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TMMOB 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından...

11 Haziran 2011 tarihinde yap ı lan Yönetim Kurulu 
toplantısında;
Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan’ın 02.06.2001 tarihli Gündem 
(Denizli), Hizmet (Denizli), Yeni Olay (Denizli) Gazetelerinde 
ve 03.06.2011 tarihli Hürriyet (İzmir) Gazetesinde yayımlanan 
açıklamalarına yanıt verilmesine,
Cemil Ertem’in 10.06.2011 tarihli Star Gazetesi’nde yayımlanan “12 
Haziran’ın doğuracağı temel kırılma alanları“ başlıklı yazısına yanıt 
verilmesine,
Akkuyu Bölgesinin Nükleer Güç Santrali olarak işaretlendiği 1/100.000 
Mersin-Karaman Çevre Düzeni Planı hakkında dava açılmak üzere 
Mersin İl Koordinasyon Kurulu’na yetki verilmesine,

09 Temmuz 2011 tarihinde yap ı lan Yönetim Kurulu 
toplantısında;
Yeni Asır Gazetesi’nde 27.06.2011 tarihinde Ertan Sayın imzalı 
yayınlanan “oda vizeleri kalktı“ başlıklı yazı ile ilgili hukuki işlemlerin 
başlatılmasına,
Gözlem Gazetesi’nde 11.06.2011 tarihinde Burhan Özfatura imzalı 
yayınlanan “oy vermek yetmez“ başlıklı yazı ile ilgili hukuki işlemlerin 
başlatılmasına,
Üniversitelerin Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümünden mezun 
olanların Maden Mühendisleri Odası’na kaydolmalarına ve bu kararın 
TMMOB Genel Kurulu’na sunulmasına,

06 Ağustos 2011 tarihinde yap ı lan Yönetim Kurulu 
toplantısında;
Gözlem Gazetesi’nde 10.07.2011 tarihinde Burhan Özfatura imzalı 
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yayınlanan “Ustalık hükümeti mi?“ başlıklı yazı ile ilgili hukuki 
işlemlerin başlatılmasına,
Yeni Asır Gazetesi’nde 22.07.2011 tarihinde Ertan Sayın imzalı 
yayınlanan “Bu hukuksuzluğa dur denmeli“ başlıklı yazı ile ilgili hukuki 
işlemlerin başlatılmasına,
Mustafa Fazlıoğlu’nun haberhit.net adlı sitede yayınlanan yazıları ile 
ilgili hukuki işlemlerin başlatılmasına,
Van İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne İnşaat Mühendisleri Odası 
Van Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bakır’ın atanmasına, 
Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi 
tarafından yürütülmesine,

25 Ağustos 2011 tarihinde yap ı lan Yönetim Kurulu 
toplantısında;
Kalite ve Çevre Kurulu’nda Birliğimizi Alaeddin Aras’ın temsiliyetinin 
devamının uygunluğuna,
TMMOB Üye Aidat Borçları Çalışma Grubu’nun hazırladığı raporun, 
TMMOB Genel Kurulu’na sunulacak yönetmelik değişiklik taslaklarını 
hazırlamak üzere kurulacak Yönetmelik Değişiklikleri Komisyonuna 
iletilmesine,
19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Gününün tüm İKK’lar aracılığı ile “mesleğimize ve örgütümüze sahip 
çıkıyoruz” teması ile kitlesel basın açıklamaları yapılarak kutlanmasına, 
bu etkinliğimize destek verilmesi konusunda İKK’lar tarafından 
yereldeki tüm emek ve demokrasi güçlerine çağrı yapılmasına, 
etkinlikte ifade edilecek metnin Yürütme Kurulu’nca merkezi olarak 
hazırlanmasına, etkinlik ile ilgili afiş hazırlanması, gazetelere ilan 
verilmesi vb. giderler için harcama yapmak konusunda Yürütme 
Kurulu’na yetki verilmesine,
karar verildi.
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TMMOB`nin Türkiye`nin deprem gerçeğini ve alınması 
gereken önlemleri siyasi iktidara ve yerel yöneticilere 
hatırlatmak için düzenlediği “TMMOB Depreme Duyarlılık 
Yürüyüşü”nün dördüncüsü bu yıl İzmit`te gerçekleştirildi.

Yürütücülüğünü İnşaat Mühendisleri Odası‘nın yaptığı 
“TMMOB Depreme Duyarlılık Yürüyüşü” için Türkiye‘nin 
dört bir yanından gelen binlerce mühendis, mimar ve şehir 
plancısı 17 Ağustos depreminin yıldönümünde İzmitlilerle 
buluştu. Deprem yürüşü için ilk olarak saat 21.30‘da Merkez 
Bankası önünde toplanılarak Demokrasi Parkı‘na yüründü. 

“Can kayıplarının nedeni doğanın öfkesi değil, devletin 
acizliğidir”, “Depreme suskun kalmak yıkıma ortak olmaktır” 
“Depremlerden korkmak değil korunmak gerek” dövizleri 
taşıyan iki binin üzerinden TMMOB üyesi ve İzmitli 
depremzedeler attıkları sloganlarla da doğa olaylarının afete 
dönüşmemesi için siyasi iktidarı ve yerel yöneticileri göreve 
çağırdı.

Demokrasi Parkı‘nda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Arızlılı depremzedeler adına Recep Uğur 
ve İMO Yönetim Kurulu Başkanı H. Serdar Harp birer 
açıklama yaptı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
depremin üzerinden 12 yıl geçtiğini ama hala gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılamadığını belirterek, “Siyasi iktidarları 
hep uyardık. Uyarmaya devam edeceğiz: Doğa olaylarının 
afete dönmesini istemiyorsanız; yüzünüzü insanımıza 
dönün. Bilimin ve tekniğin gereğini yapın. Odalarımızın ve 

Birliğimizin sesine kulak verin” dedi.

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp de, deprem gerçeği 
karşısında göstermelik adımlar dışında çözümler üretilmediğini 
ifade ederek, “Yaşanması muhtemel depremlerin ağır 
sonuçları kadere havale edilmektedir. Sonuçları kadere 
havale edilen depremin son zamanlarda bir de pazarı oluştu. 
Deprem riski karşısında, büyük çaplı yıkımların ve ölümlerin 
yaşanması muhtemel bölgeler üzerinde, iktidar tarafından 
geliştirilen, adına “kentsel dönüşüm” denilen projeler bu 
noktadaki örneklerdendir” şeklinde konuştu.

“TMMOB Depreme Duyarlılık Yürüyüşü”nün ikinci bölümü 
için ise 17 Ağustos saat 02.00‘de yeniden Demokrasi 
Parkı‘nda toplanıldı. Buradan meşalelerle Anıtpark‘a yürüyen 
binlerce kişi depremin gerçekleştiği saat 03.02‘de hayatını 
kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

“TMMOB DEPREME DUYARLILIK YÜRÜYÜŞÜ”NÜN 
DÖRDÜNCÜSÜ İZMİT`TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Değerli Basın Emekçileri,

12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimlere birkaç 
hafta kaldı. Seçimlere yaklaştıkça seçim atmosferinden 
kaynaklı olarak siyasal partiler arasında gerginlikler 
olabilir. Ancak yaşadıklarımız bunun çok ötesindedir. 
İktidar partisi devlet olanaklarını kullanarak, tek başına 
Anayasayı değiştirecek parlamento çoğunluğuna ulaşmak 
ihtirasıyla her türlü antidemokratik uygulamada sınır 
tanımıyor. 

İktidar partisinin gerek toplumda milliyetçi-şoven 
kutuplaşma yaratarak oyunu yükseltme çabalarına 
girişmesi ve gerekse gerilim siyasetiyle muhalif kesimleri 
sindirme operasyonları, seçim sürecinin eşit ve adil 
koşullarda yapılmasını engellediği gibi birarada yaşama 
umudunu da tehdit etmektedir.

Seçim barajının %10 varlığı, toplumun başından itibaren 
seçim sürecine eşitsiz koşullarda girmesinin temel 
kaynaklarından biri durumundadır. 

Demokrasi sadece seçimden seçime oy kullanmak demek 
değildir. Demokrasi; örgütlenme özgürlüğü, kitle ve sivil 
toplum örgütlerinin yönetime katılmalarını sağlayacak 
kanalların açılması, düşünce ve ifade özgürlüğü, 
farklılıklara saygı, eşit ve özgür bir şekilde bir arada 
yaşamak demektir. 

Bugün yaşanan olumsuzlukların kökeninde 12 Eylül‘ün 
gerici/baskıcı yasaları yatmaktadır, demokrasi eksikliği 
yatmaktadır. 12 Eylül 1980‘de bu ülkeye bir deli 

gömleği giydirildi. Seçim barajlarıyla halkın sesinin 
Meclis‘e yansıması engellendi. Yasakçı Anayasa ve 
yasalarla özgürlükler kısıtlandı. Ve bu karabasan 
günümüzde de sürüyor/sürdürülüyor. Bu gerçeklere 
rağmen giderek tırmandırılan gerilim kaygılarımızı 
artırıyor.

Bir taraftan insanların özel hayatları, siyasi iktidarın 
oy kapma telaşı ve muhalefeti kendi arzularınca 
şekillendirme çabalarının sonucunda, seçim 
meydanlarına malzeme edilirken, diğer yandan 
insanların dini inanışları, milli duyguları kaşınarak 
rant sağlanmaya çalışılıyor. Eş zamanlı olarak YGS 
skandalını ortaya çıkartan gazeteciler tehdit ediliyor, 
toplum ağır bir baskı ortamını hissediyor. Gençlerin 
demokratik tepkilerini ifade etmek üzere yaptıkları 
her eylem gözaltı gerekçesi oluyor, sendikal hak 

ihlalleri giderek artıyor; Anayasal hak kullanımı gözaltı 
nedeni olarak görülüyor. 

Oysa ki, halkın temel özlemi işsizliğin ve yoksulluğun sona 
ermesi, özgürlük ve demokrasinin tesis edilmesidir. 

Bu süreçte Kürt sorunun, yeniden bir çözümsüzlüğe 
sürüklenmesi sanki kasıtlı olarak istenmektedir. Doğu 
ve Güneydoğu illerinde siyasal iktidarın yarattığı gerilim 
bunun bir sonucu olarak görülüyor. Sadece kepenkler 
kapandığı için Başbakan‘ın hedefine oturan Hakkâri 
ilinde Ağustos 2010 tarihinden itibaren 500‘ü aşkın 
siyasi parti üyesi, belediye meclis üyesi, sivil toplum 
örgütü temsilcisi ve yurttaş gözaltına alınmış, 100‘ün 
üzerinde kişi tutuklanmıştır. Bu illerde olağanüstü hal 
uygulamalarını hatırlatan ve giderek daha ağır bir biçimde 
kendini hissettiren bir süreç yaşanıyor. Son iki ayda 
1500‘ün üzerinde kişi gözaltına alınmış, yaklaşık 500 kişi 
tutuklanmıştır. Seçime yaklaştıkça her gün 50 ile 100 
arasında kişi gözaltına alınmaktadır. 

AKP muhalif gördüğü tüm kesimlere karşı devlet 
olanaklarıyla bir sindirme harekâtı düzenlemektedir. 

Özellikle Başbakan Sayın Erdoğan‘ın yapıcı olmaktan çok 
uzak, ortamı geren ve karalayıcı, suçlayıcı üslubunu seçim 
ortamının bir yansıması olarak görmek mümkün değildir. 
Çünkü söylemlerin ardından icraat gelmekte ve toplumsal 
gerilim artmaktadır. 

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: GERİLİMDEN UZAK, GÜVENLİ, ŞEFFAF VE 
DEMOKRATİK BİR SEÇİM ORTAMI İSTİYORUZ!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 30 Mayıs 2011 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek, genel seçimlere ilişkin 
kaygı ve beklentilerini kamuoyu ile paylaştı. KESK Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına DİSK Sosyal İş 
Sendikası Başkanı Metin Ebetürk, KESK Genel Sekreteri Kasım Birtek, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ve TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Arzu Erbilici katıldı.

• basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları
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Denizli kamuoyunda Forum Çamlık olarak bilinen ve 
Demokrasi Meydanı‘nda bulunan Gençlik ve Kültür 
Merkezi‘nin MDC Türkmall Yedi Emlak Yatırım İnş. Tic. 
A.Ş‘ ye satışına ilişkin olarak açtığımız iptal davasındaki 
haklılığımız Danıştay tarafından da onaylandı.

Demokrasi Meydanı‘nda bulunan ve mülkiyeti Denizli 
Belediyesi‘ne ait olan Gençlik Merkezi‘nin satışını ve 
bu alanda gerçekleştirilen plan değişikliklerini yargıya 
taşımıştık. 

Yargı sürecinde Denizli Kuruçay mevkii 16L-1pafta,1547 
ada, 6 parseldeki (eski parsel no 1) taşınmazın MDC 
Türkmall Yedi Emlak Yatırım İnş. TİC A.Ş‘ye satış 
gerçekleştirilmiş ve burada Forum Çamlık olarak bilinen 
AVM açılmıştı.  

Yaşanan gelişmeler ile ilgili olarak; plan değişikliğinin 
hukuki dayanağı olan meclis kararının iptali, tapunun 
iptali, inşaat ruhsatının iptali ve satışın iptali için yargı 
sürecinin beklenmesini ısrarla talep etmiştik. Ancak bu 
talebimiz karşılık bulmamış, inşaat ruhsatı bile verilmeden 
AVM inşaatının başlamasına göz yumulmuştu. 

Taşınmazın  satışına karar veren Denizli Belediye 
Encümeni‘nin 15.12.2005 tarih ve 2445 sayılı kararı 
Denizli İdare Mahkemesi‘nin 2007/565 esas ve 2008/648 
sayılı kararıyla iptal edilmişti. 

Denizli İdari Mahkemesi‘nin satışı iptal etmesinin 

DENİZLİ’DEKİ HAKLILIĞIMIZI DANIŞTAY DA ONAYLADI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Denizli’de belediyeye ait Gençlik Merkezi’nin satılarak yerine 
AVM yapılması üzerine açılan davada yargının bir kez daha TMMOB lehine karar vermesi üzerine 31 Mayıs 2011 
tarihinde bir açıklama yaptı.

Değerli Basın Emekçileri,

2002 yılında iktidara gelme süreci de dâhil olmak üzere AKP 
toplumda yarattığı kutuplaşma ve mağduriyet görüntüsü 
ile oy alma stratejisi izlemiştir. Anlaşıldığı kadarıyla şimdi 
de toplumsal gerilimi artıran operasyonlara hız vererek 
oluşacak milliyetçilik ve şovenizm rüzgârını arkasına alıp 
genel seçimlerde oyunu artırmak istemektedir.

Dolayısıyla genel seçimlere yaklaştıkça seçimlerin 
demokratik ve şeffaf bir ortamda yapılacağına dair 
kaygımız, tereddüdümüz artmaktadır. 

Kışkırtılan çatışmalar ve artan toplumsal gerilim bahane 
edilerek “sandıkların güvenliği” adı altında şaibeli 
çalışmalar yürütüleceği kaygısı taşımaktayız. Peşinen 

önyargılı değiliz ancak siyasal iktidarın icraatlarının güven 
vermediği de ortadadır. 

Bu nedenle DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak 
kaygımızı ve hassasiyetimizi kamuoyu ile paylaşmak 
istiyoruz. Umarız ki, seçim demokratik, güvenli ve şeffaf 
bir ortamda gerçekleşir. Kamuoyunun duyarlılığının böyle 
bir ortamın oluşmasında etkili olacağını düşünüyoruz.

Bu vesileyle buradan siyasi iktidara artan gerilimi düşürecek 
adımlar atması, devlet olanaklarını kullanmaktan 
vazgeçmesi ve kaygılarımızı giderecek bir yaklaşım içinde 
olması çağrısında bulunuyoruz.

DİSK - KESK - TMMOB - TTB

ardından Denizli Belediyesi Danıştay‘a gitmişti. Görüşülen 
davada Danıştay Onüçüncü Dairesi 16.03.2011 tarih ve 
2011/1063 numaralı karar ile Denizli İdare Mahkemesi‘nin 
satışı iptal eden Kararını oybirliği ile onadı.

Başından beri; bu satış ve yapılan plan değişikliğinin 
kamuya yarar getirmeyeceğini ısrarla belirtmiş olmamıza 
rağmen, dönemin Denizli Belediye Başkanı ve yetkilileri 
her platformda konuyu siyasi mecralara çekmeye çalışmış, 
başlattığımız hukuki süreci kendilerine ve mensubu 
oldukları siyasi partiye karşı bir tavır olarak kamuoyuna 
açıklamayı tercih etmişlerdir. Ancak Danıştay Onüçüncü 
Dairesi tarafından Denizli İdari Mahkemesi kararının 
oybirliği ile onanması, kaygılarımızı ve haklılığımızı bir 
kez daha tescil etmiştir. 

TMMOB o la rak  ya şad ığ ım ı z  kent l e re  ka r ş ı 
sorumluluğumuzu yerine getirirken gücümüzü hukuktan, 
akıldan ve bilimsel gerçeklerden almaktayız. Bugüne kadar 
hiçbir siyasi partinin emrinde ve güdümünde olmadığımız 
gibi, bundan sonrada böyle bir durum asla söz konusu 
olmayacaktır. 

Denizli kentini yönetenlerin hukukun gereğini yerine 
getirmelerini beklediğimizi duyuruyor, konunun takipçisi 
olacağımızı da ifade ediyoruz.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

• basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları
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1972 yılında Stockholm‘de toplanan 
“Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi 
Konferansı”nda “..insanın, yaşamını 
onur ve huzur içinde geçirmesine izin 
verecek çevre kalitesi içinde özgürlük, 
eşitlik ve uygun yaşam koşullarına 
sahip olmanın ......temiz ve sağlıklı bir 
çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı 
olduğu.....” kararıyla birlikte 5 Haziran‘ın 
“Dünya Çevre Günü” olarak kabul 
edilişinin 40‘ıncı yılına;
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu‘nun 
1962 tarihli ve 1803 sayılı “Doğal 
Kaynaklar Üzerinde Daimi Egemenlik 
Kararı”nda  “......halkların ve milletlerin 
doğal zenginlik ve kaynakları üzerinde egemenlik haklarının ihlal 
edilemeyeceği......” kararının 50‘nci yılına girerken;
• Sermayenin sınırsız, fütursuz, serbest dolaşımı ilkesinde 
temellenen DTÖ kurallarının sürdürülebilir kılındığı bir 
dünyada; Stockholm‘den Rio‘ya, Rio‘dan Daho‘ya neo-liberal 

politikaların gerekleri doğrultusunda 
dönü şüm ya şanm ı ş  “ . . .Ticaret i 
engelleyici nitelikte olduğu saptanan 
çevre önlemlerinin yerini serbest ticaret 
hükümlerinin alması...” kararıyla 
sermayenin dolaşımını/serbest ticaretin 
küreselleşmesini engelleyecek çevresel 
önlemlerin dikkate alınmayacağı ilan 
edilmiştir.  
• Dünya, emperyalizm tarafından 
sınırsız ve engelsiz bir tek küresel pazar 
ve sömürü alanı olarak kurgulanmakta, 
bu politika içinde ülkemizin de içinde 
bulunduğu “kaynakları emperyalizmin 
sınırsız sömürüsüne açılan ülkelerin” 

zenginliklerine el konulmaktadır. 
• Küreselleşme sürecinde, emperyalist çıkarlara göre yeniden 
yeniden biçimlendirilen sosyo-ekonomik politikaların doğal 
sonuçları; işsizlik, açlık ve yoksulluğun artışı, savaşlar, işgaller, 
katliamlar, kitlesel göçler ile karakterize olan çevre felaketleri 
yaşanmaktadır.

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLU OLSUN!

TEKEL işçilerinin, küresel sermaye ve AKP iktidarı 
tarafından bütün çalışanlara dayatılan, güvencesiz çalışma, 
esnek çalışma dayatmalarına karşı başlattığı mücadele, başta 
4-C olmak üzere güvencesiz tüm çalışma biçimlerinin açığa 
çıkmasını ve bu sorunun Türkiye gündemine oturmasını 
sağladı.

Biz dört emek ve meslek örgütü olarak, başta 4-C olmak üzere 
güvencesiz, kuralsız, esnek tüm istihdam uygulamalarından 
vaz geçilmesi; iş güvencesinin sağlanması; ‘kiralık işçilik‘ 
düzenlemesinin gündemden çıkarılması; çalışma hayatını 
düzenleyen yasaların başta ILO olmak üzere uluslararası 
normlarına uyarlanması; çalışanların örgütlenmesi önündeki 
engellerin kaldırılması; kamu çalışanlarına grevli, toplu iş 
sözleşmeli sendika hakkının güvence altına alınması için 
TEKEL işçilerinin başlattığı “genel eylem”e bütün gücümüzle 
destek vererek, sınıf dayanışmamızı kararlı bir şekilde 
gösterdik. 

AKP iktidarının, karda kışta mücadele eden işçilere karşı, 

tazyikli su, gaz bombalarıyla ve polis şiddeti ile giriştiği acımasız 
saldırılara karşı TEKEL işçileri ile birlikte direndik. 

TEKEL İşçilerine karşı bu acımasız saldırıları gerçekleştiren 
emniyet güçlerinin yargılanması gerekirken, uluslararası 
sözleşme ve Anayasa‘dan kaynaklanan demokratik ve 
meşru haklarını kullanan emekçiler ile örgütlerimizin 
yöneticilerinden oluşan 111 kişiye, polis fezlekesine 
dayanılarak Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi‘nde 
2011/509 E. dosya numarası ile ceza davası açılmıştır. 

Bizler bu mahkemeyi, anti demokratik baskılara ve 
uygulamalara direnen emekçilerin, güvencesiz tüm çalışma 
biçimlerine karşı mücadelesini yükselteceği demokrasi 
kürsüsü olarak görüyoruz.

3 Haziran 2011 Cuma Günü, 09:30‘da Ankara Adliyesi‘nde 
görülecek olan davaya tüm örgütlü güçlerimizle katılacağımızı 
duyuruyor, kamuoyunu da davaya katılmaya çağırıyoruz.  

DİSK - KESK - TMMOB - TTB

TEKEL DİRENİŞİ DAVASINA ORTAK ÇAĞRI 
Tekel işçilerinin 4/C statüsüne geçirilmelerini protesto için 1 Nisan 2010`da Ankara’da düzenlenen eyleme katılan aralarında 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TMMOB Genel Sekreteri Hakan Genç’in, sendika başkanları 
ve demokratik kitle örgütü üyelerinin de bulunduğu 111 kişi hakkında ``2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasasına muhalefet ettikleri`` gerekçesiyle sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması 3 Haziran 
2011 Cuma günü yapılacak. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Haziran 2011 tarihinde davaya katılım çağrısı yaptı.
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Bu süreç Türkiye‘ye, sosyo ekonomik yapı ve devlet yapısı itibariyle 
1980 ekonomi kararları ve 12 Eylül darbesine paralel olarak 
yansımış, kamu işletmeleri, eğitim, sağlık ile devam eden kamu 
hizmetlerini piyasalaştırma-piyasa malına dönüştürme süreci doğal, 
tarihi ve kültürel varlıklara doğru genişletilmiştir. Tüm yer üstü 
ve yer altı varlıklarımızı talana açan neo-liberal politikalar AKP 
döneminde pekiştirilerek ülkenin her noktasına yansıtılmıştır. 

Doğa tahribatını “çevre sorunu” olarak ele alan sığ politikaların 
yanı sıra “çevre sorunu” da “kirliliği önleme”, “arıtma tesisi”ne 
indirgenmiştir. 

Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin teknik, 
bilimsel ve yasal ilkelerinin dışlandığı politikalarla;

• Sektörel yaklaşım benimsenerek kontrolsüz ve birbirinden 
bağımsız yapılara dönüştürülen planlama; tarım alanlarının, 
ormanların, meraların, kıyıların giderek yaylaların talanı şeklinde 
mekana yansımıştır. 

• Tüm doğal kaynaklarımız; doğa koruma alanları, yani biyolojik 
çeşitlilik açısından önemli alanlar, biyogenetik rezerv alanları, 
nadir, endemik, tehlike altındaki türlerin yaşam alanları, orman 
alanları, kıyılar, meralar “sürdürülebilirlik” aldatmacasıyla piyasa 
malına dönüştürülerek uluslararası pazara sunulmaktadır.  

• Orman talanını her durumda teşvik eden ve kamu malı 
gaspının “affı” anlamına gelen 2B halen bir seçenek olarak 
görülmektedir. 

• Ülkenin doğal varlıklarını uluslararası sermayeye en kısa yoldan 
sunmanın yollarını arayan AKP, ÇED Yönetmeliği‘nde yaptığı son 
değişiklikle; termik güç santrallerini, nükleer güç santrallerini, 
nükleer atık bertaraf tesislerini, otoyolları, limanları, HES‘leri ve 
madencilik projelerini de kapsayan yatırımları örneği görülmemiş 
bir duyarsızlıkla ve aymazlıkla, adeta idari işleme dönüştürülen 
ÇED kapsamı dışına çıkarmıştır. 

• Getirilen “af” ile kaçak tesisler çevreyi resmi olarak kirletmeye 
devam etmektedirler.

•  Her türlü yapılaşma ile maden, turizm gibi sektörlerin kullanımını 
istisna haline getiren, doğa koruma açısından sistematik bir 
gerilemeye karşılık gelen “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma 
Kanunu Tasarısı”nda, “koruma yaklaşımı”nın “yatırım” adı altında 
sürdürülen ve itiraz dinlemeyen “talan” anlayışına terk edilmesi 
öngörülmektedir.

•  İklim Değişikliği Sözleşmesiyle kazanım olarak görülen “önleyici 
düzenlemeler”, Kyoto Protokolü ile havayı, suyu piyasa malına 
çevirerek “temiz enerji” borsası ile yeni bir sömürü aracı haline 
getirilmiştir. “Emisyon ticareti” ülkemize de HES garabeti olarak 
yansımıştır.

• Madencilik geliştiriliyor aldatmacasıyla, yabancılara imtiyaz 
tanıyan bir anlayışla, ülkenin hemen her yeri, tarım alanları, orman 
alanları, sulak alanlar, arkeolojik sit alanları, milli parklar ayrımı 
gözetmeksizin “açık işletmeye” dönüştürülmüştür.

• Yenilenebilir enerji kisvesi altında HES‘lere teslim edilen 
akarsular; plansız, politikasız, çevreyle ve toplumla uyumsuz 

kısa ömürlü barajlar; rant uğruna Zeugma, Allianoi, Hasankeyf, 
Munzur ve Fırtına Vadisi‘nde somutlanan bilim dışı uygulamalarla 
tarihi-kültürel miras ve doğal çevre istikrarlı bir şekilde yok 
edilmektedir. 
• HES ya da baraj yapılamayan kıyı ovalarında da nükleer enerji 
santralleri için yer beğenilmektedir.
• 1940‘lı yıllarda başlayarak Cumhuriyet tarihinin son 70 
yılına damgasını vuran, hazine arazilerinin işgalinden sonra kıyı 
alanlarına, en son olarak da orman, yaylak ve kışlaklara yayılan 
kaçak yapılaşmayı özendiren “af” bir seçenek olarak geçerliliğini 
sürdürmektedir.  
• Kentsel dönüşüm adı altında ya da TOKİ uygulamalarında 
istisnasız olarak ülke topraklarının tamamı “arsa” olarak 
değerlendirilmektedir. 
• Kentler, yayaların, yaşlıların, çocuk ve engellilerin unutulduğu 
altyapı ve üstyapıdan yoksun bina yığınlarına dönüştürülmüştür.
• Deprem ülkesi gerçeği görmezden gelinerek “yapı denetimi”, 
“risk-afet-sakınım planlaması” içi boş popülist yaklaşımlarla siyasi 
malzeme olarak kullanılmaktadır.
Biz biliyoruz ki ranta dayalı neo-liberal politikalarla temellenen;
• Mühendisliğin sanayi, tarım, kent ve toplum yaşamına yönelik, 
bilimsel teknik temellerdeki kamusal, toplumsal hizmet niteliğini 
reddeden anlayışın,  
• Bugün Kütahya Gümüşköy‘de yaşanan,  yarın Akkuyu‘da 
yaşanacak olan çevre felaketini görmeyi reddeden anlayışın,
• Karadeniz, Akdeniz, Sinop-Gerze, Bergama, Uşak Eşme, Loç 
Vadisi, Munzur, Hasankeyf,  HES‘lere, barajlara karşı yürütülen 
mücadelede ölümü hiçe sayan anlayışın,
• Dereleri kanalizasyon hattı, gölleri sivrisinek yatağı, vadi 
tabanlarını, açık yeşil alanları, bozkırları boş arsa olarak gören 
anlayışın,
• Akılcı, çevreye uyumlu projeler yerine, uluslararası tekellere 
peşkeş çeken, arazi rantı üzerine ekonomiyi inşa eden anlayışın bir 
sonucu olarak seller, toprak kaymaları, kıyı daralmaları gibi “çevre 
sorunları” “doğal afet” olarak adlandırılarak günlük hayatın olağan 
bir parçası olmaya devam edecek, deprem gibi “doğal afetler” de 
kader olarak tariflenecektir.
Yaşam alanlarımızın yok olmaması için, gelecek nesillere 
yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek için, bugün ekolojik 
bir krize dönüşen çevre sorunlarının çözümünde, bütüncül 
politikaların, hukuksal ve kurumsal düzenlemelerin geliştirilmesi 
ve uygulanması gereği açıktır. 
TMMOB, çevre politikalarının; sanayi, tarım, enerji, ulaşım ve 
kentleşme politikalarıyla bütüncül olarak ele alınmasını zorunlu 
görmektedir. 

Dünya çevre günü kutlu olsun!

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
5 Haziran 2011
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Bugün, Türkiye emek mücadelesinin önemli günlerinden 15-16 
Haziran direnişinin 41. yıldönümü. 1970 yılında, çalışma yaşamı 
ve temel sendikalar mevzuatını düzenleyen yasalarda değişiklik 
yapılmaya ve bu arada DİSK yok edilmeye çalışılmıştı. Buna yanıt 
15-16 Haziran direnişi ile verildi.
15-16 Haziran 1970 direnişinden bu yana, Türkiye‘deki hak ve 
özgürlükler mücadelesinin üzerinden 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 
1980 karanlığı geçti. 80 sonrası çalışma yaşamındaki emeğin ve 
emekçinin aleyhine düzenlemeler AKP iktidarıyla daha da hız 
kazandı; esnek, güvencesiz istihdamla, taşeronlaşmayla emek 
sömürüsü yaygınlaştı. 
Bugün Türkiye neoliberal politikaların yol açtığı işsizlik, 
sendikasızlaştırma, güvencesiz çalışma ve emekçilerin hak 
gasplarıyla karşı karşıyadır. 

Emekten ve insandan yana olanların 15-16 Haziran ruhu 
ile tüm bu açık saldırılara direnmekten başka yolu yoktur. 
Çalışma yaşamının emekçilerin lehine düzenlenmesi için 
şimdi daha güçlü ve kararlı yürümeliyiz. Neoliberal programın 
uygulayıcılarına, emperyalizme, gericiliğe ve darbecilere karşı 
yaşamın tüm alanında direnişimizi omuz omuza bir arada 
sürdürmeliyiz.

TMMOB, Türkiye mücadele tarihinin önemli günlerinden 15-16 
Haziran direnişini yaratanları ve bu mücadeleyi sürdürenleri bir 
kez daha selamlamaktadır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
15 Haziran 2011

Bu yıl Sivas katliamının 18. yılı.  

Bundan 18 yıl önce, 2 Temmuz 1993 günü Madımak Otelinde 
aydınlık yüzlü insanlarımız yakılarak katledilirken emekten ve 
demokrasiden yana fikirler de yakılarak yok edilmek istendi. 

Sivas katliamı, emekçi sınıfların baskısız ve sömürüsüz bir dünya 
kurma mücadelesini sindirmek ve yok etmek amacıyla, gerici-
faşist zihniyetin planlı ve programlı bir şekilde devreye soktuğu 
kanlı provokasyonlardan biridir. 

Tıpkı, Çorum ve Maraş katliamlarında olduğu gibi Sivas 
katliamında da bu ülkede eşitlikten ve özgürlükten yana 
bütün düşlerin karartılması hedeflemiştir. Madımak Otelinde, 
ülkemizin aydınlık yüzlü insanları, kardeşliğin, bir arada 
yaşamının, barışın, demokrasinin, eşitliğin, özgürlüğün ve 
umudun sembolleri ateşe verilmiştir.

Toplumsal belleğimizde derin bir yara bırakan Sivas katliamı, 
geçen zaman içerisinde egemenler tarafından unutturulmak 
istenmiş ancak tüm çabalara rağmen unutturulamamıştır. 

Sivas katliamının izinden gidenler, unutturamadıkları katliamı 
bu defa aklamaya çalışmaktadırlar. Geçtiğimiz günlerde, 

gericiler eliyle gerçekleşen katliamın yandaş basın tarafından 
nasıl aklanmaya çalışıldığına tanık olduk. 
Sivas katliamı aklanamaz. Bu katliamı planlayan, destekleyen ve 
besleyen zihniyetle yüzleşilmediği sürece, katliamın sorumluları 
açığa çıkarılmadığı sürece, sorumluları saklayan ve koruyanlar 
hesap vermediği sürece bu yara kanamaya devam edecektir. 
Sivas katliamını unutturmak ve aklamak isteyenlere inat; 
O gün yanan o aydınlık yüzlerin ışığını söndürmeye, emekçi 
sınıfların yeni bir dünya kurma yolundaki umutlarını yok etmeye 
çalışanlara inat TMMOB her 2 Temmuz‘da olduğu gibi bu yıl 
da dost örgütlerle birlikte omuz omuza duracak. 
TMMOB bu 2 Temmuz‘da da işçilerle, kamu emekçileriyle, 
öğrencilerle ve aydınlarla sesini, ellerini ve öfkesini birleştirerek 
insanca bir yaşam için “Başka Bir Türkiye ve Başka Bir Dünya 
Mümkün” diyecek.
S i v a s  k a t l i a m ın ı  u n u t m a d ık ,  u n u t m a y a c a ğ ı z , 
unutturmayacağız...

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
1 Temmuz 2011

15-16 HAZİRAN 1970 DİRENİŞİNİ YARATANLARI SELAMLIYORUZ

SİVAS’I UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

Sivas Madımak Oteli’nde 18 yıl önce yakılarak öldürülenler 
Ankara’da Kolej Meydanı’nda düzenlenen mitingte anıldılar. 

2 Temmuz 1993‘te yaşanan Sivas katliamı Ankara‘da geniş 
bir katılımla, birlik ve mücadele mesajları ile bir kez daha 
lanetlendi. 2 Temmuz Cumartesi günü Toros Sokak‘ta bir 
araya gelen Ankaralılar, buradan sloganlar ve türkülerle Kolej 
Meydanı‘na yürüdüler. Yürüyüşte en önde katledilen 35 kişinin 
fotoğraflarının taşıyan yakınları yer aldı. Yürüyüş boyunca 
atılan sloganlarla katliam lanetlenirken, hükümetin Madımak 
Oteli‘nin Utanç Müzesi haline getirilmesini engellemesi 
protesto edildi. Eyleme KESK, DİSK, TMMOB, Ankara Tabip 
Odası gibi emek-meslek örgütleri ile siyasi parti ve demokratik 
kitle örgütleri de katıldı. 

SİVAS KATLİAMI BİR KEZ DAHA LANETLENDİ
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07 Mayıs 2011 tarihinde Eti Gümüş A.Ş.‘nin Kütahya‘da 
bulunan maden işletmesindeki atık depolama barajının 
kısmen yıkılması üzerine kamuoyu ile paylaşılan teknik 
görüşleri gerekçe gösterilerek işletmeci şirket tarafından 
mesnetsiz iddialar ile Çevre Mühendisleri Odamıza tazminat 
davası açılmış ve bundan sonra da konu ile ilgili yapacağı 
basın açıklamalarının durdurulması istenmiştir. 

Çevre Mühendisleri Odamızın görevleri ve sorumlulukları 
arasında, ülkemizde başta çevre sorunları olmak üzere kendi 
meslek alanı ile ilgili bilimsel bilginin toplumla buluşturulması, 
kamuoyunun sorunlara karşı bilgilendirilmesi ve yetkililerin 
sorunların çözümü için önlem almasına yönelik uyarılarda 
bulunmak da vardır.

Odamız, Kütahya‘da oluşan çevre sorunu ile ilgili görevini 
yerine getirmiş, kamuoyunu bilgilendirmiş, uzmanları, 
üyeleri ve akademisyenleri ile sorunlara çözüm aramış ve 
kamuoyunu aydınlatan açıklamalarda bulunmuştur. Odamız 
bu olaya ilişkin olarak, sorumluluklarının bilincinde görevini 
sürdürmeye devam edecektir.

Herkes bilsin; 

TMMOB‘nin, Birliğimize bağlı Odalarımızın, şüphesiz Çevre 

Mühendisleri Odamızın; ülke, kamu ve toplumun zararına 
konularda kamuoyunu bilgilendirme görevleri hiçbir şekilde 
ve hiç kimse tarafından durdurulamayacaktır.

Odalarımızın bu yöndeki çalışmalarına yönelik rant 
çevrelerinin bazen bir Odamıza, bazen Birliğimize yönelik 
tahammülsüz açıklamaları ve saldırıları bizlerin bu 
sorumluluklarımızın gereklerini yerine getirmemize asla 
engel olamayacaktır. 

TMMOB ve bağlı Odaları varlık nedenleri olan, toplumu 
bilgilendirme ve bilimsel bilgiyi halk ile buluşturma görevine 
yılmadan devam edecektir.

TMMOB ve bağlı Odaları, ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını 
savunmak amacıyla meslek alanlarından hareketle, bütün 
sömürü ve usulsüzlüklerin karşısında halkımıza doğru bilgiyi 
ulaştırmayı her zaman sürdürecektir.

Çevre Mühendisleri Odamızın aleyhine her türlü girişime 
karşı, TMMOB örgütlü gücü ile karşılık verecektir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
1 Temmuz 2011

Barış içinde ve kardeşçe bir arada yaşama isteminde olan 
insanımız için ölümden, acıdan ve gözyaşından başka hiçbir 
şey getirmeyen gerilim ve çatışma ortamı bugünlerde giderek 
tırmandırılıyor. Türkiye bir kez daha savaş/barış ikilemine 
sıkıştırılıyor.

Bu ülkede sıkılan her kurşun, atılan her bomba, patlayan 
her mayın, gerçekleşen her türlü silahlı çatışma ülkemizde 
barış içinde bir arada yaşama umudunu yok ediyor, silahların 
konuştuğu yerde barışın sesi duyulmuyor. 

On yıllardır süren çatışma ortamında gençlerimiz ölüyor, 
anaların yürekleri dağlanıyor. Önceki gün Diyarbakır Silvan‘da 
yaşananlar bir kez daha barış umudunu dinamitlemiştir. Artık 
gençlerin ölümüne kimsenin tahammülü kalmamıştır. Ölen 
canların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Zaten gergin bir zeminde bulunan Kürt sorununda, sorunun 
ele alınış biçimindeki yanlışlıklar, seçilmişlerin temsiliyetinin 
engellenmesi, karşılıklı yapılan gergin açıklamalar ve 
susmayan silahlarla çözümden uzaklaşılıyor. Bu gidiş çok 
tehlikelidir. Toplumumuz, ikiye bölünmenin eşiğindedir. 
Türkiye‘yi bir iç savaşa sürükleyebilecek, Türk-Kürt 
kardeşliğini temelden sarsabilecek bir yarılmaya yol açacak 
özelliğe sahiptir. 

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODAMIZI KİMSE SUSTURAMAZ!

DİSK, TMMOB, TTB: ÇAĞRIMIZ İNSANDAN YANA OLAN HERKESE!

Hepimiz toplumun kamplaştırılmasına prim vermeyerek 
bir arada kardeşçe yaşamı savunmak, silahların susmasını 
istemek ve sağduyulu demokratik yaklaşımları egemen kılmak 
sorumluluğuyla karşı karşıyayız. 

Biz, ülkemizin ve insanımızın gereksindiği kardeşlik ortamının 
ancak demokrasi ortamında sağlanabileceğine inanarak, 
şiddet ortamından medet umanları bir kez daha uyarıyoruz.

Başta parlamento ve Hükümet olmak üzere siyasal partileri, 
toplumsal kurumları, tüm emek ve meslek örgütlerini, 
sorunlarımızın çözümü yönünde barışı esas alan tüm güçleri 
ve demokratik bir Türkiye özlemi taşıyan herkesi barışı 
egemen kılmak için çaba göstermeye, katkı sağlamaya 
çağırıyoruz.

Tarihin bir kez daha tekrarlanmasına, şiddetin ve silahların 
bir kez daha hayatımıza egemen olmasına izin vermemek 
hepimizin sorumluluğudur. 

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Türk Tabipleri Birliği (TTB)
16 Temmuz 2011
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Hopa mitingi öncesi 
ilçede meydana gelen ve emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun 
ölümüne yol açan olayları Ankara’da protesto edenlere yönelik 
polis şiddeti ve gözaltılara karşı DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB’nin çağrısıyla emek-demokrasi güçlerinin katılımıyla 
1 Haziran 2011 tarihinde Sakarya Meydanı’nda bir basın 
açıklaması düzenlendi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, KESK 
Genel Başkanı Döndü Taka Çınar, TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Eriş Bilaloğlu, DİSK Sosyal-İş Genel Başkanı 
Metin Ebetürk, Halkevleri Genel Başkanı İlknur Birol, ÖDP 
Ankara İl Başkanı Cevat Özdemir ve TKP Merkez Konsey 
Üyesi Erkan Yıldız birer açıklama yaparak polis şiddeti ve 
gözaltıları kınadı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
yaptığı açıklama şöyle: 

AKP, TÜRKİYE’Yİ ŞİDDET VE KAOSUN İÇERİSİNE 
ÇEKİYOR 

Dün Hopa’da yaşananlar AKP’nin yarattığı Türkiye’nin 
gerçeğidir. Tayyip Erdoğan miting için Hopa‘yı seçerek, 
Hopa‘ya çevreden otobüslerle kalabalık taşıyarak bir 
çatışma zeminini kendisi oluşturmuştur.  

Hopa’da yaşananların sorumlusu, AKP ve emrindeki 
emniyet güçleridir. 

Gerici burjuva medyası manşetlerinde büyük puntolarla 
‘Hopa‘da polise saldırı‘ yazıyor. Öyle mi gerçekten? Peki, 
bizim kardeşimizi Metin Lokumcu‘yu kim öldürdü? Metin 

Lokumcu hoca dün Hopa‘da polisin acımasız 
saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Ama 
bilsinler Metin Hocamız şimdi burada, aramızda, 
bizimle beraber.

Tayyip Erdoğan Trabzon‘da ‘eşkıyalardan‘ söz 
ediyordu. İşte o ‘eşkıyalar‘ dün gece Hopa‘ya indi! 
Onlar eşkıya güruhları dernekleri, kafeleri, evleri 
basıyor!

Tayyip Erdoğan‘ın Trabzon‘da yaptığı konuşmadaki 
işareti sonras ında Hopa halk ına yönelik 
halen süren saldırılarla birlikte; Ankara‘da, 
İstanbul’da, Bursa’da ve Giresun’da polis saldırıları 
gerçekleştirildi. 

Halkın güvenliğinden sorumlu kolluk gücü 
Ankara‘da taşla, gazla, copla terör estirdi. Gözaltına 
alınanlar işkence gördü. ÖDP Ankara İl Binası faşist 
çapulcular eşliğinde basıldı, kapısı kırıldı. Halkevleri 
MYK üyesi Dilşat Aktaş’ın kalça kemiğini kırık. Onlarca 
emek meslek örgütü üyesi, çalışanı arkadaşımız halen 
gözaltında. 

AKP, 12 Eylül referandumunun ardından kendi 12 
Eylül’ünü yürürlüğe koyarak faşist yöntemlerle tekelci 
iktidarını inşa ediyor. Seçim sürecinde de Tayyip Erdoğan 
şiddet ve baskı ile herkesi susturarak 12 Haziran’da 
‘padişahlığını` ilan etmeye hazırlanıyor.

Buradan uyarıyoruz: 

Bu vahşi saldırılardan, baskılardan vazgeçin!

Milis güçlerinizi sokaklarda emekçilerin, halkın üzerine 
saldırtmaktan vazgeçin! 

Yoksa bu baskının altına siz kalırsınız. 

Sanmayın ki biz bu sokakları, bu alanları eşkıyaya terk 
edeceğiz!

Sanmayın ki biz bu sokakları, bu alanları faşist çapulculara, 
militanlığa soyunmuş bordrolu güçlere bırakacağız!

Herkes bilsin: 

Bu ülke, bu halk sahipsiz değildir.

Herkes bilsin:

Demokrasi ve özgürlükler için mücadelemiz kararlılıkla 
sürüyor, kararlılıkla sürecek.

EMEK-MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN POLİS ŞİDDETİNE KINAMA

• basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları



11 birlik haberleri

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Hopa’daki mitingi 
öncesi protesto gösterilerine yapılan müdahale ile 
Öğretmen Metin Lokumcu’nun hayatını kaybetmesi ve 
sonrasında yaşanan baskı ve sindirme politikalara karşı 
Hopa halkıyla dayanışmak için DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB’den oluşan bir heyet 10 Haziran Cuma günü 
ilçeye gitti.

Hopa’da basın toplantısı düzenleyen örgüt temsilcileri 
daha sonra Metin Lokumcu’nun ailesini ve mezarını 
ziyaret etti. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
Hopa’da yapılan basın açıklamasında şunları söyledi: 

Değerli Hopalı Kardeşlerim,

Bugün sizlere, ülkenin dört bir yanında “Her yer Hopa, her 
yer direniş” diyerek sokakları dolduranların, “Metin Hoca 
onurumuzdur”, “Hopa halkı yalnız değildir” diyenlerin 
selamlarını getirdim. Hopa’da baskı ve zulme karşı 
direnenlerin yalnız olmadığını gösterenlerin dayanışma 
duygularını getirdim. 

Aynı zamanda biz buraya bir gerçeği göstermeye geldik. 
Hopa’nın yalnız olmadığı gerçeğini dosta düşmana 
göstermeye geldik. 

Sevgili Arkadaşlar,

AKP, milis gücü gibi davranan polisiyle ve medyasıyla halka 
karşı baskılarını sürdürüyor. Neo-liberal sömürüye karşı ses 
çıkaranları ve baskılara karşı direniş gösterenleri terörizm 
demagojisiyle marjinalleştirmeye çalışıyor. Kendine 
muhalif olanlara cop ve gaz bombası kullanımında bir 
sakınca görmüyor. Gözaltıyla, tutuklamayla tehdit ediyor. 
Hatta hiç çekinmeden, hayatını kaybeden Metin Lokumcu 
kardeşimiz için yaramıza tuz basarcasına, hiçbir insani 
değer ile kıyaslanamayacak bir vicdansızlıkla konuşmalar 
yapıyorlar.

AKP‘nin, kendi tekelci iktidarını inşa etmesiyle, Hopa‘da 
yaşanan zorbalığın elbette bir ilişkisi vardır. AKP, seçimler 
öncesi iktidarını garanti altına almak ve amacına 
uygun bir meclis yapısı hedefiyle ortamı germektedir. 
Hopa‘da yaşananlar iktidar gücünü elinden kaybetmek 
istemeyen daha da güçlendirmek isteyen canilerin bir 
provokasyonudur ve Metin Lokumcu kardeşimizin 
hayatına mal olmuştur.

Karadeniz, özellikle de Hopa son zamanlarda neo-liberal 
saldırı dalgasına karşı kardeşçe derelerine sahip çıkıyor. 
Karadeniz halkı sularımızın, derelerimizin satılmasına 
karşı, doğamızın ve kültürümüzün talanına karşı asice, 
kelimenin tam manasıyla Karadeniz’in hırçın dalgaları 
gibi direniyor. Bu durum tıpkı TEKEL işçilerinin direnişi 
gibi, tıpkı üniversite öğrencilerinin mücadelesi gibi 
AKP’yi rahatsız etmektedir. Böylece, demokrat, devrimci 
geleneği doğası gibi canlı ve diri olan Hopa da hedef haline 
gelmiştir. AKP, eşitliğin, kardeşliğin, barışın, bir arada 
özgürce yaşamın ve demokrasinin yeri olan Hopa‘ya zulüm 
etmeyi de kendine iş edinmiştir.

AKP‘nin “ileri demokrasi”si işte budur. İşte “ileri 
demokrasi” kendisini burada Hopa’da açıkça gösterdi. 
Hopa ve Metin Lokumcu kardeşimiz ileri demokrasinin 
kurbanı oldu. 

Buradan uyarıyoruz,

Hopa, küçük ve yalnız bir ilçe sanılmasın. Hopa bu ülkedeki 
emek ve demokrasi mücadelesi verenlerin değerlerini 
sembolize eden büyük bir değerdir. Hopa demek dayanışma 
demektir. Hopa’ya karşı baskı ve zorbalık uygulamak, 
bütün ülkedeki emek ve demokrasi mücadelesine karşı 
gelmektir. Eğer birileri Hopa‘yı karşısına aldıysa, bizleri de 
karşısına alır. Hopa’da estirilen terör rüzgarının, baskının 
ve zorbalığın karşısında bizler olacağız. 

Herkes bilsin:

Hopa halkı yalnız değildir.

Metin Lokumcu Hocam ız aram ızdad ır. Bizimle 
birliktedir.. 

HOPA HALKI YALNIZ DEĞİLDİR
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Ne istediler?

Bilindiği gibi AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 31.05.2011 günü Hopa‘da bir miting 
gerçekleştirildi. Ancak bu mitingin hemen öncesinde, 
gerçekte miting alanı dışında bulunan ve taşıdıkları dövizler 
veya astıkları pankartlar ile HES‘lere karşı olduğunu, çayına 
ve suyuna sahip çıktığını belirten, haklı tepkilerini dile getiren 
Hopalılara, emniyet güçleri tarafından keyfi ve orantısız bir 
şiddet uygulanarak müdahale edildi. 

Ne oldu?

Kolluğun yoğun gaz kullanarak yaptığı bu müdahale 
neticesinde, onlarca kişi yaralanırken, Metin Lokumcu 
öğretmenimiz yaşamını yitirdi. Ölüm haberi Hopa‘da haklı 
ve önemli bir tepkinin de açığa çıkmasına neden oldu. Zaten 
Başbakan‘da Metin Hocadan “adını bile anmak istemiyorum, 
üzerinde durmak istemiyorum”, Hopalılardan da “eşkıyalar” 
olarak söz ederek yaşananlara duyduğu öfkeyi açık etti.   

Hopa da ev ve kafe baskınları ile başlayan gözaltılar ve insan 
avı günlerce sürdü. Bu süreçte yaklaşık 65 kişi gözaltına 
alındı, 13 kişi “görevi yaptırmamak için direnme ve kamu 
malına zarar vermek” suç isnadlarıyla tutuklandı. Ancak 
“örgüt adına suç işlemek eyleminden ötürü tutuklanmalarına 
yeterli delilin mevcut olmadığı” sonucuna ulaşıldı.

Her nasılsa Hopa‘da yaşananlar, CMK 250. Maddesi kapsamına 
sokulup dosya özel yetkili savcılara/mahkemelere devredildi. 
Bu nedenle 12 tutuklu Hopa‘ya 300 km uzaklıktaki Erzurum 
E Tipi Cezaevi‘nde, en son tutuklanan Ferdi Şabanoğlu ise 
250 km uzaktaki Oltu Özel Tip Cezaevi‘nde tutuluyor. 

Şimdiye kadar ne tutuklama kararına, ne de dosyadaki 
hiçbir bilgi ve belgeye ulaşılamamasına ve savunma hakkının 
açıkça ihlal edilmesine neden olan “kısıtlılık” kararına 

yapılan itirazlardan da  sonuç alınamadı. Tüm itirazlar red 
edildi. Yaşananların “özel yetkili savcılığın” görev ve yetki 
alanına girmediği/girmeyeceği; soruşturmanın Hopa Savcılığı 
tarafından yürütülmesi gerektiği talebiyle yapılan  görevsizlik 
itirazı ise henüz sonuçlanmadı. Tablonun bütününe bakılınca 
bu itirazımızın da red edilme ihtimali olduğu anlaşılıyor. 

ANKARA

31 Mayıs günü yaşanan polis müdahalesini protesto eden 
Ankara‘da, emek ve demokrasi güçlerine polis müdahale etti. 
İlk anda 52 kişi gözaltına alındı, onlarca kişi yaralandı.

Halkevleri MYK üyesi Dilşat Aktaş eylemden sonra tek 
başına yakalanıp, sivil polislerce dövüldü. Bu nedenle kalçası 
kırıldı, 6 ay iş göremez raporu verildi. O gün gözaltına alınan 
3 avukatın da feci şekilde dövüldüğü, Ankara Baro Başkanı 
Metin Feyzioğlu tarafından açıklandı. Olaylara müdafilik 
yapan avukatların aktarımlarına göre; gözaltında bulunan, 
elleri arkadan kelepçeli olduğu için kendilerini sakınmaktan 
bile yoksun bırakılmış kişilere otobüslerde cinsel taciz ve 
karakollarda kaba dayakla işkence yapıldığı bildirildi.

İlk etapta 5 kişi, 2911 sayılı kanuna muhalefet ve kamu 
malına zarar vermek suçlamasıyla tutuklandı.

Ankara‘da 15 Haziran‘da yapılan ev baskınlarıyla başlayan 
yeni dalgada gözaltına alınan 20 kişiden 15‘i ise 17 Haziran 
günü çıkarıldıkları mahkemede; “terör örgütü yararına 
faaliyette bulunmak, kamu malına zarar, 2911 sayılı toplantı 
ve gösteri yürüyüşü yasasına muhalefet ve polise mukavemet 
suçlamasıyla” tutuklandı.

Böylece Ankara‘da da “özel yetkili savcılık” tarafından 
görülen ve “gizlilik kararı” verilen dosya kapsamında toplam 
20 kişi tutuklanmış oldu.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB İSTANBUL BİLEŞENLERİ: “HOPA OLAYLARI”, 
İSTANBUL’DA BASIN AÇIKLAMASI VE BİR AVUÇ DEMOKRASİ!
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İSTANBUL

İstanbul’da yapılan protesto gösterisi esnasında basın 
açıklaması okunurken Taksim Meydanı’nda bulunan bir 
otelde asılı duran AKP pankartının indirilmesi sonucu polis 
eylemcilere yine gaz, tazyikli su ve copla müdahale etti. 2 
kişi gözaltına alındı.

Hopa‘da ve ardından Ankara’da yaşananları protesto etmek 
için TMMOB, TTB, KESK, DİSK İstanbul örgütleri olarak 
bizlerin çağrısı ile gerçekleşen etkinlikte, yine polisin sert 
müdahalesi ile karşılaşıldı. Metin Hocanın ölümüne neden 
olan ve her yerde kontrolsüz biçimde kullanılan “ biber 
gazının” insan sağlığına etkilerini paylaştığımız  etkinlikte 
yine yaygın ve kontrolsüz olarak biber gazı kullanıldı. Hopa 
ve Ankara’daki haksız ve keyfi tutuklamaları kınadığımız 
etkinlikten dolayı bu kez İstanbul’da 21 kişi gözaltına 
alındı. Onlarca kişi yaralandı. 8 kişi tutuklanma istemiyle 
Mahkemeye sevk edildi, ancak serbest bırakıldı.

13 Temmuz 2011 tarihi itibariyle İstanbul‘da tarafımızca 
yapılmış olan basın açıklaması gerekçe gösterilerek 
ev baskınları ile gözaltılar yapılmaya başlandı. Basın 
açıklamasına katılanlar  “çok tehlikeli ve polis tarafından 
evi basılabilir” kişiler haline dönüştürülmeye çalışılıyor. Basit 
bir tebligatla ifadeleri alınabilecek kişilerin ev ve işyerleri 
toplumsal hafızamızda çok kötü bir yer edinmiş olan “hücre 
evi baskını” ortamı yaratılarak kar maskeli robocop polisleri 
tarafından basılıyor.

Bizler, DİSK, KESK, TMMOB  ve TTB’nin İstanbul bileşeni 
emek ve meslek örgütleri olarak; ülkemizde dile getirilen her 
türlü demokrasi  talebinin ve emeğin değerinin korunması 
çabasının takipçisi kurumlarız. Doğal olarak tepkilerimizi de 
yer yer sokakta basın açıklamaları, yer yer mitingler, grevler, 
direnişler biçiminde gösteriyoruz. Tüm demokratik ülkelerde 
emek ve meslek örgütlerinin bu eylem ve etkinlikleri aynı 
zamanda demokrasinin işlediğinin kanıtını da oluşturur ve 
olağan karşılanır. 
Ancak ne yazık ki seçimlerin hemen öncesinde başlayan 
ve seçimler sonrasında artan bir biçimde sürdürülen; her 
türlü demokratik tepki girişiminin önce yoğun biber gazı 
bombardımanına maruz bırakılması ve ardından bu etkinliklere 
katılanların evlerinin basılması, gözaltına alınmaları, bir 
kısmının tutuklanması ve duruşmalarının aylar hatta yıllar 
sonra başlatılması gerçeği ile karşı karşıya kalıyoruz.
Bizler bu tutum ve uygulamalara ne yazık ki DEMOKRASİ 
diyemiyoruz. Bu baskıcı polis tutumu ve ardından polis 
fezlekesi yönelimli  “hukuksal”  süreçlerin ülkemizdeki siyasi 
iktidar tutumundan bağımsız değerlendirilemeyeceğini ve tüm 
bunların literatürdeki adının FAŞİZM olduğunu açıklamak 
istiyoruz. 

DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği 
KESK İstanbul Şubeler Platformu
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 
TTB/İstanbul Tabip Odası
19 Temmuz 2011

Diyarbakır Silvan`da çatışmanın olduğu bölgeye giderek 
incelemelerde bulunmak ve bir arada, kardeşçe yaşama 
taleplerini dile getirmek isteyen KESK Genel Başkanı 
Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, DİSK 

Bölge Temsilcisi ile yerel örgütlerin şube başkanları ve 
yöneticilerinden oluşan 50 kişilik heyetin bölgeye girmesine 
izin verilmedi.

İncelemelerde bulunmak üzere 27 Temmuz 2011 tarihinde 
bölgeye giden örgüt temsilcileri, Hazro ilçesi girişinde askeri 
araçlar ve Jandarma tarafından durduruldu. Heyetin bölgeye 
giriş izni için İçişleri Bakanlığı ve Valilik ile yapılan görüşmeler 
de sonuç vermezken, bölgeye tüm giriş çıkışların kapatıldığı 
öğrenildi.  

Bölgeye giderek barış içinde, bir arada kardeşçe yaşam 
taleplerini dile getirmek isteyen örgüt yöneticileri yaptıkları 
açıklamada “AKP‘nin ileri demokrasi anlayışı işte bu kadar. 
Bölgede inceleme yapmamıza dahi izin verilmiyor” dedi.

Örgüt yöneticileri daha sonra TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası (JMO) Diyarbakır Şubesi‘nde konuya ilişkin bir basın 
toplantısı düzenlediler. 

DİSK, KESK, TMMOB, TTB BAŞKANLARI VE YÖNETİCİLERİ 
SİLVAN’DA ÇATIŞMA BÖLGESİNE ALINMADI
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Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım,

Zorlu bir sınav yarışından sonra puanlarınız açıklandı ve 
siz geleceğinizi şekillendirecek mesleklerinizi seçmek için 
tercihlerinizi yapacaksınız. Yapacağınız tercihler ile kimileriniz 
bir müşteri olarak neo-liberal politikalarla ticarethaneye 
dönüşmekte olan üniversitelerimize yerleşecek, kimileriniz 
de çarpık eğitim sisteminin mağduru olarak yeniden büyük 
sorunlarla boğuşmaya başlayacaksınız. 

Sizler geleceğinizin peşinde koşarken, yöneticiler de yarattıkları 
çarpık eğitim sistemi, tartışmalı sınavlar, plansız açılan tabela 
üniversiteleri ile hem sizlerin hem ülkemizin geleceğini 
karartmaya devam edecekler.

Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım,

Uzunca bir süredir eğitim ve öğretim hizmetleri, uluslararası 
sermayenin yönelimleri doğrultusunda piyasa ve sermayenin 
hizmetine sunulmakta, eğitim metalaştırılmaktadır. Üniversite 
yapısındaki değişim şirket ve müşteri odaklı bir tarza yönelmekte 
ve müfredat buna uygun biçimde yapılandırılmaktadır. Aklın 
ve bilimin önderliğini yapması gereken üniversitelerimiz 
sorunludur. 

Toplumun ihtiyaç ve beklentileri ile üniversitelerde verilen 
eğitim uyumlu olmadığı gibi açılan tabela üniversiteleri ile 
hem eğitim kalitesi düşürülmekte hem de işsizler ordusuna 
yeni diplomalı işsizler eklenmektedir. Ne yazık ki, ülkemizde 
üniversite diplomasına sahip kişilerin birçoğu ya iş bulamamakta 
ya da eğitimini aldığı dalda çalışamamaktadır. 

Bütün akademik ve teknik yetersizliklere rağmen geçen yıla göre 
üniversitelerin lisans, ön lisans ve özel yetenek kontenjanları 
anlamsız, plansız bir biçimde artırılmıştır. Üniversitelerin 
eğitimini nitelikli hale getirmek, fakültelerin alt yapı, donanım 
ve öğretim elemanı alanındaki eksiklikleri gidermek için çalışma 
yapılması gerekirken kontenjanlar arttırılarak yeni sorunlar 
yaratmaktan öteye gidilmemiştir. 

Yükseköğrenim sistemi incelendiğinde gerek kurum gerek 
disiplin sayısına bakıldığında planlamanın ve bilimsel 
ölçütlerin göz önüne alınmadığı görülmektedir. Bir planlama 
olmadan arttırılan kontenjanlar ve açılan okullar özellikle 
belirli bölümlerden mezun mühendislerin, mimarların ve 
şehir plancılarının istihdam sorununu arttırırken bu kitlenin 
mesleki kimliklerinde de erozyon yaratmaktadır. Mühendislik 
alanı içinde bu durum hayli sıkıntılıdır. Bugün mühendislerin 
yaklaşık dörtte biri ya kendi mesleği dışında çalışmakta ya da 
açık işsizdir.

Siyasal İktidar, var olan üniversite ve fakültelerin olanaklarını 

geliştirmek yerine laboratuarı dahi olmayan mühendislik 
fakülteleri açmayı, bilim insanlarını araştırmaya teşvik etmek 
yerine yalnızca bilimsel gerçekleri açıkladıkları için “halkı 
korku ve paniğe sevk etti” diye haklarında dava açmayı tercih 
etmektedir.

AKP iktidarı döneminde, eğitim alanında görülen temel 
yönelim, üniversite sayısını hızla artırmak ve nitelikli işgücünü 
bir maliyet unsuru olarak görüp ucuz emek sömürüsüne dahil 
etmektir. Nitekim AKP‘nin teknoloji fakültelerini oluşturma 
niyeti ile mühendisliğin sadece piyasanın ihtiyaçlarını karşılayan 
bir figüran haline getirilmeye çalışıldığına da tanıklık ettik.

Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım,

Eğitim-öğretimin esas unsuru olan siz öğrenci arkadaşlarımızı 
hiçbir zaman üniversitenin öznesi olarak görmeyen yükseköğretim 
sistemimiz sıkıntılarla doludur. Hiçbir suçunuz olmamasına 
rağmen bu sıkıntılı sistemin kurbanları haline gelmektesiniz. Bu 
oyunu bir yerden bozmak için üniversite tercihlerinde dikkatli 
olmalısınız. 

Çok ayrıntılı ve yaygın olamasa da ülkemizde de artık 
akreditasyon önem kazanmaktadır. Özellikle tercihlerinizi 
akredite olmuş ya da buna başvurma cesaretini göstermiş 
bölümlerden yana kullanınız. Akreditasyon kurumu bir 
üniversitenin ne tür bir programla nasıl bir öğrenci yetiştireceğini 
kontrol etmekte, asgari şartlarda bir eğitim-öğretim faaliyetinin 
temel ihtiyaçlarını garanti altına almaktadır.

Vakıf üniversiteleri tercihinizde de yine akreditasyon önemli 
olmalıdır. Çoğunluğu üç büyük şehirde olan vakıf üniversitelerinin 
bazılarının geçtiğimiz yıllarda kontenjanlarını dolduramadıkları 
bilinmektedir ve verdikleri eğitimin kalitesinin nasıl olduğu ve 
kimin ölçtüğü de belli değildir.

TMMOB ve bağlı odaları, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
bölümlerini tercih etmek isteyen öğrenci arkadaşlarımızın her 
zaman yanındadır ve onlara her türlü yardıma hazırdır. Her türlü 
sorunuza yanıt almak üzere, tercihte bulunacağınız bölümlerin 
niteliğini öğrenmek üzere Türkiye‘nin dört bir yanında örgütlü 
TMMOB ve bağlı odalarımızın birimlerine başvurabilirsiniz. 
Mezuniyetinizden sonra üyesi olacağınız örgütümüz, yazacağınız 
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı fakülte ve bölümlerinin 
niteliklerini size tüm detayları ile tanıtacaktır. 

Hepinize kolaylıklar diliyoruz.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
25 Temmuz 2011

TERCİHLERİNDE MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, ŞEHİR PLANCILIĞI
BÖLÜMLERİNİ DÜŞÜNEN ÖĞRENCİLERE: 

GELECEĞİNİZİ YANLIŞ TERCİHLER İLE YOK ETMEYİN
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Teknik hizmetler sınıfında yüksek okul mezunları ve 
kursiyerleri mühendis ve mimarların amiri konumuna getiren, 
“Kamu Kurumu ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin” 5, 15 
ve geçici 3. maddelerinin iptaline yönelik açtığımız davanın, 
HSYK‘nın atadığı yeni üyelerin -birkaç istisna dışında-  
“Birliğin dava açma ehliyeti bulunmadığı” yönündeki 
oylarıyla esastan görüşülmesi engellenmiştir. Çoğunluk kararı, 
“Görevde yükselme yönetmeliğinin Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği‘nin kuruluş amaçlarıyla bir ilgisi bulunmadığı, 
olayda davacı Birliğin menfaatinin ihlali söz konusu olmadığı, 
bu itibarla, dava konusu Yönetmeliğin iptalini istemede 
davacı Birliğin dava açma ehliyeti bulunmadığı” biçiminde 
gerekçelendirilmiştir.

Birliğin menfaatinin ihlal edilmediği yönünde verilen 
bu kararı kabul etmek olanaklı değildir. Birliğin kendi 
üyelerinin hak ihlallerine karşı sessiz kalması, onların hak 
ve menfaatlerini savunmaması kabul edilemez bir durumdur. 
Dava konusu yönetmeliğin geçici maddesine dayanılarak, 
yıllardan beri, iki yıllık yüksekokul mezunları -buna 
kursiyerler de eklenmiştir- teknik hizmetler sınıfında görev 
alan mühendis ve mimarların amiri durumuna getirilmişler, 
gerek belediyelerde gerekse il müdürlüklerinde bu durum 
yaygın bir uygulamaya dönüştürülmüştür. Bu atamalar, hizmet 
ve çalışma barışı yönünden mühendis ve mimarları huzursuz 
etmektedir. Birliğin, bu düzenlemelere karşı taraf olmaması 
meslek örgütü olmanın doğasına aykırıdır.

Meslek örgütünü, mensuplarının haklarını savunmaktan men 
eden Danıştay kararı bizi endişelendirmiştir. Çünkü, “menfaat 
ilişkisi” ilk defa bu kadar dar yorumlanmaktadır. Bugüne 
kadar görevde yükselme yönetmeliklerine karşı Birliğimizce 
onlarca dava açılmış ve hiçbirinde ehliyet yokluğu yönünde 

karar çıkmamıştır. Bu kararla, bugüne kadar kökleşmiş 
Danıştay kararları göz ardı edilmiştir. İlk defa blok olarak 
atanan üyeler, blok olarak hareket etmişler ve Danıştay‘ın 
yerleşik kararlarını, oluşmuş içtihatları, dolayısıyla kurumsal 
hafızasını yok saymışlardır. 

Yargıdaki bu bloklaşma, korkutucudur, ürkütücüdür. 
Çünkü, idareyi denetleyecek tek makam idari yargıdır. 
Yargının idareyi denetlemekten çekindiği durumda, hak 
ve özgürlüklerin teminatı ortadan kalkacaktır. O zaman 
hak arama özgürlüğünden ve hukuk devletinden söz 
edilemeyecektir. İnsanlığın tüm savaşımı yönetenlere karşı 
hak ve özgürlük taleplerinin güvence altına alınmasına 
yönelik olmuştur. Bugün, bu hak ve özgürlükleri yönetenlere 
teslim etme anlayışı hem insanlık tarihini yadsımak hem de 
aslında bağımsız yargının varoluş gerekçelerini de ortadan 
kaldırmakla eşanlamlıdır.

Sonuç olarak, Danıştay Başkanlığına ve Daire Başkanlıklarına 
Adalet Yüksekokulu mezunlarının atanmasına yönelik 
bir kanun ya da yönetmelik düzenlemesi hakim ve 
savcıları ne kadar ilgilendiriyorsa, dava konusu görevde 
yükselme yönetmeliği de mühendis ve mimarları o kadar 
ilgilendirmektedir. Verilen kararda, menfaat ihlali, ehliyet 
yokluğu savı maddi olarak ve hukuken kabul edilemez bir 
yorumdur.

Yargının fonksiyonu,  hiçbir kurum ve kuruluşun fonksiyonuna 
benzemez. Yargının taraflı ve iktidar yönüne bükülmesi 
durumunda hiçbir özgürlüğün teminatından söz edilemez. 
Bu nedenle, kaygımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DAVALARA 
“YARGI REFORMU”YLA MI ENGEL OLUNACAK?

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB tarafından Kamu Kurumu ve Kuruluşlarında Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için açılan davada, 
Danıştay`ın “Birliğin dava açma ehliyeti bulunmadığı” gerekçesiyle esastan görüşmeyi reddetmesi üzerine 22 Ağustos 
2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 
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TMMOB 41. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

Tarih                     :08 Ekim 2011 Cumartesi  
Saat                      :10.00
Yer                        :İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu                                     
      Necatibey Cad. No:57 Sıhhiye ANKARA

GÜNDEM  

- Günümüze kadar yapılan TMMOB 41.Dönem çalışmalarının değerlendirilmesi

- Önümüzdeki sürece ilişkin görüş ve öneriler
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı 
koordinatörlüğünde Deprem Danışma Kurulu ve bazı ilgili kurum 
ve kuruluşların katılımıyla hazırlanan “Ulusal Deprem Stratejisi 
ve Eylem Planı 2012-2023” (UDSEP), 18.08.2011 tarihli Resmi 
Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

17 Ağustos depreminin üzerinden 12 yıl geçtikten sonra geç de 
olsa “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı”nın hazırlanmış 
olması olumlu bir adım olmakla birlikte, planın oluşturulması 
sürecinde faydalanılan çalışmalar arasında, Deprem Konseyi 
tarafından 2002 yılında hazırlanan ve depremin afete 
dönüşmemesi için gerekli olan tüm önlem ve eylemleri çok 
daha detaylı bir şekilde içeren “Deprem Zararlarını Azaltma 
Ulusal Stratejisi” başlıklı çalışmaya yer verilmemiş olması 
dikkat çekicidir. Dokuz yıl sonra bugün aynı şeyleri söylediğimiz 
göz önüne alındığında, bu süre zarfında Deprem Konseyi‘nin 
hazırladığı strateji çerçevesinde hiçbir çalışmanın yapılmamış 
olması ayrıca sorgulanması gereken bir noktadır. 

Deprem, jeoloji ve jeofizikten şehir plancılığı, inşaat, mimarlık, 
elektrik, makina mühendisliği disiplinlerine dek çok bilimli bir 
mühendislik, mimarlık alanı olmasına karşın, ülkemizde bu 
disiplinlere gereken önem verilmediği ve hatta geriletilmeye 
çalışıldığı için zincirleme birçok sorun oluşmakta ve gereken 
katkılar alınamamaktadır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) ve bağlı Odaları bu duruma karşı etkin bir 
duruş sergilemekte; meslek ve uzmanlık alanlarından hareketle 
kamuoyunu aydınlatmaya; mesleki eğitim, belgelendirme ile 
mesleki teknik denetim esas ve standartlarının yerleşmesine 
özel bir önem vermektedir. Ancak, ana amacı, “Depremlerin 
neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve 
politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve 
depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam 
çevreleri oluşturmak” olarak açıklanan “Ulusal Deprem Stratejisi 
ve Eylem Planı 2012-2023” (UDSEP) belgesinin hazırlık süreci, 
“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik”te de belirtilen yönteme aykırı olarak 
Birliğimiz TMMOB‘nin yapacağı katkıları kapsamadığı gibi, 
TMMOB‘nin 03.08.2011 tarihinde AFAD Başkanlığına ilettiği 
görüşler de dikkate alınmadan yayımlanmış bulunmaktadır. 

Türkiye‘nin deprem sorunu bilinçsizce verilmiş yer seçimi 
kararları, mühendislik verilerinden yoksun imar planları, 
düşük standartlarda ve mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
gereklerinden uzak bir yapı üretimi, ranta dayalı hızlı, düşük 
nitelikli, tasarımsız, plansız kentleşme ve sosyo-ekonomik 
politikalar sonucu insani, sosyal ve ekonomik yıkımlara 

dönüşmekte ve bütünsel yaklaşımlar geliştirilememektedir. 
Geçmişten bu yana dile getirdiğimiz, “deprem ve afetler 
gerçekleştikten sonra gündeme gelen yara sarmacı ve zararların 
asgari düzeyde giderilmesi” yaklaşımının aşılması amacıyla 
hazırlandığı belirtilen böylesi bir belgenin bilimsel-mesleki-teknik 
otorite olan, anayasal çerçevede kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşu ve kamu tüzelkişiliği statüsündeki TMMOB‘nin 
katkısı alınmaksızın hazırlanmış olmasının yaratacağı sorunlar 
ve bazı yaklaşım yanlışlıkları UDSEP gibi son derece gerekli bir 
adımı daha baştan sorunlu kılmaktadır. 

Saptadığımız bazı yanlışlıklar özetle şunlardır:

I. “Giriş” bölümünün sonunda belirtilen ve neo liberal 
serbestleştirme politikalarında önemli bir yer tutan “Kamu-özel 
sektör işbirliği” yaklaşımının deprem gibi komplike ve tamamen 
kamusal düzeydeki bir sorumluluk alanına sokulması bizce 
oldukça sakıncalıdır. Zira kamu-özel sektör işbirliği, gerçekte 
belirli bir alana/konuya yönelik işbirliğinin ötesinde özel sektöre 
daha fazla alan açma ve söz konusu alanları özel sektöre terk 
etmeye yönelik bir uygulamadır; kamu idari yapısı ile kamusal 
hizmetleri serbestleştirip, özelleştirmenin yaygınlaşmasına 
hizmet etmektedir. 

II. TMMOB veya ona bağlı Meslek Odalarının anılması 
gerektiği halde “ilgili kuruluş olarak” belirlenmediği kimi 
yerlerde, örneğin “2.2. Eksen B:  Deprem Güvenli Yerleşme 
ve Yapılaşma” bölümünün “Strateji B.1.1. Planlama, çevre 
ve şehircilik çalışmalarında deprem tehlike ve risklerini 
esas alan yöntemlere önem ve öncelik verilecektir” başlığı 
altındaki “Eylem B.1.1.1. Kalkınma ajansları, sorumluluk 
alanları içerisindeki deprem tehlike ve risklerini dikkate alacak 
ve bu riskleri arttırmayacak veya azaltacak yönde faaliyet 
yürüteceklerdir” cümlesi doğrultusunda kalkınma ajanslarının 
ilgili kuruluş olarak belirlenmesi de yanlıştır. Zira kalkınma 
ajansları ‘serbestleştirme, özelleştirme, sivil toplumu güçlendirme 
ve yerelleşme‘ yoluyla, devletin kurumsal yapısının, değiştirilmesi 
eyleminin bir parçasıdır. Böylece kamu kaynakları ve kamu 
erkini ayrıcalıklar yaratacak biçimde kullanan, yasama ve yargı 
denetimini olabildiğince dışlayan bir yeni kamu yönetimi modeli 
yaratılmaktadır. Bu modelde önemli bir yeri olan yerelleştirme 
politikasıyla, kamu yönetiminde karar ve uygulama yetkisi, tek 
tek örgütlerde yetki devri operasyonlarıyla yukarıdan aşağıya 
ve devlet genelinde merkezden taşraya doğru kaydırılmaya 
çalışılmaktadır. İçinde sermaye örgütlerinin de yer aldığı Bölgesel 
Kalkınma Ajansları hem bu çerçevede işlevlenmekte hem de 
bölgelerin uluslararası sermayeye doğrudan açılması ile ekonomi 

“ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI” 
ÜLKEMİZ VE İNSANIMIZ İÇİN GERÇEKÇİ DEĞİLDİR. 

TMMOB’NİN GÖRÜŞLERİ ALINARAK YENİDEN DÜZENLENMELİDİR. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 18.08.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2023” üzerine 24 Ağustos 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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ve devletin yeniden yapılandırılma süreci ivmelendirilmiş 
olmaktadır. Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının kamusal 
fonksiyonu böylece geriletilerek, yerine sermaye güçleri ikame 
edilmektedir.

III. “Eksenler, Hedefler, Stratejiler ve Eylemler” bölümünde 
yapılan “Sorumlu Kuruluş: Eylemin gerçekleştirilmesi için 
gerekli alt yapıyı ve/veya işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak 
görevli kuruluş” ve “İlgili Kuruluş: Sorumlu kuruluşun eylemi 
gerçekleştirmek üzere çalışmaya davet ettiği ve çalışmayı 
işbirliği ve koordinasyon içerisinde birlikte yürüttüğü kurum 
ve kuruluşlar” tanımlamaları kapsamında TMMOB‘ye UDSEP 
Taslağının “Eylem B.1.7.2 Meslek içi eğitim faaliyetleri” bendinde 
“Sorumlu Kuruluş” olarak yer verilmekte iken UDSEP‘nin Resmi 
Gazete‘de yayımlanan nihai halinde TMMOB‘nin misyonu 
“Sorumlu Kuruluş” olmaktan “İlgili Kuruluş” olmaya kaydırılmış 
bulunmaktadır. 

IV. TMMOB yalnızca beş maddede,

Eylem B.1.7.1. Üniversitelerde daha nitelikli, kaliteli, verimli 
ve uygulamaya yönelik mühendislik ve mimarlık eğitiminin 
verilmesi sağlanacaktır.

Eylem B.1.7.2.  Meslek içi eğitim faaliyetleri geliştirilecek ve 
desteklenecektir.

Eylem B.1.7.3. Yetkin veya profesyonel mühendislik 
uygulamasının yaşama geçirilmesi sağlanacaktır.

Eylem B.1.7.5 Mesleki sorumluluk sigortasının yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır.

Eylem C.2.2.1 Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu 
ve alt komisyonları oluşturulacaktır.

şeklindeki maddelerde “İlgili Kuruluş” olarak belirtilmektedir. 
Diğer yandan “İlgili Kuruluşlar” bahsinde anılması gereken birçok 
yerde TMMOB adı belirtilmemekte; kimi yerlerde “ilgili kuruluş” 
olarak “Meslek Odaları” belirtilmekte; kimi yerlerde “kamu 
kurum ve kuruluşları”, kimi yerlerde ise “sivil toplum kuruluşları” 
şeklinde TMMOB ve ona bağlı kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarını içermeyen bir niteleme yapılarak görev, 
yetki ve sorumluluklarda karmaşa yaratılmaktadır. 

Önemle kaydedilmeli ki mühendislik mesleğinin gerektirdiği 
mesleki yeterlilik, meslek içi eğitim, belgelendirme, izlenebilirlik 
ve mesleki denetim; başta Anayasa‘nın 135. maddesi ve bu 
madde ile bütünlük arz eden 123, 124. maddeleri ile 6235 
sayılı TMMOB Yasası uyarınca TMMOB‘ye bağlı Meslek 
Odalarının görev ve yetkileri arasındadır. Bu nedenle B.1.7.2 
Meslek İçi Eğitim Faaliyetleri eyleminin “Sorumlu Kuruluş”u 
TMMOB olması gerekirken belgenin nihai halinde önceki 
Taslağın da gerisine düşülmesi; mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığından alınması gereken katkıların geriletilmesi anlamına 
gelmektedir.

V. “Strateji B.1.4. Mevcut deprem mühendisliği laboratuvarlarının 

daha etkin ve herkese açık şekilde hizmet verebilmesi için 
koordineli bir sistem kurulacaktır” maddesinin eyleme 
geçirilmesine ilişkin “Eylem B.1.4.1. Deprem mühendisliği 
alanında çalışan üniversitelerin katılımıyla bir konsorsiyum 
oluşturulacaktır” yaklaşımı da bizce sakıncalıdır. “Gerek kaynak 
israfının önlenmesi, gerekse ülkenin deprem mühendisliği 
alanındaki deneysel uzmanlık birikiminin bir araya getirilmesi 
ve etkin bir biçimde kullanılabilmesi amacıyla ortak bir “Ulusal 
Laboratuvar Sistemi”nin kurulması önem taşımaktadır. Bu 
amaçla, Türkiye‘de deprem mühendisliği alanında çalışan 
üniversitelerin oluşturacağı bir konsorsiyum tarafından, 
“Ulusal Deprem Mühendisliği Laboratuvarı Sistemi”nin 
kurulması, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesiyle bu 
sistemin sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir” şeklinde 
gerekçelendirilen konsorsiyum kavramının birkaç anlamı 
bulunmaktadır. Bunlar:

İki ya da daha fazla şirket veya işletmenin belirli bir projenin 
uygulanması konusunda yaptığı işbirliği,

Belli bir konuda, ortak çıkarları olan ve genellikle kredi 
verenlerin (bankaların) teşkil ettiği iktisadi bir grup,

Uluslararası kuruluşların ve hükümetlerin iktisadi ve mali 
yardımları yürütmek için meydana getirdikleri birlikler

v.b. şekilde açıklanmaktadır. Bu nedenle üniversiteler arası 
işbirliğinin “şirketler birliği” v.b. yaklaşımları çağrıştıran 
“konsorsiyum” kavramı ile ifade edilmesinin sakınca yaratacağı 
kanısındayız. 

VI. En başta belirttiğimiz gerekçelerle, UDSEP‘nin “3. Uygulama 
ve İzleme” bölümünde de belirtilen ve AFAD Başkanlığı 
bünyesinde kurulan Deprem Danışma Kurulu‘nda ve ilgili 
Alt Çalışma Komisyonlarında TMMOB‘ye yer verilmemiş 
olması, depremlere ilişkin mevzuat hazırlıklarından önlem ve 
uygulamalara dek bir dizi hayati sorun yaratacaktır.

VII. Eylem C.2.1.2‘de “Yapı Yasası ve Kentsel Dönüşüm 
Yasalarının çıkartılacak” olduğuna yer verilmiştir. Anılan 
eylemde ilgili kuruluşlar arasında yapı denetiminden muaf olan 
TOKİ‘nin bulunması başka bir ifadeyle kentsel dönüşümün 
TOKİ eliyle yapılacağı vurgusu, deprem riskinin ranta 
dönüştürülmek istendiği kuşkusunu pekiştirmektedir.

Sonuç olarak, Deprem gerçeği Türkiye için hükümetler üstü 
bir konudur. “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı”nın 
AKP‘nin seçim döneminde ve sonrasında sıkça kullandığı bir 
slogana gönderme yaparak “UDSEP 2023” olarak adlandırılması 
konuya yaklaşım noktasındaki ciddiyet ve samimiyetten kuşku 
duymamıza da neden olmaktadır.

Ülke geleceği için son derece önem taşıyan “Ulusal Deprem 
Stratejisi ve Eylem Planı” gibi bir belgenin ancak “toplumsal bir 
sözleşme” niteliği taşıdığında bir anlamı olacaktır. Bu bağlamda 
UDSEP‘in kağıt üzerinde kalmaması ve hayatta karşılık bulması 
için gerçekçi bir şekilde yeniden düzenlenmesi şarttır.

• basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları
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Sevgili Arkadaşlar, 

“Birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme” 
anlayışımız gereği 15 Haziran 2011 tarihinde Birlik Yönetim 
Kurulumuz Oda Yönetim Kurulu Başkanları ile bir toplantı 
gerçekleştirdi. 

“Genel Seçimlerin sonuçları ile 8 Haziran‘da Resmi Gazete‘de 
yayımlanan başta Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı‘nın 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve diğer Kanun Hükmünde Kararnamelerle ile ilgili olarak” 
gerçekleştirdiğimiz toplantıda yaptığımız çeşitli tespit ve 
değerlendirmeleri örgütümüzle paylaşmak istedik.

Genel Seçim Sonuçları Üzerine:

AKP, 12 Haziran Genel Seçimlerinde oy oranını da artırarak bir 
kez daha iktidar olmaya hak kazandı. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki; Mayıs 2010‘da gerçekleştirdiğimiz 
TMMOB Genel Kurulu‘nun sonuç bildirisi ülkenin bu dönemini 
de kapsayan ve örgütümüzün yüz akı bir siyaset belgesidir. 
Yaşananlar ve olası gelişmelerin öngörüleri Sonuç Bildirimizde 
tüm açıklığı ile tanımlanmıştır. 

Öte yandan, Genel Seçimlere giden Türkiye‘de tüm odalarımızın 
katkı ve önerileri ile “TMMOB Seçim Bildirgesi”ni Mayıs 
ayı başında kamuoyu ile paylaşmıştık. 15 Mayıs 2011‘de de 
Ankara‘da “Haklarımız, Geleceğimiz, Halkımız ve Ülkemiz 
için” sloganıyla düzenlediğimiz TMMOB Mitingi‘nde seçim 
bildirgemizi okuyarak, kimlere oy vermeyeceğimizi hep birlikte 
alanda oylamıştık. Haziran başında da TMMOB Genel Kurul 
kararı ile tüm odalarımızın raporlarından oluşan “Mesleğimiz, 
Meslek Alanlarımız, Haklarımız Üzerine AKP İktidarının 
Tahribatı” kitabımızı kamuoyu ile paylaşmıştık.

Özetle seçim süresince TMMOB ve bağlı odalarımız “mesleki 
demokratik kitle örgütü” sorumluluğunu yerine getirmişlerdir.

Seçimler, herkesin şikâyet ettiği ancak nedense bir türlü 
değiştirilmeyen, antidemokratik Siyasal Partiler Yasası, Seçim 
Yasası ve % 10 barajı ile gerçekleştirilmiştir. Perşembenin gelişi 
çarşambadan belli olan bir seçimle de iktidarın devamlılığı 
sağlanmıştır. 

“Yaptıkları yapacaklarının teminatı olan” AKP‘nin, kendinden 
yana bir Türkiye‘yi oluşturma projesinin tüm hızıyla bu dönemde 
de devam edeceği aşikârdır. 

TMMOB‘den baktığımızda ise; “11 Haziran ile 13 Haziran 

arasında örgütümüz ve üyemiz açısından, ülkemizde yaşananlar 
ve yaşatılacaklar açısından bir fark oluşmamıştır” sözünü netlikle 
ifade ediyoruz. 

TMMOB, Genel Kurul Sonuç Bildirisinde söylediklerimiz 
çerçevesinde AKP‘nin üçüncü döneminde de görevlerini aynı 
kararlılıkla yerine getirmeyi sürdürecektir. Bu dönemde de 
TMMOB‘nin yapacakları, geçmişimizin teminatı altındadır.

Yeni Bakanlıkları Oluşturan Kanun Hükmünde Kararnameler 
Üzerine:

TBMM tatile girmeden önce 6 Nisan 2011 tarihli oturumunda,  
“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”nu kabul ederek Hükümete Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi vermiştir. 

Söz konusu yetki yasasında, mevcut bakanlıkların birleştirilmesi, 
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların ilgilerinin yeniden belirlenmesi, 
yeni bakanlıkların kurulması, bakanlıkların bağlı, ilgili ve 
ilişkili kuruluşlarının hiyerarşik ilişkileri, görev, yetki, teşkilat 
ve kadrolarının düzenlenmesi ve kamu kurum/kuruluşlarında 
istihdam edilen personelin çalışmalarında etkinliği artırmak 
üzere atanma, nakil, görevlendirme, görevden alınma, emekliye 
sevk edilme gibi konuların usul ve esaslarının belirlenmesi 
biçiminde yetki sınırı çizilmiştir. 

Ancak AKP, Meclis‘in olağanüstü yetki devrini de aşarak 
ve Anayasa‘ya aykırı olarak bakanlıkların teşkilatlanması ile 
meslek alanlarımıza ve meslek odalarımıza ilişkin düzenlemelere 
hemen koyulmuştur. Anayasa ve Yetki Yasası‘na aykırılık taşıyan 
bu düzenlemeler Meclis‘te uzlaşma ve tartışma ortamından 
kaçırılarak başka bir görünüm altında KHK‘lerin konusu 
edilmiştir. Görünen odur ki, torba yasası usulü dahi külfet olarak 
görünmüş ve parlamenter sistemin kuvvetler ayrılığı ilkesi fiilen 
sonlandırılmıştır. 

Kanun-i Esasi dahi kanun kuvvetinde kararnameyi, devleti bir 
tehlikeden veya genel güvenliğin bozulmasından korumak için 
bir zorunluluk belirdiği durumlara hasretmiş iken, Parlamento 
görevde iken ve dahası seçim öncesi bu operasyonun yapılması 
manidardır. Ortada zorunlu ve ivedi bir durum yokken, 
Parlamento ve sosyal taraflar dışlanarak kararname ile bakanlık 
ve kurumların tasfiyesinin demokratik usul ve yöntemlerle 
bağdaşmadığı açıktır. Askeri darbeleri eleştirerek, “ileri 
demokrasiyi” savunan bir iktidarın, 12 Mart Darbesi ve 12 Eylül 

GENEL SEÇİM SONUÇLARI, KHK’LER, YENİ KURULAN BAKANLIKLAR 
VE GÖREVLERİMİZ ÜZERİNE TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, “Genel Seçimlerin sonuçları ile 8 Haziran 2011 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan başta Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve diğer Kanun Hükmünde Kararnameler”le ile ilgili olarak TMMOB Örgütlülüğüne yönelik bir mesaj 
yayımladı.
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hukukunun ürünü olan Kanun Hükmünde Kararname yetkisini 
kullanmasının demokratik yol ve yöntemlerle ne kadar örtüştüğü 
açıktır. Ayrıca, parlamento çoğunluğu elinde iken olağanüstü 
yollara başvurulması, tartışmaya dahi tahammülsüzlüğün bir 
göstergesidir.

Bu durumu 11 Nisan 2011 tarihinde “Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle Ülke Yönetilemez. Bu Yasanın TBMM‘ye 
İadesi Bir Zorunluluktur!” başlıklı basın açıklamamızda da 
belirtmiştik.

AKP, anılan Yetki Yasası‘na dayanarak seçimden hemen birkaç 
gün önce 11 adet KHK yayımlayarak, uzun süredir tasarımında 
olan ancak uygulamaya koyamadığı “yeni kamu yönetimi” 
anlayışına geçmede bir sorun görmemiştir.

8 Haziran 2011 itibarı ile yayımlanan Kanun Hükmünde 
Kararnamelere göre, kapatılan ve birleştirilen bakanlıkların 
yerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği 
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre, 
Orman ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı kurulmuş 
bulunmaktadır.

Bu bakanlıkların görev ve yetkilerinin; mesleğimize, insanımıza 
ve ülkemize ne getirip ne götürdüğünün açığa çıkarılması şimdi 
önümüzde önemli bir görev olarak duruyor. Başta Birliğimiz ve 
Birliğimize bağlı odalarımız olmak üzere, siyasal partilerin, emek 
ve meslek örgütlerinin, akademik dünyanın değerlendirmelerini 
kamuoyu ile paylaşması yeni dönemde bize düşecek mücadelenin 
boyutlarının belirlenmesi açısından bir sorumluluktur.

Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı üzerine:

636 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile de Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı lağvedilerek bu 
iki Bakanlık “Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı” adı altında 
birleştirilmiştir. 

Meslek alanlarımıza ve mesleğimize dair örgütümüzü en çok 
ilgilendiren bu Bakanlığın görev tanımı kapsamında bünyesine 
katılan kurumsal yapılanma değerlendirildiğinde:

İzlenen parçacı, rant temelli politikalar nedeniyle çevre 
tahribatında en fazla paya sahip  “imar, yapılaşma” ile doğa 
koruma, ormanlar ve su yönetimi aynı çatı altında toplanarak

kurumsal kontrolün yok edilmesinin; Su, orman, mera, yaylak, 
kışlak, tarım alanları gibi doğal kaynaklar ve çevre ile ilgili 
tüm yasal düzenlemelerin etkisiz hale getirilmesinin; Kıyılarda, 
yaylaklarda, meralarda, akarsularda, ormanlarda yapılacak; HES, 
termik santraller, nükleer santraller, madencilik faaliyetlerinin; 
kentsel dönüşüm, Galataport gibi projelerin hayata geçirilmesinin, 
Doğal, kültürel ve tarihi mirasın engel olmaktan çıkarılmasının 
önü açılacağı; Bakanlığın, Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen 
alanlar ile enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin olarak 
üst ölçekli plan yapmaktan parselasyon planını yapma, ruhsat 

aşamasına kadar tüm süreçte yetkili kılınması, yerel idareler 
üzerindeki vesayetin arttırılması, merkezi idarenin keyfiyet 
alanının genişletilmesinin önündeki engellerin kaldırılacağı 
açıkça görülmektedir. 

Bu ve benzeri amaçları sadece Çevre, Orman ve Şehircilik 
Bakanlığı‘nı değil diğer bakanlıkları da meslek alanlarından 
yola çıkarak deşifre etmek bağlı odalarımızın görev ve 
sorumluluğundadır.

Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı İçinde Bir Düzenleme ile 
Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Mesleği ve Örgütümüz 
Teslim Alınmak İstenmektedir.

Öyle görülüyor ki; ülkenin yargısını, eğitimini, tüm kurumlarını 
“düzene sokan” AKP zihniyetinin “ustalık dönemi”ndeki 
hedefleri arasında TMMOB‘yi de “düzenlemek” var.

AKP İktidarı, çevreyi tahrip eden, kentlerimizi; kıyılarımızı; 
ormanlarımızı yağmalayan, kamusal değerlerimizi sermayeye 
peşkeş çeken anlayışının önünde engel olarak gördüğü 
TMMOB‘yi yeniden yapılandırıp işlevsizleştirmeye ve yok 
etmeye çalışıyor. 

Son iki yıldır, Devlet Denetleme Kurulu incelemeleriyle, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘nın Birliğimiz üzerinde 
vesayet denetimini uygulama çalışmalarıyla kendini gösteren 
“TMMOB‘nin yeniden şekillendirilmesi ve meslek odalarının 
düzene sokulması projesi”ndeki son nokta Çevre, Orman ve 
Şehircilik Bakanlığı bünyesinde “Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü” nün kurulması ve bu genel müdürlüğe verilen 
görevler olmuştur.

636 sayılı “Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”de 
bakanlığın görevleri arasında aşağıdaki hususlar yazılıdır: 

MADDE 2- (1) Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının 
görevleri şunlardır:

a) Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı 
ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve 
denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin 
ve bu meslek mensuplarının kayıtlı oldukları meslek odalarının 
mevzuatım, norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, 
uygulanmasını sağlamak, ilgililerin kayıtlarının tutulmasını 
sağlamak,

Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulan 
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘nün görevleri arasında da 
aşağıdaki hususlar sayılmıştır:

MADDE 12- (1) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün 
görevleri şunlardır:

a) Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik mimarlık, mühendislik, 
müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri 
yapmak, uygulamaları denetlemek ve izlemek.
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b) Planlama, harita yapımı, arazi ve arsa düzenlemesi, değerleme, 
parselasyon, etüt ve proje müellifliği, harita plan, proje ve yapım 
kontrol müşavirliği, bilirkişilik, her türlü altyapı ve tesisat dâhil 
olmak üzere yapı müteahhitliği gibi hizmet alanlarında çalışan 
gerçek veya tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarına ve 
kayıtlarının tutulmasına ilişkin esasları belirlemek, mesleki 
yeterlilikleri ile kuruluş yeterliliklerini değerlendirerek bunlara 
tescil ve yeterlik belgeleri vermek veya verilmesini ve kayıtlarının 
tutulmasını sağlamak.

c) Kamu ve özel sektöre ait her türlü yapı ve tesisin projelerinin 
ve yapım işlerinin denetlenmesinde görev alacak mimar ve 
mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarının, yapı denetim 
kuruluşlarının ve müşavirlik kuruluşlarının niteliklerine, görev, 
yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları belirlemek, mesleki 
yeterlilikleri ile kuruluş yeterliliklerini değerlendirerek bunlara 
belge verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

ç) Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak 
mimarlık ve mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuat 
düzenlemelerini yapmak ve denetlemek.

d) Çevre yönetimi, çevre denetimi ve çevresel etki 
değerlendirilmesi iş ve işlemlerinde görev alanların niteliklerine, 
görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları belirlemek, mesleki 
yeterlilikleri ile kuruluş yeterliliklerini değerlendirerek bunlara 
belge verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

e) Çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlanması, çevre 
laboratuarları, çevre danışmanlık firmaları, belediyelerin çevre 
koruma tesislerinin projelerinde ve işletilmesinde görev alacak 
elemanları eğitmek, proje ve tesis kriterlerini geliştirmek, 
mesleki yetkinliği artırmak.

Anayasa‘nın 135. maddesi yürürlükte iken, 6235 sayılı TMMOB 
Yasası halen geçerlikteyken; TMMOB ve bağlı odaların asli 
görevlerinin Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı‘na devrinde 
bir sakınca görülmemiştir. TMMOB ve bağlı odaların hak, yetki 
ve görevleri, Anayasa ve TMMOB Yasası‘na rağmen özünde 
düzenleyici işlem olan kararname ile Bakanlık bünyesindeki 
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘ne devredilmiş durumdadır. 
Bu devir işlemi, açıkça Anayasa‘ya ve Yetki Yasası‘na aykırı 
olup, demokratik işleyişin tüm usul ve yöntemleri ile de 
bağdaşmamaktadır.  

Şimdi bu projelerin sahipleri, bu projenin Bakanlığını, Genel 
Müdürlüğünü oluşturanlar ve buralara atanacaklar iyice 
anlasın:

Bilim ve tekniğin gelişimi, mühendis, mimar, şehir plancıların 
yeterliliği ve bunların meslek odalarının kuralları bir bakanlığın 
bürokrasisi içinde yer alan bir genel müdürlüğe teslim 
edilemez. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının ürettiği 
düşünce ve emekleri Dünya Ticaret Örgütü‘nün taşeronlarına 
teslim edilemeyecek kadar kıymetlidir, kutsaldır. Bu ülkenin 
kalkınmasında ve refahında mutlaka ve mutlaka mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının emekleri hak ettiği yeri alacaktır. 

Bilim ve onun ürettiği hizmet, yönetenlerin iki dudağı arasında 
yürürlüğe koyacakları normlarla hayatta karşılığını bulamaz, 
bilim ve akıl bütün idari metinleri, kararları aşar gider. Aklın ve 
bilimin ışığına inanmış ve bu ülkenin emekten ve halktan yana 
olan mühendis, mimar, şehir plancıları ve onların örgütlülüğü 
hiçbir düzenleyici işlemle ıslah edilemez. Bilimin kendisi 
devrimcidir. Kendi statükosunu yaratanlar, kendi statükolarında 
yok olmaya mahkûmdurlar, bunu biz değil tarihi yazanlar 
söylemektedir.

Emperyalizme bağımlılık temelinde vahşi kapitalizmin 
hizmetinde olanlar, sosyal devleti tamamen yok eden, tüm 
değerleri yok sayarak her şeyi rant üzerinden kurgulayanlar, 
bilmelidir ki; 

Örgütümüzün yetkilerini kısıtlamaya, meslek alanlarımızı 
yeniden yapılandırmaya yönelik düzenlemeleri hiçbir şekilde 
kabul etmeyeceğiz

Sevgili Arkadaşlar,

Bu Süreçte Örgütümüzü Önemli Görevler Beklemektedir:

Oda Başkanlarımızla 15 Haziran günü yaptığımız toplantıda 
kararlaştırıldığı gibi; kamuoyunu ve üyelerimizi bilgilendirmek, 
her türlü hukuki mücadeleyi yürütmek, Çevre, Orman ve 
Şehircilik Bakanlığı ve Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘nün 
çalışmalarını takip etmek ve sürekli eylem planını yürürlüğe 
koymak üzere tüm örgütlü gücümüzle çalışmalarımızı 
yürüteceğiz. 

Ülke sorunlarının çözümü için mesleki bilgi ve birikimlerimizin 
ışığında kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. 

Şimdi hep birlikte bir kez daha söylüyoruz:

TMMOB bu ülkenin bir nefes alma-verme alanıdır. Bu ülkenin, 
bu ülke halkının, bizim, hepimizin önemli bir mevzisidir. Bu 
ülkenin ve bu ülke halkının TMMOB‘ye ihtiyacı vardır. Bu 
herkes tarafından böyle bilinmelidir.

TMMOB, kurumsal kimliğine, mühendislere, mimarlara, 
şehir plancılarına yönelik her türden baskıya karşı duracak, 
Türkiye‘nin demokrasi mücadelesi içerisinde demokrasi güçleri 
ile, emek ve meslek örgütleri ile birlikte yürümeye devam 
edecektir. 

Genel Kurulumuzun sonunda “TMMOB çalışmalarını bu dönem 
üç kelime ifade edecektir” demiştik: Mücadele, mücadele, 
mücadele. 

Biz iyi biliyoruz: Güç görevler, güçlü örgütlenmeler ile yerine 
getirilir.

Haydi, TMMOB örgütlülüğünü güçlendirmek için görev 
başına.

Hepimize kolay gelsin.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Sevgili Arkadaşlar,

Bildiğiniz üzere, AKP İktidarı, genel seçimlerden 4 gün 
önce 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan 
bir düzenlemeyle bazı bakanlıkları kapatmış, bazı yeni 
bakanlıklar oluşturmuştu. Ayrıca işlevi gereği mesleğimizi 
en çok ilgilendiren Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Çevre 
ve Orman Bakanlığı‘nı birleştirerek “Çevre, Orman ve 
Şehircilik Bakanlığı”nı kurmuştu. Söz konusu yeni kurulan 
bakanlık yapısı içinde oluşturulacak Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü‘nün görevleri içinde de meslek alanlarımızı ve 
örgütümüzü “düzenlemeye” yönelik maddeler yer almıştı. 

AKP bu sefer de Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı henüz 
oluşturulamadan 4 Temmuz 2011 tarihinde yayımlanan 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bakanlığı ikiye böldü 
ve içinden “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ile “Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı” çıktı. 

Daha bir ay bile dolmadan, kararnamelerin mürekkebi bile 
kurumadan kurduğu bakanlığı kaldırıp yerine iki bakanlık 
kurması; AKP‘nin kamu yönetimi ile ilgili olarak ne kadar 
planlı, programlı çalıştığının güzel bir göstergesidir. 

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”nın amaç bölümünde önceki 
“Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı”ndan farklı olarak 
“meslek odalarının mevzuatını düzenleme” ifadesi çıkarılarak, 
bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm 
ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını 
sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmakla sınırlı tutulmuş 
gözükse de Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘nün 
görev tanımı mesleğimiz ve örgütümüz aleyhine daha da 
genişletilmiştir.  

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘nün görevleri daha 
detaylı bir şekilde tanımlanırken;

Önceki kararnamede yer alan “Ülkenin planlama, 
projelendirme ve yapım işlerinde faaliyet gösterenlerin 
rekabet gücünü artırmak için inceleme ve araştırmalarda 
bulunmak, stratejiler geliştirmek, meslek odaları ve sivil 
toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu 
sağlamak” ifadesi ise bu kez kaldırılmıştır. 

4 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete‘nin Mükerrer sayısında 
yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname‘de Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘nün 
görevleri şöyle sıralanıyor: 

MADDE 12 - (1) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün 
görevleri şunlardır:

a) Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik mimarlık, mühendislik, 
müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri 
yapmak, uygulamaları denetlemek ve izlemek.

b) Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait her 
türlü yapılar ile ilgili genel ilkeleri, stratejileri ve standartları 
belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

c) Planlama, harita yapımı, arazi ve arsa düzenlemesi, 
değerleme, parselasyon, etüt ve proje müellifliği, harita 
plan, proje ve yapım kontrol müşavirliği, her türlü altyapı 
ve tesisat dâhil olmak üzere yapı müteahhitliği gibi hizmet 
alanlarında çalışan gerçek veya tüzel kişilerin görev, yetki ve 
sorumluluklarına ve kayıtlarının tutulmasına ilişkin esasları 
belirlemek, mesleki yeterlikleri ile kuruluş yeterliklerini 
değerlendirerek bunlara tescil ve yeterlik belgeleri vermek 
veya verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

ç) Planlı ve plansız alanlardaki projelendirme ve yapılaşmaya, 
yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinlerinin ulusal adres veri 
tabanına dayalı olarak düzenlenmesine ilişkin usul, esas ve 
standartları belirlemek.

d) Planlama, projelendirme, yapım ve kamulaştırma iş 
ve işlemlerinde görev alacak bilirkişilerin niteliklerine ve 
mesleki yeterliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

e) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Bakanlığa 
verilen görevleri yapmak.

f) Yöresel mimarinin ve yapılarda yerel malzemenin 
kullanımının teşvik edilmesi, binalarda enerji verimliliğinin 
sağlanması ve ileri yapım teknolojilerinin kullanılması ve 
yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak.

g) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilere ve özel 
hukuk tüzel kişilerine ait her türlü yapıların denetlenmesinde 
görev alan mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol 
elemanlarını denetlemek, ilgili idareler ile denetim ve 
müşavirlik kuruluşlarınca denetlenmesini sağlamak.

ğ) Yapım işlerinde görev alan şantiye şefleri, fen elemanları 
ve yetki belgeli ustaların faaliyetlerinin, durumlarına göre, 
ilgili idarelerce veya meslek kuruluşlarınca denetlenmesini 
sağlamak.

h) Kamuya ve özel sektöre ait her türlü yapı ve tesisin 
projelerinin ve yapım işlerinin denetlenmesinde görev alacak 

YENİ KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMELER ÜZERİNE 
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, KHK ile oluşturulan Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak ikiye bölünmesi ile ilgili olarak 5 Temmuz 2011 
tarihinde TMMOB Örgütlülüğüne yönelik bir mesaj yayımladı.
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mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarının, 
yapı denetim kuruluşlarının ve müşavirlik kuruluşlarının 
niteliklerine, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları 
belirlemek, mesleki yeterlikleri ile kuruluş yeterliklerini 
değerlendirerek bunlara belge verilmesini ve kayıtlarının 
tutulmasını sağlamak.

ı) Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak 
mimarlık ve mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin 
mevzuatı hazırlamak ve bunları denetlemek.

i) Çevre yönetimi, çevre denetimi ve çevresel etki 
değerlendirilmesi iş ve işlemlerinde görev alanların 
niteliklerine, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları 
belirlemek, mesleki yeterlikleri ile kuruluş yeterliklerini 
değerlendirerek bunlara belge verilmesini ve kayıtlarının 
tutulmasını sağlamak.

j) Çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlanmasında, 
çevre laboratuvarları, çevre danışmanlık firmaları ile 
belediyelerin çevre koruma tesislerinin projelerinde ve 
işletilmesinde görev alacak elemanları eğitmek, proje ve tesis 
ölçütlerini geliştirmek ve mesleki yetkinliği artırmak.

k) Konut politikalarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda 
bulunmak, belirlenmiş politika, plan ve stratejilere göre 
uygulamayı temin ve sonuçlarını takip etmek.

l) Yapı kooperatiflerinin ve üst birliklerinin kurulması, 
işleyişi ve denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
kuruluş kayıtlarının ve sicillerinin tutulmasını sağlamak ve 
uygulamaları denetlemek.

m) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Sevgili Arkadaşlar,

Biz AKP’nin mesleğimize ve örgütümüze karşı ne planladığını 
iyi biliyoruz.

“Güç görevler güçlü örgütlenmeler ile yerine getirilir” sözünü 
de iyi biliyoruz.

Değişen bir şey yoktur: Şimdi örgütlülüğümüzü ve 
mücadelemizi güçlendirme zamanıdır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Seçimlerden dört gün önce 08.06.2011 tarihinde 
Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve bu Bakanlığın içinde oluşturulan 
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile örgütümüz 
TMMOB‘nin işlevsizleştirilmeye çalışıldığını, AKP‘nin yeni 
bakanlıkla ne yapmak istediğini daha önce detaylı bir şekilde 
kamuoyuyla paylaşmıştık. 

Ancak, adı geçen Bakanlık yeni KHK‘lerle, sonu gelmez bir 
şekilde yeni yetkilerle donatılmaya devam ediliyor. 

Bakanlıklar kuruluyor lağvediliyor; yetkiler alınıyor veriliyor, 
ancak bunların tartışılmasına olanak tanınmıyor. 636 sayılı 
KHK ile Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı kuruldu, 
bakanlık koltuğuna daha kimse oturmadan 4 Temmuz 2011 
tarihinde 644 sayılı KHK ile Bakanlık ikiye bölünerek Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı oluşturuldu. 

KHK ile diğer kamu kurum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin 
ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının yetkisini 
almakta hukuken bir sakınca görmeyen Bakanlar Kurulu, 17 
Ağustos 2011 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanan 648 
sayılı KHK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na tüm ülkenin 

tapusunu istediği gibi kullanma yetkisi vermiştir.

AKP, seçimlerden önce çıkarttığı yetki yasasına dayanarak 
-ortada bir parlamento olmasına karşın- olağanüstü bir 
yönetim biçimi benimsemiş durumdadır. İktidar Partisinin 
parlamenter sayısı, kanun yapma konusunda bir sıkıntı 
yaratmamasına karşın, TBMM‘ye kanun teklifi sunmadan 
KHK‘lerle kamusal varlıkların yok olmasına yol açacak 
düzenlemeler yapmakta ve kamu yönetimini değiştirmektedir. 
Bakanlar Kurulu dışında ülke kaderi üzerinde karar verecek 
ve karara katılacak yetkili, özerk bir kurum bırakmamaktadır. 
Muhalefet bir yana, İktidar Partisinin milletvekilleri dahi 
kurulan, lağvedilen; yetkilerle donatılan, yetkileri alınan 
kurum kuruluşların yeni yapıları konusunda bilgi sahibi 
değildir. 

Toplumla paylaşılmayan, Bakanlar Kurulu‘ndaki 26 kişinin 
kabul ettiği ve Cumhurbaşkanı‘nın derhal onayladığı 
KHK‘ler konusunda kim görüş bildirecek ve eleştirecek? 
Toplumun geleceği ve yönetim biçimi hükümetin iki dudağı 
arasında mı olacak? Bu yönetim biçimine kim demokrasi 
diyebilecek?  

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
 648 SAYILI KHK İLE BU SEFER DE TÜM ÜLKE TOPRAĞI ÜZERİNDE 

HER TÜRLÜ TASARRUFA MUKTEDİR KILINMIŞTIR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 648 Sayılı KHK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın yetkilerinin 
genişletilmesi üzerine 19 Ağustos 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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648 sayılı KHK, TBMM komisyonlarında bekleyen ya 
da Genel Kurula indirilmiş ancak görüşülmemiş kanun 
tekliflerini de içerecek biçimde genişletilerek yayınlanmıştır. 
Bu KHK ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Yasa, 3194 
sayılı İmar Yasası, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 2863 
Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu, 4848 sayılı Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 
3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi 
Hakkında Kanun‘da değişiklikler yapılmıştır. Yapılan 
değişikliklerle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na yeni ve 
olağanüstü yetkiler devredilmiş ve tanınmıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname‘de yapılan değişikliklerle 
açıkça şu söylenmektedir:  

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

•  Harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama 
imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini 
resen yapmak, yaptırmak, onaylamak, iki ay içinde yetkili 
idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde ruhsat 
ve yapı kullanma izni vermek; kamu ya da özel kişilere 
ait taşınmazlar üzerinde yapılacak yatırımlara ilişkin 3 ay 
içinde onaylanmayan etüt, çevre düzeni, nazım ve uygulama 
planları ya da ruhsatlandırma ve yapı kullanma izinlerini 
vermek şeklindeki yetkiler, aslında yerel yönetimleri yetkisiz 
kılmakla eşanlamlıdır. 

•  648 sayılı KHK ile depreme karşı dayanıksız yapıların 
bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını 
yapmak ve yaptırmak; Toplu Konut Kanunu‘nun ek 7. 
maddesi çerçevesinde uygulama yapmak, yaptırmak, bu 
uygulamalara ilişkin kentsel dönüşüm, yenileme, transfer 
alanları geliştirmek, bu alanların her ölçekteki imar planı 
ve imar uygulamalarını, kentsel tasarım projelerini yapmak, 
yaptırmak ve onaylamak;  bu çerçevede paylı mülkiyetleri 
ayırmak, birleştirmek, arsa ve arazi düzenlemeleri yapmak, 
imar hakkı transfer etmek, kamulaştırma ve gerektiğinde 
acele kamulaştırma yoluna gitmek; yapı ruhsatı ve 
yapı kullanma izinlerini vermek ve kat mülkiyeti ve 
tescilini sağlamak Bakanlığın yetkisine verilmiştir. Bu 
düzenlemelerle Belediyelerin yetkisinden ve özel mülkiyetin 
korunmasından söz edilemeyeceği açıktır. Keyfi kullanıma 
açık olan bu yetkilerin “oy verenle oy vermeyenin tabii 
ki aynı olmayacağını” beyan eden Bakanın keyfiyetine 
bırakılmasından endişe duymamak olanaklı değildir.  

• 2863 sayılı Yasa‘nın değişikliği ile tabiat varlıkları diğer 
deyişle doğal sit alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na 

transfer edilmiş olup, “Tabiat Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürlüğü‘ ihdas edilmiş ve bu alanların yok 
edilmesinin önü açılmıştır. Artık, milli parklar, tabiat 
parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal 
sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgelerinin 
kullanma ve yapılaşmaya ilişkin kararları Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı‘nca verilecektir. Bu varlıkların 
statülerinin yeniden değerlendirilmesinin 6 ay içinde 
Bakanlığa devredileceği hükmü, 6 ay sonra bu statülerin 
kalmayacağının habercisidir. Yalnızca doğal sitler değil aynı 
zamanda doğal sitlerle kesişen arkeolojik, kültürel, kentsel 
ve tarihi sitler de tehlike altındadır. 

• Köylerde yapılacak yapılara uygulanacak esaslarda, 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu‘nun 
uygulanmaması, buralarda kurulacak yapılarda ruhsat 
ve imar planı aranmaması tarım arazilerini bekleyen 
tehlikelerin habercisidir.

• 3194 sayılı İmar Yasası‘na eklenen madde ile de mera, 
yaylak ve kışlaklar, 29 yıllığına kiralanıp yapılaşmaya 
açılmıştır. 

• Önceki dönem TBMM Genel Kurulu‘na havale edilmiş 
Yapı Denetimi Hakkında Yasa Tasarısı bu KHK ile 
yürürlüğe girmiştir. Yapı denetçisi mühendis ve mimarları 
güvencesiz kılan, sorumluluğu ağır, ama bunun karşılığı 
hak ve yetkiyi vermeyen ve daha önce eleştirdiğimiz tasarı 
TBMM‘de tartışılmadan sessiz sedasız dayatılmıştır.

• Bakanlar Kurulunca belirlenen projelerde çalıştırılacak 
personele 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli 
personel çalıştırma hükümlerinin uygulanmayacağına 
ilişkin düzenleme, idareye keyfi bir yetki tanımaktadır.

Yukarıda irdelemeye çalıştığımız başlıklar dahi yürürlüğe 
konulan düzenlemelerin kamu yararına olmadığının açık 
kanıtıdır. 

Yaşadığımız süreç olağan değildir, ülkemizde olağan 
demokrasilerde yeri olmayan tersi bir süreç işlemektedir. 

Önceki dönem torba, bu dönem KHK ile halkın haberdar 
olması bir yana, ilgili kurum ve kuruluşların dikkatlerinden 
kaçırılarak, toplum ve ülkenin kaderi üzerinde etkide 
bulunabilecek önemli kararlar yasalaşmaktadır. Bütün 
bunlar, yasama meclisi üyelerinin dahi bilgisi dışında olup 
bitmektedir. 

TMMOB uyarıyor: 

İlgili kurumlar, kişiler, siyasi partiler, üniversiteler, yazar-
çizerler, düşünenler bu uygulamalara karşı insanlığın ortak 
değerlerine sahip çıkan bir tutum almalıdırlar. 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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AKP İktidarının Yetki Kanunu‘na dayanarak çıkardığı 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile getirdiği düzenlemeler 
kamuoyu tarafından takip edilemez hale gelmiştir. 

KHK ile kurduğu bakanlığı üzerinden bir ay geçmeden 
ikiye bölen, bundan bir ay sonra görevlerini yeniden 
düzenleyen; başka bir KHK ile bir önceki KHK‘yi 
değiştiren, eklemeler yapan, çıkaran; genel müdürlükleri, 
kurulları bir bakanlıktan diğerine geçiren AKP, son olarak 
yayımlanan 649 sayılı KHK ile Birliğimizin de Genel 
Kurulu‘nda temsil edildiği Milli Prodüktivite Merkezi‘ni 
lağvetmiştir. 

AKP‘nin MPM ile ilgili olarak kafaları karıştırmadaki 
ustalığının kronolojik sıralaması şöyle:

634 sayılı KHK ile Avrupa Birliği Bakanlığı kuruldu. 
(03.06.2011)

635 sayılı KHK ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
kuruldu. (03.06.2011)

649 sayılı KHK Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair KHK adıyla yayımlandı. 
(17.08.2011)

649 sayılı ve esas olarak AB Bakanlığındaki değişikliği 
ilgilendiren ve aslında torba yasa olan Kanun Hükmünde 
Kararname ile 635 sayılı KHK‘ye geçici madde eklenerek 
MPM lağvedildi ve mal varlıkları 635 sayılı KHK‘yi 
ilgilendiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘na 
devredildi. Aynı kararnamenin 41. maddesi ile de 
580 sayılı Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu 
yürürlükten kaldırıldı.

Biz bunu takip etmekte gerçekten zorlandık. AB 
Bakanlığı‘yla ilgili düzenlemeleri içeren KHK‘de Bilim 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘ndaki değişikliklerin ne 
işi olabilir? 

Ama bir şey biliyoruz: 

Bırakın bizi, bırakın halkımızı, bırakın parlamentonun diğer 
bileşenlerini, bırakın AKP‘nin milletvekillerini, bırakın bu 
kararnamelerin altında imzası bulunan değerli bakanları, 
bu kararnameyi onaylayan Sayın Cumhurbaşkanı da bu 
ayrıntıları takip etmekte zorlanıyor. Ama onaylıyor.

1965 yılında 580 sayılı Kanun ile kurulan Milli Prodüktivite 
Merkezi‘nin, en üst yetkili organı Genel Kurulu‘nun üyesi 
olan Birliğimizin dahi haberi olmadan mal varlığının 
bir bakanlığa devredilerek kapatılması AKP‘nin ustalık 
dönemi uygulamalarının bir örneğidir. 

Soruyoruz: 

Neden AKP iki dönemdir MPM‘nin gerekli olup 
olamadığına karar veremedi de aldığı yetki ile kimse ile 
konuşmadan, görüşmeden,  nedenini bile söylemeden 
MPM‘nin gereksizliğine karar verip kapattı?

Açıktan söylüyoruz:

KHK‘ler ile halkın haberdar olması bir yana, ilgili kurum ve 
kuruluşların dikkatlerinden kaçırılarak, toplum ve ülkenin 
kaderi üzerinde etkide bulunabilecek önemli kararların 
yasalaştırılması AKP‘nin ileri demokrasi kavramının altını 
nasıl doldurduğunu net olarak ortaya koymaktadır.

“Dinlerler ve ciddiye alınır mı?” bilmiyoruz:

AKP‘yi uyarıyor ve tüm kurumları, emek-meslek 
örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini, siyasal partileri, 
Meclisi ve doğal ki halkımızı yok sayarak aldığı bu kararları 
ve bu yönetim anlayışını gözden geçirmeye çağırıyoruz.    

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

AKP’NİN KHK’LERİ İLE 
“HANGİ MÜDÜRLÜK, HANGİ KURUM, HANGİ KURUL NE OLUYOR?”

BİZ TAKİP EDEMEZ OLDUK, 
SANIYORUZ AKP MİLLETVEKİLLERİ DE TAKİP EDEMİYOR...

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 26 Ağustos 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne
ANKARA
İlgi: 20.05.2011 tarih ve B.13.0.İSG.0.00.00.00/010.03/3093 
sayılı yazınız.

İlgi yazınızda,  “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, 
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe” geçici 
bir madde eklenmesine ilişkin değişiklik önerisi konusunda 
görüş istenmektedir. 
Bildiğiniz üzere, değişikliğe konu 27.11.2010 tarih ve 
27768 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve 
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” Birliğimizin görüşleri ve 
itirazları dikkate alınmadan yayımlanmıştır. Dava konusu 
olan ve birçok sakıncaları içeren yönetmeliğin geçici madde 
ile güncel sorunları çözme yaklaşımı ile, uzun dönemde 
bilimsel ve kalıcı çözüm yollarını kapattığını ifade etmek 
isteriz.
Tüm bu olumsuzluklara karşın, “Geçici Maddenin” aşağıdaki 
şekilde düzenlenmesi halinde uygulamaya katkı koyacağını 
düşünmekteyiz. Aksi halde, Birliğimizden görüş istenmesinin 
usulü bir eksikliği gidermek yönünde bir yaklaşım olduğundan 
kuşku duymayacağız. 

“Geçici Madde 5- (1) Kamu veya özel sektörde;

a)    En az beş yıl iş güvenliği alanında çalışmış olan ve bunu 
belgeleyen mühendis ve mimarlar sınavda başarılı olmaları 
durumunda (A) sınıfı,

b)    En az 3 yıl iş güvenliği alanında çalışmış olan ve bunu 
belgeleyen mühendis ve mimarlar sınavda başarılı olmaları 
durumunda (B) sınıfı,

İş güvenliği mühendisi belgesi almaya hak kazanırlar.

(2)  Sınava gireceklerin yeterliliği ve sınav değerlendirmesi 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin de temsil 
edileceği Komisyonca karara bağlanır.

(3) Belge almak isteyenler, Bakanlığa altı ay içinde  özel 
sektörde ücretli çalışan ve kendi nam ve hesabına çalışan 
mühendis ve mimarların odaya üyelik kayıt belgesi ile yazılı 
başvurmaları halinde sınava çağrılırlar. İsteklilere iki sınav 
hakkı tanınır.”

Bilgilerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla,

N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter

“İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ 
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞE” 

GEÇİCİ BİR MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN TMMOB GÖRÜŞÜ 
BAKANLIĞA YOLLANDI

“İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe” geçici bir madde eklenmesine 
ilişkin değişiklik önerisi konusundaki görüş istemi üzerine TMMOB’nin görüşü 31 Mayıs 2011 tarihinde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu 
Meslek Örgütleri Raporu Üzerine TMMOB 
Görüşü kitap haline getirildi.
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T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne

İlgi: a)06 Temmuz 2011 tarih ve B.09.0.YİG.11.03/1496 
sayılı 

b)18 Temmuz 2011 tarih ve B.09.0.YİG.11.03/1562 sayılı 
“Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi” konulu 
yazılarınız.

İlgi yazılarda, 16.07.1985 gün ve 85/9707 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı eki olarak 5 Ağustos 1985 gün ve 18883 sayılı 
Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Mimarlık 
ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi”nin günün değişen 
koşullarına göre yeniden düzenlenmesi amacıyla taslak 
oluşturulduğu, oluşturulan bu taslak konusunda Birlik 
görüşünün gönderilmesi istenmektedir.

Müdürlüğünüzce hazırlanan taslak Birliğimize bağlı Odalar 
ve tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda sunulan hususlar ve 
aykırılıklar tespit edilmiştir.

1- Öncelikle, taslak Şartnamenin kapsamı açık değildir. 
Yürürlükteki Şartnamenin kapsamı, “2886 sayılı Yasa‘nın 
birinci maddesindeki idareleri kapsar” biçiminde olmasına 
karşın, taslak şartnamede bu hükme yer verilmemiştir. Bunun 
anlamı, bütün özel ve kamu tüzel kişilerinin yaptıracağı 
binalarda alacakları mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin 
niteliği ve ücretinin belirlenmesi ise bunun kabulü olanaklı 
değildir. Çünkü özel hukuk kişilerinin alacağı mühendislik 
ve mimarlık hizmetlerinin tanımı, niteliği ve ücretleri meslek 
odalarınca belirlenmektedir. Bu nedenle, şartnamenin 
kapsamı, kamu ihale kanunu çerçevesinde kamu alımları ile 
sınırlı olmak durumundadır

2- Şartnamenin dayanak maddesi hukuken varlığını 
kaybetmiş olduğundan, yeni duruma göre revize edilmesi 
gerekmektedir.

3-Şartnamenin tanımlar maddesine yeni tanımlar eklenmiş 
olup, eklenen  “proje müellifi mimar/mühendis” tanımı 
bilimsel ve hukuki bir tanım olmaktan uzaktır. Proje müellifi 
tanımı yapılmazken proje müellifi mimar/mühendis başlığının 
konması da anlaşılamamıştır. Çünkü, müelliflik, hukuktaki 
inhisari haklardan olup, eseri meydana getiren gerçek kişiye 
sıkı sıkıya bağlıdır. Kaldı ki, eser üzerindeki manevi hakkın 
devri de olanaklı değildir.  Fikir ve Sanat Eserleri Yasası da 
bu özel durumu düzenleme konusu yapmış olduğundan, 
özel yasaya aykırı bir düzenlemenin şartname kapsamından 

çıkarılması doğru yaklaşım olacaktır.

4- “Mühendis” ve Mimar” tanımı altında zikredilen 
“mühendis veya mühendislik büroları” “mimarlık hizmetini 
yüklenen, mimar veya mimarlık büroları”nın, ilgili meslek 
odasınca tescili yapılmış mimar/mühendis veya mimarlık/
mühendislik bürolarınca yapılacağı biçiminde ifade etmek 
daha doğru olacaktır. Serbest mühendislik ve mimarlık 
hizmeti verebilmek için meslek odasına kaydı 6235 sayılı 
Yasa zorunlu kılmış ise, Şartname konusu hizmetleri veren 
kişi ya da bürolar Meslek Odasından almış olduğu Büro 
Tescil Belgesinin istenmesi her şeyden önce hizmet gereği 
olacaktır.

5-Tanımlar maddesindeki “mimar” tanımı, diğer disiplinlerin 
koordinasyonundan sorumlu olduğuna ilişkin bir düzenleme 
ise, bu bir tanım olmayıp, görev ve yetki ile ilgilidir. Mimar 
tanımından uzak olan koordinasyon yetkisinin diğer 
maddelerde düzenlenmesi yerinde olacaktır. Mimarın tanımı 
yapılacaksa, uluslararası ve Mimarlar Odası‘nca kabul gören 
bilimsel bir tanım yapılması gerekmektedir. Ayrıca parantez 
içinde belirtilen disiplinlerin de tanımı gerekeceğinden 
“dekorasyon” olarak ifade edilen iç mimarın ve peyzaj 
mimarının da tanımı yapılmalıdır. Bu tanımlarda yine 
uluslararası ve ulusal ölçekte (Odalarımızca) kabul gören 
tanım olmalıdır. Bir yapıda, peyzaj ve iç mimarlık hizmeti 
gerekiyorsa PİD buna göre hesaplanmalıdır. Amaç sorun 
çözmek ise bu yaklaşım sorun çözmeyecek, disiplin alanları 
arasında yeni sorunların çıkmasına neden olacaktır.

6-Yine tanımlar maddesinde düzenleme konusu edilen “Proje 
Kontrol Müşavirliği” hizmetinin üniversitelere de verildiği 
görülmektedir. Bu hizmetin üniversitenin asli görevi ile 
bir ilişkisi olmamasına karşın, üniversitelere bu hizmetin 
verilmesi anlaşılamamıştır. Üniversiteler bu tanımın içinden 
mutlaka ve mutlaka çıkarılmalıdır.

7- Yürürlükteki Şartnamede “yapı” tanımı varken tasarı 
şartnamede “yapı” ve “bina” tanımları ayrı ayrı yapılmıştır. 
“Bina” tanımı ayrıştırıldığına göre, “yapı” hizmetlerinde, 
Şartname konusu edilmeyen disiplin alanlarının görev ve 
yetkileri ile ilgili sorunların çıkacağı açıktır. Tarımsal yapılar 
ve sulama alanları konusunda ziraat mühendislerinin de 
görev alacağı açıktır. Ancak, Şartnamede, ziraat, harita, 
jeoloji ve jeofizik mühendislerinin ismi dahi geçmemekte, ve 
yapı yaklaşık maliyet hesaplarına bu mühendislik hizmetleri 
dahil edilmemiştir. Bu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir.   

8- Şartnamenin 5.3. maddesinde düzenlenen “Hizmet 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA “MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK 
HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ” ÜZERİNE GÖRÜŞ GÖNDERİLDİ 

‘Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin günün değişen koşullarına göre yeniden düzenlenmesi amacıyla Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak üzerine TMMOB görüşü 1 Ağustos 2011 tarihinde gönderildi. 



27 birlik haberleri

Dallarına Göre Uygulanacak Katsayılar” yapı ve binalarda 
görev alacak içmimar, peyzaj mimarı, elektronik, harita, 
ziraat, jeoloji ve jeofizik mühendisleri de nazara alınarak 
belirlenmesi ve azami sınır olarak belirlenen %350, eklenen 
disiplinlere göre yeniden belirlenmelidir.

9- Taslak Şartnamenin 3.7.4. maddesiyle getirilen “proje 
kontrol müşavirliği” aslında kamu idaresi eliyle yapılması 
gerekmektedir. Çünkü, kamu hizmeti ve hizmet gerekleri 
nedeniyle denetimin, özel firmalar eliyle gerçekleştirilmemesi 
Devlet açısında Anayasal bir görev olması nedeniyle, 
bu görevin özel firmalara verilmesi konusu yeniden 
değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak, Şartname güncellenecek ise, yukarıda ve ekte 

sunulan (meslek odalarınca yapılan incelemeler) eleştiri ve 
öneriler dikkate alınarak, Bakanlığınızca TMMOB‘nin de 
içinde bulunduğu bir Komisyon oluşturulması ve bu yolla 
eleştiri ve eksikliklerin en aza indirildiği bir düzenleme 
hedeflenmelidir. Hem meslek mensuplarının meslek icrasını 
hem de kamu hizmetinin gereği gibi yerine getirecek 
düzenleme yapılması kamu yararına olacaktır.

Komisyon marifetiyle yeni bir çalışma başlatılması istemimizin 
değerlendirilmesini arz ederiz.

Saygılarımızla.

N.Hakan Genç
Genel Sekreter

Sayın Cemil Ertem,

Star gazetesinde 10 Haziran 2011 tarihli kaleme almış 
olduğunuz “12 Haziran‘ın doğuracağı temel kırılma 
alanları” başlıklı yazınızda TMMOB yine ilgi alanınızı 
oluşturmuştur. TMMOB‘ye bu yakın alakanın sebebi 
tarafımızca anlaşılamamaktadır. 

Yazınızda, Başbakan‘ın yeni kabine tasarımına ve bakan 
yardımcılarının dışarıdan atanmasına ilişkin büyük övgüler 
yer alırken sanki bu tasarımla meslek kuruluşlarının hukuki 
yapısını engellenecek gibi bir algı yaratılmaktadır. Meslek 
kuruluşlarıyla ilgili olarak “zorunlu aidatla çok büyük 
bütçelerin üzerinde oturan, kendisi büyük ama etki alanı 
giderek azalan ‘yarı resmi‘ ‘sivil‘ toplum kuruluşlarının da 
yeniden yapılanması gerekliliğini çıkarabilir” yönündeki 
saptaman ız hem demokrasi anlay ış ın ız ın sorunlu 
olduğunu hem de ülkemizdeki meslek kuruluşlarını 
objektif değerlendirme yeterliliğinden uzak olduğunuzu 
göstermektedir. Sendikaların ve meslek kuruluşlarının daha 
önce de “behemehal” dağıtılması gerektiğini dile getirdiğinizi 
de hatırlayacak olursak, bu öfkenizin kaynağını toplumla 
paylaşmanız yerinde olur. Bu kişisel öfkeniz ve sorununuzu 
demokrasi sorunu olarak ortaya koymanız basın mensubu 
sıfatınıza yakışmamaktadır. Demokrasi savaşımda, kişisel 
sorunları odağına koyup objektifliğini yitirmiş ve savrulmuş 
insanların öfkesine yer olmadığını hatırlamanızı salık 
veririz.

TMMOB‘nin çok büyük bir bütçeye sahip olmadığını 
-bildiğiniz halde-, kişisel öfkenizin yarattığı düşmanlığa 
kapılmadan önce en azından Cumhurbaşkanlığı DDK 
Raporunu okuduğunuzda öğreneceksiniz. Bugüne kadar 
TMMOB ne devletin himayesine “mazhar” olmuş ne de etki 
alanına girmiştir. Aksine Devleti yönetenler tam da sizin gibi 

düşünmüş ve “seçilmiş hükümetlere karşı muhalif olunmaz, 
olursanız dağıtırız” mantığıyla hareket etmiştir.

Belki anlarsınız diye şunları da ifade edelim:

Bugün anlamlı bir demokrasiyi mümkün kılan, toplumun 
yönetime katılma olanaklarının yaratılmasıdır. Çünkü 
‘oy‘ demokrasilerde zorunlu, fakat yetersiz hale gelmiştir. 
Sendikaların, meslek kuruluşlarının, çeşitli baskı gruplarının 
Anayasa hukukunda oy kadar kurumsal resmi değerleri artık 
kabul edilmelidir. Toplum içinde mesleğin gerçek görevinin 
ne olduğu bilincini kavrayabilmiş meslek kuruluşlarına 
yürütmede etkili olabilmenin yasal olanakları sağlanmalıdır. 
Bu bir çeşit yürütmeye katılmadır. O halde demokratik 
düzenin gerçekten yaratılabilmesi için meslek kuruluşlarının 
kendi kendilerini yönetme ve kendi alanlarında genel 
yürütmeye katkı olanaklarının yasalarda kabulü gereklidir. 
Böyle bir tutum sadece ‘oy‘a dayanan sistemlerin aşırı ve 
haksız sonuçlarını önleyebilecektir. Aksi durumda, sizin 
gibi hükümeti başka bir deyişle “milli iradeyi” kutsamakla 
ne evrensel anlamdaki demokrasi yaşam bulur ne de 
demokrat olunur. Olsa olsa faşist olunur. Gerçekten siz bir 
faşist gibi düşünmekte ve TMMOB‘ye özel bir düşmanlık 
beslemektesiniz. Aksi halde, TMMOB Seçim Bildirgesindeki 
“12 Eylül düzeni ile gerçekten hesaplaşmayan, iktidarı 
kutsayan, sosyal hukuk devletini reddeden veya işlevsiz 
kılan, temel hak ve özgürlüklere müdahalede yasama organı 
dahil hiçbir gücü yetkili görmeyen hiçbir anayasa değişikliği 
ile uzlaşmayacaktır.” biçiminde somutlanan “demokratik, 
eşitlikçi ve özgürlükçü bir anayasa istemine” faşist bir 
anlayışı temsil ettiği yönünde bir suçlama yöneltemezdiniz. 
Bu nedenle, kişisel maraza ve öfkenizi “behemehal” 
kontrol altına almanızı önermekten başka bir seçeneğimiz 
bulunmamaktadır.

CEMİL ERTEM’E YANIT
10 Haziran 2011 tarihli Star gazetesinde Cemil Ertem imzasıyla yayımlanan yazıya 21 Haziran 2011 tarihinde yanıt 
gönderildi.
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TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 

TASLAĞI
2012-2023

HAKKINDA GÖRÜŞÜ

Ülkemiz bilim ve mühendisliğe aykırı uygulamalar ile rant 
politikaları nedeniyle, bir “deprem ve afet ülkesi” olmuştur. 
GSMH‘nin her yıl ortalama % 3‘ü ile % 7‘si afet zararlarını 
karşılamaya harcanmaktadır. Gerçekte hepsi birer doğa 
olayı olan deprem, heyelan, çığ/kaya düşmesi, su baskını v.b. 
olaylar bilinçsizce verilmiş yer seçimi kararları, mühendislik 
verilerinden yoksun imar planları, düşük standartlarda ve 
mühendislik hizmeti görmemiş yapı üretimi, kısaca ranta 
dayalı hızlı, düşük nitelikli, tasarımsız, plansız kentleşme ve 
sosyo-ekonomik politikalar sonucu insani, sosyal ve ekonomik 
yıkımlara dönüşmektedir. Türkiye‘nin deprem sorunu bu 
bağlamda ve bir bütünsellik içinde ele alınmalıdır. 

Depremlerden ve diğer bütün doğal ve toplumsal afetlerden 
korunma yönündeki istemler, en temel insan hakkı olarak 
ele alınmalı ve daha güvenli, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir 
çevrenin her yurttaş için temel insan hakkı olduğu ana ilke 
olarak kabul edilmelidir.

Türkiye aktif bir deprem kuşağı üstünde bulunmakta; ülke 
topraklarının, sanayisinin ve barajlarının büyük bir kısmı 
deprem kuşağı içinde yer almaktadır. 

Bu gerçeklere karşın Deprem Şurası, Ulusal Deprem Konseyi 
gibi platform ve oluşumların devre dışı bırakıldığı bir ortamda 
deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası önlemler 
bütünlüğüne dikkat çekmek oldukça önem taşımaktadır. 

Deprem, jeoloji ve jeofizikten şehir plancılığı, inşaat, 
mimarlık, elektrik, makina mühendisliği disiplinlerine 
dek çok bilimli bir mühendislik, mimarlık alanıdır. Ancak 
ülkemizde gerek depremler gerekse birçok toplumsal olay 
ve durum açısından mühendisliğe gereken önem verilmediği 
ve hatta geriletilmeye çalışıldığı için zincirleme birçok sorun 
oluşmakta ve gereken katkılar alınamamaktadır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve 
bağlı Odaları bu duruma karşı etkin bir duruş sergilemekte; 
kendi meslek ve uzmanlık alanlarından hareketle kamuoyunu 
aydınlatmaya; mesleki eğitim, belgelendirme ile mesleki 
teknik denetim esas ve standartlarının yerleşmesine özel bir 
önem vermektedir. 

Ana amacı, “Depremlerin neden olabilecekleri fiziksel, 
ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayıpları 
önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, 
güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri 
oluşturmak” olan ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum 
Yönetimi (AFAD) Başkanlığı bünyesinde yer alan Deprem 
Danışma Kurulu (DDK) tarafından hazırlanan “Ulusal 
Deprem Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı 2012-2023” 
(UDSEP) belgesinin hazırlık süreci, belgenin ekinde yer 
verilen “Katkıda Bulunanlar” listesinde de görüldüğü üzere 
Birliğimiz TMMOB‘yi kapsamamıştır. 

Toplum güvenliği açısından böylesine önem taşıyan bir 
stratejik plan üzerine ilk ele alınması gereken konu elbette 
ki planın hazırlanma yöntemi olmak durumundadır.

Bilindiği gibi, 26.05.2006 gün ve 26179 sayılı Resmi Gazete‘de 
yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in “Genel İlkeler” 
başlıklı 5‘inci maddesinde “Stratejik planlama sürecinde, 
kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi 
çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımlarının 
sağlanarak katkılarının alınması gerektiği” belirtilmektedir.

Ancak bahse konu UDSEP (Ulusal Deprem Strateji 
Eylem Planı); hazırlayıcılarının da belirttiği üzere, AFAD 
bünyesinde yer alan Deprem Danışma Kurulu (DDK), bu 
kurul tarafından davet edilen kişiler ile AFAD personeli 
tarafından hazırlanmış olup, ilkesel olarak hem ilgili 
mevzuata hem de stratejik planlama doğasına aykırı bir 
boyut taşımaktadır.

Taslakta, “Komisyon tarafından hazırlanmış olan bu taslak 
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı‘ nın (UDSEP) 
hazırlanması sırasında, alt çalışma komisyonlarına ait 
raporların içeriği ile KENTGES stratejisi ve eylem planı 
ve diğer ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların deprem ve 
diğer afetlere yönelik planlanmış hedef ve stratejileri esas 
alınmıştır” yönünde bir açıklamaya yer verilmişse de UDSEP 
sürecinde KENTGES‘te olduğu gibi her aşaması katılımcılığa 
açık bir yöntem izlenmemiş, sınırlı katılımcının bakış açısı 
ile yetinilmiştir.

Oysa bu tür stratejik planlama çalışmalarının konuyla ilgili 
tüm tarafları kucaklayacak şekilde organize edilmesi ve karar 
süreçlerinin tarafların aktif katılımı ile onların bakış açılarını 
da yansıtacak platformlarda şekillendirilmesi gereklidir.

“ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI” 
TASLAK METNİ ÜZERİNE TMMOB GÖRÜŞÜ

“Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı” taslak metni üzerine TMMOB görüşü 3 Ağustos 2011 tarihinde Başbakanlık 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na gönderildi. 
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Dolayısıyla, bizlerin geçmişten bu yana dile getirdiğimiz, 
“deprem ve afetler gerçekleştikten sonra gündeme gelen 
yara sarmaya ve zararların asgari düzeyde giderilmesine 
yönelik” yaklaşımının aşılması amacıyla hazırlandığı belirtilen 
böylesi bir belgenin bilimsel-mesleki-teknik otorite ve 
anayasal çerçevede kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşu ve kamu tüzelkişiliği statüsündeki Birliğimiz 
TMMOB ve dolayısıyla bağlı Odalarının katkısı alınmaksızın 
hazırlanmış olmasının yarattığı eksiklikler söz konusu taslakta 
mevcuttur.

Ayrıca önemli bazı yaklaşım yanlışlıkları da bulunmaktadır;

Öncelikle “Giriş” bölümünün sonunda belirtilen ve neoliberal 
serbestleştirme politikalarında önemli bir yer tutan “Kamu-
Özel Sektör işbirliği” yaklaşımının deprem gibi komplike 
ve tamamen kamusal düzeydeki bir sorumluluk alanına 
sokulması bizce oldukça sakıncalıdır. Zira “kamu-özel sektör 
işbirliği” yaklaşımının, gerçekte belirli bir alana/konuya 
yönelik işbirliğinin ötesinde özel sektöre daha fazla alan açma 
ve söz konusu alanları özel sektöre terk etmeye yönelik bir 
uygulama olduğu, kamu idari yapısı ile kamusal hizmetleri 
serbestleştirip, özelleştirmenin bu yöntemle de doğrudan bağı 
bulunduğu gözetilmelidir. 

“Eksenler, Hedefler, Stratejiler ve Eylemler” bölümünde 
yapılan “Sorumlu Kuruluş: Eylemin gerçekleştirilmesi 
için gerekli alt yapıyı ve/veya işbirliği ve koordinasyonu 
sağlayacak görevli kuruluş” ve “İlgili Kuruluş: Sorumlu 
kuruluşun eylemi gerçekleştirmek üzere çalışmaya davet 
ettiği ve çalışmayı işbirliği ve koordinasyon içersinde birlikte 
yürüttüğü kurum ve kuruluşlar” tanımlamaları kapsamında 
TMMOB‘ye yalnızca bir yerde, “Eylem B.1.7.2 Meslek içi 
eğitim faaliyetleri” bendinde “Sorumlu Kuruluş” olarak yer 
verilmekte, ayrıca özel olarak belirteceğimiz üzere “İlgili 
Kuruluşlar” kısmında çoğu kez TMMOB belirtilmemekte; 
yine “İlgili Kuruluşlar” bahsinde kimi yerlerde “TMMOB”, 
adı belirtilmekte, kimi yerlerde “Meslek Odaları” nitelemesi 
ile yetinilmekte; kimi yerlerde de “sivil toplum kuruluşları” 
şeklinde TMMOB ve ona bağlı kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarını içermeyen bir niteleme yapılmaktadır. 

Bu ve benzeri ad ve nitelemelerin netlikle yapılması, ad ve 
anlam belirsizleştirmelerinden uzak durulması gerekmektedir. 
“TMMOB ve bağlı Meslek Odaları” bu açıdan en doğru ve 
ayrıştırıcı bir ad ve işlev tanımlaması sağlayacaktır. 

Diğer yandan, UDSEP eylem ve yaklaşımlarıyla afetlere/
depremlere karşı güvenli yaşam için yapılması gerekenler 
sorunun sadece teknik bir sorun olarak algıladığını açık 
olarak göstermekte, depremle mücadelenin sosyo-ekonomik 
boyutundan uzak durmaktadır. Bu durum yukarıda da 
belirttiğimiz gibi UDSEP‘in hazırlanmasındaki eksik katılımın 
ve böylece zincirde eksik bırakılan sosyal, siyasal ve ekonomik 
halkaların bir sonucudur.

Oysa yıkıcı afet zararlarına yol açan nedenler, ülkedeki sosyo-
ekonomik koşullardan ve siyasal ilişkilerden bağımsız değildir 
ve toplum içinde kurumsallaşmış ilişkilerin bir sonucudur. 
Afet güvenliğinin sağlanması diğer tüm toplumsal olgular gibi 
siyasal bir etkinlik alanıdır. Afeti sadece bilimsel/teknik, yasal 
veya kurumsal sorun odaklı olarak anlamaya ve açıklamaya 
çalışmak sorunu çözmeye yeterli olmaz/olamaz. Afet/deprem, 
merkezinde insan olan sosyal, ekonomik, teknik, kültürel, 
siyasal vb boyutları olan karmaşık bir olgudur.

Dolayısıyla UDSEP‘deki bu eksikliğin öncelikle giderilmesi, 
taslağın sosyo-ekonomik politikalar ve eylemlerle 
zenginleştirilmesi gereklidir.

Birliğimiz bugüne kadar, İmar Yasası, Afet Yasası, Yapı 
Denetim Yasası ve bunların ilgili ikincil mevzuatının sorunlu 
olduğunu dile getirdi. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında konunun 
asli tarafı olan TMMOB‘nin önerileri değerlendirilmemiş; 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının ülkemizin deprem 
tehlikesi ve riski konusunda sürekli yinelediği uyarılar Siyasal 
İktidarca dikkate alınmamıştır. 

Yine aynı şekilde, sağlıklı ve güvenilir yapıların oluşması 
için çok önemli bir işleve sahip olması gereken İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Yasası ile ilgili görüş ve önerilerimiz siyasi 
iktidarlarca dikkate alınmamıştır.

Ayrıca, TMMOB‘nin başta nükleer santraller olmak üzere 
tüm santrallerin yapımı, yer seçimi ve bunlara ilişkin deprem 
riskleri üzerine yaptığı hiçbir uyarı dikkate alınmamıştır. 

Sonuç olarak; bir strateji belgesinin öncelikle güncel durumu 
değerlendirerek, neleri yanlış gördüğünü açıklaması, bunlar 
karşısında hangi temel felsefeye bağlanarak, geniş bir ufukta 
neleri değiştirme gereğini duyduğunu açıklaması beklenir. Bir 
strateji belgesi, mevcut durumun sürdürülmesini değil, hangi 
köklü değişikliklerin zorunlu görüldüğünün açıklamasını 
yapma yükümlülüğündedir. Mevcut taslak, bu anlamda zayıf 
bir metindir. 

Ülke geleceği için son derece önem taşıyan “Ulusal Deprem 
Stratejisi ve Eylem Planı” gibi bir belgenin ancak “toplumsal 
bir sözleşme” niteliği taşıdığında bir anlamı olacağı açıktır. 
TBMM‘de 23. Dönemde kurulan “Deprem Riskinin 
Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Meclis Araştırması Komisyonu 
Raporu” dahil konuyla ilgili tüm dokümanlarda vurgulanan 
katılımcılığı esas alan bir yöntem izlenerek hazırlanmadığı 
sürece bu planın hayatta karşılık bulması zor gözükmektedir. 
Bu nedenle hazırlanan taslağın, süreç içerisinde yer alan tüm 
aktörler ile siyasi partilerin de katılacağı toplantılar dizisiyle 
yeniden ele alınması ve sonucunda mutabık kalınan metnin 
stratejik eylem planı olarak toplumun önüne getirilmesi 
gerektiği düşünülmektedir.
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Sevgili Arkadaşlar,

17 Ağustos 1999 depreminin 12. yılında, depremin yarattığı 
toplumsal sonuçlar konusunda kamuoyu duyarlılığını arttırmak, 
siyasal iktidarın ve yerel yönetimlerin sorumluluklarını 
hatırlatmak amacıyla artık gelenekselleştirdiğimiz “TMMOB 
Depreme Duyarlılık Yürüyüşü”nü bu yıl İzmit‘te hep birlikte 
gerçekleştireceğiz.

Yürütücülüğünü TMMOB İnşaat Mühendisleri Odamızın 
büyük bir sorumlulukla üstlendiği etkinlik çerçevesinde 16 
Ağustos Salı günü saat 19.00‘da bu kez İzmit‘te toplanıyoruz. 
Gerçekleştireceğimiz TMMOB Depreme Duyarlılık 
Yürüyüşümüzden sonra da 17 Ağustos‘ta saat 03.02‘de 
anmalara katılacağız.

Sevgili Arkadaşlar,

Her zaman söylediklerimizi bu kez İzmit‘te bir kez daha 
söyleyeceğiz:

Ülkemiz Yerküre‘nin en etkin ve yıkıcı deprem kuşaklarından 
birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte birçok yıkıcı 
deprem olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle 
büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir.

“Deprem Bölgeleri Haritası”na göre, yurdumuzun %92‘sinin 
deprem bölgesi içerisinde yer aldığı, nüfusumuzun %95‘inin 
deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi 
merkezlerinin %98‘i ve barajlarımızın %93‘ünün deprem 
bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Son 60 yıl içerisinde 
depremlerde, sayısı altmış bine ulaşan vatandaşımız hayatını 
kaybetmiş, yüz yirmi bini aşkın kişi yaralanmıştır. Yaklaşık 
olarak 420.000 bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. 
Sonuç: Türkiye, depremle bir arada yaşamaya mecbur bir 
ülkedir.

Hepimiz biliyoruz: Bugünün dünyasında akıl ve bilim depremin 
doğasını çözmüştür. Depremler yerkabuğunu oluşturan 
levhaların sınırlarındaki devingenlik ve değişim nedeniyle, bu 
ortamdaki deformasyonlar ve gerilme birikimlerinin kırılma 
sınırına ulaştığında oluşan ve saniyeler süren, Yerküre‘nin 
doğal süreçleridir. Bu doğal sürecin oluşumu önlenemez ve 
engellenemez. Ancak gerekli tedbirlerle, özellikle yapısal 
tedbirlerle, can ve mal kayıpları azaltılabilir.

Ancak ülkemizde işler hiç de iyi değildir.

Deprem sorunu, her oluşan yıkıcı depremden sonra, ülke 
gündemine İstanbul bağlamında “fay” ve “depremin büyüklüğü” 
tartışmaları gibi depremin gerçek boyutunu “maskeleyerek” 
gelmekte, bir süre sonra unutulmaktadır. Yeni bir deprem 

olduğunda bu senaryo kendini tekrarlamaktadır.

17 Ağustos depreminin üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen, 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının ülkemizin deprem 
tehlikesi ve riski konusunda sürekli yinelediği uyarılar siyasal 
iktidarlarca dikkate alınmamıştır.

Depremlerde can ve mal kayıplarının bu kadar yüksek 
olmasında imar aflarının birincil derecede önemli olduğunun 
artık biliniyor olması gerekir.

Bilime ve mühendisliğe, akla ve uygarlığa aykırı olarak siyasal 
iktidarlarca uygulanan rant politikaları nedeniyle, ülkemiz 
sadece bir “deprem ülkesi” değil bir “afet ülkesi” olmuştur. 
Bunun ekonomik sonucu olarak her yıl GSMH‘nın ortalama 
%3 ile %7‘si afet zararlarını karşılamaya harcanmaktadır. 
Gerçekte hepsi birer doğa olayı olan deprem, heyelan, çığ 
ve kaya düşmesi, su baskını vb. olaylar bilinçsizce verilmiş 
yer seçimi kararları, mühendislik verilerinden yoksun 
imar planları, düşük standartlarda ve mühendislik hizmeti 
görmemiş yapı üretimi, kısaca ranta dayalı, hızlı, düşük 
nitelikli, tasarımsız ve plansız kentleşme ve sosyo-ekonomik 
politikalar sonucu afete, yani insani ve ekonomik yıkıma 
dönüşmektedir.

Sosyal devletten ve toplum yararı ilkesinden siyasal 
iktidarlarca vazgeçilmesinin sonuçlarının her alanda olduğu 
gibi her depremde karşımıza çıktığını ve gelecekte de 
çıkacağını hep söylüyoruz.

Bu iktidar döneminde de ülkemizin deprem tehlike ve 
riskinin büyüklüğüyle orantılı politikalar ve programlar 
geliştirilmemiştir ve geliştirilmesi yönünde bir iradenin 
olduğu da görülmemektedir. Siyasal İktidar, nedense imar 
yasasını, afetler yasasını, yerel yönetimler yasasını hala 
düzenleyememiştir.

Ülkemizde dereler, vadiler, ormanlar, su havzaları, deprem 
tehlikesi içeren, kısaca yapılaşmaya uygun olmayan alanlar, 
rant ekonomisinin baskısı altında yapılaşmaya açılmıştır, 
gelecekte açılmaması yönünde ciddi bir irade de yoktur.

Depremlerden ve diğer bütün doğal ve yapay afetlerden 
korunmak yönünde istemler en temel insan hakkıdır. Daha 
güvenli, daha sağlıklı ve yaşanabilir çevrenin her yurttaş 
için temel bir insan hakkı olduğu ana ilke olarak kabul 
edilmelidir.

Deprem hasar, zarar ve can kayıplarının azaltılmasının bilinen 
tek yolu, mühendis, mimar ve şehir plancılarının ortak katkı 
ve çabalarıyla depreme dayanıklı yerleşim alanları ve yapılar 

“TMMOB DEPREME DUYARLILIK YÜRÜYÜŞÜ” ÜZERİNE 
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 16-17 Ağustos 2011’de İzmit’te yapılacak “TMMOB Depreme 
Duyarlılık Yürüyüşü” öncesi 8 Ağustos 2011 tarihinde TMMOB Örgütlülüğüne yönelik bir mesaj yayımladı.
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tasarlamak ve üretmektir. Bunun için, deprem öncesi, sırası 
ve sonrasında yapılacak çalışmalarda kamu yararı ve ülke 
çıkarı bağlamında ulusal bir deprem politikası belirlenerek 
ciddi programlar oluşturulmalı ve daha da önemlisi bunlar 
yaşama geçirilmelidir.

Yerleşme ve yapılaşma bağlamında gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmalı, yasaların uygulanması sağlanmalı, sağlıklı ve 
güvenli yapı üretim ve denetim sürecini sermayeye ticari bir 
alan olarak teslim eden anlayış bırakılmalı, kamusal denetim 
etkinleştirilmelidir.

Sevgili Arkadaşlar,

İzmit‘te bir kez daha haykıracağız:

Depremlerin ve doğa olaylarının “afet” olarak yaşanması 
ülkemizin ve halkımızın yazgısı olamaz! Olmamalıdır!

Depremi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.

16 Ağustos‘ta İzmit‘te buluşmak üzere.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları 12 Haziran 
Genel Seçim sonuçları ile Çevre, Orman ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname gündemiyle 15 Haziran 2011 
tarihinde bir araya geldi.

MMO toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu 
II. Başkanı Selçuk Uluata, Sayman Üye Mustafa Erdoğan, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Yeşil, Ekrem Poyraz, 
Murat Akbaş, Alaeddin Aras, Fatma Berna Vatan, H. Gürel 
Demirel, Ayşegül Oruçkaptan, Ergin Özügür, Oda Başkanları 

Murat Taşdemir (ÇMO), Cengiz Göltaş (EMO), Abdullah 
Zararsız (FMO), Feramuz Aşkın (Gemi Mak. O), Petek 
Ataman (GIDAMO), Ali Fahri Özten (HKMO), H. Serdar 
Harp (İMO), Metin Altay (JFMO), Dündar Çağlan (JMO), 
Mehmet Besleme (KMO), Mehmet Torun (MADENMO), 
Ali Ekber Çakar (MMO), Adem Taşçı (Meteoroloji MO), 
Eyüp Muhcu (Mimarlar O), Necati Uyar (ŞPO), Melike Anıl 
Bingöl (TMO), Turhan Tuncer (ZMO), İç Mimarlar Odası 
Genel Sekreteri Abdullah Alkan, Peyzaj Mimarları Odası 
Genel Sekreteri Redife Kolçak ve TMMOB Genel Sekreteri 
N. Hakan Genç katıldı. 

ODA SEKRETERLERİ TOPLANTISI 
YAPILDI
TMMOB’ye bağlı odaların sekreter üyeleri ve TMMOB 
Yönetim Kurulu üyeleri KHK ile oluşturulan Çevre, 
Orman ve Şehircilik Bakanlığı ve Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürlüğü konulu gündemle 22 Haziran 
Çarşamba günü TMMOB’de bir araya geldiler.

 Toplantıya; H. Gürel Demirel (TMMOB), Ayşegül 
Oruçkaptan (TMMOB), Hakan Genç (TMMOB), 
Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), Hasan Şevki Çifçi 
(ÇMO), Erdal Apaçık (EMO), Casim Ağca (FMO), Fatmagül Tuncer (GIDAMO), Timur Bilinç Batur (HKMO), Abdullah 
Alkan (İÇMO), Levent Darı (İMO), Metin Çetin (JFMO), Çetin Kurtoğlu (JMO), Hasan Koç (KMO), Yunus Yener (MMO), 
Hüseyin Savaş (Metalurji MO), Çiğdem Camkıran (PeyzajMO), Hasan Aksu (ŞPO), Kamil Bayram (ZMO) katıldı.

ODA SEKRETERLERİ ULUSAL DEPREM 
STRATEJİSİ İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan 
gelen yazı üzerine Oda sekreterleri “Ulusal Deprem Stratejisi 
ve Eylem Planı” konulu bir toplantı yaptı.TMMOB‘de 14 
Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilen toplantıya; Hakan 
Genç (TMMOB), Erdal Apaçık (EMO), Timur Bilinç Batur 
(HKMO), Cahit Kocaman (İMO), Levent Darı (İMO), Çetin 
Kurtoğlu (JMO), Hasan Koç (KMO), Yunus Yener (MMO), 
Mehmet Emin Çevik (MO), Cemal Sunar (OMO), Veli Koca 
(Peyzaj MO), Hasan Aksu (ŞPO), Kamil Bayram (ZMO) 
katıldı.

TMMOB YÖNETİM KURULU-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 1973-1980 
yılları arasında başkanlığını yapan TMMOB’nin bugünkü 
toplumcu çizgisine sahip olmasında önemli payı bulunan 
Teoman Öztürk ölümünün 17. yılında anıldı.

Teoman Öztürk için ilk anma etkinliği Karşıyaka‘daki anıt 
mezarı başında yapıldı. Teoman Öztürk‘ün ailesi, mücadele 
arkadaşları TMMOB ve Oda yöneticileri ile çok sayıda 
TMMOB üyesinin katıldığı etkinlikte Öztürk ve yaşamını 
yitiren meslektaşları, arkadaşları için bir dakikalık saygı 
duruşunda bulunuldu. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
anıt mezar başında Teoman Öztürk‘ün TMMOB Genel 
Kurullarındaki konuşmalarından alıntılar yaparak, 

TMMOB‘ye yönelik artan saldırılara karşı dik duruşta 
Teoman Öztürk zamanından gelen mücadele geleneğinin 
önemini vurguladı. 

Anıt mezar başında Öztürk‘ün arkadaşları Ali Açan, Arif 
Şentek, Ahmet Demirtaş ve Hüseyin Yeşil ile kızı Elif 
Öztürk de kısa birer konuşma yaptılar. 

Öztürk için ikinci anma İMO Teoman Öztürk Salonu‘nda 
gerçekleştirildi. Yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı 
duruşu ve Teoman Öztürk hakkında kısa film gösterimi 
sonrası TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı tarafından bir konuşma yapıldı. Soğancı, Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve bu bakanlık bünyesinde oluşturulan 

TEOMAN ÖZTÜRK 

ÖLÜMÜNÜN 17. YILINDA ANILDI
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Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile TMMOB‘ye 
yönelik yapılmak istenen değişiklikler hakkında TMMOB 
görüşlerini dile getirdi.

Türkiye’nin yeniden şekillendirildiğini, yaratılan kavram 
kargaşası ve kuru gürültü içinde tüm insanları ve zamanları 
kapsayan evrensel hak ve taleplerin, yerini çoğunluğun 
hak ve taleplerine bıraktığını söyleyen Soğancı, “Bu 
çoğunlukçu anlayış, ülkeyi, çoğunluğun desteğini arkasına 
alanın, bunu bir kez sağladıktan sonra hak ve taleplerin 
sınırını da kendisinin çizmeye başladığı baskıcı bir 
rejime doğru sürüklüyor. İleri demokrasi bir yana, olağan 
demokrasilerde yeri olmayan tersi bir süreç işlemektedir” 
dedi. 

AKP İktidarının, torba yasaların içine yerleştirilen korsan 
maddelerle, halkın haberdar edilmesi bir yana, ilgili kurum 
ve kuruluşların dikkatlerinden kaçırarak, toplum ve 
ülkenin kaderine etkide bulunabilecek önemli kararları 
yasalaştırdığını anlatan Soğancı şöyle devam etti: 

“Bütün bunlar bazen, yasama meclisi üyelerinin dahi 
bilgisi dışında olup bitmektedir. Kapalı ortamlarda, son 
derece sınırlı, dar gruplarca biçimlendirilen ve gözlerden 
kaçırılarak yasalaştırılan bu önemli kararlardan ilgili 
kurumlar ancak uygulama esnasında haberdar olmakta, 
ardından itirazlar, sonucu bitmek tükenmek bilmeyen 
dava süreçleri başlamaktadır. Hak kayıplarını giderme 
mücadelesi, kurum ve kuruluşların mesaisini, enerjisini 
büyük ölçüde yutmaktadır. Nitekim TBMM’den en son 
geçen ‘Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli 
Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu 
Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu‘ tam da bu 
kötü niyetle kotarılmıştır. Hükümet, seçimlerden önce 
bu yetki kanununa dayanarak 11 Kanun Hükmünde 
Kararname yayımlamış, seçimlerden sonra ise birini 
yürürlükten kaldırıp iki Kanun Hükmünde Kararname 
daha yayımlamıştır. Yani 13 adet kanunun içeriğinden 
ne TBMM ne de toplum haberdardır. Bu 13 KHK 
çerçevesinde bakanlıkların görev ve yetkilerinde 
değişikliklerle merkezi yönetimde esaslı değişiklikler 
yapılmıştır. 3 Haziran 2011 tarihinde Çevre, Orman ve 
Şehircilik Bakanlığı kurulmuş, 4 Temmuz 2011 tarihinde 
ise bu bakanlık yeniden parçalamış ve mühendislik ve 
mimarlık mesleği ile yakından ilgili olan iki bakanlık ihdas 
edilmiştir.”

Tüm bu bakanlıklarla kamu yönetiminin yeniden 
şekillendirildiği belirten Soğancı, siyasi partilerin, 
üniversitelerin, aydınların konuya ilişkin suskun 
kalmasından üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Soğancı‘nın konuşmasından sonra “Genel Seçim Sonuçları, 
Kanun Hükmünde Kararnameler, Görevlerimiz” konulu 
forum düzenlendi. Forum kapsamında sırasıyla Mehmet 
Besleme (KMO), Levent Darı (İMO), Ali Ekber Çakar 
(MMO), Murat Taşdemir (ÇMO), Mehmet Torun 
(MADENMO), Hakkı Atıl (JMO), İyigün Pulat (OMO), 
Erdal Apaçık (EMO), Nilgün Ercan (KMO), Necmi Ergin 
(MADENMO), Ahmet Demirtaş (OMO), Haydar İlker 
(JMO), Emin Koramaz (MMO) söz aldılar. 

Etkinlik Ahu Sağlam konseriyle sona erdi.
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TMMOB Edirne Kent Sempozyumu 3-4 Haziran 2011 
tarihlerinde DSİ Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. İki gün süren sempozyum kapsamında 
düzenlenen beş oturumda kent planlaması, kentsel dönüşüm 
ve katılımcı kent yönetimi konuları ele alındı.

Sempozyumun açılışında, TMMOB Edirne İKK Sekreteri 
Nihat Çolak, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ve Edirne Valisi Gökhan Sözer birer konuşma 
yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
konuşmasında şunları söyledi: 

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

TMMOB‘nin uzunca bir süredir değişik kentlerimizde 
düzenlendiği “kent sempozyumları” göstermiştir ki; 
ülkemiz kentleri çağdaş toplumlara yakışır biçimde 
yönetilmemektedir. Kentlerde; sağlık, çevre, altyapı, ulaşım, 
barınma, ısınma, eğitim, kültür ve benzeri birçok konuda 
sorunlar yaşanmaktadır. Diğer yandan kentlerimiz; deprem, 
sel, heyelan ve yangın gibi afetlere hazırlıklı değildir. 

Ülkemizde yerel yönetimler alanında, özellikle 12 Eylül 
1980 askeri darbesi ve takip eden yıllarda yapılan yasal 

düzenlemelerle yerel idarelerce yürütülen hizmetlerde kamu 
yararı önceliği sürekli ihmal edilmiştir. Yıllar içinde, kentlerin 
imar, planlama, altyapı, ulaşım, çöp, su gibi konulardaki 
sorunları çeşitlenmiş ve derinleşmiştir. 

Yerel yönetimler ekonomik ve toplumsal politikaların 
önemli bir uygulama alanını oluşturmaktadır. Siyaset ve 
sermaye kesimlerinin bu ilgisi, maalesef kent mekânına ve 
kentsel yaşama olumlu yönde yansımamaktadır. Kentlerde 
yaşayanlar, eğitim, sağlık, barınma ve beslenme gibi temel 
haklardan yoksun bırakılırken, sosyal donatı ve teknik altyapı 
hizmetlerinin sağlanmasında kullanılması gereken hazine 
arazileri gibi kamusal varlıklarımız özelleştirmelerle birilerinin 
hizmetine sunulmaktadır. Bununla birlikte kentsel altyapı, 
ulaşım, eğitim, kültür, sağlık, çevre vb. alanlarda temel kamu 
hizmetleri ticarileştirilmekte, kamusal kaynaklarımız bir avuç 
azınlığa aktarılmaktadır. Emekçilerin, yoksulların ve tüm 
ezilenlerin sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamdan tümüyle 
dışlandığı yıkıcı bir ortamda yoksulluk ve açlık derinleşerek 
sürmektedir.

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

EDİRNE KENT SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
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Madencilikten kaynaklanan çevresel 
etkiler ve yönetimi konusunda ilgili 
tarafların karşılaştıkları sorunların tespiti 
ve çözümlerine yönelik katkı amacıyla 
düzenlenen sempozyumun açılışında sırasıyla 
Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet  
Hakan Onur, Maden Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun ve 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı konuştular.

Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Torun, madenciliğin 
bireysel ve toplumsal gereksinimlerinin 
karşılanmas ında temel öneme sahip 
alanlardan birisi olduğunu belirterek, 
“Madencilik çalışmalarının daha uzun bir 
süre yapılmak zorunda olduğu açık bir 
gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Bir 
başka gerçek diğer tüm üretim çalışmaları 
gibi madenciliğin de doğal çevre üzerinde bozucu bir etki 
yaratmakta olduğu gerçeğidir. Yani madencilik çalışmaları 
genel üretim süreçlerinin bir parçası olarak doğal çevre ile 
belli bir ilişki ve çelişki halinde sürdürülebilmektedir” dedi. 

Madencilik sektörünün çevresel sorunlar konusunda ağırlıkla 
suçlanan üretim alanlarından biri olduğunu ifade eden 
Torun, bu suçlamaların haklı ve haksız yanları bulunmakla 
birlikte, haklı olan veya olabilecek eleştirileri yok saymamak 
gerektiğini kaydetti. Madencilik çalışmaları sırasında ortaya 
çıkan olumsuz çevresel etkiler konusunda sektörde bulunan 
tüm kesimlerin ve bunların örgütlerinin sorumluluklarını 
üstlenerek gereğini yerine getirmesi gerektiğini belirten 
Torun, şöyle devam etti:

“Sanayileşmeyle birlikte artan üretim faaliyetlerinin sonuçları 
günümüzde daha net görülmektedir. Kaynakların sınırsız 
olmadığının anlaşılmasıyla birlikte çevrenin önemi daha 
çok ortaya çıkmıştır. Yanlış üretim metotları, keyfi verilen 
madencilik izinleri, yasal mevzuatın yetersizliği, denetimsizlik 
gibi nedenlerle madencilik ve çevreye duyarlılık bugüne 
kadar birbirine zıt iki kavram gibi algılanmıştır. Oysa çevre 
dostu teknoloji ve yöntemlerin kullanılması madencilik 
süreçlerinde ya da sonrasında çevrenin korunmasına, 
yenilenmesine yönelik önlemlerin alınması sektörün 
gelişimini engellemeyecek aksine sektörün gelişimine yönelik 
katkı yapacaktır. Bugüne kadar birkaç istisna dışına genel 
olarak bu gereklerin yerine getirildiği söylenemez. Madencilik 
sektöründe çalışan şirketlerin küçüklüğü, kapkaççı 

madencilik tarzı yetersiz ya da yanlış yasal düzenlemeler, 
yeterli olmayan  denetim anlayışı ve yapısı madencilik 
çalışmalarının istenilen nitelikte yapılması noktasından 
uzaklaşmasına neden olmuştur. Genel olarak madenler sadece 
kar kapısı olarak görülmüş bu alanda yöre halkı, gelecek 
kuşaklar ve genel toplumsal yararlar gözardı edilerek talana 
uygun bir ortam yaratılmıştır. Böylesi bir durum her şeyden 
önce madencilik çalışmalarının aleyhine olmuştur. Çünkü 
yapılan çalışmalar sırasında kimi işletmelerin daha fazla kar 
uğruna çevresel gereklilikleri yerine getirmemeleri geniş çaplı 
karşıt kampanyalara yol açmış, bu durum genel madencilik 
çalışmalarını baltalamıştır. Çevresel sorunları bilmeden 
yürütülen üretim sonuçlarının çevreyi bozucu etkilerine 
karşı önlem almadan yapılan çalışmaların ekonomik, sosyal 
ve siyasal sorunlar yaratabileceğinin ve yarattığının görülmesi 
ve buna uygun davranılması kaçınılmaz bir durumdur. Böylesi 
bir çalışma tarzının yani madenciliğin çevreyle barışık insan 
odaklı yürütülmesi gerektiğinin benimsenmesi ve egemen 
olması durumunda madencilik çalışmalarının eleştirilerin 
hedefi olmaktan çıkacağı açıktır. Çözüm olarak, her şeyden 
önce kapitalizmin tüketim çılgınlığına bağlı olarak şişirilen 
üretim anlayışının sorgulanması tüm kaynakları sorumsuzca 
tüketen üretim kalıplarından hızla uzaklaşılması önemli ve 
gereklidir. Yine, ihtiyaçların planlanması ve buna yönelik 
üretim faaliyetlerinin çevreye duyarlı olarak projelendirilmesi 
olmazsa olmaz bir önceliktir.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da enerji 
ve sanayinin temel hammaddelerini sağlayan madenciliğin 

MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, İzmir Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi`nde 2-3 Haziran 2011 tarihlerinde gerçekleştirildi.
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“olmazsa olmaz” üretim faaliyetlerinden biri olduğunu 
belirterek, “Ancak madencilik faaliyetleri yürütülürken göz 
ardı edilmemesi gereken en önemli noktalardan birisi de 
ekolojik çevreyi tahrip etmemek olmalıdır” dedi.

Sanayileşmeyle birlikte artan üretim faaliyetleri ve aşırı 
tüketiminin sonuçlarının günümüzde daha net görüldüğünü 
söyleyen Soğancı, “Kaynakların sınırsız olmadığının 
anlaşılması ile birlikte ‘çevre‘nin önemi de daha çok ortaya 
çıkmıştır. Yanlış üretim metotları, keyfi verilen madencilik 
izinleri, yasal mevzuatın yetersizliği, denetimsizlik gibi 
nedenlerle madencilik ve çevreye duyarlılık bugüne kadar 
birbirine zıt iki kavram gibi algılanmıştır. Oysa çevre 
dostu teknoloji ve yöntemlerin kullanılması, madencilik 
süreçlerinde ya da sonrasında çevrenin korunmasına/
yenilenmesine yönelik önlemlerin alınması, sektörün 
gelişimini engellemeyecek aksine sektörün gelişimine 
yönelik katkı yapacaktır. Yerel halkın onayını almamış hiçbir 
ekonomik girişiminden başarı şansı beklenemez. Madencilik 
sektörüne ilişkin alınacak kararlarda da ilgili yöre halkının 
katılımı sağlanmalıdır. Toplumsal, ekonomik ve çevresel 

bakımdan sürdürülebilir bir madencilik sektörünün gelişimi; 
devlet, sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile 
demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin yapıcı 
işbirliği ile mümkündür. Söz konusu tarafların doğrudan 
katılımları olmaksızın hazırlanacak herhangi bir sektör 
planının ya da plan uygulamasının başarılı olması mümkün 
görülmemektedir” diye konuştu.  

Madenlerin bugüne kadar yalnızca kar kapısı olarak 
görüldüğünü, bu alanda gelecek kuşaklar ve genel toplumsal 
çıkarların göz ardı edildiğini ifade eden Soğancı, “Madenciliğin 
çevre ile barışık, insan odaklı yürütülmesi gerekliliğinin 
benimsenmesi ve egemen olması durumunda madencilik 
çalışmalarının eleştirilerin hedefi olmaktan çıkacağı açıktır. 
Her şeyden önce, kapitalizmin tüketim çılgınlığına bağlı 
şişirilen üretim anlayışının sorgulanması, tüm kaynakları 
sorumsuzca kullanan tüketim/üretim kalıplarından hızla 
uzaklaşılması gereklidir. Doğru ve uygulanabilir bir çevre 
ve madencilik mevzuatının oluşturulması, etkili ve yaygın 
bir idari örgütlenmeyle, kamusal denetimin oluşturulması 
zorunludur” dedi.

Gıda Mühendisleri Odası 2. Yaz Kampı 
24-27 Haziran 2011 tarihlerinde İzmir 
Dikili’de düzenlendi. GIDAMO öğrenci 
temsilcilerini buluşturan etkinlikte sektör 
değerlendirmesinin yanı sıra “Su, Çevre 
ve Nükleer Enerji” konulu bir de söyleşi 
gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında 
GIDAMO Ege Bölgesi Şube Başkanı 
Hülya Yılmaz, GIDAMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Petek Ataman ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
birer konuşma yaptılar.

DENİZLİ’DE TMMOB’NİN DÜNÜ, 
BUGÜNÜ, YARINI KONULU 
PANEL DÜZENLENDİ
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) 
İzmir Şubesi`ne bağlı Denizli Temsilciliği tarafından 
düzenlenen “TMMOB’nin Dünü, Bugünü, Yarını” 
başlıklı panel 29 Temmuz Cuma günü MMO Denizli 
Şube Salonu’nda gerçekleştirildi. HKMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Fahri Özten ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın konuşmacı 
oldukları panelde, kuruluşundan bu yana TMMOB’nin 
çalışmaları, meslek örgütü olarak sorumlulukları, Türkiye 
siyasi tarihi içindeki yeri ele alındı. 

GIDAMO 2. YAZ KAMPI YAPILDI
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İzmir‘de 25 Temmuz 
2011  tarihinde Konak 
-Kar ş ıyaka  se fe r in i 
yapmakta olan İhsan 
Alyanak  isimli şehir 
hatları vapuru mendireğe 
ç a r p m ı ş  v e  c i d d i 
olarak hasar almıştır. 
Çarpma  sonucu  su 
almaya başlayan gemi 
Konak iskelesine dönüp 
yolcularını boşalttıktan 
sonra batmıştır.   

Kazada herhangi bir can 
kaybı ve yaralanma yaşanmaması sevindiricidir. Tüm İzmir 
halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

Basında yer alan bazı yanlış bilgilere açıklık getirmek üzere 
öncelikle bazı teknik konuların altını çizmek istiyoruz:

Bir geminin yaşlı olması değil, bakımsız olması kaza sebebi 
olabilir.  Kazanın nedeni konusunda bilirkişi raporunu 
beklemek gerekiyor. Ancak, dümen kilitlenmesi olarak 
açıklanan ve bu şekliyle basında yer alan kazanın oluş 
sebebi;  geminin son anda manevra yapması ve geri 
dönüp yolcuları indirmesi dikkate alındığında ikna edici 
görünmemektedir. Bu tür gemilerde ana dümen, yardımcı 
dümen ve acil durum dümeni olmak üzere üç adet dümen 
sistemi bulunmaktadır. Bu üçlü dümen sistemine rağmen 
vapurun mendireğe çarpması olasılığı çok düşüktür. Bu 
kadar kontrollü ve yedekli bir dümen sistemine rağmen 
kaza nedeni olarak “dümen kilitlenmesi” tespit edilse bile 
bu durum gemilerin bakımlarının yeterince yapılmadığı 
sonucunu doğurur. Bunun dışında kaza nedeni olarak 
geriye yalnızca kaptan hatası kalmaktadır. 

Bu kaza İzmir‘in deniz ulaşımı konusunda yılardır içinde 
bulunduğu durumu değerlendirmek için önümüze önemli 
bir fırsat koymuştur. Bilindiği üzere deniz ulaşımı dünyanın 
en ucuz ulaşımıdır. Birçok ülkede ulaşımın maliyeti ve 
kalitesi açısından halk, deniz ulaşımına özendirilmektedir. 
Bu vapur kazası İzmir‘i denizden uzaklaştırmak yerine, 
deniz yolunu daha bilinçli, planlı ve etkin kullanması 
gerektiğini hatırlatmalıdır. 

T M M O B  İ z m i r  İ l 
Koordinasyon Kurulu 
olarak bu konuda daha 
önce yayımladığımız 
rapor ve yaptığımız basın 
açıklamaları tamamen 
sonuçsuz kalmıştır. 

Bilindiği üzere İzmir 
k ö r f e z i n d e  k e n t 
i ç i  u l a ş ım ı  İ z m i r 
Büyükşehir Belediyesine 
b a ğ l ı  İ z d e n i z 
Ş i rke t i  t a ra f ından 
yürütülmektedir.  İzmir 

deniz ulaşımında iki farklı sistem kullanılmaktadır. 
Birinci sistemde şehir hatlarında kullanılan ve çoğu 
yaşlı sayılabilecek  6 adet vapur ve arabalı vapur filosu 
bulunmaktadır.  İkinci sistemde ise İstanbul menşeli bir  
firmadan kiralık olarak çalışan tekneler görev almaktadır. 
Kiralama 2000 yılından bu yana  geçerli olup  mil başına 
ödeme koşuluyla yapılmıştır. Bu iki sistemde farklı iki tipte 
gemi görev yapmaktadır. Her iki tipteki gemilerin aynı 
iskeleleri kullanması nedeniyle iskelelerde farklı indirme 
ve bindirme sistemleri bulunmaktadır. 

İzmir körfez içi kent ulaşımının sorunları:

1. İzmir körfez içi kent ulaşım seferleri yetersizdir. 
Sefer sayıları ve tarifeleri sürekli değişmekte ya da 
kaldırılmaktadır.  Bu durum halkı deniz ulaşımından 
uzaklaştırmakta ve soğutmaktadır. 

2. İzmir‘in birçok sokağında “Vapuruma dokunma” 
pankartları hala asılı durmakta, yerel yönetimler bu 
haykırış karşısında hiçbir şey yapmamaktadır.

3. İzdeniz‘e bağlı 6 adet geminin yaşı ilerlemiş, bakım 
masraflarının artmış olması nedeniyle çok ağır seferlerde 
kullanılması ekonomik ve teknik nedenlerden dolayı 
uygun değildir.

4. Ulaşımda kullanılan iskelelerdeki yolcu indirme 
bindirme sistemleri yetersizdir. Bu iskeleler engelli, yaşlı 
ve çocukların kullanımına uygun değildir. 

TMMOB İZMİR İKK: 
İZMİR DENİZ ULAŞIMI YENİDEN PLANLANMALIDIR !

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir’de yaşanan vapur kazası üzerine 28 Temmuz 2011 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı. 
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5. Deniz işletmesi idari kadrolarında yeterli sayıda 
denizciliği bilen, kalifiye eleman bulunmamaktadır.

TMMOB İzmir İKK‘nın deniz ulaşımı hakkında 
önerileri: 

1. Deniz Ulaşımı İBB ulaşım master planındaki veriler ele 
alınarak yeniden planlanmalıdır. 

2. Kalifiye elemana ihtiyaç duyulan deniz ulaşımında 
özellikle idari kadrolarda denizciliği bilen uzman kişilerin 
yer alması sağlanmalıdır. 

3. Planlama yapılırken mevcut kısıtlı talepler değil, 
halkımızın daha çok deniz ulaşımından faydalanacağı 
şekilde talep yaratma hedeflenmeli ve buna uygun olarak 
sefer sayıları artırılmalıdır.

4. Körfezde bulunan iskele sayıları, yerleşim bölgeleri, bu 
plan çerçevesinde ele alınmalı, sayıları artırılmalı, engelli, 
yaşlı, çocuk bütün vatandaşlarımızın rahat ve güvenli 
kullanabileceği ergonomik hale getirilmelidir. 

5. Ulaşım amaçlı kullanılacak tekneler yeni yapılacak 
iskelelere uyumlu olarak projelendirilmeli, satın alma bu 
plana göre yapılmalıdır.

6. Kentin ulaşım planında tüm vatandaşlarımızın 
kıyılarımıza ve iskelelerimize rahatlıkla ulaşımını 

sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

7. İzmir halkının ihtiyaçları doğrultusunda modern 
ve verimli sevk sistemleri ile donatılmış daha üstün 
manevra kabiliyetine sahip ve daha süratli gemilerin 
temin edilmesi amacıyla yapılacak olan ihale ve 
projelendirme aşamalarında, uzman görüşlerine ve 
İzmirlilerin düşüncelerine de yer verilerek kent siluetiyle 
uyumlu, uygun yolcu taşıma kapasitelerine sahip, düşük 
C0² emisyonuna sahip, temiz ve yenilenebilir enerjiyle 
çalışan, yaşlı ve engelli vatandaşların deniz ulaşımında 
en üst düzeyde yararlanmasını sağlayacak teknelerin 
yerel uzmanlarca tasarlanarak yerel işçilerle yapılması 
sağlanmalıdır.

8. Restoran tekneleri, deniz taksi, eğitim gemileri vb. 
alternatif tipte tekneler hatta konulmalıdır.

9. Talebin yoğun olduğu saatlerde (rush hours) yüksek 
yolcu kapasiteli teknelerin, talebin az olduğu saatlerde 
ise düşük kapasiteli teknelerin sefere konulmasıyla ilgili 
çalışmalar yapılmalıdır.

10. Otobüs- metro- banliyö ve vapur seferlerine, birbirini 
takip eden ve İzmirlilere seçme hakkı tanıyan bir 
düzenleme getirilmelidir.

İzmir İl Koordinasyon Kurulu
28 Temmuz 2011

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
düzenlenen 4. Kartondan Tekneler Yarışı renkli görüntülere 
sahne oldu. TMMOB’ye bağlı 17 odanın mücadele ettiği 
yarışta Gıda Mühendisleri Odası birinci, Gemi Mühendisleri 
Odası ikinci, Elektrik Mühendisleri Odası üçüncü oldu. 

KARTON TEKNELER YARIŞTI

Yarışlarda ilk suya batan Jeofizik Mühendisleri Odası’na 
Titanic ödülü, Harita Kadastro Mühendisleri Odası’na da 
en iyi kostüm ödülü verildi.
Pasaport İskelesi‘nde 1 Temmuz günü düzenlenen yarışlarda 
kazananlara ödüllerini TMMOB Yönetim Kurulu Başkan 
Mehmet Soğancı verdi.
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BİR USTALIK DÖNEMİ ESERİ 
(Kararnameler Dönemi ve 

TMMOB‘nin İşlevsizleştirilmesi)

Seçimler öncesi çıkardıkları torba yasa ile çalışanların 
haklarını birçok alanda kısıtlayan iktidar bununla 
yetinmemiş, 6 Nisan 2011 tarihinde TBMM tatile 
girmeden önce hükümete kanun hükmünde kararname 
çıkarma yetkisi vermiştir. “Kamu Hizmetlerini düzenli 
etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak 
üzere kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat, görev ve 
yetkileri ile kamu görevlilerine ilişkin konularda yetki 
kanununu” meclisten geçiren AKP; mühendis, mimar, 
şehir plancılarının meslek alanlarına ve mesleki örgütlerine 
ilişkin düzenlemelere hemen koyulmuştur. Anayasaya ve 
yetki yasasına aykırı bu düzenlemeler ilgili TMMOB‘ne 
bağlı meslek odalarının etkisizleştirilmesi ve iktidara bağlı 
kuruluşlar haline getirilmesi amaçlanmaktadır. 

08 Haziran 2011 tarihinde yayınlanan Kanun Hükmünde 
Kararnamelere göre bazı bakanlıklar birleştirilip kapatılarak 
yerlerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa 
Birliği Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Çevre-Orman ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı kurulmuştur.

636 sayılı kanun hükmümdeki kararname ile Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı 
kapatılmış, bu iki bakanlık “ Çevre, Orman ve Şehircilik 
Bakanlığı‘‘ adı altında birleştirilmiş ardından 4 Temmuz 
2011 tarihli 644 ve 645 sayılı kararnamelerle Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

kurulmuştur. Bu kararnameler 636 sayılı kararnameye göre 
yerel yönetimler, meslek odaları ve kamu yararı aleyhine 
çok daha ağır hükümler taşımaktadır. 

Yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yerel 
yönetimlerin planlama ve denetim yetkileri ellerinden 
alınmakta ve merkezi idareye devredilmektedir. Çevre ve 
şehircilik Bakanlığının birleştirilmesi ile “kentsel ve kırsal 
rant” üzerindeki sermaye birikim süreci hızlandırılmak 
istenmektedir. Çevre mevzuatının değiştirilmesi ile kıyı 
alanları, orman ve mera dışına çıkarılan alanlar ve gece-
kondu bölgeleri rant paylaşımına açık hale getirilmektedir. 
Finans merkezleri ve benzeri özel proje alanları ile özel 
yapım gerektiren yapılaşmalar ve Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı tarafından yapılacak uygulamalar 644 sayılı 
kararname ile Bakanlığın yetkisine devredilerek yerel 
yönetimler ve meslek odalarından gelen engellemeler 
ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

645 sayılı kararname ile kurulan Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı eli ile ormanlık alanlarımız ve su kaynaklarımız 
başta olmak üzere yer altı ve yer üstü zenginliklerimizin 
piyasalaştırılması ve talan edilmesi amaçlanmaktadır.

Bütün bu süreci iktidar partisinin seçim döneminde de 
ifade ettiği Galataport, Haydarpaşa, Kanal-İstanbul, 3. 
Köprü, Vakıf Üniversiteleri, Sağlık Üsleri gibi büyük 
kentsel projelerle, kent rantı üzerindeki paylaşımın 
önündeki çevre ve ormana ilişkin mevzuat engellerinin 
ortadan kaldırılması olarak yorumlamak mümkündür.

TMMOB‘ne bağlı odaların hak, yetki ve görevleri 
anayasanın 135.maddesine ve 6235 sayılı TMMOB 
yasasına rağmen 645 sayılı kararname ile bakanlık 
bünyesindeki Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘ne 

ANTALYA İKK’DAN KHK’LER ÜZERİNE BASIN AÇIKLAMASI :

“BİR USTALIK DÖNEMİ ESERİ”

 TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, AKP İktidarının KHK ile kurduğu yeni bakanlıklar ve TMMOB’nin 
işlevsizleştirilmesine yönelik düzenlemelerle ilgili olarak 7 Temmuz 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 
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devredilmiştir. Anayasaya ve yetki yasasına aykırı 
bu devir ile demokratik işleyişin tüm usul ve esasları 
çiğnenmiştir.  

Hukuki açıdan olduğu kadar siyasal etik ve demokrasi 
anlayışı açısından sorunlu olan bu düzenlemelerle 
doğal varlıklarımızın piyasalaştırılması ve rant uğruna 
elden çıkarılmasının önünde en büyük engel olarak 
görülen TMMOB işlevsizleştirilmeye ve teslim alınmaya 
çalışılmaktadır. 
Ülkenin yargısını, eğitimini, tüm kurumlarını düzene 
ve hizaya sokmaya çalışan AKP iktidarı TMMOB‘yi 
de yandaşlarının çıkarları doğrultusunda düzenlemek 
istemektedir.
Bilim ve tekniğin gelişimi, mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının yeterliliği ve meslek odalarının kuralları 
ve işleyişi bakanlık bünyesindeki bir genel müdürlüğe 
teslim edilemez. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
düşünce ve emekleri iktidar yandaşlarına ve dünya ticaret 
örgütünün taşeronlarına teslim edilemeyecek kadar 
kutsaldır. Bilimin ürettiği hizmet iktidar bürokratlarının 
yürürlüğe koyacakları normlarla hayata geçirilemez. 
Aklın ve bilimin ışığına inanmış ve bu ülkenin emekten 
ve halktan yana olan mühendis, mimar ve şehir plancıları 
ve mesleki örgütleri kanun hükmünde kararnamelerle 
iktidarın dümen suyuna sokulamaz. Bu ülkenin mühendis, 
mimar ve şehir plancıları bilimden ve örgütlülüklerinden 
aldıkları güçle yeni statüko yaratma hevesinde olanları 
kendi statükolarında yok olmaya mahkum edecektir.

İktidarı, kentlerimiz, kıyılarımız, denizlerimiz, tarım 
alanlarımız, doğal kaynaklarımız ve ülkemizin geleceği 
açısından bir kez daha düşünmeye davet ediyoruz. Bu 
ülkenin doğal kaynaklarını ve güzelliklerini kamu yararı ve 
geleceğimiz açısından korumaya çalışan Mühendis, mimar 
ve şehir plancıları geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülkenin 
gelişmesi ve korunması yolunda katkılarını ve hizmetlerini 
her türlü engellemeye karşın sürdüreceklerdir.
Saygılarımızla     

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu
Çevre Mühendisleri Odası                        
Elektrik Mühendisleri Odası
Gemi Mühendisleri Odası      
Gıda Mühendisleri Odası           
Harita ve Kadastro Müh. Odası        
İç Mimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası     
Jeofizik Mühendisleri Odası
 Jeoloji Mühendisleri Odası    
Kimya Mühendisleri Odası    
Maden Mühendisleri Odası    
Makina Mühendisleri Odası   
Meteoroloji Müh. Odası          
Mimarlar Odası
Orman Mühendisleri Odası    
Peyzaj Mimarları Odası            
Şehir Plancıları Odası 
Ziraat Mühendisleri Odası
Şube Başkanlıkları ve Temsilcilikleri

DENİZLİ İKK TOPLANTISI YAPILDI

Denizli İl Koordinasyon Kurulu TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın da katılımıyla 28 Temmuz 2011 
Perşembe günü TMMOB Lokali’nde toplandı.

Toplantıya; Çevre Mühendisleri Odası‘ndan 1, Elektrik Mühendisleri Odası‘ndan  7, Gıda Mühendisleri Odası‘ndan 1, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘ndan 2, İnşaat Mühendisleri Odası‘ndan 1, Jeofizik Mühendisleri Odası‘ndan 
2, Kimya Mühendisleri Odası‘ndan 2, Makina Mühendisleri Odası‘ndan 21, Peyzaj Mimarları Odası‘ndan 1 ve Ziraat 
Mühendisleri Odası‘ndan 2 üye olmak üzere toplam 39 TMMOB üyesi katıldı.
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17 Ağustos  1999 depreminin  12 . 
yılındayız.

Bugün burada, depremin yarattığı toplumsal 
sonuçlar konusunda kamuoyu duyarlılığını 
arttırmak, siyasal iktidarın ve yerel 
yönetimlerin sorumluluklarını hatırlatmak 
için bir kez daha toplandık.

Bugün, bir doğa olayı olan depremin afete 
dönüşmemesi için gerekli uyarıları yapmak,  
depremle yaşama gerçeğimizi görünür kılma 
çabalarımızı paylaşmak üzere buradayız.

16 - 17 Ağustos tarihlerinde, yürütücülüğünü 
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odamızın 
üstlendiği “TMMOB Depreme Duyarlılık 
Yürüyüşü” etkinliği çerçevesinde İzmit‘te 
olacağız. İzmit‘ te, bu ülkenin mühendisleri, mimarları 
ve şehir planc ı lar ı  olarak toplanacak, TMMOB 
Depreme Duyarlılık Yürüyüşünü ve anma etkinliklerini 
gerçekleştireceğiz.  

Bilindiği gibi Ülkemiz ve Kentimiz Yerküre‘nin en etkin ve 
yıkıcı deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunuyor. 
Geçmişte birçok yıkıcı deprem olduğu gibi, gelecekte de sık 
sık oluşacak depremlerle karşılaşacağımız bir gerçek.

Bugünün dünyasında akıl ve bilim depremin doğasını 
çözmüştür. Depremler Yerküre‘nin doğal süreçleridir. Bu 
doğal sürecin oluşumu önlenemez ve engellenemez. Ancak 
gerekli tedbirlerle, özellikle yapısal tedbirlerle, can ve mal 
kayıplarını azaltmak mümkün.

Ancak, ülkemizde ve kentimizde işler hiç de iyi değildir.

Deprem sorunu, her oluşan yıkıcı depremden sonra, 
İstanbul bağlamında bildik açıklamalarla ülke gündemine 
geliyor,  bir süre sonra da unutuluyor. 

Oysa, deprem, bir doğa olayı olarak sürekli bir şekilde 
kendisini hatırlatmaya devam ediyor.  Ülkemizde, sadece 
2011 yılı içerisinde irili, ufaklı yüzlerce depremler yaşandı ve 
bu depremlerde  Simav, Tekirdağ ve Elazığ gibi kentlerimiz 
olumsuz yönde etkilendi.  

Depremin tüm yıkıcı etkilerinin bilinmesine, Bilim 
insanlarının ve Meslek Kuruluşlarının tüm uyarılarına 
rağmen yeni rant alanları yaratma inadı devam ediyor. 

Ülkemizde ve Kentimizde yapılaşmaya uygun olmayan 
alanlar, rant ekonomisinin baskısı altında hala yapılaşmaya 
açılıyor. 

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

Bu akıl ve bilim dışı uygulamalardan vazgeçilmelidir.

Deprem hasar, zarar ve can kayıplarının azaltılmasının 
bilinen tek yolu, mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
ortak katkı ve çabalarıyla depreme dayanıklı yerleşim 
alanları ve yapılar tasarlamak ve üretmektir. 

Yerleşme ve yapılaşma bağlamında gerekli yasal 
düzenlemeler acilen yapılmalı, yasaların uygulanması 
sağlanmalı, sağlıklı ve güvenli yapı üretilmeli, yapı denetim 
sürecinde piyasa anlayışı terk edilerek kamusal denetim 
etkinleştirilmelidir.

Kentimizde acil olarak tüm kurumların katılımı ile deprem 
öncesi, sırası ve sonrası için gerekli önlemler alınmalıdır. 
Bu bağlamda; deprem senaryosu ve afet master planı 
hazırlanmalı, bilimsel verilere göre öngörülen risklere karşı 
gerekli önlemler alınmalıdır.

BURSA İKK: 
BEKLENEN DEPREMLER AFETE DÖNÜŞMEMELİ!

Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 17 Ağustos 1999 depreminin 12. yılı dolayısıyla 15 Ağustos 2011 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı. 
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Bilim ve teknolojinin gerekleri yerine getirilmeli, ranta 
dayalı planlama ile niteliksiz yapı üretimi anlayışı terk 
edilmelidir.

Düşük standartlarda sağlıksız ve yasa dışı yapılaşmanın, 
ranta dayalı hızlı ve düşük nitelikli kentleşmenin önüne 
geçilmeli, bilimsel normlara dayalı arazi kullanım ve 
yer seçimi kararlarının rantsal kaygılara yenik düşmesi 
engellenmelidir

Gerek kentsel gerekse kırsal alanlarda yer seçimi, planlama 
ve yapılaşma karar süreçlerinde mühendislik, mimarlık ve 
şehir plancılığı hizmetleri etkin bir şekilde kullanılmalı.

Yapı Denetim sistemi ile afet ve imar hizmetleri 
ticarileştirilmesinden vazgeçilmeli, böylesine önemli bir 
konu piyasaların insafına terk edilmemeli. 

Halkı “yurttaş” olmaktan çıkarıp “müşteri” konumuna 
dönüştürüen hizmet anlayışları terk edilmeli, sosyal devletin 
kamusal hizmet anlayışları egemen kılınmalıdır.

Mevcut Yapı Stoku İncelenmeli, elde edilen verilere göre 
risk oluşturan yapıların boşaltılması   veya güçlendirilmesi 
yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

Hazırlanmakta olan ulaşım ana planı deprem gerçeğini de 
göz önünde bulundurularak hazırlanmalı, yerleşim kararları, 
ulaşım yatırımları plana uygun olmalıdır. 

Nihayet, 12 yıl sonra hazırlanmış olan “Ulusal Deprem 
Strateji Planı” taslağı, ilkesel olarak hem ilgili mevzuata, 
hem de stratejik planlama doğasına aykırı bir boyut taşıyor.  
Bu taslak,  birliğimiz TMMOB ve bağlı Odaların da katkısı 
ile “Ulusal Deprem Strateji Planı” haline getirilmelidir.  

Bu strateji planında, daha güvenli, daha sağlıklı ve 
yaşanabilir bir çevrenin, her yurttaş için temel bir insan 
hakkı olduğu ana ilke olarak kabul edilmelidir.

Sonuç olarak,

Depremlerin ve doğa olaylarının “afet” olarak yaşanması 
ülkemizin ve halkımızın yazgısı olamaz! Olmamalıdır!

Depremi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. 

Fikri DÜŞÜNCELİ
TMMOB 
Bursa İl Koordinasyon Kurulu sekreteri

TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, 
II. Başkan Selçuk Uluata, 
TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyeleri Recep Özmetin 
ve  Ay şe  I ş ık Ezer  16 
Ağustos 2011 tarihinde 
Kocaeli İl Koordinasyon 
Kurulu temsilcileri  i le 
bir araya geldi. Bazı oda 
yöneticilerinin de katıldığı 
toplantıda, Siyasi İktidar 
tarafından TMMOB’nin 
yeniden yapılandırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar 
üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kocaeli MMO Şubesi‘nde gerçekleştirilen toplantıda, 
ilk olarak konuşan Kocaeli İKK Sekreteri Nedim Kara, 
İKK çalışmaları, yerele ilişkin sorunlar hakkında bilgi 
verdi, gerçekleştirilen kent sempozyumuyla ilgili genel bir 
değerlendirme yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
da, yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bu 
bakanlık bünyesinde oluşturulan Mesleki Hizmetler Genel 

KOCAELİ İKK TOPLANTISI 

TMMOB VE ODA YÖNETİCİLERİNİN KATILIMIYLA YAPILDI

Müdürlüğü ile TMMOB‘nin 
yetki alanlarına yönelik 
m ü d a h a l e l e r  ü z e r i n e 
görüşlerini aktardı. Söz alan 
İKK üyeleri de konuya ilişkin 
görüşlerini dile getirdi.

Toplantıya; İMO Sekreter 
Üyesi Levent Darı, HKMO 
Sayman Üyesi A. Ülkü 
Karaalioğlu, MMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar,  MMO Yönetim 

Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener ile Kocaeli İKK‘dan 
Nurcihan Ardahanlı (GIDAMO), Murat S. Çepni (HKMO), 
Aykut Bozkurt (İMO), Tolga Çetin (JFMO), Naim Açgın 
(JMO), Serdal Karaağaç (JMO), Haki Karasungur (MMO), 
Hasan Yitim (MMO), Levent Tanrısever (MMO), Çetin 
Sözal (MMO), Mustafa Nemut (MMO), Bülent İhtaoğlu 
(MMO), Gültekin Keskin (MMO), Hüseyin Çelik (MMO), 
Mehmet Ali Elma (MMO), Ünal Özmurat (MMO), Alpaslan 
Güven (MMO), Yalçın Ergen (MO), Hülya Tamyüksel Erkan 
(PEYZAJMO), Bahar Çetin Turhan (PEYZAJMO), Rahmi 
Tümpalay (ŞPO) katıldı.
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BİR YIL İÇİNDE ANKARA‘DA 
İKİNCİ ULAŞIM ZAMMI!

SON ULAŞIM ZAMLARI İLE 
ANKARALILAR ULAŞIMA GÜNDE 200.000 TL 

DAHA FAZLA ÖDEYECEK!

GÖKÇEK, ELİNİ ANKARA HALKININ 
CEBİNDEN ÇEKMELİDİR!

Ankara ve İstanbul‘da ulaşım ücretlerine yapılan son zamlar, 
Türkiye ekonomisinin bir aynası durumundadır. Zira yanlış 
yönetilen ekonominin bütün yükü doğrudan ve dolaylı 
vergiler ve zamlarla halka yansıtılmaktadır. Ankara ve 
İstanbul‘da aynı gün gerçekleştirilen zamlar da göstermiştir 
ki AKP iktidarının elleri halkın cebinden başka bir yere 
uzanmamaktadır. 

Ankara Belediyesi‘nin hukuka aykırılık içeren ulaşım zamları 
geçtiğimiz yıllarda yargı kararlarıyla iptal edilmiş olmasına ve 
Ankara halkı en pahalı ulaşım ücretleriyle yaşamaya mahkum 
edilmiş olmasına rağmen zamlar dur durak bilmemektedir. 

Ankara‘da kent içi ulaşıma yapılan zam konusu, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek‘in Ankara‘yı 
nasıl yönettiğinin ibretlik bir öyküsüdür ve hukuksuzlukla 
maluldür.

Bilindiği üzere 2004 Aralık ayında 90 kuruş olan kent içi 
ulaşıma zam yapılarak 1,20 TL‘ye yükseltilmiş, buna karşı 
açılan dava da Danıştay aşamasından da geçerek 2009 Ekim 
ayında sonlanmıştı. Mahkeme UKOME kararını iptal etmiş, 
ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi bu karara uymayarak 
zamlı tarifeye devam etmiştir. 

Davalar devam ederken zamlar durmamış, 2008 yılı başında 
toplu ulaşıma gene zam yapılmıştır. 2008 yılı Ekim ayında 
“özel ulaşım aracı sahiplerinin talebi var” gerekçesiyle 
ikinci kez zam yapılmıştır. 1,20 TL‘den 1,40 TL‘ye çıkan bu 
zamma karşı da TÜDEF dava açmış ve Ankara 9. İdare 
Mahkemesi 2009 Temmuz ayında zam kararının yürütmesini 
durdurmuştur. Ancak Gökçek kararı uygulamayınca TÜDEF 
Melih Gökçek hakkında ceza davası için suç duyurusunda 
bulunmuş, Gökçek savcılıklara ifade vermiş ve konunun 
ciddiyetini anlamış, ancak hukuka karşı hile yoluyla yalnızca 
1 kuruşluk komik bir indirim yapma yoluna baş vurmuştur. 

EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre; Ankara‘nın kent içi 
taşımacılığında toplu taşıma sistemlerinin payı yüzde 72‘dir. 

EGO Otobüsleri, Ankara Metrosu ve Ankaray ile günde 
ortalama 1.000.000 kişi yolculuk yapmaktadır. 

2010 sonunda 1.50 TL olan taşıma ücreti 1 Ocak 2011‘de 
1.65 TL‘ye, son zamlarla da 1.75 TL‘ye çıkmıştır. 1 Eylül‘den 
itibaren geçerli olmak üzere yapılan zam ABB‘nin web 
sayfasında “Başkentte Ulaşıma Mini Zam” şeklinde 
duyurularak Ankara halkıyla dalga geçilmiştir. Metro, 
Ankaray, EGO Otobüsleriyle günde 1.000.000 yolcu 
taşındığını kabul edersek, böylelikle, Ankaralıların, yılbaşına 
göre sadece Ankara Belediyesine ödedikleri taşıma ücreti bir 
gün için 250.000 TL artmıştır. Ankaralılar 1.65 TL‘den 1.75 
TL‘ye çıkan fiyatlarla 1 Eylül‘den itibaren, bir önceki aya 
göre ABB‘ye 100.000 TL daha fazla ödeyeceklerdir. Toplu 
taşıma sistemi içerisinde yer alan dolmuş ve halk otobüslerine 
ödenecek ücretler ile zamların servis ücretlerine yansıması, 
toplu taşıma araçlarını yoğun kullanan öğrenci, kamu 
çalışanı, işçi ve emekliler için büyük bir darbe niteliğinde 
olacaktır. 

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)‘nin arkasına 
saklanan Melih Gökçek ve ABB, Ankara halkının biriken 
tepkisinden kurtulamayacaktır. ABB zamlarla fahiş 
ölçüde kazanmakta, ancak gerçekte halkın gönlünde 
kaybetmektedir. 

TMMOB‘ye bağlı 23 meslek odasının bileşiminden oluşan 
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara‘yı rant 
alanına çeviren Melih Gökçek yönetimini protesto etmekte 
ve Ankara halkının yanında olduğunu bir kez daha ifade 
etmektedir.

Bedri TEKİN
TMMOB Ankara İKK Sekreteri

ANKARA İKK: 
BİR YIL İÇİNDE ANKARA’DA İKİNCİ ULAŞIM ZAMMI!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara’da ulaşım zamları üzerine 17 Ağustos 2011 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı. 
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Kürt sorunu iki yüz yılı aşkın tarihi ve son 30 yıllık çatışmalı 
süreçle, çözümsüz bir şekilde, gündemdeki yerini korumaya 
devam etmektedir. Kürt sorunu tarihsel, siyasal yönleri olan bir 
sorun olmasına rağmen bir güvenlik sorunu olarak algılanmış 
ve sorunun çözümü konusunda bu güne dek izlenen tek yol 
şiddet olmuştur. 

Kürt sorununu şiddet temelinde çözmeye çalışmak bugüne 
kadar ülkeyi kaosa sürüklemekten başka bir işe yaramamıştır. 
Halkları karşı karşıya getirmiş, kırkbin insanımızın hayatına 
mal olmuş, onyedibin faili meçhul cinayet, boşaltılan binlerce 
köy, cezaevlerine doldurulan onbinlerce insan ve yüzmilyarlarca 
dolarlık maddi kayıpla açıklanan bir trajedinin ortaya çıkmasına 
neden olmuştur.

Sorunun çözümsüzlüğe sürüklenmesinin en önemli nedeni 
olan şiddetin tartışıldığı, soruna demokratik yol ve yöntemlerle 
çözüm bulma imkanlarının her zamankinden daha güçlü olduğu 
bir dönemde, şiddet anlayışının yeniden hakim hale geldiğini 
gösteren yaklaşımlar bizleri derinden kaygılandırmaktadır. 
Nitekim son günlerde ülke gündemini en çok meşgul eden konu, 
sınır ötesi ve içeride yapılan askeri operasyonlar, çatışmalar, 
ölüm haberleri ve bunların sonucu yıkılan, dağılan aileler, kin ve 
gözyaşı olmuştur. Toplum olarak bütün bunların maddi ve manevi 
maliyetlerini çok yüksek bedellerle ödüyoruz. Küresel mali krizin 
etkilerinin Türkiye‘de de hissedilmeye başlandığı bu dönemde 
sınır ötesi ve sınır içinde düzenlenen operasyonlarla yürütülen 
savaş ekonomisi Türkiye‘yi krizin ortasına sürüklemekten başka 
bir işe yaramayacak; bu sürecin sonunda kan, gözyaşı, ölüm ve 
birlikte yaşama olan inancın ortadan kalkması dışında bir fayda 
sağlamayacaktır.

Gün artık tarihten ders çıkarma günüdür. Ancak, Kürt sorununun 
demokratik yol ve yöntemlerle çözümüne dair ciddi tartışmaların 
yürütüldüğü bir dönemde, sorunu yeni bir şiddet sarmalının ortaya 
çıkmasına neden olacak politikalarla çözme arayışına girmek 
maalesef tarihten gerekli derslerin çıkarılmadığını göstermektedir. 
Güvenlik kaygısıyla yürütülen süreçlerin sorunları çözmeye 
yetmediğinin anlaşılması için kırkbin insanımızın daha hayatını 
yitirmesi mi gerekmektedir? Artık kabul edilmesi gereken tek bir 
gerçek vardır: Kürt sorununu bugüne kadar çözemeyen silahlar 
bugünden sonra da çözemeyecektir.

Artık sorunun şiddet yoluyla çözüleceğini düşünen anlayışın 
sahiplerinin yürüttüğü politikalara karşı sessiz ve ölümlere seyirci 
kalınmamalıdır. Hiçbir çatışma ve ölüm haberi almayacağımız, 
bir arada yaşayabilmenin kalıcı şartlarının oluştuğu bir döneme 
girilmesi için herkes ve her kesim tarihsel, vicdani ve insani bir 

sorumlulukla hareket etmelidir. Kürt sorununun çözümünün 
biricik yolu barıştır ve barışçıl bir sürecin önünü açacak kararlı 
politik adımlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu bağlamda Kürt sorununun, halkın talepleri dikkate 
alınarak demokratik, barışçıl yöntemlerle çözülmesi; halkların 
kardeşçe, birlikte, eşit ve özgür bir şekilde yaşayacakları ortamın 
yaratılması, anayasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 
Bununla birlikte halkın müreffeh bir yaşam standardına 
kavuşmasını sağlamak üzere, bilgiyi, üretimi ve planlı kalkınmayı 
hedefleyen bir anlayışla sosyo-ekonomik gelişmenin sağlanması 
gerekmektedir. 

Bu çerçevede AKP hükümetini;

• Çözümsüzlüğe hizmet edecek olan anlayıştan ve çözümü sınır 
içinde ya da dışında operasyon yapmakta gören yaklaşımdan 
vazgeçmeye; barış ortamının tesis edilmesinin sağlanması 
açısından, çatışmasızlık ortamının gelişmesini sağlayacak 
tedbirler almaya,

• Savaşın dilini reddederek barışın dilini geliştirmeye; 
ötekileştirici, suçlayıcı, aşağılayıcı söylem ve yaklaşımlardan 
kaçınmaya,

• Toplumsal yaşama katılım sağlayacak, ayrımsız siyasal bir genel 
affı içeren bir hukuksal düzenleme yapmaya,

• Başta çoğulcu, toplumcu, özgürlükçü ve demokratik bir 
anayasanın hazırlanması olmak üzere Türkiye‘de halkların 
kendini özgür ve eşitlikçi bir temelde ifade etmesini sağlayacak 
düzenlemeleri yapmaya,   

• Kürtçenin ve diğer etnik dillerin anadil olarak eğitim 
kurumlarında ve yaşamın diğer alanlarında kullanılabileceği 
düzenlemeleri yapmaya,

• Demokratik yaşamı eksiksiz bir biçimde tesis etmeye davet 
ediyoruz.

Yaşanan süreç ülkenin ve halklarımızın geleceğini belirleyecek 
önemde bir süreçtir. Ya Kürt sorununu çözmüş, kendi insanıyla 
barışık, kardeşçe yaşanan bir ülkede huzur ve mutluluk dolu bir 
geleceğe; ya da acının kanın ve gözyaşının egemen olduğu bir 
ülkede karanlık bir geleceğe yol alacağız. Bu nedenle herkesi ve 
her kesimi acil duyarlılık göstererek süreci demokratik zemine 
çekmek için çaba içerisinde olmaya, iktidarı da halklarımıza acı 
getirecek politikalardan uzak durmaya davet ediyoruz. 

TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU

22 Ağustos 2011 

DİYARBAKIR İKK: 
ŞİDDET ANLAYIŞININ YENİDEN HAKİM HALE GELDİĞİNİ GÖSTEREN 

YAKLAŞIMLAR BİZLERİ DERİNDEN KAYGILANDIRMAKTADIR
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DEMOKRASİ KURULTAYI 
TMMOB Demokrasi Kurultayı Düzenleme Kurulu, 3. 
toplantısı 30 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirdi.

Toplantıda; 

1.)   İstanbul Yerel Kurultayının önerisi ve kurultaya katılımın  
söz konusu kurultayın TMMOB mitingi öncesine denk 
gelmesi nedeni ile  düşük olduğunun belirlenmesi üzerine, 
Kurultayın TMMOB Demokrasi Kurultayı Düzenleme 
Kurulunun almış olduğu kararlara uygun olarak , TMMOB 
Yönetim Kurulunun 11.06.2011 tarihli ve 295 sayılı Kararı 
gereği  18 Eylül 2011 tarihinden önce tamamlanmasının 
uygunluğuna,  

2.)  Yerel Kurultay önerilerinin birleştirilerek Merkezi Kurultaya 
taşınması amacıyla Hüseyin YEŞİL(TMMOB), Ayşegül 
İbici ORUÇKAPTAN(TMMOB), Emin KORAMAZ( 
MMO), Mehmet BESLEME( KMO), Murat TAŞDEMİR( 
ÇMO), Züber AKGÖL(İMO), Erdal APAÇIK( EMO),ın 
Kolaylaştırıcı Kurul üyeleri olarak görevlendirilmelerine,

Karar verildi.

YEREL KURULTAYLAR

Diyarbakır
16 Nisan 2011

Zonguldak
16 Nisan 2011

Muğla
30 Nisan 2011

Gaziantep
27 Nisan 2011
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Bodrum
7 Mayıs 2011

Batman
7 Mayıs 2011

Denizli
7- 8 Mayıs 2011

İzmir
7 Mayıs 2011

Antalya
13 Mayıs 2011

İstanbul
14 Mayıs 2011

Balıkesir
14 Mayıs 2011

Hatay
21-22 Mayıs 2011
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Eskişehir
28 Mayıs 2011

Şanlıurfa
28 Mayıs 2011

Adana
18 Haziran 2011

Kocaeli
25 Haziran 2011

TMMOB ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR, 
ŞEHİR PLANCILARI VE İŞSİZLİK 
KURULTAYI 

TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve 
İşsizlik Kurultayı Düzenleme Kurulu üçüncü toplantısı 
29 Haziran 2011 tarihinde yapıldı.

To p l a n t ıd a  Ye r e l  Ku r u l t a y  ö n e r i l e r i n i n 
birleştir i lerek Merkezi  Kurultaya taş ınmas ı 
amacıyla H.Gürel DEMİREL(TMMOB), Mustafa 
ERDOĞAN(TMMOB), Oytun AYIK(GEMİMO), 
Gülsüm SÖNMEZ(İMO), Fikret ÖZKAZANÇ(JFMO), 
Selçuk SOYLU(MMO), Redife KOLÇAK(Peyzaj 
MO)‘ ın Kolaylaşt ır ıc ı  Kurul üyeleri  olarak 
görevlendirilmelerine karar verildi.

Van
10 Temmuz 2011
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ÜMMŞP ve İŞSİZLİK
YEREL KURULTAYLARI
Adana
2 Nisan 2011

İzmir
2 Nisan 2011

Eskişehir
16 Nisan 2011

Antalya
22 Nisan 2011

Gaziantep
4 Mayıs 2011

Bodrum
7 Mayıs 2011

Denizli
21 Mayıs 2011

İstanbul
21 Mayıs 2011

Zonguldak
28 Mayıs 2011
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TMMOB KADIN KURULTAYI 
TMMOB Kadın Kurultayı Düzenleme Kurulu dördüncü 
toplantısını 4 Temmuz 2011 tarihinde yaptı.

Yerel Kurultay önerilerinin birleştirilerek Merkezi Kurultaya 
taşınması amacıyla; 

F. Berna VATAN (TMMOB), Ayşe IŞIK EZER (TMMOB), 
Ayşegül İBİCİ ORUÇKAPTAN (TMMOB), Şayende 
YILMAZ (Makina MO), Demet IRMAK (Ziraat MO), Zehra 
KARAGÖZ EMİROĞLU (Gıda MO),Ayşegül BİLDİRİCİ 
(İnşaat MO), Hikmet DURUKANOĞLU (Fizik MO)‘nun 
aşağıda belirtilen konu başlıklarında çalışma yapmak üzere 
Kolaylaştırıcı Kurul üyeleri olarak görevlendirilmelerine 
karar verildi.

Konu başlıklarına göre;

a) Toplumsal Cinsiyet Rolleri : Ayşegül İBİCİ ORUÇKAPTAN, 
Ayşegül BİLDİRİCİ

b) Kadına Yönelik Şiddet : Zehra KARAGÖZ EMİROĞLU, 
Şayende YILMAZ

c)  Kapitalizm ve Kadınlar : F. Berna VATAN, Ayşe IŞIK 
EZER  

d)  TMMOB‘  de  Kad ın Örgüt lenmes i :  Hikmet 
DURUKANOĞLU, Demet IRMAK 

Bodrum
8 Mart 2011

Zonguldak
8 Mart 2011

Mersin
12 Mart 2011

İzmir
30 Nisan 2011
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Antalya
6 Mayıs 2011

Gaziantep
11 Mayıs 2011

Eskişehir
14 Mayıs 2011

Muğla
28 Mayıs 2011

Samsun
28 Mayıs 2011

Adana
28 Mayıs 2011
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TMMOB 8. ENERJİ SEMPOZYUMU 
TMMOB 8. Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu’nun 
8. toplantısı, 20 Ağustos 2011 tarihinde EMO Hizmet 
Binası’nda yapıldı. Toplantıda “Küresel Enerji Politikaları 
ve Türkiye” ana temasıyla, uluslararası katılımlı olarak, 17-
18-19 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek 
olan TMMOB 8. Enerji Sempozyumu’nun programı ve 
katılımla ilgili ayrıntılar planlandı.

 TMMOB adına Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil‘in 
katıldığı Sempozyum Düzenleme Kurulu toplantısında, EMO 
Yönetim Kurulu Yazmanı Erdal Apaçık, EMO Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Turgut, Sempozyum Düzenleme 
Kurulu Başkanı Gazi İpek ile EMO‘dan Düzenleme Kurulu 
üyeleri Belgin Emre Türkay, Cem Kükey, Emre Metin, Hamza 
Koç, Hüseyin Önder, İrfan Şenlik, Mehmet Atay, Muhammer 
Özdemir, Nedim Tüzün, Saffet Özdemir, Seyfettin Atar, 
Sıddıka Ödel, Talat Canpolat ve Yücel Tekin yer aldı. 
Diğer odaların Sempozyum Düzenleme Kurulu üyelerinden 
de Makina Mühendisleri Odası‘ndan Oğuz Türkyılmaz, 
Meteoroloji Mühendisleri Odası‘ndan İsmail Küçük ve Şehir 
Plancıları Odası‘ndan Mehşure Işık toplantıya katıldı.

“Program taslağının sunumu ve sempozyum sürecinin 
planlanması” gündemiyle yapılan toplantıda son hali 
verilen programa göre; ilk kez uluslararası katılımlı olarak 
gerçekleştirilecek sempozyumda açılış konuşmaları dışında 
sekiz oturum, üç panel ve bir forum yer alıyor. 

Denizli
4 Haziran 2011

İstanbul
29 Mayıs 2011

Bursa
18 Haziran 2011

Diyarbakır
18 Haziran 2011
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TMMOB GüncesiHazir
an -

 Tem
muz 

Ağu
stos

2011

01 Haziran 2011 Çarşamba

• Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Hopa mitingi 
öncesi ilçede meydana gelen ve emekli öğretmen Metin 
Lokumcu’nun ölümüne yol açan olayları Ankara’da 
protesto edenlere yönelik polis şiddeti ve gözaltılara 
karşı DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 
emek-demokrasi güçlerinin katılımıyla Sakarya 
Meydanı’nda bir basın açıklaması düzenlendi. 

• Tekel işçilerinin 4/C statüsüne geçirilmelerini 
protesto için 1 Nisan 2010`da Ankara’da düzenlenen 
eyleme katılan aralarında TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı ve TMMOB Genel Sekreteri 
Hakan Genç’in, sendika başkanları ve demokratik kitle 
örgütü üyelerinin de bulunduğu 111 kişi hakkında 
``2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına 
muhalefet ettikleri`` gerekçesiyle sekiz yıla kadar hapis 
cezası istemiyle açılan ve 03 Haziran 2011 Cuma günü 
yapılacak davanın ilk duruşmasına katılım için DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB ortak basın açıklaması 
yaptı.

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

02 Haziran 2011 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı Maden Mühendisleri Odası tarafından 02-03 
Haziran 2011 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen 4. 

Madencilik ve Çevre Sempozyumu’na katılarak açılış 
konuşması yaptı.

• Kütahya Eti Gümüş Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Ayşe Işık Ezer, Dersim Gül (TMMOB), 
Hasan Şevki Çiftçi (Çevre Mühendisleri Odası), 
Sevda Gören (Jeofizik Mühendisleri Odası), Ali 
Kayabaşı (Jeoloji Mühendisleri Odası), Osman Beşler 
(İnşaat Mühendisleri Odası), Ersan Değerli (Maden 
Mühendisleri Odası), Hüseyin Savaş (Metalurji 
Mühendisleri Odası) katıldı.

03 Haziran 2011 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir basın 
açıklaması yaptı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
3-4 Haziran 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen Edirne 
Kent Sempozyumu’na katılarak açılış konuşması 
yaptı.

04 Haziran 2011 Cumartesi

• Denizli Kadın Yerel Kurultayı gerçekleştirildi.

09 Haziran 2011 Perşembe

• Kütahya Eti Gümüş Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Ayşe Işık Ezer, Dersim Gül (TMMOB), 
Bediha Demirözü (Gıda Mühendisleri Odası), 
Osman Beşler (İnşaat Mühendisleri Odası), Sevda 
Gören (Jeofizik Mühendisleri Odası), Ali Kayabaşı 
(Jeoloji Mühendisleri Odası), Osman Özgün (Kimya 
Mühendisleri Odası), A. Çağatay Dikmen (Maden 
Mühendisleri Odası), Yıldırım Çakar (Makine 
Mühendisleri Odası), Hüseyin Savaş (Metalurji 
Mühendisleri Odası), Çiğdem Camkıran (Peyzaj 
Mimarları Odası),  katıldı.  
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10 Haziran 2011 Cuma

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

• Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Hopa’daki mitingi 
öncesi protesto gösterilerine yapılan müdahale ile 
Öğretmen Metin Lokumcu’nun hayatını kaybetmesi ve 
sonrasında yaşanan baskı ve sindirme politikalara karşı 
Hopa halkıyla dayanışmak için DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB’den oluşan bir heyet 10 Haziran Cuma günü 
ilçeye gitti. Hopa’da basın toplantısı düzenleyen örgüt 
temsilcileri daha sonra Metin Lokumcu’nun ailesini ve 
mezarını ziyaret etti.

• TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantısı yapıldı. 

• Hasankeyf Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Alaeddin Aras, Fahrettin Çağdaş, Ayşegül 
Oruçkaptan, Özgür Cemile Göktaş Küçük, Dersim Gül 
(TMMOB), Ahmet Hamza (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Taylan Ulaş Evcimen (İnşaat Mühendisleri 
Odası), Zehra Özgür Cengiz (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Osman Özgün (Kimya Mühendisleri Odası), 
Tahsin Akbaba (Makine Mühendisleri Odası), 
Hayrettin Caymaz, Necati Pirinççioğlu (Mimarlar 
Odası) katıldı.

11 Haziran 2011 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

14 Haziran 2011 Salı 

• Elbistan Maden Kazası Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya F. Berna Vatan, Dersim Gül, 
Bülent Akça  (TMMOB), Ayhan Kösebalaban 
(Jeoloji Mühendisleri Odası), Mustafa Ongun (Maden 
Mühendisleri Odası) katıldı.

15 Haziran 2011 Çarşamba

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
15-16 Haziran Direnişinin yıldönümü dolayısıyla bir 
basın açıklaması yaptı.

• TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları “12 
Haziran Genel Seçim sonuçları ile Çevre, Orman ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname” gündemiyle toplantısı 
yapıldı. Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk 

Uluata, Sayman Üye Mustafa Erdoğan, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Hüseyin Yeşil, Ekrem Poyraz, Murat 
Akbaş, Alaeddin Aras, Fatma Berna Vatan, H. Gürel 
Demirel, Ayşegül Oruçkaptan, Ergin Özügür, Oda 
Başkanları Murat Taşdemir (Çevre Mühendisleri 
Odası), Cengiz Göltaş (Elektrik Mühendisleri Odası), 
Abdullah Zararsız (Fizik Mühendisleri Odası), 
Feramuz Aşkın (Gemi Mak. İşletme Mühendisleri 
Odası), Petek Ataman (Gıda Mühendisleri Odası), 
Ali Fahri Özten (Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası), H. Serdar Harp (İnşaat Mühendisleri Odası), 
Metin Altan (Jeofizik Mühendisleri Odası), Dündar 
Çağlan (Jeoloji Mühendisleri Odası), Mehmet Besleme 
(Kimya Mühendisleri Odası), Mehmet Torun (Maden 
Mühendisleri Odası), Ali Ekber Çakar (Makine 
Mühendisleri Odası), Adem Taşçı (Meteoroloji 
Mühendisleri Odası), Eyüp Muhcu (Mimarlar Odası), 
Necati Uyar (Şehir Plancıları Odası), Melike Anıl 
Bingöl (Tekstil Mühendisleri Odası), Turhan Tuncer 
(Ziraat Mühendisleri Odası), Abdullah Alkan (İç 
Mimarlar Odası Genel Sekreteri), Redife Kolçak (Peyzaj 
Mimarları Odası Genel Sekreteri) TMMOB Genel 
Sekreteri N. Hakan Genç Avukatlar Nurten Çağlar 
Yakış, Nurçin Soykut,  Teknik Görevliler Özgür Cemile 
Göktaş Küçük, Bülent Akça, Dersim Gül katıldı.

17 Haziran 2011 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
“Genel Seçimlerin sonuçları ile 8 Haziran 2011 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan başta Çevre, Orman ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve diğer Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle ile ilgili olarak” TMMOB 
Örgütlülüğüne yönelik bir mesaj yayımladı.

18 Haziran 2011 Cumartesi

• Adana Yerel Demokrasi Kurultayı 18 Haziran 2011 
tarihinde düzenlendi. Kurultayın açılışında TMMOB 
Adana İKK Sekreteri Mustafa Altıokka ve TMMOB 
Demokrasi Kurultayı Düzenleme Kurulu adına 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil birer 
konuşma yaptı.

• TMMOB Kadın Kurultayı’nın Bursa ve Diyarbakır’daki 
yerel kurultayları 18 Haziran Cumartesi günü 
düzenlendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Burhan 
Karadeniz Cep Sineması‘nda düzenlenen Diyarbakır 
Kadın Kurultayı açılış konuşmasını JMO Diyarbakır 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Dicle Barç yaptı. TMMOB 
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Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşegül Oruçkaptan ve Ayşe 
Işık Ezer‘in de katıldığı yerel kurultay, belirlenen konu 
başlıklarında sunumlar ve önergelerle devam etti.

21 Haziran 2011 Salı

• Özelleştirmelerin ve Sonuçlarının Takibi Çalışma 
Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya H. Gürel Demirel, 
Bülent Akça (TMMOB), Bahadır Acar (Elektrik 
Mühendisleri Odası), A. Ülkü Karaalioğlu (Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası), Sevda Gören (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Sami Can (Kimya Mühendisleri 
Odası),  Nadir Avşaroğlu (Maden Mühendisleri Odası), 
Baki Çınar (Makine Mühendisleri Odası) katıldı.

22 Haziran 2011 Çarşamba

• TMMOB’ye bağlı odaların sekreter üyeleri ve 
TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri KHK ile oluşturulan 
Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı ve Mesleki 
Hizmetler Genel Müdürlüğü konulu gündemle 
TMMOB’de bir araya geldiler. Toplantıya; H. 
Gürel Demirel, Ayşegül Oruçkaptan, Hakan Genç, 
Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), Hasan Şevki Çifçi 
(Çevre Mühendisleri Odası), Erdal Apaçık (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Casim Ağca (Fizik Mühendisleri 
Odası), Fatmagül Tuncer (Gıda Mühendisleri Odası), 
Timur Bilinç Batur (Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası), Abdullah Alkan (İçmimarlar Odası), Levent 
Darı (İnşaat Mühendisleri Odası), Metin Çetin 
(Jeofizik Mühendisleri Odası), Çetin Kurtoğlu (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Hasan Koç (Kimya Mühendisleri 
Odası), Yunus Yener (Makine Mühendisleri Odası), 
Hüseyin Savaş (Metalurji Mühendisleri Odası), 
Çiğdem Camkıran (Peyzaj Mimarları Odası), Hasan 
Aksu (Şehir Plancıları Odası), Kamil Bayram (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

24 Haziran 2011 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
Gıda Mühendisleri Odası tarafından 24-27 Haziran 
2011 tarihlerinde İzmir Dikili’de düzenlenen Gıda 
Mühendisleri Odası 2. Yaz Kampı etkinliğine katılarak 
açılış konuşması yaptı. 

25 Haziran 2011 Cuma

• TMMOB 8. Enerji Sempozyumu 7. Düzenleme Kurulu 
Toplantısı yapıldı. Toplantıya   Alaeddin Aras, Hüseyin 
Yeşil (TMMOB), Belgin Emre Türkay, Gazi İpek, 
Hüseyin Önder, Kemal Ulusaler, Kenan Sıkık, Mehmet 

Turgut, Muammer Özdemir, Musa Çeçen, Necati 
İpek, Olgun Sakarya, Saffet Özdemir, Sıdıka Ödel, 
Talat Canpolat ve Yücel Tekin (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Recep Kızılkoca (Jeofizik Mühendisleri odası), 
Niyazi Karadeniz (Maden Mühendisleri Odası), Oğuz 
Türkyılmaz, Şayende Yılmaz (Makine Mühendisleri 
Odası), Necdet Pamir (Petrol Mühendisleri Odası), 
Menşure Işık (Şehir Plancıları Odası) katıldı.

• Kocaeli Yerel Demokrasi Kurultayı MMO Kocaeli 
Şube`de yapıldı.

29 Haziran 2011 Perşembe

• TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları ve İşsizlik Kurultayı Düzenleme Kurulu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya H. Gürel Demirel, 
Mustafa Erdoğan, Bülent Akça (TMMOB), Serpil 
Eraslan (Fizik Mühendisleri Odası), Oytun Ayık (Gemi 
Makinaları İşletme Mühendisleri Odası), Kadir Dağhan 
(Gıda Mühendisleri Odası), Murat Türüdü (Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası), Gülsüm Sönmez 
(İnşaat Mühendisleri Odası), Selçuk Soylu (Makine 
Mühendisleri Odası) Sultan Karasüleymanoğlu 
(Şehir Plancıları Odası), Sevda Gören (Jeofizik 
Mühendisleri Odası yerine katılım), Veli Koca (Peyzaj 
Mimarları Odası yerine katılım), Z.Pınar Över (Ziraat 
Mühendisleri Odası yerine katılım) katıldı.

• Üye Aidat Borçları Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya İhsan Aydın (TMMOB), Hüseyin 
Önder (Elektrik Mühendisleri Odası), Züber Akgöl 
(İnşaat Mühendisleri Odası), Arife Kurtoğlu (Makine 
Mühendisleri Odası),  Necip Mutlu (Mimarlar Odası), 
Çetin Kurtoğlu (Jeoloji Mühendisleri Odası), Fatma 
Topal (Şehir Plancıları Odası), Z .Pınar Öner (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

30 Haziran 2011 Perşembe

• Petrol ve Madencilik Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya F. Berna Vatan, Bülent Akça 
(TMMOB), Mehmet Candaş (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası), Necla Şaylan Aliye Yılmaz 
Güler (Jeoloji Mühendisleri Odası), Nahit Arı (Maden 
Mühendisleri Odası), Hasan Akman, Mehmet Çelik 
(Peyzaj Mimarları Odası) katıldı.

• TMMOB Demokrasi Kurultayı Düzenleme Kurulu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya Ayşegül İbici Oruçkaptan, 
Alaeddin Aras, Hüseyin Yeşil, Nurçin Soykut 
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(TMMOB), Murat Taşdemir (Çevre Mühendisleri 
Odası), Erdal Apaçık (Elektrik Mühendisleri Odası), 
Petek Ataman (Gıda Mühendisleri Odası), Özkan Talay 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Gülsüm 
Sönmez (İnşaat Mühendisleri Odası yerine katılım), 
Metin Çetin (Jeofizik Mühendisleri Odası), Hakkı 
Atıl (Jeoloji Mühendisleri Odası), Mehmet Besleme 
(Kimya Mühendisleri Odası), Emin Koramaz (Makine 
Mühendisleri Odası), Adem Taşçı (Meteoroloji 
Mühendisleri Odası), Sabri Orcan (Mimarlar Odası), 
Murat Aslan (Ziraat Mühendisleri Odası), katıldı.

01 Temmuz 2011 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Çevre Mühendisleri Odası’na Eti Gümüş A.Ş.`nin 
Kütahya`da bulunan maden işletmesindeki atık 
depolama barajının kısmen yıkılması üzerine yaptığı 
basın açıklamaları nedeniyle işletmeci şirket tarafından 
tazminat davası açılması üzerine bir basın açıklaması 
yaptı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
düzenlenen 4. Kartondan Tekneler yarışlarında 
kazananlara ödüllerini verdi.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Sivas katliamının yıldönümü dolayısıyla bir basın 
açıklaması yaptı.

02 Temmuz 2011 Cumartesi

• 2 Temmuz 1993‘te yaşanan Sivas katliamı Ankara‘da 
geniş bir katılımla, birlik ve mücadele mesajları ile bir 
kez daha lanetlendi. 2 Temmuz Cumartesi günü Toros 
Sokak‘ta bir araya gelen Ankaralılar, buradan sloganlar 
ve türkülerle Kolej Meydanı‘na yürüdüler. Yürüyüşte 
en önde katledilen 35 kişinin fotoğraflarının taşıyan 
yakınları yer aldı. Yürüyüş boyunca atılan sloganlarla 
katliam lanetlenirken, hükümetin Madımak Oteli‘nin 
Utanç Müzesi haline getirilmesini engellemesi protesto 
edildi. Eyleme KESK, DİSK, TMMOB, Ankara Tabip 
Odası gibi emek-meslek örgütleri ile siyasi parti ve 
demokratik kitle örgütleri de katıldı.

03 Temmuz 2011 Pazar

• TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları ve İşsizlik Kurultayı Kocaeli Yerel Kurultayı 
gerçekleştirildi.

04 Temmuz 2011 Pazartesi

• TMMOB Kadın Kurultayı Düzenleme Kurulu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya F.Berna Vatan Ayşe 
Işık Ezer, Özgür Cemile Göktaş Küçük (TMMOB), 
Hikmet Durukanoğlu (Fizik Mühendisleri Odası), 
Zehra Karagöz Emiroğlu (Gıda Mühendisleri Odası), 
H. Ayla Çelenk (Jeoloji Mühendisleri Odası) Zeynep 
Özaydın (Kimya Mühendisleri Odası), Şayende Yılmaz 
(Makine Mühendisleri Odası), Sevda Gören (Jeofizik 
Mühendisleri Odası yerine katılım), Canan Çivici 
Uygur (Meteoroloji Mühendisleri Odası yerine katılım), 
Sultan Karasüleymanoğlu (Şehir Plancıları Odası yerine 
katılım), Demet Irmak (Ziraat Mühendisleri Odası 
yerine katılım) katıldı.

05 Temmuz 2011 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Kanal B`de yayımlanan “Ortak Çözüm” programına 
katılarak, KHK ile kurulan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile TMMOB`ye yönelik düzenlemeler üzerine 
görüşlerini aktardı.

06 Temmuz 2011 Çarşamba

• Enerji Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Alaeddin 
Aras, Bülent Akça (TMMOB), Olgun Sakarya, 
Necati İpek (Elektrik Mühendisleri Odası), Ergül Ayaz 
(Kimya Mühendisleri Odası), Şuayip Yalman (Makine 
Mühendisleri Odası), İsmail Küçük (Meteoroloji 
Mühendisleri Odası), Menşure Işık (Şehir Plancıları 
Odası) katıldı.

• Yapı Denetimi Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), Hüseyin 
Önder (Elektrik Mühendisleri Odası), Bahattin 
Sarı (İnşaat Mühendisleri Odası), Savaş Altıok 
(Jeofizik Mühendisleri Odası), Hüseyin Alan (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), İlker Ertem (Maden Mühendisleri 
Odası), Cenk Lişesevdin (Makine Mühendisleri Odası), 
Ö. Fikret Oğuz (Mimarlar Odası) katıldı.

07 Temmuz 2011 Perşembe

• Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Av. Nurçin SOYKUT (TMMOB), Sırdaş 
Karaboğa (Elektrik Mühendisleri Odası), Casim Ağca 
(Fizik Mühendisleri Odası), Zehra Mudun (Gıda 
Mühendisleri Odası), Timur Bilinç Batur (Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası), Savaş Yılmaz (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Av. Şirin Aykul (Makine 
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Mühendisleri Odası), İsmail Küçük (Meteoroloji 
Mühendisleri Odası), Leman Ardoğan (Mimarlar 
Odası), Erol Kanmaz (Petrol Mühendisleri Odası), 
Çiğdem Camkıran (Peyzaj Mimarları Odası) Ayşe 
Özdemir (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

08 Temmuz 2011 Cuma

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

• TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Yeşil 
Verimliliği Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

09 Temmuz 2011 Cumartesi

• TMMOB Demokrasi Kurultayı ve TMMOB Kadın 
Kurultayı’nın Van Yerel Kurultayları düzenlendi. 

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

11 Temmuz 2011 Pazartesi

• 1973–1980 yılları arasında TMMOB Başkanlığını 
yapmış olan Teoman Öztürk’ün ölümünün 17. yıl 
dönümü nedeniyle iki anma etkinliği düzenlendi. 
Teoman Öztürk için ilk anma etkinliği Karşıyaka‘daki 
anıt mezarı başında yapıldı. Teoman Öztürk‘ün ailesi, 
mücadele arkadaşları TMMOB ve Oda yöneticileri 
ile çok sayıda TMMOB üyesinin katıldığı etkinlikte 
Öztürk ve yaşamını yitiren meslektaşları, arkadaşları 
için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve mezar 
başında Öztürk‘ün arkadaşları Ali Açan, Arif Şentek, 
Ahmet Demirtaş ve Hüseyin Yeşil ile kızı Elif 
Öztürk de kısa birer konuşma yaptılar.  Öztürk‘ü 
anmak için ikinci etkinlik İMO Teoman Öztürk 
Salonu‘nda gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı’nın konuşmasıyla başlayan 
etkinlikte “Genel Seçim Sonuçları, Kanun Hükmünde 
Kararnameler, Görevlerimiz” konulu forum düzenlendi. 
Forum kapsamında sırasıyla Mehmet Besleme (Kimya 
Mühendisleri Odası), Levent Darı (İnşaat Mühendisleri 
Odası), Ali Ekber Çakar, Emin Koramaz (Makine 
Mühendisleri Odası), Murat Taşdemir (Çevre 
Mühendisleri Odası), Mehmet Torun, Necmi Ergin 
(Maden Mühendisleri Odası), Hakkı Atıl, Haydar İlker 
(Jeoloji Mühendisleri Odası), İyigün Pulat, Ahmet 
Demirtaş (Orman Mühendisleri Odası), Erdal Apaçık 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Nilgün Ercan (Kimya 
Mühendisleri Odası), söz aldılar. Etkinlik Ahu Sağlam 
konseriyle sona erdi.

12 Temmuz 2011 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
Hatay Samandağ’da düzenlenen geleneksel “Evvel 
Temmuz Festivali” kapsamında gerçekleştirilen yerel 
yönetimler ve kentleşme konulu bir söyleşiye katılarak 
TMMOB’nin kentleşme politikaları ve yerel yönetimler 
üzerine görüşlerini aktardı.              

14 Temmuz 2011 Perşembe

 • Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı’ndan gelen yazı üzerine “Ulusal Deprem 
Stratejisi ve Eylem” konulu Oda Sekreterleri toplantısı 
yapıldı. Toplantıya; Hakan Genç (TMMOB), Erdal 
Apaçık (Elektrik Mühendisleri Odası), Timur Bilinç 
Batur (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), 
Cahit Kocaman, Levent Darı (İnşaat Mühendisleri 
Odası), Çetin Kurtoğlu (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
Hasan Koç (Kimya Mühendisleri Odası), Yunus Yener 
(Makine Mühendisleri Odası), Mehmet Emin Çevik 
(Mimarlar Odası), Cemal Sunar (Orman Mühendisleri 
Odası), Veli Koca (Peyzaj Mimarları Odası), Hasan 
Aksu (Şehir Plancıları Odası), Kamil Bayram (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

15 Temmuz 2011 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan, 
Yürütme Kurulu Üyeleri Alaeddin Aras, Ayşegül 
Oruçkaptan ve TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan 
Genç KESK’in yeni seçilen Merkez Yürütme Kurulu’nu 
tebrik ziyaretinde Genel Başkan Lami Özgen, Genel 
Sekreter İsmail Hakkı Tombul ve Mali Sekreter Ali 
Berberoğlu ile görüştü

16 Temmuz 2011 Cumartesi

• DİSK, TMMOB ve TTB, Türkiye gündemine ilişkin 
ortak bir basın açıklaması yaptı.

18 Temmuz 2011 Pazartesi

• Çevre Politikaları Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Baran Bozoğlu, Dersim Gül (TMMOB), 
Murat Taşdemir (Çevre Mühendisleri Odası), Erdal 
Apaçık (Elektrik Mühendisleri Odası), Lütfi Çakmak 
(Kimya Mühendisleri Odası), Selçuk Soylu (Makine 
Mühendisleri Odası), Hakan Aksu (Şehir Plancıları 
Odası) katıldı.
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25 Temmuz 2011 Pazartesi 

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
bir mesaj yayımlayarak üniversite tercihlerini yapacak 
öğrencilere uyarılarda bulundu.

27 Temmuz 2011 Çarşamba

• Diyarbakır Silvan`da çatışmanın olduğu bölgeye 
giderek incelemelerde bulunmak ve bir arada, kardeşçe 
yaşama taleplerini dile getirmek isteyen KESK Genel 
Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Eriş Bilaloğlu, DİSK Bölge Temsilcisi ile yerel 
örgütlerin şube başkanları ve yöneticilerinden oluşan 
50 kişilik heyetin bölgeye girmesine izin verilmedi.

28 Temmuz 2011 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) 
İzmir Şubesi`ne bağlı Denizli Temsilciliği tarafından 
düzenlenen “TMMOB’nin Dünü, Bugünü, Yarını” 
başlıklı panel açılışına katılarak konuşma yaptı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
Denizli İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

29 Temmuz 2011 Cuma

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

03 Ağustos 2011 Çarşamba

•TMMOB Devlet Denetleme Kurulu Çalışma Grubu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya H.Gürel Demirel, Dersim 
Gül (TMMOB), Hüseyin Önder, Hayati Küçük 
(Elektrik Mühendisleri Odası), A. Ülkü Karaalioğlu 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Ayşegül 
Bildirici (İnşaat Mühendisleri Odası), Murat Akbaş 
(Jeofizik Mühendisleri Odası), Nadir Avşaroğlu 
(Maden Mühendisleri Odası), Yunus Yener (Makine 
Mühendisleri Odası), Hamdi Arpa (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

05 Ağustos 2011 Cuma

• Hasankeyf Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Alaeddin Aras, Fahrettin Çağdaş, Dersim 
Gül (TMMOB), Ahmet Hamza (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Taylan Ulaş Evcimen (İnşaat Mühendisleri 
Odası), Zehra Özgür Cengiz (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Hayrettin Caymaz (Mimarlar Odası) katıldı.

• Sınır Güvenlik Barajları Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı.

06 Ağustos 2011 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

15 Ağustos 2011 Pazartesi

• Türkiye Barış Meclisi Sözcüleri Yavuz Önen, Abdullah 
Kahraman, İmam Canpolat, Metin Bakkalcı 15 Ağustos 
2011 tarihinde TMMOB’yi ziyaret ederek TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve Genel 
Sekreter N. Hakan Genç ile görüştüler. Görüşmede, 
Türkiye’de barış için yapılması gerekenler üzerine fikir 
alışverişinde bulunuldu.

16 Ağustos 2011 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
II. Başkan Selçuk Uluata, TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyeleri Recep Özmetin ve Ayşe Işık Ezer Kocaeli İl 
Koordinasyon Kurulu temsilcileri ile bir araya geldi. Bazı 
oda yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, Siyasi İktidar 
tarafından TMMOB’nin yeniden yapılandırılmasına 
yönelik yürütülen çalışmalar üzerine görüş alışverişinde 
bulunuldu.

17 Ağustos 2011 Çarşamba

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
II.Başkan Selçuk Uluata, TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyeleri Recep Özmetin ve Ayşe Işık Ezer dördüncüsü 
bu yıl İzmit’te gerçekleştirilen ve TMMOB`nin 
Türkiye`nin deprem gerçeğini ve alınması gereken 
önlemleri siyasi iktidara ve yerel yöneticilere hatırlatmak 
için düzenlediği “TMMOB Depreme Duyarlılık 
Yürüyüşü”ne katıldı.

19 Ağustos 2011 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
648 Sayılı KHK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın 
yetkilerinin genişletilmesi üzerine bir basın açıklaması 
yaptı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
ve Yürütme Kurulu üyesi Mustafa Erdoğan Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası’nın Dikili’de düzenlenen 
10. Yaz Kampına katıldı.

25 Ağustos 2011 Perşembe

TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

 



MÜHENDİSLİK MİMARLIK ÖYKÜLERİ-V İÇİN 
ÖYKÜLERİNİZİ BEKLİYORUZ…

Türkiye’de sektörlerin oluşumu, sanayi kuruluşlarının kurulması-gelişimi, saha uygulamaları 
gibi bazı mühendislik ve mimarlık öykülerinin teknik detayların dışında, konuya uzak kişilerin 
de anlayabileceği bir dille anlatıldığı “Mühendislik-Mimarlık Öyküleri” serisinin beşincisi 
için öykü toplama çalışmaları devam ediyor. Meslek insanları, akademik çevreler, öğrenciler 
ve ülkenin geleceğine duyarlı her kesimden büyük ilgi gören serinin beşinci kitabı okuyucuyla 
buluşabilmek için öykülerinizi bekliyor.

 İlki TMMOB‘nin kuruluşunun 50. yılında yayımlanan “Mühendislik-Mimarlık Öyküleri”nde 
bugüne kadar 4 kitap basıldı ve bu 4 kitapta 51 öykü yer aldı. 

“Mühendislik-Mimarlık Öyküleri-V” kitabında yer alabilecek öyküleri tmmob@tmmob.org.tr 
adresine gönderebilirsiniz. 
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