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TMMOB 42. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından...
03 Kasım 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 
düzenlenen “Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi Onbeşinci Yuvarlak 
Masa Toplantısı”na Birliğimizi temsilen Ayşe Işık Ezer'in katılmasına,

Hatay Kent Sempozyumu’nun 1 Aralık 2012 tarihinde yapılmasına,

Bolu'da İl Koordinasyon Kurulu kurulmasına ve Odalardan 
İl Koordinasyon Kurulu'na katılacak temsilcilerin isimlerinin 
istenmesine,

24 Kasım 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

AKP'nin kapalı kapılar ardında hazırlıklarını sürdürdüğü TMMOB 
Yasası değişiklikleri ile ilgili olarak; Oda sekreter/yazman 
üyeleri ortak toplantısında belirlenen eylem ve etkinliklerin 
gerçekleştirilmesi konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki 
verilmesine,

TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan işbirliği 
protokolüne göre SGK bildirimine esas olacak mühendis, mimar 
ve şehir plancısı asgari ücretinin 2013 yılı için brüt 2700 TL olarak 
belirlenmesine,

TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Sempozyumu'nun 26 Ekim 2013 tarihinde Ankara'da yapılmasına,

29 Kasım 2012 tarihinde yapılacak KOSGEB Genel Kurulu’na 
Birliğimizi temsilen Zeyneti Bayrı Ünal‘ın katılmasına,

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 
Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği'ne 
göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması 
koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme 
Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

Üniversitelerin Makina ve İmalat Mühendisliği Bölümünden mezun 
olanların Makina Mühendisleri Odası'na kaydolmalarına ve bu 
kararın TMMOB Genel Kurulu'na sunulmasına,

Üniversitelerin Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümünden 
mezun olanların Makina Mühendisleri Odası'na kaydolmalarına 
ve bu kararın TMMOB Genel Kurulu'na sunulmasına,

15 Aralık 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

TMMOB 2013 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik 
Müşavirlik Yönetmeliği bilirkişilik ücretlerinin 2012 yılı değerlerine 
göre %10 oranında arttırılmasına,

17.Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Toplantısında Birliğimizi 
H.Can Doğan'ın temsil etmesine,

TMMOB Kadın Çalışma Grubu’nun önerisi doğrultusunda; 19 Ocak 
2013 Cumartesi günü Odaların Kadın Çalışma Grubu üyeleri ve 
İKK’ların Kadın Komisyonlarından kendi aralarından seçecekleri bir 
temsilcinin katılımıyla toplantı yapılmasına, toplantı organizasyonu 
ve gerekli harcamalar yapmak konusunda Yürütme Kurulu'na yetki 
verilmesine,  

Bursa'da Bursa Kent Sempozyumu düzenlenmesi konusunda Bursa 
İl Koordinasyon Kurulu'na görev verilmesine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü’nün 07 Kasım 2012 tarihli Sicil Durum Belgeleri konulu 
yazısı ile ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına,

Yeşil Gerze Çevre Platformu'nun talebi doğrultusunda; Sinop İli 
Gerze İlçesi Yaykıl Köyü'ne yapılması planlanan Termik Santral ile 
ilgili teknik rapor hazırlamak üzere; Zeyneti Bayrı Ünal, Kübülay 
Özbek, Ekrem Poyraz, Ali Fahri Özten, H.Can Doğan, Deniz 
Özdemir, Ayşegül Oruçkaptan ve Ayşe Işık Ezer'in katılımıyla Sinop 
Termik Santrali Çalışma Grubu kurulmasına,

karar verildi.
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Ülkemiz tarihinde eşi benzeri olmayan bir yılı geride bıraktık.

10. yılını kutlayan AKP’nin inşa ettiği “Yeni Türkiye”nin, 
emekçi sınıflar için ne anlam ifade ettiğinin açık ve net bir 
şekilde anlaşıldığı/hissedildiği bir yılı yaşadık.

“Özgürlük, demokrasi, eşitlik, insan hakları, barış ve 
kardeşlik” gibi kavramlar 2012 yılında birer kurşun gibi 
üzerimize yağdı! AKP, attığı her adımı bu sözlerle açıkladı. 
Emekçilerin ve ezilenlerin talepleri olan bu kavramlar altında 
ülke tarihinin en büyük iktidar saldırısı yaşandı.

Uygulanan neoliberal politikalarla ekonomik alt yapıda 
sağlanan dönüşümün bir tamamlayıcısı olarak üst yapıyı 
dönüştürecek birçok yasa çıkarıldı. Yeni bir anayasa ile 
“başkanlık sistemine” geçişin, “ustalık döneminin” adımları 
atıldı.

Yasaklar dört bir yanımızı sardı ve ülkemiz açık bir cezaevine 
çevrildi. Toplumun tüm kesimlerinin taleplerini demokratik 
yollarla ifade etmesinin önüne fiili ve yasal engeller çıkarıldı. 
Tüm muhalefet yolları faşizan, otoriter bir anlayışla baskı ve 
zor yolu ile tıkandı. Demokrasinin “D”si dahi aranır oldu!

Bu süreçte emekçi düşmanlığı o kadar keskinleşti ki iktidarın 
koltuk değnekliğini yapan bir takım çevreler dahi AKP’ye 
destek vermekle yanlış yaptıklarını ifade edip günah 
çıkarmaya başladı.

Emekçilerin mücadelesi ile kazanılmış olan hakların 
neredeyse tamamı gasp edilirken bu süreç çıkarılan yasalarla 
taçlandırıldı. İşsizlik ve yoksulluk arttı, ekonomide büyüme 
yalanları ile bir avuç sermaye çevresi servetine servet kattı, 
zengin ve yoksul arasındaki gelir dağılımı uçurumu büyüdü.

Emperyalizmin aktif taşeronluğu rolü 2012 yılında zirveye 
ulaştı. NATO’nun Lizbon Zirvesi’nde alınan kararlar gereği 
Ortadoğu’nun çevrelenmesi amacıyla Kürecik’e füze radar 
sistemi kuruldu, Patriot füzelerinin gelişi için anlaşmalar 
yapıldı, yerler seçildi. Bölgesel bir savaşın içine sürüklendik. 
Savaş ve işgal politikaları ülkemizin ve bölgemizin geleceğini 
belirleyecek en temel gerçek halini aldı.

2012 yılında ayrıca doğa ve yaşam alanlarımızda “yeşil, 
çevreci ve doğa dostu” gibi sözcüklerin ön planda olduğu 
büyük bir yıkım yaşadık. Derelerimizden ormanlarımıza, 
meralarımızdan kentlerimize kadar tüm doğa ve yaşam 
alanlarımız sermayenin sömürüsüne sunuldu, yağmanın ve 
geri dönüşü olmayan tahribatın yasaları çıkarıldı.

2012 yılı en çok da mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
ardı ardına darbe aldığı bir yıl oldu. Meslek alanlarımız, 
mesleğimiz ve Örgütümüz büyük bir saldırı yaşadı. İktidar 
ve sermaye çevrelerinin “150 milyar TL’lik” rantına, talanına 
mani olduğumuz gerekçesiyle düşman ilan edildik. AKP’nin 
“ustalık dönemi” adımlarının önünde bir engel olduğumuz 
için tasfiye edilmek istendik. Sermayenin azgın sömürüsüne 
yol vermediğimiz için bölünmek, parçalanmak istendik. 
Derelerimizi, ormanlarımızı, kıyılarımızı, meralarımızı 
geleceğimizin ve halkımızın yaşamının bir parçası olarak 
gördüğümüz, bilimi ve tekniği halkımızın hizmetine sunmayı 
kendimize görev biçtiğimiz için saldırıya uğradık. AKP’nin 
operasyon odalarında verilen karar gereği harekete geçen 
yandaş televizyon ve gazetelerin kara propagandası ile 
yıpratılmak istendik.

2012 yılında TMMOB tarihindeki saldırıların en büyüğünü 
yaşadık. Saldırının son hamlesi olarak örgüt yapımızın 
değiştirilmesi yönünde bir “yasal müdahale” tezgahlandı. Yüz 
binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının bilincinden 
ve vicdanından beslenerek büyüyen, güçlenen “TMMOB 
anlayışımızın” imha edilmesi için bir torba yasa hazırlandı.

2012 yılında, kıyılarımıza, meralarımıza, kentlerimize ve 
örgütümüze aynı anda saldıran AKP’nin torba yasasına karşı 
topyekun direnme kararı alarak harekete geçtik. Mücadele 
meşalemizi yaktık.

TMMOB’nin yaktığı mücadele ateşi şimdi ülkenin dört 
bir yanına yayılıyor, büyüyor ve gelişiyor. Çalışanlarımızla, 
öğrencilerimizle, üyelerimizle yani TMMOB örgütlülüğüyle 
2013 yılına büyük bir mücadele kararlılığı, inanç ve umut 
ile giriyoruz.

2013, mühendis, mimar ve şehir plancılarının halkımızın, 
ülkemizin ve örgütümüzün geleceğine müdahale edecekleri 
bir irade yılı olacak.

2013 yılı, TMMOB’nin direnişine tanıklık edecek.

Eşit, özgür, demokratik ve bağımsız bir Türkiye özlemiyle, 
2013 yılının gelecek güzel günlere dair bir umuda dönüşmesi 
dileğiyle, yeni mücadele yılımız kutlu olsun.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

2013 YILI 

TMMOB’NİN DİRENİŞİNE TANIKLIK EDECEK!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, yeni yıl mesajı yayımladı. 
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Sevgili Arkadaşlar,

AKP Hükümeti ,  Örgütümüz 
TMMOB’nin kuruluş yasası olan 
6235 Sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 
değiştirilmesine yönelik bir yasa 
taslağını kapalı kapılar ardında 
hazırlıyor.

Kendine muhali f  hiçbir  sese 
tahammülü olmayan, tüm sistemi, 
kurumları kendine göre yeniden 
dizayn eden AKP İktidarının, 
bilimden, insandan, çevreden uzak 
rant politikalarının karşısında engel 
olarak gördüğü Birliğimiz ve bağlı odalarını es geçmesini 
zaten beklemiyorduk. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun 
meslek örgütleri üzerine hazırladığı raporla başlayan, 
KHK’lerle kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki 
Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün oluşturulması ile devam 
eden, çok sayıda çıkarılan yönetmeliklerle sürdürülen 
süreçte mesleğimize, meslektaşlarımıza ve örgütümüze 
de yeni bir ayar verilmeye çalışıldığı aşikârdı. 6235 Sayılı 
TMMOB Yasası’nın değiştirileceği, TMMOB’nin “yeniden 
düzenleneceği” AKP’li yetkililer tarafından farklı zeminlerde 
dile getiriliyordu. 

Sevgili Arkadaşlar,

AKP’nin teslim alamadığı Birliğimiz, şimdi yasası 
değiştirilerek teslim alınmak isteniyor. 

AKP Hükümeti TMMOB Yasası hazırlıyor ama TMMOB’ye 
sormaya gerek bile duymuyor, çalışmalarını kapalı kapılar 
ardında yürütüyor. İşte AKP’nin “ileri demokrasi”si... 
Türkiye’nin en fazla üyeye sahip, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek örgütünü yeniden yapılandıracaksınız ama yasasını 
hazırladığınız örgüte bir şey sormayacaksınız.

Elbette sormazlar. Çalışma hayatını düzenleyen yasalar 
değiştirilirken, Sendikalar Yasası değiştirilirken emek 
örgütlerine sormadıkları gibi; eğitim sistemini baştan aşağı 
kendi ideolojilerine göre düzenledikleri 4+4+4 kesintili 
eğitim sistemini getirirken eğitimcilere sormadıkları 

gibi; sağlıkta yeniden yapılandırma 
diye yasalar hazırlayıp sistemi tümüyle 
insanımızın aleyhine değiştirirken Türk 
Tabipleri Birliği’ne sormadıkları gibi, 
Alevi ve Kürt açılımı yaparken Alevilere 
ve Kürtlere sormadıkları gibi; Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Yasası’nı değiştirirken de bu ülkenin 
mühendislerine, mimarlarına, şehir 
plancılarına onların örgütü TMMOB’ye 
sormazlar. Çünkü sorarlarsa sadece 
emekten, bilimden, insandan yana 
yanıtlar alırlar. Bu yanıttan da hiç 
hoşlanmazlar.

Sevgili Arkadaşlar,

AKP hazırladığı torba yasa içindeki değişikliklerle bir türlü 
kendinden yana yapamadığı örgütümüzü parçalayarak 
güçsüzleştirmek, etkisizleştirmek istiyor. AKP Odalarımızı 
parçalayarak, bölerek TMMOB’nin gücünü azaltmak istiyor. 

Biz yapacaklarımızı biliyoruz: AKP’nin 10 yıllık iktidarı 
boyunca kendi arka bahçesi haline getiremediği, önünde 
engel olarak gördüğü TMMOB’yi etkisizleştirmeyi 
amaçlayan bu yasa değişikliğine karşı bundan önce olduğu 
gibi bundan böyle de hep birlikte mücadele edeceğiz. 
Oda yönetim kurulu başkanları ile yaptığımız toplantıda 
da kararlaştırıldığı üzere mücadelemizi ortaklaşarak 
büyüteceğiz.

TMMOB’yi TMMOB yapan, şimdiye kadar ayakta 
tutan, savrulmasına ve diz çökmesine asla izin vermeyen 
örgütlülüğümüzün bu saldırıyı geri çevireceğine olan 
inancım tamdır.

Bilinmelidir ki; yüreği insan sevgisi ile dolu olan TMMOB’nin 
kadroları her ne pahasına olursa olsun AKP’ye teslim 
olmayacak inanç ve kararlılıktadır. AKP asla mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığı mesleğini ve onların örgütü 
TMMOB’yi teslim alamayacaktır.

Hepimize kolay gelsin.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

AKP’NİN KAPALI KAPILAR ARDINDA HAZIRLADIĞI 

TMMOB YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, AKP'nin kapalı kapılar ardında yürüttüğü TMMOB Yasası değişikliği 
üzerine 15 Kasım 2012 tarihinde TMMOB örgütlülüğüne yönelik olarak bir mesaj yayımladı.
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Sevgili Arkadaşlar,

Bir süredir iktidarın hedef tahtasında bulunan örgütümüz, bu 
süreç içerisindeki en güçlü ve en büyük saldırı ile karşı karşıya.

AKP, iktidara geldiği günden bugüne bir türlü kendi arka 
bahçesi haline getiremediği, teslim alamadığı TMMOB’yi 
bu kez kendi meşhur torbalarından birisine katarak tasfiye 
etmeye çalışıyor. Örgütümüz TMMOB, AKP’nin torba yasası 
ile parçalanarak yeniden şekillendirilmek isteniyor.

Sevgili Arkadaşlar,

Cumhurbaşkanlığı DDK raporu ile başlayan, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na bağlama çabaları ile süren ve bir dizi 
yönetmelikler ile yetkilerimizi budayan, Oda-üye arasındaki 
bağı koparmaya yönelen saldırı süreci bu defa tepeden bir 
yasa hazırlığı ile örgütümüzün bütünlüğünü tasfiye etme 
doğrultusunda ilerliyor.

Bu çabaların; mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
mesleğinin tasfiyesi ve meslek alanlarımızın sermayenin 
sınırsız talanına açılması ile birlikte gelişmesi ise gerçek 
niyetlerini açıkça ortaya koyuyor. 

Hazırlanan torba yasada; Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 
İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Belediye Gelirleri 
Kanunu, Kıyı Kanunu, İskan Kanunu, Mera Kanunu, Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 644 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve TMMOB Kanunu ile ilgili düzenlemeler 
bulunuyor. 

Torba yasanın bütününe bakıldığında neoliberal zihniyetin 
kentlerimizi, tarım arazilerimizi, kıyılarımızı, meralarımızı 
ve doğal yaşam alanlarımızı bir sermaye birikim alanı 
olarak hedef aldığını görüyoruz. AKP’ye göre bu alanlarda 
gerçekleşecek mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
hizmetlerinin kamusal-toplumsal fayda anlayışından 
arındırılması gerekiyor. 

AKP’ye göre meslek disiplinlerimizin TMMOB geleneği 
doğrultusunda konum alan pozisyonlarının tasfiyesi, 
Odalarımızın ve TMMOB’nin kamusal niteliliklerinin 
koparılarak teslim alınması ve piyasaya devredilmesi 
gerekiyor. En nihayetinde bu sürece ayak direyen, izin 

vermeyen TMMOB’nin parçalanması, dağıtılması gerekiyor. 
Yani, AKP’ye göre TMMOB’nin etkisiz-yetkisiz bir hale 
getirilmesi, Bakanlığa bağlanması, merkezi bütünlüklü 
yapısının parçalanması gerekiyor.

AKP, bu nedenle TMMOB Yasasında değişiklik yapma 
ihtiyacı duyuyor. Bu ihtiyacın TMMOB ve bağlı Odaların 
demokratik kurullarında ortaya çıkmadığını, bir takım 
karanlık alanlarda planlandığını ve şekillendirildiğini çok 
iyi biliyoruz. AKP bu noktada çok iyi bildiği ve defalarca 
yaptığı yöntemi bir kez daha uygulayarak örgütümüzü ve 
muhataplarının iradesini yok sayarak kapalı kapılar ardında 
operasyon yürütüyor.  

Sevgili Arkadaşlar,

TMMOB’nin, AKP’nin istediği şekilde biçimlendirilmesi 
demek bilimin ve teknolojinin halkın değil, bir avuç 
sömürücünün hizmetine sunulması demektir. 

Önümüzdeki temel görev, bu saldırıya geçit vermemektir.

TMMOB’nin bugün hala dimdik ayakta duran ve on binlerce 
meslektaşımızın gururla taşıdığı ve yaşattığı geleneğinin bu 
saldırı ve tasfiye süreci karşısında kendisine yakışır bir biçimde 
dimdik, tek vücut halinde ortaya konması ve Birliğimizin 
gücünün her düzeyde harekete geçirilmesi gerekiyor.

Bu sorumluluk, ülkemize ve halkımıza karşı, mesleğimize 
ve meslek alanlarımıza karşı, kentlerimize, derelerimize, 
meralarımıza, kıyılarımıza, ormanlarımıza, madenlerimize ve 
yaşam alanlarımıza karşı, örgütlülüğümüze ve TMMOB’ye 
karşı ve bayrağı devraldığımız bizden önceki kadrolara karşı 
bir sorumluluktur.

Şimdi, saflarımızı iyice sıklaştırmanın ve direnmenin vaktidir. 

Tarih, TMMOB’yi TMMOB yapan fedakâr, inançlı ve kararlı 
kadroları, bizi, hepimizi bu süreci örgütlemeye hep birlikte 
güçlü bir adım atmaya çağırıyor.

Tüm İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımızın sorumluluklarının 
bilinciyle görevlerini eksiksiz yerine getireceğine inancım 
tamdır.

Aklımızın ve umudumuzun yolu açık olsun...

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

AKP’NİN KAPALI KAPILAR ARDINDA HAZIRLADIĞI 

TMMOB YASA DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI İKK’LARIMIZ GÖREV BAŞINA!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, AKP’nin kapalı kapılar ardında hazırladığı TMMOB Yasası 
değişikliği üzerine 22 Kasım 2012 tarihinde İKK’lara yönelik bir mesaj yayımladı.
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TMMOB ve Odalarımızın Sevgili Çalışanları, 

Örgütümüzün yükünü omuzlayan Sevgili Yol Arkadaşlarım,

AKP’nin bir süredir TMMOB’ye yönelik “kendinden yana bir 
örgüt yaratma” faaliyetini hepimiz birlikte yaşıyoruz. 

AKP, KHK’larla, yönetmeliklerle teslim alamadığı Birliğimizi 
şimdi yasasını değiştirerek teslim almak istiyor. Kapalı kapılar 
ardında hazırladığı torba yasa içindeki değişikliklerle bir 
türlü kendinden yana yapamadığı örgütümüzü parçalayarak 
güçsüzleştirmek, etkisizleştirmek istiyor. 

AKP’ye göre meslek disiplinlerimizin TMMOB geleneği 
doğrultusunda meslek alanları üzerinde konum alan 

pozisyonlarının tasfiyesi, Odalarımızın ve TMMOB’nin 
kamusal niteliliklerinin koparılarak teslim alınması ve 
piyasaya devredilmesi gerekiyor. AKP’ye göre bu sürece 
ayak direyen, izin vermeyen TMMOB’nin parçalanması, 
dağıtılması gerekiyor. AKP’ye göre TMMOB’nin etkisiz-
yetkisiz bir hale getirilmesi, Bakanlığa bağlanması, merkezi 
bütünlüklü yapısının parçalanması gerekiyor. Çünkü 
AKP, TMMOB’yi bilimden, insandan, çevreden uzak rant 
politikalarının karşısında engel olarak görüyor.

Sevgili Arkadaşlar,

TMMOB’nin bugüne kadar sürdürdüğü emekten, 
demokrasiden, insandan yana mücadelede hep bizim 
yanımızdaydınız. Bir mesleki demokratik kitle örgütünde 
çalışmanın sorumluluğu ve bilinciyle yalnızca bir “çalışan” 
olarak değil, yol arkadaşımız olarak bizlerle birlikte mücadele 
ettiniz. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kolumuz, zamanı 
geldiğinde de beynimiz oldunuz. TMMOB’nin insandan, 
emekten, haktan, hukuktan, adaletten yana inançlı 
duruşunda sizlerin de alın teri vardı. 

Sevgili Arkadaşlar,

Şimdi hepinizi büyük bir görev bekliyor.

AKP’nin 10 yıllık iktidarı boyunca kendi arka bahçesi haline 
getiremediği, önünde engel olarak gördüğü TMMOB’yi 
etkisizleştirmeyi amaçlayan bu yasa değişikliğine karşı 
hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu saldırıyı hep birlikte 
püskürteceğiz.

Şimdi bu mücadeleyi birlikte büyütmenin ve safları 
sıklaştırmanın zamanıdır. Şimdi hep birlikle Örgütümüze 
sahip çıkmanın zamanıdır.

Mücadelemizin gereklerini yapacağınızı biliyor, hepinizin 
gözlerinden öpüyorum.

Yolumuz açık olsun.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

AKP’NİN TMMOB YASASINDA 
DEĞİŞİKLİK YAPMA HAZIRLIKLARINA YÖNELİK 

TMMOB VE ODALARIMIZIN ÇALIŞANLARINA

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Yasası’na yönelik değişiklik çalışmaları üzerine 28 Kasım 
2012 tarihinde TMMOB ve oda çalışanlarına yönelik bir mesaj yayımladı.
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Sevgili Öğrenci Üye Arkadaşlarım,

AKP iktidarı, TBMM gündemine getirmek üzere hazır 
tuttuğu torba yasa niteliğindeki Yapı Denetimi Hakkındaki 
Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Taslağı ile TMMOB’yi tasfiye etmeye yönelik bir 
adım atmak üzere.

Diktatörlere has bir yöntem olan “herkes adına karar verme” 
yetkisini kendisinde gören AKP, “ileri demokrasinin” bir 
gereği olarak TMMOB’nin iradesini, muhataplarını ve 
bileşenlerini yok sayarak TMMOB Yasası’nı değiştirmeye 
hazırlanıyor.

TMMOB’yi bölerek, parçalayarak, etkisiz ve yetkisiz bir hale 
getirmeyi hedefleyen torba yasa aynı zamanda derelerden 
kıyılara, meralardan madenlere, tarım arazilerinden kentlere 
kadar tüm yaşam alanlarını sermayenin talanına açacak olan 
alt yapıyı da düzenlemek için hazırlanmış durumda.

Bu düzenleme ile halka ait olan her şeyin sermayenin 
yağmasına açılması ve bu sürece toplumsal-kamusal fayda 
adına direnen, izin vermeyen TMMOB’nin etkisizleştirilmesi 
hedefleniyor.

Sevgili Öğrenci Üye Arkadaşlarım,

TMMOB örgütlülüğünü harekete geçirerek tüm gücümüz 
ve enerjimiz ile bu sürece karşı koyacak bir mücadelenin 
içerisine girdik.

Bu süreçte, TMMOB örgütlülüğünün bir bütün halinde 
harekete geçmesi ve geleceğimize sahip çıkacak olan iradenin 
her düzeyde birlikte ortaya konulmasının oldukça önemli 
olduğunu düşünüyoruz.

Sevgili Öğrenci Üye Arkadaşlarım,

TMMOB tarihinin en önemli adımlarından biri öğrenci 
üyeliğin kurumsallaştırılması oldu. Odalarımızın öğrenci 
komisyonları, özerk demokratik üniversite mücadelesinin 
ustalığıyla meslek hayatına geçişin acemiliğinin kesiştiği bir 
üretim alanı oldu. TMMOB ortamında 1997’de başlatılan 
kurumsal yapı ile öğrenci üyelik örgütlülüğünde yer alan sizler; 
üniversitede arkadaşına, okuluna ve ülkesine sahip çıkanlar 
mezun olduktan sonra da Odalarda yönetim kurullarına 
girerek ellerinizi taşın altına koydunuz ve TMMOB hayatına 
ortak oldunuz. Öğrenci üyelik çalışmalarından gelen onlarca 
arkadaşımız şu an Oda yönetim kurullarında birçok açıdan 
önemli sorumluluklar üstlenmiş durumda.

Tüm baskılara ve saldırılara karşı dimdik ayakta duran 
TMMOB’nin anlayışına sahip çıkan öğrenci arkadaşlarımız 
kendi örgütlülükleri içerisinde birlikte tartışıp birlikte 
üreterek eylem ve etkinliklerini gerçekleştiriyor. Mitinglerde 
TMMOB kortejine renk, coşku ve enerji katan öğrenci 
arkadaşlarımızla büyüyoruz, gelişiyoruz.

İşte bu yüzden “gençlik geleceğimizdir” diyen TMMOB çok 
anlamlı bir çalışmayı yürütüyor. Çünkü 70’lerden bu yana 
gelen “bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, 
emekçi halkın hizmetine sunma” ilke ve anlayışımız henüz 
meslek hayatına atılmamış olan öğrenci arkadaşlarımızın 
bilincine ve vicdanına üniversitedeyken değmeye başlıyor 
ve karşılık buluyor. 

İşte bu yüzden, öğrencilerimizi cemaat ağları karşısında yalnız 
bırakmamak için tarihi bir adım daha atarak Ankara’da 
TMMOB Öğrenci Evi’ni inşa ediyoruz.

Öğrenci komisyonları ile başlayan ve mezuniyet sonrası 
TMMOB örgütlülüğünde sorumluluk alınması ile devam 
eden ilişkilerimiz geleceğimiz için umut saçıyor. Bu umudu 
taşıyan ve büyüten, geleneğimize sahip çıkan öğrenci 
arkadaşlarımızın yüreklerine ve beyinlerine sağlıklar 
diliyorum. İyi ki varsınız.

Sevgili Öğrenci Üye Arkadaşlarım,

AKP iktidarı ve rant çevreleri TMMOB’yi ele geçirerek 
diledikleri gibi arka bahçeleri haline getirmeyi başaramadıkları 
için şimdi de tepeden yasa değişikliği aracılığı ile örgütümüzü 
güçsüz, etkisiz, yetkisiz bir hale getirmeye çalışıyorlar.

Onlar, yandaş medyalarının haberlerinde de ifade edildiği 
üzere özelleştirmelere, rant ve talan projelerine engel olan 
TMMOB’ye “neşter” atmak istiyorlar. TMMOB kadrolarının 
zorluklar içerisinde büyük fedakarlıkla oluşturduğu emekten 
ve halktan duruşumuzu, toplumsal-kamusal faydayı ön 
planda tutan, bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunan 
anlayışımızı tasfiye etmek istiyorlar. Çünkü onlar, kendi 
sorunlarını toplumun sorunlarından ayrı gören mühendis, 
mimar ve şehir plancıları ile iktidarın arka bahçesi olmuş, 
ranta, talana, yağmaya, özelleştirmeye karşı sessiz kalan bir 
TMMOB istiyorlar.

TMMOB, yöneticilerinden üyelerine ve çalışanlarına kadar 
tüm hatları ile bu süreç karşısında direnmeye ve mücadeleye 
etmeye oldukça kararlı. Çünkü, bizim bu örgütü iktidara ve 
rant çevrelerine teslim etmeye de derelerimizi, kıyılarımızı, 

TMMOB’YE YAPILAN SALDIRI ÜZERİNE ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZE

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 14 Aralık 2012 tarihinde TMMOB Yasası değişikliği konusunda 
öğrenci üyelere yönelik bir mesaj yayımladı.
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Odalarımız ve TMMOB’miz ile Dayanışma İçindeyiz

AKP Karanlığına Karşı Birlikte Mücadele Edeceğiz

Kamuoyunun gündemine girmeye başladığı üzere, siyasi 
iktidar, Odalarımız ve üst Birliğimiz Türk Mühendis 
Mimar Odaları Birliği-TMMOB’yi bu kez yasa/mevzuat 
düzenlemesiyle küçültme, parçalama, etkisizleştirme 
yönünde adım atmış bulunmaktadır. Yapı Denetim Kanunu 
ve birçok kanunda yapılacak “torba” düzenlemenin içinde, 
TMMOB Kanunu’nun değiştirilmesi de bulunmaktadır. 

Konu, özü itibarıyla, TMMOB’ye bağlı Odaların kamu kurumu 
niteliğindeki yerinden yönetim özerk mesleki demokratik 
kitle örgütleri olma hüviyetinden çıkarılıp;  mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin neo liberal 
serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirme doğrultusunda 
kamusal-toplumsal yarar işlevinden arındırılması ve iktidarın 
bu hizmet alanlarıyla ilgili rant amaçları uğruna parçalanıp, 
küçültülmesi, etkisizleştirilmesiyle ilgilidir. 

İktidar bu yönde birçok Odamızın mesleki denetim ve 
periyodik kontrol alanlarını daraltmış, ortadan kaldırmış ve 
birçok Oda ve Şubemiz darboğaz içine sokulmuştur. Şimdi 
çok daha kapsamlı bir saldırı söz konusudur. 

AKP karanlığına ve toplumsal yaşamın sömürü ve rant 
hesapları uğruna talan edilmesine karşı TMMOB önemli 
bir demokratik mevzidir, ülkemizin, halkımızın gereksindiği 
demokratik bir kitle örgütüdür. 

Bu bilinçle biz TMMOB ve TMMOB’ye bağlı Odaların 
çalışanları olarak, içinde soluduğumuz bu demokratik 
ortamın tasfiyesine karşı birlik içinde karşı çıkacak, içinde 
yer aldığımız örgütlerimiz ile birlikte omuz omuza mücadele 
edeceğiz.

Emek ve aktif katkımız bulunan, ülke ve halk yararına 
çalışmalar yapan Odalarımız ve TMMOB’nin, gerek kamu 
idari yapısı içindeki özerk niteliğinden ve gerekse demokratik 
kitle örgütü hüviyetinden arındırılarak küçültülmesine, 
kamusal-toplumsal denetim hizmetlerinin ticarileştirilmesine 
karşı Odalarımız ve TMMOB’nin yanında yer alacağımızı 
kamuoyuna duyuruyoruz.

Şimdi zaman daha fazla dayanışma, daha fazla birlik ve 
mücadele zamanıdır diyor, ülkemiz ve TMMOB üzerinde 
oluşturulmaya çalışılan karanlığa karşı birlikte direnme 
ve mücadele kararlılığımızı Birliğimiz ve kamuoyu ile 
paylaşıyoruz. 

TMMOB VE ODA ÇALIŞANLARI: 
ODALARIMIZ VE TMMOB’MİZ İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ 
AKP KARANLIĞINA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ

TMMOB ve Bağlı Odaların çalışanları, 10 Aralık 2012 tarihinde bir açıklama yaparak TMMOB Yasası değişikliğine 
karşı TMMOB’yle birlikte mücadele edeceklerini duyurdular.

meralarımızı, ormanlarımızı, tarım arazilerimizi, kentlerimizi 
ve yaşam alanlarımızı bir avuç sömürgecinin yağmasına ve 
talanına teslim etmeye de niyetimiz yok!

TMMOB’nin daha gidecek çok yolu var. Mesleğimizin 
ve meslektaşlarımızın da, halkımızın ve ülkemizin de 
TMMOB’ye ihtiyacı var. Hem de AKP karanlığının öylesine 
büyüdüğü ve dört bir yanımızı sardığı şu günlerde TMMOB’ye 
çok daha fazla ihtiyaç var. 

Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım,

İktidarın saldırısı karşısında mücadelemizi büyütüyoruz. 
TMMOB örgütlülüğü, ülkenin dört bir yanında, torba yasa ile 
gelecek olan karanlığa karşı tek vücut halinde karşı koymaya 
hazırlanıyor, açıklamalar, eylemler ve etkinlikler yapıyor.

Bu mücadele sürecinde en çok da öğrenci arkadaşlarımızın 
aklına, yüreğine, umuduna, heyecanına ve enerjisine 
ihtiyacımız var. 

Mitinglerde ellerinde TMMOB bayrağı ile koşan, 
mitinglerimize enerjilerini taşıyan genç arkadaşlarımızı 
mesleğimiz, ülkemiz ve halkımız için TMMOB’yi birlikte 
savunmaya, direnmeye çağırıyoruz. 

AKP’nin karanlığı karşısında şimdi gelecek güzel günler 
için birlikte türkü söylemeye, el ele vermeye, omuz omuza 
olmaya çağırıyoruz. 

Sevgili Öğrenci Üye Arkadaşlarım,

TMMOB’nin ve bu güzelim ülkenin geleceği sizsiniz. 
Sadece gözlerinizdeki ateş bu ülkeye baharı getirmeye 
yeter!

Haydi, el ele verelim ve gücümüzü herkese gösterelim.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB Yasası değişikliğinin gündeme gelmesiyle birlikte ilk 
olarak TMMOB Yönetim Kurulu ve oda başkanları 12 Kasım 
2012 tarihinde bir toplantı yaptı. Makina Mühendisleri Odası 
Suat Sezai Gürü Salonu’ndaki toplantıda oda başkanları 
konuya ilişkin görüşlerini aktardılar.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Yürütme 
Kurulu Üyeleri Ali Fahri Özten, Bahattin Şahin, Ayşegül 
Oruçkaptan, Yönetim Kurulu Üyeleri Kübülay Özbek, 
Ekrem Poyraz, Hakan Günay, Feyyaz Ataç, Tevfik Kızgınkaya; 
Elektrik Mühendisleri Odası YK Başkanı Cengiz Göltaş, 
Fizik Mühendisleri Odası YK Başkanı Abdullah Zararsız, 
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası YK Başkanı 
Feramuz Aşkı, Gıda Mühendisleri Odası YK Başkanı Petek 
Ataman, Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası YK II. Başkanı H. Hasan Tuzcu, İnşaat 
Mühendisleri Odası YK Başkanı Taner Yüzgeç, 
Jeofizik Mühendisleri Odası YK Başkanı Şevket 
Demirbaş, Jeoloji Mühendisleri Odası YK 
Başkanı Dündar Çağlan, Kimya Mühendisleri 
Odası  YK Başkanı Mehmet Besleme, 
Maden Mühendisleri Odası Genel Sekreteri 
Cemalettin Sağtekin, Makina Mühendisleri 
Odası YK Başkanı Ali Ekber Çakar, Metalurji 
Mühendisleri Odası YK Başkanı Tunçay Şulan, 
Meteoroloji Mühendisleri Odası YK Başkanı 
Sıtkı Erduran, Mimarlar Odası Genel Sekreteri 
Necip Mutlu, Orman Mühendisleri Odası II. 
Başkanı İsmail Hakkı Barı, Peyzaj Mimarları 

Odası YK Başkanı Ozan Yılmaz, Şehir Plancıları Odası YK 
Başkanı Necati Uyar, Tekstil Mühendisleri Odası YK Başkanı 
Melike Anıl Bingöl ve Ziraat Mühendisleri Odası YK Başkanı 
Turhan Tuncer katıldı.

Oda Sekreter/Yazman Üyeleri Toplantıları

Oda başkanları ile yapılan toplantı sonrası, yasa değişikliğine 
karşı gerçekleştirilecek eylem ve etkinlikleri planlamak üzere 
oda sekreter/yazman üyeleri her hafta salı günü TMMOB’de 
bir araya geldiler. 

TMMOB Oda Sekreter/Yazman Üyeleri 20 Kasım, 27 Kasım, 
4 Aralık, 11 Aralık, 18 Aralık ve 25 Aralık 2012 tarihlerinde 
TMMOB’de gerçekleştirilen toplantılarda, görüş alışverişinde 
bulundular.

TMMOB YASA DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ÖRGÜT İÇİ TOPLANTILAR
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Mesleklerimize, Odalarımız ve Birliğimize Sahip Çıkıyoruz

Kapalı Kapılar Ardında Hazırlıkları Yapılan TMMOB’siz 
TMMOB Yasasını Kabul Etmeyeceğiz

Son yıllarda gündeme gelen Odalarımız ve üst Birliğimiz 
Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği-TMMOB’nin 
mevzuatını düzenlemeye yönelik adımlar, bugün 

doğrudan TMMOB Yasasını değiştirmeye 
yönelmiştir. Anayasa’nın 123, 124 ve 
özellikle 135. maddelerinden hareketle 
yayımlanan 6235 sayılı TMMOB Yasasının 
değiştirilmesi yoluyla TMMOB örgütlülüğü 
ve mühendis, mimar, şehir plancılığı 
disiplinlerinin meslek örgütlülükleri, 
kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıklarla 
tasfiye edilmek üzeredir. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 
Kurulu’nun ülkemizdeki bütün meslek 
kuruluşlarıyla ilgili 29.09.2009 tarihli, 
799 sayfa ve 1.062 sayfa eki bulunan 
raporunun Başbakanlığa gönderilmesinin 
ardından 2011 yılında çıkarılan birçok 
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 
kamu yönetimi tekelci otoriter bir tarzda 
yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda 
gerek mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığı hizmetleri ve gerekse TMMOB 
mevzuatının Anayasa ve yasalara açıkça 
aykırılık oluşturacak bir şekilde Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
düzenlenmesi  öngörülmüştür.  Bu 
düzenlemeler, Anayasa ve İdare Hukuku 
çerçevesinde merkezi idare ile özerk 
yerinden yönetim kuruluşları arasında 
olması gereken vesayet denetimini aşan, 
tekelci otoriter bir yönetim anlayışı ile 
bazı özerk kamu tüzelkişiliklerinin özerkliği 
ortadan kaldırılmış, bazıları da doğrudan 
bazı bakanlıkların bünyesine katılmıştır. 

Bugün ülkemizde egemen olan sermaye 
birikim politikaları, sanayide gerçekleşen 

dönüşüm,  fason üretimin artması, 2B ile kamu arazileri ve 
kentsel dönüşüm süreçleri, bütün ülkenin imara açılması 
gibi rant yönelimli politikalar, mühendislik, mimarlık, 
şehir plancılığı hizmetlerini doğrudan olumsuz olarak 
etkilemektedir. Bu meslek disiplinleri ile kamusal hizmet 
ve kamusal mesleki denetim esaslı örgütlülüklerinin, şekli 
yapılara dönüştürülerek tasfiye edilmesi amaçlanmaktadır. 

MESLEKLERİMİZE, ODALARIMIZ VE BİRLİĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ
KAPALI KAPILAR ARDINDA HAZIRLIKLARI YAPILAN 
TMMOB’SİZ TMMOB YASASINI KABUL ETMEYECEĞİZ

TMMOB’ye bağlı odalar, TMMOB Yasası’nda değişiklik yapmak üzere kapalı kapılar ardında yürütülen çalışmalar 
üzerine 16 Kasım 2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Kamuoyuna tarafsız ve bilimsel temellerle gerçeklikleri 
aktaran; gerektiğinde etkin bir biçimde hukuk yolunu 
kullanarak yapılan yanlışlarla mücadele eden TMMOB’ye 
yönelik tasfiye politikaları da bu kapsam içindedir. 

Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki, TMMOB Yasasını 
değiştirme ya da ortadan kaldırmaya yönelik girişimler 
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini kamusal 
niteliğinden arındırarak rant politikalarına açma amacını 
gütmektedir. Ayrıca hazırlanış süreci, şekli ve içerik itibarıyla 
TMMOB’siz TMMOB Yasası değişikliklerini yüz binlerce 
üyemizin ve bizlerin asla kabul etmeyeceği bilinmelidir. 

Yapılacak yeni değişikliklerle mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığı hizmetleri ve ilgili meslek örgütleri, böl-parçala-
küçült-yönet-etkisizleştir yaklaşımıyla demokratik ve merkezi 
yapılardan rekabetçi yerel yapılara dönüştürülerek merkezi 
kamu yönetimine bağlanacaktır. Odalarımız ve Birliğimiz 
TMMOB, bugüne kadar izin vermediğimiz siyasi iktidarların 
ve siyasi partilerin rant ve rekabet temelli müdahalelerine 
açık bir yapıya ve arka bahçelerine dönüştürülecektir. 

Diğer yandan belirtmek isteriz ki, mühendislik bilimleri ile 
mimarlık ve şehir plancılığı bilim ve disiplinleri, multi disipliner 
(çok disiplinli-çokbilimli) mesleki hizmetleri gerektirmekte 
ve gerek kendi içlerinde gerekse aralarında mesleki, bilimsel, 
teknik geçiş gereklilikleri bulunmaktadır. Dolayısıyla meslek 
alanlarının ve hizmetlerinin tarifi, sınırı ve ülke genelindeki 
ortak uygulamaları, ancak TMMOB’nin mevcut yapısı gibi 
bütünsel bir kurum tarafından gerçekleştirilebilir.

Bu nedenle meslek alanlarımızın ve aralarındaki ilişkilerin 
düzenlenmesi otoriter ve rekabetçi bir kanun yapma 
zihniyeti ve böl-parçala-küçült-aşırı parçalı yapıları 
yönet yaklaşımıyla düzenlenemez. Meslek alanlarımız ve 
aralarındaki ilişkilerin, bilim, teknik ve toplumsal yarar 
doğrultusunda ancak TMMOB ve Odalarımızın demokratik 
işleyişi içinde belirlenebilir, düzenlenebilir bir konu olduğu 
unutulmamalıdır. 

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri gerçekte 
bilim, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, sanayi, tarım, orman, 
enerji, ulaşım, madenler, tüm doğal kaynaklar, gıda, çevre 
ve kentleşme politikalarının dinamik gücüdür, böyle olması 
gerekir. Ancak ne yazık ki bu gerçekler hemen hemen 
tüm siyasi iktidarlar tarafından hep ikinci plana itilmiş, 
bazı alanlarda yetkiler uluslararası sermaye kuruluşlarına 
devredilmiş, bazı alanlar ise neredeyse ortadan kaldırılmıştır. 
Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin 
ana sektörleri kamusal fayda anlayışından çıkarılıp 
serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin arpalıkları 
haline getirilmiştir. Kentler, tarım arazileri, kamu arazileri, 
madenler, enerji ve tüm alanlar rantlara göre şekillendirilmiş 
ve plansızlık egemen kılınmıştır. 

Aynı zamanda çalışma yaşamının büyük kısmı işçi sağlığı ve iş 
güvenliği önlemlerinin dışında tutulmakta, insanca barınma 
hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi, 
enerji, tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi 
alanlarda mühendislik-mimarlık-şehir plancılığının mesleki 
denetim ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılmakta, 
KHK’lerle, yasa ve yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle 
bilimsel-teknik mesleki gereklilikler tasfiye edilmektedir. 
Bu nedenle iş cinayetlerinden yapı denetimsizliğine, 
depremlerin toplumsal yıkımlara dönüşmesine dek bir dizi 
acı olay artık kanıksanır hale gelmektedir. Bu koşullarda 
ülkemize, halkımıza, mesleklerimize karşı bilimsel-toplumsal 
sorumluluklarımızı terk etmeyeceğimizi, TMMOB’siz 
TMMOB Yasasını değiştirmeye yönelik girişimlere karşı biz 
aşağıda imzası bulanan TMMOB’ye bağlı Odalarımız olarak, 
birlik içinde karşı çıkarak mücadele edeceğimizi, bağımsız ve 
demokratik meslek kuruluşlarının tasfiyesine dur demenin 
kamusal bir görev olduğunu;  iktidarın söz konusu girişimleri 
askıya alarak sesimize kulak vermesi gerektiğini kamuoyuna 
duyururuz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Çevre Mühendisleri Odası

Elektrik Mühendisleri Odası

Fizik Mühendisleri Odası

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası 

Gıda Mühendisleri Odası

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İçmimarlar Odası

İnşaat Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası

Makina Mühendisleri Odası

Metalurji Mühendisleri Odası

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası

Orman Mühendisleri Odası

Petrol Mühendisleri Odası

Peyzaj Mimarları Odası

Şehir Plancıları Odası

Tekstil Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası
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Günümüz Dünyası Gerçeklikleri ve TMMOB

TMMOB ve bağlı odaları meslek alanlarıyla ilgili olarak 
ülke gerçeklerini ifade edip sorunları tespit etmekte, çözüm 
önerileri oluşturup yaşama müdahil olmakta, bilimi ve tekniği 
halkımızın hizmetine sunmaktadır. TMMOB politikası, 
meslek alanlarımızdan yola çıkarak mühendislik mimarlık 
ve şehir plancılığının sorunlarının halkımızın sorunlarından 
ayrılamayacağını temel ilke kabul ederek, bilimsel, teknik ve 
insan odaklı bir çerçevede oluşturulmaktadır.

Dünyada yaşanmakta olan emperyalist/kapitalist kriz ve 
savaşlar, ülkemizi doğrudan etkilemekte, mühendislik, 
mimarlık ve şehir plancılığı meslek alanlarımızın tamamı ülke 
yönetimindeki iktidarlarca neo-liberal iktisat politikalarına 
teslim edilmekte, TMMOB olarak rant ve kâr odaklı 
yönetilen bu düzene karşı örgütlü mücadelemiz devam 
etmektedir. Emperyalizm yeni döneminde neo-liberal iktisat 
politikalarıyla tüm dünyayı teslim alıp, vahşi kapitalizmi 
küresel ölçeğe yayarken buna karşı duran örgütümüze büyük 
görevler düşmektedir. 

Bu çerçevede halkımızın çıkarlarını korumak, bilimsel 
uygulamaların hayata geçmesini sağlamak amacıyla; nükleer 

santraller, 2B yasası, özelleştirmeler, imar rantı merkezli 
planlama süreçleri vb gibi meslek alanlarımızla ilişkili tüm 
konularda elde edilen kazanımlarda, TMMOB’nin hukuksal 
ve siyasal alanda vermiş olduğu mücadelelerin payı çok 
büyüktür.

AKP İktidarının Ekonomi Politiği ve TMMOB

Küreselleşmenin baskısı altındaki Türkiye’de kapitalizm; 
devlet eliyle ve himayesinde sermaye birikimini kentler ve 
doğal kaynaklar üzerinden oluşturmaya ve ayakta tutmaya 
çalışıyor. AKP iktidarı, TMMOB ve Odaları bu yöneliminin 
önündeki en büyük engel olarak görüyor. 

Ekonomiyi canlı tutmak için öncelikle kentsel alanlarda 
yıkım ve yapım işleri ile kentsel dönüşüm başlatılmış, inşaat 
sektörünün sıcak parayı getirmesi öngörülmüştür. Bu sürecin 
hızlı ve kesintisiz işlemesi için bir takım yasal düzenlemeler 
yapılması amacıyla; ülke topraklarının ve kamu kaynaklarının 
yağma ve talanının önünde engel olan tüm mevzuat birer 
birer değiştirilmektedir. Bu vahşi dönüşüme karşı duran, 
kamuoyunu her platformda aydınlatan, kamunun ve 
halkın varlıklarına, kentlere, doğal ve kültürel kaynaklara 
sahip çıkan; bu amaçla yılmadan mücadelesini sürdüren, 
halkın yanında olan mühendis, mimar ve şehir plancıları 
da susturulmak ve bertaraf edilmek istenmektedir. Kamu 
kaynakları yerli ve yabancı sermayenin bölüşümü için hazır 
hale getirilerek, halkın malı olan kıyılar, ormanlar, maden 
alanları, su kaynakları v.b. her türlü doğal, tarihi, kültürel 
ve kentsel değerler; adeta yağmalanarak el değiştiriyor, 
serbestleştirme, özelleştirme politikalarıyla göz göre göre 
kamu ve halktan alınıp sermayeye veriliyor.

TMMOB ve bağlı meslek odaları ile tüm üyeleri; ülkemiz 
üzerinde oynanan bu oyunun farkındadır. AKP’nin iktidarını 
ekonomik boyutuyla ülkemiz ve kentlerimiz üzerinden 
sağlamlaştırma gayretinin hangi boyutta olduğu ve ona 
karşı etkin mücadele gerekliliğini kamuoyuna ve halkımıza 
anlatmak zorunludur. 10 yıllık iktidarları süresince; siyasi 
otorite, “ileri demokrasi” diyerek özgürlükleri yok etti, 
özgürlük diyerek korku imparatorluğu oluşturdu. Şimdi 
de kentsel dönüşüm diyerek kentlerimizi, kıyılarımızı, 
ormanlarımızı, doğal ve kültürel kaynaklarımızı yok 
etmektedirler. İşte bu nedenle TMMOB ve bağlı meslek 
Odaları da, susturularak parçalanmak ve yandaş kuruluşlar 

TMMOB’NİN MÜCADELESİNİ YASALARLA KISMAK VE KISITLAMAK
MÜMKÜN DEĞİLDİR! ÇÜNKÜ TMMOB GÜCÜNÜ 

BİLİMİ VE TEKNİĞİ TEMEL ALARAK ÖRGÜTLÜ ÜYEMİZ 
VE HALKIMIZDAN ALMAKTADIR

TMMOB’ye bağlı Odaların Yönetim Kurulu Yazman/Sekreter Üyeleri TMMOB yasa değişikliğine karşı bilgilendirme 
amaçlı bir referans metni hazırladı. 
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haline dönüştürülmek istenmektedir.

Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığının Ekonomi 
Politiği ve Gerçekleşen Tahribat

Bilindiği gibi TMMOB ve bağlı Odalarının kapsadıkları ve 
dahil oldukları meslek disiplinleri; bilim, teknoloji, Ar-Ge, 
inovasyon, sanayi, tarım, orman, enerji, ulaşım, madenler, 
tüm doğal kaynaklar, gıda, çevre ve kentleşme politikalarının 
başta gelen dinamik gücüdür ve bu gereklilik ile gerçekliğin, 
yasa yapıcıları ve kurumlarınca da böyle algılanması gerekir. 

Ancak ne yazık ki söz konusu bilimsel gereklilik ve gerçekler 
bütün siyasi iktidarlar tarafından hep ikinci plana itilmiş, 
AKP iktidarında bu durum sistematik bir boyut kazanmıştır. 
Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana 
sektörleri ve ilgili hizmetler kamusal fayda anlayışından 
çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin 
arpalıkları haline getirilmiştir.

Kentler, tarım arazileri, kamu arazileri, madenler, enerji 
vb. tüm alanlar rantlara göre şekillendirilmiş, plansızlık 
egemen kılınmıştır. İnsanca barınma hakkı ve deprem 
gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi, enerji, tarım, 
orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda 
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının mesleki denetim 
ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılmış; aynı 
şekilde çalışma yaşamının büyük kısmı işçi sağlığı ve iş 
güvenliği önlemlerinin dışında tutulmuş; KHK’lar, yasa ve 
yönetmeliklerde peş peşe yapılan düzenlemelerle bilimsel-
teknik mesleki gereklilikler dışlanmıştır. Bu nedenle iş 
cinayetlerinden yapı denetimsizliğine, depremlerin toplumsal 
yıkımlara dönüşmesine dek bir dizi acı olay artık kanıksanır 
hale gelmektedir. 

TMMOB’nin Konumu

TMMOB ve bağlı Odaları, Anayasa, yasalar, ilgili mevzuat ve 
iç yönetmelikleri, çalışma program ve ilkelerinde tanımlanan 
ülke, halk, kamu, meslek ve meslektaş çıkarlarının korunması 
ve bu kapsamda düzenleme yapmakla yetkili kılınmış ancak 
yine bu nedenle hep muhalif bir konuma sahip olmuştur. 
TMMOB ve Odaları kamusal konumları ile demokratik kitle 
örgütü olma hüviyetini başarıyla birleştirmiş, tek ayaklı bir 
konumlanmayı değil, birbiriyle bağıntılı alanları birleştirerek 
dengeli bir yürüyüşü gerçekleştirmiştir. 

TMMOB ve bağlı Odaları muhalif olmak için muhalefet 
yapma gibi bir yönelime girmeksizin, değindiğimiz 
bütünlüklü kamusal toplumsal çıkarlar doğrultusunda 
faaliyet yürüttükleri için iktidarların şimşeklerini 
üzerlerine çekmişlerdir. 

TMMOB hiçbir zaman dar meslekçi ve kendine dar 
anlamda bir siyaset misyonu yükleyen bir yaklaşıma sahip 
olmamış; geçmişten bu yana böylesi yaklaşımların ötesinde, 
meslek-ülke-halk-kamu çıkarları bütünlüğünde politikalar 

üretegelmiştir. TMMOB ve Odaları siyasi iktidarlardan 
bağımsız, özerk, ancak kamu kurumu niteliğiyle kamu idari 
yapısı içinde, kamusal hizmet veren, özerk yerinden yönetim 
kuruluşları olarak meslekleriyle doğrudan ilgili ve bağıntılı 
alanlardaki emperyalist-kapitalist sömürü, talan ve tasfiye 
politikalarına kararlılıkla karşı çıkmıştır.

Bu bağlamda TMMOB; SEKA, Türk Telekom, Eti Seydişehir 
Alüminyum, araç muayene istasyonları hizmeti, ERDEMİR, 
EGO, Başkent Doğalgaz Dağıtım, İzmit Gaz Dağıtım, elektrik 
dağıtım şirketleri vb. gibi özelleştirmelere; sanayi, tarım, 
orman, gıda, enerji, madenler, çevre ve kentsel uygulama 
alanlarında, kamuyu ve meslek disiplinlerimizi tasfiye edip 
ilgili alan ve hizmetleri metalaştırarak, birer rant alanı haline 
getiren uygulamalara karşı gerektiğinde hukuk yoluna da 
başvurmuştur. 

“İş Yapmamızı Engelliyorlar”: TMMOB Rantın Önünde 
Engel!

Bizzat Başbakan yıllar önce bu nedenle “iş yapmamızı 
engelliyorlar” diyerek TMMOB örgütlülüğünü “ideolojik” 
davranmakla suçlamıştır. Örgütlerimizin mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığı disiplinleriyle ilgili bilimsel, teknik 
gerekliliklerden uzak uygulamalara ve kentsel yağmalara 
karşı açtığı davalar nedeniyle, TMMOB ve Odalar, bizzat 
Başbakan ve Bakanların ağzından birçok kez hedef tahtasına 
oturtulmuş, Melih Gökçek gibi belediye başkanlarının çirkin 
saldırılarına uğramıştır. 

Çünkü TMMOB, hukuksal girişimlerle, siyasi iktidarın 
rant amaçlı politikalarına, serbestleştirme, özelleştirme 
uygulamalarına, yağma ve talana mühendis, mimar ve şehir 
plancıları olarak “dur” demiş; taşeronlaştırma uygulamalarına, 
işten çıkarmalara, işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, 
yüzlerce işyerinde direnen işçilerle bir arada olmuştur.

AKP, Türkiye’deki Değişim-Dönüşüm ve TMMOB

TMMOB, emperyalizmin AKP eliyle kurguladığı ve yapmaya 
çalıştığı düzenlemelere karşı mücadele yürütmüş; AKP’nin, 
Cumhuriyetin iktisadi, toplumsal kazanımları ile laikliği 
bertaraf edip dönüştürmesine ve dikta özlemlerine karşı 
çıkmış, gericiliğin ve dogmatizminin karşısında bilimi ve 
tekniği; sömürü, yolsuzluk ve talanın karşısında toplumsal 
gereksinimleri, insanımızın refah ve mutluluğunu esas alan bir 
ekonomiyi savunmuştur. Mesleki ve örgütsel birikimimizle, 
ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmelere doğru olandan, olması 
gerekenden yana müdahale etmiştir.

TMMOB, ülkemizde kökleştirilmek istenen şoven linç 
kültürüne karşı barış ve gönenç içerisinde bir arada yaşamı 
savunur. Diğer dost güçlerle birlikte emeğin, barışın, 
özgürlüklerin, bağımsızlığın, çağdaş değerlerin ve hakça 
bölüşümün egemen olduğu bir Türkiye için mücadele eder. 

TMMOB, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini 
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de yıllardan beri olumsuz olarak doğrudan etkileyen egemen 
sermaye birikim politikalarının yönlendirmesiyle sanayide 
gerçekleşen dönüşümün, artan fason üretimin ve rant 
yönelimli politikaların karşısında olmuş ve olmaya devam 
edecektir. 

Siyasi iktidar olağan yollar ve seçimlerle ele geçiremediği 
TMMOB’yi  ş imdi  kuruluş  yasamız la  oynayarak 
etkisizleştirmeye ve denetim altına almaya çalışmaktadır.

TMMOB’ye yönelik sınırlayıcı, tasfiye edici politikalar da 
esasen söz konusu ekonomik, politik kapsam içindedir. 
Sanayinin fason üretime yönelik yapısal dönüşümü, 
kentsel dönüşüm süreçleri ve bütün ülkenin imara 
açılması politikaları ile gerek mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığı hizmetlerinin gerekse bu hizmetlere ilişkin meslek 
örgütlerinin zayıflatılması bir bütünlük arz etmektedir. 

Son Üç Yıl: Türkiye’nin ve TMMOB’nin Dönüştürülmesi 
Çabaları İç İçe

2009 yılında Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporu ile 
başlayan ve 2011 yılındaki Kanun Hükmünde Kararnameler 
(KHK) ile süren sürecin temel karakteristiği budur. Şimdi ise 
iktidarın TMMOB’ye yönelik tasavvurlarının somutlaştığı, 
yasa/mevzuat taslaklarının üzerinde çalışıldığı günlere gelmiş 
bulunuyoruz. 

Şimdi gündemde olan “Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Taslağı” ile de TMMOB Yasasını/mevzuatını değiştirme 
çabaları somutluk kazanmış durumdadır. Yasa değişikliğinin 
“Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun” değişikliği ile birlikte 
bir torba yasa içinde yapılması anlamlıdır; zira bütün 
ülke rantsal şantiyeye dönüştürülürken ilgili meslek 
odalarının etkisizleştirilmesinin hedeflendiği açık olarak 
görülmektedir.

Bu yasa taslağının gündeme getirilmesinden önceki son iki 
yılda yapılan düzenlemelere baktığımızda, ülkemiz ve meslek 
alanlarımızla ilgili çarpıcı gelişmelerin yaşandığı görülecektir.

Bilindiği üzere iktidar, yapı denetimi ile doğrudan bağlantılı 
olan 1999 Marmara, 2003 Bingöl ve 2011 yılındaki Van 
depremlerinden toplum yararına hiçbir ders çıkarmamış, 
söz konusu yasayı, TMMOB ve Odalarımızın raporlarında 
ayrıntılı olarak irdelendiği üzere, mühendislik, mimarlık 
hizmetlerinin tasfiyesi ve rant esaslarına uygun olarak 
düzenlemiştir. İlgili yönetmeliklerin yanı sıra 17.08.2011 
tarihli 648 sayılı KHK ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 
Kanunda yapılan değişikliklerle, yasanın denetim kapsamı 
daraltılmış, denetimsiz yapılaşmanın sınırları genişletilmiştir. 
“Kamu-özel sektör işbirliği” yaklaşımının deprem gibi 
komplike ve tamamen kamusal düzeydeki bir sorumluluk 
alanına sokulması da “Ulusal Deprem Stratejisi Eylem 
Planı 2012-2023” ile gerçekleşmiş ve kamu idari yapısı ile 

kamusal hizmetlerin serbestleştirilip, özelleştirilmesinin 
yaygınlaşmasına hizmet edilmiştir.

2011 yılındaki KHK düzenlemeleri, son yıllarda sıkça 
başvurulan “torba yasaların” içeriklerine benzer bir “çok 
yönlülüğe” sahiptir ve AKP iktidarının “ustalık” döneminde 
rant talanının ulaşacağı boyutlar ile olağanüstü yöntemlerle 
yönetme karakteristiğine dair önemli veriler sunmaktadır.

Siyasal iktidarca basına servis edilen ve çok kısa bir süre önce 
hazırlanan Yapı Denetimi Kanunu Tasarısı Taslağının; 3 Mayıs 
2011 tarihinde, 27923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 6223 sayılı “Kamu Hizmetlerinin Düzenli, 
Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere 
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev Ve Yetkileri 
İle Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu” ile 
başlayan ve birbiri ardı sıra çıkartılan KHK’ler, kanunlar ve 
yönetmelikler ile sürdürülen sürecin sonunda; kalan eksikleri 
tamamlamak amacıyla hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Söz konusu Yetki Kanununa dayalı olarak, 8 Haziran 
2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 11 adet KHK ile 
bakanlıkların görev yetki ve teşkilatlanması tanımlanmış; 
daha sonra bu KHK’lerde değişiklik yapan 24 adet 
“kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına 
dair kanunlarla” bakanlıkların teşkilat ve görevlerinin 
belirlendiği 35 adet KHK ve KHK değişikliği Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. 

Meslek alanlarımızla doğrudan ilgili olarak Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın kuruluşuna dair 644, 648 ve 653 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerle başlatılan süreçte başta 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, İmar Kanunu, 
Yapı Denetim Kanunu, Kıyı Kanunu olmak üzere 14 kanunda 
değişiklik yapılmıştır. Böylece; ülkemizdeki imar faaliyetleri 
ve yapı üretim sürecinin demokratik katılım mekanizmaları 
olmaksızın, yerel yönetimleri de işlevsizleştirecek şekilde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlandığı ve adeta 
Bakanlığın “Türkiye Belediye Başkanlığı”na dönüştürüldüğü 
tekelci otoriter bir yapı tesis edilmiştir.

O tarihten bugüne Resmi Gazete’de yayımlanan toplam 
162 adet mevzuat, doğrudan ya da dolaylı olarak meslek 
alanlarımıza ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

648 sayılı KHK ile yapılan son değişikliklerle bütün ülke 
(kentler, kırsal alanlar, tabiat varlıkları ve bütün koruma 
alanları, meralar, yaylalar, kışlaklar v.b.) benzer bir kapsam 
içine alınmış Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yerel yönetimlerin 
yapı, ruhsat v.b.yetkilerini de üstlenmiş;  tüm çevre, milli 
parklar, koruma alanları, doğal sit alanları v.b. iktidarın 
keyfiyetine bırakılmış; kentsel dönüşüm merkezileştirilmiş, 
kırsal alanlar imar yasası kapsamının dışına çıkarılmış, mera, 
yaylak ve kışlaklar imara ve turizme açılmış; Yapı Denetimi 
Yasası’nda yapılan değişikliklerle denetim dışı yapıların sayı 
tür ve dağılımında önemli değişiklikler yapılarak yasanın 
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denetim kapsamı daraltılmış, denetimsiz yapılaşmanın 
sınırları genişletilmiştir.

Böylece Bakanlık, 04.11.2010 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanan Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve 
Eylem Planı-KENTGES’de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
için belirlenen yerleşme ve imara ilişkin “usul ve esasları 
belirleme” ve “koordinasyon” konumunun çok üzerine 
çıkarak neredeyse tek yetkili konumuna yükselmiştir. Ve 
ne yazık ki bu düzenlemeler plansız, düzensiz, yapı ruhsatsız 
yapılaşmanın, kent, kır, çevre, doğal varlıklar, milli park, sit 
v.b. alanların sınırsız “dönüşüm” ve talanına yol açacaktır.

Yapı denetimiyle ilgili olarak 03.04.2012 ve 14.04.2012 
tarihli yönetmelik değişiklikleri kapsamında da, “Planlı 
Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik”in 16, 57, 58, 64. maddelerinde; “Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik”in de 4, 5, 6, 7. maddelerinde değişiklik yapılmış 
ve her iki yönetmelikte yapılan değişiklikler sonucunda sicil 
durum belgelerinin meslek odaları tarafından düzenlenmesi 
kuralı kaldırılmıştır. Bu iki yönetmelikte yapılan değişiklik 
hükümleri uyarınca hem üye-oda ilişkileri hem de Odaların 
gelirlerinin büyük oranda azaltılması yönünde etkileri 
bulunan, TMMOB ve Odalarının mesleki denetimlerine el 
atılmıştır.

31.05.2012 tarihli “Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile de hiçbir kayıt ve 
koşula bağlı kalmaksızın yerleşim yerleri, orman alanları, 
kıyılar, boğaziçi, meralar, kültür ve tabiat varlıkları, tarım 
arazileri, zeytinlikler gibi özel koruma altında olan alanlar 
3194 sayılı İmar Kanunu ve imara ilişkin hükümler ihtiva 
eden özel kanunlar da dahil olmak üzere özel mevzuatlardaki 
kısıtlamalara bağlı olmaksızın, rezerv yapı alanları, riskli 
alanlar ve riskli yapı statüsüne alınıp, tasfiye, dönüştürme, 
yeniden yerleştirme ve yıkım işlemlerine tabi tutulacaktır.

Yeni sermaye birikimi politikaları ve rant uğruna yapılan 
bütün bu değişiklikler deprem, yapı denetimi, kentsel 
dönüşüm süreçleri ve daha bir dizi toplumsal alanda çok ağır 
toplumsal sonuçlara mal olacaktır.

Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen 
“Büyükşehir Belediye Kanunu” ile de yerel seçimleri garanti 
altına alma, muhalefet partilerine mevzi kaybettirme yanında 
yerel yönetimleri merkezi iktidara daha fazla bağlayacak 
önemli değişiklikler yapılmıştır.

Büyükşehir Belediye Kanunu ile birlikte toplam 10 kanunda 
değişiklik içeren bir diğer kanun taslağının, yoğun tartışmalar 
sonunda, 12 Kasım 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kabulünün peşinden gündemimize yeni bir 
taslak girmiştir. “Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
Taslağı” adındaki, torba yasa niteliğindeki metnin sadece 

15 maddesi “Yapı Denetimi Hakkında Kanun” ile ilgilidir; 
18 maddesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda, 6 maddesinde 
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda, 6 maddesinde Kıyı 
Kanunu’nda, 3 maddesinde Belediye Gelirleri Kanunu, İskan 
Kanunu, Mera Kanunu’nda, 3 maddesinde 5846 sayılı Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu’nda, 9 maddesinde Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nda, 5 maddesinde ise 644 
sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK’de değişiklik öngörülmektedir.

Daha önce de belirttiğimiz üzere, birbiri ardına yapılan 
bu düzenlemelerle ülkenin buram buram rant kokan 
politikalarla bir şantiye alanına dönüştürülmesi ile 
Birliğimiz ve Odalarımızın etkisizleştirilmesi yönündeki 
çabalar bir bütünlük arz etmektedir.

Antidemokratik bir sürecin ürünü olan 644 Sayılı KHK ve 
peşi sıra yayımlanan 648 ve 653 sayılı KHK’ler, kanunlar, 
yönetmelikler ve diğer düzenlemeler; meslek odaları, yerel 
yönetimler ve kentleşme süreçlerini dönüştürerek “iktidarın 
emrine sunan” nitelikleri nedeniyle “kent ve doğanın birer 
rant aracına dönüştürülmesi” yönündeki düzenlemelerin 
en önemlileri olarak öne çıkmakta ve aynı zamanda meslek 
alanlarımızı ve mesleklerimizi yeniden yapılandırmayı 
hedeflemektedir. Uluslararası sözleşmeler ve Anayasayla 
güvence altında olan mimar, mühendis, şehir plancılarının 
telif haklarını yok etmeye yönelik düzenlemelerle birlikte, 
ücretli olarak çalışan meslektaşlarımızın sosyal ve özlük 
haklarını ortadan kaldıracak değişiklikler söz konusudur.

Türkiye’nin çok yoğun ve yakıcı gündemleri arasında 
yaşamsal düzeyde pek çok karar alınıp yürürlüğe girerken, 
bilindiği üzere kamuoyunun bu konuları yeterince tartışma, 
değerlendirme ve bilgilenme olanağı bulunmamaktadır. Bu 
ortamda, art arda yayımlanan KHK’ler ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na meslek odalarının, yerel yönetimlerin kimi 
yetkilerinin verilmesinin ne anlama geldiğini ve nasıl bir 
sürecin parçası olduğunun özetle irdelenmesi gerekmektedir.

TMMOB Parçalama, Küçültme Yoluyla İşlevsizleştirilecek!

KHK’lar ile bu alana yönelik tüm yetkilerin iktidarın 
elinde toplanması için TMMOB ve bağlı Odaların, yerel 
yönetimlerin “asli işlerine” ait yetkilerinin gasp edilmesi, 
“özerk ve kamusal kimliklerinin” yok edilmesi, TOKİ’nin 
yetkilerinin Bakanlığa geçmesi, bilirkişilik müessesesinin 
Bakanlığın emrine verilmesi, tarihi, doğal, kültürel değerlerin 
ve mirasın yok edilmesine yol açacak gelişmelerin önünün 
açılması yönünde yapılan düzenlemeler ile diğer bazı kamu 
kurumlarının yetkilerinin devredilmesi yönünde kimi 
kanunlarda da değişiklik yapılmasını içeren sürecin son 
noktası “Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı”dır. 
Bu taslak ile, kamuoyuna tarafsız ve bilimsel temellerle 
gerçeklikleri aktaran, gerektiğinde hukuk yolu da dahil olmak 
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üzere, siyasi iktidarlarca gündeme getirilen yanlışlıklara 
karşı etkin bir biçimde mücadele eden 58 yıllık yapımızın ve 
özellikle yetmişli yılların başından itibaren oluşturduğumuz 
yapının parçalanması amaçlanmaktadır.

Özetle, mühendis, mimar, şehir plancılığı disiplinlerinin 
meslek örgütlülükleri, yasanın muhatabına sorulmadan, 
görüşü alınmadan, kapalı kapılar ardında yapılan 
hazırlıklarla tasfiye edilmek üzeredir. Kamu idari 
yapılanması içinde yer alması itibarıyla TMMOB üzerindeki 
genel vesayet, otoriter bir şekle dönüştürülmektedir. 

TMMOB Yasasını değiştirme ya da ortadan kaldırmaya 
yönelik bu girişim, DDK raporundan hareketle mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini kamusal niteliğinden 
arındırarak rant politikalarına açma amacını gütmektedir.

Bu değişikliklerle mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
hizmetleri ve ilgili meslek örgütleri, böl-parçala-küçült-
yönet yaklaşımıyla demokratik merkezi yapılardan rekabetçi 
yerel yapılara dönüştürülerek merkezi kamu yönetimine 
bağlanacaktır. 

Birliğimiz ve Odalarımız, bugüne kadar siyasi partilerin, 
siyasi iktidarların ve sermaye çevrelerinin arka bahçesi 
olmamaya özel bir önem göstermiştir. Ancak öngörülen 
yeni yapı ile Odalar, siyasi partiler ve özellikle iktidar 
ile yerli yabancı güçlerin çıkar, rant ve rekabetlerine ve 
müdahalelerine açık bir yapıya, arka bahçeleri konumuna 
doğru dönüştürülebilecektir.

Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Disiplinleri Rant 
ve Rekabete Göre Düzenlenemez

Mühendislik bilimleri ile mimarlık ve şehir plancılığı bilim 
ve disiplinleri, çok disiplinli-çokbilimli mesleki hizmetleri 
gerektirmekte ve gerek kendi içlerinde gerekse aralarında 
mesleki, bilimsel, teknik geçiş gereklilikleri bulunmaktadır. 
TMMOB ortamı ve ilişkilerimiz, bu geçişkenlikleri düzenleyen 
bir yaklaşım ve geleneğe sahiptir. Sürekli gelişen ve değişen 
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mesleklerinin sınırları 
bu nedenle çıkar ve rant hesaplarına dayalı yasalarla tarif 
edilebilecek nitelikte değildir.

Ancak mevcut iktidar, söz konusu yeni yapı ile aynı meslek 
grubu içinde ve o meslek grubu ile ilişkili meslek grupları 
arasında rekabetler yaratıp yayacak olan bir düzenleme ile 
bilimsel, teknik, mesleki, örgütsel, toplumsal gereklilikleri 
dışlamakta;  kamusal hizmet ve toplumsal yarar gibi çok 
önemli ölçütlerimiz ortadan kaldırılmaktadır.

TMMOB Direnecek, Varlığını ve Mücadelesini Sürdürecek

TMMOB tarihi, bu ve benzeri türde baskı ve yıldırma 
politikalarına karşı verilen mücadelelerle doludur.

Yıllar içinde oluşturduğumuz hukuku ve örgütlü gücümüzü 
pekiştirerek bu saldırıyı göğüslememiz ve yeni dönemi 

örgütlememiz gerekmektedir. Yılların birikimine dayanan; 
çok sayıda arkadaşımızın, emeği ve özverisiyle oluşturulan 
demokratik , emekten ve halktan yana TMMOB 
örgütlülüğünün korunarak sürdürülmesi, bu dönemin bize 
yüklediği en kritik sorumluluktur.

Mesleki sorumluluklar ile toplumsal sorumluluklarımızı, 
meslek alanlarımızı koruma ve genişletme çabalarıyla 
kaynaştırıp bütünleyerek, yolumuza direngen bir tarzda 
devam etmeliyiz. Yurdumuz, ülkemiz, halkımız, mesleklerimiz 
ve meslektaşlarımızdan yana olan TMMOB’nin ve 
Odalarımızın çalışma programı ve ilkeleri, tarihsel olarak 
kılavuzumuz olmaya devam etmelidir. Bu; etik, mesleki, 
toplumsal, bilimsel, teknik bir gerekliliktir; kendimize, 
ülkemize, halkımıza karşı toplumsal bir sorumluluktur.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının sesi kısılırsa, bu ülkenin 
sesi kısılır. Ormanlarımızı kıyılarımızı, madenlerimizi, mera 
alanlarımızı ve kentlerimizi vahşi kapitalizme teslim etmeyeceğiz. 
Geleceğimize sahip çıkacağız.

Örgütlü gücüne ve halkına güvenen TMMOB, bu yağmaya ve 
saldırıya sonuna kadar direnecek ve sonunda kazanan halkımız 
ve ülkemiz olacaktır.

ÖRGÜTLÜ GÜCÜNE 
VE 

HALKINA GÜVENEN

SUSTURULAMAZ
TMMOB
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HATAY İKK TOPLANTISI-1 Aralık 2012

Toplantıya katılanlar;
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Sayman Üye 
Ayşegül Oruçkaptan, Yürütme Kurulu üyeleri Bahattin 
Şahin, Ayşe Işık Ezer, Adnan Orukoğlu (TMMOB İKK 
Sekreteri), Mehmet Mak (EMO Adana Şb. Bşk.), Ali Horan 
(EMO Antalya), Taner Yüzgeç (İMO YK Başkanı), Cihat 
Mazmanoğlu (İMO YK Üyesi), Cemil Tileglioğlu (İMO YK 
Üyesi), Ali Hoca (İMO), Selim Harbiyeli (İMO Hatay Şb. 
Bşk.), İnal Büyükaşık (İMO Hatay Şb. YK Üyesi), Necati 
Orukoğlu (Jeoloji (JMO İl Temsilcisi), Ali Ekber Çakar 
(MMO YK Başkanı), Hüseyin Atıcı (MMO Adana Şb. 
YK. Bşk.), C. Sibel Ülkümek (MMO Hatay), Ömer İyiel 
(MMO Hatay), Erdal Taş (MMO Adana), Abdulhamit Temiz 
(MMO), Nizamettin Atahan (MMO), Adnan Taş (Mimarlar 
Odası YK. Üyesi).

ADANA İKK TOPLANTISI-2 Aralık 2012

Toplantıya katılanlar;
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Sayman Üye 
Ayşegül Oruçkaptan, Yürütme Kurulu üyeleri Bahattin 
Şahin, Ayşe Işık Ezer, Ramazan Tümen (TMMOB Denetleme 
Kurulu Üyesi), Kenan Doğan (ÇMO), Mehmet Mak (EMO), 
Şehmus Alparslan (GıdaMO), Abdullah Bakır (İMO), Murat 

Aklan (JFMO), Melih Baki (JFMO), Mehmet Tatar (JMO), 
İsmail Ergan (JMO), Ali Çelik (KMO), İsa Ünlükurt (KMO), 
Sabahattin Sakatoğlu (MadenMO), Erdal Taş (MMO), 
Hüseyin Atıcı (MMO), Bekir Kamışlı (Mimarlar Odası), 
Ufuk Önder (Mimarlar Odası), Ramazan Doğru (PeyzajMO), 
Özlem Aytok (PeyzajMO), Melih Temelli (PeyzajMO), Şahin 
Yeter (ZMO), Ayten Dolançay (ZMO).

ZONGULDAK İKK TOPLANTISI-5 Aralık 2012

 

Toplantıya katılanlar;
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Zonguldak İKK Sekreteri Erdoğan Kaymakçı, Bülent 
Özgümüş (EMO), Berhan Uluarslan (GIDAMO), Tuğrul 
Dereli (GIDAMO), Hakan Akçın (HKMO), Cihan Deniz 
(İMO), Tolga Pulat (JFMO), M. Ali Özdemir (JMO), 
Nazmiye Uzun (KMO), Mehmet Torun (MADENMO), 
Cemalettin Sağtekin (MADENMO), Hüsnü Meydan 
(MADENMO), Birhan Şahin (MMO), Necati Akkaş 
(MMO), Ahmet Başçı (MO), Turhan Demirtaş (MO), Can 
Parım (ZMO), Uğur Mert Güçlü (ZMO) katıldı.

ANKARA İKK TOPLANTISI-7 Aralık 2012

Toplantıya katılanlar;

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Sayman Üye 

TMMOB YASA DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI İKK’LARLA 
BİR ARAYA GELİNDİ

TMMOB Yasası değişikliğinin gündeme gelmesiyle beraber TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla illerde 
İKK bileşenleri ile toplantılar yapıldı.
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Ayşegül Oruçkaptan, Yürütme Kurulu Üyeleri H. Can 
Doğan ve Ayşe Işık Ezer ile TMMOB Genel Sekreteri 
N. Hakan Genç, Ankara İKK Sekreteri Bülent Tatlı 
(İMO), Gölay Şakiroğulları (BMO), Adil Güneş Akbaş 
(BMO), Özge Ergen Güvenç (ÇMO), Can Cihan Yılmaz 
(ÇMO), Ebru Akgün Yalçın (EMO), Casim Ağca (FMO), 
Şennur Özkaya (GIDAMO), Seyhan Somar (HKMO), 
Zülal Şenel (HKMO), Levent Özmüş (HKMO), Selim 
Tulumtaş (İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Beyzade 
Kaygısız (JFMO), Faruk İlgün (JMO), Müşra Zeren 
(KMO), Mehmet Torun (MADENMO), Emre Demir 
(MADENMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Tahsin Akbaba 
(MMO), Sadettin Özkalender (MMO), Fırat Özer 
(MMO), Özgür Başkan Taştan (METALURJİMO), Tuğba 
Aslan (MO), Ali Hakkan (MO). Tezcan Karakuş Candan 
(MO), Ozan Yılmaz (PEYZAJMO), Orhan Sarıaltun 
(ŞPO), Demet Irmak (ZMO).

İSTANBUL İKK TOPLANTISI-10 Aralık 2012

Toplantıya katılanlar;

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Yürütme Kurulu Üyesi Bahattin Şahin, Yönetim Kurulu 
Üyesi Murat Fırat, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyeleri 
Hüseyin Yeşil, Battal Kılıç, EMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Cengiz Göltaş, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar, GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın, 
TMO Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl Bingöl, Tevfik 
Peker (TMMOB), Serdar Aslan (BMO), Semra Ocak 
(ÇMO İst. Şb. Bşk.), Ali Şen (ÇMO İst. Şb. Saymanı), 
Beyza Metin (EMO İst. Şb. Bşk.), Pınar Hocaoğulları (EMO 
İst. Şb.), Altan Güleç (EMO Öğr. Üye), Berkin Malkoç 
(FMO İst. Şb. Bşk.), Alper Mertoğlu (FMO İst. Şb.), 
Uğur Buğra Çelebi (GMO Genel Sekreteri), Sedat Kuru 
(GıdaMO İst. Şb. Bşk.), Mehmet Yıldırım (HKMO İst. Şb. 
Bşk.), Ali Hasan Bakır (HKMO İst. Şb. Saymanı), Tomris 
Gür Kara (HKMO İst. Şb. 2. Bşk.),Merve Özyaşar (HKMO 
İst. Şb.), Diren Özgün (HKMO), Umut Koca (HKMO Öğr. 

Üye), Uğur Biçer (HKMO Öğr. Üye), Cemal Gökçe (İMO 
İst. Şb. Bşk.), Nusret Suna (İMO İstanbul Şb. Yazman), 
Aydın Özmen(İMO İst. Şb.), Hüseyin Öztürk (JMO İst. 
Şb. Bşk.), Haşmet Camcı (KMO İst. Şb. Bşk.), Onur 
Gökulu (KMO İst. Şb. 2. Bşk.), Şafak Küçüksezer (KMO 
Öğr. Üye), Başak Koçhan (KMO Öğr. Üye), Nedret Diner 
Durukan (MadenMO İst. Şb. Bşk.),Hürriyet Demirkan 
(MadenMO İst. Şb. Yazmanı), Zeki Aslan (MMO İst. Şb. 
Bşk.), N. Cenk Cihangir (MMO İst. Şb.Sekreteri), Mustafa 
Salim Dinç (MMO İstanbul Şb.), Yusuf Öztürk (MMO 
İstanbul Şb.), Murat Sonat (MMO İstanbul Şb.), Hamit 
Eroğuz (MMO İstanbul Şb.), Mertcan Zeyrek (MMO 
İstanbul Şb.), Çayan Demirkır (MMO İstanbul Şb.), Ali 
Haydar Karaçam (MMO İst. Şb. ), Hüseyin Şimşek (MMO 
İst. Şb. ), Aydın Güçkıran (MMO İst. Şb. ), Cafer Yıldız 
(MMO İst. Şb. ), Zafer Güzey (MMO İst. Şb. ), Şebnem 
Cengiz (MMO İst. Şb. ), Ali Özkan (MMO), Sani Gürocak 
(MMO İst. Şb.), Remzi Çakmaklı (MMO İst. Şb.), Şehriban 
Özdemir (MMO İst. Şb.), Harun Taşpınar (MMO İst. Şb.), 
Sevgi Toraman (MMO İst. Şb.), Mustafa Oğuz (MMO İst. 
Şb.), Enver Aykut (MMO İst. Şb.), Cem Çağlar (MMO 
İst. Şb.), Hasan Özger (MMO İst. Şb.), İlknur Gündoğdu 
Tuncer (MMO İst. Şb.), Mehmet Kamil Tuncay (MMO 
İst. Şb.), Uygar Güngördü (MMO İst. Şb.), C. Ahmet 
Akçakaya (MMO İst. Şb.), M. Yılmaz Sevinç (MMO İst. 
Şb.), Umut İkde (MMO Öğr. Üye), K. Efe Ersöz (MMO 
Öğr. Üye), Murat Cin (Metalurji İst. Şb. Bşk.), Turgay 
Aldı (Metalurji), M. Sabri Orcan (MO İst. Şb. 2. Bşk.),  C. 
Sami Yılmaztürk (MO İstanbul Şb.), Hüseyin Kargın (MO 
İst. Şb.), Adnan Yalçın (OMO İst. Şb. ), Barış Işık (PMO 
İst. Şb. Başk.), Başak Özer (PeyzajMO İst. Şb.), Tayfun 
Kahraman (ŞPO İst. Şb. Bşk.), Akif Burak Atılar (ŞPO 
İst. Şb. Sekreteri), Damla Baytekin (ŞPO Öğr. Üye), Bilge 
Martan (ŞPO Öğr. Üye), Abdi Köse (TMO İst. Şb. Bşk.), 
Aykut Üstün (TMO Mrk. YK.), Yıldırım Derya (ZMO 
İst. Şb. Bşk.), Gürol Şimşek (ZMO), Dilek Ülger (ZMO).

BURSA İKK TOPLANTISI-12 Aralık 2012  

 

Toplantıya katılanlar;

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Yürütme Kurulu Üyesi Bahattin Şahin, MMO Yönetim 
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Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Fikri Düşünceli (TMMOB 
İKK Sekreteri), Hüseyin Yeşilseven (BMO), Baha Erim 
(EMO), Suat Türker (EMO), Remzi Çınar (EMO), Nuri 
Bektaş (EMO), Mustafa Güveloğlu (EMO), Sibel Özdemir 
(EMO), Duygu Tarınç (EMO), Mustafa Sivrioğlu (EMO), 
Devrim Bilgin (EMO), Emir Birgün (EMO),Serkan Durmuş 
(GıdaMO),  Burak Muhammet Kaplan (HKMO), Ufuk 
Ay (HKMO), A. Faruk Çolak (HKMO), Kubilay Öksüz 
(HKMO), Ozan Özen (İÇMO), Necati Şahin (İMO), 
Alper Aydın (İMO), Fatih Canbazoğlu (İMO), M. Tahsin 
Tar (JFMO), Engin Er (JMO), Canel Sinmez (KMO), 
Ali Uluşahin (KMO), Serpil Aydın (KMO), Yelda Aybey 
(KMO), Yasemin Bayraktar (KMO), Mesut Şahin (KMO), 
Adnan Tepeuğur (MadenMO), Talat Baykal (MadenMO), 
K. Atlıhan Öge  (MadenMO), İbrahim Martı (MMO), 
Ferudun Tetik (MMO), Fikret Caral (MMO), Semiha 
Özbey (MMO), Dilek Önelge (MMO), Devrim Tutku Ateş 
(MMO), Hülya Varlık (MMO), Murat Kesen (MMO), 
Devrim Yontar (MMO), Taşkın Koçak (MMO), C. Serdar 
Sönmez (MMO), Refik Yeşil (MMO), Doğan Mahalleli 
(MMO), Özcan Altınay (MMO), Erol Doğan (MMO), 
Murat Korkut (MMO), Fehmi Arslan (MeteorolojiMO), 
Serkan Sapan (MimarlarO), Şerafettin Bayraktar (OMO), 
Cemal Türeyen (OMO), Serdar Alim (OMO), Necla 
Yörüklü (PMO),Metin Şentürk (PMO),  Hakan Karademir 
(ŞPO), Ayşegül Mercan (ŞPO), Füsun Uyanık (ŞPO), 
Hamit Suruş (TMO), Emre Fidan (TMO), Dinçer Molla 
(TMO), Ertuğrul Aksoy (ZMO), Orhan Sarıbal (ZMO), 
Faik Ramazan Akyüz (ZMO), Emre Özkan  (ZMO),Hasan 
Zimel (ZMO). 

KOCAELİ İKK TOPLANTISI-11 Aralık 2012

 

Toplantıya katılanlar;

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Yürütme Kurulu Üyesi Bahattin Şahin, Nedim Kara 

(Kocaeli İKK Sekreteri), Kamil Erbay (EMO), Eralp Tekeli 
(EMO), Özgür Yakışan (EMO), Mehmet Fiten (EMO), 
H. Avni Haznedaroğlu (EMO), Serkan Topal (EMO), 
Özgür Algan (İçmimarlarO), Aykut Bozkurt (İMO), 
Abdurrahman Çuhadar (İMO), Vahap Limoncu(İMO), 
Sait Sancak (İMO), Ziya Özhan (İMO), Murat Yıldız 
(İMO), B. Ender Kodal (İMO), Murat Bayzin (İMO), Tolga 
Ok (İMO), Nuran Zor (İMO), Murat Öğütmen (JFMO), 
Niyazi Temizkan (JMO), İmran Aydemir (MadenMO), 
Ali Ekber Çakar (MMO YK Bşk.), Hasan Yitim (MMO), 
A. İlhan Düzgün (MMO), Ahmet Kadı (MMO), Çınar 
Ulusoy (MMO), Hüseyin Manto (MMO), Ünal Özmurat 
(MMO), Mustafa Demir (MMO), Orhan Demir (MMO), 
Vedat Dedeoğlu (MMO), Mehmet Kozcağız (MMO), M. 
Fatih Göçmen (MMO), Soner Biçer (MMO), Yavuz Öveç 
(MMO), Ömer Aydın (MMO), Arsal Arısal (MO), Yalçın 
Ergen (MO), Bahadır Bozdağ (MO), Bahar Çetin Turhan 
(PMO), Fatma Betos (PMO). 

ESKİŞEHİR İKK TOPLANTISI-13 Aralık 2012

Toplantıya katılanlar; 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Şahin, Makina 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar, Eskişehir İKK Sekreteri Banu Gürlek (MO), Levent 
Güz (EMO), Levent Çelik (EMO), İlkay Özel (GIDAMO), 
İdris Uzun (HKMO), Duygu Karaca (HKMO), Fercan 
Yavuz (İMO), Bülent Erkul (İMO), H. Orkun Kılıç (İMO), 
Deniz Kılıç (İMO), Ömür Gürsel (İMO), İbrahim Yılmaz 
(İMO), Sacit Doğan (İMO), Suat Ader (İMO), Özgür 
Kavşut (İMO), Osman Murat Kaya (İMO), İbrahim 
Akgün (İMO), Nejat Güniz (İMO), Ömür Arlı (İMO), 
Ömer Ulukama (JFMO), Alican Çaylak (JFMO), Hüseyin 
Gül (JMO), Halim Mutlu (JMO), Selahattin Kılıç (JMO), 
Şenel Altun (JMO), Ceyhun Yenipınar JMO), Banu Kulaç 
(JMO), Meral Bakır (KMO), Nilgün Bingöl (KMO), Nusel 
Cengiz (KMO), Şermin Aktan (KMO), Gamze Burnak 
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(MADENMO), Hakan Ünal (MMO), Nergis Uygun Baş 
(MMO), Neşet Aykanat (MMO), Simavi Bakır (MMO), 
Erhan Kutlu (MMO), Cihan Altun (MMO), K. Levent 
Güler (MMO), Emrah Yiğit (MMO), Erhan İnan (MMO), 
İsmail Saçkesen (MMO), Hüseyin Sarı (MMO), Y. Mahir 
Burhan (MMO), Yıldırım Gökel (MMO), Sevgin Gökel 
(MMO), İbrahim Küçükaçıl (MMO), Özgür Muslu 
(MMO), Ahmet Saral (MMO), Ayberk Yıldırım (MMO), 
Zeynel Akkoç (MMO), Erkan Sütpınar (MMO), Oğuz 
Kepez (MMO), Erdinç Taşğın (MMO), İsmail Açıkgöz 
(MMO), Marife Elçin Yontunç (MMO), Atila Tomsuk 
(MMO), İlker Özcan (MMO), Cevdet Ürencik (MMO), 
Merve Şentürk Acar (MMO), Selçuk Umdu (MMO), Ali 
İnci (MO), Canan Oytan (MO), Mehmet Gürel (MO), 
Meyem Kunduroğlu (MO), Ö.Kamil Arslan (MO), Selçuk 
Sırma (MO), Şengül Güven (MO), Tayfun Erdoğan (MO), 
Tuğba Canatan (MO), Nezih Ağaoğlu (PEYZAJMO), 
Ufuk Aydoğdu (PEYZAJMO), Yusuf Kızıldağ (ZMO), Aziz 
Albayrak (ZMO), M. Turgut Çetinel (ZMO) ve Mahmut 
İzzet Erol (ZMO).

TMMOB GENİŞLETİLMİŞ İZMİR-MANİSA İL 
KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI-18 
Aralık 2012

Toplantıya katılanlar; 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi İrfan İnan, Şuayip Dışpınar 
(ÇMO), Barış Arda (EMO), Sedat Gülşen (EMO), Murat 
Kocaman (EMO), Özcan Uğurlu (EMO), Bülent Uzunkuyu 
(EMO), Hasan Şahin (EMO), M. Zeki İşlehel (EMO), 
Hacer Şekerci Öztunç (EMO), Mustafa Çınarlı (EMO), 

Mehmet Hepzar (EMO), Macit Mutaf (EMO), Abdullah 
Yavuzlar (EMO), Özgür Toner (EMO), Emrah Erginer 
(GEMİ MÜH. O), Merdan Şerefli (GEMİ MÜH. O), 
Bora Kayacan (GEMİMO), Ulaş Yüksel (GIDAMO), 
Reha Keskinoğlu (GIDAMO), Zafer Erbay (GIDAMO), 
Hülya Yılmaz (GIDAMO), Yılmaz Şahin (HKMO), 
İbrahim Akyol (HKMO), M. Sefa Onatlı (HKMO), Ömer 
Güngörmüş (HKMO), Servet Alabalık (HKMO), Oğulca 
Şaşmaz (İÇMO), Ali Çakmakoğlu (İMO), Eylem Ulutaş 
(İMO), Gürkan Erdoğan (İMO), Hülya Altun (İMO), 
Ayşe Baysal (İMO), H. Şahin Tüzen (İMO), Rahmi Alper 
(İMO), Vedat Yorulmazel (İMO), Ayhan Emekli (İMO), 
Erhan Arslan (İMO), Metin Görgöç (İMO), Abdullah 
İnce (İMO), Cemil Kora (İMO), Günay Çiftçi (JFMO), 
Ersel Zarafer Oral (JFMO), Sinancan Öziçer (JFMO), 
Ecevit Gökçe Yurtkal (JFMO), Adem Sümer (JFMO), 
Ayşe Daracı (JFMO), Arzu Erdenizciler (JFMO), Seda 
Okay (JFMO), Emre Timur (JFMO), Bülent Turhanlar 
(JMO), Murat Karaş (JMO), Ender Takı (JMO), Özge 
Şen (JMO), Alim Murathan (JMO), Serdar Sarı (JMO), 
Mahmut Demirhan (JMO), Hulusi Sarıkaya (JMO), 
Hüseyin Uytun (JMO), K. Akın Arıduru (KMO), Saadet 
Çağlın (KMO), Ferda Önen (KMO), Semra Kartal (KMO), 
Hasan Duran (KMO), Esin Deniz Ayan (KMO), Gürel 
Nişli (KMO), Aykut Akdemir (MADENMO), Muhammet 
Yıldız (MADENMO), M. Sezai Timur (MADENMO), 
İsmail Küçük (METEOROLOJİ MO), Ayşegül A. Yüksel 
(METEOROLOJİ MO), Cesim Duruk (MMO), Güneş 
Gacaner (MMO), M. Çetin Küprülü (MMO), Kirami 
Kılınç (MMO), Mehmet Özsakarya (MMO), Melih Yalçın 
(MMO), Derya Alkan Zeki (MMO), Emin Uysal (MMO), 
Haydar Arslan (MMO), Murat Yılmaz (MMO), Tayfun 
Çaylan (MMO), Nilgül Gökarslan (MMO), Nilüfer Çınarlı 
Mutlu (MO), Ali Ekinci (MO), Aras Kaynarca  (MO), A. 
Kenan Öztan (OMO), Namık Hacavurt (OMO), Hayriye 
Duman (OMO), Devrim Yılmaz (OMO), Nazif Sertel 
(OMO), Esen Erkmen (PEYZAJMO), Bilgi Yarcı Bukrek 
(PEYZAJMO), Nehir Yüksel (ŞPO), Şule Sarıkaya (TMO), 
Eren Öner (TMO), Hayal Dalkılıç (TMO), Ahmet H. 
Dinçer (TMO), Hüseyin Ata Karavana (TMO), Ahmet 
Tomar (ZMO), Selçuk Karabaz (ZMO), Yasemin Güvercin 
(ZMO), Kurtuluş Bingöl (ZMO), Ekim Özal (ZMO), Fatih 
Zor (ZMO), Halil Demir (ZMO), Erdal Sevinç (ZMO), 
Harun Raşit Uysal (ZMO).
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TMMOB Yasası değişikliğine karşı kamuoyunun 
konuya dikkatini çekmek için birçok ilde İKK’lar 
tarafından basın toplantıları, meşaleli yürüyüşler 
düzenlendi. Açıklamalarda kapalı kapılar ardında 
hazırlanan yasa değişikliğinin kabul edilmeyeceğini 
vurgulanarak, TMMOB’ye yönelen her türlü 
tasfiye girişimine karşı birlikte ve yan yana 
durulacağının altı çizildi.

28 Kasım 2012 Kocaeli İKK

1 Aralık 2012 Zonguldak İKK

28 Kasım 2012 İstanbul İKK

28 Kasım 2012 Bursa Bileşenleri

İKK’LARDAN 
TMMOB YASA DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI AÇIKLAMA

28 Kasım 2012 Kocaeli İKK, İstanbul İKK ve TMMOB Bursa Bileşenleri; 1 Aralık 2012 Zonguldak İKK; 4 
Aralık 2012 Antalya İKK, Eskişehir İKK; 5 Aralık 2012 İzmir İKK, Mersin İKK; 6 Aralık 2012 Adana İKK, 
Rize İKK; 7 Aralık 2012 Diyarbakır İKK, Balıkesir İKK,  Samsun İKK; 10 Aralık 2012 Van İKK, Kırklareli 
İKK; 11 Aralık 2012 Edirne İKK; 13 Aralık 2012 Manisa İKK; 18 Aralık 2012 Bolu İKK ve Şanlıurfa İKK, 
19 Aralık 2012 tarihinde Kocaeli İKK basın toplantısı düzenleyerek konuya ilişkin açıklama yaptılar.
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4 Aralık 2012 Antalya İKK

4 Aralık 2012 Eskişehir İKK

7 Aralık 2012 Balıkesir İKK

7 Aralık 2012 
Diyarbakır İKK

5 Aralık 2012 İzmir İKK

5 Aralık 2012 Mersin İKK

6 Aralık Adana İKK
6 Aralık Rize İKK
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7 Aralık 2012 Samsun İKK

10 Aralık 2012 Van İKK

10 Aralık 2012 Kırklareli İKK
11 Aralık 2012 Edirne İKK

18 Aralık 2012 Bolu İKK

18 Aralık 2012 Şanlıurfa İKK

19 Aralık 2012 Kocaeli İKK

13 Aralık 2012 Manisa İKK
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A K P ’ n i n  T M M O B ’ y i 
i ş l evs i z l e ş t i r ip  yok  e tmeye 
yönelik yasa değişikliğine karşı 
mücadele ateşi Ankara’da yakıldı. 
TMMOB üyesi yüzlerce mühendis, 
mimar, şehir plancısı 15 Aralık 
Cumartesi akşamı meşalelerle, 
sloganlarla İnşaat Mühendisleri 
Odası önünden Mimarlar Odası 
önüne yürüyerek, burada mücadele 
ateşini yaktılar. 

“ D e n i z i m i z ,  d e r e l e r i m i z , 
meralarımız,  ormanlarımız, 
kentlerimiz, köylerimiz, doğamız, 
ülkemiz, mesleğimiz ve Örgümüz 
i ç i n  m ü c a d e l e  m e ş a l e s i n i 
yakıyoruz” pankartı arkasında 
yürüyen TMMOB üyelerine emek-
meslek örgütleri ve siyasi partiler 
de destek verdi. 

Yürüyüşe, TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, Oda yönetim 
kurulu üyeleri, CHP Milletvekilleri Süleyman Çelebi, 
Musa Çam, İlhan Demiröz, TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Özdemir Aktan, TTB yöneticileri katıldı.

Yürüyüş için İnşaat Mühendisleri Odası önünde toplanan 
mühendis, mimar ve şehir plancılar, baretleri; “mesleğimize 
sahip çıkıyoruz”, “rant yasasına hayır”, “yaşam alanlarımızın 

TMMOB MÜCADELE MEŞALESİNİ 

ANKARA’DAN YAKTI

yağmalanmasına hayır ” 
yazılı önlükleriyle “TMMOB 
yürüyor mücadele büyüyor”, 
“AKP’ye inat yaşasın hayat” 
“B i l im in  gücü  AKP ’y i 
yenecek” sloganları eşliğinde 
Konur Sokak’taki Mimarlar 
Odası önüne yürüdüler. 

Mimarlar Odası önünde 
Anka ra  İKK Sek r e t e r i 
Bülent Tatlı bir açıklama 
yaparak, “AKP Hükümetinin 
TMMOB’yi yok etmek için 
hazırladığı torba yasa bizi 
durduramayacak. Teslim 
o l m a m a k  i ç i n  b i r l i k t e 
mücadele edeceğiz. Burada 
TMMOB’nin kurulduğu yerde 

mücadele meşalesini yakıyoruz. Biliyoruz ki bilimin ve 
tekniğin gücü bu karanlığı yenecek, aydınlığa çevirecek” 
diye konuştu. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, 
ranta karşı çıktıklarını için AKP’nin TMMOB’ye savaş 
açtığını belirterek, teslim olmayacaklarını ve yakılan 
mücadele ateşinin tüm Türkiye’ye yayılacağını söyledi. 
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BASIN AÇIKLAMASI METNİ

ODALARIMIZI VE BİRLİĞİMİZ TMMOB’Yİ 
AKP’NİN KARANLIĞINA VE GERİCİLİĞİNE 

TESLİM ETMEYECEĞİZ

AKP İktidarı günümüzde yaşamın her alanını gerici ve 
neoliberal politikalarla yeniden biçimlendirmektedir. 
Acımasızca her şeyi kapsayan bir süreçle karşı karşıyayız. 
Emeğimiz, doğamız, ormanlarımız, derelerimiz, meralarımız, 
madenlerimiz, kentlerimiz her şey AKP İktidarı tarafından 
satılıyor.

AKP siyasi İktidarı “Su akar Türk yapar”, “Kentsel 
dönüşümde rekora koşuyoruz” gibi söylemlerle aslında yeni 
bir dönemin dilini oluşturuyor. Bu anlayışın amacı enerji 
ihtiyacını ve doğal afetleri bahane ederek özellikle “Yandaş 
sermayesine” yeni rant alanları yaratmaktır. Muhafazakârlık, 
piyasacılık ve emek düşmanlığı üzerinden yükselttiği siyasal 
anlayış, sıkıştığında devletin baskı aygıtlarını devreye 
sokarak her türlü faşizan uygulamaları hayata geçiriyor. 
Köylü kadınları copluyor, öğrencileri biber gazına boğuyor, 
işçileri tazyikli sularla püskürtüyor. Seçilmişleri, sendikacıları, 
gazetecileri, aydınları ve hakkımızı savunan avukatları 
tutukluyor. Bunların hiç biri yetmezse deresini, kentini, 
doğasını ve insanını savunan Metin Lokumcu’ya yapıldığı 
gibi haklarını savunanları katlediyor.

Bütün bu anlayışlar içerisinde yüzünü bilimden, emekten, 
özgürlüklerden ve demokrasiden yana dönen örgütümüz 
TMMOB AKP’nin hedef tahtasındadır. Yandaş medya 
organları ile birliğimizin yürütmekte olduğu mücadeleler ya 
görmemezlikten geliniyor yada karalanmaya çalışılıyor. Bu 
da yetmediği gibi halkımızın gözünde ve vicdanında önemli 
yer tutan TMMOB’ni Torba Yasalar, yönetmelik değişikleri, 
Kanun Hükmünde Kararnameler yoluyla işlevsizleştirmenin 
yollarını arıyorlar.

Neoliberal politikalara karşı bilimi ve tekniği halkının 
hizmetine sunan örgütümüzün bu anlayışın temsilcisi olan 
AKP tarafından düşman ilan edilmesi kadar doğal bir süreç 
yoktur. Çünkü aklını vicdanını ve bilimi halkımızın hizmetine 
sunan örgütümüz meslek alanlarımızdan yola çıkarak 
boğazlardaki, derelerdeki, madenlerdeki, yani kısacası tüm 
kamusal alanlardaki AKP iktidarının ifadesi ile milyarlık 
yolsuzlukların önüne geçmektedir.

Devlet Denetleme Kurulu Raporuyla başlayan Kanun 
Hükmünde Kararnameler, yönetmelikler ile devam eden bu 
saldırı, bugün 6235 sayılı TMMOB yasasına kadar uzanmıştır. 
TMMOB Yasasının değiştirilmesi yoluyla mühendis, mimar, 
şehir plancılığı disiplinlerinin meslek örgütlülükleri, kapalı 

kapılar ardında yapılan hazırlıklarla etkisizleştirilmek 
isteniyor. Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı kuralsızca 
piyasaya açılarak taşeronlaştırılıyor. Bu taşeronlaştırma 
politikasıyla birlikte üyelerimizin özlük hakları ve çalışma 
koşulları kötüleştiriliyor, bilimi ve tekniğin emekçi halkımızın 
hizmetine sunulmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

AKP Hükümeti bunca yıllık tarihe, birikime ve mücadele 
geleneğine sahip olan odalarımızı ve TMMOB’yi sadece bir 
torba yasa ile devre dışı bırakabileceğini düşünüyor. 

Hazırlanmakta olan “Yapı Denetimi Hakkında Kanun” 
taslağı içerisinde sadece yapı denetimi değil kıyılar, meralar, 
ormanlar ve TMMOB yasası da bulunuyor. Taslağın amacı 
can ve mal güvenliği olarak gösterilmesine rağmen, asıl amacı 
rant projeleri için kıyılarımızın, meralarımızın, kentlerimizin 
ranta ve talana kurban edilmesidir. Meslek alanlarımız 
içerisinde yer alan yapı denetimi teknik müşavirler eliyle 
özelleştirilirken örgütlülüğümüzün, birliğimizin özerk yapısı 
parçalanmak, kaldırılmak ve etkisizleştirilmek isteniliyor. 
Oysaki bizler AKP Hükümeti’nin tüm bu düzenlemelerle 
ne yapmak istediğini çok iyi biliyoruz. AKP Hükümeti 
‘ayağına takılan taşları temizleme’ telaşına girmiştir. Bizler 
onların gözünde özelleştirmelerin rant projelerinin, kentsel 
dönüşümlerin, HES projelerinin hayata geçirilmesinin en 
büyük engelleriyiz. Çünkü bizler halkımızın yanındayız.

Buradan bizlerle uğraşanlara sesleniyoruz; Torbalara 
sığdıramayacakları kadar köklü mücadele geleneğimiz ve 
her birimizin varlık amacı olan teknik gücümüzü unutmayın. 
Biz bugüne kadar bu güce inandık ve inanmaya da devam 
edeceğiz. Çünkü bu inanç bizlerin yaşam damarlarımızdır.

Bizler bu tavrımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. 
Meslektaşlarımızın ve toplumun yararına olmayan her türlü 
projenin karşısında olacağız ve olmaya devam edeceğiz. 

Bu anlamda AKP Hükümetinin torba yasas ıy la 
etkisizleştirmek, özerkliğini kaldırmak istediği odalarımıza 
yönelen saldırılar karşısında AKP’nin karanlığına ve 
gericiliğine teslim olmayacağız. İnandığımız değerlere 
sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunun için mesleğimize, 
meslektaşlarımıza ve odalarımıza sahip çıkmak bugün en 
temel sorumluluğumuzdur.

Meslek odamıza ve birliğimize yönelik tüm saldırılara karşı 
da yanıtımız açıktır: 

TESLİM OLMAMAK İÇİN DAHA FAZLA BİRLİKTE 
OLACAĞIZ. İDARE ETMEYECEĞİZ İRADE 

KOYACAĞIZ. BİLİYORUZ Kİ BİLİMİN VE TEKNİĞİN 
GÜCÜ BU KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇEVİRECEKTİR. 

BİLİMİN GÜCÜ AKP’NİN KARANLIĞINI YENECEK
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TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, hükümetin TMMOB 
Yasası’nda değişikliği de içeren torba yasa çalışmalarına karşı 
21 Aralık Cuma günü Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde 
meşaleli bir yürüyüş gerçekleştirdi ve yasaya karşı imza 
kampanyası başlattı.

Saat 19.00‘dan itibaren Kıbrıs Şehitleri Caddesi sonunda 
buluşan TMMOB İzmir İKK bileşenlerinin temsilcileri ve 
üyeleri, sloganlarla cadde boyunca bir yürüyüş gerçekleştirdi. 
Meşaleli yürüyüş boyunca “Mühendisler, mimarlar susmadı, 
susmayacak”, “Hükümet yasanı al başına çal”, “Gün 
gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, 
“Mesleğim onurdur, onuruma dokunma” gibi sloganların 
yanı sıra, okullarında polis saldırısına maruz kalan ODTÜ‘lü 
öğrencilerle dayanışma amacıyla “Her yer ODTÜ, her yer 
direniş” sloganı da atıldı. 

Yaklaşık yarım saat süren yürüyüş sonunda basın açıklamasını 
TMMOB İzmir İKK Dönem Sekreteri Ferdan Çiftçi 
yaptı. Çiftçi, AKP iktidarının tüm ülkeyi neo-liberal 
politikalarla yeniden şekillendirdiğini ve buna karşı 
muhalefet eden kesimlere yönelik ağır baskı uyguladığını 
ifade ederken, “Yüzünü bilimden, emekten, özgürlüklerden 
ve demokrasiden yana dönen örgütümüz TMMOB, AKP‘nin 
hedef tahtasındadır. Yandaş medya organlarıyla Birliğimizin 
yürütmekte olduğu mücadeleler ya görmemezlikten 
geliniyor ya da karalanmaya çalışılıyor. Bu da yetmediği 
gibi halkımızın gözünde ve vicdanında önemli yer tutan 
TMMOB‘yi torba yasalar, yönetmelik değişikleri, Kanun 
Hükmünde Kararnameler yoluyla işlevsizleştirmenin yollarını 
arıyorlar” şeklinde konuştu. Neoliberal politikalara karşı 
bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunan TMMOB‘nin, 
AKP tarafından düşman ilan edilmesinin “doğal bir 
süreç” olduğunu söyleyen Çiftçi, “Çünkü aklını vicdanını 
ve bilimi halkımızın hizmetine sunan örgütümüz meslek 
alanlarımızdan yola çıkarak boğazlardaki, derelerdeki, 
madenlerdeki, tarım alanlarındaki yani kısacası tüm kamusal 
alanlardaki AKP iktidarının ifadesi ile milyarlık yolsuzlukların 
önüne geçmektedir” dedi. 

Çiftçi, 2009 Yılında Devlet Denetleme Kurulu Raporuyla 
başlayan ve 2011 Yılında Kanun Hükmünde Kararnameler, 
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki 
Kanun, planlı alanlar tip imar yönetmeliği, yapı denetimi 
uygulama yönetmeliği gibi yönetmelikler ile devam eden 
sürecin Büyükşehir yasası ile devam ettiğine ve bugün 6235 
sayılı TMMOB yasasına kadar uzandığına işaret ederek 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“TMMOB yasasında yapılmak istenen değişikliklerle 
odalarımız parçalanıp, etkisizleştirilip işlevsizleştirilip sistemin 
dişlilerine uygun bir parça haline getirilmek istenmektedir. 
TMMOB‘nin 70‘li yıllarda mücadeleyle çizdiği, bilimi, 
tekniği ve hukuku esas alan halktan ve emekten yana, 
meslek ve meslektaş sorunlarının halkımızın sorunlarından 

ayrılamayacağının bilinciyle sürdürdüğü haklı ve meşru 
mücadelesinin zayıflatılmasına asla izin vermeyeceğiz. 
Halkımızın desteğiyle bu mücadeleyi daha da büyüteceğiz. 
Hazırlanmakta olan ‘Yapı Denetimi Hakkında Kanun‘ 
taslağı içerisinde sadece yapı denetimi değil kıyılar, meralar, 
ormanlar ve TMMOB Yasası da bulunuyor. Taslağın amacı 
can ve mal güvenliği olarak gösterilmesine rağmen, asıl amacı 
rant projeleri için kıyılarımızın, meralarımızın, kentlerimizin 
ranta ve talana kurban edilmesidir. Meslek alanlarımız 
içerisinde yer alan yapı denetimi teknik müşavirler eliyle 
özelleştirilirken örgütlülüğümüzün, birliğimizin özerk yapısı 
parçalanmak, kaldırılmak ve etkisizleştirilmek isteniliyor. 
Oysaki bizler AKP hükümetinin tüm bu düzenlemelerle 
ne yapmak istediğini çok iyi biliyoruz. AKP Hükümeti 
‘ayağına takılan taşları temizleme‘ telaşına girmiştir. Bizler 
onların gözünde özelleştirmelerin rant projelerinin, kentsel 
dönüşümlerin, HES projelerinin hayata geçirilmesinin en 
büyük engelleriyiz. Çünkü bizler halkımızın yanındayız.”

Başbakanın, demokrasinin temel ilkelerinden “kuvvetler 
ayrılığı”na dahi tahammül edemezken, rant politikaları 
önünde engel olarak gördüğü TMMOB‘ye tahammül 
etmesinin beklenemeyeceğini dile getiren Ferdan Çiftçi, 
“Buradan bizlerle uğraşanlara sesleniyoruz; Torbalara 
sığdıramayacakları kadar köklü mücadele geleneğimiz ve 
her birimizin varlık amacı olan teknik gücümüzü unutmayın. 
Biz bugüne kadar bu güce inandık ve inanmaya da devam 
edeceğiz. Çünkü bu inanç bizim yaşam damarlarımızdır” dedi. 
Çiftçi, TMMOB‘nin mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini 
belirterek, yurttaşları bu mücadeleye destek vermeye çağırdı. 

İmza kampanyası başladı

21 Aralık 2012 Cuma günü gerçekleştirilen yürüyüşün 
ardından, torba yasa çalışmalarına karşı yurttaşlara yönelik 
düzenlenen imza kampanyasının çalışmaları başladı. 
Çalışmalar kapsamında 22 Aralık Cumartesi, 24 Aralık 
Pazartesi,26 Aralık Çarşamba ve 28 Aralık Cuma günlerinde 
Konak Meydanı, Karşıyaka Çarşı Girişi, Bornova Metro 
İstasyonu ve Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi Girişi‘nde 
imza kampanyası devam edecek.

TMMOB İZMİR İKK, TORBA YASAYA KARŞI SOKAĞA ÇIKTI
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KENTLERİMİZİN, KIYILARIMIZIN, DOĞAL YAŞAM 
ALANLARIMIZIN YAĞMALANMASINA KARŞI, 

BİLİMİ VE TEKNİĞİ HALKIMIZIN HİMETİNE 
SUNMAK İÇİN 

TMMOB İÇİN “ 5 - 9 NÖBETİ”NDEYİZ

AKP iktidarı, TBMM gündemine getirmek üzere hazır tuttuğu, 
torba yasa niteliğindeki kanun Taslağı ile TMMOB‘yi tasfiye 
etmeye yönelik bir adım atmak üzere. Diktatörlere has bir yöntem 
olan “herkes adına karar verme” yetkisini kendisinde gören AKP, 
“ileri demokrasinin” bir gereği olarak TMMOB‘nin iradesini, 
muhataplarını ve bileşenlerini yok sayarak TMMOB Yasası‘nı 
değiştirmeye hazırlanıyor.
TMMOB‘yi bölerek, parçalayarak, etkisiz ve yetkisiz bir hale 
getirmeyi hedefleyen torba yasa aynı zamanda derelerden kıyılara, 
meralardan madenlere, tarım arazilerinden kentlere kadar tüm 
yaşam alanlarını sermayenin talanına açacak olan alt yapıyı 
da düzenlemek için hazırlanmış durumda. Bu düzenleme ile 
halka ait olan her şeyin sermayenin yağmasına açılması ve bu 
sürece toplumsal-kamusal fayda adına direnen, izin vermeyen 
TMMOB‘nin etkisizleştirilmesi hedefleniyor.
AKP iktidarı ve rant çevreleri TMMOB‘yi ele geçirerek 
diledikleri gibi arka bahçeleri haline getirmeyi başaramadıkları 
için şimdi de tepeden yasamızı değiştirerek örgütümüzü güçsüz, 
etkisiz, yetkisiz bir hale getirmeye çalışıyorlar.
2009 yılında Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporu ile 
başlayan ve 2011 yılındaki Kanun Hükmünde Kararnameler 
(KHK) ile bugüne kadar  Resmi Gazete‘de yayımlanan toplam 
162 adet mevzuat, doğrudan ya da dolaylı olarak meslek 
alanlarımıza ilişkin düzenlemeler, ülkenin buram buram rant 
kokan politikalarla bir şantiye alanına dönüştürülmesi ve 
Birliğimiz ve Odalarımızın etkisizleştirilmek  istenmesi   sürecin 
temel karakteristiği olarak iç içe yürütülüyor.
Bunun en son örneği geçtiğimiz günlerde gerçekleşti, 2003 
yılında özelleştirme kapsamına alınan otoyollar ve köprüler, 
düne kadar kamunun varlığı iken bugün özel şirketlerin varlığı 
haline getirildi.. Toplum her özelleştirme işlemi ile hem toplumsal 
varlığını kaybediyor, hem de topyekun müşteri sıfatıyla satılmaya 
devam ediyor.
Öte yandan; 2012/12 nolu Bakanlık genelgesiyle “mühendis ve 
mimarların odalarına denetim yaptırmaları yasaklanmış, üye 
kayıt belgesi ve sicil durum belgesi sunan meslek mensuplarının 
projelerinin alınmaması, alınır ise hem belediye hem de oda 
yöneticileri hakkında doğrudan yargı yoluna başvurulması” 
İçişleri Bakanlığı‘na, 81 ilin valiliklerine ve büyükşehir belediye 
başkanlıklarına dağıtımı yapılarak bildirildi. 
Meslek odaları yöneticileri hakkında yargıya başvurma bildirimi 
yöneticilere açık tehdittir. İnsanların tüm yaşamında gıdadan 
yapıya, tekstilden soluduğumuz havaya kadar mühendislik ve 
mimarlık hizmeti yer alırken mühendislik ve mimarlık hizmetinin 

denetim dışına itilmesinin gerekçesi kamu yararına değildir. 
Bakanlık, Odaları tehdit etmektedir ancak asıl tehdit topluma 
yöneliktir. Denetimsiz sunulan hizmetin toplum açısından 
sonuçları ağır olacaktır. Bu iki örnek dahi hükümetin niyetini ve 
TMMOB‘ye  saldırma gerekçesini açıkça özetlemektedir.
Onlar, medya haberlerinde de ifade edildiği üzere özelleştirmelere, 
rant ve talan projelerine engel olan TMMOB‘ye “neşter” atmak 
istiyorlar. Çünkü onlar, iktidarın arka bahçesi olmuş, ranta, 
talana, yağmaya, özelleştirmeye karşı sessiz kalan bir TMMOB 
istiyorlar.
TMMOB ve bağlı meslek odaları ile tüm üyeleri; ülkemiz 
üzerinde oynanan bu oyunun farkındadır. Siyasi otorite  on yıllık 
iktidarı süresince, “ileri demokrasi” diyerek özgürlükleri yok etti 
ve”özgürlük” diyerek korku imparatorluğu oluşturdu. Şimdi de 
kentsel dönüşüm diyerek kentlerimiz, kıyılarımız, ormanlarımız, 
doğal ve kültürel kaynaklarımız yok edilmek isteniyor. İşte 
bu nedenle TMMOB ve bağlı meslek Odaları, susturularak 
parçalanmak ve yandaş kuruluşlar haline dönüştürülmek 
isteniyor.
Ancak, tarihi mücadele ve başarılarla dolu TMMOB, bugün de 
AKP‘ nin bu akıl ve bilim dışı politikalarına  teslim olmayacak, 
diz çökmeyecektir. 
Bugün TMMOB‘ nin bu mücadelesi tüm Türkiye‘ ye dalga dalga, 
alev alev yayılıyor. 
Bizlerde bu mücadeleye Bursa‘ dan ateşimizle, çığlıklarımızla 
katılıyoruz. 
TMMOB Bursa İKK olarak, bu gün burada; kentlerimizin, 
Kıyılarımızın, Doğal Yaşam Alanlarımızın Yağmalanmasına karşı, 
Mesleğimizi ve Meslek alanlarımızı yok etmek isteyenlere karşı, 
Bilimi ve Tekniği Halkımızın hizmetine sunmak için, TMMOB 
için on gün sürecek olan 5-9 nöbetine başlıyoruz. 
Bizler, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının sesi kısılırsa, 
ülkemizin sesinin kısılacağını biliyoruz.
Bizler, Sesimizi kıstırmayacağız, teslim olmayacağız
Şimdi sesimizi dahafazla yükseltme zamanı.
Şimdi geleceğimize sahip çıkma zamanı.
Bizler, bu yağmaya ve saldırıya karşı sonuna kadar direneceğiz; 
Sonunda kazanan ülkemiz ve halkımız olacaktır.

BURSA’DA TMMOB İÇİN MEŞALELİ NÖBET
Bursa’da mühendis, mimar ve şehir plancılar, TMMOB Yasası değişiklik taslağını protesto etmek için 24 Aralık 2012 Pazartesi günü 
17.00-21.00 saatleri arasında BAOB Yerleşkesi önünde meşaleli nöbet tuttu. “TMMOB için 5-9 Nöbetindeyiz” teması ile gerçekleştirilen 
eylemde Bursa İKK Sekreteri Fikri Düşünceli bir açıklama yaptı.
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TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancılar yaşam 
alanlarını yok eden, dereleri kıyıları yağmalayan, tüm ülkeyi 
rantsal şantiyeye çeviren ve TMMOB’yi işlevsizleştiren 
torba yasaya karşı çıkmaları için milletvekillerine yeni yıl 
kartı gönderdi. 

Ankara İKK’nın çağrısıyla 27 Aralık günü saat 17.30’da 
Mithatpaşa Postanesi önünde buluşan TMMOB üyeleri, 
üzerinde zincirleri kıran bir kalemin bulunduğu ve “Ülkemizin 
her açıdan zor günler yaşadığı bir dönemde yeni bir yıla 
giriyoruz. 2013 yılında ülke topraklarımızın satılmasına; 
kıyıların, derelerin yağmalanmasına karşı duracağınız inancıyla 
TMMOB Yasası’nda değişiklik öneren “Yapı Denetimi Torba 
Yasası’na” mesleğine sahip çıkan bir mühendis, mimar ve 
şehir plancı olarak destek vermeyeceğinizi biliyoruz. Yeni 
yılın örgütünüzü sahiplendiğiniz bir yıl olması dileğiyle” yazan 
kartları mühendis, mimar, şehir plancısı milletvekillerine 
gönderdi. 

TMMOB üyeleri daha sonra meşalelerle Mimarlar Odası 
önüne yürüyerek burada açıklama yaptı. TMMOB Ankara 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Bülent Tatlı, “AKP sanıyor 
ki hazırladıkları torbalara TMMOB girer. AKP sanıyor ki 
TMMOB’yi serbest piyasanın ilkelerine göre çalışan ve 
hareket eden bir şirket haline getirebilir. Ve TMMOB, 
ormanların, meraların, köprülerin, karayollarının, birilerinin 

özel mülkü olması için satılmasına sessiz kalır. Asla kalmaz” 
dedi. 

AKP’nin gericiliğine ve karanlığına asla teslim olmayacaklarını 
belirten Tatlı, “Eylemliliğimiz ve mücadelemiz artarak devam 
edecek” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından meşalelerle mücadele ateşini 
yakan TMMOB, ODTÜ’lü öğrencilere de destek mesajı 
gönderdi, öğrencilerin AKP’ye karşı direnişini alkışladı.

Eylem son bulmadan önce, Mimarlar Odası önünde torba 
yasaya karşı imza standı açıldı. 

TMMOB YASASI DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI
 MİLLETVEKİLLERİNE YENİ YIL KARTI POSTALANDI
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AKP Hükümetinin TMMOB Yasası’nı değiştirmeye yönelik 
hazırlıkları üzerine TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu’nca 15 Aralık 2012 tarihinde “İktidarın Saldırısı ve 
Yasal Düzenlemeler” konulu bir panel düzenlendi.

İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda 
gerçekleştirilen panelin açış konuşmasını TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı yaptı. Soğancı, TMMOB 
Yasası’nı da değiştiren torba yasada yer alan düzenlemelerin 
tamamının, AKP’nin bir dönemdir adımlarını attığı tüm 
kentleri, kıyıları, meraları, ormanları ranta açmanın yasal 
zeminini hazırlamak için yapıldığını kaydetti. 

Panelde ise Jeoloji Mühendisleri Odası Hukuk Danışmanı 
Mehmet Horuş “Sömürgeleşen Doğa Değişen Koruma 
Anlayışı”, ODTÜ Şehir Bölge Planlama Bölümü Araştırma 
Görevlisi Ceren Gamze Yaşar “AKP’nin Yerelleşmeden 
Anladığı: Bütünşehir Yasası; Parçalanmış Muhalefet/

AKP iktidarının 6235 sayılı TMMOB Yasası’nı değiştirerek 
TMMOB örgütlülüğünü tasfiye etmek istemesine karşı 15 
Aralık 2012 Cumartesi günü İstanbul’da İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından bir panel ve yürüyüş düzenlendi. 

Avrupa yakasındaki TMMOB üyeleri Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi önünde buluşarak İstiklal Caddesi 

İSTANBUL’DA TMMOB YASASI’NIN DEĞİŞTİRİLMESİNE KARŞI 
PANEL VE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

üzerinden, Anadolu yakasından katılanlar ise Kadıköy‘de 
buluşarak Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi‘ne geldiler. 

Üyelerin bilgilendirilmesi amacıyla Mimarlar Odası 
Büyükkent Şubesi‘nde düzenlenen panelin açılış konuşmasını 
İstanbul İKK Sekreteri Süleyman Solmaz yaptı. Panelde;  
Jeofizik Mühendisleri Odası‘ndan Oğuz Gündoğdu, Maden 
Mühendisleri Odası‘ndan Murat Turan, Makina Mühendisleri 
Odası‘ndan Yavuz Bayülken, Mimarlar Odası‘ndan Sabri 
Orcan konuşmacı olarak yer aldılar.

Birçok hükümet tarafından TMMOB‘ye dönük baskı ve 
susturma politikalarını TMMOB tarihinden kesitler ve 
örneklerle anlatan panelistler, nasıl mücadele edilmesi 
gerektiği, hangi araçlarla ve politikalarla bu sürecin 
aşılabileceğini tartıştılar. Panelistlerden sonra söz alan 
konuşmacılar da sürecin birlik ve beraberliği güçlendirerek 
aşılabileceğini belirttiler. 

“İKTİDARIN SALDIRISI VE YASAL DÜZENLEMELER” 
ANKARA’DA TARTIŞILDI

Direniş”, İMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Nevzat Ersan 
“Kentsel Yağma, Afet, Dönüşüm ve Rant”, ŞPO Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Hüseyin G. Çankaya “Kuşatılan 
Meslek Alanlarımız TMMOB ve Torba Yasalar”, Mimarlar 
Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Tezcan 
Karakuş Candan “AKP Hükümeti Yapı Üretim Sürecinde 
Neyi Hedefliyor 4’lü Sac Ayağı” başlıklarında sunum yaptılar. 

Torba yasa içinde getirilecek TMMOB Yasası ve Yapı Denetim 
Yasası değişikliklerinin değerlendirildiği “Mühendislik, Mimarlık 
ve Şehir Plancılığı Bitiyor” başlıklı konferans 25 Aralık 2012 
tarihinde Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi toplantı 
salonunda gerçekleştirildi. 

Konferansta TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı Osman Aydın birer 
konuşma yaparak, yasa değişikliklerinin TMMOB örgütlülüğü 
ve meslek alanları üzerinde yaratacağı etkileri değerlendirdiler.

“MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE ŞEHİR PLANCILIĞI BİTİYOR” 
BAŞLIKLI KONFERANS ANTALYA’DA DÜZENLENDİ
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TMMOB Yasası‘nın değiştirilme gerekçelerinden birini 
AKP‘nin “yandaş” medyasının itirafıyla bir kez daha öğrenmiş 
bulunuyoruz. 

1 Aralık 2012 tarihli Sabah gazetesinde Mehmet Ali 
Berber imzasıyla yayımlanan haberden öğreniyoruz ki; 
TMMOB Yasası‘nın değiştirilme gerekçesi AKP İktidarının 
milyon dolarlık “rant” projeleri önünde engel olmasıymış. 
TMMOB‘nin emekten, halktan, çevreden yana, kamu 
yararını gözeten duruşu AKP‘nin milyon dolarlık projelerini, 
kamu varlıklarının özelleştirilmesini engellediği için TMMOB 
Yasası‘na “neşter” vuruluyormuş. 

Haberin başlığı bile niyetlerini anlatmaya yeterli: “150 
milyarlık neşter”

Haberde deniliyor ki:

“Hükümet, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ne 
(TMMOB) neşter vurmaya hazırlanıyor. Tüp geçit projesi, 
3‘üncü köprü, nükleer santral, Dubai Şeyhi El-Maktum‘un 
Levent projesi, İzmir otoyolu, Galataport ve kentsel dönüşüm 
başta olmak üzere 150 milyarı geçen yatırımlara engel olmak 
amacıyla dava üstüne dava açan TMMOB‘un yapısı değişiyor. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TMMOB Kanunu‘nun 
değiştirilmesi için harekete geçti. TMMOB bugüne kadar 
150 milyar TL‘yi geçen proje ile özelleştirme kararlarına karşı 
dava açmış ve birçok yatırımı engellemişti. İşte TMMOB‘un 
dava açtığı ve engellemeye çalıştığı bazı dev projeler: 

* Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu (Körfez geçiş projesi): 12 
milyar TL (Çekeceği yatırımlarla birlikte 30 milyar TL) 

* Kartal kentsel dönüşüm projesi: 20 milyar TL 

* 3‘üncü köprü projesi: 6 milyar TL 

* Marmaray tüp geçiş projesi: 12 milyar TL 

* Akkuyu nükleer santrali: 20 milyar dolar 

* Galataport projesi: 5 milyar dolar 

* Taksim Topçu Kışlası ve cami projesi: 3 milyar TL 

* Levent garajı ihalesi: 1.1 milyar dolar” 

Biz düzeltelim: TMMOB yatırımı engellemedi ama yargı rantı 
engelledi. Biz yasamızın değiştirilme gerekçelerinden birinin 
“rantı engellemek” olduğunu zaten biliyorduk. 

AKP de, onun yandaş gazetecileri de bilmeli ki, yasasının 
değiştirilmesi gayretleri TMMOB‘nin mücadelesini 
durduramaz, 70‘lerden bu yana gelen “bilimi ve tekniği 
emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkın 
hizmetine sunma” ilkesini ve anlayışını değiştiremez. 

TMMOB, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mesleki 
demokratik kitle örgütü olmanın bilinciyle çalışmalarını; 
emekten, insandan, kamu yararından yana çabasını 
sürdürecektir. 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SABAH GAZETESİ’NDEN ALDIK HABERİ: 
“TMMOB YASASI AKP’NİN 150 MİLYAR LİRALIK RANTINA 

ENGEL OLDUĞU İÇİN DEĞİŞTİRİLİYORMUŞ”
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1 Aralık 2012 tarihli Sabah gazetesinde yayımlanan TMMOB yasa 
değişikliğiyle ilgili “150 milyarlık neşter” başlıklı haber üzerine 4 Aralık 2012 tarihinde bir açıklama yaptı. 

Son dönemde basın yayın organlarında sıkça yer alan 
“TMMOB'ye müdahale” başlıklı haberler TBMM 
gündemine taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Kadir 
Gökmen Öğüt, Meclis Genel Kurulu`nda yaptığı 
konuşmada AKP`nin Birliğin kuruluş kanununun 
değiştirilmesine yönelik bir yasa taslağı hazırlığı içinde 
olduğu iddialarını gündeme getirdi.

“Hükümetimizin Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliğine neşter vurmaya hazırlandığına dair bir söylenti 
dolaşmaktadır. Bunun da pratik olarak hazırlıklarının 
yapıldığı duyulmaktadır” diyen Öğüt, hükümete yakın 

bazı basın kuruluşlarının TMMOB ile ilgili olumsuz 
haberlere yer yerdiğini söyledi.

Kamuoyunda İzmir otoyolu, Galataport ve kentsel 
dönüşüm başta olmak üzere birçok AKP projesine geçit 
vermediği gerekçesiyle TMMOB‘ye neşter vurulmaya 
çalışıldığı algısı oluştuğunu ifade eden CHP‘li Öğüt, 
bununla ilgili bir açıklama beklendiğini söyledi. Öğüt, 
“Bu doğru mudur? Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği‘nin üstünde oynanan bu oyunların gerçekliği var 
mıdır” diye sordu.

“TMMOB’YE NEŞTER” BAŞLIKLI HABERLER TBMM GÜNDEMİNDE
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Enerjiport web sitesinde 4 Aralık 2012 tarihinde özel 
haber olarak girilen imzasız haber AKP’nin kapalı kapılar 
ardında hazırladığı TMMOB yasası değişikliğinin gerçek 
nedenlerinden birini daha göstermeye yetiyor.

Siteye “Özelleştirmeye müjdeli haber!” başlığı ile konulan 
haber şöyle:

ENERJİPORT ÖZEL Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (TMMOB) yeni bir 
yapıya kavuşturma çalışmalarına devam ederken bu gelişme 
özelleştirme sürecine de hız kazandıracak. TMMOB Kanunu 
yeniden ele alınarak yargıya taşınan özelleştirmeler önlenmiş 
olacak. Taslak ile bazı yetkileri elinden alınan TMMOB’nin 
topladığı gelirleri de merkezde harcamasına önemli oranda 
sınırlama getiriliyor. Birliğin odalar üzerindeki etkisinin 
kırılması hedefleniyor. Söz konusu değişim ile taşra teşkilatları 
daha güçlü hale gelecek. Birlikte daha adil olarak temsil 
edilme imkanı ortaya çıkacak. TMMOB üyelerine yönelik 
mesleki destek uygulamalarından daha çok özelleştirme 
süreci ve kamu kurumlarına yönelik açtığı davalar ile 
gündeme geliyor. Üçüncü köprü, Başkentgaz özelleştirmesi, 
İstanbul Finans Merkezi, Maliye’nin taşınmaz satışı ve kentsel 
dönüşüm gibi çok sayıda sürece yönelik mimar ve mühendis 
odaları yürütmenin durdurulmasına ilişkin çeşitli davalar 

açmıştı. Edinilen bilgilere göre TMMOB tarafından sadece 
Başkentgaz için dört defa yargının kapısı çalındı. Yeniden 
özelleştirme vitrinine çıkan Başkentgaz’ın yeni yapı ile birlikte 
yargı sorunu yaşamayacağı belirtiliyor.

Bu haberler yayınlandıkça AKP’nin TMMOB Yasası’nı 
değiştirmeye yönelik bizce malum olan niyeti iyice açığa 
çıkıyor. 

Anladık: Yargı bunların rantını kestikçe TMMOB epeyce 
düşman biriktirmiş.

Biz de hepsine birden bir kez daha söylüyoruz: 

AKP de, onun yandaş gazetecileri de bilmeli ki, yasasının 
değiştirilmesi gayretleri TMMOB’nin mücadelesini 
durduramaz, 70’lerden bu yana gelen “bilimi ve tekniği 
emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkın 
hizmetine sunma” ilkesini ve anlayışını değiştiremez. 

TMMOB, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mesleki 
demokratik kitle örgütü olmanın bilinciyle çalışmalarını; 
emekten, insandan, kamu yararından yana çabasını 
sürdürecektir. 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı  

“AKP’NİN TMMOB YASASI’NI DEĞİŞTİRME NEDENLERİNDEN BİRİ DE 
ÖZELLEŞTİRMELERİ ENGELLEMESİYMİŞ”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, ENERJİPORT internet sitesinde yayımlanan “Özelleştirmeye 
müjdeli haber!” başlıklı yazı üzerine 5 Aralık 2012 tarihinde bir açıklama yaptı.

TMMOB YASA DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI 
İMZA KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

 

TMMOB Yasası’nı da değiştiren torba yasa şeklindeki 
“Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı” ile bütün 
ülkenin rantsal şantiyeye dönüştürülmesi, ilgili meslek 
odalarının etkisizleştirilmesi ve toplumsal muhalefetin 
bastırılması hedefine karşı başlatılan halka açık imza 
kampanyası birçok ilde açılan stantlarda devam ediyor. 
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• Bağımsız ve demokratik meslek kuruluşlarının tasfiyesine 
izin vermeyeceğiz!

Ülkemizde, “Taşeron Cumhuriyeti”ne adım atan AKP, bu yeni 
rejimde faşizan baskıları, otokratik buyurganlığı, gericiliği, 
emperyalist işbirlikçiliği ve piyasacılığı daha da derinleştiriyor, 
iktidarını ete kemiğe büründürmeye çalışıyor.

Bu strateji doğrultusunda hareket eden AKP iktidarı 
demokrasiyi, özgürlükleri ve hakları geliştireceği demagojisiyle 
en geniş kitleleri kış uykusuna yatırmaya çalışırken; uyumayı 
reddeden, anlattığı masalların ve yalanların gerçek yüzünü 
açığa çıkartan muhalif örgütlere karşı ise hak, hukuk, adalet 
tanımadan saldırılarını sürdürüyor. 

AKP’nin ekonomide liberal, siyasette faşizan politikalarına 
karşı direnen dinamiklerden birisi de Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’dir. TMMOB’un yapısı, 
demokratik işleyişi ve demokrasi mücadelesindeki konumu 
nedeniyle emperyalizmin yeni taşeronu AKP iktidarının 
neşesini ve iştahını kaçırmaktadır.

•TMMOB, kamusal hizmet gören, demokratik bir kitle 
örgütüdür. Emekten ve halktan yanadır. 

•TMMOB, meslek ve üyelerinin sorunlarının, ülkenin ve 
halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder; üyesinin 
ve halkın çıkarlarını korur. 

•TMMOB, sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında 
durum tespitleri yapar, çözüm önerileri üretir. Ülkenin 
demokratikleşmesi için çaba sarf eder. Kamuoyu oluşturmaya 
yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır. 

•TMMOB, emek örgütleri, demokratik kitle örgütleri 
ve demokrasi güçleriyle ilkeli ve demokratik işbirliği 
içerisindedir.

• TMMOB, anti-emperyalisttir, Yeni Dünya Düzeni 
teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır. Savaş 
karşıtıdır. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun 
korunmasından yanadır. 

• İşte TMMOB, bugün, bütün bu özelliklerinden dolayı da 
siyasi iktidarların hedef tahtasına yerleştirdiği demokratik/
dinamik muhaliflerden biridir. 

Her genel kurul dönemi seçimler aracılığıyla TMMOB’u 
ve odaları ele geçirmeye çalışan AKP, bu konuda başarı 
elde edemeyince örgütü etkisizleştirme girişimlerini çeşitli 
politikalarla arttırmıştır. 

İşte bu nedenle de içinden geçtiğimiz bu dönem TMMOB 
ve bağlı odalar siyasal iktidar tarafından yeniden düzenlenen 
mevzuatlar ve peş peşe çıkarılan Kanun Hükmünde 
Karanamelerle baskı altına alınmaya, güçsüzleştirilip 
etkisizleştirilmeye çalışıldı. Bu kapsamda gerek mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri ve gerekse TMMOB 
mevzuatının Anayasa ve yasalara açıkça aykırılık oluşturacak 
bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
düzenlenmesi öngörüldü. Bu düzenlemelerle, Anayasa ve 
idare hukuku çerçevesinde merkezi idare ile özerk yerinden 
yönetim kuruluşları arasında olması gereken vesayet 
denetimini aşan, otoriter bir yönetim anlayışı ile bazı özerk 
kamu tüzelkişiliklerinin özerkliği ortadan kaldırılmış, bazıları 
da doğrudan bazı bakanlıkların bünyesine katılmıştır.

Bununla da yetinmeyen AKP hazırladığı torba yasa tasarısı 
içerisinde TMMOB Yasası’nda değişiklik öngören maddeleri 
de ekledi. 

TMMOB Yasası’nı değiştirme ya da ortadan kaldırmaya 
yönelik girişimlerle mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
hizmetlerini kamusal niteliğinden arındırarak rant 
politikalarına açma amacı güdüldüğü gibi, TMMOB, 
siyasi iktidarların ve siyasi partilerin rant ve rekabete 
dayalı müdahalelerine açık bir yapıya ve arka bahçelerine 
dönüştürülmek istenmektedir.

Ancak AKP, TMMOB’ne karşı açtığı bu haksız savaşı 
kazanamayacaktır!

Bağımsız ve demokratik meslek kuruluşlarının tasfiyesine 
izin vermeyecek, demokrasi mücadelesinde dost ve kardeş 
örgütümüz TMMOB’nin yanında olmaya devam edeceğiz!

DİSK: AKP, DEMOKRASİ MÜCADELESİNİN ETKİN ÖRGÜTLERİNDEN 
TMMOB’YE KARŞI AÇTIĞI SAVAŞI KAZANAMAYACAK!

DİSK Genel Başkanı Erol Ekici 21 Kasım 2012 tarihinde, AKP’nin kapalı kapılar ardında hazırladığı TMMOB 
Yasası’ndaki değişikliklere ilişkin bir basın açıklaması yaptı.
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AKP hükümeti bugüne kadar inşa ettiği düzeninde kendine karşı 
muhalefet eden kesimleri sindirme, baskı ve zorla yok etme yolunu 
tercih etmiş, emekten ve demokrasiden yana tüm kesimleri hedef 
tahtasına yerleştirmiştir. 
Kendine muhalif sesleri kısmak için, itibarsızlaştırma,  parçalama, 
güçsüzleştirme ve etkisizleştirmeye yönelik çabalar, şüphesiz bugüne 
kadar AKP hükümetinin en bilindik yöntemleri arasındadır. Şimdi 
aynı bilindik takiyelerle TMMOB'u teslim almaya çalışmakta, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nun değiştirilmesine 
yönelik bir yasa taslağını kapalı kapılar ardında hazırlamaktadır. 
AKP hükümetinin kendi düzenini kurarken tüm sistemi 
ve kurumları yeniden dizayn etmede sürdürdüğü ısrar, dün 
Konfederasyonumuzu hedef alan "sahte sendika" yasasından 
sonra, bugün TMMOB yasası ile devam etmektedir. Türkiye'nin 
en fazla üyeye sahip, emekten, bilimden, insandan ve çevreden 
yana kararlı duruşunu, AKP düzenine karşı mücadele kararlılığına 
taşımış olan TMMOB, hazırlanan yasa ile güçsüzleştirilmeye ve 
etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır. 
Sürdürdüğü "ileri demokrasi" örnekleriyle kendine karşı, kurduğu 
rant ve sömürü üzerinde yükselen gerici ve faşist düzene karşı en 

KESK: AKP KARANLIĞI TMMOB’U KARARTAMAYACAK!
KESK, 22 Kasım 2012 tarihinde, AKP’nin kapalı kapılar ardında hazırladığı TMMOB Yasası’ndaki değişikliklere ilişkin bir basın 
açıklaması yaptı.

TTB: AKP’NİN HALKTAN YANA MÜHENDİS, MİMAR, 
ŞEHİR PLANCISINA TAHAMMÜLÜ YOK

Türk Tabipleri Birliği, AKP’nin kapalı kapılar ardında yürüttüğü TMMOB Yasa değişikliği üzerine 23 Kasım 2012 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı.

ufak bir sese bile tahammülü olmadığını bir kez daha kanıtlamış 
olan AKP hükümeti, bugüne kadar peş peşe çıkardığı KHK'lar ve 
yeniden düzenlediği mevzuatlarla gücünü kıramadığı TMMOB'u, 
bugün topyekun yeniden dizayn etmeye yönelik hazırladığı yasa 
ile teslim almaya çalışmaktadır. 
Hiç şüphe yok ki, AKP hükümetinin tekelci otoriter bir yönetim 
anlayışı ile bugüne kadar emek örgütleri üzerinde sürdürdüğü 
operasyonlar nasıl ki sonuç vermediyse, bugün de sonuç 
vermeyecektir. 
AKP hükümeti de şunu iyi bilmelidir, teslim alamadıkları ve asla 
teslim alamayacakları var! 
Nasıl ki daha önce başta Konfederasyonumuz olmak üzere emek 
örgütleri bu saldırıları püskürttüyse, bugün de sürdürdüğümüz 
kararlı mücadele ve direniş bu çabaları sonuçsuz bırakacak, 
TMMOB AKP karanlığına teslim olmayacaktır!
KESK olarak, her tür zorbalığa karşı emeğin, özgürlüğün, 
kardeşliğin hakim olduğu yeni bir Türkiye mücadelesinde yan 
yana olmaktan onur duyduğumuz yol arkadaşımız TMMOB'la 
dayanışmamızı sürdürecek, omuz omuza olmaya devam edeceğiz!

Hekimlik ve sağlık alanında yaşadığımız kamusal olanın tasfiyesi, 
her şeyin paraya, çıkara, güç odaklarına tabi kılınması süreci bir 
kanser gibi yaşamımızın her alanına nüfuz ediyor . Siyasi iktidar 
doymak bilmeyen bir iştahla her şeyi kendine tabi kılmaya 
çalışıyor. Hiçbir aykırı sese tahammülü yok, iktidarını mutlak 
iktidara dönüştürmek istiyor.
Nasıl bilimden, insandan yana hekimliğe savaş açtıysa, nasıl 
Türk Tabipleri Birliği yasasından “tabipliğin kişi ve toplum 
yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ifadesini bir Kanun 
Hükmünde Kararname ile kaldırdıysa, aynı saldırganlığı bu 
ülkenin mühendislerine, mimarlarına, şehir plancılarına karşı 
gösteriyor. Nasıl kişi ve toplum yararına hekimliğe düşmansa, kişi 
ve toplum yararına mühendisliğe, mimarlığa, şehir plancılığına 
da düşman. Tüm bunları sermayeden, paradan, uluslararası 
güçlerden yana şekillendirmek istiyor.
6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
yasasını, muhataplarına hiç sormadan, kapalı kapılar ardında 
değiştiriyor. Seçimlerle alt edemediği TMMOB’ni siyasi iktidarını 
kullanarak antidemokratik biçimde alt etmeye çalışıyor. Neden 
bunu yapıyor?
Çünkü TMMOB bilimsel ve etik değerlere bağlı, aydın kimliği 
olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütüdür. Çünkü 
TMMOB bu ülkenin kentlerine, derelerine, havasına, suyuna, 

ormanlarına, kıyısına, merasına, ovasına, madenlerine, yiyeceğine, 
bitkisine, hayvanına ve en başta insanına sahip çıkmaktadır. 
Çünkü TMMOB bu ülkenin demokratik toplumsal muhalefetinin 
ana unsurlarındandır.
Güçlü bir TMMOB yapısına tahammülü olmayan siyasi iktidar, 
örgütlülüğünü bölüp, parçalayarak etkisizleştirmeye çabalıyor. 
Bağımsız yapısını zedeleyip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
kontrolüne, yani kendi güdümüne almaya, yönetmelikler, 
genelgelerle yetkilerini budamaya çalışıyor.
Bu ülkenin hekimleri yaşam hakkını savunurken, sağlıklı yiyecek, 
temiz hava, su, nitelikli barınma olanakları olmadan sağlığın 
olamayacağının farkındadırlar. Bu mücadelenin insandan, halktan 
yana olan mimarlar, mühendisler ve şehir plancılarıyla mümkün 
olduğunu bilirler.
O halde TMMOB’ye sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmaktır, 
yaşama sahip çıkmaktır, insana sahip çıkmaktır. TMMOB 
“ileri demokrasi” söylemleriyle sahneye konan bu oyunları 
bozacak örgütlülüğe ve güce sahiptir. Hekimler, insanca yaşam 
mücadelesinde bu ülkenin onurlu mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının yanındadır.
Türk Tabipleri Birliği özgürlük, barış, demokrasi, kardeşlik 
mücadelesindeki yol arkadaşı TMMOB’nin yanındadır.
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Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık 14 
Aralık 2012 tarihinde Başkan Yardımcıları 
Funda Erkal, Erdal Kurttaş, Savaş Yorgancı, 
Haydar Ali Ulusoy, Eser Atak, Buğra 
Gökçe, Çankaya Belediye Başkanvekili 
Hüseyin Özcan ile birlikte TMMOB Yasası 
değişikliğine karşı TMMOB’ye destek 
ziyaretinde bulundu.

Görüşmede; TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu 
II. Başkanı Züber Akgöl, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Ayşegül Oruçkaptan, Yürütme 
Kurulu Üyeleri Ali Fahri Özten, H. Can 
Doğan, Bahattin Şahin, TMMOB Denetleme Kurulu 

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT TANIK 

TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ

Üyesi Asiye Ülkü Karaalioğlu, TMMOB Genel 
Sekreteri N. Hakan Genç hazır bulundu.

İSTANBUL BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ LEVENT TÜZEL 
TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ

İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, 20 Aralık 
2012 tarihinde TMMOB Yasası değişikliğine karşı, Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve Genel Sekseter N. 
Hakan Genç ile görüşerek TMMOB’ye destek ziyaretinde 
bulundu. 

 

ÖDP TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Eş Başkanı Alper 
Taş, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Emin Koramaz, 
Parti Meclisi Üyeleri Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ve Yaşar 
Aydın 24 Aralık 2012 tarihinde yasasında yapılmak istenen 
değişiklikliklere karşı TMMOB`ye destek ziyaretinde 
bulundu.

Görüşmeye; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Ayşegül Oruçkaptan, Yürütme Kurulu 
Üyeleri Ali Fahri Özten ve Ayşe Işık Ezer katıldı. 
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TEDAŞ VE DEDAŞ YÖNETİCİLERİNİ UYARIYORUZ 

EMO Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı İdris Ekmen ve EMO Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Murat Çelik’in Diyarbakır ve bölgede yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çekmek için yaptıkları basın açıklaması 
nedeniyle DEDAŞ tarafından sürgün edilmesi üzerine Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi`nde 1 Kasım 2012 
tarihinde bir basın toplantısı düzenlendi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı başta olmak üzere TEDAŞ ve DEDAŞ yetkililerini sürgün kararnamelerini geri almaya çağırdı.  

Değerli Basın Emekçileri

Ülkemizde sayısı 410 bine ulaşan mühendis, mimar ve şehir 
plancısını temsil eden örgütümüz TMMOB’nin Yönetim 
Kurulu Başkanı sıfatıyla bugün buraya Diyarbakır’a bir 
beyanda bulunmaya geldim. Bugün buraya TEDAŞ ve Dicle 
Elektrik Dağıtım AŞ yöneticilerini uyarmaya geldim.

Hepinizin bildiği gibi 18 Ekim 2012 tarihinde EMO 
Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanımız İdris Ekmen, 
EMO Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız 
Murat Çelik, ESM Diyarbakır Şube Başkanı Alican 
Çetinkaya, TES-İŞ Diyarbakır 1 No’lu Şube Yöneticisi 
Hüseyin Pınar, EMO ve ESM üyeleri Uğur Yaka ile Onursal 
Turgut çalıştıkları Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’den gerekçesiz 
olarak tayinleri çıkarılarak sürgün edilmişlerdir. 

Biz aslında biliyoruz: Bu sürgünlerin esas gerekçesi, başta 
Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa olmak üzere bölge illerinde 
yaşanan elektrik kesintilerine ve gerilim dalgalanmalarına 
dikkat çekmek için EMO Diyarbakır Şubesi, ESM Diyarbakır 
Şubesi, TES-İŞ 1 No’lu Şube ve İHD Diyarbakır Şubesi 
tarafından 25 Temmuz 2012 tarihinde ortaklaşa düzenlenen 
basın açıklamasıdır. 

Bu açıklamada arkadaşlarımız özetle neler söylemişti, 
kısaca hatırlayalım:

Su ve hava gibi vazgeçilmez bir enerji kaynağı olan elektrik 
enerjisini üreten, ileten ve dağıtan kuruluşların görevi; kesintisiz, 
ucuz ve kaliteli bir hizmeti tüketicilerine sunmaktır. 

Bölgeye baktığımızda, on yıllar boyunca süregelen ihmal, yoksun 
bırakılma ve böylece cezalandırma politikasının enerji alanında 

da uygulandığını görmekteyiz. Kış mevsiminde yaşanan yaygın 
elektrik kesintilerine, yaz aylarında gerilim dalgalanmaları eşlik 
etmekte, yaşamı çekilmez hale getirmektedir.

Bölge enerji altyapısı ihtiyaca cevap vermemekte, hatta can 
çekişmektedir. Yaz aylarını yaşadığımız bu günlerde, başta 
Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır olmak üzere bölge kentlerinde 
kışın yaşanan kesintileri aratmayacak kesintilerle halk mağdur 
edilmektedir. Yaşanan gerilim dalgalanmaları evlerde elektrikli 
cihazların çalışmasını engellemekte, bozulmalarına neden 
olmaktadır. Klimaların dahi çalıştırılamadığı, ayıplı bir elektrik 
hizmeti sunan kurumlar, sorumluluklarının gereğini yerine getirme 
konusunda içine düştükleri zafiyet nedeniyle, bu zor günlerde 
halkımızı daha fazla mağdur etmektedirler. Bunun yanı sıra sanayi 
tesisleri çalışamaz ve üretim yapamaz duruma gelmiştir. Bölge 
ve ülke ekonomisi açısından büyük ekonomik kayıplar oluşturan 
bu durum günden güne daha vahim boyutlara ulaşmaktadır. 
Gerilim dalgalanmaları ve kesintiler nedeniyle, bölgedeki birçok 
hastanede klimalar, jeneratörler ve tıbbi cihazlar hasar görmekte 
veya çalışamaz duruma gelmektedir. 

Bölgemizde özellikle sulama sezonlarında Diyarbakır, Mardin, 
Şanlıurfa yöresinde elektrikle tarımsal sulama yapılan yerlerden 
başlayan ve tüm bölgeye yayılan elektriksel problemler had safhaya 
çıkmaktadır. Kızıltepe, Harran ve Bismil ovalarında sayıları 
onbinleri bulan sulama pompaları ile tarımsal sulama yapılmaya 
çalışılmaktadır. Bu yoğunlukta ve güçte elektrik enerjisi ile sulama 
örneği dünyanın hiçbir yerinde mevcut değildir. Tarımsal sulama 
yapılarının devlet tarafından yıllarca bitirilememiş olması çiftçiyi 
kendi imkânları ile sulu tarım yapmaya zorlamış ve ortaya bu acı 
tablo çıkmıştır. Bu durum bir yandan yer altı su dengesini, bir 
yandan da elektrik enerji dengesini tehdit etmektedir. 

Bölgemizde yaşanan gerilim dalgalanmaları, sayıları binlerle 
ifade edilebilecek yüksek güçlü su pompalarının devre dışı kalması 
ve tekrar devreye girmesi esnasında oluşmaktadır. TEDAŞ’ın 
müşterisi olan ve gerilim dalgalanmalarının asıl kaynağı olan bu 
sulama tesisleri TEDAŞ’ın yerinde çözüm getirmemesi nedeniyle, 
enterkonnekte (birleşik) olan elektrik şebekesinin tamamına 
yayılmakta ve ortaya çıkan elektriksel problemler diğer tüketicileri 
de olumsuz etkilemektedir. 

Bölgemizde aynı sorunların yaşandığı zamanlarda ve en 
son da geçen sene yetkilileri uyarmıştık. Yaşanan gerilim 
dalgalanmalarının önü alınmazsa bölgede elektriğe sağlıklı ulaşım 
imkânı kalmayacaktır demiştik. Gelinen noktada, maalesef, 
bölgede elektriğe sağlıklı ulaşım imkânı kalmamıştır. Çiftçilerin, 

BASIN AÇIKLAMALARI
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kurdukları tesislerde mühendislik hizmeti almalarını, tesislerinde 
kompanzasyon üniteleri, motor yol verme ve koruma elemanlarını 
işler hale getirmelerini önermiştik. TEİAŞ iletim kurumu 
olarak kapasite sorununu çözmelidir demiştik. TEDAŞ’ın son 
kullanıcıdan kaynaklı sorunların kendi sistemine yansımasını 
engellemek için tesislerinin kompanzasyonlarını yapması 
gerektiğini, kapasitesinin üzerinde yüklenen fiderlerinin (Enerji 
Nakil Hatları) sağlıklı işletilmesini sağlamak için yeni fiderler tesis 
ederek yüklerini bölmesi gerektiğini söylemiştik. 

Gelinen noktada sorunun kısa vadede çözüm imkânı ortadan 
kalkmıştır. Bütün halkımız bu yazı, bu sorunlarla geçirmeye 
hazırlıklı olmalıdır. Ancak şu da bilinmelidir ki çözümsüz 
bir sorundan bahsetmemekteyiz. Sadece çözüm için gerekli 
siyasi, idari ve teknik irade ortaya çıkmamış, maddi imkânlar 
oluşturulmamıştır. Ya da oluşturulmak istenmemiştir. 

GAP‘ı “gaptırmamak” için GAP Eylem Planı‘nı hayata geçiren 
hükümet sınıfta kalmıştır. 2012 yılında GAP Eylem Planını 
bitirmeyi hedefleyen AKP iktidarı bu sözünü tutamamış, sulama 
kanalları devreye girmemiştir. Bu nedenle çiftçiler artan bir sayıyla 
elektrikle sulama yapılmaya devam etmiştir. Aslında sorunların 
kaynağı çiftçiyi elektrikle sulama yapmaya mahkum bırakmakta 
aranmalıdır. Sürekli bir şekilde sulama kanallarının bir an önce 
tamamlanması gerektiğini; bunun hem çiftçiye ekonomik anlamda 
büyük fayda sağlayacağını, hem de yaz mevsiminde yaşanan 
enerji problemlerini asgariye indireceğini dile getirmiştik. Artık 
söylemekten bıktık, tekrar etmekten bıktık. Artık yeni bir şey 
söylemek gerekirse; AKP hükümetinin bölgeye yönelik tarım 
politikasının ve enerji politikasının iflas ettiğidir. 

Bu açıklama neden yapılmıştır?

TMMOB ve bağlı odaları mesleki, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda ülkemizdeki mühendisleri ve mimarları 
temsil etmek, onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları 
temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve 
kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini 
toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla 
görevlidir. Bu amaçla Birliğimiz ve bağlı odalarımız meslek 
alanlarıyla ilgili gelişmelerin ve politikaların sosyal, siyasal, 
ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak, 
yorumlamak ve toplumu bilgilendirmek zorundadır. Birliğimiz 
ve bağlı odalarımız meslek alanlarımız ile ilgili merkezi ve 
yerel yönetimlerin uyguladığı politikaların toplum yararına 
düzenlenmesi için öneriler geliştirmek ve bunların yaşama 
geçirilmesi için mücadele etmekle görevlidir. 

Adı geçen basın açıklaması da bu görevimizin yerine 
getirilmesi anlamındadır. Basın açıklamasında arkadaşlarımız 
meslek alanlarımız ile ilgili bölgesel bir sorunu tanımlamışlar 
ve çözüm önerilerini ortaya koymuşlardır. Basın açıklamasında 
ilgili idarenin yanlış uygulamaları tespit edilmiş ve yapılması 
gerekenler konusunda sorumlular uyarılmıştır.

Konu ile ilgili diğer emek ve meslek örgütleri ile birlikte EMO 
Diyarbakır Şubemizin bu açıklamayı yapmasının esas anlamı 
görevini yerine getirmesidir. 

Ancak şimdi görüyoruz ki; hiçbir eleştiriye, karşı görüşe 
tahammülü olmayan siyasal iktidarın “ileri demokrasisi” bu 
kez de bölgedeki enerji sorununa dikkat çeken emek-meslek 
örgütlerine yönelmiştir. Bölgedeki elektrik kesintileri ve 
gerilim dalgalanmaları sorununu ortak basın açıklaması 
yaparak gündeme getirenlerin sesleri kısılmak istenmektedir. 

Değerli Basın Emekçileri,

Bölgedeki enerji sorunu giderek artmaktadır, korkarız ki 
bu kış halkımız karanlıkta bırakılacaktır. Görevi kesintisiz, 
ucuz ve kaliteli enerjinin halka sunulmasını sağlamak 
olanlar ise sorunların çözümü için çaba harcamak yerine, 
sorunlara dikkat çeken kişi ve kurumları cezalandırılmakla 
uğraşmaktadır.  Cezalandırılan yalnızca kişiler değil, bugüne 
kadar aldıkları tavırla kamu çıkarlarını korumaya çalışan 
emek ve meslek örgütleridir. Saldırı kişilere değil kurumlara 
yapılmış bir saldırıdır, bu saldırıyı kabul etmek ve sessiz 
kalmak mümkün değildir.

Siyasal iktidarın yanlış enerji politikalarına, her alanda 
yürüttüğü piyasacı uygulamalara, ülke kaynaklarının rant 
amaçlı dönüşümüne her platformda karşı çıkan Birliğimiz ve 
bağlı Odalarımız bu tür baskılarla ilk kez karşılaşmıyor. Siyasi 
iktidarın kendinden yana olmayanlara olduğu gibi Birliğimize 
yönelik sistemli saldırılarını da uzunca bir zamandır hep 
birlikte yaşıyoruz. Siyasi iktidarın teslim alamadığı Birliğimiz 
ve bağlı odalarımız, KHK’lar, yönetmelikler yolu ile 
etkisizleştirilmeye, yetkisizleştirilmeye çalışılıyor. 

Ancak herkes bilsin: Bu tür baskılar, sürgünler TMMOB’nin 
ve bağlı  odalarının kamu yararına çalışmalarını 
engelleyemeyecektir. Yüreği insan sevgisi ile dolu olan 
TMMOB kadroları hiçbir baskıya teslim olmayacak denli 
inanç ve kararlılıktadır.

TEDAŞ ve Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Yöneticilerini 
Uyarıyoruz: 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı başta olmak üzere 
TEDAŞ ve DEDAŞ yetkililerini sürgün kararnamelerini 
geri almaya çağırıyoruz. 

Yanlışlara karşı seslerini çıkaranlara karşı aldığınız bu sürgün 
kararlarınızı protesto ediyoruz. Bu yanlışınızdan bir an önce 
geri dönünüz. 

Sürgüne gönderilen arkadaşlarımızı derhal eski yerlerine 
iade ediniz.. 

TMMOB hukuki yol da dahil olmak üzere bu olayın sonuna 
kadar takipçisi olacaktır.

BASIN AÇIKLAMALARI
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Cezaevlerinde başlayan açlık grevlerinin 53. gününe 
geldiğimiz bugün, artan ölüm riskleri karşısında hepimiz 
kaygı duymaktayız. 

Bilindiği gibi 1980 yılından bu yana Türkiye cezaevlerinde 
144 kişi açlık grevleri ve ölüm oruçları nedeni ile yaşamını 
yitirmiştir. Bu durum toplumun vicdanında derin yaralar 
açmış, ülkemizin insan hakları karnesine kara bir leke olarak 
geçmiştir. Yaşanan sorunlarla bugünkü açlık grevlerinin de 
1982-2007 yılları arasında olduğu gibi ölümlerle sonuçlanma 
riski yüksektir. 

Söz konusu olan insan yaşamıdır ve geçmişte yaşadığımız 
acıların tekrarlanmaması için herkes sorumlulukla 
davranmalıdır.

Öncelikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‘ın 29 Ekim 
Resepsiyonu‘nda ve daha sonrasında söylediği “Aç kalan 
falan yok, herkes her şeyi yiyor” şeklindeki sözleri fevkalâde 
vahim bulduğumuzu belirtmek istiyoruz. Açlık grevlerine 
bu tür yaklaşımların sorunu çözmediğini, tam tersine 
çözüm ihtimallerini de ortadan kaldırıp açlık grevlerinin 
yaygınlaşmasına ve sonuçta ölümlere ve kalıcı sakatlıklara 
yol açtığını geçmişteki acı tecrübelerimizden biliyoruz.

Öte yandan, Türk Tabipleri Birliği‘nin oluşturacağı tıbbi 
izlem heyetlerinin cezaevlerine girebilmesi için Adalet 
Bakanlığı‘na yaptığı başvuruya hâlâ bir cevap verilmemiş 
olması da endişelerimizi arttırıyor.

Açlık grevleri siyasi ve insani taleplerle yapılmaktadır. 21. 
Yüzyıl dünyasında siyasi ve insani taleplerin, yine siyasi ve 
insani diyaloglarla çözümlenmesi yerine sorunu ifade eden 
insanları ölüme sürüklemek veya sürüklenmesine seyirci 
kalmak, onarılması imkansız derin yaralar açacaktır. Bu 
nedenle, niteliğini siyasi ve insani taleplerin belirlediği açlık 
grevlerinin diyalog yöntemi ile çözülmesi en doğru yaklaşım 
olacaktır.

Şüphesiz ki hepimizi derinden endişelendiren bu sürecin 
tek bir can kaybı olmadan sonlanmasının insani ve vicdani 
sorumluluğu hepimizin omuzlarındadır. 

Bizler de emek ve meslek örgütleri olarak bu sorumluluğumuzu 
yerine getirmek istiyoruz. Bu amaçla, 2 Kasım 2012 günü 
Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan ve Sayın Adalet 
Bakanı‘ndan randevu talebinde bulunduk, talebimize bir an 
önce cevap verilmesini bekliyoruz.

Bütün kamuoyunu; ölümün değil yaşamın galip gelmesi için 
sorunun değil çözümün bir parçası olmaya, çözüm için hep 
birlikte davranmaya çağırıyoruz.

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: ÖLÜMÜN DEĞİL 
YAŞAMIN GALİP GELMESİ İÇİN 

SORUNUN DEĞİL ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLALIM

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB cezaevlerindeki açlık grevleri ile ilgili olarak 3 Kasım 2012 tarihinde TTB’de ortak bir 
basın toplantısı düzenlediler. Basın toplantısına, KESK Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Metin Ebetürk ile TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Gülriz Erişgen ve TTB Merkez 
Konseyi Üyesi Dr. Arzu Erbilici katıldılar. Ortak basın metnini TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Gülriz Erişgen okudu. 

BASIN AÇIKLAMALARI
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Bugün açlık grevlerinin 58. günü. Sayıları yeni katılımlarla 
birlikte 10 bine varan tutuklu hâlâ açlık grevinde, ölüme her 
geçen gün biraz daha yakınlaşıyor.

Açlık grevleri bir ülkede demokrasinin, eşitliğin ve özgür-
lüğün olmadığı siyasal sistemlerin bir sonucudur. 1980‘den 
bu yana yaşanan açlık grevlerinin sayısı, içinde bulunduğu-
muz baskı ve zorba düzeninin, karanlığının da bir kanıtıdır. 
Ülkemizde 12 Eylül‘le başlayan eşitlik ve özgürlüklerin rafa 
kalktığı bu karanlık, bugün AKP‘nin gölgesinde derinleşerek 
devam etmektedir. 

Siyasi ve insani taleplerle 12 Eylül 2012 tarihinde başlayan 
açlık grevlerinin 58. gününe geldiğimiz bugün, artık kritik 
bir aşamayı işaret etmektedir. Bugüne kadar  sağlanan diya-
loglardan somut bir çözüm üretilemez ise bugün ortaya çıkan 
sağlık sorunları daha ciddi bir aşamaya girecek, yaşamsal 
sorunlara ve ardından ölümlere neden olacaktır. Açlık grev-
lerine seyirci kalmak, ölümlere seyirci kalmaktır. Taleplere 
karşı sürdürülen duyarsızlık ise AKP hükümetinin altından 
kalkamayacağı sonuçları doğuracak, toplumun vicdanında 
derin yaralar açılacaktır.

Özgürlük ve demokrasi alanını toplumsal yaşamın her alanın-
da giderek daraltan AKP hükümeti, Kürt sorununda izlediği 
otoriter, baskıcı, tekleştirici yöntemlerle ve sürdürdüğü anti 
demokratik devlet anlayışı ile bugüne kadar yeterince ölüme, 
acıya ve gözyaşına neden olmuştur. Bugün taleplerini ifade 

etmek için açlık grevlerine başvuran 
tutsaklara karşı içinde bulunduğu duyar-
sızlık, aymazlık hali ise geçmişten hiçbir 
ders almadığını, sorunu çözmek yerine 
derinleştirme anlayışından vazgeçme-
diğini göstermektedir. Açlık grevlerinin 
bugün diyalog yöntemi ile çözülmesi, 
bugüne dek AKP hükümetinin askeri 
ve siyasi operasyonlarla derinleştirdi-
ği Kürt sorununda da çözüme doğru 
atılacak önemli bir adım olacaktır. Bu 
aynı zamanda yıllardır altını çizdiğimiz 
demokratikleşme yolunda da büyük bir 
adımı oluşturacaktır. 

Fakat görüyoruz ki bu ülkeyi yönetenler, 
her kesimden ezilenlerin, hakları yok 
sayılanların sesini duymadıkları gibi 
bugünkü açlık grevlerinde de insani ve 

vicdani hiçbir sorumluluğu üstlenmemektedirler. Çözümün 
parçası olmak yerine sorunun kendisi olmayı tercih etmekte, 
giderek daha kalabalıklaşan sokaklara, çığlığa dönüşen seslere 
hala gazla, copla, nefret söylemleri ile seslenmektedirler. 
Yarattıkları korku imparatorluğunda gösterdikleri “ileri” 
demokrasi örnekleri, içinde bulundukları ve topluma dayat-
tıkları zihniyetin karanlığını açıkça sergilemektedir. 

İnsan yaşamının söz konusu olduğu bu günlerde artık içinde 
bulunduğumuz her gün, her saat hatta her dakika, yaşamı 
ölüm karşısında daha da mağlup etmektedir. 

Bizler emek ve demokrasi örgütleri olarak, yaşadığımız yüz-
yılda bir utanç tablosu yaşamamak, artık bir insanımızı dahi 
yitirmemek için bir an önce diyalogların çözüme ulaşmasını 
istiyoruz.  AKP hükümeti bir an önce üzerindeki bu sorum-
luluğu yerine getirmelidir. Aksi halde bu utanç tablosunun 
mimarı olarak, yitip giden yaşamların sorumlusu sadece 
kendisi olacaktır. 

Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak başlattığımız 
süreçte, 11 Kasım Pazar günü Türkiye‘nin bütün illerinde 
gerçekleştireceğimiz yürüyüş ve oturma eylemleri ile üzeri-
mize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.  

Bu kez ölüme karşı yaşam kazansın!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB  

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: ÖLÜMLERE GİDEREK YAKLAŞILIRKEN 
DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ? 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, açlık grevlerine karşı 8 Kasım 2012 tarihinde İstanbul Taksim Gezi Parkı’nda kitle-
sel bir basın açıklaması yaparak oturma eylemi gerçekleştirdi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
TMMOB’ye bağlı odaların İstanbul birimlerinden çok sayıda üyenin katıldığı eylemde basın açıklamasını örgütler adına 
KESK Genel Başkanı Lami Özgen okudu.

BASIN AÇIKLAMALARI
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Açlık grevlerinde kritik aşamaya çoktan gelindi... Hükümet 
‘taraf ’ olmayı bırakıp, acil çözüm konusunda ‘muhatap’ 
olmalıdır!

Cezaevlerinde başlatılan süresiz-dönüşümsüz açlık grevleri 
yeni katılımlarla birlikte 10 bin kişiyi bularak 61. gününe girdi.

Açlık grevleri bir ülkede demokrasinin, eşitliğin ve özgürlüğün 
olmadığı siyasal sistemlerin bir sonucudur. 1980’den bu yana 
yaşanan açlık grevlerinin sayısı, içinde bulunduğumuz baskı 
ve zorba düzeninin, karanlığının da bir kanıtıdır. Ülkemizde 
12 Eylül’le başlayan eşitlik ve özgürlüklerin rafa kalktığı bu 
karanlık, bugün AKP’nin gölgesinde derinleşerek devam 
etmektedir.

Cezaevlerinde açlık grevlerinde bulunan yüzlerce tutuklu ve 
hükümlünün içinde yeterli besin desteği ve sağlık hizmeti 
almayanların ciddi ve geri dönüşümsüz sağlık sorunları ile 
karşı karşıya oldukları bilinmektedir. Cezaevlerinde bir cezaevi 
hekimi bulunmadığından bu görev aile hekimlerine devredilmiş 
olup bu durum tedavinin devamlılığını bozmaktadır. Ayrıca 
gelen doktor raporları ve hükümlü başvurularında tutukluların 
doktor kontrolünü kabul etmedikleri ve TTB gibi bağımsız 
kuruluşlar tarafından bu hizmetin verilmesini istedikleri de 
bilinmektedir. 

İnsanların sakat kalmaması, ölümlerin yaşanmaması için 
Adalet Bakanlığı’nın başta tabip odaları olmak üzere insan 
hakları savunucularının açlık grevi yapılan cezaevlerini ziyaret 
etmesine izin vermesi gerekmektedir. Sağlıklı içme suyu, tuz, 
şeker ve yaşamsal önemi olan B1 vitaminin mutlaka temin 
etmeli ve isteyen grevcilere ulaştırmalıdır.

Açlık grevlerinde en riskli günlere girildiği ve ölüm 
haberlerinin gelmesinin an meselesi olduğu bu kritik 
aşamada bile AKP, hadi bırakalım çözüm konusundaki siyasi 
sorumluluğunu, hükümet olarak, yaşam hakkının kutsallığı 

ve insani değerlerin korunması yükümlülüklerini dahi 
yerine getirmekten kaçınmakta ve adeta ölümlere davetiye 
çıkartmaktadır. Dahası, insanların ölüm sınırında gezindiği 
bu sorunda da hükümet, tıpkı başka toplumsal sorunlarda 
olduğu gibi “Ben ne dersem o olur” iktidar anlayışıyla hareket 
etmekte ve sağlıklı diyalog yolları kurmak yerine, sorunu siyasi 
bir manevra alanı olarak kullanmaktadır.

Özgürlük ve demokrasi alanını toplumsal yaşamın her alanında 
giderek daraltan AKP hükümeti, Kürt sorununda izlediği 
otoriter, baskıcı, tekleştirici yöntemlerle ve sürdürdüğü anti 
demokratik devlet anlayışı ile bugüne kadar yeterince ölüme, 
acıya ve gözyaşına neden olmuştur. Bugün taleplerini ifade 
etmek için açlık grevlerine başvuran mahpuslara karşı içinde 
bulunduğu duyarsızlık, aymazlık hali ise geçmişten hiçbir ders 
almadığını, sorunu çözmek yerine derinleştirme anlayışından 
vazgeçmediğini göstermektedir. Açlık grevlerinin bugün 
diyalog yöntemi ile çözülmesi, bugüne dek AKP hükümetinin 
askeri ve siyasi operasyonlarla derinleştirdiği Kürt sorununda 
da çözüme doğru atılacak önemli bir adım olacaktır.

Ülkenin temel sorunlarının çözümünde toplumsal konsensus 
aramayıp, tüm kesimlerin sorgusuz sualsiz, politikalarına 
biat etmesini isteyen AKP hükümeti, açlık grevleriyle ilgili 
yapılan önerilere, getirilen çözümlere, taleplere ve beklentilere 
gözünü, kulağını tamamen kapatmaktadır.

Bu nedenle, takiye yapmayı, gerçekleri saptırmayı mubah 
görmektedir. Başta “inkâr” ve “tecrit” politikaları olmak üzere 
dünün iktidar sahiplerine karşı getirdikleri bütün suçlamaları 
bugün kendileri yapmaktadır.

Tecrit ve izolasyon politikaları, egemenlerin iktidarını tesis 
etme amacıyla insani özellikleri köreltmek için uygulanan 
ve Türkiye’deki tüm muhalifleri bekleyen, insanlık dışı bir 
uygulamadır.

Açlık grevlerinin başlamasına neden olan siyasi ve insani 
talepleri diyaloglarla çözmek yerine, sorunu değil de, 
sorunu ifade eden insanları ölüme sürüklemesinin veya 
sürüklenmesine seyirci kalınmasının, ülkemizde onarılması 
imkânsız derin yaralar açacağına inanıyoruz.

Bu nedenlerle, açlık grevlerine seyirci kalmak, ölümlere seyirci 
kalmaktır.

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak hükümeti bu konuda 
sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz. Bir kez daha 
ifade ediyoruz, 

Bu Kez Ölüme Karşı Yaşam Kazansın!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB  

BU KEZ YAŞAM KAZANSIN
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, devam eden açlık grevlerine dikkat çekmek için 11 Kasım 2012 Pazar günü Türkiye’nin 
dört bir yanında kitlesel basın açıklamaları yaptı. 

Ankara’da Kolej Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi “Ölüm değil çözüm istiyoruz” sloganlarıyla Kızılay’a yürüdü. Örgütler 
adına ortak basın açıklamasını KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hüseyin Kaya okudu. 

BASIN AÇIKLAMALARI
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TBMM’den alelacele geçirilen ve ilgili kurumların, 
belediyelerin ve meslek örgütlerinin görüşleri alınmadan 
hazırlanan “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı”yla demokrasinin vazgeçilmez unsuru 
olan yerel yönetimlerin sayısı azaltılmakta, merkezi otorite 
daha da güçlendirilmektedir. 

Türkiye’de belediye sayısı 2000 yılında 3.228 düzeyindeyken, 
2009 yılı yerel seçimleri sonrasında, 2010 yılında Büyükşehir 
Yasası ve Belediye Yasası’nda yapılan değişikliklerle 
2.950’ye indirilmiştir. TBMM’den geçen son düzenlemeyle 
1591 belediye daha kapatılmakta, belediye sayısı 1.359’a 
indirilmektedir. Bu sayıya yeni kurulan ilçe belediyelerinin 
eklenmesiyle sayı 1.384 olmuştur. Bu durum AKP’nin 
iktidarda olduğu 10 yılda belediye sayısının yaklaşık % 60 
azalması anlamına gelmektedir.  

Demokratikleşme sağlanacağı, halkın katılımının arttırılması, 
mahalli idarelerin sürekli biçimde geliştirilmesi ve etkin 
hizmet üretme kapasitesine sahip hale getirildiği gerekçesi ile 
hazırlandığı iddia edilen “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun”la demokrasinin vazgeçilmez 
unsuru olan yerel yönetimlerden 29 il özel idaresinin, 1.591 
belde belediyesi ile 16.082 köyün tüzel kişiliği kaldırılmakta, 
büyükşehir sınırlarındaki beldeler mahalleleri ile, köyler 
ise mahalle olarak ilçe belediyelerine katılmakta, diğer 
illerde tüzel kişiliği sona erdirilen belde belediyeleri de 
köye dönüştürülmektedir. Yasa kapsamına alınan 13 il 
ile birlikte büyükşehir sayısı 29’a çıkmaktadır. Ülkemizin 
kamu idaresinde önemli değişimlere yol açan değişiklikler 
öngören düzenleme ile yerinden yönetim anlayışından 
vazgeçilmektedir. Kurulması öngörülen Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Merkezi bu durumu değiştirmemektedir. Aksine 
merkezi idarenin yerel üzerindeki kontrolünün artmasının 
bir aracıdır.

Düzenleme, Anayasa’ya ve Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’na aykırıdır. 

Öngörülen sistem ile yerel yönetimden vazgeçilmekte 
merkezi otorite güçlendirilmektedir.

Yerel yönetimler Anayasa’da il özel idaresi, belediye ve köy 
olarak sayılmaktadır. Kapatılan il özel idaresi yerine “Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon Merkezi” adı altında Anayasa’da 
yer verilmeyen yeni bir yapılanma öngörülmektedir.  

Belediyeler in kapat ı lması ,  köyler in mahal leye 
dönüştürülmesi yereli yok sayan, yerel yönetimleri 
kapatan ve etkisizleştiren, merkezileşmeyi yoğunlaştıran bir 
modeli öngörmektedir. Ölçeğin genişlemesi, demokrasinin 
gelişmesine değil, kontrol adına otoritenin artmasına yol 
açacaktır. Merkezi idarenin, yerel yönetime doğrudan 
müdahalesini olanaklı kılan bu yeni yapılanma ile 
merkezileşme güçlendirilmektedir. Yerel yatırımlara 
yönelik karar ve tercihlerin belirlenmesinde etkin rolü 
olan seçilmişlerin oluşturduğu il genel meclisleri yerine 
idarenin atanmışları geçecektir. Bu durum Anayasanın 
127. maddesinde yer verilen “yerinden yönetim” ilkesiyle 
bağdaşmamaktadır.

Cumhuriyet tarihinden daha da eski kuruluşa sahip 
belediyelerin de içinde bulunduğu yerel yönetimlerin, yeterli 
tartışma yapılmadan kapatılması, belde yaşayanlarına hiç 
söz hakkı verilmemesi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı’nın “yerel yönetimlerin sınırlarında, bir referandum 
yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan 
değişiklik yapılamaz” ilkesine açıkça aykırıdır. 

Söz konusu düzenleme, demokrasinin geliştirildiği 
iddialarının aksine yerel yönetim kültürünün silinmesi 
anlamını taşımaktadır. Yerel yönetim birimlerinin 
kapatılmasıyla belediye hizmetinin en yakın ilçe 
merkezinden karşılanacak olması hizmete erişimi ve 
kararlara katılımı neredeyse imkansız hale getirmektedir 
ve Anayasa’nın 127’nci maddesinde yer verilen “yerinden 
yönetim” ilkesi ile bağdaşmamaktadır. 

DEMOKRATİKLEŞME ADI ALTINDA 
DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZ UNSURU OLAN 

YEREL YÖNETİMLERDEN VE YERİNDEN YÖNETİM ANLAYIŞINDAN
VAZGEÇİLMİŞTİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Büyükşehir Belediyesi Kanunu değişikliği üzerine 12 Kasım 2012 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

BASIN AÇIKLAMALARI
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Ayrıca, il özel idaresi yerine yeni oluşturulan Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Merkezi ile merkezi idarenin sınırsız 
yetkisi bir kez daha genişletilmiştir. “Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Merkezi”ne “gerektiğinde” merkezi idarenin 
taşrada yapacağı yatırımların yapılması ile “görevini yerine 
getirmediği durumlarda” diğer kurumların yetkisinde olan 
görevleri de yapabilme görevi verilmiştir. 

Belediye Hizmetlerine Ulaşmak Daha Da Zorlaşacaktır

Büyükşehir Belediyesi sınırlarının 2004 yılında pergel ile 
genişletilmesi sonrasında büyükşehir sınırları “il geneli” 
olarak düzenlenen İstanbul ile Kocaeli illerinde 8 yıllık 
süreçte yaşanan deneyim göstermiştir ki, büyükşehir-ilçe 
arasında var olan mevcut yasal yetki ve güç dağılımı ile 
bu sistemde hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi olanaklı 
değildir.

Sınırsız kontrol tutkusu nedeniyle sadece yetki sınırını 
genişletme amacıyla yapılan bu düzenleme; belediye 
sınırlarına uzak yerlerde yaşayanların hizmet almasını 
zorlaştırarak bazı kesimlere ulaştırılmasını neredeyse 
imkânsızlaştırırken, bir yandan da su, kanalizasyon gibi 
hayati önemde olan hizmetler pahalılaşacaktır. Önceki 
deneyimlerde açıkça görüldüğü üzere daha önce mahalleye 
dönüştürülen yerlerde yaşayanlar açısından yoksullaşma 
artmıştır.

Mevcut yetki ve güç dağıtımı ile sınırların genişlemesi, 
belediye hizmetleri açısından hizmetin de genişlemesi 
ve yaygınlaşması anlamına gelmemektedir. İlçeler göz 
önüne alınarak oluşturulan yeni belediyeler ile birlikte, 
belediyelerin mekânsal dağılımında da dengesizliğin 
büyümesine yol açacaktır. Özellikle dağınık olarak yer 
alan ve mahalleye dönüşmesi öngörülen köylere hizmet 
götürülmesinde önemli aksaklıkların çıkması kaçınılmazdır.

Yerleşmelerin tarihiyle, kültürüyle bağdaşmayan, tepeden 
inme kararlarla ilçelerin, belediyelerin parçalanması, 
ortadan kaldırılması orada yaşayanların aidiyet duygusu 
yok edilerek kendi tarihlerinden ve kültürlerinden 
uzaklaştırılmasını amaçlamaktadır. 

Belediyelerin teknik hizmet götürme kapasitesinin yetersiz 
olduğu bilinmektedir. Bu düzenlemeyle hâlihazırda yeterli 
hizmet veremeyen belediyelerin az sayıda personel ile 
genişleyen bir coğrafyaya hizmet götürmesi mümkün 
görülmemektedir.

Yeni Bir İmar Affını Öngörmektedir

Yasada yapılan düzenlemeyle köy tüzel kişiliği ortadan 
kaldırılan ve mahalleye dönüşen yerleşmelerdeki önemli bir 
bölümü kaçak yapı niteliğinde olan mevcut yapıların ruhsatlı 
sayılması bazı koşullara bağlanmış olsa dahi, bugüne kadarki 
uygulamaların bize gösterdiği bunun bir genel af niteliğine 
dönüşme riski taşıdığı yönündedir.

Afet ve risk maskesiyle tüm ülke topraklarını hiçbir kurala 
ve koşula bağlı olmaksızın ranta açan “Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”un kabulü 
üzerinden daha 1 yıl geçmeden, Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu’nda yapılan değişiklikle kaçak yapılmış yapıların 
ruhsata bağlanmak istenmesi, AKP Hükümeti’nin 
samimiyetsizliğini bir kez daha göstermiştir. Bu tasarı 
planlama ve yapılaşma politikalarında 1940’lı yıllardan beri 
sürdürülen ikiyüzlü yaklaşımın son örneğini oluşturmuştur.

Yoksulluğun artmasına yol açacaktır.

Yasa ile köylü kendi yaşam alanı üzerindeki tüm yönetim 
haklarını kaybetmiştir. Artık köy alanları belediyeler için yeni 
yatırım alanı haline getirilerek rantın tamamı belediyelere 
aktarılmaktadır. Bu, aynı zamanda zaten çok azalan tarımsal 
faaliyetlerin de ortadan kalkmasına yol açacaktır. Ayrıca 
köylüler ücretsiz eriştiği altyapı hizmetleri için bedel ödemek 
zorunda bırakılmaktadır. Bu durum tarım ve hayvancılıkla 
geçinen dar gelirli köylüleri daha da yoksullaşacaktır.  

Köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması ile orman köylerinin 
kentsel ranta açılması kolaylaştırılmış, yabancılara toprak 
satışının önü açılmıştır. 

TMMOB, Cumhurbaşkanını yasayı veto etmeye çağırıyor: 

“Demokrasi yaygınlaştırılıyor” gerekçesiyle, meslek 
örgütlerini, bilim insanlarını görmezden gelerek hazırlanan, 
Anayasa’ya ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na 
aykırı olan, ülke kamu idare sistemine darbe vuran, köy 
tüzel kişiliklerinin kaldırılması ile orman köylerinin kentsel 
ranta açılmasını kolaylaştıran, yabancılara toprak satışının 
önü açan, bir kez daha ülkemizin doğal zenginliklerinin 
onarılamayacak biçimde zarar görmesine, talanına yol açacak 
bu kanunu TBMM’ye geri gönderiniz.

Mehmet Soğancı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TTB, TMMOB, TBB ÇANAKKALE'DEN 
KAZDAĞLARI'NDAN SESLENİYOR...

Bizler Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 
Türkiye Barolar Birliği(TBB) Yönetim Kurulu temsilcileri ve 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri olarak, 
Çanakkale ili ve Kazdağları yöresinin binlerce yıllık tarihi, 
doğal ve yaşam kokan güzelliklerini yine binlerce yıl sonra, 
bu bölgede yaşayacak olan yurttaşlara taşıyabilmek amacıyla 
yürütülen mücadeleye destek vermek için buradayız. 

Bizler yaşamı savunmak, yaşama hakkımıza sahip çıkmak 
üzere Kazdağları'ndayız, Çanakkale'deyiz. Yöre halkının sesini 
büyütmek için buradayız.

Çanakkale ilinin ve Kazdağları bölgesinin eşsiz coğrafyası 
ve zenginliklerinin, bizden sonraki nesillere bozulmadan 
aktarılabilmesi, yüreği olan herkesin görev sayacağı bir 
durumdur. Mesleki duyarlılığımız ve insani yönümüz, 
dünyada ender olarak bulunan bu bölgenin korunması ve 
yaşatılması için bize görev yüklemektedir. 

Yaklaşık 10 yıldır bölgede sürdürülen maden arama 
faaliyetlerini hem bireyler olarak hem de meslek örgütleri 
olarak endişe ile yakından takip ediyoruz. Ancak, bugün 
Çanakkale'de gelinen nokta, ülkemiz ve gelecek nesiller adına 
bizi daha da büyük bir endişe içine sevk etmektedir. Arama 
faaliyetlerinin sona ermek üzere olması, bu arada bölgede 
binlerce sondajın yapılmış olması, hatta sondajlar sonunda 
pırıl pırıl suları olan bazı köylerin artık damacana suyu içer 
hale gelmesi ve daha ilk sondajlarda bu durumun yaşanması 
bu bölgede yer altı su rezervinin karşı karşıya olduğu tehlikeyi 
gözler önüne sermektedir. 

Ayrıca, madencilik şirketlerinin, ruhsat sahalarının genişliği, 
şirketlerin kapasite artırımı istekleri, arama faaliyetlerin bu 
seviyede kalmayacağını göstermektedir. Çanakkale ili sınırları 
içinde, 6 maden işletmesi için ÇED süreçleri tamamlanmıştır. 
Bunlardan birisinin kapalı, diğerlerinin açık maden işletmesi 
olması planlanmaktadır. Bunlardan ikisi için ise, kapasite 
artırımı ve zenginleştirme tesisi başvurusu yapılmıştır. 

Çanakkale ili, Kazdağı yöresi, Biga Yarımadası, Güney 
Marmara bölgesi tarihi, mitolojik, sosyal, kültürel, jeolojik, 
ekolojik birçok zenginlik, çeşitlilik ve değişkenlikleri 
barındıran nadir bölgelerimizden birisidir.  Bölge bereketli 
toprakları, sulak alanları, yer üstü ve yer altı zenginlikleri, 
uygun iklim koşullarından dolayı binlerce yıl boyunca 
insanlığın yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Kazdağı, 
doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından oldukça zengin 
bir potansiyele sahiptir. Bu değerler Kazdağı kütlesinin 
tümüne dağılmış durumdadır. Kazdağı, yerüstü ve yeraltı 
su rezervleriyle, sıcak ve soğuk su kaynaklarıyla, Biga 
Yarımadası'nın hayat kaynağıdır. Kazdağı, doğal bitki örtüsü 
olan ormanları, endemik türleri, gen kaynakları ve koruma 
alanları ile bölgenin yaşam kaynağıdır. Dünyamızın en 
önemli ekosistemlerinden birisidir. Kazdağı, tarihsel, kültürel, 
ekolojik ve toplumsal mirasımızdır. Tarım, bölgedeki temel 
ekonomik etkinliktir. Karasal habitatların başında ormanlar 
gelmektedir. Çanakkale ilinin il yüz ölçümünün yarısından 
fazlası ormanlarla kaplıdır. 

Tarihi, doğası, temiz havası ve suyu ile anılan bu bölge altın 
madenciliği girişimleri durdurulmaz ise sadece madencilikle 
anılır olacaktır. Tıpkı Bergama, Balya, Kışladağı gibi kirlilikle 
anılır olacaktır. Tıpkı Dilovası gibi, tıpkı Ergene havzası gibi 
anılacaktır. 

TMMOB, TTB, TBB KAZDAĞLARI 

İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk 
Tabipler Birliği (TTB) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB), 
Çanakkale Kazdağları için bir araya geldi. Kazdağları’nda 
yürütülen metalik madencilik faaliyetlerinin çevreye vereceği 
zarar, ekolojik ve sosyal yıkımlara dikkat çekmek için bölgeye 
giden meslek örgütlerinin yöneticileri 18 Kasım 2012 
tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek Siyasal İktidarı 
ve yetkilileri bölgedeki tüm arama, işletme faaliyetlerini 
durdurmaya ve ruhsatları iptal etmeye çağırdılar.

Yöre halkının da büyük destek verdiği toplantıya, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB 
Çanakkale İKK Sekreteri Tolga Satar, TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir Aktan, TTB Genel Sekreteri 
Bayazıt İlhan, TBB Genel Sekreteri Cengiz Tuğral‘ın yanı sıra milletvekileri ve kitle örgütü temsilcileri de katıldı.  Basın 
toplantısında örgütler adına ortak metni TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir Aktan okudu.
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Kazdağı ve yöresinde, Biga Yarımadası'nda yaklaşık iki 
milyon insanın içme suyunu sağlayan kaynakları, sulama 
göletleri, Karamenderes ve Kocabaş çayının suladığı topraklar 
üzerinden tüm tarımsal ürünleri olumsuz etkileyecek 
olan, madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak uluslararası 
altın şirketlerinin ve yerli ortaklarının yürütmekte olduğu 
çalışmalar bugün tehlikeli bir noktaya ulaşmıştır. 

Şimdilik planlanan 6 (altı) adet metalik maden işletmesinin her 
birinde milyonlarca tonluk toprak ve kaya çıkarılacak, bunlar 
öğütülecek ve siyanürle işlenerek altına dönüştürülecektir. Bu 
işlem sırasında yine milyarlarca metreküp su kullanılacaktır. 
Devasa çukurlar açılacak, yüzlerce metre yükseklikte pasa 
ve liç yığınları bırakılacak, çevreye kaya tozu, silis tozu, ağır 
metalli tozlar yayılacak, önlem de alınsa bu yığınlardan 
doğaya asitli sular yayılacaktır. Kirletilen yer altı suları ile 
birlikte, bölgenin suyu tüketilecek hatta başka havzalarda 
yapılacak barajlarla bölgeye su taşınacaktır. Milyar tona 
yaklaşan kaya kazılacak ve coğrafya değiştirilecektir. 
Ormanlık alanlar ve bölgenin kendini besleyebilen tarım 
sistemi yok edilecektir. Çanakkale ve köyleri susuz kalacak ya 
da su kaynakları ağır metal zengini asidik sulara dönüşecektir. 
Tarım ve ormancılığın çökmesi ile yöre insanı bölgeyi terk 
etmek zorunda kalacaktır. Su ve toprak kirliliği, bu bölgeden 
beslenmek zorunda olan insanların kanser ya da başka kronik 
hastalıklara yakalanmasına neden olabilecektir. Bütün bu 
manzara, belki de bugünden öngörebildiğimiz sorunların 
sadece bir bölümüdür.

Emek ve doğa toplumun maddi zenginliğini oluşturur. 
Kapitalizm, emek gücünü iş gücü, doğayı da hammadde 
ve kaynak olarak ele alarak sermaye birikimini ve 
büyümesini gerçekleştirir. Kapitalizmin varoluşu ve kendini 
sürdürebilmesi; insanımızın piyasa koşullarında sefalete 
mahkûm edilmesiyle, çalışanların işsiz kalma korkusu altında 
her defasında daha düşük ücretle ve daha kötü yaşam 
koşullarını kabul ederek çalışmalarıyla, doğayı hammadde 
deposu ve kaynak olarak daha ucuza mal etme arayışı ile 
mümkündür. Sömürerek büyümeye devam eden sermaye 
doğanın kendi varlık koşullarını yenileyebilme olanaklarını 
ortadan kaldıracak şekilde tüketerek, insanoğlunun varlık 
koşullarını da zorlamaktadır.

Yaşanan değişimler küreselleşen kapitalist dünyanın doğayla 
ilişkilerine de yansımıştır. Onlara göre, ormanlar, balık 
alanları, meralar, yeraltı ve yerüstü sularının ortak kullanılan 
kaynaklar olmaları ve mülkiyet haklarının iyi tanımlanmamış 
olması nedeniyle piyasa düzgün çalışmamaktadır. Onlara 
göre doğal kaynakların korunması ve piyasanın düzgün 
çalışması için bu kaynakların ya özelleştirilmesi ya da bedelini 
ödeyerek kullanmaya razı olan insanların kullanımına 
açılması gerekmektedir. Bu görüşler doğrultusunda çevre 
alınır satılır bir meta olarak uluslararası ticaretin konusu 
haline getirilmiştir. Uluslararası sermayenin, geldiği ülkede 
üretimden pazarlamaya kadar mülkiyet edinme de dâhil 

olmak üzere hiçbir sınırlama ve denetimle karşılaşmaması 
için kuramsal ve kurumsal düzenlemeler tüm dünyada olduğu 
gibi pervasız bir şekilde ülkemizde de yapılmıştır, yapılmaya 
devam etmektedir. Bu düzenlemelerde çevre de ticaretin 
konusu haline getirilmiştir. Eğitim ve sağlık alanında olduğu 
gibi doğal kaynaklar ve çevreyle ilgili hizmetler de serbest 
piyasada alınır satılır mallar haline getirilmiştir.

Oysa; 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi'nin 25. maddesi; “yaşam hakkı” çerçevesinde 
'Sağlık Hakkı'na yer vermiştir. “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Sözleşmesi”nin 12. maddesi de sağlık hakkını 
tanımlarken, çevre sağlığını ve sanayi temizliğini her yönüyle 
ileriye götürme ve salgın hastalıkların, yöresel hastalıkların, 
mesleki hastalıkların ve diğer hastalıkların önlenmesinden 
bahsetmektedir. Anayasamız, herkesin sağlıklı ve dengeli 
bir çevrede yaşama hakkı olduğunu belirtirken, çevreyi 
geliştirme, çevre sağlığını koruma ve çev

re kirlenmesinin önlenmesini hem devlete hem de vatandaşa 
yerine getirilmesi zorunlu olan bir görev olarak vermektedir. 
Bu nedenle doğa ve insan yaşamı üzerinde olumsuz yönde risk 
oluşturabilecek bir faaliyete ekonomik değeri düşünülerek 
izin verilmesi Anayasamızın çevrenin korunması ile ilgili 
hükümlerine aykırıdır.

Ülkemizde altın madenciliği konusunda yaşanan Bergama 
tecrübesi birçok gerçeği gözler önüne sermiştir. Ancak on 
yıl önce yargı kararlarına rağmen Bergama'da sürdürülen 
yanlış bugün Çanakkale ili ve Kazdağları'nda da inatla devam 
etmektedir. 

Türk Tabipleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği ve Türkiye Barolar Birliği olarak bizler siyasal 
iktidarı ve yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz. 

Siyasal iktidara ve ilgililere sesleniyoruz: 

Gelin ilk ağaç kesilmeden, ilk kazma vurulmadan, ölüm 
çukurları açılmadan, toprağımız ve havamız bozulmadan, 
sularımız zehirlenmeden ve bölgemiz susuz kalmadan önce 
bir kez daha düşünün. Bölge hakkında yerel örgütlerimizin 
ve uzman meslektaşlarımızın hazırladığı onlarca raporu 
algılamaya çalışın. Yöre halkının haklı sesini duyun. 
Bölgedeki tüm arama, işletme faaliyetlerini durdurun, 
ruhsatları iptal edin. 

Meslek örgütleri olarak bizler, bu bölgede yürütülen 
direnişi saygıyla selamlıyor ve sonuna kadar destekliyoruz. 

Ve şunu söylüyoruz ki; ne vaat ederlerse etsinler bu 
güzellikleri görmeyerek yağmalayanları, buna izin verenler 
ya da görmezden gelenleri, bugün bizler, yarın gelecek 
kuşaklar asla hoş görmeyeceklerdir.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB: EMEKÇİLERİN BİRİKİMİ 
VE EMEĞİ ÜZERİNDE HÜKÜMETLERİN VE SERMAYENİN 
RANT SAĞLAYAMADIĞI BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ 
VE KURUMUNUN OLUŞTURULMASINI TALEP EDİYORUZ!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 3. Olağan Genel Kurulu öncesi 3 Aralık 2012 Pazartesi 
günü İstanbul Tabip Odası’nda bir basın açıklaması düzenledi. 

DİSK Genel Başkanı Erol Ekici, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Osman Öztürk’ün katıldığı basın toplantısında, emekçilerin özyönetimine bırakılan, 
emekçilerin birikimi ve emeği üzerinde hükümetlerin ve sermayenin rant sağlayamadığı bir sosyal güvenlik sistemi ve 
demokratik işleyişe sahip bir kurum oluşturulması için talepler dile getirildi. 

2006 yılında 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 
ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 
birleştirilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturulmuştur. AKP 
hükümetinin “eşitlik” adı altında sunduğu bu yapılanmanın 
ardından geçen 5 yıl içinde söz konusu eşitliğin sosyal devlet 
ilkesine uygunluk temelinde daha üst norm ve standartta 
eşitlemeyi değil, tüm sigortalıları “en az”da eşitleyen bir 
uygulama olduğu herkes tarafından açıkça görülmüştür. 

Bilindiği gibi Türkiye’de finansmanı ve fikri altyapısı 
emperyalizmin kurumları olan Dünya Bankası ve IMF’ye ait 
olan Sağlıkta Dönüşüm Projesi, 2003 yılında AKP hükümeti 
tarafından resmi olarak başlatıldı. Temeli özelleştirme ve 
piyasalaştırmaya dayanan ve AKP hükümetinin iktidara 
geçiş tarihi ile başlayan bu proje, 12 Eylül karanlığında 
yaklaşık 30 yıldır devam eden neoliberal düzeninin sağlık 
hizmetleri üzerindeki bir yansıması olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Halk için “yıkım”, AKP ve temsil ettiği 
sermaye çevresi için “reform” anlamına gelen bu dönüşüm 
süreci, sağlık alanındaki yatırımların kısılması, sağlık 
hizmetinin özelleştirilmesi, hastanelerin işletme mantığına 
göre çalıştırılması ve istihdam biçiminin de kuralsız, esnek, 
güvencesiz ve düşük ücretli yapıya uygun hale getirilmesine 
dayanmaktadır. 

Sosyal Güvenlik Sisteminde dönüşüm başlatılırken, Dünya 
Bankası raporları referans gösterilerek nüfusun yaşlanması 
sonucu sistemin tüm nüfusu koruyucu bir özellikten yoksun 
kaldığı ve sosyal güvenlik kurumlarının finansman açıklarının 
ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi gerekçe gösterilmişti. 
Oysaki Türkiye, dünya geneline kıyasla genç bir nüfusa sahip 
olmakla beraber işgücüne katılım oranı düşük, işsizliğin ve 
eksik istihdamın boyutlarının çok yüksek olduğu bir ülkedir. 
Yanlış tespitlere dayanan hükümetin gerekçelendirmesi 
sonucu geçen 5 yılda uygulamanın getirdiği sonuçlara 
bakacak olursak, çalışma çağındaki nüfusun istihdama 
katılamadığı, sağlık ve eğitim sorunlarının aşılması bir yana 
çığ gibi büyüdüğü görülmektedir. Dolayısı ile geçen süre 
zarfında, sosyal güvenliğe en çok ihtiyacı olan, gelir düzeyi 
görece düşük kesimlerin zorunlu sosyal güvenlik kapsamı 
dışına itildiği açıkça gözlenmektedir. 

Şüphesiz gerçek amacının sistemin maliyetinin halka 
yüklenmesi olan Sosyal güvenlik sistemindeki dönüşüme bir 
gerekçe de sosyal sigortalar ve genel sağlık harcamalarının 
bütçeye sözde yük getirdiği şeklindeydi. Ne var ki geçen 5 
yıla dönüp baktığımızda, finansman açıklarının giderek arttığı 
izlenmektedir. AKP hükümeti sağlık harcamalarındaki artışı 
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bir başarı öyküsü olarak kamuoyuna sunarken, bu harcamaların 
en büyük kalemlerinin ilaç şirketlerine, özel hastanelere, 
taşeron şirketlere yönelik yapıldığı ortadadır. Buralara aktarılan 
kaynak ihtiyacının yüklü faturası da yoksullara ve giderek 
yoksullaşan emekçilere çıkartılmakta, halk tarafından toplanan 
kaynaklar halka dönmemektedir. 

Özel sermaye birikimine sunulan kaynaklar ilaç endüstrisi ve 
özel hastanelerin kullanımına sunularak sağlık harcamalarını 
suni bir artışa itmekte fakat sağlığı tümüyle bir sosyal hak 
kullanımının dışına çıkarmaktadır. Koruyucu sağlık hizmetlerine 
ve halk sağlığına yönelik politikaların rafa kaldırıldığı “sağlıkta 
dönüşüm” sürecinde, sağlık harcamalarındaki artış, daha 
maliyetli olan tedavi edici sağlık hizmetlerine aktarılmakta, 
topluma dokunmayan bir “sağlık teknolojileri çöplüğü” 
yaratılmaktadır. 

5502 sayılı yasa ile Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında 
çatılar birleştirilirken, IMF ve DB direktifleri ve sermayenin 
ihtiyaçları gözetilmiş, kazanılmış haklar bir bir gasp edilmiştir. 
“Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında IMF talimatıyla 
yapılandırılan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, emekçilerin 
haklarını koruyup, çıkarlarını gözeten bir kurum olarak işlev 
görmediği, hükümetin tüm talimatlarını yerine getiren bir 
işleyişe sahip olduğu daha kuruluş yıllarından itibaren bellidir. 
Günümüze kadar uzanan süreçte milyonlarca vatandaş hâlâ 
sağlık güvencesinden mahrum, sosyal güvenlik sistemi altında 
sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaş ise yüklü 
faturalarla karşı karşıya. Alınan yüksek katkı payları ve özel 
hastanelere giden hastalara “ilave ücretlerin” dayatılması, 
parasız ve eşit bir sağlık hizmeti anlayışının AKP hükümetinin 
politikalarında yer almadığının kanıtıdır. 

Sosyal güvenlik sistemi bireylerin sosyal risklerle karşılaşmaları 
halinde ihtiyaç duyduğu gereksinimlerin kamusal bir hizmetle 
giderilmesidir. Bu sistem, düşük gelir gruplarının ihtiyaçlarını 
yüksek gelir grubundan sağlanan kaynaklarla karşılanmasını 
esas almalıdır. Ülkemizde yaşanan gelir adaletsizliğinin 
boyutları düşünüldüğünde, devletin sosyal devlet ilkesi ile 
“insan onuruna yakışır” bir hayatı sağlamasında önemli 
bir rolü olduğu unutulmamalıdır. Fakat 2006 yılında yeni 
yapılanmadan sonra görülmektedir ki, sosyal güvenlik 
sistemi tüm birikmiş sorunlarını büyüterek işlevsizleşmekte, 
piyasacı anlayışa terk edilmektedir. 

Sağlık hizmetlerinin finansmanında kullanılan Genel Sağlık 
Sigortası (GSS) uygulaması, özel muayenehane ve sözleşmeli 
personel esasına dayanan Aile Hekimliği ve hastanelerin bir 
ticarethaneye dönüştürülmesini hedefleyen Kamu Hastane 
Birlikleri bu dönüşümün piyasacı hamlelerinden sadece 
birkaçını oluşturmaktadır. 

Sosyal güvenlik sisteminde yapılmak istenen değişikliklerin 
bir diğer önemli hedefi de emekli maaşı bağlama oranlarının 
kademeli olarak düşürülmesidir. Daha önce SSK ve Bağ-Kur 

emeklileri çalışırken aldıkları maaşın % 65’ini almakta, Emekli 
Sandığı’na bağlı emeklilerde % 75’ini almaktaydı. Reform adı 
altında düzenlemeler ile bu oran tüm emekliler için yüzde 
50’ye düşürülmektedir. 

Ayrıca 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı 
kadınlar için 58 erkekler için 60 olmasına karşın AKP hükümeti, 
2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası kanunu ve 2035’ten itibaren kademeli 
artış ile birlikte 2048 yılında hem kadın hem de erkeklerin 
emeklilik yaşını 65’e çekmişti. Bu yıl Ağustos ayında Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in “Avrupa’da yok, 
hatta Afrika’da bile yok” dediği emeklilik yaşı, Türkiye’de 
mezarda emekliliğe doğru yönelmektedir. Fakat ne var ki, bu 
açıklamaları yapanlar, diğer ülkeleri referans gösterip yapılanları 
hasıraltı etmeye çalışanlar, o ülkelerdeki çalışma saatlerinden 
ve kişi başına düşen yıllık gelirden bahsetmemektedirler. Kamu 
emeklilik sisteminin işlevsizleştirilmesi ile yeni özel emeklilik 
sistemlerinin kurulması, kamusal emeklilik fonlarının bireysel 
emeklilik şirketleri aracılığıyla mali piyasalara devredilmesi, 
Dünya Bankası taleplerinin arasında olduğunu bilmekteyiz. 
Maaşlarda ve emeklilik yaşında yapılan tüm düzenlemeler ile 
birlikte, sistemin kaynaklarını topyekun küresel sermayeye 
sunulması da bu dönüşümün sonuçlarından biri olmaktadır. 

Sağlık alanında yaşanan dönüşüm sağlık hizmetini herkesin eşit 
erişebileceği kamusal bir hak olmaktan çıkarırken, bir yandan 
da sağlık emekçilerine de yüklü bir fatura çıkarmaktadır. 

Sağlıkta dönüşüm süreci ile hedeflenen yeni istihdam yapısına 
uyum, AKP hükümetinin Ulusal İstihdam Stratejisi ile tüm 
alanlara yönelik hedeflediği ucuz işgücü ordusuna paralel, 
kuralsız, güvencesiz, esnek istihdam biçimine dayanmaktadır. 
Tüm bu özellikleri taşıyan taşeron işçi çalıştırma, yasal mevzuat 
değişikliği ile sağlık alanında da yaygın bir hale getirilmiş, 
üniversite hastaneleri hariç, sağlık sektöründe kuralsızlık, 
güvencesizlik ve esnekliğin yanında asgari ücrete dayanan bu 
işçilerin sayısı bugün itibari ile 140.000’e yükselmiştir. Ayrıca 
IMF programları gölgesinde geçen 10 yıllık süreçte IMF’ye 
yeni kadro açılmamasına yönelik verilen taahhütler sözleşmeli 
çalışan sayısı arttırılmış, Doğu-Güneydoğu ve kırsal alanlara 
sürgüne tabi tutulan sağlık çalışanlarına sözleşmeli çalışma 
koşulları dayatılmıştır.

Beş yıl içinde Sosyal Güvenlik Reformu gölgesinde geçen 
süreç, halkın artan gelir kayıpları ve yoksun kaldığı kaliteli 
bir sağlık hizmeti ile tam bir yıkım altında geçmiştir. Şimdi 4 
Aralık 2012 tarihinde SGK Genel Kurulu 3. Olağan toplantısını 
gerçekleştirecektir. 

Bizler sürdürdüğümüz mücadelede, emekçilerin özyönetimine 
bırakılan, emekçilerin birikimi ve emeği üzerinde hükümetlerin, 
sermayenin rant sağlayamadığı bir sosyal güvenlik sistemi ve 
kurumunun oluşturulması talebimizin Genel Kurul vesilesiyle 
bir kez daha altını çizmek isteriz.
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YÖK’ÜN YÜKSEKÖĞRETİMİ YENİDEN YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI
ÜNİVERSİTEYE VE ÜNİVERSİTE BİLEŞENLERİNİN 

HAKLARINA SALDIRIDIR! 
BU SALDIRIYA GEÇİT VERMEYECEĞİZ!

EĞİTİM SEN, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin de aralarında yer aldığı emek-meslek örgütleri, demokratik kitle 
örgütleri ve siyasi partiler, YÖK’ün yükseköğretimi yeniden yapılandırma çalışmaları üzerine 11 Aralık 2012 tarihinde 
Mülkiyeliler Birliği’nde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya TMMOB’yi temsilen Genel Sekreter N. Hakan Genç 
katıldı.

12 Eylül ürünü olarak 6 Kasım 1981’de kurulan 
Yükseköğretim Kurulu, 31. Yılı biterken kaldırılması 
yönündeki toplumsal mutabakata rağmen varlığını 
sürdürmekte, hatta sahip olduğu merkezi iktidar 
“yeniden yapılandırma” çalışmalarıyla daha fazla 
güçlendirilmek istenmektedir. 

Yıllardır söylediğimiz gibi YÖK, otoriter, baskıcı yapısı 
ve zihniyetiyle tüm yükseköğretimi tahrip etmiş ve 
etmeye devam etmektedir. Bu nedenle YÖK, sadece 
bir üst kurul olarak değil, üniversitede resmi ideolojinin 
yeniden üretilmesini sağlayan, sermayenin çıkarı 
doğrultusunda yarattığı ilişkiler sisteminin bir toplamı 
olarak algılanmalıdır. Bu sistem, toplumla organik bağ 
kuramayan, toplumsal aidiyeti olmayan, yalnızlaşmış, 

iktidar ve güce tapınan, varlığı koşulsuz “uyum” 
sağlamak olan insanları yaratmayı hedeflemektedir. 

YÖK’ün “yeniden yapılandırma” adı altında yayımladığı 
ve üniversiteye yeni bir saldırı metni olan “yasa taslağı 
önerisi” de özünde bu merkeziyetçi yapıyı daha da 
güçlendirmeyi hedeflemektedir. Yaklaşık 30 yıldır, 
YÖK’ün kaldırılması ve üniversitelerin bilimsel özgürlük; 
eşitlikçi özgürlükçü demokratik özyönetim, kurumsal 
özerklik, kamusal finansman ve iş güvencesi temelinde, 
niteliği artırma amacıyla yeniden yapılandırılması 
üzerindeki toplumsal mutabakata rağmen, YÖK’ün 
yürüttüğü çalışmalarda bu taleplere yer verilmediği 
görülmektedir. Aksine AKP’nin otoriter, muhafazakar 
ve piyasacı yönelimi, çalışmaların temel dayanağı haline 
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getirilmiştir. Diğer taraftan, “yeniden yapılandırma 
çalışmalarıyla” yükseköğretim alanı, kapitalizmin 
dünya ölçeğinde etkinleşen işleyişine eklemlenmek 
istenmekte, kamusal kaynaklar sermayenin ihtiyaçlarını 
karşılamak üzerine seferber edilmektedir. Bu çalışmalar, 
sermayenin ve siyasal iktidarların denetimindeki YÖK 
düzeni tarafından zaten tahrip edilmiş üniversiteyi, 
yükseköğretimi yeniden yapılandırmak adı altında yok 
edecektir. YÖK’ün bu çalışmaları aslında çok manidardır. 
Çünkü, neresinden tutsak elimizde kalan yükseköğretim 
sisteminde yıllar içerisinde;

 • Yükseköğretim, alınır satılır bir hizmet haline 
getirilmiş, 

• Parası olanın ve olmayanın farklı niteliklerde bu hizmet 
alanından yararlanmasına neden olunmuş,

•Akademisyenler, devletin sınırlarını belirlediği ve ticari 
değeri olan bilgi üretmeye zorlanmış,

• Üniversiteler birer ticarethane, öğrenciler de müşteri 
olarak görülmüş,

• Niteliği değil; rekabeti, kaliteyi, esnek ve güvencesiz 
istihdamı hedefleyen “işletmeci” uygulamalar yürürlüğe 
koyulmuştur.

Üstelik bu uygulamalar, bizzat YÖK eliyle hayata 
geçirilmiştir. Bugün ise YÖK’ün bu zamana kadar 
oynadığı işlev unutturulmaya çalışılarak, “demokratlık” 
kisvesi altında yeni bir süreç işletilmek istenmektedir. 
Eleştiriler ve talepler dile getirildiğinde manidar bir 
sessizliğe bürünerek bu eleştiri ve talepleri adeta bir 
kara delik gibi yutan kurumun, 30 yıldır yukarıdaki 
süreci bizzat yöneten YÖK olması, aslında her şeyi 
özetlemektedir. Bilinmelidir ki, YÖK’ün yapılandırma 
çalışmaları eğitim hakkını, akademik ve bilimsel 
özgürlükleri, üniversitelerin özerkliklerini, bilginin 
paylaşılabilir olmasını ortadan kaldıracak düzenlemelerin 
son adımı olacaktır. Dolayısıyla bu çalışmalar taşıdığı 
amaç ve hedef gereği, 12 Eylül cuntacılarının açtığı 
yoldan ilerlemekte ve yükseköğretim hizmeti alanına 
bütünlüklü bir saldırıyı kendisine görev edinmektedir. 
Bu nedenle;

Kamusal hizmet olarak eğitim ve bilimi savunduğumuzdan, 
tamamen kar amaçlı çalışacak olan özel yükseköğretim 

kurumlarını, öğrencilerin müşterileştirilmesini ve 
paylaşılması gereken bilginin satılmasını kabul etmiyoruz!

Bilginin paylaşılmasını esas aldığımızdan dolayı, bilginin 
alınır satılır bir ürün olarak görülmesini kabul etmiyoruz!

Demokratik özyönetimi savunduğumuzdan, sermayenin 
ve siyasal iktidarın üniversite yönetiminde daha da 
belirleyici olmasının yolunu açacak olan “üniversite 
konseyleri”ni kabul etmiyoruz!

Eleştirel düşüncenin, bilimsel ve akademik özgürlüklerin 
önünde işsiz kalma bir tehdit unsuru haline getirilmişken, 
Türkiye’nin dört yanında araştırma görevlilerinin işine 
son verilirken, araştırma görevlilerinden idari personele, 
öğretim görevlilerinden öğretim üyelerine kadar iş 
güvencesini ortadan kaldıracak hiçbir düzenlemeyi 
kabul etmiyoruz!

Performans kriterlerinin daha fazla kar için olduğunu 
bildiğimizden, üretilen eğitim hizmetinin ve bilimin 
niteliğini daha da düşürecek olan performans sistemi 
uygulamasını kabul etmiyoruz!

Bizler, aşağıda imzası bulunan örgütler olarak, bir 
gerçeğin altını çizmek istiyoruz:

• İş güvencesi yoksa akademik özgürlük,

• Üniversite bileşenleri yoksa demokratik özyönetim,

• Akademik özgürlük ve demokratik özyönetim yoksa 
kurumsal özerklik,

• Kurumsal özerklik yoksa özgür bilim ve eğitim,

• Özgür bilim ve eğitim yoksa özgür düşünce,

• Tüm bunlar yoksa üniversite YOKTUR.

Bizler, yükseköğretim de dahil eğitimi temel bir hak 
olarak kabul etmekte; insan, toplum ve doğa yararına; 
parasız, bilimsel, anadilinde, nitelikli, özgürleştirici 
eğitimi; üniversitelerin kurumsal özerkliğini, akademik 
özgürlükleri, tüm bileşenlerin katılımıyla demokratik 
eşitlikçi özyönetimi savunmakta, etnik ve cinsiyete 
dayalı vb. her türlü ayrımcılığı reddetmekteyiz. Bu 
nedenle, yükseköğretimin 4+4+4’ü olan “yeniden 
yapılandırma çalışmalarına” karşı, güçlü bir muhalefeti 
örgütlemek, üniversiteleri birer direniş mekânları haline 
getirmek için tüm gücümüzle hareket edeceğiz.

•EĞİTİM SEN •KESK •DİSK •TMMOB •TTB
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CUMHURİYET SAVCILARINA CEZA KOVUŞTURMASI YAPMAK ÜZERE
AÇIK ÇAĞRIMIZDIR! 

BAKANLIK, HUKUK DEVLETİ İLKESİ VE ANAYASA’YA AYKIRI OLARAK 
TMMOB’YE BAĞLI ODALARI VE BELEDİYELERİ TEHDİT EDİYOR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Oda ve Belediye yöneticilerini 
açıkça tehdit ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı normal zamanların hukuk 
normlarından muaf bir biçimde olağanüstü hal rejiminin bakiyesi 
KHK ile –seçim öncesi, parlamento görevde iken- kuruldu. Bu 
Bakanlık, KHK ile tüm ülke toprağı üzerinde tek söz sahibi 
olduğunu ilan etti. Sonra da Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Yasa ile “dönüşüm” adı altında 
yıkım yetkisi aldı. Şimdi ise tek taraflı ilan ettiği yetkilerin 
üzerinden meslek odalarının yetkilerini yok eden yönetmelikler 
ve genelgeler yayımlamaya başladı. Bu da yetmemiş olmalı ki, 
posta dağıtım yoluyla suç isnadında bulunma görevi üstlendi. 

Bakanlık, önce 3 Nisan 2012 tarihinde Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde değişiklik 
hükümlerini yayımlanarak yürürlüğe koydu, ardından 14 Nisan 
2012 tarihinde yine aynı yönetmeliklerde değişiklik yaptı. Bu 
yönetmeliklerle, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nce fenni 
mesullerden istenen “sicil durum belgesi” ile “oda kayıt belgesi”ni 
taahhütname biçimine dönüştürdü. Aynı şekilde, Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliği’nce yapı denetim elemanlarından istenen 
“sicil durum belgesi”ni de “taahhütname” biçimine dönüştürüp 
üye beyanını yeterli görerek denetimleri ortadan kaldırdı.

Yapı Denetimi Uygulama ve Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği’nde 3 Nisan ve 14 Nisan 2012 tarihinde yapılan 
değişikliklerin uygulanması aşamasında dikkat edilecek hususları 
düzenleyen 2012/12 nolu Bakanlık genelgesiyle de “mühendis 
ve mimarların odalarına denetim yaptırmaları yasaklanmış, üye 
kayıt belgesi ve sicil durum belgesi sunan meslek mensuplarının 
projelerinin alınmaması, alınır ise hem belediye hem de oda 
yöneticileri hakkında doğrudan yargı yoluna başvurulması” 
İçişleri Bakanlığı’na, 81 ilin valiliklerine ve büyükşehir belediye 
başkanlıklarına dağıtımı yapılarak bildirilmiştir.

Meslek odaları yöneticileri hakkında yargıya başvurma 
bildirimi yöneticilere açık tehdittir. Ancak bu tehdit “niçin 
yapılmaktadır?”, asıl korkutucu ve ürkütücü yan budur. Bakanlık 
açıkça, meslek mensuplarına, “Meslek odanızca konulan 
kurallara uymayın, yalnızca üye kaydınızı yaptırın ve bir daha 
odanıza uğramayın. Hatta sunacağınız hizmetlerde üye kayıt, 
sicil durum belgesi ya da büro tescil belgesi de almanıza gerek 
yok, biz sizin tek taraflı taahhütte bulunmanızı yeterli buluyoruz” 
demektedir. İnsanların tüm yaşamında gıdadan yapıya, tekstilden 
soluduğumuz havaya kadar mühendislik ve mimarlık hizmeti 
yer alırken mühendislik ve mimarlık hizmetinin denetim dışına 
itilmesinin gerekçesi kamu yararına olabilir mi? Bakanlık 
Odaları tehdit etmektedir ancak asıl tehdit topluma yöneliktir. 
Denetimsiz sunulan hizmetin toplum açısından sonuçları 
ağır olacaktır.

Bakanlık aynı zamanda Anayasa’yı da tanımamaktadır. Bakanlığın 
tüzelkişiliği olmamasına karşın meslek odalarının tüzelkişiliği 
Anayasa’da tanımlanmıştır. Anayasal kuruluş olan TMMOB 
ve bağlı odaların, anayasal görevlerini yapmalarından dolayı 
merkezi idare tarafından tehdit edilmesinin dünyada başka 
bir örneğine rastlamak olanaklı değildir. 
Anayasa’nın 135. maddesinde “Kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup 
olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak 
gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve 
halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak 
üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla 
kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen 
usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu 
tüzelkişilikleridir.” biçiminde tanımlanan meslek kuruluşları 
görevlerini nasıl yerine getireceklerdir? Meslek odasıyla fiilen ve 
hukuken bağları kesilmiş, meslek mensubunun meslek disiplini 
nasıl sağlanacaktır?
Normal işleyen bir demokratik hukuk devletinde her kurum 
ve kuruluşun görevleri, sorumlulukları belirlenmiştir ve herkes 
kendi görev alanında Anayasa ve yasaların vermiş olduğu yetki 
ve sorumlulukları yerine getirir. Meslek odası ile meslek mensubu 
arasındaki ilişki de Anayasa ile tariflenmiş, özel yasa ile de bu 
kurallar düzenlenmiştir. Bakanlık, bu kurallara aykırı olarak 
yayımladığı genelgelerde meslek odalarına “Meslek mensubunu 
denetleme” demektedir. Oysa meslek mensubunu denetlemeden 
Anayasa’da belirlenmiş olan görevleri ifa etmenin olanağı ve yasal 
karşılığı bulunmamaktadır.
Bakanlık, yargı kararlarını tanımamaktadır. Meslek mensuplarının 
uyacakları kurallar, TMMOB Yasası kapsamında, TMMOB 
ve oda genel kurullarında tartışılmış, karara bağlanmış ve 
yönetmelik olarak yayımlanmıştır. Şu an yürürlükte olan meslek 
kurallarını düzenleyen tüm yönetmelikler yargı denetiminden 
geçmiş ve hukuka uygun bulunmuştur. Bakanlık ise yargı 
tarafından hukuka uygun bulunan yönetmeliklere uymama 
çağrısı yapmaktadır. İçişleri Bakanlığı, valilikler ve belediyelerden 
hukuka uygun proje sunanların projelerinin alınmamasını, alınır 
ise belediye görevlileri ve oda yöneticileri hakkında yargı yoluna 
gidilerek işlem yapılmasını istemektedir. Bu istem, hukuksuzluğa, 
yargı kararlarını ihlale ve kuralsızlığa davet olup, anayasal suç 
oluşturmaktadır.
Artık yeter diyoruz! Cumhuriyet Savcılarını, açıkça Anayasa 
ve yasalara uymama çağrısı yapan Bakan ve bürokratları 
hakkında soruşturma açmaları için göreve çağırıyoruz.

Mehmet Soğancı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
14 Aralık 2012
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OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER DE SATILDI

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, otoyol ve köprülerin özelleştirilmesi üzerine 20 Aralık 2012 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı. 

2003 yılında özelleştirme kapsamına alınan otoyollar ve 
köprüler, düne kadar kamunun varlığı iken bugün özel 
şirketlerin varlığı haline getirildi. Kamusal varlıklar yıllardır 
talana açılmış ve bu ülkenin tüm kamusal birikimleri heba 
edilmiştir. Toplum her özelleştirme işlemi ile hem toplumsal 
varlığını kaybetmekte hem de topyekun müşteri sıfatıyla 
satılmaktadır. İrademiz dışında yoldan suya, enerjiden 
yaşadığımız mekâna kadar satılmaktayız. 

Ulaşım, önemli bir kamu hizmeti ise, bu kamu hizmeti 
karşısında yolu kullanan veya kullanmayan yurttaştan 
dolaylı/dolaysız vergi de tahsil ediliyor ise bu alanda 
tekelleşmenin önünü açacak bir kararın alınmasında kamu 
yararı bulunmamaktadır. 

Ulaşımın teknik olarak işlevi, kişilerin ve eşyanın güvenli, 
hızlı, ekonomik, zamanında, konforlu ve çevreye en az zarar 
verecek şekilde yer değiştirmesidir. Ulaşım bir hizmettir. 
Üretiminin ve pazarlamasının aynı anda olması gereken, 
stoklama olanağı bulunmayan bir faaliyettir. Ülkedeki bütün 
etkinliklerin içinde ulaşım vardır.

Ulaşım sektöründe toplam maliyet içinde sabit maliyetin payı 
çok yüksektir. Bu nedenle, ulaşım sistemlerinin maliyetlerinin 
olabildiğince düşük olması istenir. Başka bir deyişle, ulaşım 
sistemlerinin maliyetlerinin mümkün olduğu kadar az yatırım 
maliyeti ile oluşturulması ve olabildiğince düşük maliyetle 
işletilmesi gerekir.

Özel sektörün tamamıyla hakim olduğu ekonomilerde 
bile ulaşıma kamunun müdahalesi vardır. Bu müdahale 
yatırım gereksinimini azaltmak veya ilerideki yıllara 
kaydırmak amacından başlar, ülkedeki toplam arazi kullanma 
kararlarının rasyonelleştirilmesinden ve ulaşım desteği ile 
endüstriyel üretimin maliyetlerinin azaltılmasına kadar 
çok geniş bir alanı kapsar. Bunlara ek olarak güvenlik de 
düşünüldüğünden maliyet altı taşımalara da izin verilmez.

Yolu kullananların giderleri, hatta en geniş anlamıyla 
yolu kullanmayanların da yoldan ötürü giderleri ulaşım 
ekonomisinde çok önemli yer tutmaktadır. Bir ulaşım 
altyapısından yararlanan kişinin bu alt yapının oluşturulması 
için harcanan giderlere aktif bir şekilde katılması artık 
kabul edilmiş bir gerçektir. Bugün Türkiye’de yolu kullanan 
ve kullanmayan tüketicilerden alınmakta olan kalemleri; 
akaryakıttan alınan vergiler, ithalattan ve satıştan alınan 
vergiler ve harçlar, verilen belgelerin karşılığında alınan 
harçlar, lastik ve yağdan alınan vergiler ve harçlar, yollardan 
ve köprülerden alınan geçiş ücretleri, yolu kullanmayanlardan 
alınan vergiler ve harçlar şeklinde sıralamak mümkündür.

Yukarıda sunulan vergi ve harçlar, altyapının yapım ve 
bakımında ortaya çıkan giderleri karşılamak için devlet 

tarafından tahsil edilmektedir. Özelleştirmeye konu 
köprü ve otoyolların yapımı için toplum çok büyük sabit 
yatırım yapmıştır. Kamulaştırma bedelleri de düşünülürse 
topluma büyük maliyetinin olduğu görülmektedir. Toplum 
tarafından yapılmış bir yatırımın, gelirinin özel sektöre 
verilmesi sosyal hukuk devletinde kabul edilemeyecek 
bir durumdur. 

Bu satış sonucu toplumu, dolayısıyla devleti başlıca iki 
tehlike beklemektedir. Kamu maliyetini azaltmak, verimliliği 
yükseltmek adına yola çıkan hükümetin almış olduğu karar, 
özellikle alternatif köprü ve otoyol olmadığından rekabet 
ortamı olmayacak ve tekel yaratacaktır. Diğeri ise otoyolların 
bakım giderinden kurtulmak adına kamuya daha fazla maliyet 
yüklenecektir. Şöyle ki; otoyol ve köprülerden geçiş ücretinin 
toplanması özel sektöre bırakıldığında; 

Kamu, yolları ve köprüleri kullanandan halen alınmakta 
olan miktara tamamen eşit bir bedeli işleticiden isteyecektir. 
Bu durumda işletici yolu kullananlardan mevcut tarifeye 
kendi gereksinimini ve karını ekleyerek saptayacağı miktarı 
toplayacaktır. Eğer bakım giderleri de işleticiye ait olacak 
ise istenecek miktar çok büyük olacaktır. Yolu kullananların 
büyük bir bölümü bu gidere katlanamayacak ve otoyollara 
paralel olan bedava devlet yollarına, İstanbul’da ise eskiden 
olduğu gibi feribotlara yönelecektir. Bu yönelme kapasite 
kullanımını artıracağından devlet, kendi yollarına kapasite 
artırıcı yatırımlar yapmak zorunda kalacaktır. 

Devlet harcamalarını azaltmak adına yola çıkan hükümet, 
devlete yeni yatırımlar yapmak zorunluluğunu doğuracak 
bir karar almıştır. Böyle bir tehlikeyi, kararı alan kurulun 
görmemesi olanaklı olmasa gerek.

Köprüler, eser niteliğinde olduğundan özelleştirilemez, 
kaldı ki, Özelleştirme Kanunu’nda da özelleştirilecek kamu 
varlıkları arasında sayılmamıştır. İstanbul’daki köprülerin 
karlılığını göz önüne aldığımızda, satışta özel şirketlerin 
yararının kamu yararının önüne geçtiğini görmekteyiz.

Yatırımı toplum tarafından yapılmış, özel sektörden yatırım 
maliyet bedelinin asla alınamayacağı bir özelleştirmenin 
kamuya yeni yatırımları zorunlu kılması karşısında, “Bu kâra 
görünür şirketler dışında kimler ortaktır?” sorusu haklı 
olarak ortada durmaktadır. 

Ormanımızın, meralarımızın, kıyılarımızın, suyumuzun, 
yolumuzun satıldığı ülkede çocuklarımız neye sahip çıkacak? 
Ülke ile nasıl duygudaşlık kurduracağız? 

Bu ülke kimin?  Özel mülk gibi satılmaktadır!

Mehmet Soğancı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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18 Aralık Salı günü ODTÜ’de yaşanan polis saldırısı ve 
ardından 21 Aralık Cuma sabahı üniversitelilere yönelik 
gerçekleşen ve bir cadı avını andıran operasyonlar, ülkemizin 
demokrasi ile alakası olmayan baskıcı ve otoriter bir anlayışla 
yönetildiğini bir kez daha göstermiştir.

Bu ülkeyi “ileri demokrasi” ile yönettiğini iddia eden 
Başbakan, Göktürk-2 uydusunun uzaya fırlatılma törenine 
katılmak için 3600 polis, 20 zırhlı araç ve 8 TOMA 
eşliğinde ODTÜ’ye girmiştir. Sadece bu tablo dahi ülkemizin 
demokrasi ve özgürlükler konusunda hangi noktalara 
geldiğini göstermeye fazlasıyla yetmektedir. Başbakan, 
polisin ve şiddetin esamesinin dahi okunmaması gereken 
üniversiteye yani bilim yuvasına devasa bir ordu ile savaşa 
gidercesine girmiş, bir öğrencinin başından gaz bombası ile 
yaralanarak yoğun bakıma alınmasına değin uzanan bir şiddet 
ortamının oluşmasını sağlamıştır. Ayrıca, yaşanan saldırıda 
birçok öğrenci yaralanmış, öğretim görevlileri ve çalışanlar 
da gaz, cop ve tazyikli sudan dolayı zarar görmüştür.

ODTÜ, öğretim görevlilerinden öğrencilerine ve çalışanlarına 
kadar tüm bileşenleri ile yaşanan bu zorbalığa karşı tek vücut 
halinde tutum almış ve “Şiddet Varsa Polis Varsa Ders Yok!” 
diyerek bir günlük boykot yapmış, demokratik tepkisini 
göstermiştir. ODTÜ’nün, öğrencisine ve üniversitesine 
topyekun sahip çıkan bu onurlu duruşu ve direnişi, tarihte 

demokrasi ve özgürlük adına atılan adımlar sayfasında 
şimdiden yerini almıştır. Aynen Comer’in arabasının 
yakılması gibi.. Aynen “Hasan Tan ODTÜ’ye Rektör olamaz” 
direnişi gibi.

AKP iktidarı ise yaşanan saldırının sorumluları hakkında 
gerekli işlemleri başlatmak, ODTÜ’den ve kamuoyundan 
özür dilemek yerine öğrencilerin evlerine operasyon 
düzenlemiş ve gün içinde ondan fazla öğrenciyi gözaltına 
aldırmıştır. Yandaş basın tarafından “terör örgütü operasyonu” 
olarak servis edilen ve hangi okuldan daha kaç öğrencinin 
alınacağını da içeren haberlerin yayınlanması bir “tezgah” 
kurulduğunu da açıklamaya yetmiştir.

Ülke tarihine kara bir leke olarak geçecek olan polis saldırısını 
ve ardından öğrencilerin  “terörist” yaftası ile avlanırcasına 
evlerinden toplanmasını, gözaltına alınmalarını şiddetle 
kınıyoruz. Gözaltına alınan öğrenciler derhal serbest 
bırakılmalıdır. 

TMMOB, arkadaşına, okuluna, ODTÜ’ye ve ülkesine sahip 
çıkan üniversitelilerin yanındadır.

TMMOB, ODTÜ’nün ve ODTÜ’lülerin yanındadır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB, ODTÜ’NÜN VE ODTÜ’LÜLERİN YANINDADIR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, ODTÜ’de yaşanan olaylara ilişkin 21 Aralık 2012 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı.

TMMOB’DEN ODTÜ’YE DESTEK

 TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, ODTÜ’ye 
destek için 26 Aralık 2012 tarihinde MM25 amfisinde 
ODTÜ’lü öğrencilerle bir araya geldi. 

ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü öğrencisi 
Göksu Cengiz’in, TMMOB öğrenci örgütlülüğü 
ve ODTÜ’de süren mücadeleyle ilgili sunumu ile 
başlayan etkinlikte, sırasıyla TMMOB Ankara 
İKK Sekreteri Bülent Tatlı, Makina Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ercüment Ş. 
Çervatoğlu, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı 
Ali Hakkan, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şube Başkanı Selim Tulumtaş ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı kürsüye gelerek 
ODTÜ’nün ve ODTÜ’lülerin mücadelesinin yanında 
olduklarını ifade ettiler. 
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DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İÇİN
KATLİAMLARLA YÜZLEŞİLMELİ,

MARAŞ DOSYASI YENİDEN AÇILARAK 
GERÇEK SORUMLULAR YARGILANMALIDIR!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB Maraş katliamının yıldönümü nedeniyle 21 Aralık 
2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

•	 Geçmişte yaşanan acılar kapatılarak, unutturmaya 
çalışılarak ve insanlık suçlarının protesto edilmesi 
engellenerek “toplumsal barış” sağlanamaz!

Türkiye siyasi tarihi kitlesel kıyım ve katliamlarla 
doludur. 1978 yılında Kahramanmaraş’ta yaşananlar, 
tıpkı Çorum’da, Sivas’ta, Malatya’da devlet destekli ırkçı/
gerici saldırılar ve bizzat “devlet” tarafından yönlendirilen 
1 Mayıs 77 Taksim, Gazi ve Ümraniye mahalleleri 
ve son olarak da Roboski’de yaşananlar gibi, yakın 
tarihimizin en korkunç katliamlarından biridir. Mezhep 
ayrılığı körüklenerek başlatılan ve günlerce süren Maraş 
Katliamı’nda ‘resmi’ rakamlara göre 111 kişi hayatını 
kaybetmiştir. Binlerce kişi yaralanmış, yüzlerce ev ve 
işyeri yakılmıştır.

Bugün bu katliamların ardındaki gerçekler ortaya 
çıkartılmadığı gibi, kimisinde hiçbir soruşturma ve 
yargılama yapılmamış, diğerlerinde de göstermelik 
yapılan yargılamalar sonucunda yine göstermelik hapis 
cezalarının ardından “sanıklar” ya afla serbest bırakılmışlar 
ya da davalar zamanaşımına uğratılmıştır. Ve geçmişte 
ülkemizin aydınlık geleceğini karartan bütün tertipçilerin 
cezalandırılmaları şöyle dursun, “kahraman” ilan 
edildiklerine, makamlar ve payeler verilerek mevkilerinin 
yükseltildiğine içimiz yanarak tanıklık ediyoruz.

Hatta yaşanan bunca acılarla adeta alay edilircesine, Maraş 
Katliamı’nın “1 Numaralı Sanığı” olarak yargılanan 
Ökkeş Kenger (Şendiller) Meclis İnsan Hakları İnceleme 
Komisyonu üyeliğine getirilmiş, bizzat Başbakan Sivas 
Katliamı Davası’nın zamanaşımına uğramasını sevinçle 
karşılayarak “Hayırlı olsun” demiş ve çeşitli katliam 
ve suikastlardan yargılanan katiller “3. Yargı Paketi”ne 
eklenen özel yasa maddeleriyle serbest bırakılmışlardır.

Kendinden olmayana, farklı olana, “öteki” sayılana karşı 
tam bir tahammülsüzlük ve yoketme histerileriyle dolu 
olan bu ırkçı/gerici oluşumların tek “çıkarması” olmadı 

Maraş. 80 öncesi yine Sivas, Çorum ve Malatya’da yüzlerce 
insanımız, kadın, çocuk denilmeden vahşice katledildiler. 

Devletin “derinlerinden” üretilen politikalarla birleştirilen 
ırkçı-gericiliğin tek hedefi kuşkusuz Aleviler değildi. 
Geçmişe baktığımızda, 12 Eylül’e giden yolda Türkiye, 
faşizmin ve gericiliğin yoğun bir saldırısıyla karşı karşıya 
kaldı. Bütün ilerici, demokrat, devrimci insanlara, 
aydınlara, gazetecilere, işçilere, öğrencilere, öğretim 
üyelerine karşı cinayet ve katliamlar düzenlendi, sayısız 
insan öldürüldü, binlercesi yaralandı, sakat bırakıldı.

Yapılan bu katliamlar, gelişen toplumsal muhalefetin 
engellenmesine yönelik olarak planlandığı kadar, devletin 
ekonomik ve siyasi politikalarının sorunsuzca uygulamaya 
konulmasının da işaretlerindendir. Ekonomik krizin 
yükünün emekçi halkın üzerine yıkılması için gündeme 
getirilen ve sınırsız bir sömürü anlamına gelen 24 Ocak 
Kararları’yla uygulanan ekonomik politikalara karşı 
oluşması muhtemel muhalefet hareketleri sınırsız bir 
faşist terör uygulanarak “zapt-u rapt” altına alınmaya 
çalışılmıştır. Ve ardından gelen 12 Eylül faşist darbesiyle 
de, mevcut sömürü düzeninin “onarılması” hedeflenmiştir. 

Türkiye’de yoksul halk kitlelerinin, emekçilerin, işçi 
sınıfının geleceğinin teminatı olan solun gelişiminin 
bastırılması, sindirilmesi ve yokedilmeye çalışılması 
politikalarından bağımsız tutmuyoruz Maraş Kıyımı’nı! 

Maraş Katliamı hâlâ toplumun vicdanında kanayan bir 
yara olarak duruyor! Geçmişte yaşanan acılar kapatılarak, 
unutturmaya çalışılarak veya insanlık suçlarının protesto 
edilmesi engellenerek “toplumsal barış” sağlanamaz!

Maraş Katliamı’nda somutlanan insanlık suçunu protesto 
etmek için Kahramanmaraş’ta düzenlenen etkinliğin bu yıl 
da yasaklanmasını protesto ediyor, mitingin yapılmasına 
engel olunmamasını istiyoruz.

Katliamın perde arkası karanlıktan çıkartılmalı ve gerçek 
sorumlularının yargılanması için dosya yeniden açılmalıdır.
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Roboski’de 34 vatandaşımızın savaş uçakları ile katledilişi 
üzerinden tam bir yıl geçti. Bugüne kadar ne faillerin 
bulunmasına yönelik bir adım atıldı, ne de vicdanları 
rahatlatacak bir özür dilendi. Tüm bunlar bir yana, bugüne 
kadar köye gitmek isteyen, sorumluların ortaya çıkmasını 
talep eden  demokratik kurum ve kuruluşlar baskı ve zor 
yolu ile engellenmeye çalışıldı. 

Bununla kalmadı, katliam AKP ve Genelkurmay 
Başkanlığı’nca “savaş zaiyatı” olarak değerlendirildi, 
çoğu 13-20 yaş arasında olan 34 gencin ölümü, “yasadışı 
iş yapıyorlardı” gerekçeleri ile meşrulaştırmaya çalışıldı. 
Öldürülen gençlerin acılı ailelerine dalga geçercesine “kan 
parası” teklif edilerek olayın üzeri kapatılmaya çalışıldı. 
Evlatlarının hayatını paraya tahvil etmeye çalışan anlayışa 
karşı çıkan, “biz para değil, katillerin açığa çıkarılmasını 
istiyoruz” diyerek onurlarını satmayacağını ilan eden ailelere 

sudan gerekçelerle davalar açıldı. Yaşadıkları evlat acısı 
yetmiyormuş gibi yerlerinden yurtlarından göç ettirilmeye 
çalışıldılar. 

Sürecin başında “Roboski Katliamını aydınlatmak 
boynumuzun borcudur” diyenler aradan geçen zaman içinde 
“Her Kürtaj Bir Roboski” diyecek kadar pervasızlaştılar. 
Dahası olayı araştırmak üzere kurulan komisyon hala 
raporunu bile açıklamamıştır.

Evet, katliamın üzerinden tam 1 yıl geçti. Bu geçen uzun 
zaman dilimi içerisinde canlı tanıklarını ifadesi dahil her 
şey ortadaydı, olmayan tek şey ise adaletin kendisiydi. 
Hükümet üzerindeki sorumluluğu “Geçiş yoluydu, eylem 
istihbaratı vardı” açıklamasını gerekçe olarak kamuoyuna 
sunarak atmaya çalıştı, Başbakan ise “Ahmet midir, Mehmet 
midir?” diye ifade etmekten kaçınmadığı öldürülen gençlerin 
katledilişini sıradanlaştırmaya kalkıştı. Dediğimiz gibi aslında 

ROBOSKİ KATLİAMININ SORUMLULARI HESAP VERMELİ, 
FAİLLER AÇIĞA ÇIKARILMALIDIR!

Roboski katliamının 1. yıldönümü nedeniyle KESK, DİSK, TMMOB ve TTB tarafından 28 Aralık 2012 tarihinde 
düzenlenecek eylem ve etkinlikler basın toplantısıyla duyuruldu. Türk Tabipleri Birliği Genel Merkezi’nde 25 Aralık 2012 
tarihinde gerçekleştirilen basın toplantısına, DİSK Genel Başkanı Erol Ekici, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan katıldı. 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: 28 ARALIK’TA ROBOSKİ’DEYİZ!

28 Aralık 2011 tarihinde Roboski’de 34 yurttaşımızın savaş 
uçakları ile katledilişi üzerinden tam bir yıl geçmek üzere. 
Bugüne kadar bu katliamın faillerin bulunmasına yönelik ne 
bir adım atıldı, ne de vicdanları rahatlatacak bir özür dilendi. 
Tüm bunlar bir yana, başta öldürülen gençlerin aileleri olmak 
üzere, bugüne kadar köye gitmek isteyen, sorumluların ortaya 
çıkmasını talep eden demokratik kurum ve kuruluşlar baskı 
ve zor yolu ile engellenmeye çalışıldı. Bununla da kalmadı, 
katliam AKP ve Genelkurmay Başkanlığı’nca “savaş zaiyatı” 
olarak değerlendirildi, çoğu 13-20 yaş arasında olan 34 
gencimizin ölümü “yasa dışı iş yapıyorlardı” gerekçeleri 
ile meşrulaştırmaya çalışıldı. Öldürülen gençlerimizin 
acılı ailelerine dalga geçercesine “kan parası” teklif edildi, 
“tazminatlarını ödedik daha ne istiyorsunuz” diyerek olayın 
üzeri kanlı paralarla kapatılmaya çalışıldı. 

Evet, katliamın üzerinden tam 1 yıl geçiyor. Bu geçen uzun 
zaman dilimi içerisinde canlı tanıklarını ifadesi dahil her 
şey ortadaydı, olmayan tek şey ise adaletin kendisiydi. 

Bizler, daha eşit, özgür ve demokratik bir ülkede, bir arada 
yaşam umudunu koruyan ve bu uğurda sonuna kadar 
mücadele edecek emek ve meslek örgütleri olarak, 

Ölüm kuyularına dönüşen, insanlık dışı biçimlere bürünmüş 
savaş politikalarının bir ürünü olan Roboski katliamının 
hesabını bir kez daha sormak için;

Hala faillerin ve sorumluların ortaya çıkartılmadığı, türlü 
gerekçelerle karartılan bu bir yılın hesabını sormak için; 

Örgütlerimizin temsilcilerinin katılımı ile 28 Aralık’ı 29’una 
bağlayan gecede katliamın topraklarında, Roboski’de olacak;  
geceyi öfkesini ve yasını feryada dönüştüren, 1 yıldır adaleti 
bekleyen Roboski halkı ile birlikte geçireceğiz.  

Tüm Türkiye’de ise 28 Aralık Cuma günü AKP binalarına 
yürüyüş gerçekleştirecek, AKP hükümetini yaşananların bir 
katliam olduğunu kabul etmeye, sorumlu ve faillerinin yargı 
önüne çıkarılması için üzerine düşen vazifeyi yapmaya yönelik 
çağrımızı bir kez daha yineleyeceğiz. 

28 Aralık’ı 29’una bağlayan gecede Roboski halkının 
yanında olmaya ve 28 Aralık Cuma günü tüm Türkiye’de 
gerçekleştireceğimiz yürüyüşe, emek ve demokrasiden yana 
olan herkesi davet ediyor, 

Katliamların hesabını kardeşliğin ülkesini kurarak 
soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz!

15 Aralık 2012

BASIN AÇIKLAMALARI
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DİSK, KESK, TMMOB VE TTB 
ROBOSKİ KATLİAMININ 

YILDÖNÜMÜNDE BÖLGEDEYDİ

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 34 kişinin savaş 
uçaklarından atılan bombalarla katledilişinin birinci 
yıldönümünde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. 

28 Aralık Cuma günü tüm illerde AKP binalarına 
yürünürken, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
yöneticilerinden oluşan bir heyet de Roboski’ye gitti. 
Roboski katliamının gerçekleştiği 28 Aralık’ı 29’una 
bağlayan gecede 1 yıldır aydınlatılmayan katliamın 
hesabı soruldu, katliamda hayatının kaybedenler anıldı. 

Roboski’de hayatını kaybeden 34 kişi için mumlar 
yakılan etkinliğe TMMOB adına Yürütme Kurulu 
Üyesi H. Can Doğan katıldı.

her şey ortadaydı, yaşanılan trajedinin “Terörle mücadele” adı 
altında yapılan yargısız infaz ve katliamların bir devamından 
ibaret olduğu açıkça bilinmekteydi. 

Bir yıl kimileri için uzun kimileri için kısa bir zamandır. 
Roboski’de çocuklarının mezarı başından ayrılmayan analar 
için bir yıl, bitmek bilmeyen bir zamandır. Askeri araç ve 
helikopter sesleri ile korkuyla büyüyen çocuklar için 1 yıl 
oldukça uzun bir zamandır. 

Bir yıl adalet beklemek için uzun bir zamandır. 

Roboski katliamı kuşkusuz uzun süredir uygulanan baskıcı ve 
anti demokratik uygulamaların yanında AKP hükümetinin 
Kürt sorununda askeri çözüm ısrarının bir sonucudur. Bugün 
de AKP hükümeti,  askeri ve siyasi operasyonları sürdürerek 
yeni katliamların ve ölümlerin zeminini güçlendirmeye 
devam etmektedir. 

Daha fazla kan dökülmeden bu ısrardan derhal vazgeçilmeli 
ve demokratik çözüm yolları açılmalıdır. Bugüne kadar yağan 
bombaların barış çığlıklarını dindiremeyeceği açıktır.

AKP hükümeti artık gerçeği anlamalıdır, Kürt sorununda 
askeri çözüm ısrarı ile Kürt halkının demokratik taleplerini 
yok etmeye ve bastırmaya yönelik izlediği strateji kan ve 
gözyaşından başka bir sonuç vermemektedir. Artık bu tarihi 
yanlıştan dönmeli, özgür ve demokratik bir ülkede, bir arada 
yaşama umudunu koruyan halka karşı olan sorumluluğunu, 
demokratik talepleri kabul ederek yerine getirmelidir.

Onlarca yıldır gökyüzünden bomba yağan bu topraklarda 
daha fazla gözyaşı olmasın diye, 

Bizler, daha eşit, özgür ve demokratik bir ülkede, bir arada 
yaşam umudunu koruyan ve bu uğurda sonuna kadar 
mücadelesini sürdürecek emek ve meslek örgütleri olarak, 
devleti yaşananların bir katliam olduğunu kabul etmeye, 
sorumlu ve faillerinin yargı önüne çıkarılması için üzerine 
düşen vazifeyi yapmaya davet ediyoruz. 

Roboski’de yaşananları unutmadık, unutturmayacağız, 
takipçisi olacağız. 

Bir arada yaşam zeminlerini güçlendirerek katliamların 
hesabını kardeşliğin ülkesini kurarak soracağız!

Bu nedenle, bizler;

1- 28 Aralığı 29’una bağlayan gecede katliamın 
topraklarında, Roboski’de olacak, Roboski halkı ile 
birlikte 1 yıldır aydınlatılmayan katliamın hesabını 
bir kez daha soracak; 

2- Tüm Türkiye’de ise 28 Aralık Cuma günü 
AKP binalarına yürüyüş gerçekleştirecek, AKP 
hükümetini yaşananların bir katliam olduğunu 
kabul etmeye, sorumlu ve faillerinin yargı önüne 
çıkarılması için üzerine düşen vazifeyi yapmaya 
yönelik çağrımızı bir kez daha yineleyeceğiz.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

BASIN AÇIKLAMALARI
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YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU BAŞKANLIĞI’NA
İ l g i  :  1 6 . 1 1 . 2 0 1 2  t a r i h l i  f a k s l a  g ö n d e r i l e n 
B.08.6.YÖK.0.70.1752 sayılı “Yeni Yükseköğretim Yasası 
Taslağı” değerlendirme toplantısı yazınız hk.
İlgi yazınızda, yükseköğretim sistemini yeniden yapılandırmak 
ve 21. yy Türkiyesinin hedefleri doğrultusunda daha işlevsel 
bir yapıya kavuşturmak için bir süredir çalışmaların sürdüğü, 
yurtiçi ve yurtdışındaki gelişmeler ışığında yükseköğretimin 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sürdürülen bu çalışmaların 
şeffaf ve bütün paydaşların katılımına açık olarak ilerlediği, 
Kurumun web sayfasına “Yeni Yükseköğretim Yasası 
Taslağının” 5 Kasım 2012 tarihinden itibariyle konulduğu, bu 
taslağa ilişkin paydaşlar olan üniversiteler, kamu kuruluşları 
ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması için 22 
Kasım 2012 tarih saat 14.00-18.00 saatleri arasında sivil 
toplum kuruluşları ile toplantı yapılacağı ve bu toplantıya 
en az Başkan Yardımcısı düzeyinde katılımın sağlanması 
gerektiği ifade edilmektedir.
İlgi yazının ekinde, toplantıya 83 örgütün çağrılı olduğu 
görülmektedir. Toplantı süresi 4 saat olarak belirlenmiş olup, 
bunun yarım saatinin açılış ve bilgilendirmeye ayrılacağı 
göz önüne alındığında toplantıya katılacak katılımcıların 
iki dakikada görüşlerini ifade etmeleri gerekecektir. Bunun 
yanında, taslağın 5 Kasım 2012 tarihinde web sitesine 
konulmuş olması kamuoyunun bu taslaktan haberdar olacağı 
anlamına gelmemektedir. Kişiler ve kurumlar YÖK’ün web 
sitesini günlük ziyaret etmemektedir. Yani taslağın web 
sitesine konulmuş olması bu taslağa ilişkin bilgilendirildiğimiz 
anlamına gelmemektedir. Taslaktan 16 Kasım 2012 tarihinde 
haberdar olduk ve taslağı inceleme olanağımız olmadı. Bu 
kadar önemli konuda acele görüş istemek ve iki dakikalık 
sürede meramımızı anlatmak demokratik katılımcılığın şekli 
yönünü dahi telafi etmemektedir. Aynı zamanda çağrının 
ciddiyetini de tartışmalı hale getirmektedir.
Bildiğiniz üzere, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 
üniversitelerde lisans eğitimi almış mühendis, mimar, şehir 
plancılarının üst örgütüdür. Bugün itibariyle, Birliğimize 
bağlı odalara kayıtlı mühendis ve mimarların sayısı 500.000 
civarında olup, bu sayıya kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları ile işsizler dahil 
değildir.
83 örgütle aynı torbaya konularak kısıtlı tartışma toplantısına 
çağrılışımızın doğru bir tutum olmadığını düşünmekteyiz. 
Çünkü, mühendislik ve mimarlık fakültelerinden mezun 
olanların, okuyanların ve öğretim üyelerinin meslek 
odalarına üye olduğu göz önüne alındığında alana hakim olan 

TMMOB YENİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI TASLAĞI 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILMIYOR

TMMOB, Yeni Yükseköğretim Yasası taslağının görüşülmesi için 22 Kasım’da yapılacak toplantıya, hazırlık sürecinden 
haberdar olunmadığı, verilen birkaç günlük sürede taslağa ilişkin görüş oluşturmanın gerçekçi olmadığı, yöntemin demokratik 
katılım ve şeffaflıkla ilgisinin bulunmadığını gerekçeleriyle katılmayacağını YÖK’e 22 Kasım 2012 tarihinde gönderdiği 
yazıyla bildirdi. Yazıda, sağlıklı bir tartışmanın yaşanması için, makul bir süre sonra özel bir toplantı yapılması istendi.

Birliğimizdir. Akademik dünya ile teknolojinin üretiminde 
ve uygulamasında ana unsur ve köprü olan mühendis ve 
mimarları temsil eden meslek örgütlerinin eğitim-öğretim 
sürecinin asli paydaşı olduğu tüm dünyaca kabul edilen 
bir gerçektir. Bu nedenle, Birliğimizle özel bir çalışmanın 
yapılması gerekmektedir. 
Ülkemizde Birliğimiz gibi lisans eğitimine dayalı 7 meslek 
kuruluşu bulunmaktadır (Türkiye Barolar Birliği, Türk 
Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Dişhekimleri 
Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türk Veterinerler 
Hekimler Birliği). 7 meslek kuruluşu ile birlikte diğer 77 
örgütü aynı toplantıya çağırmanızın gerek usul gerekse esas 
yönünden doğru olmadığını ifade etmek isteriz. 
Mühendislik ve mimarlık fakültelerinden mezun olan 
ve öğrenimini sürdüren öğrencilerin ve çalışma hayatına 
katılan meslek mensuplarının sorunlarına vakıf olan bir 
örgüt olduğumuz konusunda bir tartışma olmasa gerek. 
Asıl paydaşı olduğumuz bir konuda hazırlık sürecine dahil 
edilmeden son anda görüş ve toplantıya katılım çağrısı bir 
tezatlık oluşturmaktadır. 
Ayrıca, bir ülkenin hedefini belirleyen ana unsurlardan 
biri ülkenin üniversiteleri olması gerekirken, siyasilerin 
hedefine kilitlenmiş ve onların istemine uygun bir yapıya 
dönüşmek, bilimsel özgürlüğün özüne aykırı bir durumdur. 
Üniversitelerin ihtiyacı, siyasilerin ve sermaye gruplarının 
güdüleriyle değil, topluma yön verecek bilim ve aklın 
ışığında üniversitelerin kendi bileşenleriyle giderilebilecektir. 
Atanmışların ve sermayenin yönettiği ve kurguladığı 
üniversitelerin, üniversite kavramıyla örtüşmediğini 
en iyi bilebilecek durumda olanların bilim adamları 
olması gerekirken akademik alandan bir ses çıkmaması 
üniversitelerin susturulmuş olduğunun açık göstergesidir. 
Öğretim üyelerinden ve öğrencilerden taslağa yönelik eleştiri 
gelmemesi, geliyor ise de bunu toplumun duymaması taslağın 
varlığını tartışmalı hale getirmektedir. Bu durum, şeffaf ve 
katılımcı bir yöntemle hazırlanmadığı aşikar olan bu taslağın 
doğru bir yöntemle yeniden ele alınmasını zorunlu hale 
getirmektedir.
Sonuç olarak, 22 Kasım 2012 tarihinde yapacağınız toplantıya, 
hazırlık sürecinden haberdar olmadığımız, verilen birkaç 
günlük sürede taslağa ilişkin görüş oluşturmanın gerçekçi 
olmadığı gerekçesiyle ve bu yöntemin demokratik katılım 
ve şeffaflıkla ilgisinin bulunmadığını düşündüğümüzden 
katılamıyoruz. Sağlıklı bir tartışmanın yaşanması için, makul 
bir süre sonra özel bir toplantı yapılmasını talep ediyoruz. 
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
açılış konuşması şöyle:

Değerli Konuklar,

Sevgili Arkadaşlar,

Öncelikle hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına 
sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum. TMMOB 
adına bu etkinliğin sekreteryasını yürüten Hatay İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreterimiz Adnan Orukoğlu 
şahsında, Hatay birimlerimizin yöneticilerine, çalışanlarına, 
bu sempozyumun düzenlenmesinde emek veren herkese 
Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

Değerli Konuklar

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

Geçtiğimiz 6 yıllık süreçte, Ankara’da iki kez, İstanbul’da 
iki kez, Bursa’da üç kez, Adana’da iki kez, Edirne’de iki kez, 
Eskişehir, Bodrum, Denizli, Samsun, İzmir, Aydın, Edirne, 
Diyarbakır, Kırklareli, Van, Batman, Gaziantep, Balıkesir, 
Antalya, Zonguldak, Trabzon, Konya’da düzenlediğimiz 
kent sempozyumlarıyla kentlerin mevcut durum tespitlerini 
yaparken, “Nasıl bir kent istiyorum” sorusuna da kentte 
yaşayanlarla birlikte yanıt arıyoruz. 

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. 

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.

HATAY KENT KURULTAYI DÜZENLENDİ

Hatay Kent Kurultayı, 1 Aralık 
2012 Cumartesi günü Eczacılar 
Odası toplantı salonunda ger-
çekleştirildi. TMMOB Hatay İl 
Koordinasyon Kurulu tarafından 
düzenlenen kurultayda “Suriye`de-
ki Olayların Hatay`a Yansıması” 
ele alındı.

Kurultayın açılışında, TMMOB 
Hatay İKK Sekreteri Adnan Oru-
koğlu ve TMMOB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Soğancı birer 
konuşma yaptılar.

İki oturum olarak gerçekleştirilen 
kurultayda, başkanlığını Makina 
Mühendisler Odası (MMO) Hatay 
Şubesi Başkanı Ömer İyiel yaptığı 
birinci oturumda Antakya Sanayi 
Odası Başkanı (ATSO) Hikmet 
Çinçin, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Hatay Temsilcisi Mustafa Yılmaz, Hatay Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (HASİAD) Başkanı Gülay Gül, Hatay Tabip Odası Başkanı Selim Matkap ve Hatay Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Korkmaz konuşmacı olarak yer aldılar. 

Başkanlığını Hatay Tabip Odası Başkanı Selim Matkap’ın yaptığı ikinci oturumun konuşmacıları ise Gazeteci-Yazar Fehim 
Taştekin ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş oldu.
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Sevgili Arkadaşlar,

TMMOB, kent sempozyumları aracılığı ile kentlerimize 
aklın ve bilimin gözünden mercek tutar, mevcut durumu 
analiz eder ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunar. 
TMMOB, bu anlayışla Hatay’a mercek tutarsa, Suriye’de 
başlatılan iç savaş ve işgal sürecinin bu kentin temel sorunu 
haline geldiğini de asla görmezlikten gelmez. Yani TMMOB, 
emperyalizmin yönelimleri doğrultusunda aktif taşeronluk 
rolünün pervasızca yürütülmesinin sonuçlarının Hatay’ı ne 
hale getirdiğini ve bu gidişatın özellikle Hataylılara neye mal 
olacağını cesurca, tereddüt etmeden ortaya koyar.

Sevgili Arkadaşlar,

Tarihe baktığımız zaman Hatay’ın medeniyetlerin köprüsü, 
buluşma ve etkileşim noktası olduğunu görürüz. Kentin 
bu özelliği Hatay’ın bugünkü yapısının oluşmasında en 
büyük etkendir. Hatay’a bu bakımdan Ortadoğu’yu büyük 
oranda yansıtan bir minyatür de diyebiliriz. Özellikle bu 
yapı, Suriye’de yaşanan parçalanma ve iç savaşın kırılma 
noktalarını bünyesinde taşıdığı için bölgedeki gerilimlerin 
günlük yaşama doğrudan yansımasına yol açıyor. Suriye’deki 
iç savaşın doğrudan parçası haline gelinmişken hele de 
Hatay işgal sürecinin lojistik bir üssü haline getirilmişken 
bu risk Hataylıların hayatını cehenneme çevirmeye yeter de 
artar bile. Bu durum esnafından doktoruna, öğrencisinden 
köylüsüne kadar Hatay halkı tarafından birçok alanda 
yoğun bir biçimde hissediliyor. Hatay’daki herhangi bir 
vatandaşımızın bu fiili savaş süresince gündelik hayatında 
yaşadığı sıkıntıları sıralaması tek başına birçok şeyi 
anlatmaya yeter.

Ülkemizi yöneten siyasal iktidarın bu gerçeği bizlerden 
çok daha iyi bildiğini de unutmadan, AKP’nin Suriye’ye 
yönelik çığırından çıkmış müdahalecilik hevesinin nereden 
kaynaklandığı sorusunu sormamız gerekiyor. Bu soruya 
AKP’nin verdiği cevap çok açık ve net, Suriye’ye “özgürlük 
ve demokrasinin” gelmesi! Bunu, kendi ülkesini açık 
bir cezaevine çevirmiş, kendisine muhalif tüm kesimleri 
baskı ve zor yoluyla bertaraf etmiş, hak ve özgürlükleri 
yasaklamayı marifet sayan bir iktidarın söylemesi ironi 
değil de nedir? Bu sorunun cevabını, emperyalizmin 
bölgesel politikalarında ve bu politikalara tam uyumluluk 
içerisinde giderek derinleştirilen bağımlılık ilişkilerinde, 
aktif taşeronlukta aramak gerekir. Bu sorunun cevabını, 
2010 yılında düzenlenen NATO Lizbon Zirvesi’nde ve bu 
toplantıda karar altına alınan, füze savunma sisteminin bir 
parçası olarak Kürecik’e kurulan radar üssünde aramak 
gerekir. Bu sorunun cevabını, emperyalistler ile el ele kol 
kola konuşlandırılacağı yer çalışmalarının yapıldığı patriot 
füzelerinin gelişinde aramak gerekir. 

AKP’nin Suriye’ye müdahale çabalarının gerekçelerini 
emperyalizmin kendi özünde arayabiliriz ama asla ve asla 

Suriye’ye “özgürlük ve demokrasi” götürme safsatasında 
aranmasına izin vermeyiz. Bu durumu en çıplak haliyle 
de Suriye’ye “demokrasi götürülürken” sokağa çıkarak 
görüşlerini ifade etme özgürlüğü elinden alınmış ve 
yasaklanmış bir kent olan Hatay’dan ifade edebiliriz.

Sevgili Arkadaşlar, 

Emperyalizm, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde gelişen 
isyan dalgasını, bölgenin neoliberal sömürü düzenine 
entegrasyonu ve enerji kaynaklarına hakim olma yönündeki 
bölgesel politikalarının bir manivelası haline getirdi. Mısır 
ve Tunus ile başlayan değişimler Libya’nın işgali, Suriye’de 
iç savaşın derinleştirilmesi ve İran’ın çevrelenmesi yönünde 
bir seyir izliyor. Bölgenin yeniden dizayn edilişi sürecinde 
adı konmamış bir bölüşüm savaşı yaşanıyor. 

Suriye’nin Türkiye’ye kimyasal silahla saldıracağı iddialarıyla 
yürütülen bir cambazlık ile kurulacak olan patriot füzeleri, 
NATO tarafından bölgenin çevrelendiğini gösteriyor. Bölge 
çevrelenirken Türkiye de, AKP eliyle emperyalizmin bir 
askeri üssü olarak pozisyonunu alıyor. Bu süreç, ABD’nin 
ağırlığını Asya-Pasifik bölgesine kaydırırken Türkiye’nin 
oynayacağı rolü de belirginleştiriyor.

Emperyalizmin aktif taşeronluğu görevini “Bölgesel 
liderlik, yeni Osmanlıcılık” gibi söylemlerle örtmeye çalışan 
AKP’nin bölgesel aktör olma çabası Suriye meselesinde 
çıkmaza girdi. İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırı sonrası 
ise AKP’nin bölgedeki etkisinin sınırları açıkça ortaya 
konulmuş oldu. 

Sevgili Arkadaşlar,

Emperyalizme bağımlılık ilişkilerinde ülke tarihinin en 
ileri aşamasına AKP iktidarı ile ulaşmış bulunuyoruz. AKP 
iktidarı, Suriye’deki iç savaşın doğrudan bir parçası haline 
gelmiş durumda. Medeniyetler için tarih boyunca bir köprü 
vazifesi görmüş Hatay ilimiz şimdi emperyalist işgalin bir 
köprüsü haline getirildi. Güney illerimiz ajanların cirit 
attığı, silahlı grupların kamplarda barındığı, eğitim gördüğü, 
hastanelerin militanlara sıhhiye hizmeti verdiği bir lojistik 
üs gibi kullanılıyor. Suriye’deki silahlı gruplara para ve 
silah yardımı yapıldığı gizlenmeye gerek dahi duyulmuyor. 
Bu bir utanç tablosudur ve bu tablonun sorumlusu AKP 
iktidarıdır. 

TMMOB, Suriye’ye örtülü savaş şeklinde süren müdahaleye 
en başından “Suriye’ye emperyalist müdahaleye hayır” 
diyerek karşı çıktı. Şimdi de bu tavrı, en anlamlı yerde 
yani Hatay’da gösteriyoruz. Hatay Kent Sempozyumunun, 
emperyalist savaş, işgal ve sömürü politikalarına ve 
işbirlikçilerine karşı barışın, halkların kardeşliğinin ve 
bağımsızlığın kürsüsü olacağına inanıyorum.
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Ziraat Mühendisleri Odası 8. Öğrenci Kurultayı 1-2 Aralık 
2012 tarihlerinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Açlık ve Tarım, Kırsal 
Kalkınma, Hayvansal ve Bitkisel Üretim, Toprak Koruma, Su 
Ürünleri ve Balıkçılık” konuları işlenen kurultaya 35 ziraat 
fakültesi, su ürünleri fakültesi, deniz bilimleri fakültesi ve 
tütün eksperliği yüksek okulundan, 100’ü aşkın öğrenci ve 
öğretim üyesi katıldı. 

Kurultayın açılışında ZMO Genç Öğrenci Temsilcisi Ece 
İrice, ZMO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Turhan Tuncer, 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Çolak birer konuşma yaptılar. 

ZMO 8. ÖĞRENCİ KURULTAYI YAPILDI

MMO ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI 
YAPILDI

Makina Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Kurultayı 
ana teması ve konu başlıklarının belirlenmesi amacıyla 
8 Aralık 2012 Cumartesi günü MMO Suat Seza 
Gürü Salonu'nda bir çalıştay yapıldı. Çalıştaya 
katılan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, TMMOB Yasa değişikliği hazırlıklarına ilişkin 
bir konuşma yaparak, öğrenci üyeleri yürütülecek 
mücadelede göreve çağırdı.

 

ESKİŞEHİR İKK’DAN 
KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİ

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 26 
Aralık 2012 tarihinde “Kentsel Dönüşüm” paneli düzenlendi. 

Eskişehir İKK Sekreteri Banu Gürlek’in açılış konuşması ile 
başlayan panel, Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yürütücülüğünü Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi Dekanı-Şehir Plancısı Prof. Dr. Sevin Aksoylu’nun 
yaptığı panele konuşmacı olarak; TMMOB Şehir Plancıları 
Odası Başkanı Necati Uyar, Y.Mimar Burak Kaan Yılmazsoy, 
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Fercan Yavuz katıldı.

Panel; kentler için sosyal, hukuki, mesleki, etik, siyasi pek çok 
boyutu olan “Kentsel Dönüşüm” olgusunu, kendi alanında 
uzman konukları ile ele alacak paneller dizisinin ilk ayağını 
teşkil etti.

Panel, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcilerinin, 
Kent Konseyi Başkanının, Eskişehir’deki merkez beledi-
yelerden başkan yardımcıları ve imar müdürlerinin, siyasi 
parti yöneticilerinin, TMMOB’ye bağlı odaların Eskişehir 
şube ve temsilciliklerinin yönetici ve üyeleri ve halkın yoğun 
katılımıyla gerçekleşti.
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Tüm dünyada enerji alanında yürütülen serbest piyasa 
uygulamaları sorgulanırken, ne yazık ki enerji arz güvenliği 
sorunuyla karşı karşıya bulunan ülkemizde iktidar, enerji 
alanında özelleştirmeleri sürdürmektedir. Sanayinin ve günlük 
yaşamımızın vazgeçilmezi olan elektriği evlerimize getiren enerji 
dağıtım kuruluşlarımız birer birer özel sektöre devredilmektedir. 
Üstelik bu devirler otomatik fiyatlandırma uygulamasıyla halkın 
üzerinden pahalı elektrik satış garantisi verilerek yapılmaktadır. 

SEK, E.B.K. ,SÜMERBANK, TÜPRAŞ, PETKİM,  TÜRK 
TELEKOM, Demir-Çelik Fabrikaları, Rafineriler vb birçok 
özelleştirme uygulamalarından sonra gelinen nokta ortadadır. 
Aynı mantıkla yine aynı sonuçların alınacağı bilinmesine 
karşın Tekel, Şeker Fabrikaları, Demiryolları, Elektrik Dağıtım 
Şirketleri yeni bir özelleştirme dalgası ile hızla kamunun elinden 
alınıp büyük firmalara, sermaye gruplarına devredilmektedir. 

Bu dönemde enerji sektörünün 20 yıllık özelleştirme serüveni 
çok önemli bir aşamaya gelmiştir. Enerji sektörü hem üretim 
santralleri hem de dağıtım şebekelerinin özelleştirilmesiyle 
birlikte büyük bir kaosun  içine sürüklenecektir.

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

Kuruluşu aylarla ifade edilecek şirketler, Elektrik Dağıtımı 
gibi uzmanlık isteyen bir konuda Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı (ÖİB)’ndan yeterlilik alabilmekte ve ihale sonrası 
yaklaşık toplam abone sayısının %20’sine eşit bir büyüklüğü 
devralabilmektedir. Tek başına bu durum bile özelleştirme 
uygulamalarındaki çarpıklığı, hoyratlığı, kuralsızlığı sergilemek 
için yeterlidir. Yetkililerin; özelleştirilmesi tamamlanmış ve 
devredilmiş bölgelerde yaşanan elektrik kesintileri ve tarımda 
kullanılan elektrik enerjisinde yaşanan yoğun elektrik kesintileri 
abone sorunları ve yatırımsızlık gibi sorunlarla ilgili açıklamaları 
ve değerlendirmeleri düşündürücüdür. Yetkililer, dağıtımı 
özelleştirilmiş ve devredilmiş bölgelerde yaşanan sorunlarla 
ilgili sadece şirketleri uyardıklarını söylemiş, “Çok basit hatalar 
giderilemiyor” gibi çarpıcı ama bir o kadar da acı bir noktaya 
vurgu yapmışlardır. Şirketlerin abone ile olan ilişkilerine ne 
bakanlık olarak kendilerinin, ne EPDK’nın ve ne de ÖİB bir 
söz hakkı olmadığını ifade eden açıklamalarla yetinilmiş,  “Çok 
basit hataları bile düzeltemeyen” sermaye gruplarına elektrik 
dağıtım hizmeti devredilmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Antalya, Burdur, 
Isparta illerini kapsayan AKDENİZ EDAŞ’ta 17 Ağustos 2010 
tarihinde yayınlanan özelleştirme ilanıyla satışa çıkarılmış olup  
19 firma  dosya almış ve dosya alan 19 firmanın tamamı yeterli 

bulunmuştur. Yeterli bulunan  bu firmalardan 15 tanesi son 
teklif verme tarihi olan 24.11.2010 tarihin de tekliflerini teslim 
etmişler ve yapılan ihale sonucu 1.165.000.000 $ bedelle Park 
Holding A.Ş en yüksek teklifi vermiş, ikinci sırada 1.128.000.000 
$ ile Enerjisa A.Ş. ve üçüncü sırada 1.100.000.000$ ile EMKAT 
Ortak girişimini yeralmıştır. 3 firma da sözleşme imzalamaya 
yanaşmamış ve teminatlarını yakarak ihaleden çekilmesi üzerine 
Nisan 2011 de ihale iptal edilmişti.

Son olarak 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında 
Kanun hükümleri çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
06.08.2012 tarihinde yayınlanan ihale ilanıyla;

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., deki %100 oranındaki hisse, 
blok satış yöntemi ile satışa çıkarılmıştır.İhalenin geçici teminat 
mektubu 15 milyon ABD doları olup 9 firma ön yeterlik 
için 21.09.2012 tarihinde müracaat etmiş ve tümü yeterli 
bulunmuştur. 06.11.2012 tarihine kadar teklifler idareye teslim 
edilecektir. 

Yeterli bulunan firmalar ; 

Enerjisa Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Park Holding Anonim 
Şirketi, Zorlu Holding Anonim Şirketi, Cengiz-Kolin-Limak 
Ortak Girişim Grubu, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret 
Anonim Şirketi, Elsan-Tümaş-Karaçay Ortak Girişim Grubu, 
Aksa Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi, İş-Kaya İnşaat 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Genpa Telekominikasyon ve 
İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

Akdeniz EDAŞ 1.8 milyon abonesiyle ülkemizin beşinci, 7,2 
milyar kwh elektrik tüketimiyle de altıncı büyük şebekesidir. 
Antalya 5,5 milyar kWh tüketim ile 81 il içinde 6. sıradadır. 
%9,2 kayıp kaçak oranı ile kayıp kaçak açısından orta düzeyde 
bir şebeke olup, ticari abonelerinin çok olması nedeniyle de 
karlı bir işletmedir.

Akdeniz EDAŞ’ın özelleştirilmesi süreci başlamış, sektörde 
kamusal yatırımlar kısılmış, personel alımları durdurulmuş, 
emekliye ayrılan personelin yerleri doldurulmadığı gibi, abone 
sayısı artmasına rağmen personel sayısı azaltılmıştır. İçinde 
bulunduğumuz dönemde taşeronlaştırmaya hız verilmiştir, 
Sayaç okuma, açma-kesme, arıza, bakım, işletme gibi hizmetler 
taşeronlar eliyle gerçekleştirilmektedir. Bunların yansıması olarak 
hizmet kalitesinde meydana gelen geriye gidiş enerji sektöründe 
özelleştirmelerin psikolojik gerekçesi haline getirilmiştir. Bu 
güne dek yapılan bütün özelleştirmelerden ortaya çıkan sonuç 
Akdeniz EDAŞ’ın özelleştirmesinde de yaşanacaktır. 

Sadece kar etme güdüsüyle hareket edecek olan özel şirket,  
arıza, bakım, onarım ve tesisleşme çalışmalarını aksatacaktır. 

ANTALYA İKK: AKDENİZ EDAŞ’ IN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE,
YABANCILAŞTIRILMASINA, ÇALIŞANLAR İÇİN İŞSİZLİĞE 

VE PAHALI ELEKTRİĞE HAYIR!
TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ’nin özelleştirilmesiyle ilgili olarak 1 Kasım 
2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK’LARDAN
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01.07.2011 tarih ve 256-257 sayılı Edirne Belediyesi Meclis 
Kararlarının kamu yararı, şehircilik ve planlama ilkeleri 
açısından imar mevzuatına uygun olmadığı gerekçesi 
ile Edirne Belediyesi’ne açtığımız davada bir kez daha 
haklılığımız ortaya çıkmış ve Edirne İdare Mahkemesi 
yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Neden itiraz etmiştik:

• Özel yurt alanları ve özel proje alanları adı altında yapılacak 
uygulamalar ayrıcalıklı imar hakkı vererek fırsat eşitsizliği 
yaratılmasının ve Edirne’nin genel karakterine uygun 
olmayacak uygulamaların önünü açmaktadır.

• Bu kararlar bölgesel planlama ilkeleri ile açıkça çelişmektedir.

• Özel yurt ve özel proje alanlarının bölge planlarında tanımlı 
olmayan alanlarda uygulanması projelere ayrıcalıklı olarak 

verilen yoğunluk artışının sonucunda başta altyapı, ulaşım 
gibi hizmetlerin yetersiz kalmasını yaratacaktır.

• Komisyon kararları ile bodrum katların parsel ve cephe 
derinliğince yapılması yeşil alan uygulamalarını yok edecektir.

• Kararların uygulanmasıyla Bodrum kat kullanımında 
emsalden bağımsız ve bina çekme mesafesi dışında bodrum 
kat uygulaması yoğunluk arttırıcı ve yeşil alan azaltıcı 
sonuçlar yaratacaktır.

• Özel proje alanları ve özel yurt alanlarını tanımlayan 
17 ve 18 sayılı komisyon kararlarının ifadelerinin yoruma 
açık olması ileride sonuçlarını şimdiden göremediğimiz 
uygulamalara sebep olacaktır.

• Aynı parsel alanında farklı işlev ve amaçları olan yapıları 
konumlandırabilecek bir plan uygulaması yoğunluk artışına 

EDİRNE İKK: EDİRNE’DE ÖZEL YURT ALANLARI 

VE ÖZEL PROJE ALANLARI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİ DURDURDUK

Özel yurt alanları ve özel proje alanları ile ilgili Edirne Belediyesi’ne açılan davada İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma 
kararı verdi. Edirne İl Koordinasyon Kurulu, konuya ilişkin olarak 5 Kasım 2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

Fiyat eşitleme mekanizmasının, özelleştirme sürecinin 
tamamlanmasından sonra devre dışı bırakılmasıyla birlikte her 
bölge kendi elektrik fiyatını belirleme hakkına sahip olacak ve 
bu durum elektrik faturalarına zam olarak yansıyacaktır. 

Bu güne dek özelleştirilen dağıtım şirketlerinin özelleştirme 
sonrası durumu bakıldığında dağıtım bölgelerinden gelen 
şikayetlerin yoğunlaştığı, sokak aydınlatmaları, elektrik 
enerjisi kesinti süresi ve sıklığı ile yeni yerleşim bölgelerindeki 
konutlara elektrik verilememesi gibi sorunların ortaya çıktığı 
görülmektedir. 

Üretilen Enerjinin hemen tüketilmesi gerektiğinden enerji 
merkezi bir otorite tarafından yönetilmelidir. Parçalı yönetimle 
sağlıklı bir enerji politikası yürütülemez. Rekabet sonucu elektrik 
fiyatları ucuzlayacak istihdam artacak denilmektedir. Ancak 
bunların hiçbirisinin gerçekleşmediği ortadadır. Her dağıtım 
bölgesinin tek şebekesi vardır. O şebekeyi de bir firmanın alması 
halinde rekabetten söz etmek mümkün değildir. Verimlilik adı 
altında çok çalıştırılan personelin yaptığı iş kazalarında ciddi 
artış olmakta ve buna bağlı olarak ta iş güvencesi azalmaktadır. 
Özel sektörün tek düşündüğü az maliyetle çok para kazanmaktır. 

Özelleştirme yanlılarının aşağıdaki soruları cevaplamaları 
gerekmektedir ;

1- Yaşamsal bir ihtiyaç olan elektrik enerjisinin güvenliği, 
sürdürülebilirliği ve ulaşılabilirliği nasıl sağlanacaktır? 
2- Özelleştirmelerden elde edilecek milyarlarca dolar gelir nasıl 
ve hangi alanlarda kullanılacaktır?
3-  Devir işlemi tamamlandığı zaman tüketicilerin ve kurum 
çalışanlarının karşılaşacağı sorunlar neler olacaktır? 

Sonuç olarak, özelleştirme ihalelerinin tamamı kamuoyu 
nezdinde tartışmalı hale gelmiş ve özelleştirme adeta 
yabancılaştırma ve zam şeklinde algılanmaya başlamıştır. 
Ekonomik düzelme için çare olmadığı, halka “daha az hizmet, 
daha fazla külfet” olarak geri döneceği bilinen özelleştirme 
uygulamalarından ve başta enerji özelleştirmelerinden derhal 
vazgeçilmelidir. Ülke geleceği için stratejik öneme sahip olan 
enerji alanı özel çıkarlara teslim edilemez. Enerji herkes için 
en vazgeçilmez bir yaşam-insan hakkıdır. İnsanların enerjiye 
ulaşmasını temin etmek ise kamusal bir sorumluluktur. Bu 
bilinçle; enerji alanındaki piyasacı yasaların yarattığı tahribat 
değerlendirilmeli, bu tahribatın giderilmesini sağlamak 
için derhal planlı, merkezi  ve ulusal bir enerji sektörünün 
oluşturulması sağlanmalı; bunun için özelleştirilen yerler 
kamulaştırılmalı, planlama süreçlerine sektörde örgütlü 
emek ve meslek örgütlerinin, bilimsel kurumların katılımı 
sağlanmalıdır. Halka kesintisiz, kaliteli, ucuz enerji sağlamak 
temel yaklaşım haline getirilmelidir. Bu nedenle elektrik 
hizmetindeki özelleştirmeler bir an önce durdurulmalı ve kamu 
yararı gözetilerek bütüncül politikalara geçiş sağlanmalıdır.

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

Saygılarımızla,
TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu 
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sebep olacak, kente ve kamuya yük getirecek kentsel dengeyi 
bozacaktır.

Önce bilirkişi tayin edildi: Konun araştırılması için 
Mahkemece bilirkişi olarak Akademisyenler tayin edilmiş ve 
bilirkişi komisyonu raporunda TMMOB (Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği) nin iddialarını doğru ve haklı bularak 
mahkemeye raporlarını iletmişlerdir.

Sonra Türk Milleti Adına Edirne İdare Mahkemesi kararını 
verdi: “.... Söz konusu değişikliklerle gerekçesiz ilave bina 
yoğunluğu getirildiği, bu değişikliklerin altyapı, donatı ve 
kentsel karaktere etkilerinin yeniden değerlendirilmesi 
gerektiği, ilave detaylı analizler yapılmaksızın bu haliyle 
uygulanması halinde sonucu belirsiz etkiler doğuracağı ve 
netice itibariyle şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına 
ve hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.” “...
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava 
konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar 
doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca 
teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, 
kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Bölge İdare 
Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, 03.10.2012 
tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

MAHKEMELEŞMEK DEĞİL BİRLİKTE MUHAKEME 
ETMEK İSTİYORUZ...

TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu olarak kamu yararı 
gözetmeyen planların karşısında olan yaklaşımımızda her 
zaman mahkemeden yana değil birlikte muhakemeden yana 
olduk. “Özel yurt alanları ve özel proje alanları” davasında 
aynı yolu izleyerek önce Edirne Belediyesine konuya ilişkin 
kararların ranta ve talana hizmet edeceğini açıklayan itiraz 
dilekçemizi sunduk. Ancak tüm uyarı ve itirazlarımıza karşın 
hukuka aykırılığı mahkemece de tespit edilen imar plan 
değişikliğinin uygulamaya sokulması karşısında konunun 
yargıya taşınmasından başkaca bir çare kalmadığı görülerek 
mahkeme yoluna gidilmiştir. Bu dava Edirne Belediyesi 
ile yürütülmesi durdurulan 2. Davamızdır. Bundan önce 
1. Murat Mahallesi sınırları içinde yeşil alan için verilen 
12.06.2012 tarih ve 249 nolu yapı ruhsatının iptali davasında 
yürütme durdurma kararı çıkmıştır.

BİR KEZ DAHA EDİRNE BELEDİYE MECLİS 
ÜYELERİNİ UYARIYORUZ...

1-) 1. Murat Mahallesi sınırları içinde yeşil alan için 
verilen 12.06.2012 tarih ve 249 nolu yapı ruhsatında 
olduğu gibi; Şükrüpaşa Mahallesi 1911 Ada, 1 Parselde 
bulunan 6923,85m2 yeşil alan için “EDİRNE KÜLTÜR 
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ” nin 
tahsisine verilen 25.06.2012 tarih ve 280 nolu yapı ruhsatı 
imar mevzuatına aykırıdır (yapı yüksekiği 3,5mt den fazla 
ve betonarme), iptal edilmesi gerekmektedir. Konunun 
yargıya taşınması için gerekli süreç başlatılmıştır. BU 

YEŞİL ALANIN RANTA VE TALANA AÇILMASINI 
DURDURUN...

2-) 05.09.2012 tarih ve 2012/327 sayılı Edirne Belediyesi 
Meclis Kararına itiraz: “2012/327 sayılı Meclis Kararı ile 
onaylanan revizyon imar planına gerekçe olarak “Yeni ve Eski 
Küçük Sanayi Siteleri Kentsel Dönüşüm” projesi kapsamında 
küçük sanayi sitelerinin yerinde yapılacak yeni projelerin 
çevresinde oluşacak imar eğilimleri gösterilmektedir. Oysa 
“Yeni ve Eski Küçük Sanayi Siteleri Kentsel Dönüşüm” henüz 
onaylanmamış ve ne olduğu bilinmemektedir. Bu kapsamda 
2012/327 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan revizyon imar 
planına 05.10.2012 tarih ve 406 kayıt sayılı yazımız ile itiraz 
edilmiş itirazımızın 07.11.2012 tarihinde yapılacak ilk Belediye 
Meclis Toplantısında görüşüleceği Belediye Başkanlığınca 
tarafımıza bildirilmiştir. Belediye meclis üyelerine sesleniyoruz 
Edirne için telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracak bir 
karara imza atmak üzeresiniz. Yeni sanayi sitesi ile Olin Yağ 
fabrikası arasında kalan bu bölgede uygulanması planlanan 
revizyon tekniğe, hukuka ve imar mevzuatına aykırı maddeler 
içermektedir. Yanlış uygulamaları 2 sayfalık itiraz dilekçesinde 
ifade etmeye çalıştık. Yinede istenirse, tüm meclis üyelerine 
yapılacak yanlışları açıklamaya, yoğunluk ve nüfus artışına 
sebep olan plan yaklaşımını görsel anlatımlarla aktarmaya 
hazır olduğumuzu bildirmek isteriz. GELİN NÜFUS VE 
YOĞUNLUK ARTIŞINA SEBEP OLAN BU PLAN 
KARARINDAN VAZGEÇİN...

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 
KAMU YARARINA PLANLARIN YANINDADIR...

Bilindiği gibi TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği), şehir planları ve uygulamalarının, planlama 
esaslarına, çevrenin korunması ile şehircilik ilkeleri ve kamu 
yararına uygun yapılmasını kamu adına denetlemek; doğa, 
planlama, kentsel tasarım ve estetik kavramlarını sistematik 
bir yapı içinde inceleyerek sanat, bilim, mühendislik ve 
teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması ve 
yönetimi ile uğraşan, bu konudaki eksiklikleri, yanlışlıkları 
ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları ve uyarıları 
yapmakla yükümlü kamu kurumu niteliğinde meslek odaları 
birliğidir.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Edirne 
İl Koordinasyon Kurulu (İKK) olarak; yasalara, şehircilik 
ilkelerine, planlama tekniklerine uygun planların yanında 
ve kamu yararı gözetmeyen planların karşısında olan 
duruşumuza devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyu ile 
paylaşmak isteriz.                                                                    

Saygılarımızla,

Nihat ÇOLAK
TMMOB Edirne
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
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Adana Büyükşehir Belediyesi son yıllarda imar planları 
ve plan uygulamalarını gündemden düşürmemektedir.  
Yapılan tüm imar planları ve plan uygulamaları ilgili 
itirazlar, idare mahkemelerince %90-95 oranında iptal 
ile sonuçlanmaktadır. Bir başka ifade ile bu durum kamu 
kaynakların israfı olup kabul edilebilir değildir.

Nazım İmar planı tanımında “Onaylı halihazır haritalar 
üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge 
ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve 
arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge 
tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, 
gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının 
gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini 
ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve 
uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak 
üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir 
raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır”. 
denilmektedir.

Bu tanımda da belirtilen genel kullanış biçimleri olarak 
ifade edilen arazilerin konut, ticaret, yeşil alan, turizm, dini 
tesis, eğitim tesisi v.b. kullanım amaçları belirlenmelidir. 
Yapılan planların katılımcılıktan uzak ve plan hazırlık 
sürecinin kısa tutulması, sağlıklı ve bütüncül imar planı 
elde etmeyi engellemektedir. Bu şekilde hazırlanarak 
çıkarılmaya çalışılan planlarda, tartışmaların olması, çok 
sayıda itiraz olması ve planın yürürlüğe girmemesi en doğal 
sonuçtur. Ancak bu durum kentimiz için kabul edilebilir 
bir olgu değildir. 

Şehrimizin sağlıklı kentleşmesinin önünü açacak, işsizliği 
azaltacak, ekonomik yapıyı canlandıracak, donatı 
ihtiyaçlarını karşılayacak imar planlarına ihtiyaç vardır. 
Adana Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı hemen 

hemen tüm planlama çalışmalarında, kentin menfaatine 
olmayan sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Örneğin, Kentin gelişme ve ilerleme koridorlarında 
önceden verilen yapılaşma şartları azaltılarak belli 
bölgelerin yapılaşması hedeflenmiş o bölgedeki arsa ve 
konut spekülasyonu oluşturulmuştur. Belli dönemlerde, 
imar planı ve plan yönetmeliği yapılmayarak, bir başka 
ifade ile yapılaşma engellenerek kentin işsizliğine 
doğrudan katkıda bulunulmuştur.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak, yol 
boyu ticaret ve belli bölgelerde Merkezi iş alanı (MİA) 

yapılmasına planın sürekliliğini bozacağından dolayı karşı 
çıkılmıştır. Kuşkusuz o bölgeler de ticaret ihtiyacı olabilir. 
Temel hedef kentin modern yapıya kavuşması, yol boyu 
ticaretten kaynaklanan otopark, ulaşım, denetim gibi 
sorunları azaltacak kamu yönetim alanları ile bağlantılı 
kentsel ve bölgesel ticaret merkezleri oluşturmak olmalıdır. 

Yol boyu ticaret kavramı, genelde nüfusu az olan il ve ilçe 
merkezlerinde uygulanabilecek şemadır. Ancak mevcut 
kent merkezi nüfusu yaklaşık 1.600.000 kişi olan 2026 
yılı için hazırlanan bu planlarda ileriye dönük projeksiyon 
nüfusu bugünkü sayının katbekat daha fazla olacağı aşikar 
olan METROPOLİTEN KENT tanımı ile uyuşmamaktadır. 

Bu gösterim kaldırılmalıdır. Mümkünse plan üzerinde 
kentsel bölgesel ticaret alanları belirtilmelidir. Ölçekten 
dolayı gösterilemiyor ise alt ölçekli planlarda çözülebileceği 
plan notuna ve açıklama raporuna eklenmelidir.

Son yapılan imar planı revizyonları ile bir dini tesis alanının 
ticaret alanına dönüştürmesi ve çamlık arazisinin turizm 
alanına dönüştürmesi kamuoyuna yansımıştır.

Bu yapılan değişiklik SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI 
ALANLARINA İLİŞKİN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ ne 
girmektedir.

Plan Yapılmasına ait Esaslara Dair Yönetmelikte hizmet 
bölgesini farklılaştıran bir düzenleme plan değişikliği 
kapsamında sayılmamaktadır. Dolayısıyla, kaldırılan bir 
yeşil alanın ya da otopark alanının yerine koyulacak yeni 
yeşil alan ya da otopark alanının yine aynı bölgeye hizmet 
etmesi zorunludur. Kaldırılan Dini Tesis yeri için neresi 
önerilmiştir. Bu mutlaka gösterilmelidir. Her kamu yatırımı 
yapılacağında, ne yazık ki imar planlarında yer bulamayan 

ADANA’DA İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YARGIYA TAŞINIYOR
 TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Nazım Biçer, 18 Aralık 2012 tarihinde Çukurova Gazeteciler 
Cemiyeti’nde bir basın toplantısı düzenleyerek, Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından yapılan imar değişikliğini 
yakından takip ettiklerini, askıya çıkması ile birlikte konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. 
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idarelere, üniversite arazilerine ya da kamunun olan yeşil 
alanlar yönelinmiştir.

Bu alanlardan biride Çamlık arazisidir. Bu arazi de özel 
ve kamunun hissedar olduğu mülkiyet problemi olan bir 
alandır. Kamu mülklerinin bir bölümü DSİ arazi olarak 
adlandırılmaktadır. DSİ bu alanı Adana Belediyesine yeşil 
alan yapma karşılığında devir etmiştir. Yeşil alan yapmak 
için alınan bu arsa yeşil alan dışında bir fonksiyona 
dönüştürülmemelidir. Ayrıca tüm Adana da olduğu gibi bu 
bölgede de yeşil alan ihtiyacı bulunmaktadır. Kent içinde 
yeni yeşil alanlar üretilmeden ve amacı dışında bu alanın 
kullanılması mümkün değildir. 

Çamlık alanı konusunda TMMOB ye bağlı ilgili 
odalarımız plan görüşlerinin tamamında, imar planları 
askıya çıktığında yapılan itirazlarda Çamlık Alanın 
yeşil alan dışında farklı bir yapılaşmaya açılmayacağını 
belirtmişlerdir.

Buna rağmen, Çamlık yeşil alanı Turizm Alanı olarak 
düzenlenerek ilgili imar planı askıya çıkarıldığında 
TMMOB olarak kamusal sorumluluğumuz gereği itiraz 
edeceğiz itirazın kabul edilmemesi halinde, daha önce 
de olduğu gibi Beyazevler bölgesinin imar planın iptal 
edilmesi istemi ile dava açacağız. “ 

Gericiliğe Karşı Bilimin, ODTÜ’nün, Öğrencilerin ve 
Demokrasinin Yanındayız

Bilindiği üzere 18 Aralık Salı günü ODTÜ’de öğrencilerin 
yaptığı meşru protesto eylemi, polis şiddeti ile karşılık 
görmüştür. 3600 polis, 20 zırhlı araç ve 8 TOMA eşliğinde 
ODTÜ’ye giden Başbakan, polisin bu tutumunu diğer 
birçok olayda olduğu gibi en üst düzeyde sahiplenmiş, 
polise kutlama yapmış ve konu yine yargıya talimat 
vermeye dek varmıştır. 

Polis şiddeti ODTÜ Rektörlüğü ve ODTÜ Öğretim 
Elemanları Derneği tarafından eleştirilince Başbakan 
öğretim üyeleri için “mesleği bıraksınlar” diyerek, düşünce 
özgürlüğü, üniversite özerkliği, demokrasinin gerekleri, 
kuralları gibi mefhumlardan ne kadar uzak “ileri demokrasi” 
savunucusuolduğunu göstermiştir. ODTÜ öğrencileri de 
“Şiddet Varsa, Polis Varsa, Ders Yok!” diyerek bir günlük 
boykot yaparak demokratik tepkilerini göstermiştir. 

ODTÜ olayı bu üniversite ve öğrencileri ile sınırlı 
kalmayan bir nitelik kazanmış ve siyasi gündemde ilk 
sıralara oturmuştur. Başbakana protesto yapılması ODTÜ 
sınırlarını aşan bir boyuta sahip olmuştur. Başbakan 
ve temsil ettiği iktidarın otoriter tekelci uygulamaları 
kamuoyunda genel kabul gören protestolara yol açmaktadır. 
Başbakansa hemen her karşı sese karşı yaptığı gibi ODTÜ 
Rektörlüğünü ve öğretim üyelerini hedef alan açıklamalarla 

konunun birinci derecede muhatabı olduğunu göstererek 
demokrasinin gereklerini çiğnemektedir. 

Altı üniversite yönetiminin Başbakan ve iktidar yanlısı 
açıklamaları bu ortamda gündeme gelmiş ve aynı 
üniversitelerin öğretim elemanları polisin tutumu 
ile üniversitelerinin yönetimlerinin açıklamasını 
eleştirmişlerdir. Bu arada Eğitim-Sen ve birçok 
üniversitenin öğrencileri, öğretim elemanları ile emek ve 
demokrasi güçleri ODTÜ ve öğrencilerini sahiplenmiş, 
protesto eyleminin meşruluğu ve iktidarın anti demokratik 
uygulamaları kınanmıştır.

ODTÜ olayları ve ardından yaşanan gelişmeler, ülkemizin 
demokrasi ve özgürlükler konusunda hangi noktalara 
geldiğini bir kez daha göstermektedir. Bu noktada 
bizler, onlarca mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
disiplinlerinin meslek örgütleri olarak, haklı demokratik 
tepkiler veren öğrenci üyelerimiz, bütün üniversite 
öğrencileri ve bütün öğretim elemanları ve ODTÜ ile 
dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna duyururuz. 

Ülkemizi, halkımızı, eğitim, öğretim ve bilim kurumlarımız 
ile sanayimizi, tarımımızı, kentlerimizi, suyumuzu, 
toprağımızı sömürü, rant ve baskı ile kuşatan iktidara 
karşı eşit, demokratik, özgür bir Türkiye mücadelesini 
sürdüreceğimizi bu vesileyle bir kez daha ilan ederiz.

TMMOB Ankara İKK Sekreteri
Bülent TATLI  

ANKARA İKK: GERİCİLİĞE KARŞI BİLİMİN, ODTÜ’NÜN, 

ÖĞRENCİLERİN VE DEMOKRASİNİN YANINDAYIZ

Ankara İl Koordinasyon Kurulu ODTÜ’ye yönelik saldırıları protesto etmek ve ODTÜ’ye destek için 26 Aralık 2012 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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TMMOB İMZA KAMPANYASI 
www.tmmob.org.tr 

ADRESİNDE 
 DEVAM EDİYOR
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ÖRGÜTLÜ GÜCÜNE 
VE 

HALKINA GÜVENEN

SUSTURULAMAZ
TMMOB


