aykul (Makina 
Mühendisleri Odası), Berza Birben, Ali. H.Alptekin, Berna 
Yeşilkayen (Mimarlar Odası), Sultan Kara Süleymanoğlu (Şehir 
Plancıları Odası) katıldı.

03 Kasım 2010 Çarşamba

 • Özelleştirme ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Selçuk Uluata, Alaeddin Aras, H.Gürel 
Demirel, Bülent Akça (TMMOB), Tuğçe Uzuncan (Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası), Sami Can (Kimya Mühendisleri 

Odası), Nadir Avşaroğlu (Maden Mühendisleri Odası), Sıtkı 
Erduran (Meteoroloji Mühendisleri Odası), Baki Çınar (Makina 
Mühendisleri Odası), Hüseyin Kargın (Mimarlar Odası), 
Hasan Aksu (Şehir Plancıları Odası), Fatih Taşdöğen (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

 • Petrol ve Madencilik Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya F.Berna Vatan, Mehmet Çelik, Mustafa Ergün, Bülent 
Akça (TMMOB), Hüseyin Gencer (Fizik Mühendisleri Odası), 
Mehmet Candaş (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Aliye 
Yılmaz Güler (Jeoloji Mühendisleri Odası), Nahit Arı (Maden 
Mühendisleri Odası), Çağdaş Akar (Makina Mühendisleri Odası), 
Hasan Akman (Peyzaj Mimarları Odası), Mehmet Tansoy (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

04 Kasım 2010 Perşembe

 • Kadın Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya F.Berna 
Vatan, Ayşegül Oruçkaptan, Özgür Cemile Göktaş (TMMOB), 
Duygu Tokmak Pıtır (Elektrik Mühendisleri Odası), Raziye 
Büyükdemir (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Ayşegül 
Bildirici (İnşaat Mühendisleri Odası), H.Ayla Çelenk, Ayşegül 
Çetin (Jeoloji Mühendisleri Odası), Zeynep Özaydın (Kimya 
Mühendisleri Odası), Şayende Yılmaz (Makina Mühendisleri 
Odası) Canan Çivici Uygur (Meteoloji Mühendisleri Odası), 
Y.Yeşim Uysal (Mimarlar Odası), Demet Irmak (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

05 Kasım Cuma

 • Teknoloji Fakülteleri Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Hüseyin Yeşil, Av.Nurten Çağlar Yakış, Av. Nurçin 
Soykut (TMMOB), S.Yeşer Aslanoğlu (Çevre Mühendisleri 
Odası), Hayati Küçük, Mehmet Bozkuroğlu (Elektrik Mühendisleri 
Odası) Halil Akdeniz (Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası), Murat Akbaş (Jeofizik Mühendisleri Odası), Serap 
Kurtoğlu (Jeoloji Mühendisleri Odası), Arife Kurtoğlu (Makina 
Mühendisleri Odası), Melahat Avcı Birsin (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

 • TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Halk 
TV’de 5 Kasım Cuma günü yayınlanan Ali Yıldırım’ın yönettiği 
“Günlerin Getirdiği” programına katıldı. “YÖK ve Özerk-
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Demokratik Üniversite” konulu programın diğer konukları; Gazi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Konukman, ODTÜ 
öğrencisi Hakan Çağlar ve Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Pınar 
Alişan oldu.

 • Sakarya Karasu İhsaniye Muhtarlığı’nın talebi üzerine Karasu 
sahillerinde görülen kıyı daralması ile ilgili inceleme yapmak 
ve teknik rapor hazırlanması amacıyla oluşturulan Karasu 
Çalışma Grubu Sakarya ili Karusu ilçesi İhsaniye köyüne giderek 
incelemelerde bulundu. İnceleme Heyetinde; TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ayşegül Oruçkaptan, Ayşe Işık Ezer, Gürel Demirel, 
Mustafa Ergün, TMMOB Teknik Görevlisi Bülent Akça ile Yalçın 
Yüksel (İnşaat Mühendisleri Odası), Seval Aslan, Yusuf Akçay 
(Jeoloji Mühendisleri Odası), Cemalettin Küçük (Metalurji 
Mühendisleri Odası), Canan Çivici (Meteoroloji Mühendisleri 
Odası), Osman Uzun (Peyzaj Mimarları Odası) ve TMMOB 
Kocaeli bileşenlerinden Mehmet Eyupoğlu (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Gülhis Kuygun (Mimarlar Odası), Kenan Sarıoğlu (Makina 
Mühendisleri Odası), Kıvanç Kutluca (Şehir Plancıları Odası) 
yer aldı.

06 Kasım 2010 Cumartesi

 • TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

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

 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kuruluşunun 29. Yıldönümü olan 
6 Kasım’da düzenlenen etkinliklerle protesto edildi. Ankara’da 
Gençlik Muhalefeti ve Öğrenci Kolektifleri tarafından düzenlenen 
“AKP’ye de YÖK’e de Hayır” mitingine TMMOB de, Yönetim 
Kurulu üyeleri, Oda yöneticileri ile katılarak destek verdi.

09 Kasım 2010 Salı

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Alaeddin Aras, Bülent Akça (TMMOB), Başak 
Kaya (Çevre Mühendisleri Odası), H.Nurhan Parlak (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Haluk Orhun (Fizik Mühendisleri Odası), 
Emre Taşkın (Gıda Mühendisleri Odası), H.Hasan Tuzcu (Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası), Gülsüm Sönmez (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Bahadır Ekizer (Jeofizik Mühendisleri Odası), 
Bahattin Murat Demir (Jeoloji Mühendisleri Odası), Halil Kutlu 
(Kimya Mühendisleri Odası), H.Can Doğan (Maden Mühendisleri 
Odası), Taner Akman (Meteoroloji Mühendisleri Odası), Adnan 
Zeytinci (Mimarlar Odası) katıldı.

 • Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya Av.Nurçin 
Soykut (TMMOB), Sırdaş Karaboğa (Elektrik Mühendisleri Odası), 
Casim Ağca (Fizik Mühendisleri Odası), Eylem Başak Kaya Çetiner 
(Gıda Mühendisleri Odası), Timur Bilinç Batur (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası), Savaş Yılmaz (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
Av. Şirin Aykul (Makina Mühendisleri Odası), İsmail Kücük 
(Meteoroloji Mühendisleri Odası), Leman Erdoğan (Mimarlar 
Odası), Erol Kanmaz (Petrol Mühendisleri Odası) Meder Kalkan 
(Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

10 Kasım 2010 Çarşamba

 • Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Başkanı Erkan Baş, 
Merkez Komite Üyeleri Kaya Güvenç ve Metin Uçak TMMOB’yi 
ziyaret etti. Görüşmede; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa 
Erdoğan, Yürütme Kurulu Üyeleri Gürel Demirel ve Ayşegül 
Oruçkaptan ile Genel Sekreter N. Hakan Genç bulundu.

 • Yasa ve Yönetmelik Değişikliklerinin Takibi Çalışma Grubu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya Gürel Demirel, Av.Nurçin Soykut 
(TMMOB), Özge Ergen (Çevre Mühendisleri Odası), Ufuk 
Serdar İnci (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Av. Derya 
Atmaca Öztürk (İç Mimarlar Odası), Mustafa Selmanpakoğulu 
(İnşaat Mühendisleri Odası), Uğur Gönülalan, (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Kazım Altaylı, Halil İbrahim Yiğit (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Erkin Etike (Kimya Mühendisleri Odası) 
Çağdaş Akar (Makina Mühendisleri Odası), Adem Taşçı 
(Meteoroloji Mühendisleri Odası), Feride Tok (Mimarlar Odası), 
Erol Kanmaz (Petrol Mühendisleri Odası), Fatih Taşdöğen (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

 • Çevre Politikaları Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Baran Bozoğlu, Özgür Cemile Göktaş Küçük (TMMOB), Murat 
Taşdemir, Hasan Şevki Çiftçi, Mert Güvenç, Ebru Gökçe (Çevre 
Mühendisleri Odası), Erdal Saraçoğlu (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Lütfi Çakmak, Erdoğan Işık (Kimya Mühendisleri Odası), 
Selçuk Soylu (Makina Mühendisleri Odası), Fırat Çukurbayır 
(Meteoroloji Mühendisleri Odası), Esin Bölükbaş (Mimarlar 
Odası), Redife Kolçak (Peyzaj Mimarları Odası), Caner Aksakal 
(Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı. 

11 Kasım 2010 Perşembe

 • TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi H.Gürel Demirel’in katılımıyla 
Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.  Toplantıda; 
TMMOB’nin çalışmaları, gerçekleştireceği etkinlikler ve 
yapılması planlanan Edirne Kent Sempozyumu üzerine görüş 
alışverişinde bulunuldu.

 • TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Recep Özmetin Tüketici 
Konseyi toplantısına katıldı.

 • Mali İşler Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya Mustafa 
Erdoğan,   Nadir Avşaroğlu, Nurçin Soykut, Vehbi Turhan, 
İhsan Aydın (TMMOB), Hüseyin Önder (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Gülsen Şani (Gemi Mühendisleri Odası), A. Ülkü Kutlu 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Züber Akgöl (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Hakkı Atıl (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
İbrahim Yılmazoğlu (Maden Mühendisleri Odası), Fatma Topal 
(Şehir Plancıları Odası), Hamdi Arpa (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı. 

 • LPG Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya Alaeddin 
Aras, Mehmet Çelik, Bülent Akça (TMMOB), Mert GÜVENÇ 
(Çevre Mühendisleri Odası), Osman ÖZGÜN, İbrahim Akyürek 
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(Kimya Mühendisleri Odası), Cenk A. LİŞESEVDİN (Makina 
Mühendisleri Odası) katıldı. 

12 Kasım 2010 Cuma

 • TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi H. Gürel Demirel’in katılımıyla 
TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu, toplantısı yapıldı.

22 Kasım 2010 Pazartesi

 • Çevre Politikaları Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Ayşe Işık Ezer, Deniz Özdemir, Özgür Cemile Göktaş Küçük 
(TMMOB), Murat TAŞDEMİR, Özge ERGEN, Mert 
GÜVENÇ (Çevre Mühendisleri Odası), Erdal Apacık (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Murat Acar (Fizik Mühendisleri Odası), 
Şennur Özkaya (Gıda Mühendisleri Odası), Erdal Saraçoğlu 
(Jeoloji Mühendisleri Odası), Lütfi Çakmak, Erdoğan Işık (Kimya 
Mühendisleri Odası), Adem Taşçı (Meteoroloji Mühendisleri 
Odası), Esin Bölükbaş (Mimarlar Odası) Caner Aksakal (Ziraat 
Mühendisleri Odası), katıldı.

 • Gıda Politikaları Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Alaeddin Aras, Ergin Özügür, Özgür Cemile Göktaş Küçük 
(TMMOB), Bediha Demiröz (Gıda Mühendisleri Odası), Fatih 
Taşdöğen (Ziraat Mühendisleri Odası), Turgay Şanal, Osman 
Özgün (Kimya Mühendisleri Odası), R.Petek Ataman, Kıvılcım 
Çoşkun (Gıda Mühendisleri Odası) katıldı.

23 Kasım 2010 Salı

 • TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Jeofizik 
Mühendisleri Odası tarafından 23-26 Kasım 2010 tarihlerinde 
gerçekleştirilen Türkiye Uluslar arası Jeofizik Kongresi açılışına 
katılarak konuşma yaptı.

 • Devlet Denetleme Kurulu Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Mustafa Erdoğan, Bülent Akça (TMMOB), Hüseyin 
Önder (Elektrik Mühendisleri Odası), Fatmagül Tuncer (Gıda 
Mühendisleri Odası), Hakkı Atıl (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
A.Ülkü Karaalioğlu (Harita ve Kadastro Mühendisleri odası) 
Gülsüm Sönmez (İnşaat Mühendisleri Odası), Muharrem 
Toralıoğlu, Nadir Avşaroğlu (Maden Mühendisleri Odası), Yunus 
Yener (Makina Mühendisleri Odası), Ali Atakan (Mimarlar 
Odası), Ahmet Demircioğlu (Tekstil Mühendisleri Odası), 
Hamdi Arpa (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

 • Tasarım Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya Feyyaz 
Ataç, Özgür Cemile Göktaş Küçük (TMMOB), Tuncay Atman 
(Elektrik Mühendisleri Odası), S.Çetin Tekin (Fizik Mühendisleri 
Odası) Şayende Yılmaz (Makina Mühendisleri Odası), Sami 
Ercan (Jeoloji Mühendisleri Odası), Ümit R.üncü (Maden 
Mühendisleri Odası), Levent Darı (İnşaat Mühendisleri Odası), 
katıldı.

 • TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras Türkiye’nin 
İklim Değişikliği İkinci Ulusal Bildiriminin Hazırlanması Projesi 
toplantısına katıldı.

24 Kasım 2010 Çarşamba

 • TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Gemi 
Makinaleri İşletme Mühendisleri Odası’nın İTÜ Denizcilik 
Fakültesi ile birlikte 24–26 Kasım 2010 tarihlerinde düzenlediği I. 
Küresel Deniz Teknolojilerinde İnovasyon ve Deniz Ulaştırmasının 
Geleceği Konferansı’na katılarak açılış konuşması yaptı.

 • Sınır/Güvenlik Barajları Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Alaeddin Aras, Bülent Akça (TMMOB), Hamza 
Koç (Elektrik Mühendisleri Odası), H.Hasan Tuzcu (Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası) Taylan Ulaş Evcimen (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Çetin Kurtoğlu (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), A.Nejat Evsahibioğlu (Ziraat Mühendisleri Odası) 
katıldı.

 • Yapı Denetimi Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Selçuk Uluata (TMMOB), Hüseyin Önder, Yılmaz Kocaoğlu 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Hüseyin Altun (Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası), Av. Derya Atmaca Öztürk (İç 
Mimarlar Odası), Bahaettin Sarı (İnşaat Mühendisleri Odası), 
Hüseyin Alan (Jeoloji Mühendisleri Odası), Yücel Er (Kimya 
Mühendisleri Odası), Fatih M.Yoleri, İlker Ertem (Maden 
Mühendisleri Odası),  Cenk Lişesevdin (Makina Mühendisleri 
Odası), Hazeli Akgöl, Av.Haluk Gürkan (Mimarlar Odası), Yrd.
Doç.Dr. H.Eylem Polat (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

25 Kasım 2010 Perşembe 

 • Hasankeyf Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Alaeddin Aras, Özgür Cemile Göktaş Küçük (TMMOB), Bahadır 
Acar (Elektrik Mühendisleri Odası), Taylan Ulaş Evcimen (İnşaat 
Mühendisleri Odası),Hakkı Atıl (Jeoloji Mühendisleri Odası) 
Osman Özgün (Kimya Mühendisleri Odası), Hayrettin Caymaz 
(Mimarlar Odası) katıldı.

 • Özelleştirmelerin ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya Alaeddin Aras, H.Gürel Demirel, 
Nadir Avşaroğlu, Bülent Akça (TMMOB), Bahadır Acar 
(Elektrik Mühendisleri Odası), A.Ülkü Karaalioğlu (Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası), Emine Akarsu (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Harun Erpolat (Makina Mühendisleri 
Odası), Sıtkı Erduran (Meteoroloji Mühendisleri Odası), Hasan 
Aksu (Şehir Plancıları Odası) katıldı.

26 Kasım 2010 Cuma 

 • TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Balıkesir 
İl Koordinasyon Kurulu tarafından 26-28 Kasım 2010 tarihlerinde 
gerçekleştirilen Balıkesir Kent Sempozyumuna katılarak açılış 
konuşması yaptı.

 • TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Berna Vatan Toplumsal 
Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından 
bu yıl 15’incisi düzenlenen Ankara Tiyatro Festivali kapsamında 
TMMOB’ye verilen “Kurumsal Destek Ödülü ”nü Çankaya 
Belediye Başkanı Bülent Tanık’tan aldı.
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 • İller Bankası Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Mustafa Erdoğan, Özgür Cemile Göktaş Küçük (TMMOB),  Ayşe 
Kahveci (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Feyzullah 
Gökçe (Jeofizik Mühendisleri Odası), M.Turgay Akaner (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Perihan Kiper (Şehir Plancıları Odası) 
katıldı.

 • Enerji Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya Alaeddin 
Aras, Berna Vatan, Hüseyin Yeşil, Bülent Akça (TMMOB), Şule 
Ergün (Fizik Mühendisleri Odası), Ayhan Sarıdikmen (Gemi 
Mühendisleri Odası), Adem Uluşahin (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Ergül Ayaz, Mehmet Dilaver (Kimya Mühendisleri 
Odası), Niyazi Karadeniz (Maden Mühendisleri Odası), Şuayip 
Yalman (Makina Mühendisleri Odası), İsmail Küçük (Meteoroloji 
Mühendisleri Odası), Mustafa Atagün (Petrol Mühendisleri 
Odası), Fatma Topal, Hasan Aksu, Menşure Işık (Şehir Plancıları 
Odası) katıldı.

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. Dönem 2. 
Denetleme Kurulu toplantısı yapıldı.

27 Kasım 2010 Cumartesi

 • TMMOB 41. Dönem I. Danışma Kurulu toplantısı İMO 
Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirildi. Ülke gündemindeki 
gelişmelerin ve TMMOB çalışma programının değerlendirildiği 
toplantıya 313 kişi katıldı.

29 Kasım 2010 Pazartesi

 • TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras Ulusal Bor 
Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

30 Kasım 2010 Salı

 • TMMOB Demokrasi Kurultayı Düzenleme Kurulu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Alaeddin Aras, Ayşegül Oruçkaptan, Av. 
Nurçin Soykut (TMMOB) Erdal Apaçık (Elektrik Mühendisleri 
Odası),  Özkan Talay (Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası), Egemen Kaya (İç Mimarlar Odası), Hakkı Atıl (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Metin Çetin (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), Mehmet Besleme (Kimya Mühendisleri Odası, Emin 
Koramaz (Makina Mühendisleri Odası), Necmi Ergin (Maden 
Mühendisleri Odası), Adem Taşçı (Meteoroloji Mühendisleri 
Odası) Ozan Yılmaz (Peyzaj Mimarları Odası), Murat Aslan 
(Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

01 Aralık 2010 Çarşamba

 • TMMOB Kadın Kurultayı Düzenleme Kurulu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Berna Vatan, Ayşe Işık Ezer, Ayşegül Oruçkaptan, 
Özgür Cemile Göktaş (TMMOB), Zehra Karagöz Emiroğlu (Gıda 
Mühendisleri Odası), Raziye Büyükdemir (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası), Ayşegül Bildirici (İnşaat Mühendisleri 
Odası), Derya Şahinbaz (Jeofizik Mühendisleri Odası), H.Ayla 
Çelenk (Jeoloji Mühendisleri Odası), Şayende Yılmaz (Makine 
Mühendisleri Odası), Leyla Uçkaç Ayoğlu (Peyzaj Mimarları 
Odası), Tuğba Kurt (Şehir Plancıları Odası) Handan Temel 
(Tekstil Mühendisleri Odası) katıldı.

02 Aralık 2010 Perşembe

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Değişikliği Çalışma Grubu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya Av. Nurçin Soykut (TMMOB), 
Selim Tulumtaş (İnşaat Mühendisleri Odası), Musa Kırca 
(Jeofizik Mühendisleri Odası), Necdet Arda (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Canan Civici Uygur (Meteoroloji Mühendisleri Odası), 
Songül Üzgün (Mimarlar Odası), Kadriye Kalınbacak (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

 • TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ve 
İşsizlik Kurultayı Düzenleme Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
H.Gürel Demirel, Mustafa Erdoğan, Bülent Akça (TMMOB), 
Serpil Eraslan (Fizik Mühendisleri Odası), Kadir Dağhan (Gıda 
Mühendisleri Odası), Murat Türüdü (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası), Gülsüm Sönmez (İnşaat Mühendisleri 
Odası), Selçuk Soylu (Makine Mühendisleri Odası), Sultan 
Karasüleymanoğlu (Şehir Plancıları Odası), Vuslat Ulusoy (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

03 Aralık 2010 Cuma

 • Teknoloji Fakülteleri Çalışma Grubu toplantısı yapıldı.

04 Aralık 2010 Cumartesi

 • TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TBMM’ye 
sunulan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı” üzerine bir basın açıklaması yaptı.

 • TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

06 Aralık 2010 Pazartesi

 • Tasarım Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya Ayşegül 
Oruçkaptan, Özgür Cemile Göktaş Küçük (TMMOB), Tuncay 
Atman (Elektrik Mühendisleri Odası), Metin Çetin (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Ümit R. Üncü (Maden Mühendisleri 
Odası), Şayende Yılmaz (Makine Mühendisleri Odası), 
Sercan Kara (Şehir Plancıları Odası), Raile Kökdemir (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

08 Aralık 2010 Çarşamba

 • DİSK’e bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (DEV SAĞLIK-
İŞ) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Ankara Bölge Temsilcisi 
Serpil Şahin, 8 Aralık 2010 tarihinde TMMOB’yi ziyaret ederek 
başlattıkları asgari ücret kampanyasıyla ilgili bilgi verdi. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TMMOB Genel 
Sekreteri N. Hakan Genç’in katıldığı görüşmede, “Asgari ücret 
insanca yaşanacak bir ücret; eğitim, sağlık, ulaşım ve barınma 
gibi temel hizmetler parasız olmalıdır” başlıklı kampanyaya 
destek istendi.

 • İki Diploma Sahibi Üyeler Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Selçuk Uluata, H. Gürel Demirel, Hakan Genç, Nurten 
Çağlar Yakış (TMMOB), Erdal Apaçık (Elektrik Mühendisleri 
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Odası), Fatmagül Tuncer (Gıda Mühendisleri Odası), Metin 
Çetin (Jeofizik Mühendisleri Odası), Osman Özgün (Kimya 
Mühendisleri Odası), Nahit Arı (Maden Mühendisleri Odası) 
Yunus Yener (Makine Mühendisleri Odası), Yüksel Kurt (Petrol 
Mühendisleri Odası) katıldı.

 • Petrol ve Madencilik Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Yılmaz Kocaoğlu (Elektrik Mühendisleri Odası), 
Mehmet Candaş (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), 
Tuncay Arif Kaymaz (Jeofizik Mühendisleri Odası), Aliye Yılmaz 
Güler, Tuba Tanyürek (Jeoloji Mühendisleri Odası), Koray 
Tuncer (Makine Mühendisleri Odası), Hasan Akman (Petrol 
Mühendisleri Odası) Mehmet Tansoy (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Alaeddin Aras, Bülent Akça, Nurten Çağlar Yakış 
(TMMOB), H.Nurhan Parlak (Elektrik Mühendisleri Odası), 
Haluk Orhun (Fizik Mühendisleri Odası), Bahattin Murat 
Demir (Jeoloji Mühendisleri Odası), Bahadır Ekizer (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Zeki Düzgün, Serkan Küçük, Halil Kutlu 
(Kimya Mühendisleri Odası), Volkan Kaya, Mehmet Torun 
(Maden Mühendisleri Odası), Bedri Tekin (Makine Mühendisleri 
Odası), Ö.Taner Akman (Meteoroloji Mühendisleri Odası), 
Adnan Zeytinci (Mimarlar Odası) Burhan Harmankaşı (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

09 Aralık 2010 Perşembe

 • TMMOB Kadın Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
F.Berna Vatan, Özgür Cemile Göktaş Küçük (TMMOB) Duygu 
Tokmak Pıtır (Elektrik Mühendisleri Odası), Nihal Yavuz 
(Jeofizik Mühendisleri Odası), Ayşegül Çetin, H.Ayla Çelenk 
(Jeoloji Mühendisleri Odası), Elif Semge Vural, Zeynep Özaydın 
(Kimya Mühendisleri Odası), Meral Sardar (Maden Mühendisleri 
Odası), Şayende Yılmaz (Makine Mühendisleri Odası), Canan 
Çivici Uygur (Meteoroloji Mühendisleri Odası), Y.Yeşim Uysal 
(Mimarlar Odası), Demet Irmak (Ziraat Mühendisleri Odası) 
katıldı.

10 Aralık 2010 Cuma

 • Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Türk Tabipleri Birliği, 
“Üniversite Öğrencilerin Yanındadır” başlıklı ortak bir basın 
açıklaması yaptı.

 • Teknoloji Fakülteleri Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Av.Nurçin Soykut (TMMOB), Emre Metin (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Murat Akbaş (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), Dinçer Çağlan (Jeoloji Mühendisleri Odası), Hazeli 
Akgöl (Mimarlar Odası), A.Cevat Yoloğlu (Şehir Plancıları 
Odası) katıldı.

11 Aralık 2010 Cumartesi

 • TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, H. Gürel Demirel, Ergin Özügür 
ve TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç TMMOB Fizik 

Mühendisleri Odası’nın,  yeni genel merkezine taşınması 
nedeniyle yapılan açılışa  katıldı.

14 Aralık 2010 Salı

 • TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi H. Gürel Demirel Üniversite 
öğrencilerine yönelik saldırılar üzerine TMMOB ve TTB’nin 
de aralarında yer aldığı çeşitli örgüt ve partilerin Siyasal Bilgiler 
Fakültesi önünde yapılan ortak bir basın açıklamasına katıldı. 

15 Aralık 2010 Çarşamba

 • TMMOB Engelli Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Çalıştayı 
Düzenleme Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya Alaeddin Aras, 
Ayşegül Oruçkaptan, Özgür Cemile Göktaş Küçük, Refik Erdoğan 
(Mimarlar Odası),Gökhan Duman (Jeofizik Mühendisleri Odası), 
Rıza Soypak (Jeoloji Mühendisleri Odası), Ercan Dursun (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Halil Kutlu (Kimya Mühendisleri Odası), 
Ayşegül Bildirici (İnşaat Mühendisleri Odası), katıldı. 

 • İki Diploma Sahibi Üyeler Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Selçuk Uluata, Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), 
Erdal Apaçık (Elektrik Mühendisleri Odası), Casim Ağca (Fizik 
Mühendisleri Odası), Fatmagül Tuncer (Gıda Mühendisleri 
Odası), Metin Çetin (Jeofizik Mühendisleri Odası), Çetin 
Kurtoğlu (Jeoloji Mühendisleri Odası), Osman özgün (Kimya 
Mühendisleri Odası), Nahit Arı (Maden Mühendisleri Odası), 
Yunus Yener (Makine Mühendisleri Odası), Yüksel Kurt (Petrol 
Mühendisleri Odası), Ege Kaska (Peyzaj Mimarları Odası), Fatih 
Taşdöğen (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

16 Aralık 2010 Perşembe

 • TMMOB ve TTB, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili 
yönetmeliklerin olumsuzluklarını bir kez daha ifade etmek için 16 
Aralık 2010 Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
önünde bir basın açıklaması yaptı. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu Üyeleri Alaeddin 
Aras, Fatma Berna Vatan, Gürel Demirel, TMMOB Genel 
Sekreteri N. Hakan Genç, TMMOB’ye bağlı odaların yöneticileri 
ve çok sayıda üyenin katıldığı basın açıklamasında ortak metin 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu tarafından okundu.

 • Sınır/Güvenlik Barajları Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Bülent Akça (TMMOB), Hamza Koç (Elektrik 
Mühendisleri Odası), H. Hasan Tuzcu (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası), Aytekin Zihni (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
Bünyamin Aydın (Makine Mühendisleri Odası) katıldı.

17 Aralık 2010 Cuma

 • TMMOB Onur Kurulu toplantısı yapıldı.

 • TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras Kalite Çevre 
Kurulu toplantısına katıldı.

 • TMMOB Çevre Politikaları Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Deniz Özdemir, Özgür Cemile Göktaş Küçük 
(TMMOB), Hasan Şevki Çiftçi, Murat Taşdemir (Çevre 
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Mühendisleri Odası), Cevdet Çakır (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Selçuk Soylu (Makine Mühendisleri Odası), Redife 
Kolçak (Peyzaj Mimarları Odası) katıldı.

19 Aralık 2010 Pazar

 • TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Maraş 
katliamının yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

21 Aralık 2010 Salı

 • TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil Enerji 
Verimliliği Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

 • İller Bankası Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Ayşe Işık Ezer, Özgür Cemile Göktaş Küçük (TMMOB), 
M.Turgay Akaner (Jeoloji Mühendisleri Odası), Feyzullah 
Gökçe (Jeofizik Mühendisleri Odası), Zeynep Pınar Öner 
(Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

 • Staj Kanunu Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya Berna 
Vatan, Nurten Çağlar Yakış (TMMOB),  Özkan Talay (Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası), Ayşegül Bildirici (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Hatice Kütük (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), Cemalettin Sağtekin (Maden Mühendisleri Odası), 
Akın Çankaya, Şirin Aykul (Makine Mühendisleri Odası), 
Ali H.Alptekin (Mimarlar Odası), Sultan Karasüleymanoğlu 
(Şehir Plancıları Odası), Yener Ataseven (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

22 Aralık 2010 Çarşamba

 • TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir’de TMMOB’ye 
bağlı Odalarda çalışanların tanışması amacıyla düzenlenen 
kokteyle katıldı.

 • DİSK tarafından İzmir Konak Meydanı’nda “Torba Yasayla 
Haklarımız Çalınıyor! İzin Vermeyeceğiz!” mitingi düzenlendi. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın da 
katıldığı mitinge, TMMOB’ye bağlı odaların İzmir birimleri de 
destek verdi.

 • Yapı Denetimi Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Haluk Gürkan, Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), Yılmaz 
Kocaoğlu (Elektrik Mühendisleri Odası), Hüseyin Altun (Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası), Derya Atmaca Öztok, Ferhat 
Eröz (İç Mimarlar Odası), Bahaettin Sarı (İnşaat Mühendisleri 
Odası), Hüseyin Alan (Jeoloji Mühendisleri Odası), Ali Uğurlu 
(Kimya Mühendisleri Odası), İlker Ertem (Maden Mühendisleri 
Odası), Cenk Lişesevdin (Makine Mühendisleri Odası), Özden 
Fikret Oğuz, Hazeli Akgöl (Mimarlar Odası) H.Eylem Polat 
(Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

 • Devlet Denetleme Kurulu Çalışma Grubu toplantısı yapıldı.  
Gürel Demirel, Bülent Akça (TMMOB), Hüseyin Önder, 
Hayati Küçük (Elektrik Mühendisleri Odası), Abdullah 
Zararsız, Nurhak Tatar (Fizik Mühendisleri Odası), Fatmagül 
Tuncer (Gıda Mühendisleri Odası), Gülsüm Sönmez (İnşaat 

Mühendisleri Odası), Recep Kızılkoca (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), Hakkı Atıl (Jeoloji Mühendisleri Odası), Halil Kavak 
(Kimya Mühendisleri Odası), Yunus Yener, Bedri Tekin (Makine 
Mühendisleri Odası), Ali Atakan (Mimarlar Odası), Veli Koca 
(Peyzaj Mimarları Odası), Kamil Bayram (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

23 Aralık 2010 Perşembe

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Değişikliği Çalışma 
Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya Av. Nurçin Soykut, Hasan 
Şevki Çifçi (Çevre Mühendisleri Odası), R. Petek Ataman (Gıda 
Mühendisleri Odası), Ertuğrul Candaş (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası), Metin Çetin (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), Necdet Arda (Jeoloji Mühendisleri Odası), M. Coşkun 
Doğanay (Maden Mühendisleri Odası), Canan Civici Uygur 
(Meteoroloji Mühendisleri Odası), Songül Özgün (Mimarlar 
Odası), Ümit Özcan (Şehir Plancıları Odası), katıldı.

 • TMMOB’yi Yürütme Kurulu Üyesi Ayşegül Oruçkaptan Türk 
Tasarım Konseyi, toplantısına katıldı.

25 Aralık 2010 Cumartesi

 • TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

26 Aralık 2010 Pazar

 • İstanbul’da binlerce kişi, “3. Boğaz Köprüsüne Hayır” demek 
için ve AKP’nin çevre politikalarına karşı yürüdü. TMMOB 
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun da içinde yer aldığı 
“Üçüncü Köprü Yerine Yaşam Platformu”nun 25 Aralık 2010 
Pazar günü Kadıköy Meydanı’nda düzenlediği mitingde taşınan 
pankart ve dövizlerle AKP hükümetine ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne; “Yağma ve talan politikalarından, üçüncü köprü 
cinayetinden vazgeçin” çağrısı yapıldı. Mitinge, TMMOB de 
İstanbul İKK’nın yanı sıra Bursa, Edirne ve Kocaeli İKK’larından 
yüzlerce üyesiyle katıldı. Kadıköy Meydanı‘nda platform adına 
yapılan konuşmalar sırasında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı’da bir konuşma yaptı.

28 Aralık 2010 Salı

 • TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
İstanbul Davutpaşa’daki Yıldız Teknik Üniversitesi’nin içinde 
bulunan Otağ-ı Hümayun’un açılışında Türkiye Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Süleyman Çelebi 
ile DİSK yönetici ve üyelerine yönelen polis müdahalesine 
ilişkin açıklamada bulundu.

30 Aralık 2010 Perşembe

 • TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Yürütme Kurulu Üyesi H. Gürel Demirel ve Genel Sekreter N. 
Hakan Genç DİSK Yönetim Kurulu, DİSK Başkanları Kurulu, 
bölge ve il temsilciliklerinden gelen yönetici ve temsilcileriyle 
birlikte TBMM’ye “Torba Yasa”sına karşı gerçekleştirilen 
yürüyüşe katılarak destek verdi.





TMMOB ETKİNLİKLERİ

AKP (MESLEK ALANLARIMIZ VE HAKLARIMIZ 
ÜZERİNE) TAHRİBATI

Şubat 2011
 ANKARA

TMMOB ENGELLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARI ÇALIŞTAYI

Nisan 2011
 ANKARA

TMMOB İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ
Nisan 2011

ANKARA

19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR ve ŞEHİR 
PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ

19 Eylül 2011
ANKARA

 TMMOB DEMOKRASİ KURULTAYI
Kasım 2011
 ANKARA

TMMOB ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARI VE İŞSİZLİK KURULTAYI

Kasım 2011
 ANKARA

 TMMOB KADIN KURULTAYI
Kasım 2011

ANKARA   

TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 
01-04 Kasım 2011

 ANTALYA

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 
 09-10 Aralık 2011

ANKARA

TMMOB ENERJİ SEMPOZYUMU
 ANKARA

TMMOB ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI
 ANKARA

TMMOB ANTALYA KENT SEMPOZYUMU
24-26 Mart 2011

 ANTALYA

TMMOB BURSA KENT SEMPOZYUMU
 29-30 Nisan 2011

BURSA

TMMOB KOCAELİ KENT SEMPOZYUMU
 6-8 Mayıs 2011

KOCAELİ

TMMOB EDİRNE KENT SEMPOZYUMU
 7-8 Mayıs 2011

EDİRNE

TMMOB ZONGULDAK KENT SEMPOZYUMU
16-17 Mayıs 2011 

ZONGULDAK

TMMOB ADANA KENT SEMPOZYUMU
 20 -21 Mayıs

ADANA

TMMOB TRABZON KENT SEMPOZYUMU
8-10 Eylül 2011

TRABZON

TMMOB DENİZLİ KENT SEMPOZYUMU
 21-22 Ekim 2011

DENİZLİ

TMMOB ANKARA KENT SEMPOZYUMU
ANKARA

TMMOB ARTVİN KENT SEMPOZYUMU
ARTVİN

TMMOB KAHRAMANMARAŞ KENT SEMPOZYUMU
KAHRAMANMARAŞ

TMMOB  MANİSA KENT SEMPOZYUMU
MANİSA 

TMMOB  YALOVA KENT SEMPOZYUMU
YALOVA

TMMOB KENT SEMPOZYUMLARI


