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TMMOB 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından...

18 Kasım 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
Van Erciş ve Edremit merkezli depremlerde yıkılan binalarda 
sorumlulukları bulunan mühendis ve mimarların bilgilerinin ilgili 
idarelerden istenmesine, sorumluluğu bulunan mühendis ve mimarların 
mesleki olarak soruşturulmaları konusunda üyesi oldukları Odalara görev 
verilmesine, doğal afetlerde kamu oyunu yanıltmamak ve bilgi kirliliğine 
yol açmamak için Oda adı verilerek yapılacak açıklamalarda Oda 
Yönetim Kurulunun izni ya da bilgisi olmaksızın açıklama yapılmamasına, 
yapanlarla ilgili olarak soruşturulmaları konusunda üyesi oldukları 
Odalara görev verilmesine, 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yetkin mühendislik sınavı yapması 
konusunun iptali için dava açılmasına,

TMMOB Demokrasi Kurultayı’nın 17-18 Mart 2012 tarihlerinde 
Ankara’da yapılmasına, Kurultay ile ilgili yapılacak harcamalar konusunda 
Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,

TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ve İşsizlik 
Kurultayı’nın 25-26 Şubat 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılmasına, 
Kurultay ile ilgili yapılacak harcamalar konusunda Yürütme Kurulu’na 
yetki verilmesine,

Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Elektrik Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Tarhan’ın atanmasına, 
Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi 
tarafından yürütülmesine,

Kürecik’te kurulması planlanan NATO Radar Üssüne karşı 19 Kasım 
2011 tarihinde Malatya’da yapılacak mitingin desteklenmesine ve katılım 
sağlanması için Malatya İl Koordinasyon Kurulu’na görev verilmesine,

Gerze’de yapılacak Termik Santrala karşı 26 Kasım 2011 tarihinde 
Gerze’de yapılacak mitingin desteklenmesine ve katılım sağlanması için 
Samsun İl Koordinasyon Kurulu’na görev verilmesine,
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10 Aralık 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
Van Erciş ve Edremit depremlerinde mağdur olan üyelerimizle ilgili 
olarak;

2011, 2012 ve 2013 yılları üyelik aidatlarının alınmaması, geçmiş borçlarının 
silinmesi, SMM ve BT yeni belge alımlarında ve yenilemelerinde ücret 
alınmaması,

Van’da kalan üyelerin barınması için konteyner ya da prefabrik tipi acil 
geçici konut ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli tespitlerin yapılarak 
temin edilmesi,

Gerek Van’da kalan gerekse Van dışına giden üyelerin gittikleri illerdeki şube 
ve temsilcilik üzerinden bir dayanışma ilişkisi geliştirilmesi,

konularında gereğinin yapılması için Odalarımıza görev verilmesine,

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu ile birlikte Van’da Deprem Danışma 
Merkezi ve çok amaçlı kullanıma açık olmak üzere bina yapılması konusunda 
gerek Federasyon ile gerekse Van Belediyesi ile gerekli girişimler ve 
protokoller yapmak üzere Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,

KESK ve TTB’nin 21 Aralık 2011 tarihinde ülke genelinde gerçekleştireceği 
iş bırakma eyleminin desteklenmesine,

30 Aralık 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Azerbaycan Devlet Neft Akademisinin vermiş olduğu Diplomaların 
değerlendirmesinde, YÖK tarafından hangi lisansa denk olduğuna ilişkin 
denklik belgesi verilmeden değerlendirme ve kayıt yapılmayacağının 
YÖK’e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve Odalara bildirilmesine, 
Odalarımızca bu güne dek adı geçen okul mezunlarından kayıt yapılanların 
denklik belgelerinin incelenerek denklik belgesi sorunlu olanların Odadan 
kayıtlarının silinmesine,   

Kapatılan Elektrik İşleri Etüd İdaresi Başkanlığı’nda çalışan ve hak kaybına 
uğrayan mühendislerle ile ilgili Enerji Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde 
bulunulması ve TMMOB’nin görüşünün iletilmesine,

TMMOB 2011 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik 
Yönetmeliği bilirkişilik ücretlerinin 2012 yılı için de geçerli olmasına,

karar verildi.



3 birlik haberleri

İlki 2007 yılında düzenlenen TMMOB Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kongresi’nin üçüncüsü 31 Ekim-4 Kasım 2011 
tarihlerinde Antalya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
TMMOB adına sekreteryası Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası tarafından yürütülen ve “ortak aklın adresi” sloganıyla 
düzenlenen kongre, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
uygulamalarını gerçekleştiren meslek gruplarından CBS 
çalışanlarını, araştırmacılarını ve bu alana ilgi duyanları bir 
araya getirdi.

Afet yönetiminden tarıma, ormancılıktan arkeolojiye, 
çevresel kaynaklar ve kent yönetiminden turizme, kırsal ve 
kentsel gelişime kadar çok geniş bir yelpazede kullanılan 
coğrafi bilgi sistemlerindeki gelişmelerin değerlendirildiği 
kongre kapsamında bir de Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı 
düzenlendi.

Kongrenin açılışında sırasıyla; Düzenleme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker, HKMO Antalya Şube Başkanı 
Ali Topdemir, HKMO Yönetim Kurulu Başkanı A. Fahri 
Özten,  TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü konuştu.

Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker 
kongreyle ilgili bilgi vererek şunları söyledi: 

“CBS uygulamaları; ortak bir platformda çalışma, üretme 
ve ürünleri paylaşma olanağı sağlamanın yanı sıra bu 
çalışmalar sırasında disiplinler arası iletişimi de destekleyen 
ve güçlendiren, ortak çalışmalardır. Bu nedenle kongremizin 
sloganı ‘Ortak Aklın Adresi‘ olarak seçilmiştir. Kongremizde 
ülke genelinde farklı amaçlar için geliştirilmiş olan CBS 
uygulamaların bir araya getirilmesi hedeflenmiştir. ‘Birlikte 
Üretmek, Yönetmek ve Paylaşmak İçin‘ ana temasıyla 
düzenlenmekte olan Kongremiz ile, CBS uygulamalarının 
temel sorunlarından birini oluşturan her seviyedeki iletişime 
önemli katkılar sağlanacaktır. Bu kapsamda Kongre süresince 
farklı panellere yer verilmiştir.”

HKMO Yönetim Kurulu Başkanı A. Fahri Özten de Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Kongresi‘nin temel amaçlarından birinin 
doğa-insan ilişkisinde, doğayla birlikte yaşamayı sağlamak 
için insanlık adına katkıda bulunmak olduğunu belirterek, 
“Türkiye bir deprem ülkesidir. Ülkemizin depremsellik ve 
afet gerçeğine rağmen halen bilimi, mühendisliği ve kamu 
denetimini öne çıkaracak mevzuat düzenlemeleri eksik olup, 
havza/bölge ölçeğinde arazi kullanım planları ve kent yerleşim 
planları ya güncel değil, ya tamamlanamamış ya da planlama 
sürecinde bilimsel, teknik ve mühendislik verileri göz ardı 
edilmektedir” dedi.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin alt bileşenlerinden olan “Afet 
Bilgi Sistemleri’nin kurulmasının ve işletilmesinin önemi ve 
gerekliliğinin Van depremiyle bir kez daha ortaya çıktığını 
söyleyen Özten, “Ülkemiz açısından kaçınılmaz olan doğa 
olaylarının bilinci içerisinde; gerek afet öncesi yapılması 
gereken hazırlıklar ve alınması gereken tedbirlerdeki 
eksiklikler ve gerekse afet anı ve sonrasındaki hasar tespiti, 
kaynak paylaşımı, yönetimi ve yönlendirilmesinde yaşanan 
kaos, 21.yy ülke yöneticilerinin başarısızlığı ve sorumluluğu 
yanında ülkemizin bilgi sistem ve teknolojilerini geliştirme 
ve uygulamada büyük bir eksikliği olarak görülmelidir”  diye 
konuştu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, 
coğrafi bilgi sistemlerinin bir deprem ülkesi olan Türkiye‘deki 
önemine dikkat çekerek özetle şunları söyledi:

Coğrafi Bilgi Sistemleri, sosyo-ekonomik, politik ve kültürel 
kaynakların topyekûn yönetimi gibi karmaşık karar-destek 
analizlerinde oynadığı rolle, tüm dünya ülkelerinde etkin 
bir teknolojik araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Günümüzde uydulardan alınan yüksek hassasiyete sahip 
konum bilgileri, yine uydulardan alınan görüntülerle artık 
çok daha hızlı bir şekilde birleştirilip, veri toplama süreçleri 
de oldukça kolaylaşmıştır. Tüm bu hızlı gelişmelerle birlikte 
coğrafi bilgiler artık çok daha sağlıklı ve dinamik bir biçimde 
yönetilip, paylaşılabilmektedir.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Her türlü karar-destek faaliyetinin en önemli aracı haline 
gelen CBS, sadece teknik değil, yönetişim, sosyal ve kültürel 
alanda da birçok gelişmeyi yönlendirebilen çağımızın güçlü 
bir bilgi yönetim bakışıdır. Bu bakışın birliktelik anlayışı ile 
modellenmesi gerekmektedir.

İşte özetle tanımladığımız CBS en azından bir deprem 
bölgesi olan ülkemizde, özellikle afet yönetim sistemi için 
çok önemlidir.

Ben burada Van depreminde kaybettiğimiz canlarımız için 
hepimize baş sağlığı yaralılara acil şifalar diliyorum.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak deprem 
nedeniyle ciddi kayıplar vermiş halkımızla dayanışmak için 
depremin 2. günü Van‘a gittik. 60 kişiden oluşan heyetimizde 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri, TMMOB‘ye bağlı 
Odalarımızın Yönetim Kurulu Başkanları, akademisyenler 
ve uzmanlar vardı. 

TMMOB olarak, öncelikle bir doğa olayı olan depremin 
afete dönüşmesi nedeniyle Van halkının acılarını paylaşmak, 
Van halkı ile dayanışma duygularımızı paylaşmak için 
Van‘a gittik. Daha fazla mağduriyet yaşanmaması için 
üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek; ama aynı 
zamanda bilimin gözüyle gerçeğe ışık tutmak, yeni acılar 
yaşanmaması ve yaşananlardan ders çıkarılmasını istediğimiz 
için Van‘daydık. 

1999 depreminin ardından Türkiye‘nin deprem gerçeği 
enine boyuna tartışıldı, bilim insanları, meslek odaları ve 
duyarlı siyasetçiler söz konusu gerçeğe uygun politikaların 
geliştirilmesi ve ivedilikle hayata geçirilmesi noktasında 
kendi mecralarında sorumluları uyardı, raporlar hazırladı, 
öneriler sundu.  Bu çalışmalar dikkate alınıp acil önlem 
alınsaydı bugün bu acılar yaşanmıyor olacaktı. TMMOB ve 
bağlı odalarının sözleri siyasal iktidarlarca dinlenmiş olsaydı 
bugün, Van‘dan güzel haberler verecektik. Ama olmadı.

Ülkemiz Yerküre‘nin en etkin ve yıkıcı deprem kuşaklarından 
birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte birçok yıkıcı 
deprem yaşandığı gibi, gelecekte de yaşanacağı bilinen bir 
gerçekliktir.

Bilime ve mühendisliğe, akla ve uygarlığa aykırı olarak siyasal 
iktidarlarca uygulanan rant politikaları nedeniyle, ülkemiz 
sadece bir “deprem ülkesi” değil bir “afet ülkesi” olmuştur. 

Henüz hafızalardan silinmeyen, planlama, mimarlık-
mühendislik, yapılaşma ve denetim sisteminin tüm 
çarpıklığının somut sonuçlarından biri olan, yüzyılın afeti 
olarak da belirtilen 99 depreminden hiçbir ders alınmadığı, 
12 yıl sonra ne yazık ki Van depremi ile bir kez daha ortaya 
çıkmıştır. 

Ülkemizde 99 depreminden sonra bir arpa boyu yol alınmadığı 
bugün Van‘da ve Erciş‘te ve yöre köylerinde binaların 
yıkılmasıyla acı bir şekilde görülmüştür. 

Bu durum:

Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin 
teknik, bilimsel ve yasal ilkelerinin dışlanmasının doğal bir 
sonucudur. 

Deprem ülkesi gerçeği görmezden gelinerek “yapı 
denetimi” “risk-afet-sakınım planlaması”nın içi boş 
popülist yaklaşımlarla siyasi malzemeye dönüştürülmesinin 
sonucudur. 

En son 648 sayılı KHK ile getirilen, onlarca yasal düzenlemeyle 
ülke geneline yayılan, adeta geçerli sistem haline getirilen 
kaçak yapılaşmayı özendiren “af”ta ısrar etmenin bir 
sonucudur. Üstüne üstlük, söz konusu Kararname ile Yapı 
Denetim Kanunu‘nda yapılan değişiklikle ülkemizdeki tüm 
köylerin yanı sıra, belediyelerin yaklaşık olarak % 70`ini 
oluşturan, nüfusu 5000 kişinin altındaki belediyelerin 
sınırları içinde ve mücavir alanlarındaki yapılaşmalar da yapı 
denetim sistemi dışına çıkarılmıştır. Kırsal alanda, köylerde 
plansız ruhsatsız, mühendislik hizmeti almamış yapılaşmanın 
kapısı ardına kadar açılmıştır. 

Bu durum;

Sosyal devletten ve toplum yararı ilkesinden vazgeçilmesinin 
sonucudur. 

İzlenen günlük politikalarla doğa olaylarının tamamını afet 
olarak adlandıran, sonuçlarını da kadere bağlayan, aklın ve 
bilimin gerekliliklerini yok sayan anlayışın bir sonucudur. 

Üretimden vazgeçen, ekonomiyi arazi rantına teslim eden 
anlayışın sonucudur.

Deprem gerçeğini İstanbul üstünde sanallaştıran, Anadolu‘yu 
görmeyen anlayışın bir sonucudur.

Bu iktidarın 9 yıldır, depremin tehlike ve risk büyüklüğüyle 
orantılı politikalar ve programlar geliştirme iradesinden 
yoksunluğunun bir sonucudur

Deprem hasar, zarar ve can kayıplarının azaltılmasının tek 
yolunun, mühendis, mimar ve şehir plancılarının ortak katkı 
ve çabalarıyla depreme dayanıklı yerleşim alanları ve yapılar 
tasarlamak ve üretmek olduğu bilinmelidir. Bunun için, 
deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak çalışmalarda 
kamu yararı ve ülke çıkarı bağlamında ulusal bir deprem 
politikası belirlenerek ciddi programlar oluşturulmalı ve 
daha da önemlisi bunlar yaşama geçirilmelidir.

Afet yönetimi sadece afet sonrası krizi yönetmenin ötesinde, 
afet öncesi zarar azaltmaya yönelik risk yönetimini de esas 
alınmalıdır.

İşte CBS en azından bu nedenle, “Deprem” için afet yönetim 
sistemi açısından bu ülke için çok önemlidir. 
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TMMOB 8. Enerji Sempozyumu Elektrik Mühendisleri Odası 
yürütücülülüğünde 17-19 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul 
Kültür Üniversitesi’nde gerçekleşti. Bu yıl ilk kez uluslararası 
olarak “Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye” ana başlığı 
ile düzenlenen sempozyumun açılışında Düzenleme Kurulu 
Başkanı Gazi İpek, İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Dündar, 
Dünya Mühendislik Örgütleri Federasyonu (WFEO) İkinci 
Başkanı Marwan Abdelhamid, EMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Cengiz Göltaş, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı 
konuştu. 

Açılış konuşmalarının ardından WFEO Başkanı Adel Al-
Kharafi ve İkinci Başkanı Marwan Abdelhamid ile TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve EMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş karşılıklı birbirlerine plaket 
takdim ettiler. 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Gazi İpek, sempozyum 
hazırlıkları ve sempozyum programı hakkında katılımcıları 
bilgilendirdi. İpek, enerji sempozyumlarında dönemin enerji 
politikalarının değerlendirilmesinin ve çözüm yollarının 
tartışılmasının amaçlandığını kaydetti. Bu sempozyumda, 
2008 ekonomik krizinin yol açtığı siyasi ve toplumsal sonuçlar 
ve enerji politikalarına etkilerini ele almayı hedeflendiğini 
kaydeden İpek, bu nedenle sempozyumun uluslararası bir 
nitelikte düzenlendiğini kaydetti. Üç gün sürecek olan 

sempozyumda, 13 oturum ve 3 panel düzenleneceği bilgisini 
veren İpek, 13 oturumda toplam 40 bildiri sunulacağını 
bildirdi. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Dursun Koçer 
adına İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Durmuş Dündar, üniversitenin kuruluşunun 15. yılını 
yaşadığını belirterek, enerjinin ekonomi ve ulusal güvenliği 
doğrudan ilgilendiren yaşamsal bir olgu olduğuna dikkat 
çekerek, enerjinin zamanında, kesintisiz, ucuz ve kaliteli 
sağlanabilmesinin ayrımsız tüm insanlar için su, hava kadar 
gerekli temel bir hak olduğunu vurguladı. 

WFEO İkinci Başkanı Marwan Abdelhamid, örgüt başkanı ile 
birlikte bu etkinliğe katıldıklarını, çünkü TMMOB‘ye odalar 
aracılığıyla verdikleri tam desteği göstermek istediklerini 
söyledi. WFEO’nun enerji alanına yönelik perspektifini 
anlatan Abdelhamid, pahalı enerji kaynağı kullanımına karşı 
farklı enerji karışımlarına ilişkin uzun zamandır tartışmaların 
sürdürüldüğünü, seçeneklerin çok olduğunu, ancak bu 
seçenekler arasında rüzgar ve güneşin en mantıklı ve en 
sürdürülebilir çözümleri sağladığını savundu. Gelişmekte olan 
ülkelerin nükleer enerjiye yöneliminin hem yüksek maliyet 
hem de teknolojik açıdan tercih edilebilir olmadığını anlatan 
Abdelhamid, potansiyel nehir yataklarının pek çok ülkeden 
geçiyor olmasının başka bir sorun oluşturduğunu, kömür 
kullanımının da engellenmesi gerektiğini savundu. 

TMMOB 8. ENERJİ SEMPOZYUMU’NDA 

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI TARTIŞILDI
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EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, üç gün 
boyunca enerji gibi son derece önemli bir alanda ülkemiz ve 
dünyada yaşanan gelişmelerin tartışılacağına dikkat çekerek, 
“TMMOB‘nin 15 yılı aşkın bir süredir enerji sempozyumları ile 
kurumsal bir düzeye getirdiği bu kürsü, bir yandan demokratik 
ve çok sesli yanı olmasıyla, diğer yandan ise üretim ve 
kalkınma stratejilerinde bilim ve teknolojiyi toplumsal yarar 
ekseninde ele almasıyla son derece önemli ve değerli bir kürsü 
olagelmiştir” diye konuştu. 

Sempozyumda yapılan tartışmaların ve ortaya çıkan görüşlerin 
enerji politikalarını oluşturanlar tarafından dikkatle 
değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Göltaş, “Bugün 
gerek dünyada gerekse ülkemizde enerji politikalarının 
belirlenmesinde kimin hangi gerekçeyle ne önerdiğini 
dinlemenin ve anlamanın, her zamankinden daha önemli 
hale geldiği bir dönemden geçiyoruz” dedi. 

Yakın zamanda yurtiçinde ve yurtdışında bir dizi önemli 
gelişme yaşandığına dikkat çeken Göltaş, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 

“Bunlardan ilki daha bir hafta önce 9 Kasım 2011 tarihinde 
yayınlanan ve içerisinde çok çarpıcı ifadeler bulunan 
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Dünya Enerji Görünümü 
2011 Raporu idi. Sempozyum çalışmaları içerisinde de 
tartışmalara konu olacağına inandığım bu rapora göre 
deyim yerindeyse ‘dünyanın bir yol ayrımına geldiği ve artık 
hep birlikte bir karar verme arifesinde‘ olduğumuzdan söz 
ediliyor. 

Raporda; ‘Dünyanın geniş kapsamlı sonuçlara yol açacak 
sürdürülemez enerji geleceği ile kendisini kilitlediği‘ vurgusu 
yapılarak, enerji politikalarında cesur önlemler alınmadığı 
takdirde, dünyanın güvenli ve etkili olmayan, yüksek 
karbon içeren enerji üretimi karşısında önümüzdeki 25 yıl 
içinde, hava sıcaklığında meydana gelecek 3,5 derece artış 
sonucunda dünyadaki canlı türlerinin yüzde 40 ile yüzde 70 
arasındaki bölümünün nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 
kalacağından söz edilmekte. 

Böylesine çarpıcı bir değerlendirmenin OECD bünyesinde 
faaliyet gösteren bir enerji ajansı tarafından yapılıyor olması, 
gezegeni enerji kaynaklarını kontrol etmek adına açlık ve 
savaşlara sürüklemekten çekinmeyen ve eşitsiz tüketim 
felsefesinin nimetlerini, yani dünya varlıklarını sonuna kadar 
kullanan dünyanın zenginleri tarafından oluşturulmuş bir 
kurum tarafından ifade ediliyor olması ayrı bir traji komik 
durum oluşturuyor aslında. Demek ki, başta enerji kaynakları 
olmak üzere hemen her şeyi piyasa, kar ve müşteri ekseninde 
görenler için de artık kral çıplak ya da kara görünmüş 
durumda.

Esas olarak bu noktada, uluslararası bir sempozyum 
kapsamında, bugün yeni ve farklı bir şeyler söylemenin, tam 
da ezberi bozmanın zamanıdır diye düşünüyorum. Artık 
birçoğumuzun kanıksar hale geldiği mevcut kaynakların 

ne durumda olduğu ve ne oranda kullanıldığına ait bilgiler, 
ya da kuru üretim ve tüketim istatistiklerine dair onlarca 
yüzlerce rakam ile dünyada ne barış ne de adil bir bölüşüm 
sağlanamamıştır. 

Bugün tam tersine Uluslararası Enerji Ajansı‘nın da, Birleşmiş 
Milletlere ait birçok kurumun kalkınma, sanayileşme ve 
insani gelişim raporlarında da söz edilenlere ait gerçek şudur. 
İkinci Dünya Savaşı‘ndan bu yana geçen 65 yıl ‘sürdürülebilir 
kalkınma‘ denilen kavramın dünyanın zengin egemen 
azınlığının kendi arasında geliştirdikleri bir iç hukuk olmasının 
dışında bir karşılığı yoktur.”

Bugün gerek Türkiye, gerekse tüm dünyada “sihirli bir reçete” 
olarak sunulan liberal piyasanın, onların deyimiyle artık 
“müşteri”  bulmamakta olduğunu ifade eden Göltaş, “Halen 
bu duruma en çarpıcı örneği ise artık sadece Avrupa‘nın 
gelişmiş ülkelerindeki yaşanan finans krizleri ile oluşan halk 
tepkilerinde, ya da Asya ve Afrika‘nın açlık ve yoksulluk 
ile kendi kaderlerine terk edilmiş insanlarının başlarını 
kaldırması ile değil, finans kapital zorbanın merkezinde yani 
Wall Street‘te sokağa çıkan insanların adalet ve insanca yaşam 
taleplerinde görüyoruz” dedi.

Kalkınma meselesinin belki de işin “püf noktası” olduğunu 
söyleyen Cengiz Göltaş, enerji konusunda yapılan hemen her 
etkinlikte kalkınma, gelişme ya da ilerleme konusuna özel bir 
vurgu yapıldığını anımsattı. Göltaş, günümüzde tüm dünyanın 
enerji politikalarının merkezine sürekli kalkınma ve gelişme 
döngüsü konularak  hareket etmesini de “en yaygın efsane” 
olarak nitelendirdi. Göltaş, bu durumu şöyle değerlendirdi:

“Oysa ki, kapitalist küreselleşme çağında, egemenlik ilişkisini 
sürdüren bir avuç ülkenin içinde bulunduğu tüm gelişmiş 
standartlara, dünyanın geri kalanını sömürgeleştirdiği, beşeri 
ve doğal kaynaklarını yağmaladığı ve kültürlerini talan ettiği 
koşullarda geldiğini görmemek ve bir gün tüm ülkelerin aynı 
zenginlik içerisinde tüketim kervanına katılacaklarını ileri 
sürmek kapitalizmin işleyiş yasalarını anlamayanlar için tam 
bir zihinsel bulanıklık yaratmak anlamına gelmektedir.”

TMMOB‘nin söylemlerinin ve değerlendirmelerinin, siyasal 
iktidarları ve küresel sermayenin sözcülüğünü üstlenen 
kesimleri rahatsız ettiğine dikkat çeken Göltaş, şöyle 
konuştu: 

“Hatta bu rahatsızlıklar çıkar ilişkilerine ayak bağı olmak ile, 
hukuksal mücadelemiz ‘Oda terörü‘ uygulamak ile ve en çok 
da üstümüze vazife olmayan işlerle uğraşmak, tırnak içinde 
siyaset yapmak ile suçlandı. Bizler KHK ile sesimiz kıstırılmaya 
çalışılsa da bundan sonra da bilim ve aklı toplumsal fayda ile 
buluşturmaya, sözümüzü bu ülkenin en geniş çalışan ve üreten 
kesimleri ile buluşturmaya devam edeceğiz. 

Aslında söylediklerimiz son derece sade ve anlaşılır şeyler. 
EMO olarak enerji politikalarında son 25 yıl içerisinde yapılan 
tercihler ve sonuçlarını tarihsel, sosyal ve siyasal bir bütünlük 
içinde görmeye ve sorgulamaya çalışıyoruz. 
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Ancak böyle bir sorgulama ile enerji sektöründe yaşanan 
neoliberal piyasa ekonomisinin yarattığı bir sonuç olarak, 
kurulu gücümüzün neden yüzde 65‘inin fosil yakıtların 
tüketildiği termik santrallerden oluştuğunu, yine bu yüzde 
65‘lik termik gücün yüzde 17‘lik yerli linyit santraller dışında 
kalan yaklaşık yüzde 50‘sinin başta doğalgaz olmak üzere 
ithal kaynaklar ile elektrik üretimine yönlendirildiğini, bu 
amaçla 1990 yılında 3 milyar 246 milyon metre küp olan 
doğalgaz ithalatının 2010 yılında hangi mantıkla 33 milyar 
247 milyon metreküpe çıktığını ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası 
Yasası ile ülkemiz elektrik enerjisinin ucuz, sürekli, çevreye 
uyumlu ve güvenilir hale getirilip getirilmediğini, sektörde 
yaşanan serbestleştirme, özelleştirme süreçlerinin gerek 
sektörde çalışanların iş ve istihdamında, gerekse mevcut 
talep artışına uygun yeni yatırımların planlanması ve hayata 
geçirilmesinde ne tür olanaklar sağlayıp sağlamadığını, yerli 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim içindeki payının 
bu yapısal dönüşümle ne oranda değerlendirilebildiğini, 
nükleer santral kurma çalışmalarının hangi teknik, sosyal ve 
hukuksal zemine dayandırıldığını, enerjinin etkin ve verimli 
kullanılmasının hangi bütünlük içinde ele alındığını ve son 
yapılan düzenlemeler ile aynı gün yayımlanan iki KHK`den 
biriyle Elektrik İşleri Etüt İdaresi`nin hangi ihtiyaçtan dolayı 
kapatıldığı ve sonra ne düşünülerek kapatılan bir kurum için 
yönetmelik yayınlandığını, enerji dağıtım özelleştirmeleri 
ile birçok bölgede oluşan belirsizlikler ile hangi toplumsal 
faydanın sağlandığını öğrenmeye çalışmak siyaset yapmak ise, 
TMMOB ve EMO siyaset yapmayı tüm kadrolarıyla layıkıyla 
bundan böyle de sürdürecektir.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
birliğin amaç ve görevleri hakkında bilgi vererek başladığı 
konuşmasında, ülkenin enerji alanındaki durumuna ilişkin 
şu bilgileri verdi: 

“Türkiye‘nin  1990-2011 döneminde enerji talep, üretim, 
ithalat ve ihracatının gelişimi ile ilgili veriler incelendiğinde; 
1990‘dan bu yana, dışa bağımlılığın hızla arttığını görmekteyiz. 
1990‘da  yüzde 48.1 olan talebin yerli üretimle karşılanma 
oranı, 2008‘de yüzde 27.2‘ye düşmüştür. Son dönemlerde 
izlenen politikaların sürdürülmesi halinde; birincil enerji 
tüketiminde dörtte üç oranında dışa bağımlığının devam 
edeceği ve daha da artacağını  söylemek mümkündür. 

Yerli kaynaklardan üretilen enerji miktarındaki artışlar  çok 
sınırlı olduğu  için hızla artan enerji talebi karşılanamamaktadır. 
1990‘da 28.500 bintep olan net enerji ithalatının 2011‘de 
82.700 bintep‘e ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Birincil enerji tüketimi içinde ilk üç sırada yer alan ve 
neredeyse tamamına yakın bir bölümü ithal edilen ve petrol, 
doğalgaz ve taşkömürü için ödenen ithalat bedeli 2000‘de 
9.398 milyar dolarken; ithalat  faturası 2010‘da 38.462 milyar 
dolara yükselmiştir. Toplam ithalatın dörtte birine ulaşan 
enerji girdileri ithalatı, dış ticaret açığının da en önemli 
etkenlerindendir.

Öte yandan, ülkemizde 1980‘lerden bu yana izlenen ve son 
yıllarda en üst düzeye varan özelleştirme-piyasalaştırma 
faaliyetlerinin en yoğun olarak uygulandığı alanlardan biri 
enerji sektörü olmuştur. Özellikle elektrik üretimi alanında; 
kamunun yeni yatırım yapması önlenmiş, yatırımların 
tamamen özel sektör eliyle yapılması esası benimsenmiş ve 
uygulanmıştır.

Yirmi elektrik dağıtım şirketinden onbiri özelleştirilmiştir. 
Kalan dokuz şirketin devirleri ise, özelleştirme ihalelerinde 
en yüksek teklifi veren şirketlerin taahhütlerini yerine 
getirmemeleri sonucu sonuçlanmamıştır.

Elektrik üretiminde, toplam kurulu gücün yüzde 48.32‘si 
oranında olan EÜAŞ‘ın 24.461,18 MW‘lık kurulu gücünün, 
13.320 MW‘lik bölümünün, dört santralın tek başına, diğer 
bazı santrallerin ise beş ayrı grup halinde özelleştirilmesi söz 
konusudur.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Soğancı, elektrik üretimi, 
toptan satışı ve dağıtımında, rekabet getirileceği gerekçesiyle 
kamu varlığı özelleştirmeler eliyle yok edilirken, dağıtımda 
tek bir özel sektör şirketler grubunun, sektörün yüzde 
30’unu kontrol altında tutabilmesinin rekabet hukukuna 
uygun görülebildiğine dikkat çekti. Belli başlı birkaç grubun 
sadece elektrik dağıtımında değil, üretimi ve toptan satış 
alanlarında da faaliyet göstererek yatay ve dikey bütünleşme 
ile hakimiyetlerini perçinlediğine işaret eden Soğancı, “Kamu 
tekeli yerini hızla az sayıda özel tekele bırakmaktadır. Ulusötesi 
enerji şirketlerinin birçoğu Türkiye‘de faaliyete başlamış 
olup, faal özel sektör şirketleriyle birleşmeler, devralmalar 
da gündemdedir” uyarısında bulundu. Mehmet Soğancı,  
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mevcut kurulu gücün dörtte  birine yakın 12 546.17 MW  
kapasitesindeki  21 adet ithal kömüre dayalı elektrik üretim 
santrali yatırımlarının özel sektör eliyle lisans başvuruları 
ise;  başvuru, inceleme-değerlendirme ve uygun bulma 
aşamasındadır. Bu santralların da lisans almasıyla, yatırımları 
sürenlerle birlikte, ithal kömüre dayalı santrallerin yaratacağı 
ilave kapasite 17 448.77 MW‘ye ulaşacaktır. Başka bir deyişle 
mevcut Türkiye kurulu gücünün üçte birinden fazla güçte yeni 
ithal kömür santrali kurulması söz konusudur.

Doğalgazda  durum  daha vahimdir. Lisans alıp, yatırımları 
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süren santralların kurulu gücü  8549.10 MW‘dir. Başvuru, 
inceleme-değerlendirme ve uygun bulma aşamasındaki  
santralların kurulu gücü ise 25740.06 MW‘dir. Bu santralların 
da lisans alması durumunda, lisans alıp yatırımı sürenlerle  
birlikte toplam 34309.16 MW kapasite ile bugünkü toplam 
kurulu gücün  üçte ikisi kadar, ilave doğalgaz santrali 
kurulacaktır. Bu santrallerin gereksineceği yıllık  gaz ihtiyacı 
ise yaklaşık 40 milyar metreküpü aşmaktadır. Bu durumda 
kurulması öngörülen yeni doğalgaz yakıtlı elektrik üretim 
santrallarının gaz ihtiyaçlarının, hangi ülkeden, hangi 
anlaşmalarla, hangi boru hatlarıyla ve hangi yatırımlarla 
karşılanacağı ise merak konusudur.

Yeni ithal kömür ve doğal gaz santrallerinin yaratacağı  
51757.93 MW kapasite ile mevcut  toplam kurulu güç  kadar, 
yeni ithal doğal gaz ve kömür yakıtlı santral tesis edilmiş 
olacaktır. ETKB ve EPDK‘nın sorumlu olduğu bu tablo, 
Türkiye‘nin genel olarak dışa bağımlılığını, özel olarak elektrik 
üretimindeki dışa bağımlığını daha da perçinleyecektir.

Bu bilgiler, ETKB‘nin strateji belgelerinde yer alan, ‘elektrik 
üretiminde doğalgazın payını yüzde 30‘un altına düşürme‘ 
hedefinin maalesef boş bir hayal olarak kalacağını ortaya 
koymaktadır.”

Enerjide dışa bağımlılığın arz güvenliğini ve ülkenin ekonomik 
ve sınaî geleceğini riske sokan önemli bir etken olduğunu, 
dışa bağımlılığı azaltmak için yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynakları potansiyelimizin mevcut olduğunu anımsatan 
Soğancı, “Hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, güneş, yerli linyit 
ve biyogaz potansiyeli olarak toplam 767 milyar kWh yıllık 
elektrik üretim kapasitesi değerlendirmeyi beklemektedir” 
dedi. Ancak Soğancı, Türkiye‘de son yıllarda uygulanan, 
dileyenin dilediği yerde, dilediği kaynak veya yakıtla, 
dilediği teknolojiyle, dilediği zaman aralığında, yeterli 
denetim olmaksızın enerji yatırımı yapmasından vazgeçilmesi 
gerektiğinin de altını çizdi. Soğancı şöyle konuştu:

“Bu kaynakları, yerli mühendislik, yerli işgücü, yerli 
müteahhitlik ve yerli makine ekipman kullanımını öngören, 
yatırım yapılacak yörenin insanıyla, doğasıyla, çevreyle barışık, 
çevreye olumsuz etkileri asgariye indirilmiş olarak, belirli 
planlar çerçevesinde, kısa, orta ve uzun vadeli programlar 
dahilinde değerlendirmek gerekir. Kuşkusuz tüm bu çalışmalar, 
akşamdan sabaha sonuçlanabilecek işler değildir. Kısa, orta 
ve uzun vadeli planlamalarla ve bu planları gerçekleştirmeye 
yönelik uygulamalarla, bu kapasiteyi azami yerli katkıyla 
değerlendirmek mümkündür.”

Mehmet Soğancı, enerjinin çağdaş bir insan hakkı olduğunu 
TMMOB‘nin bugüne kadar sürekli söylediğini anımsatarak, 
“Bu nedenle, enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, 
sürekli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde sunulması 

temel bir enerji politikası olmalıdır” diye konuştu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Soğancı, konuşmasında 
AKP‘nin çıkardığı kanun hükmünde kararnamelere de 
değindi. Soğancı devam etti:

“AKP‘nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana Türkiye, 
neoliberalizmin yönlendirdiği hızlı bir değişim sürecine girdi. 
AKP‘nin her seçimde oylarını artırarak yeniden iktidara 
gelmesi ile bu dönüşüm kendi ifadeleriyle ‘çıraklıktan 
kalfalığa, kalfalıktan ustalığa‘ hızlanarak sürdü. Türkiye‘yi 
ekonomiden siyasete, toplumsal yaşamdan kamu yönetimine 
yeniden yapılandırma politikalarıyla hayatın tüm alanları 
-insanın, doğanın ve emeğin aleyhine- kapitalizmin 
gereklerine göre şekillendirildi. 

Tek başına iktidar olan, Meclis‘ten her istediği düzenlemeyi 
çıkarabilen, ülkeyi torba yasalarla yönetme anlayışını getiren 
AKP‘ye bu da yetmemiş olmalı ki ve genel seçimlere 2 ay 
kala, Meclis‘i devre dışı bırakan, hükümete 6 aylık Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi veren Yasa, 
TBMM‘nin 6 Nisan 2011 tarihli oturumunda kabul edildi. 

AKP, Yetki Kanunu‘yla 6 aylık dönemde 35 adet Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) çıkararak, bakanlıklar kurdu, 
kapattı; Devlet Planlama Teşkilatı‘nı, Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi‘ni, Milli Prodüktivite Merkezi‘ni lağvetti. Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde de önemli değişikliklere 
gidildi. Kapattığı EİE için ertesi gün yönetmelik yayımladı. 
Böyle şaka gibi olaylar yaşandı.

ETKB bünyesinde 3‘ü yeni olmak üzere, 8 ana hizmet birimi 
tanımlanırken, yeni birimlerden biri de Nükleer Enerji Proje 
Uygulama Dairesi Başkanlığı oldu. Görülüyor ki, AKP 
tüm dünyada nükleer enerjiden vazgeçilirken, Türkiye‘yi 
uluslararası sermayenin ‘nükleer çöplüğü‘ yapmakta 
kararlı.

Kamu yönetimi baştan aşağı yeniden şekillendirilirken meslek 
alanlarımız, mesleğimiz ve Örgütümüz üzerine planlanan 
değişikliklere ilişkin yasal zeminin oluşturulmasının da ilk 
adımları atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde 
kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘nün görev 
tanımlamasından anlıyoruz ki, AKP TMMOB‘nin yetki 
alanlarına müdahale etmeye hazırlanıyor. 

Çıkarılan tüm KHK‘ları alt alta yazdığımızda Türkiye‘nin 
yeni dünya düzenine eklemlenip, emperyalizme bağımlı 
hale getirilmesi için kamu yönetiminin nasıl yeniden 
düzenlendiğini görebiliyoruz.

Bu tablo bizlere bir kez daha nasıl zorlu bir süreçten 
geçtiğimizi ve mücadelemizi birleştirerek sürdürmemiz 
gerektiğini gösteriyor. Önümüzdeki süreç mesleğimiz ve 
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına 
Makina Mühendisleri Odası (MMO) sekreteryalığında düzenlenen 
TMMOB Sanayi Kongrelerinin on sekizincisi 16-17 Aralık 2011 
tarihlerinde, Ankara’da Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Ana teması “Bölgesel Kalkınma Öncelikli İstihdam 
Odaklı Sanayileşme” olarak belirlenen Sanayi Kongresi 2011‘in 
açılış konuşmaları MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
tarafından yapıldı. Kongreye birçok mühendis, tanınmış iktisatçı-
sosyal bilimci ve uzman konuşmacı olarak katıldı. 

Prof. Dr. Korkut Boratav tarafından Dünya ve Türkiye 
ekonomisinin genel değerlendirilmesinin yapıldığı oturumla 
başlayan kongre, Sanayide Politikalar ve Değişimler, Sanayide 
Teknoloji, Enerji ve Çevre, Türkiye Sanayinde Bölgesel Eşitsizlik 
ve Kalkınma Önceliği oturumları ile sürdü. Gemi, Maden, Ziraat 
ve Gıda M. Odaları tarafından “İstihdamı Yoğun Sektörler: Gemi 
Sanayi, Madencilik Tarım ve Gıda Alan Araştırması”nın sunumu 
ile ilk günkü program tamamlandı.

Kongrenin ikinci gününde;  Sanayide İş Güvenliği ve İstihdam 
Sorunları, Sanayide Mühendisler ve Mesleki Eğitim, Sanayide 
Finansman, Yabancı Sermaye, Kamu ve Özel Sektör Yatırımları, 
Günümüz Sanayileşme Politikası ve Alternatif Öneriler oturumları 
gerçekleşti. “Forum: Tartışmalar-Değerlendirme” oturumunda 
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu‘nun kongre değerlendirmesi ve taslak 
sonuç bildirisi üzerine tartışmalar ile kongre sonuçlandı. 

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar kongrenin 
açılışında özetle şunları söyledi:  

Bu kongremiz, “Bölgesel Kalkınma Öncelikli, İstihdam Odaklı 
Sanayileşme” ana temasıyla önceki Sanayi Kongrelerinin 
derinleştirilmiş bir devamı niteliğindedir ve Türkiye‘nin 

önüne ciddi seçenek ve öneriler demeti sunacaktır. 

Geçen Sanayi Kongresinden bu yana ülkemizde ekonomi, 
sanayi ve istihdam politikalarını etkileyen önemli gelişmeler 
yaşandı. Bu gelişmelerin başlıcalarını ekonomik bunalımın 
yapısal düzeyde derinleşmesi, Orta Vadeli Programlar, 
torba yasalarla yapılan düzenlemeler ve kamu yönetimini, 
sanayi ve kalkınma politikaları ile ülke imarını, yapı, kent, 
eğitim, sağlık, tarım, enerji, su, çevre ve koruma alanları ile 
TMMOB mevzuatını düzenlemeye yönelik Kanun Hükmünde 
Kararnameler olarak sıralamak mümkündür. 

Kısaca belirttiğim bu hususlar ile sendikal alanı zayıflatıcı 
girişimler, güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması, 
büyük ölçekli sanayinin serbestleştirme ve özelleştirmelerle 
tasfiyesi iç içe geçmiş bir ekonomi politika bütünlüğüne işaret 
etmektedir. 

Bu politikalar 1980 sonrasında gündeme gelen devletin 
ekonomideki rolünün sermaye lehine küçültülmesi, sanayiye 
yönelik sübvansiyonların büyük ölçüde kaldırılması, büyük 
ölçekli sanayi kuruluşlarının özelleştirilmesi, sabit sermaye 
yatırımlarında gerileme yaşanması, Gümrük Birliği hedefleri 
doğrultusunda tüm sektörlerde korumacılığın asgariye 
indirilmesi, sanayinin emperyalizmin egemenliğindeki küresel 
rekabette dışa bağımlı fason üretime yönelik bir yapıya 
büründürülerek zayıflatılması, ithalata bağımlı ihracat olgusu 
ve yabancı sermaye ile rantiye lehine olan finansal hareketliliğin 
üretim, yatırım, istihdam ve kalkınma gerekliliklerinin önüne 
geçmesi ile bir bütünlük arz etmektedir.

Bu yöndeki IMF, Dünya Bankası, Gümrük Birliği, Avrupa 
Birliği, Dünya Ticaret Örgütü tarafından belirlenen politikalar 
Türkiye sanayisini kötürüm kılmıştır. Sanayide taşeronlaşma 
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oranı artmış, kalite-maliyet optimizasyonu gerçekleşememiştir. 
Her alanda özelleştirme, kuralsızlaştırma, ticarileştirme ile dışa 
bağımlı yapı pekişmiş,. KOBİ‘lerin önemli bir kısmı pazardan 
çekilmiş ya da işlevsizleştirilmiştir. 

Sanayide küresel rekabeti ön plana çıkaran yöntem ve 
modeller, yeni uygulamaları da gündeme getirmiştir. Esnek 
üretim, “yalın üretim”, “toplam kalite yönetimi”, “zamanında 
üretim” ve benzeri kavramlar ile rekabeti körükleyen bir 
ortam yaratılmakta ve kârın azamileştirilmesi, ücretlerin 
düşürülmesi, işgücü istihdamının azaltılması ve buna koşut 
olarak mühendisin işlev ve iradesi minimize edilmektedir. Bu 
politikalarla sanayide ve kamuda nitelikli personel yetersizliği 
yaygınlaşmaktadır.

Türkiye ekonomisi istihdam, yatırım, üretim, ihracat ve 
ithalatın yapısı, teknoloji düzeyi, dış talep bağımlılığı, sermaye 
hareketlerinin serbest giriş-çıkışı ve aşırı borçlanma ile bir 
hayli örselenmiş durumdadır. 

1980‘den 2010‘a sanayide teknolojiye göre yoğunlaşma 
oranları; emek yoğun ve  ölçek yoğun sanayilerde gerilemiş, 
yalnızca kaynak yoğun sanayilerde yükseliş olmuştur. 

Bütün “büyüme” söylemlerine karşın gerçekleşen ve 
öngörülen büyüme oranlarıyla birlikte Türkiye‘nin 2008-2013 
dönemi ortalama büyüme oranı % 2,4 olacaktır. Büyüme sabit 
sermaye yatırımlarına dayandırılmadığı müddetçe, gerçek 
bir büyümeden söz etmek olanaksızdır. Kamu artık üretken 
olmayan, katma-değer yaratmayan ve istihdamı öngörmeyen 
yatırımları yapmakta, bölgesel kalkınma projelerine 
girmemektedir. Mevcut “büyüme” olgusu, ekonominin sanayi 
ve tarımsal üretime ve yatırımlara dayandırılması yerine 
sıcak para akımına bağlı mali aracılık hizmetleri, ulaştırma, 
depolama, haberleşme ile toptan ve perakende ticarete 
dayalıdır. 

Ayrıca büyüme ile sanayileşme-kalkınma-istihdam-gelir 
dağılımı ve verimlilik ile istihdam arasındaki bağlar da 
tamamen kopmuş durumdadır. Verimlilik ile amaçlanan, 
gerçekte, birim üretimde daha az emeğin kullanılmasıdır. 

Ulusal gelirde dünya 17.‘si olan Türkiye kişi başına düşen 
gelirde ise 57. sıradadır ve kişi başına gelirin dağılımında, 
bölüşüm politikalarında ibre mutlak bir şekilde sermaye 
güçlerinin lehinedir. 

Özetle Türkiye, uluslararası dalgalanmalar dışında da yapısal 
olarak ciddi bir bunalım ve kırılganlık içindedir. 

Acı bir gerçeğimize daha değinmek istiyorum. On yıllardır 
uygulanan yanlış bölgesel politikalar ile bölgesel eşitsizlik 
farkları arasındaki açı çok genişlemiştir. Bugünkü bölgesel 
ekonomik, politik ve sosyal tablonun bu gerçeklerle de yakın 
bağları bulunmaktadır.

Bölgesel dengesizlik, eşitsizlik olguları yatırımların bölgelere 
dağılımından açıkça görülebilmektedir. Örneğin Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri 2010 yılında teşvikli 
yatırımların % 8,9‘unu, Karadeniz bölgesi % 8,6‘sını ve her 
üç bölge toplamı yatırımların % 17,5‘unu alırken, diğer dört 
bölge % 78,2‘ini almıştır.  

Gerçek bir bölgesel planlama ve bölgesel kalkınma politikası 
yoktur. Konu Bölge Kalkınma Ajansları üzerinden uluslararası 
sermayeye olanak tanınmasına havale edilmiştir. Esnek 
yönetim ve serbest yerel dinamikler anlayışına dayandırılan 
“bölgesel kalkınma” yaklaşımı, kamu öncülüğündeki ulusal/
merkezi-bölgesel kalkınma perspektifini dışlamaktadır. 

Belirli bir refah seviyesinin tutturulması, sektörel önceliklerin 
başarıyla gerçekleştirilmesi, bölgesel dengesizliklerin 
giderilmesi, işsizlik sorununun çözülmesi gibi temel 
parametreler, mevcut sanayi politikası ve topluma yutturulmaya 
çalışılan yaldızlı “strateji” yaklaşımlarının tamamen dışında 
bırakılmıştır. 

Üretim süreçlerinde mutlaka gerekli olan insan emeğini 
değersizleştiren üretim ve sanayi politikalarını önleyici tedbirler 
ile kamusal merkezi bir planlama ve denetim gerekmektedir. 
Emeği, mühendisliği, bilimi, tekniği, sanayileşmeyi toplumsal 
refah amacına doğru yönlendirmek gereklidir. Kapitalizmin 
azami kâr hırsı uğruna her krizde yıkıma uğratılan üretici 
güçler ve insan potansiyelini gözden çıkarma yönelimine 
karşı durmalıyız. Unutmamalıyız ki emeğin varoluşu insanın 
varoluşudur. Bu varoluş biçimi korunmalı, insanca kılınmalı 
ve geliştirilerek geleceğe aktarılmalıdır. 

Üretim, istihdam, ihracat, ithalat, gelir ve servet vergisi, 
finansal gelirler, işsizlik sigortası fonunun kullanımı, döviz 
kuru ve sermaye hareketleri alanlarında Türkiye‘nin çok 
radikal adımlar atması gerekmektedir. 

Söz konusu bunalım, işsizlik ve yoksulluk üreten gerçeklere 
karşı, ülke kaynaklarının seferber edilmesinden başlayarak 
ekonomik, sosyal, kültürel, bölgesel ve ulusal bir kalkınma 
vizyonunun oluşturulması gerekmektedir. 

Uluslararası konjonktür, Türkiye‘nin emperyalizme bağımlılık 
gerçeğine karşın, bu açıdan uygundur. Zira kriz ile birlikte 
ulusal ekonominin tüm sektörlerinin yeniden planlanması, 
yeni paradigmalar ve yaklaşımlar oluşması için arayışlar söz 
konusudur ve hatta buna krizden önce başlayan ülkeler bile 
vardır. 

Emperyalizmden  bağımsız siyasi bir iradeye; planlama, 
sanayileşme ve kalkınmada halkçı, toplumcu bir yaklaşım 
ve modele gereksinim bulunmaktadır. Bu yönde Türkiye‘nin 
önünde tek seçenek bulunmaktadır. Bütün dış ilişkilerini 
gözden geçirerek, bağımsızlığı benimsemek; planlı bir 
kalkınma ve istihdam odaklı sanayileşmeden, etkin ve yatırım 
kararları ile bütünleşmiş, mühendisten, bilim, Ar-Ge ve 
teknolojik gelişmeden yana, kendi kaynak ve-birikimlerine 
dayalı bir ülke ve ekonomi yaratmak. Bu pekâlâ olanaklıdır. 

Bugün burada buluşan, sömürü iktisadına teslim olmayan 
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Türkiye‘nin yüz akı iktisatçılar, akademisyenler, mühendis ve 
diğer mesleklerden uzmanlarla birlikte kongremizin ülkemiz, 
sanayimiz ve halkımızın yaşadığı sorunların çözümünü 
hedefleyen ekonomik, sosyal, kültürel, bölgesel ve ulusal, 
bütünlüklü bir kalkınma vizyonunun oluşturulmasına 
ciddi katkılarda bulunacağı inancıyla hepimize başarılar 
diliyorum. 

Sözlerimi bitirirken, sunumlar yapacak değerli iktisatçı-sosyal 
bilimci, akademisyen ve uzmanlar ile bütün katılımcılara, 
kongremizin gerçekleşmesinde emeği bulunan düzenleme ve 
yürütme kurullarına, Yürütme Kurulu Üyesi Yavuz Bayülken 
ağabeyimize, kongre sekreteri Cenk Lişesivdin ve Oda 
çalışanlarına, Oda Yönetim Kurulu adına içtenlikle teşekkür 
ediyor; ‘başka bir dünya ve Türkiye‘ dileğiyle sizleri saygı, sevgi 
ve dostlukla selamlıyorum.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
açılış konuşması özetle şöyle: 

Öncelikle Sanayi Kongremizin bugününe dair bir cümle 
söylemek isterim: Bu kongremiz gerek ithal ikameci modeldeki 
kalkınma çabalarının sorunlarına gerekse neo-liberal dönemin 
sanayisizleştirme diyebileceğimiz çözücü etkilerine karşı 
tarihsel bir direnç oluşturmakta ve sanayi ile bağlantılı her 
bir parametreyi değerlendirmektedir.

TMMOB Sanayi Kongreleri ile; sanayileşmede mühendisliğin 
yeri ve durumu, 1980 sonrası sosyoekonomik dönüşümler 
ve sanayinin durumu, bilimsel-teknolojik gelişmelerin 
sanayi üzerindeki etki ve yansımaları, uluslararası rekabet 
koşullarında sanayinin konumu, küreselleşmenin sanayileşme 
üzerine etkileri, sanayileşme-istihdam-refah ilişkisi, Türkiye 
için sanayileşme, planlama ve kalkınmanın hangi yol ve model 
önerilerinden geçtiği, artık gerçek bir kalkınma ve sanayileşme 
boyutlarını içermeyen kalkınma planları, ihtisas raporları, 
sanayi stratejileri, üretim sürecinin temeli olan emeğin 
durumu, kriz süreçleri, bölgesel, sektörel, istihdam odaklı 
sanayileşme olanaklarının neler olduğu, merkezi planlama-
bölgesel-sektörel gelişme ve istihdam bütünlüğündeki 
bir sosyal kalkınma amacına uygun olarak incelenmiştir, 
incelenmektedir. 

Bilim, teknoloji, sanayileşme olgularının; toplumları geleceğe 
doğru devindiren temel güçler arasında olmakla birlikte, kendi 
başlarına bağımsız bir gerçekliğe ve gelişme çizgisine sahip 
olmadıkları gibi toplumsal ekonomik yapı biçimlenişine ve 
belirli üretim ilişkilerine bağlı olduklarını belirtmek gerekir. 

Gelişmiş kapitalist ülkelerin ulaştıkları küresel boyut, az 
gelişmiş ve orta gelişmişlik düzeyindeki ülkeler üzerinde 
özellikle sanayinin boyutlarını sınırlayan bir düzeye ulaşmıştır. 
Planlama, kalkınma, refah ve istihdam artık gözetilen birer 
unsur olmaktan çıkmıştır. 

Günümüzde bilim ve teknoloji, insanlığın daha iyi bir 
bugünü ve daha iyi bir gelecek için değil, daha fazla kâr 

için, emperyalist güçler ve çokuluslu şirketlerin rekabet 
güçlerini yükseltmek için kullanılmaktadır. Bu güçler arasında 
keskinleşen rekabet bilim, teknoloji ve sanayi politikalarına 
hızla yansımaktadır. Enerji, teknoloji, ticaret, finans ve iletişim 
ağlarını ele geçirmek için kıyasıya bir yarış vardır. Kısaca, 
sanayi, tasarım, bilgi ve teknoloji üretimi birer hegemonya 
aracı olarak kullanılmaktadır. 

Emperyalizme bağımlı olan ülkemizde, bilim, teknoloji ve 
sanayi politikalarının toplumsal fayda esaslı bir anlayışla 
ele alınmadığı açıktır. Bilimin eğitim süreçlerinden 
başlayarak, üretime ve toplumsal ihtiyaçlara yönelik olması 
ile sanayileşmedeki rolü güçsüzdür. Sanayide yabancı lisans 
egemenliği bulunmaktadır. İmalat siparişlere ve fason üretime 
endekslidir. Toplumsal kalkınma amacından uzak sanayi 
stratejileri, uluslararası entegrasyon ve işbölümünü gözetir 
bir içerikle emperyalizm tarafından dayatılmaktadır. 

Bugün büyük ölçekli sanayi üretimini, merkezi ulusal planı 
ve bu plan kapsamdaki bölgesel kalkınmayı dışlayan  bir 
sermaye birikim modeli uygulanmaktadır. Bu modele geçiş 
ile az ve orta gelişmiş ülkelerdeki ithal ikameci uygulamaları 
içeren üretim ve istihdam rejiminden vazgeçilmiştir. Bugün 
bilgi tekelleşmesini, yüksek teknolojiye dayalı sanayi üretimini 
ve finansal organizasyonları merkezde tutan, ancak kirli, 
hantal ve katma değeri düşük sanayi üretimini az ve orta 
gelişmişlikteki ülkelere kaydıran, esnek üretim-esnek istihdamı 
esas alan, böylece emeğin örgütlenme koşullarını güçleştiren, 
mühendisliği dışlayan, üretim süreçlerini parçalayarak bir 
üretimin çeşitli bölümlerinin değişik ülkelerde yapılmasını 
sağlayan yeni bir birikim ve sömürü modeline geçilmiştir. 

Bu konu “Ulusal İstihdam Stratejisi” belgesinde “Çeşitli 
malların küçük ölçekli üretildiği, talebin üretimi yönlendirdiği, 
işletme ve fabrika ölçeğinin küçüldüğü, istihdamın daha esnek 
ve güvencesiz hale geldiği, çalışma ilişkilerinin çeşitlendiği, 
yerel ya da bireysel ücret pazarlığının ağırlık kazandığı, 
farklı işler yapan vasıflı ve heterojen işgücünün bulunduğu 
post-fordist üretim tarzı günümüzde ağırlığını artırmaktadır” 
şeklinde açıklanmaktadır. 

Bu üretim ve istihdam biçimlerini koşullayan genel çerçevenin 
günümüz Türkiye‘sindeki tezahürü, ulusal mal ve hizmet 
piyasalarının serbestleştirilmesi, uluslararası sermaye 
hareketlerinin önündeki kısıtların tamamen kaldırılarak 
uluslararası finans ağ ve organizasyonlarına eklemlenmesi ve 
bu hedeflerle uyumlu olarak uygulanan özelleştirme politikaları 
ile ulusal üretim yeteneğinin aşındırılması olmuştur. 

Bu cümlelerden hareketle, TMMOB Sanayi Kongrelerinin 
anlamı ülkemizin bugününde çok açık olarak ve anlaşılır bir 
şekilde ortaya çıkmaktadır.

TMMOB Sanayi Kongreleri ülkemizi ve insanımızı kuşatan ve 
zayıflatan bütün bu etkenlere karşı entelektüel, iktisadi, sosyal 
bir direnç oluşturmakta ve tarihsel toplumsal doğruları ifade 
ederek ülkemizin gerçek kurtuluş yolunu işaret etmektedir.

TTTTTMMMMMMOOOBBB EEETTTKKKİİİİİİİNNNLLLİİİİİİİKKKLLLEEERRRİİİİİİİ



12 birlik haberleri

TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancısı kadınların 
sorunlarını ve çözüm önerileri tartıştıkları TMMOB 2. Kadın 
Kurultayı Ankara’da 17-18 Aralık 2011 tarihlerinde gerçekleştirildi. 
İki gün süren kurultayda, 18 ilde düzenlenen yerel kurultaylarda 
kabul edilen önergeler “Kapitalizm ve Kadın”, Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri”, “Kadına Yönelik Şiddet” ve “TMMOB’de Kadın 
Örgütlenmesi” başlıklarında 4 oturumda oylandı. Kurultaya mimar, 
mühendis, şehir plancısı 252 kadın delege ile kadın örgütlerinden 
ve çeşitli kurumlardan 58 konuk katıldı.

İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu`nda gerçekleştirilen 
kurultay müzik dinletisi ve yerel kurultaylardan görüntülerin yer 
aldığı bir sunu ile başladı. 

Açılışta konuşan TMMOB Yürütme Kurulu ve Kurultay 
Düzenleme Kurulu Üyesi Berna Vatan, Kadından Sorumlu Devlet 
Bakanlığının kaldırılmasını eleştirerek, bunun kadın sorununun 
aile sorununa indirgediğinin göstergesi olduğunu ifade etti. 
Kadınların geçici ve kayıtdışı işlerde çalıştığını, ev içi emeğinin 
görünmez kılındığını belirten Vatan, “Kadın erkek eşitliğinin 
sağlanması için daha kaç yüzyıl gerekli” diye sordu. Erkekler 
tarafından yönetilen bir dünyada kadın olmanın zorluğuna 
dikkat çakan Vatan, bugün kadın erkek eşitliğini savunanların 
bile bilinçaltlarında “erkeklerin egemen olduğu” düşüncesinin 
yattığını söyledi. Devlet yöneticilerinin sadece yüzde 16‘sının kadın 
olduğunun altını çizen Vatan, mücadele edilmezse bu gerçeklikle 
yaşanmaya devam edileceğini belirtti. Vatan, “Kadınlar artık yeter 
diyerek, susmayarak haklarını her yerde savunmalı” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da açılışta 
yaptığı konuşmada, Kurultayın sosyal adalet, iş güvencesi, eşit işe 
eşit ücret, kadınlara yönelik sosyal, siyasal ve kültürel alandaki 
ayrımcılığın kaldırılması, fırsat eşitliği, kamusal ve özel alanda 
kadına yönelik şiddetin son bulması, çalışma yaşamındaki cinsiyetçi 
bakışın değişmesi, kadınların yetki ve karar mekanizmalarında yer 
alması, kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının 
görünür kılınması açısından önem taşıdığını ifade etti.

TMMOB Genel Kurulu‘nda kadınlara yönelik alınan kararlardan 
örnekler veren Soğancı, egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden 
cins ayrımcılığı çözülmeden özgür ve eşit bir toplum yaratılmasının 

mümkün olmadığını belirtti. Soğancı sözlerini “TMMOB, ‘Kadın 
erkek yan yana, omuz omuza, yaşamın her alanında!‘ demektedir. 
TMMOB, ‘Kadınlar örgütlü, TMMOB daha güçlü‘ demektir” 
şeklinde tamamladı. 

Açılış konuşmalarının ardından Divan seçimi yapıldı. Divan 
Başkanlığına Nergiz Bilgin (MMO), Başkan Yardımcılıklarına 
Ayşegül Akıncı Yüksel (Meteoroloji MO), Serap Özpolat Çete 
(MMO), yazmanlıklara ise Ece Etel (ŞPO) ve Duygu Karaca 
(HKMO) seçildi. Sonuç bildirgesi komisyonunun belirlenmesinden 
sonra Kurultay Düzenleme Kurulu‘ndan TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Ayşe Işık Ezer mevcut durum değerlendirmesi üzerine bir 
sunum yaptı. 

Kurultay, daha sonra “Kapitalizm ve Kadın”, Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri”, “Kadına Yönelik Şiddet” ve “TMMOB‘de Kadın 
Örgütlenmesi” başlıklarında 4 oturumda yerel kurultaylardan 
gelen 172 önergenin oylanması ile devam etti. 

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Berna Vatan açılışta şunları 
söyledi:

Hepinizi Kadın Kurultayı Düzenleme Kurulu adına saygıyla, 
sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. TMMOB Kadın Kurultayı’na 
hepiniz hoş geldiniz. Bu kurultay 18 İKK‘da düzenlenen yerel 
kurultaylarda sizlerin emeği ile, düşünceleri ile, örgütlenmeyle 
oluşan emeği ile adım adım gelişerek buraya taşındı. Yerel 
kurultaylara katılan 700’den fazla kadın mimar, mühendis ve şehir 
plancısı, “egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden cins ayrımcılığı 

TMMOB 
2. KADIN KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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çözülmeden özgür ve eşit bir toplum yaratılması mümkün 
değildir” ilkesinden hareket ederek bu kurultayda tartışılacak 
200’den fazla öneri üretti. 

Biz, bugün ve yarın kendi geleceğimiz için kararlar üretirken 
maalesef dışarıda kim bilir kaç kadın fiziksel, psikolojik, cinsel, 
ekonomik ve duygusal şiddete maruz kalacak. Adalet bakanlığı 
istatistiklerine göre 2000‘li yılların başlarında yılda ortalama 
altmışaltı olan kadın cinayeti rakamı bugün binleri geçmiş 
14 katı artmıştır. Bugün ülkemizde uygulanan politikalar 
neredeyse kadına şiddeti özendirir haldedir. HSYK kadına 
tecavüzü özendirir önerilerde bulunmaktan çekinmiyor, 
tecavüzcüyle evlenmeyi ve bu yolla dava yükünün azaltılmasını 
ya da rıza yaşının 15‘in altına düşürülmesini tartışmaktadır. 
Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı yerine kurulan Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı ile kadın sorunu aile yaşamının 
parçası olarak tanımlanmakta ve kadın sorunu ‘aile sorunu‘na 
indirgenmektedir. En az 3 çocuk sloganıyla kadının “ev” de 
algılanan yeri ise iyice pekiştirilmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı, kadın ve erkeğin, toplumsal 
yapılarda, kaynak, güç ve fırsatların kullanım eşitliğini anlatsa da 
kadınların öyküsü ne yazık ki eşitsizlikler üzerine kuruludur.  

Kamusal yaşam ve siyasal alanda eşitsizdirler, temsil edilmezler. 
Eğitim olanaklarına erişimle ilgili ciddi eşitsizlikler yaşam boyu 
toplumsal konumlarının biçimlenmesinde etkin olur. Çalışma 
yaşamında etkin biçimde yer alamazlar. İş, sermaye kaynaklarına 
erişimleri de eşit değildir. Geçici, gündelik, yarı zamanlı, 
sözleşmeli ve evde çalışmaya dayalı, kayıt dışı işlerde çalışırlar. 
Ev içi emeğin kullanımında; emekleri görünmez kılınır. 

Yaşamın tüm alanlarında, insanlık onuru ve değerleri bakımından 
olduğu kadar hak, fırsat ve sorumluluklar açısından da iki cins 
arasındaki eşitliğin tanınması ve gerçekleştirilmesi için daha kaç 
yüzyıl gereklidir acaba...

Tüm kuralların erkekler tarafından koyulduğu bir dünyada 
kadın olmak gerçekten zor. Çoğu zaman kadınlar iş dünyasında 
ve sosyal yaşamda başarılı olabilmek için erkeklerin kurallarına 
göre oynamak zorunda kalıyorlar. Maalesef başarı, güç, prestij gibi 
değerler erkek egemen zihniyetin tanımladığı biçimde algılanıyor. 
Kadın güç sahibi olabilmek için ya erkeksi seçimlere yönelmek ya 
da erkek özelliklerine sahip olmak zorunda hissediyor kendini. 

Bir kadını bir erkekle eşit kılan şey nedir? Erkek gibi davranmak 
mı, erkek gibi rekabet etmek mi yoksa erkek gibi yaşamak mı? 
Eğer böyleyse ortaya çıkan bu erkeksi kimliğin erkekle eşitliğinden 

söz edilebilir mi? Kadınlar kadın kimlikleri ile iş dünyasında, sivil 
toplum örgütlerinde, siyasette ve sosyal yaşamda var olarak eşit 
olabilirler. Maalesef bugün hala kadınların her alanda erkeklerle 
eşitliğini savunan bireylerin bile bir çoğunun bilinçaltında 
erkeklerin önder, lider, hakim pozisyonda oldukları, kadınlarında 
onların denetiminde olduğu düşüncesi mevcut.

Kadınlara ayrımcılık devletin en üst düzey yapılanmasında da 
sürüyor. TÜİK verilerine göre devletteki yöneticilerin sadece 
%16‘sı kadınlardan oluşuyor. Kadınlara 8 Mart günü hamasi 
eşitlik nutukları atıldığında herkes kadının hakkını verdiğini 
düşünüyor. Oysaki işe giremeyen, ötelenen ve anneliği 
kutsanan, teknik alanlardaki kadınların insan haklarından, 
eşitlikten yararlanması için süren mücadelelere ne kadar destek 
verilmektedir, bunun değerlendirilmesi gerekir. Kadınların sosyal 
statüleri yaşadıkları ülkenin insani gelişmişliğinin göstergesidir. 
BM‘nin insani gelişmişlik raporuna göre Türkiye 97. sıradadır. 
Kadının verdiği emeğin çoğunlukla değersiz görüldüğü bir ülkedir 
burası. Bunu aşabilmenin öncelikli yolu bütün kadınların, cinsiyet 
ayrımcılığı yüzünden uğradıkları haksızlıkların karşısında olması 
gerektiği bilincine sahip olmasından geçmektedir. 

İnsanlığın, varoluşuna ve tüm yaşam kültürüne saldıran, sıçradığı 
her alanı piyasalaştıran kapitalizm, insanlık tarihi boyunca var 
olan kadın sömürüsünü önceki egemen sistemlerden devralıp 
dönüştürerek toplumsal bir boyuta taşımıştır. Cinsiyetçi 
toplumlar yaratmış, devletin tüm aygıtlarını erkek egemenliğini 
yeniden üretmek üzere şekillendirmiştir. Kapitalist toplumda 
kadının yoksullaşması ve kapitalizm kıskacında sömürülerek 
yoksunlaşması hali kaçınılmazdır. 

Sevgili Arkadaşlar,

Biliyoruz: Mücadele edilmezse bu gerçeklik hep yaşanacaktır.

Bizden bugüne kadar toplum “Susmamız oturmamızı, hep 
boyun eğmemizi, hayatı seyretmemizi” istedi. Ama artık yeter 
deme zamanı geldi de geçiyor. Bugün bize düşen susmayarak ve 
gücümüzün farkında olarak hakkımızı her yerde savunmaktır.

Bu kurultayın kadını daha da fazla vuran kapitalizme, cinsiyet 
ayrımcılığına, kadına yönelik şiddete karşı politikalar geliştiren ve 
TMMOB‘nin örgütlülüğüne daha fazla kadının emek vermesini 
sağlayacak kararlar alacağına olan umudumla başarılı sonuçlara 
varmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğanc ı  aç ı l ışta yapt ığ ı 
konuşmada, çal ıştay kapsam ında 
düzenlenecek “Engelli Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancısı Olmak” başlıklı 
forumun TMMOB açısından ayrı bir 
öneme sahip olduğunu belirterek, “Bu 
tartışmaların; meslektaşlarımızın sosyal, 
siyasal ve mesleki yaşamlarında hangi 
zorluklarla karşılaşarak inadına çalışmaya 
ve yaşamaya devam ettiklerinin TMMOB 
ortamında yeterli düzeyde kavranmasına 
ve bilince çıkarılmasına büyük katkısı 
olacaktır. Forumda gerçekleşecek 
tartışmaların ve ortaya konan görüşlerin 
aynı zamanda TMMOB‘ye yol haritası 
çıkarabilecek bir altlığı üreteceğine de 
inanıyorum” dedi. 

Çalıştayın Düzenleme Kurulu Başkanı 
Ömer Özgül‘ün yönettiği ilk oturumunda 
“Engelli Yaşama Toplu Bakış” başlığı 
altında; “Engelliler ile ilgili mevcut 
yasa ve yönetmelikler” konusunda 
Peyzaj Mimarları Odası‘ndan Ayşegül 
Bodur, “BM Uluslararas ı  Engell i 
Haklar Sözleşmesi” başlığında Bilgi 
Üniversitesi‘nden Yrd. Doç. Dr. İdil 
Işıl Gül, “Engelliler için ulaşılabilirlik” 
konusunda Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü‘nden Dr. Deniz 
Çağlayan Gümüş, “Engellilere psikolojik 
ve sosyal etkiler” konusunda Engelsiz 
Hayat Dayanışma Derneği Başkanı 
Adem Kuyumcu konuşmacı olarak yer 
aldılar. 

Çalıştayın ikinci oturumda kurumlar 
adına konuşmacılar çalışmalarını ve 
görüşlerini aktardılar. TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi Alaeddin Aras‘ın yönettiği 
oturumda T.C. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü‘nden Fatma Gökmen, 
ODTÜ Mezunlar Derneği Engelsiz 
Yaşam Komisyonu‘ndan M.Fevzi Torun, 
Çankaya Belediyesi‘nden Eser Atak, 
Engelliler Konfederasyonu‘ndan Hasan 

Tatar ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite 
ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği‘nden 
H.Nezih Çıngır konuştular.

Oturum Başkanlığını TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi Ayşegül Oruçkaptan‘ın 
yaptığı  son oturumda ise “Engelli 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı 
Olmak” başlığı  alt ında bir forum 
gerçekleştirildi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı açılışta şunları 
söyledi: 

TMMOB engelli konusunu oldukça 
önemsemektedir. Bu alanda Birliğimiz 
bünyesinde yeni bir başlık açıyoruz ve 
birikimlerimizi bu başlık ile harmanlamaya 
çalışacağız. Engelli konusunda Birlik 
olarak daha yolun başında olmanın 
heyecanı ve umudu ile sizleri sevgiyle, 
saygıyla, dostlukla selamlıyorum. 

Bilim ve teknik, insanlığın ihtiyacını 
karşılamak ve hayatı kolaylaştırmak 
anlamında tarihsel süreç içinde önemli 
bir yol kat etmiş ve büyük bir bilgi birikimi 
oluşmuştur. Ancak bu bilgi insanlık 
yararına yeterince kullanılamamaktadır. 
Bilgi, belli bir kesimin elinde bir iktidar 
gücü olarak konumland ır ı lm ışt ır. 
Kapitalizmin her şeyi piyasa metası 

TMMOB ENGELLİ MÜHENDİS MİMAR ŞEHİR PLANCILARI 
ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

TMMOB Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalıştayı 24 Aralık 2011 tarihinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar 
Merkezi’nde düzenlendi. Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen 3 oturumda engellilerin karşılaştıkları sorunlar ele alındı.

olarak tanımlaması ve bilgiyi belli bir 
kesimin elinde tutması bunun temel 
nedenlerindendir.  Bu durumdan 
ülkemizde yaşayan engelli yurttaşlarımız 
daha da fazla etkilenmektedirler.

Neoliberal anlayışın biçimlendirdiği 
günlük yaşam, odağında daha fazla kar 
hırsı olan politikalar ile giderek tahribata 
uğramaktadır. Sosyal devletin tasfiye 
edilmesi ve devletin üstlenmesi gereken 
sorumlulukların piyasa koşullarına havale 
edilmesinin yarattığı koşullarla bu durum 
çakıştığında tablo daha da netleşmektedir. 
Bu sonuçlar en fazla da engelli yurttaşları 
etkilemiştir. Çünkü bu çarpık düzlem 
engelli yurttaşlarımızı ikinci sınıf bir 
insan durumuna getirmiştir.

Gündelik yaşamın rutin yapısı “engelli” 
yurttaşlarımız için daha ağır sonuçlar 
doğurmaktadır. Kentlerimizin fiziki 
yapısından eğitime, sağlığa, ulaşıma 
ve çal ışma yaşam ına kadar tüm 
alanlar engelli yurttaşlarımız için bir 
işkencehaneye benzemektedir. Kimi 
zaman yaşadığımız mekanlarda bir 
yerden başka bir yere ulaşmak engelli 
yurttaşlarımız için Çin seddini aşmaya 
benzemektedir. Nüfusumuzun %12‘sini 
oluşturan büyük bir kesim, hayatın dışına 
itilmiş bir durumdadır.
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Kald ır ımlar, yollar, merdivenler, 
kapılar, tuvaletler, taşıma araçları ve 
sayamadığımız daha nice şey aşılması 
gereken birer engel olarak yaşamı 
zorlaşt ırmaktad ır. Bu sorunlar ın 
engelli yurttaşlarımız lehine çözülmesi 
mümkündür. Ancak, 572 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Özürlüler 
Kanunu ile öngörülen fiziksel çevrenin, 
kamu binalarının ve kamusal kullanım 
alanlarının engellilere uyumlu hale 
getirilmesi yükümlülüğü halen yerine 
getirilmemiştir. Bu yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi için tanınan sürenin 
dolmasına birkaç ay kalmış olmasına 
rağmen adımların ciddiyetle atılmamış 
olmasını anlayabilmek imkansızdır.

M e v c u t  s ö z l e şm e l e r,  y a s a  v e 
yönetmelikler engelli yurttaşlarımız 
lehine sonuçlar üretmekten uzak, 
yetersiz ve kağıt üzerinde düzenlemeler 
olarak kalmakta, engelliler adeta yok 
sayılmaktadır. Altında ülkemizin de 
imzası bulunan Birleşmiş Milletler 
Engelli Hakları Sözleşmesinin eki olan 
İhtiyari Protokolün de onaylanması 
ve iç hukuk metni haline getirilmesi 

gerekmektedir.

Çalışma yaşamını belirleyen politikalar 
da en çok engelli çalışanları vurmaktadır. 
Bu durumdan TMMOB üyesi engelli 
mühendis, mimar ve şehir plancıları 
da doğrudan etkilenmektedir. Bilindiği 
üzere 657 ve 4857 sayılı yasalar 
çerçevesinde zorunlu istihdam kotaları 
mevcuttur. Özel sektörde 50 ve 50‘nin 
üzerinde işçi çalıştıran iş yerlerinde 
%3, kamu sektöründe %4 ve devlet 
memurluğunda %3 oranında engelli 
çalışan istihdam edilmesi zorunludur. 
Özel sektör ve kamu işverenlerinde 
özürlü personel istihdam edilmediği 
durumlarda istihdam edilmeyen her bir 
kişi için para cezası uygulanmaktadır. Bu 
cezai yaptırım nedeni ile özürlüler için 
ayrılan kadrolarda personel istihdamı 
%80‘e ulaşmıştır. Ancak, para cezası 
devlet memurluğu kontenjanı için 
uygulanmamaktadır.

Devlet Personel Başkanlığı 2011 yılı 
Ağustos ayı verilerine bakıldığında 
toplam memur sayısının yüzde %3‘ü olan 
44.198 kişilik engelli kontenjanında 
23.360 kişilik engelli açığı mevcuttur. 

Üstelik bu rakamlara 633, 634, 635,637, 
638, 639, 640, 641, 644 ve 645 sayılı 
KHK‘larla yeni kurulan Bakanlıklarda 
istihdam edilen sayılar ve açık memur 
sayıları dahil edilmemiştir. Bu rakamlar 
da dahil edildiğinde engelli memur açığı 
30 binin üzerine çıkmaktadır.

Engelli yurttaşlarımız için özel eğitim 
ve rehabilitasyon hizmetleri devletin 
asli yükümlülüğü olmasına rağmen 
bu alan son yıllarda hızla özel sektöre 
devredilmiştir. Ülkemizdeki işsizlik, 
yoksulluk ve hayat pahalılığının 
kıskacı altında engelli yurttaşlarımız 
bu hizmetlere ulaşamamaktad ır. 
Sosyal devletin tasfiyesi ile daha 
fazla kar hırsının ağır faturası engelli 
yurttaşlarımıza da ödetilmektedir. 
Engelli yurttaşlarımızın piyasanın 
acımasız koşullarına teslim edilmesi 
kabul edilemez bir durumdur. 

Ça l ı ş tay ım ı z ın  son  oturumda 
düzenlenecek “Engelli Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancısı Olmak” başlıklı 
forum TMMOB açısından ayrıca 
bir öneme sahiptir. Bu tartışmaların; 
meslektaşlarımızın sosyal, siyasal ve 
mesleki yaşamlarında hangi zorluklarla  
karşılaşarak inadına çalışmaya ve 
yaşamaya devam ettiklerinin TMMOB 
ortamında yeterli düzeyde kavranmasına 
ve bilince çıkarılmasına büyük katkısı 
olacaktır. Forumda gerçekleşecek 
tartışmaların ve ortaya konan görüşlerin 
aynı zamanda TMMOB‘ye yol haritası 
çıkarabilecek bir altlığı üreteceğine 
de inanıyorum. Bu nedenle, engellilik 
alanı ile ilgili uzman arkadaşlarımızın 
s u n u m l a r ı  s o n r a s ın d a  f o r u m 
bölümünde, istinasız olarak salonda 
bulunan tüm mühendis, mimar ve şehir 
plancısı meslektaşlarımızın söz alarak 
konuşmaları; duygu ve düşüncelerini, 
görüş ve önerilerini ifade etmeleri 
oldukça önemlidir.  

Öznesinde insan olan TMMOB, mesleki 
ve toplumsal sorumluluğunun bir 
gereği olarak engellilik alanına bilim 
ve tekniğin birikimini ve sorun çözücü 
gücünü aktarmayı hedeflemektedir. 
TMMOB Engelli Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Çalıştayı‘nın bu 
anlamda yolumuzu aydınlatacak bir 
fener olacağına inanarak yolumuz açık 
olsun diyorum. 
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“Esnekleşme ve işçi sağlığı” temasıyla DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB tarafından ortaklaşa düzenlenen İşçi 
Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2-4 Aralık 2011 tarihlerinde 
İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Sağlıklı bir çalışma ve yaşam için 
emekçilerin ortak örgütlenmesine ve mücadelesine vurgu 
yapılan kongreye 600’ün üzerinde katılım oldu.

Kongrenin açılışında sırasıyla Düzenleme Kurulu adına 
Dr. Sedat Abbasoğlu, Kongre Başkanı Prof. Dr. Onur 
Hamzaoğlu, DİSK Genel Başkan Vekili Tayfun Görgün, 
KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Eriş Bilaloğlu konuştu. 

Dr. Sedat Abbasoğlu, işçi sağlığı ve güvenliği alanında 
“parçalı bir mücadele” yürütüldüğüne dikkat çekerek, 
kongrenin bu alandaki tüm güçleri bir araya getirmeyi 
amaçladığını söyledi. Kongre Başkanı Prof. Dr. Onur 
Hamzaoğlu ise konuşmasına “barış çağrısı” ile başladı. 
Kongrenin sınıf bileşenlerini birleştirme sorumluluğu 
taşıdığını ifade eden Hamzaoğlu, “Yaşayabilmek için emek 
gücünü satanlar olarak birlikte mücadeleyi güçlendirmemiz 
gerekiyor” dedi. 

DİSK Genel Başkan Vekili Tayfun Görgün ise Türkiye‘nin 
iş kazalarında Dünya üçüncüsü, Avrupa birincisi olduğunu 

hatırlatarak, “İş kazası ve meslek hastalıklarının tamamı 
önlenebilir. Bu yüzden biz ‘iş cinayetleri ve kar hastalıkları‘ 
diyoruz” şeklinde konuştu. Görgün, kongre sürecinde 
sağlanan birlikteliğin kongre sonrasında da sürmesi 
gerektiğine vurgu yaptı.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen de iş kazaları ve meslek 
hastalıklarına karşı gereken önlemler alınmadığı için 
emekçilerin sağlığının zedelendiğini belirterek, “Sağlığımız 
için kongrede alacağımız kararları hayata geçirmeli ve yeni 
politikalar üretmeliyiz” dedi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği alanının tam bir pazar, 
aktörlerinin de tacir konumuna getirildiğini belirterek, 
“İş güvenliği mühendislerinin eğitimi ticari kuruluşlara 
devredilemeyecek kadar ciddi bir iştir. Kamu düzeni, 
güvenliği ve sağlığını ilgilendiren bu konu kamusal hizmet 
anlayışı ile ele alınmadığı müddetçe çözümü olanaklı 
değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda “Önce insan” 
anlayışının dışındaki her türlü düzenleme yanlıştır” diye 
konuştu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu ise işçi 
sağlığının yalnızca çalışılan süreyle sınırlı olmadığını, 
aslında işçinin yaşadığı konuttan beslenmesine kadar geniş 
bir alanı kapsadığını ve 24 saatle sınırlı olmayan bir dünya 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ 

GENİŞ KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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özleminin mücadelesi olduğunu ifade etti. Mücadelenin 
kongreyi düzenleyen 4 örgütle sınırlı kalmaması gerektiğini 
söyleyen Bilaloğlu, “Bu dört örgüt kongrede ortaya çıkan 
bilgiyi, umudu, emeği herkese taşımakla sorumlu” dedi.

Kongrenin açılışından sonra gerçekleştirilen ilk panelde 
“Taşeronlaşmanın İşçi Sağlığına Etkileri ve Taşeronlaşmanın 
Önüne Nasıl Geçeriz” konusu ele alındı. DİSK Genel 
Başkan Vekili Tayfun Görgün‘ün başkanlığını yaptığı 
oturumda; Çalışma ve Toplum Dergisi Yayın Yönetmeni 
Murat Özveri, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Bölümü‘nden Prof. Dr. Kayıhan Pala, Maden 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi H. Can Doğan, 
Limter-İş Genel Başkanı Kamber Saygılı ve Dev Sağlık-İş 
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmacı olarak yer 
aldılar. 

Kongrenin ilk gün öğleden sonraki oturumunda ise 
“Güvencesizler-Geleceksizlik ve Sağlık” başlığı tartışıldı. 
KESK Genel Başkanı Lami Özgen‘in yönettiği oturumda 
Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü‘nden 
Aziz Çelik, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Bölümü‘nden Alpaslan Türkkan, Ankara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi‘nden Gökhan Atılgan sunum yaptılar. 
Ayrıca Tuzla tersane işçileri, Kot kumlama İşçileriyle 
Dayanışma Komitesi, Atık Kağıt İşçileri Komitesi, Ev İşçileri 
Dayanışma Sendikası ve Mevsimlik Tarım İşçileri Sendika 
Girişimi de “Güvencesizler için örgütlenme olanakları” 
konusunda deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. 

Kongrenin ikinci günü TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş 
Bilaloğlu‘nun yönettiği oturumda “İşçinin Bilme Hakkı 
ve Sağlıklı Emek” konusu ele 
alındı. Oturumda, Marmara 
Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi‘nden Fuat 
Ercan, TTB MSG Dergisi 
Editörleri Celal Emiroğlu, 
Levent Koşar, MMO Yönetim 
Kurulu Üyesi Bedri Tekin, 
Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik 
Meslek Yüksekokulu‘ndan 
Özlem Özkan, DİSK İşçi 
Sağ l ığ ı  ve  İ ş  Güvenl iğ i 
Sorumlusu Tevfik Güneş, 
Fizik Mühendisleri Odası‘ndan 
Haluk Orhun sonum yaptılar. 

Kongrenin 3 Aralık öğleden sonraki oturumda ise 
“Çalışma Yaşamında Kadın” konusu ele alındı. TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Berna Vatan‘ın başkanlığını 
yaptığı oturumda; 19 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi‘nden Melda Yaman Öztürk, Ankara 
Üniversitesi SBF Çalışma Ekonomisi Bölümünden Gülay 
Toksöz, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi‘nden 
Gamze Yücesan Özdemir, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Bölümü‘nden Meltem Çiçeklioğlu, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‘nden Handan 
Çağlayan, SES Yönetim Kurulu Üyesi Bedriye Yorgun ve 
DİSK‘ten Zeynep Ekin Çağlar konuşmacı olarak yer aldılar. 
Ayrıca “Çalışma Yaşamında Direnen Kadınlar” başlıklı 
forumda Dev Sağlık-İş‘ten Güllü Hanoğlu, Tek Gıda-İş‘ten 
Songül Aydın ve Kesk Genel Meclisi Üyesi Meryem Çağ 
deneyimlerini anlattılar. 

Kongrenin ilk iki günü devam eden “İşçi Sağlığı Model 
Tartışması” ve “İş Güvenliği Model Tartışması” başlıklı 
grup çalışmalarının sunumu ise 4 Aralık Pazar günü sabah 
oturumunda tartışıldı. Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu‘nun 
başkanlığını yaptığı “Hegemonya ve Karşı Hegemonya 
Mücadelesi; Gönüllülükten İtiraz Hakkına...” başlıklı 
panel ise kongrenin son oturumu oldu. Bu oturumda; 
Gazeteci-Yazar Aydın Çubukçu, Pamukkale Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü‘nden Mehmet Zincir 
ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi‘nden 
Gaye Yılmaz konuşmacı olarak yer aldılar. 

Üç gün süren kongre kapsamında çeşitli film gösterimleri 
ve müzik dinletileri de gerçekleştirildi. 
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Sempozyumun açılışında bir konuşma yapan 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
şunları söyledi:

Değerli Konuklar,

Sevgili Arkadaşlar,

Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına 
sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

Bildiğiniz üzere mühendislik, bilim ve 
teknolojiyi insanla buluşturan bir meslektir. 
Mesleğimizin bu yapısı biz mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının fabrikalardan, 
şantiyelere, bürolardan sokaklara kadar 
yaşamın her alanında olmamızı zorunlu 
kılmıştır. Dolayısı ile odağında insanın olduğu 
örgütümüz TMMOB, bilginin üretildiği 
zeminden, insanın yaşamını etkileyecek 
sonuçların icrasına kadar geçen sürecin 
bütününe bakmayı ve bütününe dair sorumluluk üstlenmeyi 
de bilinçli bir tercih olarak seçmiştir.

Marks, “eğer öz ve görünüm aynı olsaydı bütün bilim gereksiz 
olurdu” diyordu. Egemen sınıfların zihinleri kör edecek bir 
bilgi ve görüntü kirliliğinin içinden bilinçleri teslim aldığı 
enformasyon çağında, özü yani gerçeği yakalama çabasının 
zorluğu da önemi kadar büyüktür. Bu manada bilim insanının 
sorumlulukları herhangi bir meslek disiplininin sorumlulukları 
ile kıyaslanamayacak bir düzeydedir. 

Günümüzde bu sorumluluğu taşıyan bilim insanların sayısı 
ne yazık ki giderek azalmaktadır. Bu durumu bilgi üretimi 
nedeniyle bilimsel nitelik kazanan ancak giderek bu 
niteliğini yitiren üniversitelerimizin durumuna bakarak da 
anlayabiliriz. Giderek bir şirket haline dönüşen ve piyasanın 
ihtiyaçlarına göre yön bulmaya çalışan, hakim otoritenin 
baskı ve zor uygulamaları karşısında direnç gösteremeyen 
üniversiteler bilim yuvası olabilir mi? Çok acı bir gerçektir ki, 
üniversitelerimizdeki akademik kadroların büyük çoğunluğu 
iktidarının gücü karşısında teslim olmuştur. 12 Eylül Faşist 
darbesinin ürünü olan ve üniversiteleri zapturapt altına almak 
için kurulmuş olan YÖK‘ün gölgesi altında üniversitelerimiz 
kaybolmuştur. 

Her tür dini, mistik düşüncenin etkinleştirildiği,  evrensel 
aklın; aydınlanma değerlerinin; bilimsel bilginin yerini aldığı 

bir topyekun gericilik çağının içerisindeyiz. 

Büyük bir suskunluk adeta toplumsal muhalefeti de felç etmiş 
bir durumdadır. Ortadoğu‘da fiili yaşanan emperyalist yeniden 
bölüşüm savaşından, kapitalizmin krizinin emekçi kesimler 
üzerine yıkılan ağır sonuçlarına kadar büyük sorunların 
yığıldığı ve yaşam koşullarının emekçi kesimler açısından 
giderek ağırlaştığı abluka koşullarında güçlü itirazlar 
gelişmemektedir. Bu noktada toplumun ileri unsuru olan 
bilim çevrelerinin sorumluğunun altını çizmek gerekmektedir. 
Eğer gerçeğe ulaşma ve onu işleme sanatıyla uğraşan insanlar, 
dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan bu büyük olumsuzluğa 
bilinçli olarak itiraz etmezlerse sonumuz vahimdir.

Bilim gerçektir ve sadece gerçeğe dayanır. Gerçek ise 
devrimcidir. Bu sebeple gerçeğe ulaşmak ve onu açıklamak 
çoğu zaman kolay olmamıştır. “Kral çıplak” diyenler her 
çağda egemen güçlerin hedef tahtasına oturtulmuşlardır. 
Bugün, bilimin rehberliğinde yürüyenlerin hedef tahtasını 
kalabalıklaştırması, gerçeğin devrimciliği ile yeniden insan 
için, yaşanabilir bir dünya için seslerini birleştirmeleri 
gerekmektedir. 

Bu çabayı gösterirken, iktidar güçlerinin ve ona teslim olmuş 
karanlık beyinlerin hedefi haline gelmiş olan Prof. Dr. Onur 
Hamzaoğlu‘nun yanında olduğumuzu ve ona sahip çıktığımızı 
burada da biz daha belirtmek isterim. 

ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI SORUNLARI KARŞISINDA BİLİM İNSANININ 
SORUMLULUĞU SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB`nin ortaklaşa düzenlediği Çevre ve Halk Sağlığı Sorunları Karşısında Bilim 
İnsanının Sorumluluğu Sempozyumu 23 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi`nde 
gerçekleştirildi. 
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TMMOB Konya Kent Sempozyumu 26-27 Kasım 2011 
tarihlerinde Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi 
Konferans Salonu`nda düzenlendi. Sempozyum açılışında 
Konya İKK Sekreteri Mete Kalyoncu, TMMOB Saymanı 
Mustafa Erdoğan, Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, CHP Milletvekili Atilla Kart, AKP Milletvekili 
Mustafa Kabakçı ile Konya Valisi Aydın Nezih Doğan birer 
konuşma yaptı.

İki gün süren sempozyum kapsamında düzenlenen 12 
oturumda yapı denetimi, Konya tarihi, kentsel dönüşüm, kent 
sosyolojisi, enerji kaynakları ve potansiyeli, tarım, orman ve 
hayvancılık, Konya’nın gıda güvenliği sorunları ve çözümleri, 
Konya’daki jeolojik miras, sosyo-ekonomik durum ve işsizlik, 
çevre ve atık yönetimi, doğal afetler ve afet yönetimi, ulaşım 
konuları ele alındı. 

Sempozyumun açılışında konuşan TMMOB Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan şunları söyledi;

Değerli Konuklarımız

Öncelikle TMMOB adına bu etkinliğin sekreteryasını 
yürüten Konya İl Koordinasyon Kurulu Sekreterimiz ve 
Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanımız Mete Kalyoncu 
şahsında, Konya birimlerimizin yöneticilerine, çalışanlarına, 
bu sempozyumun düzenlenmesinde emek veren herkese ve 
görüşlerini bizimle paylaşacak bilim insanlarına ve uzmanlara 
Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ederim.

Değerli Konuklarımız
Bu etkinliklerimizde kentlerin mevcut durum tespitleri 
yapılırken aynı zamanda bu tespitten yola çıkarak  “Nasıl 
Bir Kent İstiyorum” sorusuna da kentte yaşayanlarla birlikte 
yanıt arıyoruz. 
TMMOB kent yaşamını ilgilendiren imar, kültür ve turizm, 
çevre, kamu yönetimi ve yerel yönetim sistemini düzenleyen 
yasaların eksiklik ve yetersizliklerinden bahsederken insan 
sağlığı, doğal çevre, insan hakları-kentli hakları, katılım, 
yaşanabilirlik gibi kavramlara referans vermektedir. 
TMMOB‘nin uzunca bir süredir değişik kentlerimizde 
düzenlendiği “kent sempozyumları” göstermiştir ki; 
kentlerimizde; 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 
darbesi ve takip eden yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle 
yerel idarelerce yürütülen hizmetlerde kamu yararı önceliği 
sürekli ihmal edilmiştir. Yıllar içinde, kentlerin imar, 
planlama, altyapı, ulaşım, çöp, su gibi konulardaki sorunları 
çeşitlenmiş ve derinleşmiştir. 
TMMOB, kentlerimizde var olan sorunların aşılması, 
sağlıklı kentsel çevrelerin oluşturulması ve kentsel yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesi doğrultusunda, toplumun büyük 
bölümünü dışlayacak, 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.

KONYA KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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TMMOB Manisa Kent Sempozyumu 2-3 Aralık 2011 
tarihlerinde Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel 
Salonu’nda düzenlendi. İki gün süren sempozyum 
kapsamında gerçekleştirilen 10 oturumda, afet yönetimi 
ve kentsel dönüşümden doğal kaynaklara, yerel yönetim 
uygulamalarından turizme birçok alanda Manisa’nın sorunları 
ve çözüm önerileri tartışıldı. 

Çok sayıda mimar, mühendis, akademisyen ve yurttaşın 
katıldığı sempozyumun açılışında ilk konuşmayı yapan 
Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Nilgül Gökarslan, 
Manisa`nın, İzmir`e yakın konumunun avantaj ve 
dezavantajlarını birlikte yaşadığına dikkat çekerken, 
sempozyumda “Nasıl bir kent istiyoruz” sorusuna yanıt 
aranacağını söyledi. 

TMMOB Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi 
Mustafa Erdoğan ise 
paylaşılan bilginin 
değe r ine  d ikka t 
çekerek, “TMMOB 
olarak birçok kentte 
gerçekleştirdiğimiz 
s e m p o z y u m l a r 
g ö s t e r m i ş t i r  k i , 
ü lkemiz  kent ler i 
çağdaş toplumlara yakışır şekilde 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” şeklinde 
konuştu. 
Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Pakdemirli de kentlerin gelişiminde üniversitelerin önemine 
vurgu yaparken, kendilerinin de bu doğrultuda çabalarını 
sürdürdüklerini kaydetti. 
Manisa Belediye Başkan Yardımcısı Azmi Açıkdil ise giderek 
birbirine benzer kentler oluşmaya başladığının altını çizdi 
ve şehirlerin, kentleşme dinamiklerini ortaya koyarak 
farklılıklarını göstermelerinin gerektiğini belirtti. Açılış 
töreninin son konuşmacısı olan Manisa Vali Vekili Yüksel 
Ayhan, bu tür sempozyumların, şehirlerin gelişimlerinin yanı 
sıra ilçelerin de gelişimine katkıda bulunduğuna inandıklarını 
dile getirdi. 

MANİSA KENT SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

TMMOB Mersin Kent Sempozyumu 15-16 Aralık 2011 
tarihlerinde Mersin Üniversitesi Uğur Oral Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sempozyum kapsamında 
“Kentleşme ve Mersin Tarihi”, “Sağlık ve Eğitim”, “Kent 
Bilgi Sistemi ve Kamu Yönetimi”, “Biyoteknoloji ve Tarım, 
Gıda, Ormancılık, “Çevre ve Yenilenebilir Enerji”, “İmar, 
Çevre, Yenilenebilir ve Nükleer Enerji”, Depremsellik ve 
Yerbilimi” başlıklarında 7 oturum ve “Geçmişten Geleceğe 
Mersin” paneli düzenlendi.

Sempozyumun açılışında sırasıyla Sempozyum Düzenleme 
Kurulu Başkanı ve TMMOB İKK Sekreteri Dr. Bülent 
Hasdemir, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ve Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu 
konuştu. 

MERSİN KENT SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

TTTTMMMMMMOOOBBB EEETTTKKKİİİİİİİNNNLLLİİİİİİİKKKLLLEEERRRİİİİİİİİ
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TMMOB‘ye bağlı odaların öğrenci üyeleri, sorunlarının, 
ülkede ve dünyada var olan güncel ve toplumsal sorunlardan 
ayrı düşünülemeyeceğine inanırlar. 

Onlar bilirler ki; neo-liberal küreselleşme ideolojisinin 
toplumsal ve kamusal alanları yeniden tanımlayarak bu 
alanları bireysel yarar ve piyasa süreçlerine bağlı kılması, 
toplumsal ilişkilerin tümüne bağlı olarak eğitim alanını da 
etkilemektedir.

Neo-liberal politikaların tüm yaşamımıza entegre edildiği 
günümüzde, ülkemize biçilen roller irdelendiğinde 
görülmektedir ki; eğitim ve öğretim hizmetlerinin piyasaya 
açılması ve sermayenin hizmetine sunulmasıyla eğitim 
metalaştırılmaktadır.

Aynı şekilde eğitim alanında dayatılanlar, şirketleşen 
üniversite anlayışının gelişmesine neden olmaktadır. 
Üniversite yapısındaki değişim, “şirket” ve “müşteri odaklı” 
bir tarza yönelmekte ve “müfredat” buna uygun biçimde 
yeniden yapılandırılmaktadır.

Bu gelişmelerin bir ürünü olarak, bazı öğretim elemanları 
üniversite-sanayi işbirliği adı altında piyasaya iş yapmakta 
ve kendilerini mensubu oldukları kurum ve öğrencilerinden 
çok sermaye gruplarına karşı sorumlu hissetmekte, bunun 
sonucunda öğrenciler kendi hallerine terk edilmektedirler.

Kaliteli öğretim elemanı sayısının azlığı, eğitimin kalitesini 
düşürmekte ve ekonomik koşullar öğretim elemanlarının ek 
işlerle uğraşmasına neden olmaktadır.

Aynı şekilde, özelleştirmeler eğitim alanını da sarmakta 
ve eğitim hizmetlerinin bütünlüklü yapısı parçalanarak 
yurt, yemekhane, temizlik gibi hizmetler taşeron firmalara 
ihale edilmektedir. Bütçe kısıntıları bahanesiyle devlet 
üniversitelerine kaynak aktarılmazken, özel üniversitelere 
bedelsiz arazi tahsisi ve para yardımı gibi teşvikler 
sağlanmaktadır.

Sonuçta üniversite eğitimi bilimsel içeriğinden yalıtılarak, 
düşünmeyen, sorgulamayan, araştırmayan, edilgen bir insan 
tipi oluşturmaktadır.

Planlama dışı oluşturulan yüksek öğrenim sistemi ile 
öğrenciler mezuniyetlerinin ardından işsizlikle karşı karşıya 
kalmakta, iş bulabilenler ise kuralsızlaştırılmış (esnek) çalışma 
koşullarında düşük ücretlerle çalışmaktadırlar.

Sorunların çözümü planlamacı bir anlayışla, toplumsal 
gereksinimleri, üretimi, istihdamı ve yaşam boyu eğitimi, 
ülkenin bilim ve teknoloji yeterliliğinin güçlendirilmesini 
temel alan ulusal eğitim politikalarının yaşama geçirilmesi 
ile olasıdır.

Bu düşüncelerde olan öğrencilerimiz yaptıkları etkinliklerde 
şunları söylüyorlar:

- Küreselleşme ve sermaye isteklerine göre üniversitelerin 
yapılandırılması uygulamalarından vazgeçilmelidir.

- Toplumsal eşitsizliğin her çeşidini sürekli ve sistemli olarak 
üreten eğitim yapısı terk edilmelidir.

- Baskıcı ve cins ayrımcı uygulamalarla dolu eğitim 
programları terk edilmelidir.

- Eğitim her kademede eşit ve parasız olmalıdır.

- Üniversite eğitimi bilimsel, özerk ve demokratik 
ortamlarda sürdürülmeli; polis ve jandarma üniversitelerden 
çıkarılmalıdır.

- Belletme ve ezbercilik yerine öğrenme; verileri kabul etmek 
yerine araştırma yeteneğini geliştirmek; teknik eğitim yanında 
sosyal ve kültürel eğitimleri de tamamlamak; eğitimde; 
sorgulayan, düşünen, dayanışma duygusuna sahip, bilimsel 
kriterleri önemseyen, aydınlanmış öğrencilerin yetişmesini 
sağlama en temel amaç olmalıdır.

- Uygun nitelik ve sayıda öğretim üyesi yetiştirilmelidir.

- Üniversitelerdeki öğretim üyelerinin eğitim dışında ticari 
faaliyette bulunması engellenmeli, eğitim hizmetini üreten 
öğretim üyelerinin ekonomik, sosyal ve mesleki sorunları 
çözülmelidir.

- Öğretim üyelerinin düşüncelerinden, sendikal eylemlerinden 
ve demokratik taleplerinden dolayı karşılaştıkları her türlü 
ceza ve sürgün uygulamalarına son verilmelidir. 

- YÖK tüm kurumlarıyla kaldırılmalı, Üniversitelerarası 
Kurul ve üniversiteler, özerk ve demokratik bir anlayış 
temelinde yeniden düzenlenmeli, üniversitenin bütün 
bileşenlerinin yönetim ve karar sürecine katılmaları 
güvenceye alınmalıdır.

- Üniversitenin üç temel bileşeni olan öğretim üyeleri, 
öğrenciler ve üniversite çalışanlarının üniversite yönetimine 
katılmaları sağlanmalıdır.

- Çok sayıda niteliksiz mühendis yetiştirmek ve yine çok 
sayıda donanımsız üniversite ve bölüm açmak yerine, ülke 
ihtiyaçlarını gözeten yeterli eğitim kadrosu ve kütüphane, 
derslik, laboratuar, yurt vb. alt yapısı tamamlanmış kuruluşlar 
oluşturulmalı; şimdiye kadar açılmış bulunan üniversitelerin 
eğitim düzeyi arttırılmalı ve kalite eşitsizliği ortadan 
kaldırılmalı, eksik alt yapıları tamamlanmalıdır.

- Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama ile ilgili yüksek 
öğrenimin planlanmasında yeni fakülte ve bölümlerin 

TMMOB ÖĞRENCİ ÜYELERİ 

BU 6 KASIM’DA DA DİYOR:

BBBBBBAAASSSIIINNN AAAÇÇÇÇÇÇÇÇIIIKKKLLLAAAMMMAAALLLAAARRRIIIII
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açılmasında, eğitim programlarının oluşturulmasında 
TMMOB‘nin görüşü ve onayı alınmalıdır.

- Eğitimde kalite standartları oluşturulmalı mühendislik 
bölümlerinin kalitesi bu kriterlere göre denetlenmelidir. Tüm 
mühendislik bölümleri akredite süreçlerine sokulmalıdır.

- Genel bütçeden eğitime aktarılan pay yeterli seviyeye 
getirilmeli ve üniversite bütçelerinde bilimsel araştırmalara 
ayrılan pay artırılmalıdır. 

- Harç, ikinci öğretim, yaz okulu gibi uygulamalar 
kaldırılmalıdır.

- Stajyer alan firmaların üniversiteler tarafından 
denetlenmesi ve stajyerlere mesleki bilgilerin aktarılması 
sağlanmalıdır. Meslek Odalarının denetimi ve üniversitelerin 
yürütücülüğünde öğrencilere staj imkanları sağlanmalıdır.

- Öğrenci sağlık sigortası uygulamasına geçilmelidir.

Öğrencilerimiz,  insan hayat ın ın kâr oranlar ı  i le 
değerlendirilmesini doğru bulmuyorlar. Üretim ve adaletli 
paylaşım istiyorlar. İnsan odaklı mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığı yapmak, bunun için üretmek istiyorlar.

TMMOB Öğrenci Üyeleri bu 6 Kasım‘da da haykırıyor:

Üniversiteler Üniversite Bileşenlerinindir!

Eşit, Parasız, Demokratik, Bilimsel Eğitim İstiyoruz!

Yaşasın Özerk ve Demokratik Üniversite Mücadelemiz!

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
4 Kasım 2011

28 Kasım Pazartesi günü, son zamanlarda sıklıkla ifade 
ettiğimiz ve giderek artmaya devam eden baskı ve korku 
imparatorluğu uygulamalarının bir örneği daha İzmir‘de 
hayata geçirilmiştir. 

İzmir‘de KCK ile ilişkilendirilerek KESK üyelerine yönelik 
olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonrası açılan davada, 
aralarında KESK Genel Başkanı Lami Özgen‘in de bulunduğu 
25 KESK üyesine 6‘şar yıl 3‘er ay hapis cezası verilmiştir.

Demokrasi mücadelesinde oldukça önemli konuma sahip 
bir emek örgütü olan KESK,  “ileri demokrasi” olarak ifade 
edilen ve gerçekte bir dikta rejimi uygulaması olan baskı 
yöntemleri ile sindirilmeye çalışılmaktadır.

Bu davada da görülmüştür ki, Türkiye‘de iktidara muhalif 
bir pozisyon alan tüm kesimler bir şekilde herhangi bir dava 
ile ilişkilendirilerek, etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır.

Gazetecilerden öğrencilere, profesörlerden avukatlara, 

seçilmiş belediye başkanlarından milletvekillerine, sendika 
başkanlarından siyasi parti temsilcilerine kadar büyük 
bir kesim siyasi düşüncelerinden dolayı cezaevlerine 
doldurulmakta, yandaş medya gücü ile de kamuoyu tepkisi 
manipüle edilerek kontrol altına alınmaktadır.

KESK‘e uygulanan bu hukuk skandalı bir an önce 
düzetilmelidir. Özel Yetkili Mahkemeler ve Terörle 
Mücadele Kanunu kaldırılmalı, gözaltı ve tutuklamalara 
son verilmeli, tutuklananlar serbest bırakılmalıdır.

Bilinmelidir ki, verilen bu cezalar KESK‘in emek ve demokrasi 
mücadelesine, hak aramaya ilişkin etkinliklerine dolayısıyla 
KESK‘e verilmiştir. Bizler emek ve meslek örgütleri olarak 
KESK‘in yanında olduğumuzu, bu uygulamanın karsısında 
sessiz kalmayacağımızı ve ülkenin dört bir yanında bu 
ülkenin gerçek sahipleri olarak seslerimizi birleştirerek tüm 
gücümüzü kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz.

DİSK-TMMOB-TTB    

DİSK, TMMOB, TTB: 
SUSTURULMAK İSTENEN KESK’İN 

EMEK VE DEMOKRASİ MÜCADELESİDİR!

BBBBBAAASSSIIINNN AAAÇÇÇÇÇÇÇÇIIIKKKLLLAAAMMMAAALLLAAARRRIIIII

“Kürt sorununun çözümü” adı altında atılan adımlar 
artık sivil ve masum insanları da içerisine çeken bir ölüm 
girdabına dönüşmüş durumdadır. 29 Aralık 2011 tarihinde 
Şırnak‘ın Uludere ilçesinde yaratılan katliam mantığı ve 
sözleri kilitlemiştir. 

Bugün, bilincimiz ve vicdanımız ölüm girdabının içerisine 
doğru çekilmeye çalışılmaktadır. Sonuçları ölümü doğuran 
politikaların hiçbir makul gerekçesi olamaz. 

Yaşanan katliamdır. TMMOB, bu katliamı yaratanların 
açığa çıkarılması için atılacak adımların insanlık adına 
takipçisi olacaktır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
29 Aralık 2011

ULUDERE`DE YARATILAN KATLİAMIN HİÇBİR GEREKÇESİ OLAMAZ!
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3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI 

Değerli Basın Emekçileri,

AKP‘nin “ileri demokrasi” balonu ve yalanı orta yerde 
patladı. Bırakalım “ileri”sini, en geri demokrasilerde bile 
olmayan uygulamalar günlük yaşamımızın bir parçası haline 
geldi. AKP için demokrasinin kıstası AKP‘li olmak, AKP 
politikalarını kayıtsız şartsız desteklemektir. AKP‘ye göre en 
tehlikeli iş ise AKP karşıtlığıdır. En tehlikeli düşünce AKP‘yi 
eleştirmektir. Ve AKP için “bombadan bile tehlikeli” olan 
şey, politikalarını eleştiren yazılar, kitaplardır. Bu yüzden 
AKP, muhalif olan herkesi hedef alıyor, düşman görüyor. 

Türkiye bir açık hava cezaevine dönüşüyor. Her yeni güne 
tutuklama haberleriyle başlıyoruz. İnsanca yaşamak isteyen 
işçiler, suyunu ve toprağını korumak isteyen köylüler, 

parasız eğitim isteyen öğrenciler, ülkemizde füze kalkanı 
istemeyenler, gerçeğin peşindeki gazeteciler, adalet arayan 
avukatlar yani haklarını arayan herkes tutuklanıyor. 
Tutuklamalar, seçilmiş milletvekillerine ve belediye 
başkanlarına kadar uzanıyor. AKP hükümetini eleştiren, 
AKP politikalarına karşı çıkan herkes tutuklanma endişesi 
yaşıyor.

İlk kez Hitler Almanya‘sında duyduğumuz “eş zamanlı 
operasyonlar” büyük başarı olarak sunuluyor. AKP yargısı 
adalet dağıtmıyor, korku salıyor. Özel yetkili savcı ve 
yargıçlar “özel konumlar” elde etme adına hukuk ilkelerini 
ayaklar altına alıyor.

“Sıra ne zaman bana gelecek” korkusuyla düşünemez, 
talep edemez, hareket edemez hale getirilmek isteniyoruz. 
Emperyalizmin jandarmalığı karşılığında satılan “İleri 

EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ 

AKP’NİN BASKI POLİTİKALARINA KARŞI SOKAKTAYDI...

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde bir araya gelen “Emek ve Demokrasi Güçleri” 3 Aralık`ta tüm illerde 
alanlara çıkarak kitlesel basın açıklamalarıyla yaşanan baskı ve şiddet ortamına karşı sözlerini söyledi. “Özel Yetkili 
Mahkemeler kaldırılsın, Terörle Mücadele Kanunu kaldırılsın, gözaltı ve tutuklamalara son verilsin, tutuklananlar serbest 
bırakılsın” talepleriyle birçok kentte toplanan binlerce kişi AKP’nin baskıcı politikalarına “dur” dedi. 

Ankara‘da Kolej kavşağında toplanan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri buradan Sakarya Caddesi‘ne yürüdüler. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, burada yaptığı konuşmada “Ya onlar bu ülkeyi cehenneme çevirecek 
ya biz bu ülkeye baharı getireceğiz” dedi. Daha sonra 4 örgüt adına ortak açıklamayı DİSK Genel Başkan Vekili Tayfun 
Görgün okudu. 

BBBBBBAAASSSIIINNN AAAÇÇÇÇÇÇÇÇIIIKKKLLLAAAMMMAAALLLAAARRRIIIII
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teknoloji” ile her yerde ve anda kontrol altında tutulmak 
isteniyoruz. Toplum “AKP karşıtı” ya da “yandaş” olarak 
fişleniyor.

Değerli Basın Emekçileri, 

Yıllarca kadrolaşma  politikaları sonucu devlet AKP‘lileşti. 
AKP‘li olmayan demokratik kurum ve kuruluşlar, hatta 
kişiler topyekûn bir saldırı ve baskı dalgasıyla karşı karşıyadır.  
Yıllarca alanlarda “Susma, sustukça sıra sana gelecek” diye 
haykırdık! Maalesef öngörümüz gerçekleşti. Bu gidişat 
durdurulmazsa sıra herkese gelecek!

Çünkü faşist yönelim kurumsallaşıyor. Toplumsal muhalefet 
önce tehditle, soruşturmalarla, sürgünlerle, copla, biber 
gazıyla  terbiye edilmeye çalışılıyor. Bu yetmeyince her an, 
herkesi içine alabilecek şekilde toplu gözaltı ve tutuklama 
ile bitirilmek isteniyor. 

Derelerine, çayına sahip çıkan onurlu Hopa halkı, parasız 
eğitim isteyen, devrimci önderlerin anmasına katılan gençler 
bu saldırılardan nasibini aldı. 

Seçilmişler, üniversite öğretim görevlileri, Nedim Şener ve 
Ahmet Şık gibi muhalif gazeteciler, siyasi parti temsilcileri, 
demokratik kitle örgütü temsilcileri, gençler, AKP‘li 
olmayan belediyeler AKP‘nin hedef tahtasında. Tutukluluk 
cezaya dönüştürülmüş durumda. AKP, hem tutukluyor 
hem de savunma hakkından yoksun bırakıyor. Darbe 
dönemlerinde bile şahit olmadığımız şekilde onlarca avukat 
aynı gün gözaltına alındı, 33‘ü tutuklandı. 

KESK Genel Başkanı, eski Genel Sekreteri, eski Kadın 
Sekreteri, EĞİTİM SEN eski ve yeni Kadın Sekreterleri, 
üç Genel Meclis üyesinin de aralarında bulunduğu  25 
KESK‘li Sendikal faaliyetleri nedeniyle 6‘şar yıl 3‘er ay ceza 
ile cezalandırıldılar. Halen 33 KESK‘li çeşitli cezaevlerinde 
tutukludur. İnsan haklarına aykırı şekilde mahkum 
muayenesine karşı çıktıkları için, çevre kirliliği konusunda 
halkı bilgilendirdikleri için, Sağlık Bakanlığı politikalarına 
karşı çıktıkları için doktorlarımız cezalandırıldı. 

Tutuklama furyasında bir adım da İzmir‘de atıldı. Sendikal 
faaliyet sürdüren ve taşeron uygulamasına karşı güvenli iş, 
güvenli gelecek mücadelesi veren DİSK/Genel-İş Sendikası 
şube yöneticileri Cafer Konca, Memiş Sarı, Yakup Yıldırım, 
işyeri temsilcileri Necip Binici, Cafer Alt ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi‘nin bazı çalışanları ve yöneticileri tutuklandı.

AKP‘nin operasyonlarına meşruiyet kazandırmak için ortaya 
çıkardığı yeni “öcü” KCK oldu! Kürt sorununun demokratik 
ve barışçıl çözümünü isteyen herkes “KCK‘lidir” iddiasıyla 

tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun en son 
örneği Prof. Büşra Ersanlı, yazar Ragıp Zarakoğlu ve Deniz 
Zarakoğlu, KESK eski Genel Sekreteri Mustafa Avcı‘dır. 

Değerli Basın Emekçileri,

Askeri ve sıkıyönetim Mahkemelerinin yerine kurulan 
DGM‘ler eskilerini arattı. DGM‘lerin yerine kurulan 
Ağır Ceza ve Özel Yetkili Mahkemeler ise DGM‘lere 
rahmet okutur durumda. Başbakan ne zaman birilerini 
hedef yaparsa hemen ertesinde özel yetkili mahkemeler 
ve savcılar harekete geçiyor. Daha operasyon yapılmadan 
yalaka medyada operasyon bilgileri yer alıyor, kişiler hedef 
gösteriliyor. Avukatların bile görmediği, görmesi yasaklanan 
dosyalar yalaka medyada sayfa sayfa yayınlanıyor. Hiçbir 
dönem olmadığı kadar yargı siyasi iktidarın yönlendirmesi 
ve etkisi altında. Hükümet aleyhine en ufak bir soruşturma 
açan savcı ya da hakimler ya görevden alınıyor, ya da görev 
yerleri değiştiriliyor. Hükümetin politikalarına uygun hareket 
edenler ise terfi ettirilerek ödüllendiriliyor. Tuzun koktuğu 
yer tam da yargının şu an içinde bulunduğu durumdur.

Cezaevleri tıka basa doldu. Başbakan yeni okulların, 
hastanelerin, yolların yapılacağı ya da insanca yaşayacak 
ücret müjdesi değil yeni cezaevi yapma müjdesi veriyor! 

Artık yeter diyoruz. Bu gidişata son verilmelidir. Onlar son 
vermese bizler son vereceğiz.

Ülkemizde devrimci bir dönüşüme ihtiyaç olduğu açıktır. 
Bu dönüşümü emekten, demokrasiden, özgürlükten ve 
barıştan yana olan güçler gerçekleştirecektir. Bu dönüşümü 
emek ve demokrasi mücadelesinin zor olduğunu bilen bizler 
gerçekleştireceğiz.

Bu nedenle diyoruz ki;

Özel Yetkili Mahkemeler ve Terörle Mücadele Yasası 
kaldırılmalıdır!

Gözaltı operasyonları durdurulmalıdır!

Hukuka aykırı tutuklananlar derhal serbest bırakılmalıdır!

Taleplerimiz dikkate alınmaz, gereği yapılmazsa okulda, 
sırada, içeride, dışarıda, fabrikada, işyerlerinde, her yerde 
direnişi yükselteceğiz. Ya onlar ülkeyi cehenneme çevirecek 
ya da bizler geleceğimize sahip çıkarak eşit, özgür, adil ve 
barış içinde bir ülkeyi kuracağız... 

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER 
YA HİÇBİRİMİZ!

EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ

BBBBBAAASSSIIINNN AAAÇÇÇÇÇÇÇÇIIIKKKLLLAAAMMMAAALLLAAARRRIIIII
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AKP‘nin neoliberal politikalarla biçimlenen, emeği yok 
sayan, sağlığı piyasalaştıran politikalarına karşı dost emek-
meslek örgütleri Kamu Emekçileri Sendikaları Federasyonu 
(KESK) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) “en uzun gece en 
kısa gün” 21 Aralık‘ta 1 günlük iş bırakacak.

TMMOB de “en uzun gece en kısa gün”de, 21 Aralık‘ta

Grevli toplu sözleşme için, güvenceli istihdam için, insanca 
yaşanacak temel ücret için, ek ödemelerin emekli aylıklarına 
dahil edilmesi için, baskı, ceza ve sürgünlerin durdurulması 
için 1 günlük grev yapacak KESK‘in,

“Her işin başı sağlık” diyerek yola çıkan, sağlık hakkını 
savunan, bunun için tüm Türkiye‘de “Sağlık Hakkı 
Meclisleri” kuracak olan, “Kamu-özel bütün sağlık çalışanları 
için güvenceli iş, güvenceli gelir, sağlıklı ortamlarda ve 
şiddete uğramadan insanca çalışma ve mesleğini bağımsızca 
yapabilme” talepleriyle iş bırakacak sağlık çalışanlarının, 
TTB‘nin yanında olacak. 

KESK ve TTB‘nin talepleri bizim de taleplerimizdir. 

9 yıllık iktidarı süresince bu ülkenin üzerinde karanlık 
bulutları biriktiren, 

Baskı, zulüm, sindirme politikalarıyla öğrencisinden 
gazetecisine, sendikacısından seçilmiş belediye başkanına 
kendisine muhalif herkesi “ileri demokrasi”yle cezaevlerine 
gönderen,

Emperyalizmin yeni sömürü politikalarıyla eğitimden sağlığa, 
iş güvenliğine her alanı piyasalaştıran,

Emekçilerin grevli-toplu sözleşme hakkını vermeyen, 

Kentlerimizi, suyumuzu, havamızı, ormanlarımızı, toprağımızı 
“kar, daha fazla kar” anlayışıyla sermaye peşkeş çeken,

Bize yaşam alanı bırakmayan AKP‘ye karşı sözümüzü söyleme 
zamanı.

Şimdi, en uzun gece en kısa günden, karanlığın en koyu ışığın 
en az olduğu günden aydınlığı yaratma zamanı...

TMMOB üyesi mühendis, mimar ve şehir plancıları da 
aydınlığı yaratmak için 21 Aralık‘ta KESK ve TTB ile birlikte 
olacaktır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
13 Aralık 2011

TMMOB EN UZUN GECE EN KISA GÜNDE 
KESK VE TTB’NİN YANINDA...

KESK ve TTB`nin çağrısıyla en uzun gece en kısa gün olan 
21 Aralık’ta 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin dört bir yanında iş bırakan emekçiler alanlarda 
buluştu. 

Kamu emekçileri sabahın erken saatlerinde işyerleri 
önünde yaptıkları açıklamalarla greve başladı. Daha sonra 
ise tüm illerde meydanlarda TMMOB, DİSK ve Türk-İş 
içindeki bazı sendikaların da destek verdiği ortak eylemler 
gerçekleştirildi. 

Ankara‘da binlerce emekçi Kolej Meydanı‘ndan “Grevli toplu 
sözleşme, güvenceli istihdam, insanca yaşayacak temel ücret, 

baskın ceza ve sürgünleri durdurmak için ek ödemelerin 
emekliliğe yansıması için grevdeyiz” yazılı pankart arkasında 
toplanarak SSK İşhanı önüne yürüdü. 

İstanbul‘da ise emekçilerin oluşturduğu yürüyüş kolları Beyazıt 
Meydanı‘nda buluştu. Halaylarla, türkülerle coşan eylemciler 
sloganlarla, pankartlarla taleplerini dile getirdiler. 

İzmir‘de de Basmane Meydanı‘ndan Konak Meydanı‘na kadar 
yüründü. 

ÇALIŞANLAR BİR GÜNLÜK GREVDE 
ALANLARDAYDI...
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Yanıt ve Düzeltme

27 ve 31 Ekim 2011 tarihli “depremin mühendislere 
hatırlattıkları” ve “kaçak yapılar sorunu” başlıklı makalelerinize 
yanıt verme zorunluluğu doğmuştur. Çünkü, mevzuatlar ile 
TMMOB, TMMOB ile mühendislerin ilişkisi ve durumunu 
araştırmadan kaleme almış olduğunuz yazı, kamuoyunu 
yanıltmıştır. Yanıt vermenin bir hak olduğunu bildiğinizi ve bu 
yanıtı köşenizde yayınlayacağınızı umut ediyoruz.

Sayın Erdem, evet 1954 tarihli TMMOB Yasası, 80 darbesi 
ile kamuda çalışanların üyeliği zorunlu olmaktan çıkmasına 
karşın yerinde durmaktadır. Ancak, diğer yasalarda yapılan 
değişiklikler TMMOB Yasası‘nın hükümlerini işlevsiz 
bırakmış ve üyeleri ile olan bağları koparmıştır. Son çıkan 
KHK‘ler sağanağında ise ülkenin tüm idari yapısı yeniden 
inşa edilmiş, nitelikli kadrolar boşaltılmış, ortada özerk kurum 
bırakılmamıştır. Bırakın kamuoyunu TBMM üyelerinin dahi 
bilgisi olmadan 26 vekilden oluşan hükümet kabinesi, yoğun 
demogoji ortamında yarattığı kavram kargaşası ve kuru gürültü 
içinde, tüm insanları ve zamanları kapsayan evrensel haklar 
ve talepleri sahneden süpürürken, entelijansiyanın insanlığın 
ortak hatıratına ihanet edercesine bir tutum takındığını 
hayretle ve üzülerek izliyoruz.

Marmara depreminden sonra, müteahhitlerden çok daha fazla 
sayıda mimar, mühendis ve teknik uygulama sorumluluğu 
üstlenen meslek mensubu hem ceza davalarında yargılanmışlar 
hem de  tazminat davalarına muhatap olmuşlardır. Müteselsil 
sorumlulukla karşı karşıya kalan mühendis ve mimarlar, 
bulunamayan müteahhitlerin borçlarını ödemiş, ceza alanlar 
da hapis cezasını çekmişlerdir. Yani parayı kazananlar ortadan 
kaybolurken, onur kırıcı ücretlerle çalışan mühendis ve 
mimarların ödenemeyen borçları çocuklarına miras kalmıştır. 
Kusurları olan mühendis ve mimarlar hakkında Odalarınca 
disiplin cezaları da verilmiştir. Sizin deyiminizle TMMOB, 
ibretlik cezalar vermiş ama sorun çözülmemiştir. Yani sorunu 
disiplin cezasına indirgerseniz, sorunun asıl sorumluları 
görünmez ve toplumsal zararların da sonu gelmez. Bu kargaşa 
içinde, yapı denetim sürecinin hiçbir yerinde yetki ve görevi 
olmayan TMMOB‘yi suçlar geçersiniz. Böylece, kamuoyunun 
nezdinde sorumluları aklamış, TMMOB‘nin sorumlu olduğunu 
toplumsal hafızanın bir köşesine işlemiş olursunuz. Yaptığınız 
da bu olmuştur.  

Cumhuriyet tarihi boyunca 8 deprem yönetmeliği yayımlanmıştır. 
Seçim yatırımı olarak da sayısız imar affı yaşanmıştır. Afetler 
sonrası oluşan zarar ve bu zarardan sorumlu tutulan kişiler, 
yapının inşa edildiği tarihteki yönetmelik hükümlerine göre 
saptanmaktadır. Bildiğiniz üzere, yapı süreci yalnızca mühendis 
ve mimarların yer aldığı bir süreç olmayıp, pek çok aktörü 
barındırmaktadır. Bu süreçte, mühendis ve mimar yalnız 
olmayıp, müteahhit, iş sahibi, imalatçı, işçi, kullanıcı hataları 

ve denetimden sorumlu yapı denetim şirketi, fenni mesul, 
belediye, valilik ve Bakanlık da bulunmaktadır. Bu sürece 
ihale, pazarlama ve satış işlemlerini de dahil edebiliriz. Sürecin 
bir bütün olması gerekirken, karar vericiler ve uygulayıcılar 
arasında bir birliktelik söz konusu olmamıştır.  Bu kadar çok 
aktörlü süreçte, TMMOB ve Odaların yetkileri nerededir, önce 
bunu ortaya koyup sonra eleştirmeniz gerekirdi.

Anayasa‘nın 128. maddesi, yapı denetiminin kamunun 
asli kolluk görevi olduğunu belirtir. İmar yasası gereğince, 
inşaat ruhsatından yapı kullanma izni verilinceye kadar 
süreci  denetmekle kamu görevlidir. Kamu ise Bakanlık ve 
Belediyelerdir. Bu süreçte baş aktör olan kamu erki başka 
deyişle Devlet, cezai ve maddi sorumluluktan kurtulmak 
için ne yapmıştır. Yerel yönetimlerdeki fen müdürlüklerini 
kuvvetlendirmek ve yeteri kadar deneyimli mühendis, mimar 
çalıştırmak yerine, Yapı Denetim Yasası ile kamu hizmeti olan 
denetimi özel sektöre devretmiştir. Binaları yapı denetim 
şirketleri denetlerken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın 
illerdeki Yapı Denetim Komisyonları da bu şirketleri 
denetlemektedir. Mühendis ve mimarlar da bu şirketlerde asgari 
ücretle çalışmakta, Bakanlık ve belediyeler de yapı denetim 
şirketlerinden %1‘er komisyon almaktadır. Yani, kamunun asli 
ve sürekli görevinden bir ticari sektör yaratılmış, şirketler ve 
devlet kurumları bu işten kar ederken mühendisler sorumlu 
ilan edilmişlerdir. Bu sektörde çalışan mühendis ve mimarların 
denetçi belgelerini Bakanlık vermekte ve iptal etmekte, keza 
sicilleri de Bakanlıkça tutulmaktadır. Odanın üyesini mesleki 
yönden denetleme yetkisi elinden alınmıştır;  TMMOB Yasası 
yerinde durmakta mıdır, yapı denetim sürecinde TMMOB‘nin 
yeri var mıdır?  İş mühendislik ve mimarlık hizmeti ise, yapı 
denetim komisyonlarında TMMOB dışında herkes varken 
TMMOB neden yoktur?  Ancak, bu sorulara yanıt bulduktan 
sonra TMMOB‘yi suçlamanız ahlaki görülebilirdi. 

Sayın Erdem, daha önceki depremlerde olduğu gibi Van‘da da 
ilk çöken binalar kamu binaları olmuştur. Kamu alımlarında 
TMMOB‘nin yeri bulunmadığını bizden daha iyi bilmenize 
karşın toptancı suçlamanızı yanıtlamamız gerekiyor. İhaleli 
yapıların proje ve eklerine uygun olup olmadığını denetleyen 
ihaleye çıkarmış kamu idaresi olup, hak edişler buna göre 
ödenmektedir. Komisyon vermeyen isteklinin ihaleyi 
alamayacağı ülkemizin en acı gerçeği ise, malzeme ve 
mühendislik hizmetinden çalmadan kar edilemeyeceği de bir 
başka gerçekliktir. Yöneticiler aldıkları komisyonun karşılığının 
nasıl bir yıkım getireceğini bilebilecek durumdadırlar. Kamuda 
çalışan mühendis ve mimarların Odalara üyeliklerinin zorunlu 
olmaması sebebiyle Odalar, kamuda çalışan mühendis ve 
mimarlara disiplin cezası verememekte, verdiğinde de Devlet 
Memurları Yasası‘na tabi olduklarından  uygulanmamaktadır. 

Van‘da 6 köy haritadan silinmiştir. Köylerdeki yapıların 
ruhsata tabi olmadığı ve dolayısıyla mühendislik hizmeti 

TARHAN ERDEM’E YANIT GÖNDERİLDİ
Radikal gazetesinde 27 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde yayınlanan köşe yazıları nedeniyle Tarhan Erdem’e yanıt 
gönderildi.
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almadığı ortayken, bu durumda yıkılan köylerin sorumlusu 
olarak TMMOB‘nin ilan edilmesi karartmadan başka bir şey 
değildir. 

Sayın Erdem, Afet İşleri Genel Müdürlüğü daha önce 
Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde iken, bu müdürlük 
lağvedilerek Başbakanlığa bağlı AFAD kurulmuştur. Bu 
Daire‘nin görev ve yetkilerini incelediğinizde ülkemizde 
hasar tespiti yapacak bir kurumun ve kadronun olmadığını 
göreceksiniz. TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu, ilk deprem 
sonrası Valilikten (AFAD birimi) hasar tespiti için görev talep 
etmesine rağmen, bu istem reddedilmiştir. İlk depremde 8 bina 
yıkılmasına karşın, ikinci depremde 25 bina yıkılmıştır, İkinci 
deprem sonrası yıkılan bu 25 binanın hiçbiri AFAD birimince 
mühürlenmemiştir. ilk deprem sonrası yapılardaki hasar tespiti 
sağlıklı yapılmadığından Bayram ve Aslan otelleri insanlara 
mezar olmuştur. Ama herhalde siz bunun için de TMMOB‘yi 
suçlarsınız. 

TMMOB‘ye bağlı odalarımız, kendi meslek alanlarında proje 
üreten ve uygulayan üyelerini denetlemekte, mevzuat ve 
standarda aykırı mesleki uygulamalara izin vermemektedir. 
Ancak bugünkü siyasal iktidar, Odalarımızın üyeleriyle kurduğu 
bu en önemli mesleki bağı da koparmak için elinden geleni 
yapmaktadır. Mesleki denetim uygulamasının kaldırılması, 
mühendis ve mimarların mesleklerini hiçbir yere aidiyet 
duymadan sürdürmelerinin sağlanması için Birliğimize sürekli 
yazılar gönderilmekte, Odalarımızın yönetim organlarının 
görevden alınacağı tehditleri yapılmaktadır. Mimar ve 
mühendislerin işçileştirildiği bir süreç yaşanıyor. Yapı denetçisi 
mimar ve mühendisler müteahhitlerin ve yapı denetim 
şirketlerinin işçisi konumunda. Meslek odaları ise, yapı denetim 
alanında üyesinin nerede görev yaptığı, hangi işi nasıl yaptığı 
konusunda bilgi sahibi değildir. Dolayısıyla öncelikle meslek 
örgütlerinin gerekli yetkilerle donatılması, üyeleri üzerinde 
gerekli denetimi yapabilecekleri sorumluluklar yüklenmesi ve 
ondan sonra sorgulanması gerekir. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘ne

İlgi : 04.11.2011 tarih B.09.0 MHG.0.11.00.00/397 sayılı Yapı 
Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli 
Ustalar Hakkında Yönetmelik hk.

İlgi yazınızda, 648 sayılı KHK ile değiştirilen 4708 sayılı 
Yapı Denetimi Kanunu ve Danıştay 6. Dairece (2008/3365 
E., 2011/161 K.) verilen karar doğrultusunda söz konusu 
yönetmelikte revizyona gidilmesi gerektiği, bu gereklilik 
nedeniyle hazırlanan yönetmelik taslağı hakkında görüş ve 
önerilerin 18.11.2011 tarihine kadar Bakanlığa iletilmesi 
istenmektedir.

Taslak incelenmiş olup, görüşlerimiz aşağıda sunulmuştur.

1) Taslağın 2. maddesine “Bodrum katı dışında en çok iki katlı 
ve yapı inşaat alanı toplam 200 metrekareyi geçmeyen müstakil 
yapılar; entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık 
amaçlı yapı ve tesisler; köylerin yerleşik alanlarında, belediye 
ve mücavir alan sınırları içinde olmayan iskan dışı alanlarda 
ve nüfusu 5000‘in altında olan belediyelerin belediye ve 
mücavir alan sınırları içinde bodrum katı ve çatı arası dışında 
en çok iki katlı ve yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı 
hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500m2‘yi geçmeyen 
konut yapıları ile bunların kömürlük, otopark ve depo gibi 
müştemilatları hariç olmak üzere, belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapılar 
hakkında bu Yönetmelik uygulanmaz.” biçiminde 2. fıkra 
eklenerek Yönetmeliğin kapsamı daraltılmaktadır. 

Gerekçede her ne kadar 648 sayılı KHK ile 4708 sayılı Yasa‘nın 
kapsam maddesinde yapılan değişikliğe paralel bir düzenleme 
yapıldığı savlansa da, Anayasa Mahkemesi‘nin 03.11.2011 
tarih 2010/75 Esas, 2011/42 sayılı kararında “29/6/2001 
günlü, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun‘un 1. 
maddesinin ikinci fıkrasına, 30/6/2004 günlü, 5205 sayılı 
Kanun‘un 1. maddesiyle eklenen “... ile tek parselde, bodrum 
katı dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi 
geçmeyen müstakil yapılar ...” ibaresi, 3/11/2011 günlü, E. 
2010/75, K. 2011/150 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu 
ibarenin, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi 
güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve 
iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî 
Gazete‘de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN 
DURDURULMASINA, 3/11/2011 gününde OYBİRLİĞİYLE 
karar verildi.” denilerek kapsam dışında bırakılan yapıların 
denetimsiz bırakılması Anayasa‘ya aykırı bulmuştur. Yani 
648 sayılı KHK ile eklenen düzenlemenin Anayasa‘ya 
aykırı olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda, 648 KHK‘nin 
dava konusu edileceği ve aynı gerekçeyle iptal edileceği 
aşikardır. Aynı zamanda, hukuk devleti ilkesi gereği yasama 
organının, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda anılan 
düzenlemenin dava konusu edilmesini beklemeden 648 sayılı 
KHK ile yapılan değişikliği yürürlükten kaldıracağından kuşku 
bulunmaması gerekir.

Hukuka aykırılığı Anayasa Mahkemesi tarafından tespit 
edilmiş düzenlemenin yürürlükte kalamayacağı göz önüne 
alınarak, yönetmelik düzenlemesine konu edilmemesi gerekir. 

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ 
VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

HAKKINDA TMMOB GÖRÜŞÜ BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ
 Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik değişikliği üzerine 
TMMOB görüşü 18 Kasım 2011 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderildi.
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Bu nedenle, bu maddenin taslaktan çıkarılması hukuk devleti 
olmanın bir gereğidir.
2.) Taslağın 6. maddesi ile Yönetmeliğin 4. fıkrası, “Yapı 
müteahhidi yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidinin, 
gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilik ise tüzel kişilik, adi ortaklık 
veya ortak girişim olması halinde ortaklarının tamamı yasaklı 
hale gelir.” biçiminde değiştirilmesi önerilmektedir.
Önerilen bu değişiklik, tüzelkişiliğe sahip firma ortakları ve 
yöneticilerini yaptırımdan muaf hale getirmektedir. Yalnızca 
tüzel kişiliğin yasaklanması, ortakların ve diğer sorumluların 
başka bir tüzel kişilik eliyle müteahhitlik faaliyeti yürütmelerinin 
önünü açmakta olduğu gibi, diğer ortaklıklardaki sorumlularla 
eşitsiz bir durum yaratmaktadır. Amaca uygun olmayan bu 
değişiklik önerisinin geri çekilmesi ve maddenin eski haliyle 
kalması gerekir.
3.) Taslağın 7. Maddesi ile Yönetmeliğin 10. Maddesinin  1, 3, 
5, 15, 16 ve 17. maddelerinde değişiklik öngörülmektedir. Bu 
değişiklik taslaklarını tek tek irdeleyecek olursak;
a) 10. maddenin 1. fıkrası, yargı kararı gereğince “(1) Şantiye 
şefinin, yapım işinin uzmanlık alanına uygun olmak üzere mimar 
veya mühendis unvanlı olması şarttır.” biçiminde düzenlendiği 
ifade edilmektedir. Bu değişiklikle, şantiye şeflerinin mühendis 
ve mimar unvanlı olmalarının koşul olarak düzenlemesi 
olumludur. 
b) 10. maddenin 3. fıkrası, “(3) Yapı ruhsatına tabi tüm yapılarda 
şantiye şefi bulundurulması zorunludur.” biçiminde önerilmekte 
olup, bu düzenleme kapsam maddesinde açıkladığımız nedenlerle 
yeniden değerlendirilmelidir.
c) 10. maddenin 5. fıkrası, “(5) Şantiye şefi, görev yaptığı ilin 
sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemez.” biçiminde 
olup, bu değişiklik önerisi sorun üretmeye aday ve yönetmeliğin 
düzenleniş amacıyla çelişmektedir.
Değişiklikle, şantiye şefinin “toplam alan sınırları aşılmamak 
kaydıyla aynı anda en fazla beş ayrı yapım işini üstlenebileceğine” 
ilişkin kısıtlama kaldırılarak, şantiye şeflerinin görev 
üstlenecekleri inşaat alanları sınırsız hale getirilmektedir. 
Oysa, bir şantiye şefi aynı il sınırları içinde olsa dahi bu hizmeti 
yürütebileceği objektif bir sınırın olması gerekir. Şantiye şefi, 
görev ve sorumlulukları açısından aynı zamanda işveren 
vekilidir. İş organizasyonu ve inşaat yönetimi açısından işveren 
vekili olması nedeniyle 5 ayrı yerdeki inşaatta görev yapması 
olanaklı değilken “yapı ruhsatı sayısı” gerekçe gösterilerek böyle 
bir düzenleme yapılması hizmet gerekleriyle uyuşmamaktadır. 
Tam gün istihdamına göre düzenleme yapılması gerekirken 
hiçbir sınırlama olmaması (aynı il olsa dahi) şantiye şefliğinden 
beklenen görevin gerçekleşmesine engeldir ve amaca aykırıdır. 
d) 10. maddenin 15. fıkrası “ Mühendis veya mimar unvanlı 
teknik personelin şantiye şefi olarak görev yaptığı 4857 sayılı 
İş Kanunu‘nun 81‘nci maddesi kapsamında yer alan inşaat 
ve tesisat işlerinde, şantiye şefinin iş güvenliği uzmanlığı 
belgesine haiz olması zorunludur.” biçiminde önerilmekte 
olup, bu düzenleme, iş güvenliği mühendisliği hak, yetki ve 
sorumluluğuyla bağdaşmamaktadır. 

Yönetmeliğin 10. maddesinin 15. fıkrası ise, 4857 sayılı İş 
Kanunu‘nun 81. maddesi kapsamında iş güvenliği ile görevli 
mühendis istihdam edilmesi gereken işyerlerinde ayrıca iş 
güvenliği mühendisi istihdamını engelleyici nitelikte bir 
düzenlemedir. Çünkü, işveren maliyet unsuru olarak gördüğü 
iş güvenliği mühendisi istihdamı yerine iş güvenliği belgesine 
sahip şantiye şefinin aynı zamanda iş güvenliğinden de sorumlu 
olduğunu ileri sürerek ayrıca iş güvenliği ile görevli mühendisi 
istihdam etmeyecektir. Bu durumda her iki görev aynı kişide 
birleşeceğinden, ayrı ayrı görev, hak, yetki ve sorumluluk 
gerektiren iki ayrı görevin ifasından beklenen amaç da 
gerçekleşmeyecektir. Ayrıca yukarıda belirttiğimiz gibi, şantiye 
şefi aynı zamanda işveren vekili olduğundan bu durum iş 
güvenliği mühendisinin işverene karşı bağımsız olması gerektiği 
ilkesiyle de bağdaşmayacaktır.

Bu fıkrada değişiklik yapılması değil, mevcut düzenlemenin 
tümüyle yürürlükten kaldırılması gerekmektedir.

e) 10. maddenin 16. ve 17. fıkraları “Şantiye şefinin beşten fazla 
yapım işinde görev üstlenmesi halinde; yapı inşaat alanı 3000 
m2‘yi geçen her bir yeni yapım işi için şantiye şefliği görevine 
yardımcı olmak üzere; yapım işinin konusu, büyüklüğü ve 
niteliğine uygun branştan en az bir teknisyen, tekniker, teknik 
öğretmen, mimar veya mühendis istihdam edilir.”

“(17) Şantiye şefi yardımcılığını, yapı inşaat alanı 3000-5000 
m2‘ye kadar olan inşaatlarda bir teknisyen, 5000-10000 
m2 arasında en az bir tekniker, 10000m2‘den büyük ise en 
az bir teknik öğretmen, mimar veya mühendis üstlenir.” 
biçiminde önerilmekte olup, bu düzenlemeler, şantiye şefinin 
görev üstleneceği alana ilişkin bir sınırlama içermeyen 
yönetmeliğin şantiye şefliği hizmetinin içinin nasıl boşaltılacağını 
göstermektedir. Tıpkı Yapı Denetimi Yasası‘nın uygulamasında 
olduğu üzere denetçilik nasıl imzacılığa indirgendi ise, şantiye 
şefliğinin de aynı kaderi paylaşacağı açıktır. Tamgün istihdamı 
olması gereken hizmette, metrekare ve yapı sayısı olarak getirilen 
sınırlamanın da kaldırılması demek, şantiye şefliği hizmetinin 
yardımcı elemanlar eliyle yürütüleceğini göstermektedir.

10. maddeye eklenmesi düşünülen bu fıkralar, aynı zamanda 
yargı kararını işlevsiz bırakmaya dönüktür. Çünkü, bir şantiye 
şefinin fiilen aynı anda yürütemeyeceği çok sayıda yapının 
denetimini üstlenmesine imkan tanınmış olması, dolaylı yoldan 
teknik öğretmen, tekniker ve teknisyenlere şantiye şefliği 
yolunu açmıştır. Geniş alana yayılmış yapım işlerinde şantiye 
şefi yardımcısı görevlendirilmesine itirazımız olamaz ancak bu, 
şantiye şefinin bizzat şantiyenin başında olması kuralını ihlale 
yarayacak bir durum yaratmaması durumunda anlamlıdır. 
Aksi hal, hizmetin mühendis ve mimar eliyle yürütülmesini 
engelleyecek ve yargı kararı hukuka karşı hile yöntemiyle 
ihlal edilecektir. Bu nedenle, eklenmesi düşünülen bu fıkra 
önerilerinin geri alınması gerekmektedir.

Bilgilerinize arz olunur.
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TMMOB`ye bağlı Oda Sekreterleri, Van Erciş ve 
Edremit merkezli depremlerde mağdur olan üyelerle ilgili 
yapılacaklar hakkında önerileri görüşmek üzere 30 Kasım 
2011 Çarşamba günü TMMOB`de bir araya geldi. TMMOB 
Yönetim Kurulu`nun 18 Kasım 2011 tarihli toplantısında 
alınan karar gereği yapılan toplantıya, Van ve Diyarbakır 
İKK temsilcileri de katıldı. 

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Hakan Genç (TMMOB Genel Sekreteri), Dersim 
Gül (TMMOB), Şemsettin Bakır (Van İKK Sekreteri), 
M. Necip Altunli (ZMO Van Şube Başkanı), Mesut Çelik 
(MMO Diyarbakır Şube Başkanı), Hasan Şevki Çifçi 
(ÇMO), Erdal Apaçık (EMO), Casim Ağca (FMO), 
Fatmagül Tuncer (GıdaMO), Gülsüm Sönmez (İMO), Çetin 
Kurtoğlu (JMO), Mehmet Torun (MadenMO), Yunus Yener 

ODA SEKRETER ÜYELERİ TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu ile 4 Kasım 2011 tarihinde KTMMOB merkezinde 
bir araya geldi. Toplantıda, AKP’nin KHK’lerinin TMMOB 
üzerine olası etkileri ile TMMOB ve KTMMOB çalışmaları 
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 

Toplantıya; Ahmet Ömer Çağnan (KTMMOB Genel 
Başkanı),  Dr. Zihni Turkan (KTMMOB Genel Sekreteri), 
Hayati Benli (KTMMOB Genel Saymanı), Asilkan 
Berkut  (Yönetim Kurulu Üyesi), İzzet Volkan  (Yönetim 
Kurulu Üyesi),  Bora Tüccaroğlu  (Bilgisayar Mühendisleri 
Odası Başkanı), Nilden Bektaş (Çevre Mühendisleri 

Odası Başkanı), Mustafa Aksoy (Elektrik Mühendisleri 
Odası Başkanı), Arcan Ekdal (Endüstri Mühendisleri 
Odası Başkanı), Mustafa Akçaba (Gıda Mühendisleri 
Odası Başkanı), Özgün Akcan (İnşaat Mühendisleri 
Odası Başkanı), Doğan Kerimel (Kimya Mühendisleri 
Odası Başkanı), Ertan Akün (Maden, Metalurji ve 
Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı), Emir Taşçıoğlu 
(Makina Mühendisleri Odası Başkanı), Mustafa Görener 
(Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı), Ekrem Z. 
Bodamyalızade (Mimarlar Odası Başkanı), İlkay İlseven 
(Orman Mühendisleri Odası Başkanı), Ali Kanlı (Şehir 
Plancıları Odası Başkanı), Ozan Özuyanık (Ziraat 
Mühendisleri Odası Başkanı) katıldılar.

KTMMOB YÖNETİM KURULU İLE TOPLANTI YAPILDI

(MMO), Hüseyin Savaş (MetalurjiMO), Redife Kolçak 
(PeyzajMO) ve Hasan Aksu (ŞPO) katıldı.

ANKARA TİYATRO FESTİVALİ’NDEN 
TMMOB’YE KURUMSAL DESTEK 
ÖDÜLÜ
 Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) 
tarafından bu yıl 16’ıncısı düzenlenen Uluslararası Ankara 
Tiyatro Festivali kapsamında, TMMOB’ye Kurumsal Destek 
Ödülü verildi. Büyük Tiyatro’da 18 Kasım Cuma akşamı 
düzenlenen açılış töreninde, TMMOB adına ödülü Yürütme 
Kurulu Üyesi Alaeddin Aras, Gülşen Karakadıoğlu`ndan 
aldı.
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GERZE TERMİK SANTRAL KARŞITLARI 
TMMOB`Yİ ZİYARET ETTİ

Gerze’de kurulması planlanan termik santrale karşı 26 Kasım 2011 
tarihinde düzenlenecek mitinge davet amacıyla Gerze Belediye 
Başkanı Osman Belovacıklı, Yeşil Gerze Çevre Platformundan 
Necip Vardal, Derelerin Kardeşliği Platformundan Yaşar Aydın 14 
Kasım 2011 tarihinde TMMOB’yi ziyaret etti. Görüşmede TMMOB 
Yönetim Kurulu Saymanı Mustafa Erdoğan, TMMOB Yürütme 
Kurulu Üyesi F. Berna Vatan ve TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan 
Genç hazır bulundu.

Anadolu Enerji Grubu tarafından Sinop-Gerze’de kurulması 
planlanan termik santrali protesto amacıyla, Yeşil Gerze Çevre 
Platformu’nun 26 Kasım 2011 tarihinde düzenlediği “Yaşam 
Hakkımızı Koruyalım” mitingine TMMOB de destek verdi.
Gerze Cumhuriyet Meydanı‘nda gerçekleştirilen miting için 
sabahın erken saatlerinden itibaren cezaevi önünde toplanan 
kitle buradan yürüyüşe geçti. Miting alanına tüm kortejler 
girdikten sonra başlayan mitingde Gerze Belediye Başkanı 
Osman Belovacıklı, Yeşil Gerze Platformu(YEGEP) Sözcüsü 
Şengül Şahin, Yaykıl Köyü Muhtarı Ahmet Tiryaki, CHP Sinop 
Milletvekili Engin Altay,  Sinop Çevre Platformu adına Kayhan 
Konukçu, Yaykıl Köyü kadınları Şükran Aksu ve Melek Akgöz, 
Yaykıl Köyü çocukları, Sinop Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı 
Erol Deriç ile TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
birer konuşma yaptılar. 
“Bugün buraya ‘Gerze halkının yanındayız’ demek için geldik. 
Dayanışma duygularımızı yerinde göstermek için geldik. Gerze‘nin 
çığlığına ses vermek için geldik” diyen Mehmet Soğancı, şöyle 
devam etti: 
Eğer geleceğimize sahip çıkmak istiyorsak, bu masmavi gökyüzü 
altında insanca yaşam isteyenlerin itirazlarını ve seslerini 
birleştirmeleri gerekmektedir. İşte şimdi Gerze ses çıkarıyor. Ancak, 
Gerze yalnız kalırsa sesini boğarlar. İşte bu yüzden Gerze‘nin sesini; 

derelerimiz özgür aksın diye HES‘lere karşı mücadele verenlerin 
sesi ile onların sesini İnay köylüsünün sesi ile onların sesini 
Akkuyu‘da nükleer santrallere karşı direnenlerin sesi ile, onların 
sesini Kürecik halkının sesi ile, onların sesini kadınların sesi ile, 
onların sesini Kürtlerin, Alevilerin sesi ile, onların sesini parasız 
sağlık, eğitim, barınma kavgasını verenlerin sesi ile, onların sesini 
emeğin sesi ile birleştirmek zorundayız. Şimdi hep beraber, hep 
birlikte bir kez daha ve inanarak söyleme zamanıdır: Kurtuluş yok 
tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz.

TMMOB GERZE’DE “YAŞAM HAKKIMIZI KORUYALIM” 
MİTİNGİNE KATILDI

TMMOB MALATYA’DA 
“KÜRECİK’TE FÜZE KALKANI
İSTEMİYORUZ” MİTİNGİNE

KATILDI
Malatya’da “Kürecik’te Füze Kalkanı İstemiyoruz Platformu” 
tarafından 19 Kasım 2011 tarihinde bir miting düzenlendi. 
Mitingde, Tertip Komitesi adına Malatya Eğitim-Sen Şube Başkanı 
Ali Ekber Baytemur, Kürecik halkı adına Hüseyin Hazar, CHP 
Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, BDP Bingöl Milletvekili İdris 
Baluken, TKP Genel Başkanı Erkan Baş, ESP Genel Başkanı 
Figen Yüksekdağ ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı birer konuşma yaptılar. 
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8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında Şehir Plancıları 
Odası’nca beş yılda bir düzenlenen Türkiye Şehircilik 
Kongresi’nin 7.’si 14-16 Kasım 2011 tarihlerinde Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Herkes İçin Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle, 
Yeniden” başlığıyla düzenlenen kongrede; planlamanın 
koşullarının nasıl oluşturulacağı, planlama paradigmasındaki 
dönüşümün pratikte nasıl gerçekleşeceği konuları tartışıldı.

Kongrenin açılışında bir konuşma yapan TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı şunları 
söyledi:

Birçok konuda olduğu gibi, 1980, Türkiye‘de planlama ve 
kentleşme açısından da önemli bir dönüşümün başlangıcını 
oluşturmuştur. Türkiye üreten bir ekonomi olmaktan 
çıkarılırken, rant ve borçlanma üzerinden işleyen bir 
ekonomik yapı oluşturulmuş, üretimden vazgeçilerek ülke 
toprakları dünyanın emlak/rant piyasası haline getirilmiştir. 
Tüm yer üstü ve yer altı varlıklarımızı talana açan neo-
liberal politikalar AKP döneminde pekiştirilerek ülkenin her 
noktasına yayılmıştır. Bu küreselleşme/piyasa/rant temelli 
yaklaşımla ülke topraklarının tümü piyasa malına çevrilmiştir. 
Bu modelin geri planında ise kentler yer almaktadır. Yerel 
olan her şeyi bir ekonomik girdi olarak algılayan sermaye, 
yeni biçimleri ile kentlerimizin yapısını değiştirirken onları 
eşitsizliğin mekânları olarak tanımlamaktadır. 

Bugün kentlerimiz, neoliberal politikalarla biçimlenen 
küreselleşme süreci ile birlikte, mekansal, ekonomik, siyasal 

ve sosyal olarak kökten bir değişimin aracı, bir parçası haline 
getirilmiştir. 

Hükümetlerin de müdahil olduğu bu sürecin taraflarınca, 
kentlerimizin içinde yer aldığı değişim senaryosu ile 
altyapıdan yoksun, yalıtılmış siteleri ve rezidansları ile 
eşitsizlik mekana yansımakta yoksulluk, adaletsizlik 
derinleşerek artmaktadır.

Sosyal içerik, insan unsuru ve en temel hak olan barınma 
gereksinimi görmezden gelinerek, kentlerin içerisinde 
kalmış gecekondu alanları “kentsel dönüşüm” adı altında 
yıkılıp, yerlerine sermayenin yeni ihtiyaçlarına yanıt veren; 
kent bütünü, içinde yaşayan insan varlığı, sosyal çevre ve 
yaşanmışlıkları yok sayan “sözde çağdaş projeler” hayata 
geçirilmektedir. Tüm bu süreç kentlerimizi parçalayıp, 
dağıtmaktadır. Kamusal mekanlar giderek artan biçimde 
tahrip ve tasfiye edilmektedir. 

Planlama, düzenleyici rolünden gün geçtikçe uzaklaştırılmış, 
planlamaya kentte derinleşen eşitsizliğin yaralarını sarmaktan 
öte, kentteki eşitsizliği derinleştiren bir işlev yüklenmiştir. 

Bu süreç planlamanın bütüncüllüğünü yok etmiş, “proje” plan 
yerine kullanılmaya başlanmıştır. Kent planlama disiplini ise 
“kat-kot-imar hakkı yükseltme” sığlığına indirgenmiştir. TOKİ 
gibi kurumlar aracılığı ile mevcut iktidar kentleri şantiyeye 
çevirirken, yaptıkları plan değişiklikleri ile belediyeler rant 
dağıtım şirketlerine dönüşmüş bulunmaktadır. 

1980 sonrasında yapılan düzenlemeler ile kapsamlı 
planlamadan vazgeçilmiş, planlamanın bütüncül özelliği göz 

7. TÜRKİYE ŞEHİRCİLİK KONGRESİ DÜZENLENDİ

OOOOOOODDDAAA HHHAAAABBBEEERRRLLLEEERRRRİİİİİİİİİİ



32 birlik haberleri

ardı edilerek sektör odaklı anlayışın benimsenmesi sonucunda 
30‘a yakın kuruma planlama yetkisi dağıtılmış ve planlama, 
kontrolsüz ve birbirinden bağımsız yapılara dönüştürülmüştür. 
Bunun sonuçları tarım alanlarının, ormanların, meraların, 
kıyıların giderek yaylaların talanı şeklinde mekâna yansırken, 
aynı zamanda sağlıksız, dayanıksız rant üzerinde temellenen 
yapılaşmaya göz yumulmuştur. 1940‘lı yıllardan başlayarak 
giderek artan kaçak yapılaşma gerek izlenen ekonomik ve 
siyasal politikalar gerekse çıkarılan yasalar ile adeta devlet 
politikası haline gelmiştir. Bu süreçte ülkemiz dünyanın 
sayılı risk havuzuna sahip ülkelerinden biri konumuna 
getirilmiştir.

Planlamanın dışlandığı bu süreçte gerçekte hepsi birer doğa 
olayı olan deprem, heyelan, çığ ve kaya düşmesi, su baskını vb. 
olaylar bilinçsizce verilmiş yer seçimi kararları, mühendislik 
verilerinden yoksun imar planları, düşük standartlarda ve 
mühendislik hizmeti görmemiş yapı üretimi, kısaca ranta 
dayalı, düşük nitelikli, tasarımsız ve plansız kentleşme ve 
sosyo-ekonomik politikalar sonucu afete, yani insani ve 
ekonomik yıkıma dönüşmektedir. 

Teknik ve bilimsel ilkelerini dışlayan, hukuku hiçe sayan bu 
politikasızlığın belirlediği planlama, mimarlık-mühendislik, 
yapılaşma ve denetim sisteminin tüm çarpıklığının somut 
sonuçlarından biri olan, yüzyılın afeti olarak da belirtilen 99 
depreminden hiçbir ders alınmadığı, 12 yıl sonra ne yazık ki 
Van depremi ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

Her geçen yıl risk taşıyan yapılaşma alanlarına yenileri 
eklenmekte, kentlerimizde var olan risk havuzları 
genişlemekte, fay hatları daraltılmakta, kaydırılmakta, 
başına gelecek olası bir felaketi “kader” olarak gören, sessizce 
bekleyen milyonlara yenileri eklenmektedir.

Hiç ders alınmadığı, ranttan vazgeçilmeyeceği 648 sayılı KHK 
ile yeniden ilan edilmiştir. KHK‘ler ile ülkemizde “plansızlık” 
planlama politikasına dönüştürülmüştür. 

Ülkemizin planlama, yapılaşma ve koruma temel kanunlarında 
değişikliklerin yapıldığı 648 sayılı KHK ile:

• “Hiç kimse ama hiç kimse artık elindeki tapuya güvenmesin. 
Tapu, ister kamu kurum ve kuruluşunun, ister özel kişinin, 
isterse devletin hüküm ve tasarrufu altında olsun bu tapu ve 
araziler üzerinde istediği tasarrufu yapma yetkisi yalnızca ve 
yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘ndadır” denilmiştir.

• Kısaca “kentsel dönüşüm”e ilişkin planlama, yapılaşma ve 
“yapı ruhsatı,  acele kamulaştırma” dahil uygulamaya yönelik 
her türlü yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na verilmiştir. 

• Planlama, enerji, kültürel varlıklar, bayındırlık, ulaşım; 

su, orman, mera, yaylak, kışlak, tarım alanları gibi doğal 
kaynaklar ve çevre gibi ülke topraklarının kullanım 
kararlarını doğrudan etkileyen alanlara ilişkin ilgili tüm yasal 
düzenlemeler etkisiz hale getirilmiştir. 

• Anayasa‘ya ve Türkiye‘nin imzalayıp taraf olduğu Avrupa 
Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesi‘ne  aykırı olarak 
Belediyelerin yetkileri gasp edilmiştir.

• 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve 2863 sayılı Yasa‘nın 
değişikliği ile tabiat varlıkları diğer deyişle doğal sit alanları 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na transfer edilerek bu alanların 
yok edilmesinin önü açılmıştır. Artık, milli parklar, tabiat 
parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal 
sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgelerinin 
kullanma ve yapılaşmaya ilişkin kararları Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı‘nca verilecektir. 

• Söz konusu Kararname ile Yapı Denetim Kanunu‘nda 
yapılan değişiklikle ülkemizdeki tüm köylerin yanı sıra, 
belediyelerin yaklaşık olarak % 70`ini oluşturan, nüfusu 
5000 kişinin altındaki belediyelerin sınırları içinde ve 
mücavir alanlarındaki yapılaşmalar da yapı denetim sistemi 
dışına çıkarılmıştır. Kırsal alanda, köylerde plansız, ruhsatsız, 
mühendislik hizmeti almamış yapılaşmanın kapısı ardına 
kadar açılmıştır. Son yaşanan Van depremi ortada, başka 
yoruma gerek yok.

• Köylerde okul, sağlık, ibadet, güvenlik tesisi gibi toplu 
yararlanılan yerlerde imar planı zorunluluğu kaldırılmakta, 
böylece plansız yapılaşmanın önü açılmaktadır.

Başta belediyeler, TOKİ ve benzeri kamu kurumlarının bugün 
kentlerimizde ortaya çıkan olumsuzlukların ana sorumluları 
olduğu düşünüldüğünde, yaşanılır ve adil kentlerin 
yaratılmasına yönelik toplumcu bir yaklaşım ve modelin bu 
kurumlardan gelmesini beklemek gerçekçi olmayacaktır. 
Bugünkü siyasal ve toplumsal yapılar ve kurumlar ele 
alındığında, bu tür bir yaklaşımı geliştirebilecek bilimsel, 
entelektüel ve görgül bilgiye ve birikime sahip kurumsal 
yapılardan biri TMMOB‘dir. 

TMMOB konuya ilişkin şunları söylemektedir; 

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.
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•  Devletin anayasal görevlerinden birisi olan sağlıklı, güvenli 
ve yaşanabilir kentler kurmak için doğal varlıkları, ekolojik, 
tarihi, kültürel, toplumsal değerleri koruyan, yaşatan, 
geliştiren bir arazi kullanımı ve yerleşim politikası temelinde 
bütüncül planlama yaklaşımı benimsenmeli, kent halkının 
ve meslek örgütlerinin demokratik katılımı, etkin temsiliyeti 
ve denetimi sağlanmalı, gerekli finansal ve kurumsal yapı 
oluşturulmalıdır. 

• “Güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre”nin her yurttaş 
için temel insan hakkı olduğu ana ilkesi temelinde yapı 
denetim sisteminde kamu denetimini dışlayan sistemden 
derhal vazgeçilmelidir.

• Onlarca af düzenlemesiyle adeta geçerli sistem haline 
getirilen, 1940‘lı yıllarda başlayarak Cumhuriyet tarihinin 
son 70 yılına damgasını vuran kaçak yapılaşmanın önlenmesi, 
özendirilmemesi kamu kaynaklarının daha fazla heba 
edilmemesi için “af” bir seçenek olmaktan çıkarılmalıdır.  

• Deprem ülkesi gerçeği görmezden gelinerek, “yapı 
denetimi”, “risk-afet-sakınım planlaması”nın içi boş popülist 
yaklaşımlarla siyasi malzemeye dönüştürüldüğü “Bayram 
Otel” örneği ile bir kez daha acı bir şekilde görülmüştür. 

•Sosyal devletten ve toplum yararı ilkesinden vazgeçilmesinin 
ağır sonuçlarını yaşadığımız gerçeği kabul edilmelidir.  

• Yerel kentsel yenileme projelerinin sağlıksız ve riskli 
yaşam çevrelerinin dönüştürülmesi için bir fırsat olarak 
değerlendirilmesini kayda değer buluyoruz. Ancak “Deprem 
açısından risk taşıyan” bölgelerde uygulamak yerine 
“kentsel dönüşüm”ü “rantsal dönüşüm” olarak gören 
anlayışı reddediyoruz. Kentsel dönüşümü salt bir fiziksel 
düzenleme projesi gibi öngören, sonuçları itibariyle uygulama 
bölgelerinde yaşayanları tasfiye eden bir sürecin, toplumun 
ekonomik, sosyal ve kültürel gerçeklikleriyle çelişen bir 
biçimde ele alınmasını doğru bulmuyoruz. 

•  Planlama, mimarlık ve kentleşmenin bir kültür olgusu 
olduğundan hareketle, doğal ve kültürel varlıkların/mirasın 
korunması için bütüncül bir “ülke koruma ve kültür 
politikası” belirlenmelidir.

• Yaşanabilir bir kent için, birbirinin kopyası halinde niteliksiz, 
kişiliksiz, kimliksiz kentlerde yaşamamak, yerleşimleri rant 
temelli “imar” kıskacından kurtarmak için her düzey ve 
kapsamdaki planlamada, doğal ve kültürel varlıkların 
“kaynak” ya da “kullanım değeri”nden önce, “varlık değeri” 
olarak ele alındığı bir yaklaşım benimsenmelidir. 

• Kentsel mekân kullanım standartlarını doğrudan etkileyen, 
yoksulluk, göç ve nüfus yığılması sorunlarının çözümü için 

acil olarak “istihdam odaklı yerel kalkınma modelleri” 
geliştirilmelidir.

• Bütünleşik bir konut politikası geliştirilmelidir. Konut, 
anayasal olarak “barınma hakkı” olarak ele alınmalı, dar 
ve orta gelirlilerin nitelikli konut edinmelerine olanak 
sağlayacak politikalar devletin temel politikalarından birisi 
olmalıdır. 

• Kamuya ait arazi ve yapıların satışı ya da özelleştirilmesi 
yöntemleri ile elden çıkarılmasına son verilmelidir. 

• Kente karşı suç tanımı geliştirilerek, imar konularında 
uzmanlaşmış bir yargı sistemi geliştirilmelidir. 

Yeniden yapılanmanın dayattığı başıboş kentleşme 
sistemi karşısında, biz şehir plancılarının rollerini yeniden 
vurgulayacağız. Kentlerde yaşadığımız çatışma ortamında 
Akıllıca, Adaletle, Yeniden “Herkes İçin Kent, Herkes İçin 
Planlama”ya yönelik bu arayışta, daha iyi kentler ve daha iyi 
bir toplumu evrensel düşünceye, bilime ve hukuka dayanan 
ilerici fikirlerimiz ile gerçekleştireceğiz. 

Hiç eğilip bükülmeden, karanlığa karşı aydınlığı, sömürüye 
karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, linç kültürüne karşı 
bir arada yaşamayı, savaşa karşı barışı, baskı ve zora karşı 
özgürlük ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Biz “Bir 
meslek örgütüne bu ülkede bu dönem düşen görev budur” 
diye düşünüyoruz. 
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Elektrik tesisat alanındaki mühendislik uygulamalarında 
yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulması 
ve tartışılması, yasal mevzuatın izlenmesi ve buna 
yönelik önerilerin geliştirilmesi, sektördeki tüm kişi, 
kurum ve kuruluşların bir araya getirilmesi ve işbirliğinin 
güçlendirilmesinin hedeflendiği Kongre açılışında, sırasıyla 
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı N. Sedat 
Gülşen, Aydınlatma Türk Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. 
Sermin Onaygil, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz 
Göltaş ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı birer konuşma yaptı.

Konuşmasında, enerji sektöründeki planlama ve yönetimi 
yeniden yapılandırmaya yönelik düzenlemeleri de içeren 
AKP‘nin KHK‘lerine değinen Mehmet Soğancı şunları 
söyledi:

AKP, “Yetki Kanunu”yla 6 aylık dönemde 35 adet Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) çıkararak, bakanlıklar 
kurdu, kapattı; Devlet Planlama Teşkilatı‘nı, Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi‘ni, Milli Prodüktivite Merkezi‘ni lağvetti. 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde de önemli 
değişikliklere gidildi. ETKB bünyesinde 3‘ü yeni olmak 
üzere, 8 ana hizmet birimi tanımlanırken, yeni birimlerden 
biri de Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı 
oldu. Görülüyor ki, AKP tüm dünyada nükleer enerjiden 

vazgeçilirken, Türkiye‘yi uluslararası sermayenin “nükleer 
çöplüğü” yapmakta kararlı.

Kamu yönetimi baştan aşağı yeniden şekillendirilirken meslek 
alanlarımız, mesleğimiz ve Örgütümüz üzerine planlanan 
değişikliklere ilişkin yasal zeminin oluşturulmasının da ilk 
adımları atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde 
kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘nün görev 
tanımlamasından anlıyoruz ki, AKP TMMOB‘nin yetki 
alanlarına müdahale etmeye hazırlanıyor. 

Çıkarılan tüm KHK‘ları alt alta yazdığımızda Türkiye‘nin 
yenidünya düzenine eklemlenip, emperyalizme bağımlı 
hale getirilmesi için kamu yönetiminin nasıl yeniden 
düzenlendiğini görebiliyoruz.

Bu tablo bizlere bir kez daha nasıl zorlu bir süreçten 
geçtiğimizi ve mücadelemizi birleştirerek sürdürmemiz 
gerektiğini gösteriyor. Önümüzdeki süreç mesleğimiz ve 
Örgütümüz için de bir sınav niteliği taşıyor. 

Bunun gereklerinin emek ve demokrasi güçleri ile 
ortaklaştırılan bir mücadele hattı ile yerine getirilebileceğini 
de çok iyi biliyoruz. “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber, 
ya hiç birimiz” sözümüz şimdi her zamankinden daha anlamlı 
hale geliyor.  

EMO 2. ELEKTRİK TESİSAT ULUSAL KONGRESİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Elektrik Tesislerinde Yeni Teknolojiler ve Verimlilik” ana temasıyla düzenlenen 2. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi, EMO 
İzmir Şubesi tarafından 24-27 Kasım 2011 tarihlerinde İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi.
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Gıda sektörünün paydaşlarını bir araya getirmeyi, gıda zincirinin 
tüm bileşenlerini kapsayacak biçimde bilimsel ve teknolojik 
çalışmaları paylaşmayı, AR-GE önceliklerini tartışmayı, 
yenilikleri aktarmayı ve tüm paydaşların yer aldığı ortak bir 
tartışma alanı oluşturmayı hedefleyen Kongre‘nin açılışında Gıda 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Petek Ataman, 
TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata ile Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat 
Pakbil birer konuşma yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata 
konuşmasında şunları söyledi:  

Sevgili Arkadaşlar,

İnsanların aç kalmadığı, yeterli ve dengeli beslenmenin 
sağlanabildiği bir dünya hepimizin özlemi. Ancak, bilimsel ve 
teknik gelişmelere ve bu alandaki olumlu çalışmalara rağmen 
Dünya‘da en büyük sorunların başında hala açlık gelmektedir. 
Dünya üzerinde yaklaşık 1 milyar insan açlıkla mücadele 
etmektedir. Bundan çok daha fazla sayıda insan da gizli açlık 
çekmekte, yetersiz beslenmektedir. 

Hastalığa ve ölüme yol açan, insanların potansiyel çalışma 
güçlerini azaltan, çocukların öğrenme kapasitelerini etkileyen, 
insanlığın barış ve refah içerisinde yaşamasına engel olan 
açlıkla mücadelede, özellikle gelişmiş ülkelerin refah paylarını 
gelişmemiş ülkeler ile paylaşması gerekliliği kaçınılmaz bir olgu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bugün buna kayıtsız kalan ya da çözüm yerine polemik üreten 
bu ülkelere 1996 yılında düzenlenen Dünya Gıda Zirvesi‘ndeki 
imzalarını hatırlatmak gerekir. 1996 yılında bir araya gelen liderler 
2015 yılına kadar dünya üzerindeki aç insanların sayısının yarıya 
indirilmesi üzerinde anlaşmaya varmışlardı. Dünyadaki açların 
sayısını 2015 yılına kadar yarı yarıya azaltmayı öngören Dünya 
Gıda Zirvesi ve bununla ilişkili “Binyıl Kalkınma Hedefi”nin 
gerçekleşmesi için yeterli mesafenin alındığını söylemek olası 
mıdır? Yaşadığımız kapitalist küreselleşme döneminde bunun 
mümkün olması olası mıdır? Eşitsizliği yeniden üreten, var olan 

politikalarla bu sorunlara çare bulunacağı şeklinde ham hayaller 
peşinde koşanların öncelikle bunu kabul etmesi gerekir. 

Somali‘de ve Afrika kıtasının birçok ülkesinde yaşananlar iklim 
ve kuraklığın bir sonucu olarak yansıtılmakta, açlık bu kıtada 
yaşayanların kaderiymiş gibi sunulmaktadır. Açlık ne küresel 
iklim değişimin bir sonucu, ne de insanların kaderidir. Açlığın 
sebebi, gelişmiş ülkelerin daha fazla sömürme isteği, kapitalizmin 
yarattığı adaletsiz bölüşüm sistemidir. 

Dünya ekonomik sistemi nedeniyle ürün ve üretim tercihlerindeki 
değişiklikler sonucu tarımdan çekilen insan gücü, bitmeyen 
savaşlar, hastalıklar ve tüm bunların altında yatan ekonomik 
sistemdir açlığı yaratan. Yarattıkları drama karşı timsah gözyaşı 
dökenlerin,  eşitsizliği yeniden üreten, var olan politikalarla 
bu sorunlara çare bulunacağı şeklinde ham hayaller peşinde 
koşanların öncelikle bunu kabul etmesi gerekir. 

Sevgili Arkadaşlar,

Zengin ülkeler, küresel gıda şirketleri aracılığıyla kendi 
gereksinimlerini sağlamak için bugün başta Afrika olmak üzere 
çeşitli ülkeler üzerinde topraklar alarak kendi gıda rezervlerini 
yaratmaktadırlar. Ne yazık ki göz dikilen topraklar arasında 
ülkemizin bereketli toprakları da bulunmaktadır. Önümüzdeki 
süreçte ülke topraklarının yabancılara satışını kolaylaştıran yasal 
değişiklikler bizi beklemektedir.

Uygulanan neoliberal iktisat politikaların bir sonucu olarak, 
1980‘li yıllardan bu yana, tarımsal üretim artışı nüfus artış 
hızının altında kalmaktadır.  IMF, Dünya Bankası ve Dünya 
Ticaret Örgütü‘nün dayattığı “politikalar” Türkiye‘yi de giderek 
tarım ürünleri dışalımcısı konumuna sürüklemektedir.  Üç tarafı 
denizlerle çevrili, verimli arazilere ve geniş bitki örtüsüne sahip 
ülkemiz, kapitalizmin aktörlerinin dayattığı bu yanlış politikalar 
sonucunda bugün gıda alanında giderek artan sorunlarla baş 
başadır. 

Yapılaşmaya tahsis edilen ekim arazileri, betonlaşma çılgınlığı 
ve daha fazla rant uğruna yakılan; yok edilen ormanlar, 
insansızlaştırılan bir coğrafyada bitirilen hayvancılık, ekilmeyen 
ya da ekilemeyen 2.000.000 dönüm verimli arazi, ölüm tarlalarına 
dönüştürülmüş mayınlı araziler sosyo-ekonomik kayıpların yanı 
sıra gıda hakkına da ciddi bir tecavüzdür. 

Uygulanan yanlış politikalar sonucu ülkemizdeki hayvan ve 
bitki türleri hızla yok olmaktadır. Balıkçılıkta gelinen nokta 
düşündürücüdür. Balık çeşitleri gün be gün azalmaktadır.  
Çok çeşitliliğin yerine bugün sularımızda bir elin parmakları 
kadar canlı türü kalmıştır. Türkiye tarım ürünleri ihraç eden 
yerine ithal eden bir ülke konumuna gelmiştir. Gıda alanındaki 
dışa bağımlılığın bedelini de her zamanki gibi insanımız 
ödemektedir. 

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ DÜZENLENDİ
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım 2011 tarihlerinde 
Ankara`da gerçekleştirildi.
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TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VII. Öğrenci Kurultayı”, 
26-27 Kasım 2011 tarihlerinde, İnşaat Mühendisleri Odası 
Konferans Salonu`nda gerçekleştirildi.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 7. ÖĞRENCİ KURULTAYI DÜZENLENDİ

Kurultayın açılışında ZMO Genç Öğrenci Temsilcisi 
Ahmet BÜTÜNER, ZMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Turhan TUNCER, Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK ve önceki 
dönem Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın birer 
konuşma yaptılar. 

Kurultaya, yurt genelindeki üniversitelere bağlı 32 Ziraat 
Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve Tütün Eksperliği 
Yüksek Okulundan, 100’e yakın öğrenci ve öğretim üyesi 
katıldı. ZMO’nun geleneksel hale getirdiği Kurultayın 
yedincisinde, “Açlık ve Tarım, Kırsal Kalkınma, 
Hayvansal Üretim, Et İthalatı ve GDO’lar, Toprak, Tarım 
Havzaları, Üretim, Destekler ve Krediler ile Su Ürünleri 
ve Balıkçılık” konulu oturumlar gerçekleştirildi.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 3. Öğrenci Kurultayı 
18-19 Kasım 2011 tarihlerinde Antalya‘da gerçekleştirildi. 
Öğrenci Kurultayı açılışında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
Öğrenci Temsilcisi Gizem Tokat, Maden Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı konuştu.

Kurultaya üniversitelerin maden mühendisliği bölümlerinden 
200 öğrenci delege olarak katıldı. Kurultayda; Örgütlülüğün 
Önemi- Genç Madenci Örgütü ve Anlamı, İşsizlik ve 
İstihdam-Geleceksizlik, Mühendisin Toplumsal Rolü ve 
Konumu, Belgelendirme- İş Sağlığı ve Güvenliği, Eğitim 

Sistemi başlıklı konular ele alındı. Ayrıca “Meslek Odalarında Öğrenci Örgütlenmesinin Yeri ve Önemi” konulu 
bir panel düzenlendi.

 MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI 3. ÖĞRENCİ KURULTAYI DÜZENLENDİ

OOOOOOODDDAAA HHHAAAABBBEEERRRLLLEEERRRRİİİİİİİİİİ

Metalurji Mühendisleri Odası 3. Öğrenci Kurultayı 11 
Aralık 2011 Pazar günü 300’e yakın öğrencinin katılımıyla 
İstanbul’da Petrol-İş Sendikası Genel Merkez Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kurultayın açılışında Metalurji Genç Temsilciler Kurulu 
adına Mustafa Sevimli ve Metalurji MO. Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemalettin Küçük konuştular. Kurultay dört oturum 
ve sorunların serbest olarak tartışıldığı forumun ardından 
son buldu.

METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 

3. ÖĞRENCİ KURULTAYI YAPILDI
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Toplantıya; Mehmet Soğancı (TMMOB), Selçuk Uluata 
(TMMOB), Mustafa Erdoğan (TMMOB), Hasan Çaylak 
(TMMOB), Ayşe Işık Ezer (TMMOB), A. Haluk Gürkan 
(TMMOB), Berna F. Vatan (TMMOB), Zehra Güner 

TMMOB İSTANBUL İKK TOPLANTISI 18 KASIM`DA YAPILDI

 TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu toplantısı 18 Kasım 2011 tarihinde İstanbul’da yapıldı. Toplantıya TMMOB 
Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Toplantıda TMMOB ve İstanbul İKK çalışmaları üzerinde görüş alışverişinde 
bulunuldu. Van depremi ve Şube Genel Kurul süreçleri değerlendirildi. 

(TMMOB), Bekir Erol (TMMOB), Mustafa Ergün 
(TMMOB), Ayşegül Oruçkaptan (TMMOB), 
Recep Özmetin (TMMOB), Baran Bozoğlu 
(TMMOB), Ekrem Poyraz (TMMOB), Hakan 
Genç (TMMOB), Bülent Akça (TMMOB), 
Dersim Gül (TMMOB), Hasan Şevki Çifçi 
(ÇMO), Semra Ocak (ÇMO), Ali İhsan Şen 
(ÇMO), Nevzat Çeltek (EMO), Uğur Ateş Koç 
(EMO), Hikmet Durukanoğlu(FMO), Tekin 
Akçapınar (HKMO), İsmail Uzunoğlu (İMO), 
Ali Ekber Kır (JFMO), Haşmet Camcı (KMO), 
Hürriyet Demirken (MadenMO), Tayfun Mater 
(MadenMO), İlter Çelik (MMO), Çetin Kartal 
(MMO), Hayati Can (MMO), Hasan Özgür 

(MMO), Gürkan Akgün(ŞPO), Tayfun Kahramam (ŞPO), 
İsmail N. Adıgüzel (ZMO) ve Yıldırım Derya (ZMO) 
katıldı.

Bursa Akademik Odalar Birliği`nin (BAOB), Nilüfer`de 
yapılan ve 27 akademik meslek odasını bünyesinde 
bulundurduğu yerleşkesi, törenle resmen hizmete açıldı. 

Açılış töreninde sırasıyla BAOB Kooperatif Başkanı Melih 
Türay, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 
Başkanı ve aynı zamanda BAOB Dönem Sözcüsü Mesut 
Topcu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı Nail 
Sanlı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, CHP Bursa Milletvekili 
İlhan Demiröz, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk 
ve CHP Bursa Milletvekili Turhan Tayan konuştular.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
açılışta yaptığı konuşmada, yerleşkenin temelinin 7 yıl 
önce atıldığını hatırlatarak, yapılmaz sanılan, bitmez 
denilen bir eserin açılışını büyük bir sevinçle hep birlikte 
yaptıklarını söyledi. Türkiye‘de dayanışma örneği ile yapılan 
ilk binanın BAOB yerleşkesi olduğunu vurgulayan Soğancı, 

“Buraları gerçeklerin, bilimin konuşulduğu yerler olacak. 
Bu salonlardan kral çıplak cümlesini çok kez duyacaksınız. 
Burası topluma gerçeklerin açıklandığı yerlerden birisi 
olacak. Emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi 
sunarım” diye konuştu. 

BAOB YERLEŞKESİ RESMEN AÇILDI
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) /Adana İl 
Koordinasyon Kurulu (İKK) olarak  yaşadığımız kent Adana‘yı 
dikkatle takip etmekteyiz. 19-20 mayıs 2011 tarihlerinde 
gerçekleştirdiğimiz Adana Kent Sorunları Sempozyumu - II”  
sonuç bildirgesinde de açıkça ortaya koyduğumuz  “Adana 
Gerçeği”  aradan geçen altı aylık zamana   rağmen ne yazık ki 
değişmemiş;  sorunlar azalmamış  aksine daha da katmerleşerek 
artmıştır.

Oysa  yanılmak isterdik...

Kenti  yönetenler çeşitli platformlarda  aşağıda belirttiğimiz 
sorunlar karşısında bizler gibi düşündüklerini çeşitli şekilde 
belirtmelerine rağmen  iş  çözüm noktasına geldiğinde her 
ne hikmetse hiçbir somut adım atmamakta veya tersine 
uygulamalar yapmaktadırlar. Oysa Biz “Söyleyeni Değil Yapanı 
Arıyoruz”!

Bugün ortalama bir Adanalı  yurttaşının gözü ile kentimizi 
değerlendirerek sorun  ve çözümlerimizi  bir kez daha siz basın  
aracılığı ile Adanalılarla paylaşıyoruz.

Adana‘lı için tam  bir işkenceye dönüşen ulaşım sorunu 
kronikleşmiş vaziyettedir. Kent içi ulaşım konusunda mevcut 
yaklaşım ve uygulamalar Adana  Ulaşım Master Planı 
olmayışından dolayı  daha çok günü kurtarmak, lokal çözümler 
üretmekle sınırlıdır. Bilinmektedir ki, kent içi ulaşımı içinden 
çıkılmaz bir hale getiren lokalize edilen uygulamalardır. 
Özellikle kavşak noktalarında tercih edilen altüst geçitler, 
trafiği rahatlatmamakta, aksine yeni kilitlenme noktaları 
oluşturmaktadır. Müze-Dörtyol-Havaalanı Kavşakları Altgeçit 
Köprüleri ve Atilla Altıkat köprüsünün yıkılması   örneğinde 
de  görüldüğü üzere bu tip  “çözümler” iddia edildiği gibi 
‘kent içi ulaşım ve trafik akımı problemlerini çözmemekte, 
araç yoğunluğunu bir sonraki kavşağa taşımaktadır. Kentin 
kalbi sayılan belediye kavşağında görsel kirliliğe yol açan ve 
Adana‘ya çekilmez kılan  bu uygulamanın rehabilite edilerek 
en kısa sürede çözülmesi sağlanmalıdır.

“Ortak Akıl Ortak Dokunuş” adı altında uygulanagelen  kavşak 
genişletme çalışmalarında yaya  değil  araç önceliği dikkate 
alınmaktadır, bundan  vazgeçilmelidir.

Bütün uyarılarımıza rağmen kent içi ulaşım hizmetinin insan 
odaklı, olması yerine sadece motorlu taşıtlara hizmet eder 
biçimde düzenlenmesinin bir sonucu olan, kaldırım işgallerinin 
kesinlikle önlenmesi sağlanmalıdır.

Çakmak Caddesi ve Reşatbey  araç trafiğine kapatılarak yaya 
alanı  olarak düzenlenmesi sağlanmalıdır.

Ulaşım yatırımları toplu taşımacılığa yönlendirilerek, kentlilerin 
toplu taşıma araçlarını kullanmasını özendirici çalışmalar 
yapılmalıdır. Bu kapsamada toplu taşıma araçlarının  hızlı, 
güvenli, ucuz ve konforlu olması sağlanmalıdır. Unutulmasın ki 

özel araçla 15 dakikada ulaşılan mesafeye toplu taşıma aracı 1,5 
saatte ulaşıyorsa “imkanı olanlar” özel aracı tercih edecektir. 

Duraklararası mesafe çok kısadır. Bu durum indirme- bindirme 
sebebi ile bir dizi sorun oluşturmaktadır. Sorunun çözümü için 
kimi ara duraklar kaldırılmalıdır.

Minibus ve midubusların (Can‘lar) alternatifleri oluşturularak 
daha  büyük (otobüs vb) toplu taşıma araçları oluşturulmalı  
ve bu araçların (minibus ve midubus)  kent merkezi ve belli 
başlı büyük bulvarlara  girmesi yasaklanmalıdır.

Büyüksaat ve Tepebeğ civarı araç trafiğine kapatılmalıdır.

Tüm özel ve toplu taşıma araçlarının Özler Cad - Küçüksaat 
aksından geçirilme inadından vazgeçilmelidir.

Yakın bir zamana kadar otoların park edilmesine yasaklı cadde 
ve sokaklarda hiçbir fiziki iyileştirme yapılmadan paralı otopark 
olarak kullanıma zorlanması bunun yanında Belediyelerin 
müteahhitlerden otopark bedeli olarak tahsil ettiği haraciye 
karşılığında hiçbir ciddi otopark hizmetinin verilmemesinin 
hesabı ilgililerden sorulmalıdır.

İnönü Caddesi ve Dörtyol civarı başta olmak üzere kent 
merkezi seyyar satıcılardan arındırılmalı, kent merkezindeki 
ilkel görüntünün kaldırılması sağlanmalı,  çevre ve kaldırım  
düzenlemesi yapılmalıdır.

Pek çok sokakta kaldırım ya bulunmamakta ya da bahçe 
duvarı ve vitrin genişletme yönetimiyle kesilmektedir. İlk 
adımda bu önlenmeli, sokaklar genişletilmeli ve kaldırım 
kazandırılmalıdır.

Yerleşime açılan yeni bölgelerde sokak, cadde, bulvar, 
refüj ve kaldırımlar geniş tutulmalı, imar planı buna göre 
hazırlanmalıdır.

Son aylarda iletişim, doğalgaz ve diğer alt yapı çalışmaları 
için son derece plansız koordinasyonsuz bir biçimde hoyratça 
kazılan cadde ve sokakların kullanılmaya uygun olmayan 
şekilde bırakılması önlenmelidir.

Çatalan içme suyu havzasının korunması için havza üzerinde 
bulunan Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli‘ye atıksu arıtma tesisleri 
yapılmalıdır.

Sofulu Çöp Depolama  alanının, hakim rüzgarların etkisi ile 
neden olduğu koku problemi ve yer altı suyuna sızıntı sularının 
bulaşma riskinden dolayı, alternatif yer bulunarak taşınması 
gerçekleştirilmelidir.

Kentimizde ve bölgemizde boş bulunan her noktaya atılan ( 
tarlalara, akarsulara, ormanlık alanlara v.b.) çevre ve insan 
sağlığı açısından çok büyük risk teşkil eden tehlikeli atıklar 
için; Bölgesel Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi kurulmalıdır.

Yaz aylarında üzerimize kabus gibi çöken anız yangınları hava 

ADANA İKK: ADANALI BUNLARA LAYIK DEĞİL!
TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, 24 Kasım 2011 tarihinde Adana`nın yerel sorunlarına ilişkin bir basın 
açıklaması yaptı.
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kirliliği yaratmaktadır. Bu konuda bilinçlendirici eğitimler 
yapılmalı, sap biçme makinelerinin kullanımı sağlanmalıdır.

Adana‘da uzun yıllardır dile getirdiğimiz içme suyu, iletişim, 
kanalizasyon elektrik dağıtım ağlarının çağdaş normlara uygun 
olarak, düzenlenip sayısal ortamda güncelleştirilerek kayıt 
altına alınması sağlanmalıdır.

Yağmur suyu ve atık kanallarının ayrı ayrı düzenlenmesi bu 
düzenlemenin yapılanmadığı bölgelerde yapılaşmaya izin 
verilmemesi sağlanmalıdır.

Adanalının günlük yaşamını doğrudan ilgilendiren Otogar, 
Adliye, Sosyal Güvenlik Hizmet Binaları, Vergi, Tarım - 
Veterinerlik,  Trafik Şube Müdürlüğü, Elektrik Hizmet binaları 
gibi kamu hizmet bina ve alanlarının içinde bulunduğu ilkel 
koşullardan kurtarılması sağlanmalıdır. 

Adana‘nın  kültür ve kongre salonu bulunmamaktadır. 
İki adet temeli atılmış salonun bitirilmesi  için hiçbir çaba 
görülmemektedir. En son yapılan Altın Koza Film Festivalinde 
de görüldüğü üzere Adana bu konuda sınıfta kalmıştır.  

MANİA nedeni ile kimi yapılar mühürlenmiş ve buda 
bir dizi soruna yol açmıştır. Sorunun  çözümü için “ipe un 
serilmekte” ve somut hiçbir adım atılmamaktadır. Bu hususta 
ilgili Bakanlığın yaptığı somut çalışma - Adana Havalimanının  
geleceği de dahil olmak  üzere- Adanalı  kamuoyuna net olarak 
açıklanmalıdır.

Yoğunlukları düşürülen alanlara eski yoğunlukları verilmelidir. 
Zira sözkonusu alanlarda hesaplanan nüfusa göre yeşil alanlar, 
yollar, okul ve hastaneler dağıtılmıştır. Akabinde sanki bu 
alanlarda yaşayan nüfus azalacakmış gibi davranılmış  ve 
yoğunluklar düşürülmüştür.  Bu durum Adana için çok 
büyük bir risk oluşturmakta mütemadiyen iptal  davaları 
açılmaktadır.   Davalar uzamakta ve  Adana‘da yapılaşacak 
arsa kalmamaktadır.  Arsa kalmayınca gayrimenkul fiyatları 
spekülatif şekilde  artmaktadır. Ayrıca kentimizin esas 
gelişme yönü olan Kuzey- Çukurova hattına doğru  olan   
genişleyememe  İlimizin  en önemli tarımsal  toprak varlığı olan  
güney ve batı bölgelerini tehdit etmekte kent bu  noktalara 
doğru genişlemektedir.

Yeni İmar Yönetmeliğinin  hazırlanmasına yönelik  özverili 
çalışmalarımız ile katkı konulmasına karşın,  çalışmalar 
esnasında kamu yararı içermeyen, Kente  zarar vereceğine 
inandığımız ve yoğunluk artışına neden olacak ve zaten 
yeterince betonlaşmış kentimizde bundan sonrası için daha 
fazla betonlaşmasına engel olmak için yaptığımız itiraz ve ilgili 
maddelere yaptığımız itirazlar değerlendirmeye alınmamış ve 
Büyükşehir Belediye meclisinde aynen onaylanmıştır. Daha 
önceki gerek ilgili belediye yöneticileri ile şifai görüşmelerimizde 
ve gerekse yaptığımız açıklamalarda İmar yönetmeliğinde 
kent yararına, savunduğumuz değerlere aykırı maddeler 
koyulduğu takdirde yargıya gideceğimizi belirtmiştik.Bu karar 
doğrultusunda onaylanan ucube Yönetmeliğin bazı madelerine 
dava açtığımızın kamuoyunca bilinmesi gerekmektedir.  Bu  
çerçevede bu kente zarar  verenlerin kim/kimler olduğunun 
takdirini   Adanalı  verecektir.

Kentimizde  yoğunluk, imar planı değişiklikleri ve 75. 
Yıl Ormanı‘nda yaşanan gelişmeler nedeniyle vatandaş, 
belediyeler ve meslek odaları nezdinde 463 adet 1/25.000‘lik  
plana itiraz edilmiştir. Adana‘da 1/25.000‘lik planlar hayati 
önem taşımaktadır.  Bu planlar vatandaşların itirazları 
değerlendirilerek hızla hayata geçirilmeli ve sonuçlanmalıdır. 
1 / 25.000 lik ve buna bağlı olarak 1/5000 lik ve 1/1000 lik 
planlar ivedilikle  yapılmalı  bu kapsamada TMMOB  olarak  
Büyükşehir Belediyesine sunduğumuz önerilerin  dikkate 
alınmasını beklemekteyiz.

Seyhan Baraj Gölünün Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 
olması nedeniyle yaşanan sorunlar için, bir resmi kurumun 
birkaç personelinden 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlanması 
istenen Yönetim Planı, çözüm olarak bulunmuştur. Yönetim 
Planının biyolog, çevre, ziraat, zoolog, inşaat, mimarlık vs. 
gibi alanlardan bilim insanları, uzmanlar ve sivil toplum 
örgütlerinden bilimsel görüş ve katkı alınarak, yine uzman 
bir ekip tarafından en az 2 yıllık bir çalışmayla hazırlanması 
gerekmektedir. Bu nedenle hazırlanacak ve bir rapor niteliği 
taşıyacak Yönetim Planının sorunları çözmeyeceği açıktır. Tüm 
ilgili kurumlar, Üniversite ve sivil toplum kuruluşları acil olarak 
bir araya gelerek statü değişikliği veya başka çözüm yolları 
tartışılmalı ve Ankara‘ya öneri götürülerek sorun çözülmelidir. 
Sorunun çözümü için seçim meydanlarında verilen sözler yerine 
getirilmelidir.                                         

Bir derginin yaptığı  ‘81 İlin Yaşam Kalitesi‘ araştırmasının 
sonuçlarına göre  Adana yaşam kalitesinde 81 il arasında 55. 
Olmuştur.   Derginin araştırması “malumun ilanı” anlamı 
taşımaktadır.

Adana 55. sıraya göz göre göre düşmüştür. Son on yılda elliye 
yakın fabrika kapanmış, Adana işsizlikte, iş kazalarında, 
çarpık kentleşmede ilk iki arasında yer almış, üniversiteye 
girme oranlarında hep alt sıralardaki yeri değişmemiş, kamu 
yatırımlarından nasibini alamamış, özel sektör teşviklerle 
desteklenmemiş, Çukurova‘da tarım neredeyse tasfiye edilmiş, 
en son yapılan  açkılamalara göre kadın  cinayetlerinde ve gelir 
adaletsizliğinde de   İstanbul‘dan  sonra 2.  sıraya  yerleşmiştir. 
Maliye Bakanlığı‘nın açıklamaları baz alınarak, Adana‘nın 
gelir gider tablosundaki yerinin iç karartıcı olduğu gerçeği 
dile getirilmiş, Adana‘nın merkezi bütçeden hak ettiği payı 
almadığı, kent sınırları içerisinde ekonomik hareketliliğin 
tatmin edici düzeyde olmadığı, kredi karı geri ödemesinde en 
sıkıntılı il olduğu, kişi başına düşen harcamada hayli gerilerde 
kaldığı belirtilmektedir.

Tüm  bu olumsuzluklar içinde yaşam kalitesinde  55. sıraya 
kadar gerilememiz gayet doğal değil midir?

Yukarıda da belirttiğimiz tespitlerde kentimizin yaşam kalitesini 
arttıracak çözümler mevcuttur. Pek çok önerimizin kısa vadeli 
olarak bugünden  yarına yapılabileceğini biliyoruz. Yeter ki irade 
gösterilsin. Bu kenti yönetenler unutmasınlar ki   TMMOB  
“kral çıplak” demekten vazgeçmeyecektir. 

Mustafa ALTIOKKA
TMMOB Adana İKK Sekreteri
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Gemi Mühendisleri odamız uzmanlık alanına giren bir konuda 
yaptığı açıklama ile Kamusal Görevini yerine getirmektedir. 
Bu nedenle Oda Başkanımızın şahsına yönelik olarak yapılan 
beyanatlar demokrasi kurallarına uygun değildir, kabul 
etmiyoruz.

Bilindiği üzere İzmir Büyük Şehir Belediyesi 15 adet gemi 
alımı ile ilgili olarak ihaleye çıkmış, geçtiğimiz gün içerisinde 
de ihale belirli bir süre ertelenmişti. Erteleme haberlerinin 
basın organlarında yer almasıyla birlikte ihale şartnamesine 
ilişkin değerlendirmeler de basına yansımıştır. Konuyla 
ilgili olarak uzman odamız Gemi Mühendisleri Odası da 
ihale şartnamesine ilişkin görüşlerini ve kaygılarını basın 
aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmıştır. 

Kamusal bir görevi yerine getirmekten başka bir amaç 
taşımayan bu açıklama nedeniyle İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanının, Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şube 
Başkanımızın şahsına yönelik olarak küçük düşürücü ve 

karalayıcı beyanatları bir televizyon kanalında ve yazılı 
basında yer almıştır. 

Öncelikle TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak, 
Gemi Mühendisleri Odamızın İBB‘nin Gemi ihalesi nedeniyle 
hazırlamış olduğu rapor ve basın açıklamasında anılan ihaleye 
ilişkin olarak belirtilen görüş ve kaygılara katıldığımızı 
kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. 

Bununla birlikte Kentimiz için önemli bir yatırım hakkında 
uzman odamızın görüş belirtmesi en temel demokrasi kuralı 
ve meslek odamızın anayasal bir görevidir.  Kentin yöneticileri 
belirtilen görüşlere katılmayabilir ancak bu kaygılara daha 
önce olduğu gibi saygı duymalı, çalışmalarında dikkate 
almalıdır. Yapılan eleştiriler, açıklanan görüşler karşısında 
Oda başkanlarının şahsına yönelik, suçlayıcı, küçük düşürücü 
açıklamada bulunmak en temel demokrasi kuralını hiçe 
saymaktır bu kabul edilemez. Gemi Mühendisleri Odamızın 
yanında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.

TMMOB İZMİR İKK 
GEMİ MÜHENDİSLERİ ODAMIZIN YANINDADIR

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi`nin gemi alım ihalesi üzerine bir açıklama yapan Gemi Mühendisleri 
Odası`na basın aracılığıyla yapılan saldırı niteliğindeki açıklamalara ilişkin 8 Aralık 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İzmir Büyük Şehir Belediyesinde yürütülen denetimler 
sonucunda gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında belediye 
yetkili ve çalışanları yanı sıra, sendika temsilcileri gözaltına 
alınmıştır. Gözaltına alınanlar arasında başta Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanımız olmak üzere TMMOB üyesi 6 mühendis, mimar 
arkadaşımız da gözaltına alınmıştır. 
Yıllardır birlikte çalıştığımız, çalışmalarında kamu yararını, 
kamu malını korumak için çok büyük hassasiyet gösterdiğine 
inandığımız meslektaşlarımızın, kamu malını zarara uğratma 
nedeniyle soruşturulmak üzere gözaltına alınmaları 
tarafımızdan anlaşılamamaktadır.
Öte yandan kamu yararı açısından her türlü kamusal 
denetimi savunan bizler, İzmir Büyük Şehir Belediyesi‘ne 
yönelik olarak, seçim döneminden bu yana sürdürülen 
operasyonların hükümetin güdümünde keyfi bir uygulama 
ve bir siyasi baskı aracına dönüşmüş olduğunu düşünüyoruz. 
Yapılan uygulamalar Belediye çalışanları üzerinde yarattığı 
psikolojik etkiler nedeniyle sadece Büyükşehir Belediyesi 
değil diğer ilçe belediyelerini de, iş yapamaz, üretemez 
konuma sürüklemiştir. 
Ayrıca bu operasyonlar da dahil olmak üzere son günlerde 
iyice artan sabaha karşı baskınlar, şaibeli gözaltılar, yeri 
yurdu kurumsal kimliği bilinen kişilerin tutuklanması, 
cezaya dönüşmüş uzun süreli tutukluluk süreleri, özel yetkili 

mahkemelerin uygulamaları ülkemizde adalet ve yargı 
sistemine olan güveni temelden sarsmış, vatandaşımızın bu 
ülkede adalet ve yargı sistemine güveni kalmamıştır. 
Bu güvenin yeniden tesisi için özsel yetkili mahkemeler 
bir an önce kaldırılmalı, her türlü keyfi gözaltılar, cezaya 
dönüşen uzun tutukluluk sürelerine son verilmelidir. İzmir 
büyükşehir Belediyesi‘nde süren soruşturmalar bir an 
önce sonuçlandırılmalı, namusuyla görevini yerine getiren 
üyelerimizin de içerisinde bulunduğu belediye çalışanlarının 
bir an önce görevlerine dönmeleri sağlanmalıdır. 
TMMOB olarak bu soruşturma sürecini üyelerimiz adına 
takip ediyoruz. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

İZMİR İKK: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YAPILAN OPERASYONLAR 
SİYASİ BASKI ARACINA DÖNÜŞMÜŞTÜR KABUL EDİLEMEZ

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon ve gözaltılar üzerine 25 
Kasım 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Hepinizin bildiği üzere 22 Kasım Salı günü İzmir Büyükşehir 
Belediyesi‘ne yönelik olarak sabahın erken saatlerinde yapılan 
operasyon ile evlerinden gözaltına alınanlar arasında TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk SAVCI, üyelerimiz mimar ve 
mühendisler de vardı. 3 gün boyunca gözaltında tutulan ve 
25 Kasım Cuma günü Savcılığa ifade vermek üzere Adliyeye 
götürülen Sayın Selçuk SAVCI ve beraberindeki 12 kişi, 
Savcılık tarafından Nöbetçi Mahkemeye sevk edilmişler ve 26 
Kasım Cumartesi sabaha karşı saat 02:00 civarında tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı.
İlk gözaltının olduğu süreçte TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu olarak 25 Kasım Cuma günü yapılan basın açıklamasında 
da belirttiğimiz üzere meslek çevresinde, işyerinde tanınan, 
yaptıkları çalışmalarında kamu yararını ve kamu malını korumayı 
görev edinen arkadaşlarımıza yapılan bu uygulamaların takipçisi 
olacağımızı vurgulamıştık. 
Ancak Özel Yetkili Savcılar tarafından karara itiraz edilmesi 
sonucunda, itirazı görüşen 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
13 gün sonra 9 Aralık Cuma akşamı aralarında HKMO Şube 
Başkanımız Selçuk SAVCI ve üyelerimizin de bulunduğu 13 
kişi için tutuklama kararı çıkarıldı. Avukatlar dahil kimseye 
duyurulmayan kararın ardından ise 10 Aralık Cumartesi günü 
Selçuk SAVCI gözaltına alındı. Nöbetçi Hakimin tutuklu 
yargılama kararını yüzlerine okumalarından sonra tutuklanarak 
Buca Cezaevine gönderildiler.
10 Aralık Cumartesi günü Şube başkanımız ve beraberinde 
tutuklananların tutuklanma gerekçesi ise delilleri karartma ve 
kaçma ihtimali. 
Yıllardır birlikte çalıştığımız, kurumsal yapılarda bulunduğu 
görevlerde amacı kamu yararını-kamu malını korumak olan ve 
toplumdan-insandan-emekten yana tavırlarıyla tanınan, çevresi 
tarafından dürüstlüğü-çalışkanlığı-iyiliği ile örnek insan olarak 
bilinen, yaşadığı yer her zaman belli olan Şube Başkanımız Selçuk 

SAVCI 26 Kasım Cumartesi günü gözaltından çıktıktan sonra 
28 Kasım Pazartesi görevine başlamıştı.
Gözaltından çıktıktan hemen sonra büyük bir özgüven ile 
görevine bıraktığı yerden devam eden, toplum ve insanlık için 
çalışan, mütevazi ve örnek kişiliği ile tanınan Şube Başkanımız 
ve üyelerimiz mimar ve mühendislerin bu gerekçe ile tutuklu 
olarak yargılanması tamamen hukuka aykırı ve keyfidir. 
Aslında bu günlerin gelişinin ipuçları önceden belliydi.
Son yıllarda ‘ileri demokrasi‘ derken, en geri demokrasilerde dahi 
olmayan uygulamalarla karşılaşmaktayız. Kendinden olmayan 
herkesi şüpheli gören bir anlayış Ülkemizi sardı. 
Türkiye bir açık hava cezaevine dönüşüyor. Her yeni gün 
tutuklama haberleriyle başlıyor. İnsanca yaşamak isteyen işçiler, 
suyunu ve toprağını korumak isteyen köylüler, parasız eğitim 
isteyen öğrenciler, ülkemizde füze kalkanı istemeyenler, gerçeğin 
peşindeki gazeteciler... yani haklarını arayan herkes tutuklanıyor. 
Tutuklamalar, seçilmiş Milletvekillerine ve Belediye Başkanlarına 
kadar uzanıyor. 
Askeri ve sıkıyönetim Mahkemelerinin yerine kurulan DGM‘ler 
eskilerini arattı. DGM‘lerin yerine kurulan Özel Yetkili 
Mahkemeler ise DGM‘leri de aratır oldu. Daha operasyon 
yapılmadan  ‘bazı medyada‘ operasyon bilgileri yer alıyor, kişiler 
hedef gösteriliyor. Avukatların bile görmediği, görmesi yasaklanan 
dosyalar bu ‘bazı medyada‘ yayınlanıyor. Yargı hiçbir dönemde 
olmadığı kadar, siyasi iktidarın yönlendirmesi ve etkisi altında 
kalıyor. Hükümete halel gelecek bir konuda (Deniz feneri vb.) 
soruşturma açan savcı ya da hakimler ya görevden alınıyor, ya 
da görev yerleri değiştiriliyor. Hükümetin politikalarına uygun 
hareket edenler ise terfi ettirilerek ödüllendiriliyor. 
Kısaca ‘baskı toplumu‘ kurumsallaşıyor. Toplumsal muhalefet ve 
İktidardan olmayan herkes tehditle, soruşturmalarla, sürgünlerle, 
copla, biber gazıyla  terbiye edilmeye çalışılıyor. Bu da yetmez ise, 
gözaltılar ve tutuklamalar geliyor.
Yıllarca alanlarda “Susma, sustukça sıra sana gelecek” diye 
haykırdık! Maalesef öngörümüz gerçekleşiyor. Bu gidişat 
durdurulmazsa sıra herkese gelecek!
Bizler öncelikle Şube Başkanımız Selçuk SAVCI ve üyelerimiz 
mimar ve mühendislerin yanında olduğumuzu ve sonuna kadar 
bu sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz. Haksız gözaltıların ve 
tutuklamaların biran önce sona erdirilmesini istiyoruz. Başta Özel 
Yetkili Mahkemeler olmak üzere tüm hukuksuz uygulamaların 
kaldırılması için kararlı mücadelemizi tüm sonuna kadar 
sürdüreceğiz.
Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz..
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İZMİR İKK: HKMO İZMİR ŞUBE BAŞKANIMIZ 
SELÇUK SAVCI BAŞTA OLMAK ÜZERE 

ÜYELERİMİZ MİMAR VE MÜHENDİSLERİN YANINDAYIZ
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon kapsamında aralarında HKMO İzmir Şube 
Başkanının da bulunduğu TMMOB üyesi mimar ve mühendislerin tutuklanması üzerine 16 Aralık 2011 tarihinde bir basın açıklaması 
yaptı. 
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TMMOB Güncesi
Kasım

 - A
ralık

 

2011

04 Kasım 2011 Cuma

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

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Yönetim Kurulu ile KTMMOB merkezinde 
bir araya geldi. Toplantıda, AKP’nin KHK’lerinin 
TMMOB üzerine olası etkileri ile TMMOB ve 
KTMMOB çalışmaları hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu. Toplantıya; Ahmet Ömer Çağnan 
(KTMMOB Genel Başkanı),  Dr. Zihni Turkan 
(KTMMOB Genel Sekreteri), Hayati Benli 
(KTMMOB Genel Saymanı), Asilkan Berkut  
(Yönetim Kurulu Üyesi), İzzet Volkan  (Yönetim 
Kurulu Üyesi),  Bora Tüccaroğlu  (Bilgisayar 
Mühendisleri Odası Başkanı), Nilden Bektaş (Çevre 
Mühendisleri Odası Başkanı), Mustafa Aksoy 
(Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı), Arcan 
Ekdal (Endüstri Mühendisleri Odası Başkanı), 
Mustafa Akçaba (Gıda Mühendisleri Odası 
Başkanı), Özgün Akcan (İnşaat Mühendisleri Odası 
Başkanı), Doğan Kerimel (Kimya Mühendisleri 
Odası Başkanı), Ertan Akün (Maden, Metalurji 
ve Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı), Emir 
Taşçıoğlu (Makina Mühendisleri Odası Başkanı), 
Mustafa Görener (Meteoroloji Mühendisleri Odası 
Başkanı), Ekrem Z. Bodamyalızade (Mimarlar 
Odası Başkanı), İlkay İlseven (Orman Mühendisleri 
Odası Başkanı), Ali Kanlı (Şehir Plancıları Odası 
Başkanı), Ozan Özuyanık (Ziraat Mühendisleri 
Odası Başkanı) katıldılar.

14 Kasım 2011 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı Şehir Plancıları Odası’nca beş yılda bir 
düzenlenen 7.’si 14-16 Kasım 2011 tarihlerinde 
gerçekleştirilen Türkiye Şehircilik Kongresine 
katılarak açılış konuşması yaptı.

• Gerze’de kurulması planlanan termik santrale 
karşı 26 Kasım 2011 tarihinde düzenlenecek 
mitinge davet amacıyla Gerze Belediye Başkanı 
Osman Belovacık, Yeşil Gerze Çevre Platformundan 
Necip Vardal, Derelerin Kardeşliği Platformundan 
Yaşar Aydın  TMMOB’yi ziyaret etti. Görüşmede 
TMMOB Yönetim Kurulu Saymanı Mustafa 
Erdoğan, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi F. Berna 
Vatan ve TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç 
hazır bulundu.

• TMMOB Engelli Mühendis, Mimar, Şehir 
Plancısı Çalıştayı Düzenleme Kurulu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Ayşegül Oruçkaptan, Dersim 
Gül (TMMOB) Ercan Dursun, Ali Dolaşık 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Ömer Özgül 
(Fizik Mühendisleri Odası), Gökhan Duman 
(Jeofizik Mühendisleri Odası), Rıza Soypak (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Ayten Aktaş (Makina 
Mühendisleri Odası), katıldı.

15 Kasım 2011 Salı

• TMMOB Demokrasi Kurultayı Düzenleme 
Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya Selçuk Uluata, 
Hüseyin Yeşil, Ayşegül Bildirici, N. Hakan Genç, 
Burcu Ceyhan (TMMOB), Ozan Çıtır (Çevre 
Mühendisleri Odası), Erdal Apaçık (Elektrik 
Mühendisleri Odası), H. Hasan Tuzcu (Harita 
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ve Kadastro Mühendisleri Odası), Metin Çetin 
(Jeofizik Mühendisleri Odası),  Hakkı Atıl (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Mehmet Besleme (Kimya 
Mühendisleri Odası), Necmi Ergin (Maden 
Mühendisleri Odası), Emin Koramaz (Makina 
Mühendisleri Odası), Çiğdem Camkıran (Peyzaj 
Mimarları Odası) katıldı

16 Kasım 2011 Çarşamba

• TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları ve İşsizlik Kurultayı Düzenleme Kurulu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya Mustafa Erdoğan, N. 
Hakan Genç, Bülent Akça (TMMOB) Fatma Erol 
(Çevre Mühendisleri Odası), Pınar Hocaoğulları 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Serpil Eraslan 
(Fizik Mühendisleri Odası), Kadir Dağhan (Gıda 
Mühendisleri Odası), Murat Türüdü (Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası), Hanife Şenel 
(Jeofizik Mühendisleri Odası), Selçuk Soylu 
(Makina Mühendisleri Odası), Çiğdem Camkıran 
(Peyzaj Mimarları Odası), Vuslat Ulusoy (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

17 Kasım 2011 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğanc ı ,  E l ek t r ik  Mühend i s l e r i  Odas ı 
yürütücülüğünde 17-19 Kasım 2011 tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştirilen TMMOB 8. Enerji 
Sempozyumu’na katılarak açılış konuşması yaptı.  

18 Kasım 2011 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

• TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 
toplantısı yapıldı. Toplantıda TMMOB ve İstanbul 
İKK çalışmaları üzerinde görüş alışverişinde 
bulunuldu. Van depremi ve Şube Genel Kurul 
süreçleri değerlendirildiği toplantıya Mehmet 
Soğancı (TMMOB), Selçuk Uluata (TMMOB), 
Mustafa Erdoğan (TMMOB), Hasan Çaylak 
(TMMOB), Ayşe Işık Ezer (TMMOB), A. Haluk 
Gürkan (TMMOB), Berna F. Vatan (TMMOB), 
Zehra Güner (TMMOB), Bekir Erol (TMMOB), 
Mustafa Ergün (TMMOB), Ayşegül Oruçkaptan 
(TMMOB), Recep Özmetin (TMMOB), Baran 
Bozoğlu (TMMOB), Ekrem Poyraz (TMMOB), 
Hakan Genç (TMMOB), Bülent Akça (TMMOB), 
Dersim Gül (TMMOB), Hasan Şevki Çifçi, 
Semra Ocak   Ali İhsan Şen (Çevre Mühendisleri 
Odası), Nevzat Çeltek, Uğur Ateş Koç (Elektrik 

Mühendisleri Odası), Hikmet Durukanoğlu (Fizik 
Mühendisleri Odası), Tekin Akçapınar (Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası), İsmail Uzunoğlu 
(İnşaat Mühendisleri Odası), Ali Ekber Kır (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Haşmet Camcı (Kimya 
Mühendisleri Odası), Hürriyet Demirken, Tayfun 
Mater (Maden Mühendisleri Odası), İlter Çelik , 
Çetin Kartal, Hayati Can, Hasan Özgür (Makina 
Mühendisleri Odası), Gürkan Akgün, Tayfun 
Kahraman (Şehir Plancıları Odası),  İsmail N. 
Adıgüzel ve Yıldırım Derya (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

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

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı Maden Mühendisleri Odası tarafından 
18-19 Kasım 2011 tarihlerinde Antalya’da 
gerçekleştirilen 3. Öğrenci Kurultayı’na katılarak 
açılış konuşması yaptı.

• Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf 
(TAKSAV) tarafından bu yıl 16’ıncısı düzenlenen 
Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında, 
TMMOB’ye Kurumsal Destek Ödül`ü verildi. 
Büyük Tiyatro’da düzenlenen açılış töreninde, 
TMMOB adına ödülü Yürütme Kurulu Üyesi 
Alaeddin Aras, Gülşen Karakadıoğlu`ndan aldı.

19 Kasım 2011 Cumartesi

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı Malatya’da “Kürecik’te Füze Kalkanı 
İstemiyoruz Platformu” tarafından gerçekleştirilen 
mitinge  katılarak bir konuşma yaptı.

23 Kasım 2011 Çarşamba

• TTB, DİSK, KESK ve TMMOB`nin ortaklaşa 
düzenlediği Çevre ve Halk Sağlığı Sorunları 
Karş ıs ında Bil im İnsan ın ın Sorumluluğu 
Sempozyumu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi`nde gerçekleştirildi. Sempozyumun 
açılışında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı da bir konuşma yaptı.

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya Alaeddin Aras, 
Nurten Çağlar Yakış, Bülent Akça (TMMOB), 
H. Nurhan Parlak (Elektrik Mühendisleri Odası), 
Haluk Orhun (Fizik Mühendisleri Odası),H. Hasan 
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Tuzcu (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), 
Bedri Tekin (Makina Mühendisleri Odası), Ö. 
Taner Akman (Meteoroloji Mühendisleri Odası) 
katıldı.

24 Kasım 2011 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Elektrik Mühendisleri Odası’nın 24-27 
Kasım 2011 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen II. 
Ulusal Elektrik Tesisat Kongresine katılarak açılış 
konuşması yaptı.

• TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk 
Uluata TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 
tarafından 24-36 Kasım 2011 tarihleri arasında 
düzenlenen 7. Gıda Mühendisliği Kongresi‘ne 
katılarak açılış konuşması yaptı.

25 Kasım 2011 Cuma

• TMMOB Kadın Kurultayı Düzenleme Kurulu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya Berna Vatan, Ayşe 
Işık Ezer, Özgür Cemile Göktaş Küçük (TMMOB), 
Hikmet Durukanoğlu (Fizik Mühendisleri Odası), 
Zehra K. Emiroğlu (Gıda Mühendisleri Odası), 
Ayşegül Bildirici (İnşaat Mühendisleri Odası), H. 
Ayla Çelenk (Jeoloji Mühendisleri Odası), Fatmanur 
Karaman (Jeofizik Mühendisleri Odası), Şayende 
Yılmaz (Makina Mühendisleri Odası), Sibel Baş, 
Nurdan Topoğraf (Mimarlar Odası), Handan Temel 
(Tekstil Mühendisleri Odası) katıldı.

26 Kasım 2011 Cumartesi

• TMMOB Saymanı Mustafa Erdoğan 26-27 
Kasım 2011 tarihlerinde Makina Mühendisleri 
Odası Konya Şubesi Konferans Salonu`nda 
gerçekleştirilen Konya Kent Sempozyumu’na 
katılarak açılış konuşması yaptı.  

• Anadolu Enerji Grubu tarafından Sinop-
Gerze’de kurulması planlanan termik santrali 
protesto amacıyla, Yeşil Gerze Çevre Platformu’nun 
düzenlediği ve TMMOB’de destek verdiği  “Yaşam 
hakkımızı koruyalım” mitinginde TMMOB Başkanı 
Mehmet Soğancı bir konuşma yaptı.

29 Kasım 2011 Salı

• DİSK, TMMOB ve TTB, KESK üyelerine yönelik 
açılan davada alınan karara ilişkin ortak bir basın 
açıklaması yaptı

• TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras 

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplantısına 
katıldı. 

30 Kasım 2011 Çarşamba

• KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Türk 
Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bilal 
Erişoğlu, KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı 
Tombul ve DİSK Temsilcisi Kani Beko CHP Genel 
Merkezi’ni ziyaret ederek CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

• TMMOB`ye bağlı Oda Sekreterleri, Van Erciş 
ve Edremit merkezli depremlerde mağdur olan 
üyelerle ilgili yapılacaklar hakkında önerileri 
görüşmek üzere 30 Kasım 2011 Çarşamba günü 
TMMOB`de bir araya geldi. TMMOB Yönetim 
Kurulu`nun 18 Kasım 2011 tarihli toplantısında 
alınan karar gereği yapılan toplantıya, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Hakan 
Genç (TMMOB Genel Sekreteri), Dersim Gül 
(TMMOB), Şemsettin Bakır (Van İKK Sekreteri), 
M. Necip Altunli (Ziraat Mühendisleri Odası Van 
Şube Başkanı), Mesut Çelik (Makina Mühendisleri 
Odası Diyarbakır Şube Başkanı), Hasan Şevki 
Çifçi (Çevre Mühendisleri Odası), Erdal Apaçık 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Casim Ağca (Fizik 
Mühendisleri Odası), Fatmagül Tuncer (Gıda 
Mühendisleri Odası), Gülsüm Sönmez (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Çetin Kurtoğlu (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Mehmet Torun (Maden 
Mühendisleri Odası), Yunus Yener (Makina 
Mühendisleri Odası), Hüseyin Savaş (Metalurji 
Mühendisleri Odası), Redife Kolçak (Peyzaj 
Mimarları Odası) ve Hasan Aksu (Şehir Plancıları 
Odası) katıldı. 

02 Aralık 2011 Cuma

• TMMOB, ODTÜ Mezunlar Derneği tarafından 
düzenlenen 2 Aralık anmasına katıldı. ODTÜ’de 
2 Aralık anıtı önünde yapılan anmada ODTÜ 
Mezunlar Derneği Başkanı Himmet Şahin, ODTÜ 
Rektör Vekili Prof. Dr. Nevzat Özgüven, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Prof. Dr. 
Yakup Kepenek, Dönemin ÖTK Yöneticilerinden 
Mehmet Ali Yılmaz, ODTÜ öğrencileri ve dönemin 
tanıkları konuşma yaptılar.

• “Esnekleşme ve işçi sağlığı” temasıyla DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB tarafından ortaklaşa 
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düzenlenen İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 02-04 
Aralık 2011 tarihleri arasında İnşaat Mühendisleri 
Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Kongrenin açılışında sırasıyla Düzenleme Kurulu 
adına Dr. Sedat Abbasoğlu, Kongre Başkanı Prof. 
Dr. Onur Hamzaoğlu, DİSK Genel Başkan Vekili 
Tayfun Görgün, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş 
Bilaloğlu konuştu.

• TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa 
Erdoğan Manisa Kent Sempozyumu’na katıldı.

03 Aralık 2011 Cumartesi

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde 
bir araya gelen “Emek ve Demokrasi Güçleri” tüm 
illerde alanlara çıkarak kitlesel basın açıklamalarıyla 
yaşanan baskı ve şiddet ortamına karşı sözlerini 
söyledi. Ankara‘da Kolej kavşağında toplanan 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri buradan 
Sakarya Caddesi‘ne yürüdüler. TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, burada yaptığı 
konuşmada “Ya onlar bu ülkeyi cehenneme 
çevirecek ya biz bu ülkeye baharı getireceğiz” dedi. 
Daha sonra 4 örgüt adına ortak açıklamayı DİSK 
Genel Başkan Vekili Tayfun Görgün okudu. 

06 Aralık 2011 Salı

• LPG Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Alaeddin Aras, Bülent Akça (TMMOB), Cem 
Yenilmez (Çevre Mühendisleri Odası), Osman 
Özgün (Kimya Mühendisleri Odası), Cenk 
Lişesevdin (Makina Mühendisleri Odası) katıldı.

08 Aralık 2011 Perşembe

• TMMOB Engelli Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı 
Çalıştayı Düzenleme Kurulu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Ayşegül Oruçkaptan, Dersim Gül 
(TMMOB), Ercan Dursun (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Rıza Soypak (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
Can Öztürk (Makina Mühendisleri Odası), Redife 
Kolçak (Peyzaj Mimarları Odası) katıldı. 

09 Aralık 2011 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras 
BOREN toplantısına katıldı.

10 Aralık 2011 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

12 Aralık 2011 Pazartesi

• TMMOB Ücretl i  ve İşs iz l ik Kurultay ı 
“Kolaylaştırıcı Kurul” toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Mustafa Erdoğan, H. Gürel Demirel, Bülent Akça 
(TMMOB), Murat Türüdü (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası), Hanife Şenel (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Selçuk Soylu (Makina 
Mühendisleri Odası), Dilşad Şimşekol (Peyzaj 
Mimarları Odası) katıldı.

13 Aralık 2011 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, 21 Aralık’ta bir günlük iş bırakma eylemi 
yapacak KESK ve TTB’ye destek amacıyla bir basın 
açıklaması yaptı.

14 Aralık 2011 Çarşamba

• TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantısı 
yapıldı.

15 Aralık 2011 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
15-16 Aralık 2011 tarihlerinde Mersin Üniversitesi 
Uğur Oral Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 
TMMOB Mersin Kent Sempozyumuna katılarak 
açılış konuşması yaptı.

16 Aralık 2011 Cuma

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) adına Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) sekreteryalığında düzenlenen TMMOB 
Sanayi Kongrelerinin on sekizincisi 16-17 Aralık 
2011 tarihlerinde, Ankara’da Milli Kütüphane 
Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Ana teması 
“Bölgesel Kalkınma Öncelikli İstihdam Odaklı 
Sanayileşme” olarak belirlenen Sanayi Kongresi 
2011‘in açılış konuşmaları MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından yapıldı. 
Kongreye birçok mühendis, tanınmış iktisatçı-sosyal 
bilimci ve uzman konuşmacı olarak katıldı.

17 Aralık 2011 Cumartesi

• TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancısı 
kadınların sorunlarını ve çözüm önerileri tartıştıkları 
TMMOB 2. Kadın Kurultayı Ankara’da 17-18 Aralık 
2011 tarihlerinde gerçekleştirildi. İki gün süren 
kurultayda, 18 ilde düzenlenen yerel kurultaylarda 
kabul edilen önergeler “Kapitalizm ve Kadın”, 
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Toplumsal Cinsiyet Rolleri”, “Kadına Yönelik 
Şiddet” ve “TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi” 
başlıklarında 4 oturumda oylandı. Kurultaya mimar, 
mühendis, şehir plancısı 252 kadın delege ile kadın 
örgütlerinden ve çeşitli kurumlardan 58 konuk 
katıldı.

20 Aralık 2011 Salı

• İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nın 
talimatıyla 20 Aralık 2011 tarihinde birçok ilde 
gazete büroları, haber ajansları basılarak 25’e 
yakın gazetecinin gözaltına alınması Ankara 
Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde akşam 
saatlerinde düzenlenen bir basın açıklamasıyla 
kınandı. Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Çağdaş 
Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen basın 
açıklamasına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve KESK Genel Başkanı Lami 
Özgen de destek verdi.

21 Aralık 2011 Çarşamba

• KESK ve TTB`nin çağrısıyla en uzun gece en kısa 
gün olan 21 Aralık’ta 1 günlük iş bırakma eylemi 
gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanında iş 
bırakan emekçiler alanlarda buluştu.

• TMMOB Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancısı 
Çalıştayı Düzenleme Kurulu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Ayşegül Oruçkaptan, Dersim Gül 
(TMMOB), Ercan Dursun (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Gökhan Duman (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), Rıza Soypak (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
Ayten Aktaş (Makina Mühendisleri Odası), 
katıldı.

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya Alaeddin Aras, 
Bülent Akça (TMMOB), Nurhan Parlak (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Abdullah Zararsız Haluk 
Orhun (Fizik Mühendisleri Odası), H. Hasan Tuzcu 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Bedri 
Tekin (Makina Mühendisleri Odası) katıldı. 

24 Aralık 2011 Cumartesi

• TMMOB Engelli Mühendis Mimar Şehir 
Plancıları Çalıştayı Çankaya Belediyesi Çağdaş 
Sanatlar Merkezi ’nde düzenlendi.  Aç ı l ış 
konuşmasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı’nın yaptığı Çalıştay kapsamında 
gerçekleştirilen 3 oturumda engellilerin karşılaştıkları 

sorunlar ele alındı. Çalıştayın Düzenleme Kurulu 
Başkanı Ömer Özgül‘ün yönettiği ilk oturumunda 
“Engelli Yaşama Toplu Bakış” başlığı altında; 
“Engelliler ile ilgili mevcut yasa ve yönetmelikler” 
konusunda Peyzaj Mimarları Odası‘ndan Ayşegül 
Bodur, “BM Uluslararası Engelli Haklar Sözleşmesi” 
başlığında Bilgi Üniversitesi‘nden Yrd. Doç. 
Dr. İdil Işıl Gül, “Engelliler için ulaşılabilirlik” 
konusunda Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü‘nden Dr. Deniz Çağlayan Gümüş, 
“Engellilere psikolojik ve sosyal etkiler” konusunda 
Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem 
Kuyumcu konuşmacı olarak yer aldılar. Çalıştayın 
ikinci oturumda kurumlar adına konuşmacılar 
çalışmalarını ve görüşlerini aktardılar. TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras‘ın yönettiği 
oturumda T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü‘nden 
Fatma Gökmen, ODTÜ Mezunlar Derneği 
Engelsiz Yaşam Komisyonu‘ndan M.Fevzi Torun, 
Çankaya Belediyesi‘nden Eser Atak, Engelliler 
Konfederasyonu‘ndan Hasan Tatar ve Dikkat 
Eksikliği Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü 
Derneği‘nden H.Nezih Çıngır konuştular. Oturum 
Başkanlığını TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Ayşegül Oruçkaptan‘ın yaptığı son oturumda ise 
“Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Olmak” 
başlığı altında bir forum gerçekleştirildi. 

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı Bursa Akademik Odalar Birliği`nin 
(BAOB), Nilüfer`de yapılan ve 27 akademik 
meslek odasını bünyesinde bulundurduğu yerleşkesi, 
törenine katılarak açılış konuşması yaptı.

29 Aralık 2011 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Şırnak Uludere`de yaşanan katliam 
üzerine bir açıklama yaptı.

30 Aralık 2011 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

• TRT’nin kamu yayın kurumu olma özelliğini terk 
ederek, AKP politikalarını savunmayan kesimlere 
yayınlarında yer vermemesi KESK ve bağlı sendika 
Haber-Sen tarafından TRT Genel Müdürlüğü 
önünde yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi. 
Basın açıklamasına TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı da destek verdi.





48 birlik haberleri


