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TMMOB Yönetim Kurulu kararlarından...TMMOB Yönetim Kurulu kararlarından...
19 Mart 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
Birliğimize bağlı ondokuz odamızın Yönetim Kurulu Başkanının 19 Mart 
2011 tarihli yazısında belirtilen gerçek ve gerekçelerden hareketle; başta 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının haklarını ve mesleğimizin onurunu
savunmak; eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi, birarada yaşama 
taleplerimizi ve ülkemizin geleceğine yönelik sözlerimizi topluca ifade etmek 
üzere üyelerimizle birlikte 15 Mayıs 2011 Pazar günü Ankara’da “TMMOB 
Mitingi” düzenlenmesine,
TMMOB siyaseti, toplumsal yaşamın bütün  alanlarını kapsayan bir süreç 
olarak görmekte, geçmişten bu yana meslek alanlarımızdaki olayların ve
gelişmelerin toplumsal yaşamdaki etkilerini sorgulamaktadır. Bu anlayışla
TMMOB, üyelerinin, TMMOB, Oda ve diğer birim yöneticilerimizin siyasal 
etkinliklerde bulunmasını ve bu bağlamda 12 Haziran 2011 tarihinde 
yapılacak genel seçimlerde aday olmalarını da temel hak ve özgürlüklerin
ve seçilme haklarının kullanılması olarak kabul etmekte ve saygıyla
karşılamaktadır. Ancak, bu adaylıkların örgütümüzün kamusal denetim 
işlevlerini zaafa uğratmaması ve örgütümüzün herhangi bir biriminin
ilgili partilere ya da adaylara kurumsal desteği anlamına gelmediğini 
açıklıkla belirtmek için, genel seçimlerde aday olan TMMOB, Oda ve 
diğer birimlerinde görev yapan yöneticilerimizin TMMOB ilke ve çalışma
anlayışına bağlı davranışta bulunmaları için çağrı yapılmasına,
Emeğin bayramı 1 Mayıs’ın diğer emek ve meslek örgütleri ile birlikte başta 
İstanbul Taksim Meydanı’nda olmak üzere tüm ülke düzeyinde kutlanmasına, 
buna yönelik  yapılacak miting, basın açıklaması v.b. etkinliklerde bağlı 
birimlerimizin ve üyelerimizin katılımları ile yer alınmasına, örgütlü 
olduğumuz il ve ilçelerde, 1 Mayıs’ın kutlanması için yapılacak çalışmaların
İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla yürütülmesine,
Türk Loydu Vakfı 52.Genel Kurulu’na Birliğimizi temsilen Fatma Berna 
Vatan’ın katılmasına,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonu’nda kurulan Orman Ürünleri, 
Kağıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesi’nde Birliğimizi temsilen asıl üye
olarak Feyyaz Ataç’ın, yedek üye olarak Gürel Demirel’in yer almasına,

08 Nisan 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
6111 Sayılı  “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 17 inci Maddesinin 
11 inci fıkrasında belirtilen, Odalarına aidat borcu bulunan üyelere ödeme 
kolaylığı sağlayan hükmün uygulanması yönünden, Odaların kendi somut 
durumlarına uygun olarak yasanın uygulanıp uygulanmayacağı konusunda 
karar üretmeleri için yetki verilmesine, 
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik 
Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 
ilgili Odalarımızın yaptıkları toplantılar sonucunda uzlaşılan şekliyle ve 
Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği’ne göre 
yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne 
ve Resmi Gazete’de yayımlanması için Yürütme Kurulu’na görev ve yetki 
verilmesine,
TMMOB 41. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilen TMMOB 
2010-2011 Dönemi Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin ilgili 
maddesi gereğince; TMMOB 2011 yılı gelir-gider bütçesinin 2.442.841,50 
(ikimilyondörtyüzkırkikibinsekizyüzkırkbirtürklirasıellikuruş) TL, Odalar 
hissesinin 2.264.097,00 (ikimilyonikiyüzaltmışdörtbindoksanyeditürklirası) 
TL olarak kabulüne,
Kayseri’de İl Koordinasyon Kurulu kurulmasına ve Odalardan İl Koordinasyon 
Kurulu’na katılacak temsilcilerin isimlerinin istenmesine,

29 Nisan 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu’nun önerisi doğrultusunda, 
TTB, TMMOB, DİSK ve KESK tarafından İşçi Sağlığı 4.Ulusal Kongresi 
düzenleneceğinden, TMMOB tarafından yapılması planlanan İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Kongresi’nin iptal edilmesinin uygunluğuna,
EPDK tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan LPG Eğitim Yönetmeliği 
kapsamında; Otogaz İstasyonu ve Dolum Tesislerinde çalışacak sorumlu 
müdürler için LPG Çalışma Grubu tarafından hazırlanan tip sözleşmelerin 
uygunluğuna,
Seka Alanı hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kocaeli Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu kararları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
uygulamaları hakkında suç duyurusunda bulunmak ve dava açılmak üzere 
Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu’na yetki verilmesine,
Türk Akreditasyon Kurumu’nun 18 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak 
Olağanüstü Genel Kurulu’na Birliğimizi temsilen Ekrem Poyraz’ın 
katılmasına,
karar verildi.



Haklarımız için
Geleceğimiz için

Halkımız için
Ülkemiz için

15 Mayıs’ta 
Ankara’da buluşuyoruz
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığına, 
Türkiye, önemli bir tarihsel süreçten geçmektedir. 24 Ocak 
1980 kararlarından bu yana uygulanan neo liberal dönüşüm 
programı, AKP iktidarıyla doruğuna ulaşmıştır. Öyle ki 
ekonomide, toplumsal dokuda, siyasal süreçlerde, çalışma 
yaşamı ile temel hak ve özgürlüklerde gerçekleşen tahribat 
ile AKP‘nin dikta özlemi el ele gitmektedir. Hükümetin tüm 
ekonomik program, siyasi icraat ve operasyonları bu yöndedir. 
AKP iktidarı,  kamu idari yapısı ve siyasi üstyapı ile ekonomik 
sosyal yapıyı kamuyu piyasaya hizmet eder hale getirmiş; sosyal 
devlet ve kalkınma paradigmasına son ve en güçlü darbeleri 
indirmiştir. 
“Büyüme” sorunları, büyük dış ticaret açıkları, ülke borç ve 
faiz ödemelerinin yüksekliği, gelir dağılımında oluşan uçurum, 
çalışanlar üzerindeki haksız vergi artışları, kamu yatırımlarının 
azaltılması, özelleştirmeler, verimlilik artışlarına karşın 
istihdamda yaşanan gerileme, yaygınlaşan işsizlik ve yoksulluk, 
güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşması; inşaat, sanayi, 
tarım, doğa, çevre, enerji, maden, sağlık, eğitim, ulaşım, 
işçi sağlığı ve güvenliği ve hizmet sektörlerindeki olumsuz 
gelişmeler Türkiye‘yi sarmış bulunmaktadır. 
Bütün bu gelişmeler, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
uygulamaları ve eğitiminde de büyük tahribata yol açmış ve 
nitelikli işgücü olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
işsizlik oranını artırmıştır. Mühendisliğin sanayi, tarım, kent 
ve toplum yaşamına yönelik, bilimsel teknik temellerdeki 
kamusal-toplumsal hizmet niteliği aşındırılmıştır. Sanayi, 
çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve güvenliği, yapı denetimi, imar, 
tarım, gıda, madencilik,orman, su kaynakları, enerji, çevre ve 
kentleşme ile ilgili yasalar ve yönetmelikler, anayasal mesleki 
kuruluşlar olan mühendis, mimar şehir plancıları odalarının 
önerilerinin aksi doğrultuda düzenlenmektedir. 
Örgütümüz TMMOB ve ülkemizin diğer yüz akı meslek 
kuruluşlarının kamu ve toplum yararı doğrultusundaki 
fonksiyonları ile idari, örgütsel, mali yapı ve seçim sistemlerini 
değiştirmeye yönelik yasa ve uygulama hazırlıkları iktidarın 
gündemindedir. AKP iktidarı dönemindeki serbestleştirme, 
ticarileştirme yönündeki yasa ve mevzuat değişiklikleri ile tüm 
toplumu ve ilerici meslek kuruluşlarını otoriter bir yapı içinde 
teslim alarak dönüştürme çabaları, örgütümüzün de kapısına 
gelmiş dayanmıştır. Kamusal alanı büyük oranda tasfiye eden 
AKP‘nin alternatif örgütlenme formu olan iktidar yandaşı 
“sivil toplum kuruluşu” yapıları, hedeflenen neo liberal tekelci 
otoriter projeksiyonla uyumludur. 
AKP iktidarının yasama ve yargının yanı sıra diğer devlet 
organları, güvenlik güçleri, üniversiteler, bilim kurumları 
ve medyayı baskı ve zor yöntemleriyle hakimiyeti altına 
alma çabaları İslami ideolojinin yaygınlaştırılmasını da 
amaçlamakta; Kürt sorunu ise Kürt-İslam sentezi ile 
kuşatılmaya çalışılmaktadır. 

Mühendisler kendi uzmanlık alanlarında iş yapamaz hale 
getirilmekte; kamu sağlığı ve güvenliği iş sahibinin insafına 
bırakılmaktadır. Kamu eliyle yürütülmesi gereken hizmetlerde 
hızla taşeronlaşma süreci yaşanmaktadır. 
Örgütümüzün bütün bu baskıcı dalga ile demokrat, yurtsever, 
toplumcu meslek kuruluşlarını etkisiz kılma çabalarını 
birlikte değerlendirerek, bir bütün olarak refleks vermesi 
gerekmektedir.
İçinde bulunduğumuz koşullar etkili bir mücadele verilmesini 
gerektirmektedir. Tarih bizi göreve çağırmaktadır. Örgütümüz bir 
yandan emek ve meslek örgütleriyle olumlu ilişkilerini geliştirip 
merkezi ve yerel düzeylerde mücadele çizgisini sürdürürken, 
kendi bağımsız çizgisi içinde, toplumsal muhalefetin önemli bir 
gücü olduğunu göstermeli; meslek-meslektaş-ülke-kamu-halk 
yararı bütünlüğünde, yaşamın tüm alanlarını kapsayan tepkileri 
ve istemlerini birlik ruhuyla haykırmalıdır. Mevcut konjonktür 
buna çok uygundur. 
Yukarıda özetle belirttiğimiz gerçek ve gerekçelerden hareketle, 
biz aşağıda imzası bulunan TMMOB‘ye bağlı Odaların Yönetim 
Kurullarının Başkanları olarak, örgütümüzün en geç Mayıs 
ayı içerisinde Ankara‘da, her Odanın en geniş aktif katılımını 
sağlayacak merkezi bir miting örgütlemesini öneriyoruz.
Saygılarımızla.

Murat Taşdemir, Çevre Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Cengiz Göltaş, Elektrik Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Abdullah Zararsız, Fizik Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Feramuz Aşkın, Gemi Mak. İşl. Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkanı

R. Petek Ataman, Gıda Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Fahri Özten, Har. ve Kad. Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Levent Tümer, İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Hamdi Serdar Harp, İnşaat Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Metin Altay, Jeofizik Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Dündar Çağlan, Jeoloji Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Besleme, Kimya Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Torun, Maden Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkanı   

Ali Ekber Çakar, Makina Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Taşcı, Meteoroloji Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Eyüp Muhcu, Mim. Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Oğuz Yılmaz, Peyzaj Mim. Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Necati Uyar, Şehir Plan. Odası Yönetim Kurulu Başkanı  

Melike Anıl Bingöl, Tekstil Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Turhan Tuncer, Ziraat Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkanı

19 Mart 2011

19 ODA BAŞKANINDAN 

TMMOB’YE MİTİNG ÖNERİSİ
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Sevgili Arkadaşlar;

Haklarımız için, geleceğimiz için, halkımız için, ülkemiz için 
15 Mayıs 2011 Pazar günü Ankara‘da TMMOB Mitingi‘nde 
buluşuyoruz.

Sevgili Arkadaşlar;

Birliğimize bağlı on dokuz Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı 
dediler ki:

“Türkiye, önemli bir tarihsel süreçten geçmektedir. 24 Ocak 
1980 kararlarından bu yana uygulanan neo-liberal dönüşüm 
programı, AKP iktidarıyla doruğuna ulaşmıştır. Öyle ki 
ekonomide, toplumsal dokuda, siyasal süreçlerde, çalışma 
yaşamı ile temel hak ve özgürlüklerde gerçekleşen tahribat 
ile AKP‘nin dikta özlemi el ele gitmektedir. Hükümetin tüm 
ekonomik program, siyasi icraat ve operasyonları bu yöndedir. 
AKP iktidarı,  kamu idari yapısı ve siyasi üstyapı ile ekonomik 
sosyal yapıyı kamuyu piyasaya hizmet eder hale getirmiş; sosyal 
devlet ve kalkınma paradigmasına son ve en güçlü darbeleri 
indirmiştir. 

“Büyüme” sorunları, büyük dış ticaret açıkları, ülke borç ve 
faiz ödemelerinin yüksekliği, gelir dağılımında oluşan uçurum, 
çalışanlar üzerindeki haksız vergi artışları, kamu yatırımlarının 
azaltılması, özelleştirmeler, verimlilik artışlarına karşın 
istihdamda yaşanan gerileme, yaygınlaşan işsizlik ve yoksulluk, 
güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşması; inşaat, sanayi, 
tarım, doğa, çevre, enerji, maden, sağlık, eğitim, ulaşım, 
işçi sağlığı ve güvenliği ve hizmet sektörlerindeki olumsuz 
gelişmeler Türkiye‘yi sarmış bulunmaktadır. 

Bütün bu gelişmeler, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
uygulamaları ve eğitiminde de büyük tahribata yol açmış ve 
nitelikli işgücü olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
işsizlik oranını artırmıştır. Mühendisliğin sanayi, tarım, kent 
ve toplum yaşamına yönelik, bilimsel teknik temellerdeki 
kamusal-toplumsal hizmet niteliği aşındırılmıştır. Sanayi, 
çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve güvenliği, yapı denetimi, imar, 
tarım, gıda, madencilik, orman, su kaynakları, enerji, çevre ve 
kentleşme ile ilgili yasalar ve yönetmelikler, anayasal mesleki 
kuruluşlar olan mühendis, mimar şehir plancıları odalarının 
önerilerinin aksi doğrultuda düzenlenmektedir. 

Örgütümüz TMMOB ve ülkemizin diğer yüz akı meslek 
kuruluşlarının kamu ve toplum yararı doğrultusundaki 
fonksiyonları ile idari, örgütsel, mali yapı ve seçim sistemlerini 
değiştirmeye yönelik yasa ve uygulama hazırlıkları iktidarın 
gündemindedir. AKP iktidarı dönemindeki serbestleştirme, 
ticarileştirme yönündeki yasa ve mevzuat değişiklikleri ile tüm 
toplumu ve ilerici meslek kuruluşlarını otoriter bir yapı içinde 
teslim alarak dönüştürme çabaları, örgütümüzün de kapısına 

gelmiş dayanmıştır. Kamusal alanı büyük oranda tasfiye eden 
AKP‘nin alternatif örgütlenme formu olan iktidar yandaşı 
“sivil toplum kuruluşu” yapıları, hedeflenen neo liberal tekelci 
otoriter projeksiyonla uyumludur. 

AKP iktidarının yasama ve yargının yanı sıra diğer devlet 
organları, güvenlik güçleri, üniversiteler, bilim kurumları 
ve medyayı baskı ve zor yöntemleriyle hakimiyeti altına 
alma çabaları İslami ideolojinin yaygınlaştırılmasını da 
amaçlamakta; Kürt sorunu ise Kürt-İslam sentezi ile 
kuşatılmaya çalışılmaktadır. 

Mühendisler kendi uzmanlık alanlarında iş yapamaz hale 
getirilmekte; kamu sağlığı ve güvenliği iş sahibinin insafına 
bırakılmaktadır. Kamu eliyle yürütülmesi gereken hizmetlerde 
hızla taşeronlaşma süreci yaşanmaktadır. 

Örgütümüzün bütün bu baskıcı dalga ile demokrat, yurtsever, 
toplumcu meslek kuruluşlarını etkisiz kılma çabalarını 
birlikte değerlendirerek, bir bütün olarak refleks vermesi 
gerekmektedir.

İçinde bulunduğumuz koşullar etkili bir mücadele verilmesini 
gerektirmektedir. Tarih bizi göreve çağırmaktadır. Örgütümüz 
bir yandan emek ve meslek örgütleriyle olumlu ilişkilerini 
geliştirip merkezi ve yerel düzeylerde mücadele çizgisini 
sürdürürken, kendi bağımsız çizgisi içinde, toplumsal 
muhalefetin önemli bir gücü olduğunu göstermeli; meslek-
meslektaş-ülke-kamu-halk yararı bütünlüğünde, yaşamın 
tüm alanlarını kapsayan tepkileri ve istemlerini birlik ruhuyla 
haykırmalıdır. Mevcut konjonktür buna çok uygundur. 

Yukarıda özetle belirttiğimiz gerçek ve gerekçelerden 
hareketle, örgütümüzün merkezi bir miting örgütlemesini 
öneriyoruz.”

Evet, Sevgili Arkadaşlar;

Oda Yönetim Kurulu Başkanlarımızın tespitleri ve 
gerekçelerinden hareketle; Yönetim Kurulumuz son 
toplantısında, başta mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
haklarını ve mesleğimizin onurunu savunmak; eşitlik, özgürlük, 
bağımsızlık, demokrasi, bir arada yaşama taleplerimizi ve 
ülkemizin geleceğine yönelik sözlerimizi topluca ifade etmek 
üzere Ankara‘da TMMOB Mitingi yapma kararı aldı.

15 Mayıs 2011 Pazar günü Ankara‘da hep birlikte 
gerçekleştireceğimiz TMMOB Mitingi‘nde buluşmak üzere.

Hepimize kolay gelsin.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

21 Mart 2011

TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE: 
TMMOB MİTİNGİ 15 MAYIS’TA ANKARA’DA
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 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs’ın Türkiye’nin her 
tarafında kitlesel olarak kutlanması için hazırlıklara başladı. DİSK 
Genel Sekreteri Tayfun Görgün, KESK Eğitim ve Örgütlenme 
Sekreteri Akman Şimşek, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Osman Öztürk, 30 
Mart 2011 tarihinde İstanbul’da DİSK Genel Merkezi’nde konuya 
ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. 

SUSMAYACAĞIZ!

1 MİLYON YÜREK TAKSİM‘DE ATACAK

Biz, emek ve meslek örgütleri olarak, Türkiye açısından 
son derece önemli bir dönemeçte, 1 Mayıs kutlamalarının 
hazırlıklarına başladık.

Bir yandan emeğin kazanılmış haklarına yönelik ciddi saldırıların 
olduğu, işsizliğin kitlesel boyutlara ulaştığı, güvencesiz, esnek 
çalışma biçimlerinin, taşeronlaşmanın girdabında, çalışma 
yaşamının tahrip edildiği, sendikal hak ihlallerinin sürdüğü, diğer 
yandan ise başta basın özgürlüğü olmak üzere hak ve özgürlükler 
alanının giderek daraltıldığı, hükümetin otoriter özlemlerini 
giderek daha fazla ifade ettiği bu süreçte gerçekleştireceğimiz, 
1 Mayıs bayramı, eşitlik ve özgürlük talebimizi ve özlemimizi 
haykıracağımız, son derece önemli bir gün olacaktır.

Bu taleplerimizi güçlü bir şekilde dile getirmek için DİSK, KESK, 
TMMOB  ve TTB olarak  öncelikle kendi örgütlerimizde karar 
alarak, bu sürecin önümüze koyduğu tarihsel sorumluluğu, 1 
Mayıs‘ın anlam ve önemine uygun bir biçimde, tüm halkımızın 
katılacağı bir genişlikte ve kapsamda gerçekleştirmek üzere 
örgütlemek için görüş birliğine vardık. 

Bu çalışmaları, önümüzdeki günlerde başta Türk-İş olmak üzere 
diğer emek ve meslek örgütlerinin de katılımıyla daha güçlü bir 
zemine taşıma arzusundayız. Kısacası tüm emek ve demokrasi 
güçlerinin katılımıyla, başta İstanbul Taksim Meydanı (1 Mayıs 
Meydanı) olmak üzere, Türkiye‘nin dört bir yanında kutlamalarla 
birleşik, kitlesel ve özüne uygun bir 1 Mayıs için çalışmalar 
yürüteceğiz. 

Bu birlik zemini konusunda açıklamalarımızı daha sonra kamuoyu 
ile paylaşacağız.

1 Mayıs 2011 kutlamaları, işsizlik ve yoksulluğun kalıcılaştığı, 
krizin olumsuz etkisinin, resmi rakamlarda bile gizlenemeyecek 
bir düzeye ulaştığı, siyasal iktidarın  referandum sonrası  toplumsal 
muhalefete karşı  giderek artan baskı ve şiddetinin kuşatmasında  
gerçekleşmektedir. 

Türkiye bugün insani sınırları zorlayan yoğun çalışma süreleri, son 
derece sınırlı ücretli izin hakkı,  düşük sendikalaşma oranlarının 
yanında, hastalıktan kaynaklanan izin sürelerinin kısalığı ile de 
dünya sermayedarları için bir fırsatlar ülkesi olarak sunulmaktadır. 
Bunun yanında kamu hizmetleri hızla ticarileşmekte, bir yandan 
vergi afları diğer yandan vergi imtiyazları, düşük kurumlar vergisi 
ile boşaltılan merkezi yönetim bütçesini dengelemek için, halkın 
tüketim harcamalarına astronomik vergiler yüklemekte, dünyanın 

en pahalı petrolünü kullanmanın yanı sıra, iletişim çağında, iletişim 
araçları üzerinden alınan vergiler can yakmaktadır. Diğer yandan 
sermaye kesimlerine teşvik adı altında aktarılan kaynak devasa 
boyutlara ulaşmıştır. 

Bu süreçte kamu hizmetlerinin finansmanı, verilen vergilerden 
karşılanmamakta, zaten vergisini veren geniş halk kesimlerinin 
üzerine yıkılmaktadır.      

İşsizlik sigortası fonu, hükümet tarafından çıkartılan yasalarla, 
merkezi bütçe için bir kaynak haline getirilmiş, bu fonun özel 
istihdam büroları tarafından yağmalanmasının yolları açılmıştır. 
İşsizlik sigortası fonundan faydalananların oranı resmi işsizlerin 
sadece yüzde 5‘idir. Halbuki fonda biriken kaynak tüm işsizlerin 
bu fondan faydalanmasını sağlayabilecek büyüklüktedir.

Hükümetin, ulusal istihdam strateji belgesi adı altında emeğin 
haklarına yönelik saldırıları içeren gündemi, torba yasa ile deşifre 
olmuştur. Sosyal korumadan ve sendikal haklarından mahrum 
milyonlarca işçi için ağır ve yoğun bir çalışma rejiminin yeni 
taşları örülmeye çalışılmaktadır. Mücadele edilmesi gereken atipik 
istihdam biçimlerine yasal bir kılıf bulunmaya çalışılmakta, işsizlik 
sorununu en ağır bir biçimde yaşayan gençlerin deneyimsizlikleri, 
onları daha fazla sömürmenin aracı haline getirilmekte, stajyer ve 
çırak sömürüsü güçlendirilmeye çalışılmaktadır. Bunun yanından 
açlık sınırının altında belirlenen asgari ücretin daha da düşürülmesi 
amacı ile başta bölgesel asgari ücret uygulaması olmak üzere yeni 
araçlar gündeme sokulmaktadır. Emekçilerin kıdem tazminatının 
fona devredilerek yağmalanması, özel istihdam bürolarına geçici 
iş ilişkisi yetkisi verilerek, bu yapıları işçi simsarlığı yapan modern 
kölelik büroları haline getirilmesi ve taşeronlaşmanın yaygınlaşması 
hükümetin gündeminde yerine korumaktadır. Barajlar ve noter 
şartı gibi sendikal yasaklar üzerimizde varlığını sürdürmekte 
ve kamu emekçilerinin grevli, toplusözleşmeli sendikal hakları 
tanınmamaktadır. Torba yasa ile kamu emekçilerinin iş güvencesi 
kaldırılmak istenmekte ve sürgün yasalaşmaktadır. 

Bütün bu durum ortadayken, toplumsal tepkilerin ve muhalefetin 
artması kaçınılmazdır. AKP hükümeti bu tepkileri sindirmek 
ve bastırmak adına, kendisine yönelik her türlü demokratik 
muhalefeti, darbecilik olarak adlandırmakta, demokratik talepleri 
susturmak için, darbe dönemlerini aratmayacak uygulamaları 

BAŞTA TAKSİM OLMAK ÜZERE 1 MAYIS`TA TÜM ALANLARDAYIZ 
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hayata geçirmeyi bir sorun olarak görmemektedir. Siyasal iktidar, 
emekten ve demokrasiden yana muhalefete karşı, baskı, yasak, 
tutuklama ve tecrit saldırılarını artırarak devam ettirmektedir. 
Toplumun bilgilenme hakkının ve düşünce özgürlüğünün önüne 
konulan engeller kaygı vericidir. En son Ahmet Şık‘ın basılmamış 
kitabına yönelik operasyon, AKP‘nin “İleri demokrasi”sinin ne 
olduğunu göstermiştir.

Görünen odur ki, derin devlet ilişkilerinin açığa çıkartılması adına 
başlatılan Ergenekon operasyonları, derin devlet ilişkileri içerisinde 
bir egemenlik çatışmasına dönüşmüş, devlet adına her türlü 
suç öğesini kullanan, katliamlar yapan suç örgütlerinin önemli 
bir kısmı bu sürecin dışında tutulmuştur. Daha önce Susurluk 
kazası ile ortaya dökülen kirli ilişkilerin bir kısmının hala ülke 
gündemini belirleyen aktörler oldukları anlaşılmaktadır. Dolayısı 
ile Ergenekon süreci, derin devlet ilişkilerinin yalnızca bir yüzünü 
deşifre etmiş, ancak bu süreç giderek, demokratik muhalefeti 
susturmanın, bir aracı haline getirilmiştir. 

Türkiye, emperyalist merkezlerin çıkarları için bir kez daha kendini 
feda etmektedir. TBMM‘den çıkartılan tezkere bugün Libya, yarın 
ise Suriye ve İran‘a yapılacak müdahalelerde ciddi bir tehdit 
olacaktır. Bu nedenle Türkiye‘yi emperyalist güçlerin çıkarları için 
yeni maceralara sürükleyecek bu süreçten son derece kaygılıyız. 
Yine Kürt halkının demokratik taleplerinin göz ardı edilmesinin, 
onların temsil süreçlerinin engellenmesinin, Kürt siyasetçilerin 
tutuklanmasının Türkiye açısından son derece olumsuz sonuçlara 
yol açabileceğini görmekteyiz. Her gün yeni bir toplu mezar ortaya 
çıkarken, Kürt halkına yönelik inkar ve imha politikalarında 
sürdürülen ısrar, otoriter bir algılamanın ürünü olarak varlığını 
sürdürüyor. Bu nedenle ülkede ve bölgede barış talebimiz ısrarla 
savunmamız gereken yaşamsal bir taleptir.

Bir başka endişe konusuz ise Dünya‘nın sürüklendiği ekolojik 
krizdir. İnsanlık, yaşamsal kaynakları kapitalizmin doymak bilmez 
ihtiyaçları için hızla tüketmekte ve böylelikle kendi sonunu da 
hazırlamaktadır. Sayısı giderek artan doğal felaketlerin, artan 
kıtlığın gölgesinde, Dünya bir nükleer faciayı daha yaşamaktadır. 

Buna karşın ülkemizde su kaynaklarının ticarileştirilmesi ve 
nükleer enerjinin sorgusuz sualsiz kabulü hepimizi derinden 
kaygılandırmaktadır.

Biz emek ve meslek örgütleri olarak, emeğin haklarının yok 
edilmeye çalışıldığı, ülkenin bir sivil diktaya doğru yöneldiği bir 
süreçte, yoksulluğa, eşitsizliğe, hak ve özgürlüklerimizin gasp 
edilmesine ve doğal kaynaklarımızın tahrip edilmesine karşı 
sesimize yükseltiyoruz.

1 Mayıs 1977 katliamında kaybettiklerimizin anısına, Taksim 
meydanını 1 Mayıs alanı olarak işçi sınıfına, birlik, mücadele ve 
dayanışma günü olarak yeniden kazandırmamızda, bizimle birlikte 
kararlı bir mücadele veren, sınıf dostlarımızla, devrimcilerle, 
demokratlarla, sosyalistlerle, yurtseverlerle yeniden yan yana, 
omuz omuza olacağız. 

1 Mayıs 2011 kutlamalarında örgütlü güçlerin katılımının yanında 
işsizlerin, emeklilerin, dar gelirlilerin, toplumsal dışlanmışların, 
gençlerin, kadınların, en geniş katılımının sağlanması için 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

1 Milyon emekçinin, 1 Mayıs‘ta Taksim‘de olmasını hedefledik. 
1 Mayıs‘ta başta Taksim olmak üzere Türkiye‘nin her yanında 
1 Mayıs‘ın kitlesel olarak kutlanması için gereken tüm çabayı 
göstereceğiz.  

Bu ses Türkiye‘nin aydınlık geleceğinin sesi olacaktır. 

Bu ses işsizliğe, açlığa, yoksulluğa en güçlü cevap olacaktır.

Bu ses eşitliğin özgürlüğün barışın sesi olacaktır.

Bu ses baskıya direnenlerin,  teslim olmayanların haykırışı 
olacaktır.

Bu ses ülkemizde ve Ortadoğu‘da emperyalist saldırganlığa karşı 
haykırış olacaktır.

Bu ses Kapitalist sistemin yarattığı, ekolojik tahribata, açlığa, 
yoksulluğa, işsizliğe karşı emeğin haykırışı olacaktır.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, MEMUR-SEN, KAMU-SEN, 
KESK, TMMOB, TTB, TEB, TÜED, TÜRMOB Genel 
Başkan ve Yöneticileri 7 Nisan 2011 tarihinde TÜRK-
İŞ Genel Merkezi‘nde bir araya gelerek 1 Mayıs Birlik, 
Mücadele, Dayanışma Günü‘nün 2011 yılı kutlamalarına 
ilişkin değerlendirmeler yapmış ve aşağıda belirtilen kararlar 
alınmıştır: 

“Kuruluşlarımız, bu yıl 1 Mayıs kutlamalarının ortak yapılması 
yönünde görüş ve irade birliği içindedir. Kuruluşlarımız,  
emeğin kazanılmış haklarına yönelik saldırılara, işsizliğin 
ulaştığı kitlesel boyutlara, yoksulluğa,  kuralsız, güvencesiz, 
esnek çalışma biçimlerine, taşeronlaşmaya, sendikal hak 
ihlallerine, düşünce özgürlüğüne yönelik girişimlere, 
ekolojik çevrenin katledilmesi ile emekçilerin uğradığı tüm 

haksızlıklara karşı, emek, barış, özgürlük ve demokrasi için 
1 Mayıs‘ta alanlarda olma kararı almıştır. 
Kuruluşlarımız, bu anlayışla, 2011 yılında 1 Mayıs‘ı İstanbul 
Taksim Meydanı başta olmak üzere ortak davranılabilecek 
diğer illerde de birlikte kutlama kararı almıştır. 
Kutlama çalışmaları Kuruluş temsilcilerinden oluşan bir 
‘Kutlama Komitesi‘ tarafından yapılacak ve bu komite 
1 Mayıs‘ın uluslararası geleneklere uygun bir şekilde 
kutlanabilmesi için içerik ve teknik olarak her türlü ayrıntıyı 
belirleyecek ve ilgili kararları alacaktır. 
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, MEMUR-SEN, KAMU-SEN, 
KESK, TMMOB, TTB, TEB, TÜED, TÜRMOB
8 Nisan 2011

EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İÇİN 1 MAYIS’TA TAKSİM’DE 
VE TÜM TÜRKİYE’DE ALANLARDAYIZ
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Değerli basın emekçileri,

Biz, emek ve meslek örgütleri ve devrimci 
demokratik kurumlar olarak Türkiye 
açısından son derece önemli bir dönemeçte, 
1 Mayıs kutlamalarının hazırlıklarını 
sürdürüyoruz.

1 Mayıs‘ın anlam ve önemine uygun bir 
biçimde ve bir bayram havasında geçmesi, 
tüm halkımızın çoluğuyla çocuğuyla 
katılacağı bir genişlikte ve kapsamda 
gerçekleştirmesi için çabalarıız devam 
ediyor. 

Bu irade ve görüş birliğiyle, emeğin 
kazanılmış haklarına yönelik saldırılara, 
işsizliğin ulaştığı kitlesel boyutlara, 
yoksulluğa, kuralsız, güvencesiz, esnek çalışma biçimlerine, 
taşeronlaşmaya, adalet duygusunun daha fazla rencide 
edilmesine, sendikal hak ihlallerine, düşünce ve ifade 
özgürlüğüne yönelik girişimlere, doğal çevrenin katledilmesine 
ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı‘nda yaptıkları gibi 
gençlerimizin geleceğinin de şifrelenmesine karşı, emek, barış, 
özgürlük ve demokrasi için 1 Mayıs‘ta alanlarda olacağız.

Değerli basın emekçileri

Emekten ve demokrasiden yana muhalefete karşı, baskı, 
yasak, tutuklama ve tecrit saldırıları artarak devam 
etmektedir. Toplumun bilgilenme hakkının, düşünce ve ifade 
özgürlüğünün önüne konulan engeller kaygı vericidir. 

Türkiye, emperyalist saldırganlığın bölge açısından bir parçası 
haline getirilmeye çalışılmaktadır. 

Kürt sorununun çözümünde, otoriter ve baskıcı yaklaşımlar 
varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle ülkede ve bölgede barış 
isteğimiz ısrarla savunmamız gereken yaşamsal bir taleptir.

Bir başka endişemiz ise dünyanın sürüklendiği ekolojik 
krizdir. Yaşamsal kaynaklarımız kapitalizmin doymak bilmez 
kâr hırsıyla hızla tükenmekte ve böylelikle insanlık kendi 
sonunu da hazırlamaktadır. 

Sayısı giderek artan doğal felaketlerin, artan kıtlığın 
gölgesinde, dünya bir nükleer faciayı daha yaşamaktadır. 
Buna karşın ülkemizde su kaynaklarının ticarileştirilmesi ve 
nükleer enerjinin sorgusuz sualsiz kabul edilmesi hepimizi 
derinden kaygılandırmaktadır.

Değerli basın emekçileri,

1 Mayıs 2011 kutlamalarında örgütlü güçlerin katılımının 
yanı sıra işsizlerin, emeklilerin, dar gelirlilerin, toplumsal 
dışlanmışların, gençlerin, kadınların en geniş katılımının 
sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

1 Milyon emekçinin, 1 Mayıs‘ta Taksim‘de olmasını 
hedefledik.             

1 Mayıs‘ta başta Taksim olmak üzere Türkiye‘nin her 
yanında              

1 Mayıs‘ın kitlesel olarak kutlanması için gereken tüm çabayı 
göstereceğiz.  

Bu ses Türkiye‘nin aydınlık geleceğinin sesi olacaktır! 

Bu ses işsizliğe, açlığa, yoksulluğa en güçlü cevap olacaktır!

Bu ses eşitliğin, özgürlüğün, barışın sesi olacaktır!

Bu ses baskıya direnenlerin, teslim olmayanların haykırışı 
olacaktır!

Bu ses ülkemizde ve Ortadoğu‘da emperyalist saldırganlığa 
karşı haykırış olacaktır.

Bu ses kapitalist sistemin yarattığı ekolojik tahribata, açlığa, 
yoksulluğa, işsizliğe karşı emeğin haykırışı olacaktır.

Biz 1 Mayıs bileşenleri olarak tüm halkımızı bu haykırışa yanıt 
vermeye ve alanlara çıkmaya çağırıyoruz. 

1 Mayıs‘ ta  1 milyon yürek i le  Taksim 1 Mayıs 
Meydanı‘ndayız!

YAŞASIN 1 MAYIS!

YAŞASIN BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA 
GÜNÜ!

1 MAYIS’TA TAKSİM’DEYİZ!
TMMOB’nin de aralarında yer aldığı emek-meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütlerinin oluşturduğu 1 Mayıs 
bileşenleri, 14 Nisan 2011 Perşembe günü Taksim Gezi Parkı’nda bir basın açıklaması yaptı. Açıklama DİSK Genel 
Sekreteri Tayfun Görgün tarafından okundu.
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Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, meslek sahipleri, 
emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, gençleri olarak, 
tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs alanlarında, 
emeğin bayramındayız.
Barış için, özgürlük için, demokrasi için, saygın bir iş 
için, savaşsız bir dünyada sömürüsüz, baskısız, insan 
onuruna yaraşır bir yaşam için birlikteyiz. Sosyal adalet, 
eşitlik, bağımsızlık ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 
2011‘de, başta Taksim olmak üzere tüm alanlarda, omuz 
omuzayız.
1 Mayıs 2011‘i güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın, 
taşeronlaşmanın yaygınlaştırıldığı koşullarda karşılıyoruz. 
Emekçilerin yarısı kayıt dışında çalışıyor, sendikal 
örgütlenmenin önündeki engeller korunuyor ve örgütlenen 
işçiler işten atılıyor. İş kazası adı verilen iş cinayetleri 
durmak bilmiyor. Torba Yasa ile her alanda emekçilerin 
hak ve çıkarları geriye götürülmek isteniyor.
Biz sosyal adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi istiyoruz. 
Biz, özgürlükçü, eşitlikçi sivil demokratik bir anayasa ve 
yasalar için; inanç ve düşünce özgürlüğü için sesimizi 
yükseltiyor, özgürlükten, demokrasiden ve sosyal devletten 
vazgeçmeyeceğimizi bildiriyoruz.
1 MAYIS‘TA ALANLARDAN BİR KEZ DAHA 
HÜKÜMETE ve İŞVERENLERE SESLENİYORUZ;
İşsizliğin önlenmesini, kıdem tazminatı hakkımızın 
korunmasını, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma 
biçimlerinden vazgeçilmesini istiyoruz.

İşsizlik Sigortası Fonu‘nun amacı dışında kullanılmasına 
karşı çıkıyoruz.
Sağlık ve sigorta alanındaki mağduriyetlerimizin 
giderilmesini istiyoruz.
Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi 
adaletsizliğinin giderilmesini istiyoruz.
İş cinayetlerinin önlenmesini, iş sağlığı ve güvenliği 
önlemlerinin artırılmasını istiyoruz.
Taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonominin engellenmesini, 
özelleştirmelerin durdurulmasını istiyoruz.
Anti demokratik sendikal yasaların değiştirilmesini, 
toplu pazarlık ve örgütlenmenin önündeki engellerin 
kaldırılmasını istiyoruz.
Kürt sorununun demokratik ve barışçıl bir şekilde 
çözümünü; din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun 
tüm kesimlerine hakim kılınmasını istiyoruz.
Cezaevlerindeki yaşam koşullarının insan onuruna 
yakışır bir şekilde iyileştirilmesini, ağır hastaların tahliye 
edilmesini istiyoruz.
Doğal yaşamın korunmasını ve ekolojik çevrenin katline 
son verilmesini istiyoruz.
Kadına yönelik şiddetin engellenmesini, istihdamda kadın 
emeğine daha çok yer verilmesini istiyoruz.
Engellilerin toplumsal yaşama eşit bireyler olarak 
katılmasının sağlanmasını istiyoruz.
ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda güvenlik ve 
adaletin kuşkulara yer bırakmayacak şekilde sağlanmasını 
istiyoruz.
Biz, 1 Mayıs 1977‘nin aydınlatılmasını ve kaybettiklerimizin 
faillerinin bulunmasını, adalet önüne çıkarılmasını 
istiyoruz.
Biz, Arap halklarının demokrasi mücadelesini destekliyor, 
onlara yapılan tüm anti demokratik müdahaleleri 
kınıyoruz.
İşçiler, Kamu Emekçileri, Emekliler, İşsizler, Yoksullar, 
Kadınlar, Gençler,
EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK ve DEMOKRASİ İÇİN 
HAYDİ 1 MAYIS‘A!
1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA 
GÜNÜ TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN

TÜRK-İŞ • HAK-İŞ • DİSK • MEMUR-SEN • KESK 
• TMMOB • TTB • TEB

1 MAYIS EMEKÇİLERİN ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE 
VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN!

TMMOB’nin de aralarında olduğu emek-meslek örgütleri 1 Mayıs’ı başta Taksim olmak üzere tüm Türkiye’de alanlarda kutlamaya 
hazırlanıyor. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, MEMUR-SEN, KESK, TMMOB, TTB ve TEB konuya ilişkin olarak bir bildiri yayımladı.
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1 Mayıs Birlik, Mücadele, Dayanışma 
Günü tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı. 
İstanbul’da Taksim, Ankara’da Sıhhiye, 
İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nı dolduran 
on binler insan onuruna yakışır bir 
yaşam için, barış, özgürlük, demokrasi 
için tek yürek oldular. Türkiye’nin 
birçok kentinde düzenlenen 1 Mayıs 
etkinliklerinde TMMOB pankartı 
arkasında toplanan binlerce mühendis, 
mimar ve şehir plancısı yürüdü.

İstanbul‘da DİSK, KESK, TMMOB, 
TTB, MEMUR-SEN, TÜRK-İŞ, HAK-
İŞ ve TEB‘in ortak çağrısıyla düzenlenen 
miting için emek-meslek örgütleri, siyasi 
partiler, demokratik kitle örgütleri, sivil 
toplum kuruluşları sabah saatlerinden 
itibaren Şişli, Dolmabahçe, İnönü 
Stadı ve Şişhane‘de toplanarak 4 

koldan yürüyüşle Taksim Meydanı‘na 
çıktılar. Türkiye‘deki kanlı ve yasaklı 1 
Mayıs‘ların tarihçesinin anlatılmasıyla 
başlayan miting 1 Mayıs 1977‘de 
öldürülenlerin anısına saygı duruşuyla 

1 MAYIS’TA ALANLARDAYDIK

devam etti. Düzenleyici örgütler adına 
hazırlanan ortak metin direnişteki 
ve grevdeki emekçiler adına 3 işçi 
temsilcisi tarafından okundu. 

Ankara‘da da Tren Garı önünde 
toplanan on binlerce kişi “Yaşasın 1 
Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma” 
ana pankartı arkasında yürüyerek 
Sıhhiye Meydanı‘na ulaştı. Devrim ve 
demokrasi mücadelesinde yaşamını 
yitirenler anısına saygı duruşu ve 
1 Mayıs Marşı‘nın ardından tertip 
komitesi adına ortak metin okundu. 
Miting halaylarla, türkülerle coşkulu 
bir şekilde devam etti.

1 Mayıs İzmir‘de de büyük coşkuyla 
kutlandı. Gündoğdu Meydanı‘nda 
toplananlar güvencesiz, sendikasız 
ç a l ı ş m a y a ,  t a ş e r o n l a ş m a y a , 
özelleştirmelere karşı taleplerini dile 
getirdi. 
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1 MAYIS ORTAK METNİ
İşte yine Taksim‘deyiz. İşte yeniden 1 Mayıs Alanı‘nda, kol kola, 
omuz omuza, yürek yüreğe, din, dil, ırk ayırmaksızın bütün 
dünyanın işçilerinin, bütün ezilen halkların bu görkemli birlik 
ve mücadele gününde bir aradayız.

Hoş geldiniz, hoş geldik.

Emperyalizmin bütün dünyaya kendi istediği şekli vermek 
istediği, en küçük pürüzü bile yok etmek, dünyamızın her 
karışını kendi av alanına çevirmek istediği günlerdeyiz. Her 
köşede işçilerin, emekçilerin, yoksulların ayaklandığı ve 
dünyanın efendilerinin telaş içinde durumu kontrol etmeye 
çalıştığı zamanlardayız.

İşçi sınıfının bütün haklarının gasp edildiği, bütün mevzilerinin 
dağıtılmak istendiği günlerdeyiz. Tek bir örgütlü işçiye bile 
tahammül edemeyen, sendika adını duyduğunda tüyleri diken 
diken olan patronlara karşı dört bir yanda direnişlerin geliştiği 
zamanlardayız. 

İşçi sınıfının neredeyse yarısının en küçük bir güvence 
olmaksızın köle gibi çalıştırıldığı, hemen her gün madenlerden, 
inşaatlardan, tersanelerden yeni cinayet haberlerinin geldiği 
zamanlardayız. 

Eğitimden sağlığa kadar bütün alanlarda ticarileştirmenin 
tamamlandığı, hastanelerin şirkete, okulların dükkana 
dönüştürüldüğü, paranın imparatorluğunun bütün kamu 
alanlarına hakim kılındığı günlerdeyiz.  

Vahşi bir sınıfsal piramidin dibinde yıllardır KPSS-YGS gibi bin 
türlü sınavla geleceksizliğe, umutsuzluğa itilen gençlerimizin 
bütün düşlerinin, şifrelerle, bin bir türlü alavere dalavere ile 
çalındığı günlerdeyiz.

En küçük bir demokratik kıpırdanışın polis şiddetiyle ezilmek 
istendiği, en sıradan haklarını talep eden emekçilerin, kamu 
çalışanlarının hareketinin bastırıldığı günlerdeyiz.

Yıllardır inkar, imha ve asimilasyon politikalarıyla yok 
edilmek istenen başta Kürt halkı olmak üzere ezilen halkların 
hapishanesine çevrilen topraklarımızın bu durumunun, “açılım 
aldatmacasıyla” daha da derinleştirilmeye çalışıldığı günlerdeyiz. 
Düzenin kendi yasalarının bile ayaklar altına alınarak seçimlerin 
tamamen bir tiyatroya dönüştürüldüğü, seçim barajıyla 
engellenmeye çalışılan Kürt halkının temsilcilerinin en 
demokratik haklarının da çalınmak istendiği günlerdeyiz.

Kürt halkının anadilde eğitim başta olmak üzere bütün temel 
taleplerinin yok sayıldığı, askeri operasyonlarla dağların, siyasi 
soykırıma dönüşen tutuklamalarla kentlerin cehenneme 
çevrildiği, en barışçıl hak arama eylemleri olan çadırların bile 
polis şiddetiyle karşılandığı zamanlardayız.

“Demokratik Açılım”, “Alevi Açılımı”, “Alevi Çalıştayı”, 
“Roman Açılımı” gibi tamamen iki yüzlüce, halkı kandırmaya/
aldatmaya yönelik manevralarla, ezilen halkların düzene olan 

tepkilerinin hiçbir talepleri karşılanmaksızın susturulmaya, 
geçiştirilmeye çalışıldığı; Alevi-Sünni her inançtan halkımızın 
inançlarını özgürce yaşamasının önüne engellerin çıkarıldığı, 
göstermelik hamlelerle düzenle barıştırılmaya çalışıldığı 
günlerdeyiz.

Kadınların yaşamın her alanında baskıya, ayrımcılığa, cinsel 
sömürüye ve şiddete uğradığı, namus, aile meselesi, gelenek, 
töre adları altında yasalardan destek alan bir kadın katliamının 
yaşandığı günlerdeyiz.

Cezaevlerinin yine tıklım tıklım devrimcilerle dolduğu, 
halkın evlatlarının tecritle, işkenceyle çürütülmek istendiği, 
hasta tutsakların düpedüz ölüm cezasına mahkûm edildiği 
günlerdeyiz; bütün bu zulmü yapanların 19 Aralık‘ta canlarımızı 
nasıl planlı ve soğukkanlı biçimde katlettiklerinin açığa çıktığı 
zamanlardayız.

Hoş geldiniz, hoş geldik.

Kolay olmadı. Tarihin ve işçi sınıfının belleği var; kolay 
gelmedik buraya. Acılı ve kanlı günlerden geçerek geldik. 
Şimdilerde sanki emekçilere lütfetmiş gibi “1 Mayıs‘ı biz 
verdik” diye öğünen ve emekçileri nankörlükle suçlayan 
hükümet düpedüz sahtekârlık yapıyor. Biz buraya sokak 
sokak dövüşerek, bu alanın her santimini alınterimizle ve 
kanımızla hak ederek geldik. Bayraklarımız kırmızıysa eğer, 
bu meydan için verdiğimiz şehitlerin kanındandır; başımız 
dikse eğer, bizden önce geçenlerin, dövüşenlerin ve düşenlerin 
azmindendir; yumruklarımız yüksekteyse eğer, tutsaklarımızın 
ve hastalarımızın da öfkesini haykırdığımızdandır. 

Hoş geldiniz, hoş geldik.

Tersanelerde yitirdiklerimiz, maden ocaklarının karanlığına 
gömülen kardeşlerimiz, bombalarla gövdeleri parçalanan 
bebelerimiz, hepiniz hoş geldiniz, hoş geldik. Hepimiz 
buradaysak, hepiniz buradasınız demektir; hoş geldiniz, hoş 
geldik. 

1977‘den bu yana omuz omuza yürek yüreğe yürüttüğümüz bu 
büyük kavgaya emeği geçen herkesin ve bütün şehitlerimizin 
önünde saygıyla eğiliyoruz

Bugün, buradan yeni bir tarihe, aydınlık bir geleceğe 
yürüyoruz.

Meydanların gerçekten kızıl meydan, bayraklarımızın gerçekten 
devrim ateşlerine dönüşeceği günlere yürüyoruz.

Bu büyük kervan artık geri döndürülemez.

Küçük şeylerle yetineceğimiz günler çoktan geride kaldı.

Yolumuz açıktır.

Biz o yolu kendi ellerimizle açacağız!

Yaşasın 1 Mayıs!
Biji Yek Gulan!
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AKP, sermaye yanlısı ekonomik politikaları 
ve kendi ideolojisini topluma dayatması 
doğrultusundaki iki yönlü saldırısını 
artırarak sürdürmekte; ‘ileri demokrasi‘ 
masallarıyla tüm temel hak ve özgürlükleri 
ayaklar altına alarak kendi derin devletini 
yaratmaya çalışmaktadır. 

Anayasa  re ferandumu yapı l ı rken, 
AKP‘nin istediği değişimlerin 12 Eylül 
Anayasasından bir farkının olmadığını, 
yeni bir vesayet sistemi oluşturulacağını ve 
yeni hak kayıplarına zemin hazırlandığını 
söylemiştik. Ve aradan uzun bir süre 
geçmeden görülüyor ki; AKP darbe 
dönemlerini aratmayan yöntemlerle 
emekçilere, gençlere, gazetecilere yönelik 
saldırılarında ve muhalefeti bastırmaya, 
sindirmeye yönelik baskı politikalarında 
hız kesmemiştir. 

İnsanların kendini savunma hakkının 
dahi elinden alındığı, daha yargılama 
gerçekleşmeden medya kanallarında suçlu 
ilan edildiği, sınır tanımaz bir hukuksuzluğun 
hüküm sürdüğü, adeta kimsenin nefes 
alamadığı, yeni bir otoriter yönetimin 
oluşturulduğu bir sürece giriyoruz. 

İleri demokrasi düzenine geçildiği 
söy lenen re ferandumun hemen 
ardından;

- Üniversitelerde söz ve karar hakkını, 
bilimsel, parasız ve anadilinde eğitimi 
savunan öğrenciler polis şiddeti ve 
iktidarın tehditleri ile sindirilmeye 
çalışıldı. 

- Sermayenin istemleri doğrultusunda 
kabul edilen ‘Torba Yasa‘ ile emekçilerin 
haklarına yönelik yeni saldırılar 
gerçekleştirildi; buna direnen emekçilerin 
önlerine barikatlar kuruldu. 

- Kürt sorununda bir tasfiye operasyonuna 
dönüştürülen ‘demokratik açılım‘ 
sürecinin sonucunda yeni bir çatışma 
ve savaşın eşiğine gelindi. 

- Düşüncelerini açıklayan, AKP‘nin 
düzenini ve cemaati eleştiren gazeteciler 
‘terör örgütü‘ üyeliğinden gözaltına 
alınarak tutuklandı.

AKP, kendi medyasını, polisini, yargısını 
yaratarak herkesi dinleyen ve izleyen 
büyük bir gözaltı düzeni, kendisine biat 
eden bir toplum yaratmaya çalışıyor. AKP 

politikalarına karşı çıkan herkes şimdi 
sıranın ne zaman kendisine geleceğini 
düşünüyor. 

Evet, sözün bittiği yerdeyiz. 
Şimdi ya ses çıkararak demokrasi ve 
özgürlüklerimizi savunacağız ya da 
sıranın kendimize gelmesini bekleyerek 
suskunluk içinde boğulacağız. 
Her geçen gün büyüyen bu karanlığa ve 
baskılara karşı özgür, laik, demokratik ve 
bağımsız bir Türkiye için şimdi susmanın 
değil ses çıkarmanın zamanıdır. Şimdi 
birlikte ses çıkarmanın zamanıdır.
Emek-meslek örgütlerine, demokrasi 
güçlerine, “insandan, emekten ve 
özgürlüklerden” yanayım diyen siyasal 
partilere, “Susmayacağız” diyen herkese 
çağrımızdır:
İstanbul‘da, Ankara‘da ve İzmir‘de 18 
Mart 2011 Cuma günü saat 12.30‘da 
eş zamanlı olarak, birlikte yapacağımız 
kitlesel basın açıklamamıza katılarak 
sesimizi birleştirelim, büyütelim.
H e p  b i r l i k t e  h a y k ı r a l ı m : 
SUSMAYACAĞIZ! DİRENECEĞİZ!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: 
SUSMAYACAĞIZ!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, AKP’nin baskı politikalarına karşı “Özgür, laik, demokratik ve bağımsız bir Türkiye için şimdi 
susmanın değil ses çıkarmanın zamanıdır” diyerek, 18 Mart Cuma günü saat 12.30’da İstanbul, Ankara ve İzmir’de eşzamanlı 
kitlesel basın açıklamaları yapma kararı aldı. Dört Örgüt, 15 Mart 2011 tarihinde  emek-meslek örgütlerine, demokrasi güçlerine, 
“insandan, emekten ve özgürlüklerden” yanayım diyen siyasal partilere, “Susmayacağız” diyen herkese eyleme katılım çağrısı yaptı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 18 Mart 
2011’de üç büyük kentte alanlara çıktı. Ankara, 
İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen eylemlere 
yüzlerce kişi katıldı. 

Ankara’da Kolej kavşağında toplanan eylemciler 
Sakarya Caddesi’ne yürürken, İstanbul’daki 
basın açıklaması Taksim tramvay durağında 
gerçekleştirildi. İzmir’de de Konak YKM önünde 
toplanılarak Eski Sümerbank önüne yüründü.

Basın açıklaması metni Ankara`da TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
İzmir`de TMMOB İKK Sekreteri Ferdan Çiftçi, 
İstanbul`da KESK Genel Başkanı Döndü Taka 
Çınar tarafından okundu. 

• basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları
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SUSMAYACAĞIZ!

Gün o gün değil derlenip dürülmesin 
bayraklar,

Duyduğunuz çakalların ulumasıdır,

Safları sıklaştırın çocuklar...

AKP, sermaye yanlısı politikalarına 
dayalı saldırıları ile birlikte gündelik 
hayatın muhafazakârlaşması temelindeki 
baskılarını arttırarak sürdürüyor. 

Referandum ile birlikte darbelerle 
hesaplaşarak ‘ i ler i  demokrasiye‘ 
geçileceğini söyleyen AKP, darbe 
dönemlerine özgü yöntemlerle baskıcı-
otoriter bir rejim inşa ediyor. Referandum 
sonrasında yargıya yönelik müdahalelerle 
‘AKP ‘nin  yarg ı s ı ‘  o luş turu larak 
‘hukukun üstünlüğü‘ yerine sınırsız bir 
hukuksuzluğun hüküm sürdüğü polis 
devleti yöntemleri devreye sokuldu. 

AKP, emekçi lere yönel ik ‘Torba 
Yasa‘ saldırısı ile emperyalist sömürü 
politikalarının yarattığı işsizlik ve 
güvencesizliği yaygınlaştırdı. ‘Torba 
Yasa‘ya karşı çıkan emekçiler ise polis 
barikatı, cop ve gazla durdurulmaya 
çalışıldı. 

Tayyip Erdoğan, Mısır halkının yoksulluk 
ve işsizliğe karşı isyanı karşısında 
Mübarek‘e ‘halkın taleplerini dikkate 
al‘ diye seslenirken, ülkemiz sokaklarında 
polis gazından göz gözü görmüyordu. 
Türkiye‘de ‘ileri demokrasi‘ adı altında 
otoriter bir rejim kurulurken emekçilerin 
tarihe düştüğü ‘Sonun Mübarek Olsun‘ 
sözü unutulmamalıdır. 

Anayasa referandumu yapılırken, 
AKP‘nin istediği değişimlerin 12 Eylül 
Anayasa‘sından bir farkının olmadığını, 
yeni bir vesayet sistemi oluşturulacağını ve 
yeni hak kayıplarına zemin hazırlandığını 
hep söyledik. Ve aradan uzun bir süre 
geçmeden görülüyor ki; AKP darbe 
dönemlerini aratmayan yöntemlerle, her 
dönem baskı altında olan yurtseverlere, 
devrimcilere, emekçilere, gençlere, 
gazetecilere yönelik saldırılarında ve 
muhalefeti bastırmaya, sindirmeye 
yönelik baskı politikalarında hızını 
arttırdı. 

İnsanların kendini savunma hakkının 
dahi elinden alındığı, daha yargılama 
gerçekleşmeden medya kanallarında 
suçlu ilan edildiği, sınır tanımaz bir 
hukuksuzluğun hüküm sürdüğü, adeta 

kimsenin nefes alamadığı, yeni bir 
otoriter yönetimin oluşturulduğu bir 
sürece giriyoruz. 

Üniversitelerde söz ve karar hakkı, 
kamusal, parasız, bilimsel, demokratik 
ve ana dilinde eğitim için mücadele 
eden gençlerin talepleri polis baskısıyla, 
gözaltılarla,  tutuklamalarla ve iktidarın 
provokasyonları i le susturulmaya 
çalışıldı. İktidarın iliştirilmiş yazarları 
gençleri ‘terörist‘ ilan ederek hedef haline 
getirmeye çalışmakta. 

Sisteme muhalif olan ve halktan yana 
yayın yapan devrimci, yurtsever ve 
sosyalist basın helikopterli baskınlarla, 
cezalarla susturulmaya çalışılırken, 
şimdi de AKP‘nin düzenini ve cemaati 
eleştiren gazeteciler, ‘terörist‘ ilan edilerek 
gözaltına alınmaktadır. AKP‘ye karşı 
olan herkesi ‘Ergenekoncu‘ ilan ederek, 
aslında gerçek ‘Ergenekon‘u aklamaya, 
ilgisi olmayanları da itibarsızlaştırmaya 
çalışan bu yaklaşım artık ifade ve düşünce 
özgürlüğünü hedef almaktadır.

Siyasi tutsakların bulunduğu tüm 
cezaevlerinde tecriti en katı bir şekilde 
uygulayan AKP iktidarı kendi yayınladığı 
genelgeleri dahi uygulamamaktadır. Hasta 
tutuklu ve hükümlülerin tedavilerini 
engelleyerek ölümlerine seyirci kalarak 
intikam almaktadır.

Kürt sorununda ‘demokratik açılım‘ bir 
tasfiye operasyonuna dönüştürülerek 
yeni çatışma ve savaş zeminini ortaya 
çıkardı. Barışçıl ve demokratik çözüm 
için oluşturulan umudun, milliyetçi 
histeriyle boğulması bir arada yaşam 
zeminlerini tahrip etmektedir.  

On binlerce Alevi yurttaşın bir araya 
gelip seslendirdiği ‘eşit yurttaşlık‘ 
taleplerine kulaklarını tıkayan AKP,  
Alevisiz ‘Alevi Çalıştayları‘ ile Aleviliği 
kendi fikri sınırlarının içerisine çekmeye 
çalışmaktadır.

Sözün bittiği yerdeyiz. 

AKP‘nin ülkemizi nasıl bir karanlığa 
doğru sürüklediği alenen ortadadır. 
Aydınlık bir gelecek, eşit, özgür, bağımsız 
ve demokratik Türkiye için bu baskıcı-
karanlık düzene karşı direnmekten başka 
bir çare, başka bir umut yoktur.  AKP‘nin 
yaratmak istediği korku imparatorluğuna 
karşı direnmekten başka bir yol yoktur.

AKP‘nin karanlığına ve sömürü 
düzenine karşı bugün eşitlik ve özgürlük 

için yürüyoruz. Bu yürüyüş sesimizi 
birleştirmeye, çok ses tek yürek direnmeye 
bir çağrıdır. 

Sağlık emekçilerinin özelleştirmelere ve 
güvencesizliğe karşı sesiyle, 21 Mart‘ta 
halkların barış ve kardeşlik bayramında 
yükselecek sesini 1 Mayıs‘ta alanlara 
taşımak için yürüyoruz. 

“Baskılara karşı özgürlüğü, sömürüye 
karşı insanca yaşamı” savunanları, 

“Emperyalizme karşı bağımsızlık” 
isteyenleri;

“Derelerimiz özgür aksın” diyenleri, 

Toprağına, havasına, suyuna madenlerine 
sahip çıkanları, 

Adına “Kentsel dönüşüm projesi” 
denilen; ama aslı rantsal dönüşüm projesi 
ile evlerinin yıkılmasına karşı mücadele 
edenleri,

“Üniversiteler bizimdir” diyenleri, 

“ K a l e m i m  o n u r u m d u r ”  d i y e n 
gazetecileri,

“Kadın cinayetlerine son, cinsiyet 
ayrımcılığına son” diyerek 8 Mart‘ta 
alanlarda olanları, 

Kürt sorununda “yaşasın halkların 
kardeşliği, barış içinde bir arada yaşamak 
istiyoruz” diyenleri, 

“Eşit yurttaşlık hakkı” isteyen Alevileri, 

F tipi cezaevlerinde ve tüm cezaevlerinde 
en temel insan haklarından mahrum 
o la rak  ağ ı r  tec r i t  koşu l la r ında 
yaşamak zorunda bırakılan tutuklu ve 
hükümlüleri, 

21 Mart‘ta Newroz‘u kutlayacakları, 

“Emek en yüce değerdir” diyenleri, 

1 Mayıs‘ta başta Taksim olmak üzere 
ülkenin tüm alanlarında emeğin bayrağını 
yükseltecekleri, 

Sevgiyle, dostlukla selamlıyoruz.

İtirazımız var diyenleri, 

Susmayacağız, direneceğiz diyenleri

Sevgiyle, dostlukla selamlıyoruz.

Şimdi sesimizi birleştirme zamanıdır. 

Şimdi sesimizi büyütme zamanıdır. 

Şimdi ‘Kurtuluş Yok Tek Başına Ya 
Hep Beraber Ya Hiç Birimiz‘ deme 
zamanıdır. 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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Ergenekon soruşturması kapsamında gazetecilerin 
göz altına alınması çeşitli gazetecilik örgütleri 
tarafından Ankara ve İstanbul`da protesto edildi. 
Ankara`da Türkiye Gazeteciler Sendikası`nın 
çağrısıyla Kızılay`da gerçekleştirilen eyleme 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Yönetim Kurulu Üyesi H. Gürel Demirel 
ve TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç 
de katıldı.

TMMOB`DEN 

GAZETECİLERİN EYLEMİNE DESTEK

Alevi Bektaşi Federasyonu “Haklı Taleplerini Almak İçin” 6 
Mart‘ta İzmir‘de Gündoğan Meydanı‘nda olacak.  

TMMOB,

“Eşit yurttaşlık hakkı” isteyen,

“Demokratik, eşitlikçi, çoğulcu, özgürlükçü yeni bir anayasa” 
isteyen,

“Laik, demokratik, bilimsel eğitim” isteyen, 

“Zorunlu din dersi kaldırılsın” diyen,

“Irkçı, gerici eğitime hayır” diyen,

TMMOB 6 MART‘TA 

ALEVİLERLE BİRLİKTE İZMİR‘DE OLACAK

“Halkların kardeşliği, emeğin özgürlüğü, inançların eşitliği” 
diyen,

“Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım” diyen 

Alevilerin yanındadır.

TMMOB bu ülkenin Alevilerini 6 Mart‘ta İzmir‘de yalnız 
bırakmayacaktır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
6 Mart 2011

TMMOB’DEN ALEVİ MİTİNGİNE 
DESTEK

Alevi Bektaşi Federasyonu tarafından “Demokratik Anayasa 
ve Eşit Yurttaşlık Hakkı İçin” sloganıyla 6 Mart 2011 
tarihinde İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitinge 
TMMOB de üyeleriyle destek verdi. Mitinge, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB İzmir 
İKK Sekreteri Ferdan Çiftçi ve TMMOB’ye bağlı odaların 
İzmir birimlerinden mühendis, mimar ve şehir plancıları 
katıldı.
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Bu yıl, kadın haklarının kazanılmasında 
verilen mücadelenin simgeleştiği 8 
Mart‘ın “Dünya Kadınlar Günü” ilan 
edilişinin 101. yılı.

Anayasa‘daki “Herkes, dil, ırk, renk, 
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, 
din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” 
ifadesine karşın, aile yaşamı, çalışma 
hayatı ve yaşamın tüm alanlarında 
kadının konumuna bakıldığında 
koşulların hiç de eşitlikçi olmadığı 
görülmektedir.  

Anayasa, yasalar ve uluslararası 
sözleşmelerle güvence altına alınmış 
olsa da, tek başına yasal düzenlemelerin 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata 
geçirilmesinde yeterli olmadığı açıktır.

Bugün üniversitelere öğrenci alınırken 
kadın-erkek ayrımı olmamasına rağmen, 
sıra iş hayatına geldiğinde kamu 
kurumları başta olmak üzere personel 
alım ilanlarına da yansıyan cinsiyet 
ayrımcılığı oldukça düşündürücüdür.

Bugün  ha la ,  k ı z  çocuk la r ın ın 
okutulmamasına, kadın cinayetlerinin 
devam etmesine, iş yaşamında kadın 
istihdamının engellenmesine olanak 
sağlayan her türlü düşünce ve yapı, 
artan gerici politikalarla birlikte ülkenin 
her noktasına yayılarak kuşatmaya 
devam etmektedir. 

Bu ülkenin hemen her yerinde her yaş, 
meslek ve statüden erkekler hemen her 
yaş, meslek ve statüden kadınlara fiziksel, 
psikolojik, cinsel, ekonomik ve duygusal 
şiddet uygulamakta ve bu uygulama 
her yıl katlanarak büyümektedir. Bu 
ülkede hemen her gün kadınlar, ısrarla 
sürdürülen politikasızlığın, bakar 
körlüğün cesaretlendirdiği eşleri, eski 
eşleri, babaları, kardeşleri tarafından 
sokak ortasında hunharca öldürülmekte; 
devlet tarafından korun(a)mamaktadır. 
Korumakla,  bakmakla yükümlü 
olanların istismar ettiği kız çocukları 
suçlanabilmektedir. 

Yaşamın tüm alanlarında, insanlık 
onuru ve değerlerinin gerektirdiği hak, 
fırsat ve sorumluluklar açısından, iki 
cins arasındaki eşitliğin tanınması ve 
gerçekleştirilmesi için daha kaç yüzyıl 
gereklidir acaba?

Bugün kadınlar alanlarda, kurultaylarda, 
panellerde haklarını anlatmaya ve 
aramaya çalışırken hala adına köşe yazarı 
denilen kendini bilmez; “kadınların 
öpülerek kendine get i r i lmeler i 
gerektiğini” yazabilmektedir bu 
ülkede...

Bugün ülkemizde cinsiyet ayrımcılığı, 
aile içi ilişkilerden başlayarak toplumsal 
hayat içerisinde her düzeyde yaşanmaya 
devam ediyor. İş yaşamında, sosyal 
yaşamda, aile içi yaşamda kadının 
kadın olmasından kaynaklı sorunlar, 
tarihsel, kültürel, dinsel faktörler 
nedeniyle görmezden geliniyor, kadın 
sorunu indirgemeci bir mantıkla ele 
alınarak “sığ” politikada malzeme olarak 
kullanılıyor.

Kadınları kuşatan ve sorunlarını 
ağırlaştıran bu koşulları ortadan 
kaldırmak için mücadeleyi sürdürmek 
bugün çok daha önemlidir. 

Biz biliyoruz: Kadına yönelik ayrımcılık, 
sömürü ve şiddet; eşitsizliğin, sınırsız 
tüketimin, sömürünün, yoksulluğun 
sistemleştirildiği kapitalizmin doğal 

sonuçlarından sadece birisidir. Egemen 
sınıfın çıkarlarına hizmet eden cinsiyet 
ayrımcılığı çözülmeden özgür ve eşit bir 
toplum yaratılması mümkün değildir.

Evet, bütün bunlara rağmen “Dünya 
Kadınlar Günü” kutlu olsun.

Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada 
sırf kadın olduğu için sömürülen; 
emeğin ve alın terinin damla damla 
süzüldüğü, şantiyelerdeki, mutfaktaki, 
ofisteki, hastanedeki, tarlalardaki, 
f abr ika lardak i  kad ın  i şç i l e r in , 
anneler imiz in,  kardeşler imiz in, 
kadınlarımızın günüdür.

Bu gün, kadınlığını, onuru, şefkati ve 
emeğiyle yüceltmiş; yoz inançların, 
düşüncelerin ve hoyrat ellerin altında 
yaşama direnmiş ve direnmekte olan 
kadınlarımızın günüdür.

B u  g ü n ,  k ü f l ü  b i l i n ç l e r i n 
hapsedemeyeceği ve toza bulanmış 
zihinlerin düşleyemeyeceği, kadın 
doğmuş olmanın meziyet sayıldığı bir 
yaşam sevincini simgeler. 

Bu gün bahardır! 

Bu gün, kadını hiçleştiren, kendi 
namussuzluklarını, iffetsizliklerini 
örtmek için kadın bedenini namusun, 
iffetin ve ahlakın simgesi haline 
getiren her tür ideolojiye, zihniyete ve 
geleneklere karşı duruşun bir an‘ıdır. 

Bu gün, bir kez daha, mühendis mimar 
şehir plancısı kadınların, mutfaktan 
ofise, tarladan şantiyeye, madenden 
hastaneye, atölyeden fabrikaya yaşamın 
her yerinde emeğini veren ve alın terini 
akıtan kadınların sesi olduğu gündür. 

Bugün yaşamın her alanında olan; 
üreten, geliştiren, büyüten kadınların 
birlik, mücadele, dayanışma günüdür.

Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
8 Mart 2011

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN
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Sayın Bakan, 3.3.2011 tarihinde yapmış olduğu basın 
toplantısında, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin Bakanlık 
çalışmalarını kendinden menkul bir biçimde anlatmıştır. 
Çalışmaları da kendi tarihinden başlatmıştır.

AKP‘nin kurucularının muhalefetteyken destekledikleri ve 
iktidar olduklarında da dönemin çalışma hayatında “devrim” 
olarak nitelendirdikleri 4857 sayılı İş Yasası AKP iktidarının 
ilk döneminde kabul edilen Yasa‘dır. 2003 yılında kabul 
edilen Yasa 9 yıldan bu yana yürürlükte olmasına karşın, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği alanı Yasa‘nın kabul ediliş gerekçesine 
uygun olarak hala düzenlenmemiştir. Yasa‘nın işçi sağlığı ve 
iş güvenliği bölümü torba yasalarla değiştirilerek amacı da 
deforme edilmiştir. En büyük deformasyon da Sayın Bakan‘ın 
döneminde olmuştur.

Sayın Bakan, 9 yıldan bu yana iktidarda değillermiş gibi, kamu 
yönetimi geleneğini eleştirerek, geleneğin günlük sorunlarla 
uğraştığını, kendilerinin iki yıldan bu yana tek tek işletmeleri 
denetleme eğilimini değiştirmeye, önleyici tedbirler almaya 
çalıştıklarını ifade etmektedir. Bakan, “2004 yılından bu yana 
iş güvenliği uzmanı yetiştirmek amacıyla yapılan eğitimler 
sonucunda verilen belgelerin de meslek odalarının açmış 
olduğu davalar nedeniyle iptal edildiğini, 1777 kişiye belge 
verdiklerini, bu belgelerden 220 belgenin iş yeri hekimlerine 
verildiği, bu belgeler iptal edilmez ise bu kişilerin iş güvenliği 
uzmanı olacağını, özel sektöre eğitim yapma fırsatı vererek 
bu sorunun üstesinden geleceklerini fark ettiklerini, üç 
üniversiteyle konuyla ilgili çalışma başlattıklarını, eğitim 
verecek 28 işletme oluşturulduğunu, 57 tane ortak iş sağlığı 
ve güvenliği birimi kurulduğunu, 704 eğitici yetiştirildiğini, şu 
anda 16.000 civarında iş güvenliği uzmanına ihtiyaç olduğunu, 
iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda süratle uzman yetiştirmek, 
bu konuda hizmet üreten sektör yaratmak ve sektörle tüm 
ülkede iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini başarmak zorunda 
olduklarını” söylemektedir.

Özetle sunmaya çalıştığımız anlatımlardan bizim çıkardığımız 
sonuç; sosyal hukuk devletinde kamu geleneği adına ne varsa 
hızla tasfiye edileceğidir.

Kamu hukuku alanı olan işçi sağlığı ve iş güvenliği alanına 
ilişkin, (tarafımızca küçük işletmeler için önerilmiş) “ortak iş 
sağlığı ve güvenliği birimlerinin” ticari sektör haline getirilip 
işyerlerini devlet adına denetlemesi ve özel eğitim kurumlarının 

KORKARIZ SAYIN BAKAN TARİHE “DÖNEMİNDE EN ÇOK İŞ CİNAYETİ 
VE MESLEK HASTALIĞI YAŞANAN BAKAN” OLARAK GEÇECEK!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Soğancı ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Eriş Bilaloğlu, 7 Mart 2011 
tarihinde TMMOB’de bir basın toplantısı düzenleyerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanındaki uygulamaların TMMOB ve TTB tarafından açılan davalar nedeniyle engellediği yönündeki iddialarına yanıt verdi.
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belgeledikleri meslek mensuplarının “ortak iş sağlığı ve güvenliği 
birimleri” tarafından işyerlerine kiralık işçi olarak verilmeleri 
çözüm olarak sunulmaktadır. Bakanın çözümü ve alana bakışı 
budur. 

TMMOB ve TTB işçi sağlığı ve iş güvenliği alanının 
piyasalaştırılamayacağını, meslek mensuplarının ise kiralık işçi 
konumuna getirilemeyeceğini başından bu yana savunmuştur 
ve savunmaya devam edecektir. 

Sayın Bakan, meslek örgütlerimizi “bakanlık düzenlemelerini 
yargıya taşıdığımız” için işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında engel 
olarak görmektedir. Yargı tarafından hukuka ve kamu yararına 
aykırılığı tespit edilmiş ve bu nedenle iptal edilmiş yönetmelikleri 
savunmak ve dava açanları suçlamak, demokratik hukuk 
devletinde örneğine rastlanacak bir durum değildir. Hukuka 
aykırı düzenleme yapanlar değil de; dava açanları suçlamak, olsa 
olsa kamuya ticari sektör olarak bakanlara özgü bir durumdur. 
Oysa hukuk devletinde öncelikle yönetenler hukuka uymak ve 
yargı kararlarını yerine getirmekle yükümlüdür. Ülkemizde ise, 
yargının iptal ettiği her düzenleme ve işlemi, “hukuka” değil 
“yasaya” uydurmak için bir günde yasalar ve yönetmelikler 
değişmektedir. Bu durum ürkütücüdür, korkutucudur ve hukuk 
güvenliğini ortadan kaldırmaktadır. 

Ülkemizin en ciddi sorunlarından biri olan işçi sağlığı ve iş 
güvenliği olgusu, iş cinayetleri ve meslek hastalıkları Bakanın 
ifade ettiği yöntemle çözüme kavuşturulacak bir sorun 
değildir. 
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Sayın Bakan anlamak zorundadır:

Kamu düzenini, iş güvenliğini ve işçi sağlığını ilgilendiren bu 
konunun kamusal hizmet anlayışı ile ele alınmadığı müddetçe 
çözümü olanaklı değildir. Her şeyden önce bireye, ailesine, 
toplumsal işgücü kaybına, işletmeye ve ülke ekonomisine ağır 
fatura çıkaran bu konu piyasalaştırılamaz. Piyasalaştırılırken 
dahi hukuksuzluğun sınırları bu kadar genişletilemez ve gerçeğe 
aykırı gerekçe üretilemez.  

İş cinayetlerinde Avrupa ve Dünya ölçeğinde en üst sıralarda 
bulunmamak için; işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında ne 
yapılması gerektiğini çok anlattık. 

Bir kez daha anlatalım:

Esnek ve kuralsız çalışmayı, işçileri başka işverenlere kiralamayı, 
taşeronlaştırmayı yasal hale getiren, fazla mesai ücretlerini, 
sendikal hak ve yetkileri budayan 4857 sayılı İş Yasası 
yerine bütün tarafların katılımı ile demokratik bir yasa 
çıkarılmalıdır. İş mevzuatı, ekseni “insan” olan çağdaş bir yapıya 
kavuşturulmalıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı” Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Barolar 
Birliği, sendikalar ve üniversitelerin görüşleri alınarak ve bu 
görüşler yansıtılarak yeniden düzenlenmelidir. İşçi sağlığı ve 
iş güvenliği ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler uluslararası 
sözleşme, standart ve normlar dikkate alarak yenilenmelidir.

50‘den daha az işçi çalıştırılan iş yerlerinde de İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurullarının kurulması yasalarla güvence altına 
alınmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri bütün iş 
yerlerini ve tüm çalışanları kapsamalı; sektör ve kurum farkı 
gözetmeksizin tüm işyerleri için geçerli olmalıdır. Kurulların 
eğitilmiş ve yetkilendirilmiş kişilerden oluşturulması sağlanmalı 
ve tarafların eşit sayıda temsil edildiği demokratik yapılar olarak 
düzenlenmeli, tavsiye değil yaptırım gücüne sahip kurullara 
dönüştürülmelidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin 
sunumu için belirli işçi sayısı aranmamalı; uygulamalar devlet 
memurları, kendi hesabına çalışanlar, tarım kesimi gibi yaptığı iş 
ve çevresinden etkilenen tüm çalışma hayatını kapsamalıdır. 

“İş Güvenliği Mühendisliği” kavramı, TMMOB‘nin belirlediği 
şekilde tanımlanmalı, 50‘den fazla işçi çalıştıran sanayi 
işletmelerinde “tam zamanlı” iş güvenliği mühendisi çalıştırılması 
zorunlu hale getirilmelidir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin kamusal bir hizmet 
olarak algılanması sağlanmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunda çalışma koşulları arasındaki nedensel ilişkileri 
araştırmak ve bilimsel araştırma yapacak kurumlar oluşturulmalı, 
eğitim kurumları bu konuda özendirilmelidir. Eğitim ve öğretim 

müfredatı, orta öğrenimden başlanarak işçi sağlığı ve iş 
güvenliği konusunu da içerecek şekilde yeniden düzenlenmeli, 
bütün okullarda işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi yapılmalı, 
üniversitelerin ilgili fakültelerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği 
kürsüleri kurulmalıdır. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimine önem verilmeli, eğitim 
almamış çalışana işbaşı yaptırılmamalıdır. Eğitimler, ilgili meslek 
örgütleri tarafından verilmeli, bu eğitimler özerk olmalıdır. 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri, işyeri mekânı, teknoloji, 
üretimde kullanılan hammadde, üretilen ürün, ergonomi, 
çalışanların sağlığının korunması v.b. konular proje aşamasında 
planlanmalıdır. Üretim sürecinde kullanılan ekipmanlar ve 
kişisel koruyucular, ilgili standart ve mevzuata uygun olarak 
üretilmelidir. Bu konuda zorunlu standartlar oluşturulmalı; 
üretim, satış ve kullanım sırasında mutlaka denetim yapılmalıdır. 
Standart dışı malzemelerin piyasaya girişi ve sunumu engellenmeli 
ve bu konuda bir denetim ağı oluşturulmalıdır. 

Meslek hastalıklarına ilişkin çalışmalar geliştirilmeli, meslek 
hastalıkları hastaneleri işlevine uygun olarak yapılandırılmalı 
ve yaygınlaştırılmalıdır. Bugün meslek hastalıklarının tanınması 
ve önlenmesi sadece proje bazlı çalışmalarla sağlanmaya 
çalışılmaktadır. Öncelikle meslek hastalığı tanısının konması 
mevzuatı sadeleştirilmeli ve başta meslek hastalıkları hastaneleri, 
üniversite hastaneleri ve her ilde en az bir tane olmak üzere 
eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından meslek hastalığı tanısı 
konması sağlanmalıdır. Silikozis örneğinden ders çıkarılmalı, 
meslek hastalıklarının önlenmesine ilişkin kamusal eylem planı 
bir an önce uygulamaya geçirilmelidir. İş kazası araştırmaları 
gerçekçi ve güvenilir olmalıdır. İşyerlerinde kaza ve meslek 
hastalıklarına ait bilgiler bir veri tabanında toplanmalı, bu 
bilgilerden ölçme ve değerlendirme amaçlı yararlanılmalıdır. 

Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenmeli, kayıt dışı ekonomi 
kayıt altına alınmalıdır. Ucuz iş gücü olarak görülen kadın işçilik 
üzerindeki tüm olumsuz uygulamalar ve ürkütücü boyutlara 
ulaşan çocuk emeği sömürüsü ortadan kaldırılmalıdır. 

Biz, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için 
işyerlerinde “önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği” anlayışı 
yerleştirilmelidir diyoruz. 

TMMOB ve TTB, dün olduğu gibi bugün de, yarın da işçi sağlığı 
ve iş güvenliği alanının ticarileştirilmesine, piyasalaştırılmasına, 
taşeronlaştırılmasına, niteliksizleştirilmesine; hizmet verecek 
hekim, mühendis, hemşire ve diğerlerinin dışlanmasına, 
mesleki bağımsızlığımızın yok edilmesine karşı her türlü girişimi 
yapacaktır. 

Çünkü biz “önce insan” diyoruz ve samimiyetle “iş cinayetlerinde 
ölenlerin, sakatlananların, meslek hastalıklarına yakalananların 
anaları ağlamasın” istiyoruz.

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TTB Türk Tabipleri Birliği



18 birlik haberleri

On binlerce sağlık emekçisi, 14 Mart 
Tıp Bayramı`nın bir gün öncesinde 
Sağlık Bakanlığı`nın önündeki Sıhhiye 
Meydanı`nda AKP iktidarının sağlık 
alanındaki uygulamalarını protesto etti. 
Türk Tabipleri Birliği’nin düzenlediği 
“Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı ÇOK 
SES TEK YÜREK” mitingine TMMOB 
de destek verdi.

 Türkiye‘nin dört bir yanından Ankara‘ya 
gelen sağlık emekçileri saat 11.00‘den 
itibaren Tren Garı önünde toplanarak, 
“Sağlıkta özelleştirmeye karşı çok ses tek 
yürek” ana pankartının arkasında Sıhhiye 
Meydanı‘na doğru yürüyüşe geçti. “Sağlık 
haktır satılamaz”, “Sağlıklı ve güvenli 
çalışma ortamı istiyoruz” sloganları 
ve pankartlarıyla AKP Hükümetinin 

politikalarını eleştiren katılımcılara 
doktorların oluşturduğu bir perküsyon 
grubu da sahneden eşlik etti. 

Miting alanına ulaşıldığında aralarında 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı‘nın da bulunduğu 
siyasi parti, sendika ve örgüt temsilcileri 

katılımcıları selamladı. TTB Başkanı Eriş 
Bilaloğlu, SES Genel Başkanı Bedriye 
Yorgun ve Dev Sağlık-İş Genel Başkanı 
Arzu Çerkezoğlu‘nun konuşmalarıyla 
devam eden miting Ezginin Günlüğü 
konseriyle sona erdi.

 “SAĞLIKTA ÖZELLEŞTİRMEYE 
KARŞI ÇOK SES TEK YÜREK”
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TMMOB, “19-20 Nisan‘da çalışmayacağız. Hastalarımıza 
-üzülerek söylüyoruz ki- bakmayacağız/sağlık hizmeti 
sun(a)mayacağız.” diyen TTB‘yi ve bu ülkenin sağlık çalışanlarını 
sevgiyle, dostlukla selamlamaktadır.

Bu ülkenin hekimleri ve her düzeydeki sağlık çalışanları; giderek 
kötüleşen çalışma koşullarına, güvencesiz çalışma biçimlerine 
zorlanmalarına, yapılan yasa, yönetmelik vb. düzenlemelerle 
yaratılan belirsizlik ortamına, yöneticilerin çalışanlara yönelik 
hürmetsiz ve halka hedef gösteren söylemine, kapıda bekleyen/
durumu daha da kötüleştirecek yasa tasarılarına, sağlık ortamının 
ticarileştirilmesine, piyasalaştırılmasına karşı çıkıyorlar.

Bu ülkenin hekimleri ve sağlık çalışanları; Türkiye‘de yaşayan 
herkesle ortak: insanca yaşamak istiyor, piyasaya düşürülmüş bir 
sağlık hizmetinin “oyuncusu”, düşük ücretle/güvencesiz/uzun 
süre çalıştırılan bir “elemanı” değil, topluma adanmış mesleklerin 
onurlu üyeleri olarak görevlerini gelecek kaygısı olmadan 
yapmak istiyor. Sağlığın bir hak olduğu kabulüyle herkese sağlık, 
güvenli gelecek istiyor. Öncelik sırası olmaksızın; iş güvencesi, 
gelir güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlık, her türlü 
katkı-katılım payının kaldırılmasını istiyor.

TMMOB sağlık alanında örgütlü yapıların taleplerini kendi 
talebi olarak görmektedir. 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk 
Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER), Devrimci 
Sağlık İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ), Sağlık Hizmetleri Sınıfı 
Çalışanları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının 

Sözü (SÖZ-SEN), Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği, 
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Tıbbi Laboratuvar 
Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Tüm Radyoloji 
Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER), 
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Eczacıları Birliği (TEB), 
Türk Hemşireler Derneği (THD), Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
diyorlar ki;

“Başta bütün sağlık kurumlarında çalışan, emekli olan, 
eğitim alanlar, çocuklarını bin bir emekle, fedakârlıkla nasıl 
yetiştirdiklerini bilen anne-babalar, halkımız, hastalarımız, 
siyasi parti, sendika, dernekler ve kuşkusuz genel seçimlerde 
aday adayı/aday olan bütün sağlıkçıların katılımını, desteğini 
bekliyoruz. 19-20 Nisan‘da kamu-özel bütün sağlık kuruluşlarına 
gelmeyerek, illerde duyurulan yerlerde yapılacak etkinliklere 
katılarak sağlık hakkına, herkese sağlık, güvenli gelecek talebine, 
kendileri için iş güvencesi, gelir güvencesine sahip çıkmalarını 
arzu ediyoruz.”

Bir yandan sağlık çalışanlarının haklarının elde edilmesine, öte 
yandan hepimizin sağlık hakkının elde edilmesine yönelik bu 
etkinlik aynı zamanda TMMOB‘nin de etkinliğidir.

Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları ve onların 
örgütü TMMOB, 19-20 Nisan‘da “Çok Ses Tek Yürek Tek Ses 
Çok Yürek, Bu Bilek Bükülmeyecek!” diyen sağlık çalışanlarının 
ve TTB‘nin yanında olacaktır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB 19-20 NİSAN’DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI 
VE TTB İLE BİRLİKTE OLACAK
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4708 Sayılı Yapı Denetimi Yasası‘nın ilk çıktığı günden bu 
yana sorunlu olduğu, “kamusal hizmet anlayışını göz ardı 
ettiği” Birliğimizce birçok kere ifade edilmiştir. İlk olarak 
19 ilde pilot olarak uygulanan yapı denetimi, sistemin 
yanlışlıkları giderilmeden 2011 yılbaşından itibaren 81 ile 
yaygınlaştırılmıştır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yasadaki eksikliklerin 
giderilmesi adına bir çalışma yürütülmekteyken, AKP 
milletvekilleri yapı denetimine ilişkin değişikliği içeren kanun 
teklifini TBMM‘ye sunmuştur.   

4708 Sayılı Yasa‘nın tüm sorunları ortadayken ve biliniyorken, 
ne yazık ki teklif edilen değişiklikler de sorunludur. 

Bilindiği üzere, 1999 Marmara depremi, merkezi ve 
yerel idarelerin sorumluluklarını yerine getirmediğini/
getiremediğini açıkça ortaya koymuştur. 

Siyasi iktidarların popülist yaklaşımları sonucu çıkarılan 
imar afları, yer seçiminde yapılan hatalar, kaçak yapılaşmayı 
meşrulaştıran hatta teşvik eden yaklaşımlar ve kaçak katlara 
para cezası karşılığı ruhsat veren belediyeler, depremin 
doğurduğu zararlardan sorumlu olmalarına karşın, bugün 
ne değişmiştir? 

Değişen tek şey, kamu gücü kullanan idarelerin yapı denetim 
görevinin yapı denetim kuruluşlarına havale edilmesidir. 
Yapı üretim sürecinin; yer seçiminden planlamaya, yapı 
tasarımından üretimine, yapı üretiminden kullanım 
aşamasına kadar kamu otoritelerinin denetiminde işleyen 
bir süreç olması gerekirken, denetimi ortadan kaldıran bir 
biçimde süreç birbirinden koparılmıştır. 

Bugün ülkemizde, TOKİ, kamu idareleri, ihaleli yapım işleri 
ve belediyeler ayrı ayrı sürecin içinde yer almaktadırlar. 
Her birine ayrı ayrı yasalar uygulanmaktadır. Bu durumda, 
bütünlüklü ve sağlıklı işleyen bir sistemden söz edebilmek 
olanaklı değildir.

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Yasa, Marmara 
depreminden hemen sonra yürürlüğe girmiş ve ilk olarak 
19 ilde uygulamaya konulmuştur. Bugün ise sanki “başarılı 
bir uygulamaymış” gibi tüm ülke sathında uygulanması 
aşamasına geçilmiştir. 

Bu Yasa, yürürlüğe girdiğinden bu yana hep tartışılan bir yasa 
olup, “can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, 
sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı 

yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak” biçiminde 
tariflenen amacı gerçekleştirmeden uzaktır. Çünkü bir 
kamusal hizmet olan yapı denetim hizmetinin, “ticari firma 
niteliğindeki yapı denetim kuruluşları aracılığı ile verilmesini” 
temel alan bir yaklaşımın başarıya ulaşması olanaklı değildir. 
Bu nedenle de yaklaşık 10 yıldan bu yana 19 ilde uygulanan 
sistem başarısızdır, başarılı olması da beklenmemelidir. 

Şimdi de Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi adı altındaki yasa değişikliği 
TBMM gündemindedir. Bu kanun teklifinin getirdiği tek 
değişiklik bütün sistemin yükünü ve cezasını yalnızca ücretli 
çalışması öngörülen mühendis ve mimarlara yıkmaktır.

Yasa‘da denetçi mühendis ve mimarın alacağı ücret, iş akdi, 
mesleki sorumluluk sigortası ve mesleki bağımsızlığına ilişkin 
bir ibare dahi bulunmamaktadır. İşverene karşı güvencesiz 
bırakılan denetçi mühendis ve mimara verilecek ceza ise 
işverene verilecek cezadan daha ağırdır. Böylece, devletin asli 
ve sürekli görev alanı olan yapı denetimi alanı, yani kamunun 
can ve mal güvenliği, yapı denetim şirketleri aracılığıyla 
güvenceden yoksun, ücretleri piyasa koşullarına terk edilmiş 
mühendis ve mimarlara verilmiştir. 

Kamusal bir hizmeti ticarileştiren, hizmeti ticarileştirirken hem 
toplumu hem de mühendis ve mimar meslek mensuplarını 
mağdur eden bir kamu hizmet anlayışının, toplumun can 
ve mal güvenliğinin sağlanmasında başarılı olamayacağı 
açıktır. 

Gerek TBMM‘deki Komisyon gerekse TBMM, konunun 
asli tarafı olan TMMOB‘nin önerilerini değerlendirmeli ve 
Yapı Denetim Yasası‘nı bilimin ve tekniğin ışığında yeniden 
düzenlemelidir.

Dünya Japonya depremini tartışırken, %95‘i deprem 
bölgesinde bulunan ülkemizin, mevcut yasa teklifinde 
öngörülen düzenlemelerle olası depremlere hazır olduğunu ya 
da hazır olacağını ileri sürmenin kocaman bir yalan olduğunu, 
yaşanacak olası bir depremle bedelini hep birlikte ödeyerek 
göreceğiz. 

Toplumun ve bizlerin beklentisi, yeni felaketlerin ağır 
bilançolarına tanıklık etmek değil, bir felaketin en az hasarla 
nasıl atlatıldığına tanıklık etmektir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
22 Mart 2011

YAPI DENETİMİNİ PİYASALAŞTIRAN 

YASANIN DEĞİŞİKLİĞİNE DE HAYIR!
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Dünya insanlığının kanı ile beslenen emperyalist çeteler bu 
kez Libya halkını vuruyor. Emperyalist çetenin gözünü her 
zamanki gibi yine kan bürüdü. Bütün dünyanın gözlerinin 
önünde, ölüm silahları şimdi Libya‘yı vuruyor. Libya‘da 
çocuklar, gençler, halk öldürülüyor.

Biz onları iyi tanıyoruz: Onlar engerekler, yılanlar ve 
çıyanlardır. Onlar ekmeğimize, aşımıza el koyanlardır. Onlar 
insanlığın düşmanıdır. Yine demokrasi getireceklermiş, 
Irak‘a getirdikleri gibi. Yine insan hakları sağlayacaklarmış, 
insanlıktan anlarlarmış gibi.

Biz biliyoruz onları. İyi tanıyoruz: Dertleri imanları paradır 

onların. Elleri kanlıdır onların. Dünyanın mazlum halkları 
iyi tanır onları. Şimdi dertleri imanları Libya‘nın petrolü ve 
doğalgazı.

Ama biz biliyoruz: Gün gelecek, devran dönecek,  emperyalizm 
döktüğü kanda boğulacak.

Kahrolsun Emperyalizm. Kahrolsun emperyalist çetenin 
işbirlikçileri.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
23 Mart 2011

EMPERYALİST ÇETE BU SEFER DE LİBYAYI VURUYOR. 
KAHROLSUN EMPERYALİZM!
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BASIN AÇIKLAMASI
Libya‘ya karşı, 19 Mart akşam karanlığında, ABD, Fransa ve 
İngiltere‘nin öncülüğündeki emperyalist ittifakın başlattığı 
“Şafak Yolculuğu Operasyonu” ağır bombardımanla sürüyor.
Televizyon ekranlarını saran görüntüler eşliğinde yapılan haber 
ve yorumlar, ister istemez yüz binlerce sivil kurban verilen “Irak‘ı 
özgürleştirme” harekatını hatırlatıyor hepimize.
Sivil halkı Kaddafi‘nin katliamından korumak için, askeri 
hedeflere yönelik başlatıldığı iddia edilen operasyon,  
benzerlerinde de defalarca tanık olduğumuz gibi, sivil halka zarar 
vermeye devam ediyor. Akşam karanlığında başlatılan saldırının 
sonuçları gündüz aydınlığında net olarak çıkıyor karşımıza.
Sadece Salı akşamı yapılan saldırılarda, Kaddafi‘nin doğduğu Sirte 

şehri hava alanı hedef alındı. Uzmanlar, Sirte 
hava alanının, sivil hava alanı olduğunu ve 
yerleşim yerleri ile iç içe olduğunu belirtirken,  
sadece bu saldırıda ölen sivil sayısının yüzlerle 
ifade edileceğinden endişe ediliyor.
Kaldı ki bunlar sadece bize yansıtılanlar, 
yansıtanların da büyük bölümünün kimlerin 
kontrolünde olduğu da ayrıca tartışma 
götürmez bir gerçeklik. Bu tip müdahalelerin 
gerçek kayıplarının ortaya çıkması için uzun 
süre beklemek zorunda kalmayı deneyimleri 
ile öğrenenler olarak, müdahalenin katliam 
boyutlarına gelmemesini ümit ediyoruz.
Değerli arkadaşlar Bu operasyon bir taşla 
birkaç kuş vurma planıdır.
BM Güvenlik Konseyi‘nde yer alan emperyalist 
ülkelerin, “Sivillerin korunması, halkların 
özgürleştirilmesi” söylemi ardında yatan asıl 

hedefleri,  Libya petrolleri ile Kuzey Afrika ülkelerindeki doğalgaz 
ve yeraltı madenleri açısından zengin stratejik noktaları kontrol 
etmektir.
Diğer bir hedef ise, son dönemde Arap-İslam dünyasında 
yaşanan halkların kendi kaderlerine sahip çıkmak için 
harekete geçtikleri sürece müdahil olabilmek için Libya‘yı bir 
üs olarak kullanma gayretidir. Böylece bölgede totaliter baskıcı 
rejimlere karşı oluşacak halk hareketlerini yönlendirerek, kendi 
çıkarlarına karşı oluşabilecek yönelimleri engelleme fırsatı da 
yakalanacaktır. 
Kısacası emperyalist güç odakları Libya‘ya gerçekleştirdikleri ve 
meşruiyeti tartışılır bu müdahale ile bir taşla birkaç kuş vurmayı 
hedeflemektedir.

LİBYA TEZKERESİNE HAYIR 

 Libya`ya asker gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi TMMOB, TTB ve KESK Ankara Şubeler Platformunca 24 Mart 2011 
tarihinde TBMM Dikmen Kapısı önünde düzenlenen kitlesel bir basın açıklamasıyla protesto edildi. 
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Bu operasyon da Türkiye‘ye biçilen rol; ABD‘nin Libya‘daki 
bekçiliğidir.
Türkiye hükümeti ise, müdahalenin içeriğine değil kim ya da 
kimler tarafından yapıldığı konusuna odaklanmış durumda 
gözükmektedir.
Başlangıçta Libya‘ya doğrudan müdahale edecek güçler 
içerisinde olmamayı tercih edeceği beklenen hükümetin, 
emperyalist saldırganlara lojistik destek verme gibi dolaylı, 
utangaç destek planları yapmaya başladığı düşünülmekteydi. 
Ancak dün ve bugün yaşanan gelişmeler durumun bununla 
sınırlı olmadığını açığa çıkarmıştır.
Kimi haberlere göre, Türkiye‘nin Libya‘da ABD için “koruyucu 
güç/hami devlet olarak hizmet vereceği belirtilirken,  daha birkaç 
gün önce Libya‘ya yapılacak bir askeri müdahaleye ilişkin “Ne işi 
var NATO‘nun orada, böyle saçmalık olur mu?” diyen Başbakan 
Erdoğan nezdinde AKP hükümetinin,  ABD‘nin bölgedeki 
jandarmalığına ikna edildiği anlaşılmaktadır.
Emek ve Demokrasi Güçleri olarak soruyoruz
* Eğer Libya‘yı bombalamakta gerekçe sivil kayıplarını 
engellemek ise; Irak, Afganistan, Pakistan da her gün ABD‘nin 
hayalet uçakları ile yüzlerce sivili katlederken BM neden bu 
katliama göz yumuyor?
* İsrail‘in yıllardır Filistin halkına karşı yürüttüğü saldırgan 
politikaların neden önü kesilmiyor?  İsrail‘in 1967 ve 1973 
savaşlarıyla işgal ettiği topraklardan çekilmesine dair sayısız BM 
kararı neden hayata geçirilmiyor?
*Daha iki ay önce Kaddafi‘den, 250 bin dolar para ödülü ile 
beraber, “insan hakları  ödülü” olarak madalya alan AKP 
Hükümetinin Başbakanı Tayyip Erdoğan değil miydi?
Hiçbir emperyalist müdahalenin mazlum halkların lehine 

olduğu bugüne kadar görülmemiştir. Libya‘ya kendilerinin 
bile inanmadığı bahaneler ileri sürerek müdahale eden, BM 
Güvenlik Konseyi‘nin emperyalist ülke yönetimlerine ve AKP 
Hükümetine, Ortadoğu‘da ve Afrika‘da dökülecek her damla 
kandan sorumlu olacaklarını hatırlatıyoruz.
Halklar üzerinde baskı kurarak, şiddet uygulayan ve kendine 
tabi kılan tüm yönetimler bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da, eninde sonunda tarihin çöplüğünde yerini alacaktır. 
Bugün Libya‘ya müdahalenin başrolünü kimseye kaptırmak 
istemeyen Fransa‘nın tarihi komutanlarından Napolyon, 
kendisine atfedilen, “kılıçla her şey yapabilirsiniz, ancak üzerine 
oturamazsınız” sözü ile bugünün emperyalistlerine adeta 
seslenmekte gibidir.
Bizler Ankara‘da bulunan Emek, Meslek ve Demokrasi Güçleri 
olarak daha fazla insan kanı akmaması ve bölgesel barışın tesisi 
için diyoruz ki;
Emperyalist güçlerin Libya‘ya yönelik askeri saldırganlığı derhal 
durdurulmalıdır
Kaddafi kendi halkının demokrasi ve özgürlük taleplerine kulak 
vermelidir.
Türkiye‘yi emperyalist politikaların parçası haline getiren AKP 
Hükümeti işbirlikçi politikalarına son vermelidir.
Milletvekillerine sesleniyoruz bu kanlı senaryoya, yeni işgal 
planlarına, halka karşı işlenen bu suça ortak olmayın. Tayyip 
Erdoğan gibi NATO Komutanının ve emperyalizmin değil 
Ortadoğu‘nun ezilen halklarının sesine kulak verin. Bu tezkereyi 
reddedin. 
Bölgesel barışın ve halkların kardeşliğinin asıl mimarları olacak 
olan emek ve demokrasi güçlerini Libya halkı ile dayanışmaya 
davet ediyoruz.
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AKP Milletvekillerince sunulan 3194 Sayılı İmar Kanunu ile 
5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 
Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün (23 Mart 
2011) itibariyle TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu‘nda görüşülmeye başlanmıştır. 

AKP tarafından TBMM‘ye sunulan yasa değişiklik teklifleri 
ile kamu adına ne varsa yok edilmektedir. Sistemin bütünlüğü 
üzerinde tüm ilgili taraflar mutabık iken, yapı süreci yine 
parçalanmakta ve kamusal alanlar tasfiye edilmektedir. Tartışılıp 
bir olgunluğa varılmadan, milletvekilleri konuya vakıf olmadan 
alelacele tasarılar yasalaşmaktadır. Hükümetin yasama organına 
yapmış olduğu bu tazyik sonucu, yasama organı yasama değil 
onama mercii gibi işlev görmektedir. Bu durum, demokrasi ve 
güçler ayrılığı ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı‘nın planlamada düzenleyici ve 
denetleyici bir görev üstlenmesi gerekirken, sunulan değişiklik ile 
tarifsiz, sınırsız ve belirsiz bir şekilde yapı, parsel tesis veya yatırım 
bazında üst ölçekli plandan ruhsat aşamasına kadar olan süreçte 
“re‘sen” yetkilendirilmekte, yerel idarelerin planlama yetkisine 
darbe vurulmaktadır. 

Yasa teklifi, İmar ve İskân Bakanlığı‘nın sorumlu kurum olduğu 
“KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem 
Planı (2010-2023)”na aykırı düzenlemeler içermektedir. Teklif, 
Kentleşme Şurası sonuç bildirgesinde yer alan  

planlamada bütüncül bir bakış açısının geliştirilmesinin 
zorunluluğu, 

katılımcı, müzakereci, dinamik ve disiplinler arası gerçekleştirilen 
planlama,

doğal ve kültürel değerlerin korunması, 

birleştirici ve devamlılığı olan, stratejik amaç ve hedefleri 
içeren, 

bütünleşik bir konut politikası geliştirilmesini işaret eden

yaklaşıma ters düşmektedir. 

Sunulan teklif, İmar Kanunu‘nun ruhuna ve hükümlerine 
aykırıdır. Farklı arazi kullanım biçimlerinin yer seçimleri ve 
ruhsatlandırılması işlemleri idari işleme dönüştürülerek, 
planlamanın yasal, teknik ve bilimsel gereklilikleri göz ardı 
edilmekte ve imar planı kapsamı dışına çıkarılmaktadır. 

Getirilen teklifle, kamu kurum ve kuruluşları ile imtiyaz 
sözleşmeleriyle yaptırılacak yapı ve tesislere ruhsat, yapı kullanma 
izin belgesi verme yetkisi yerel yönetimlerden alınarak bakanlığa 
verilmektedir. İmtiyaz sözleşmesi ile özellikle uluslararası 
projelerin uygulanması denetim dışı bırakılmaktadır. Bunların 
nasıl denetleneceği açık değildir.

Düzenlemeyle, çevre düzeni planları ve imar planlarına ilişkin 
yetki ve sorumluluk alanlarına parçacı ve tepeden inme müdahale 
edilmesinin önü açılmak suretiyle, planlama çalışmalarında 
sürekliliğin ve tutarlılığın oluşması engellenecektir.

Bu yasa teklifiyle köy yerleşik alan sınırı belirlenmesi, yapılaşma 
ve ifraz koşullarının belirlenmesi idari işleme dönüştürülmektedir. 
Söz konusu değişiklik, ülke genelinde ayrım yapılmaksızın kırsal 
doku ve çevresindeki tarım alanlarının yok edilmesine yol 
açacaktır. Köy yerleşimlerinin tarımsal alanlar ile organik ilişkisi 
kesilecektir.

Teklifle getirilen, köy yerleşik alan sınırları içindeki bazı 
kamu tesislerinin plansız yapılmasına ilişkin düzenleme, 
planlama açısından önemli bir geri gidişe karşılık gelmektedir. 
Düzenlemenin yasalaşması, kırsal alanda plansızlığı, yerleşmelerde 
artan kimliksizleşmeyi ve karakter yitimini hızlandıracaktır. 
Planlarda öngörülmeyen yapılaşma kararlarıyla kırsal yerleşmenin 
içinde bulunduğu bölge özelliklerinin değişmesine yol açılacak; 
özellikle kıyılarda, orman kenarlarında ya da içinde yer alan 
kırsal yerleşmelerdeki yapılaşma kentsel nitelikli yapılaşmaya 
dönüşebilecektir.

Bu teklif Anayasaya aykırıdır. Anayasa ve mevcut mevzuat gereği, 
mülkiyete, daimi iskâna konu olamayan kamu ortak malı olarak 
tanımlanan yaylak, kışlak ve meralar belediye veya il özel idaresine 
devredilerek yapılaşma yolu açılmaktadır. Tasarının 4. maddesiyle 
3194 Sayılı İmar Kanunu‘na “mera, yaylak ve kışlakların ‘uygun 
görülen kısımları‘nı geçici yerleşme adı altında, kalıcı yapılaşmaya 
açan” yeni bir madde eklenmiştir. Bütün mera ve yaylakların 
‘yazlık‘ adı altında ikinci konut olarak yerleşime açılmasının, 
kaçak yapıların meşrulaştırılması ile birlikte yeni kentsel nitelikli 
alanlar yaratılmasının önü açılmaktadır. Söz konusu değişiklik ile 
bugüne kadar yapılaşmadan korunan, tarım ve hayvancılığımız 
için çok önemli olan mera, yaylak ve kışlakların talan edilmesinin, 
yok edilmesinin de yolu açılmış olacaktadır.

Kırsal alan içinde kalan kaçak yapılar için, kullanım amacı, 
büyüklük, mülkiyet durumu vb. herhangi bir koşul aranmaksızın af 
getirilmiştir. Muhtarlık sınırları içinde kalan kıyılarda, ormanlarda 
ya da meralardaki kaçak yapılar konut, sanayi, turizm tesisi gibi 
kullanım amacı farkı gözetmeksizin kapsam içine alınmıştır.

Deprem, taşkın, heyelan, gibi afetlerin sıkça yaşandığı ülkemizde 
böyle bir düzenleme yapılması imar ve planlama mevzuatına aykırı 
olduğu gibi kaçak yapılaşmayı da tekrar tekrar özendirmekten 
başka bir şey değildir. Bugün itibarıyla hâlihazırda muhtarlık 
sınırı içinde olup da ormanlık alanlarda, meralarda, yaylalarda, 
kıyılarda yapılmış kaç tane kaçak yapının affedileceği belli değildir. 
Cumhuriyet tarihinin 1940‘lı yıllarda başlayarak son 70 yılına 
damgasını vuran kaçak yapılaşma, onlarca af düzenlemesiyle 
adeta geçerli sistem haline getirilmiştir. Dolaylı yasa, doğrudan 

AKP SEÇİM ÖNCESİ YASA DEĞİŞİKLERİYLE 

NE AMAÇLIYOR?
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yapılan imar aflarının cesaretlendirdiği kaçak yapılaşma, 
hazine arazilerinin işgalinden sonra kıyı alanlarına, en son 
olarak da orman, yaylak ve kışlaklara yayılmıştır. Yine bilimsel, 
teknik ve yasal gereklilikler görmezden gelinerek ranta teslim 
olunmaktadır. 

Düzenleme, Kat Mülkiyeti Kanunu‘na aykırı olarak bağımsız 
birimlerin tek bir tapu altında toplanması yolunu açarak, 
belediyelere ve il özel idarelerine sınırsız uygulama hakkına re‘sen 
olanak sağlanmaktadır. 

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 
Yenilenerek Korunması Hakkında Yasa‘nın 4. maddesinin 
değiştirilmesini öngören Teklifin 5. maddesinin gerekçesi, 
“Özellikle İstanbul Tarihi Yarımada gibi, eski eser binalarının 
yoğun olarak bulunduğu alanlarda, yenileme alanı olarak kentsel 
yenileme ve dönüşüm amacıyla birçok proje başlatılmış ve bu 
alanlarda yapılan projelerde tek parsel tek yapı kapsamında olan 
binalar ortak kullanıma alınacak veya birlikte yönetilecek binalar 

olması gerekmektedir.” biçiminde olup, bu düzenlemenin, kentsel 
yenileme ve dönüşüm projelerinin gerçekleştirmesi için yasal kılıf 
olduğu açıkça ortadadır.

Getirilen bu yeni hüküm, hiç bir bilimsel veri ve araştırmaya 
dayanmadığı gibi, daha çok orada yaşayanların refahı ya da eski 
yapıların korunmasına değil, kentsel ranttan pay kapmaya yönelik 
projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırlayacaktır.

TMMOB, kentleşme, planlama, imar, yapı ve afet alanlarında 
bütünlükçü ve tutarlı yasal düzenlemeler yapılmasını talep 
etmektedir. Beklentimiz, seçim öncesi rant dağıtılması olarak 
algılanacağı açık olan bu tekliflerin, yeni oluşacak parlamento 
zemininde ve diğer sosyal tarafların tartışmasına olanak verecek 
şekilde TBMM gündeminden çıkarılmasıdır. 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
24 Mart 2011 

TMMOB, Birleşik Metal-İş, Petrol-İş, Dev Sağlık-İş, SES, 
Hava-İş, Nakliyat-İş, Tek Gıda-İş, Haber Sen, Belediye İş, 
Tümtis, Deri-İş, Sosyal-İş, Limter-İş, Sine-Sen, Dev Maden 
Sen, Basın-İş, Enerji-Sen ve Türk Tabipleri Birliği‘nin çağrısı 
ile yapılacak “Yaşamları Parçalanırken Kaderleri Birleşenler, 
Güvenceli İş, İnsanca Yaşam İçin Yürüyor! 3 Nisan‘da 
Ankara‘dayız”! etkinliğini desteklemektedir.

Çağrıda bulunanlar diyor ki:

“Sermaye “krizden çıkıyor”, emekçilerin krizi büyüyor. Çalışma 
hakkını örgütlü güçleriyle kullanabilen işçilere yer vermeyen 
bir “emek cehennemi”ne sürükleniyoruz. 

Tarımın yıkımı, kamu iktisadi teşekküllerinin ve temel hizmetlerin 
özelleştirilmesiyle milyonlarca insan mülksüzleştirildi, geçim 
araçlarından koparıldı ve toplumun neredeyse tamamı ücretli 
işlerde çalışmaya mahkum edildi. 

İşçi sınıfının yüzyılı aşkın bir süredir elde ettiği bütün tarihsel 
kazanımlar ve mevziler yok edildi, çökertildi. Diğer taraftan 
eğitimden sağlığa, ulaşımdan içtiğimiz suya, ışığa ısınmaya 
kadar emeğin yeniden üretim alanında yaşanan büyük 
piyasalaştırma saldırısı emeğin tüm kazanımlarının ortadan 
kaldırılması anlamına geliyor. 

Bu değişim süreci işçi sınıfını farklı istihdam biçimleri, etnik/
dinsel ayrımlarla parçalıyor görüngüsü yaratsa da aslında 
tüm emekçilerin kaderini güvencesiz çalıştırma ekseninde 
ortaklaştırıyor. 

Dünya ve ülkemiz emekçi sınıflarının yaşadığı bütün bu sorun ve 
dönüşümler, bir yandan da büyük bir mücadele ve örgütlenme 
deneyiminin oluşmasına kaynaklık etmektedir. Güvencesiz 

çalışma koşullarına karşı mücadeleler, güvencesizliğe mahkum 
edilen büyük yığınların özsel birliklerini ortaya koyuyor. Metal, 
sağlık, tersanecilik, inşaat, tekstil, belediye, eğitim, kara ve 
hava taşımacılığı, eğitim ve büro işkollarında güvencesizliğe 
karşı gelişen başkaldırılar emekçilerin gündemine damgasını 
vurmaya başladı. Birçok iş kolunda, başta taşeron çalıştırma 
olmak üzere güvencesiz çalıştırma biçimlerinin tümüne karşı 
direnişler ve mücadeleler yükseliyor ve her geçen gün yeni 
kazanımlara ulaşıyor. Tersanelerde, inşaatlarda, madenlerde, 
tekstil iş kolunda, hastanelerde ölümcül çalışma koşullarına 
karşı isyanlar toplumda geniş yankılar uyandırıyor. 

İşten atılmalara, sendikasızlaştırmaya, ücretlerin ödenmemesine, 
keyfi muamelelere, angaryaya, ayrımcılığa karşı mücadeleler 
grev, direniş, işgal ve yaygın protestolar, yoksul halkın 
temel hizmetler için giriştiği mücadelelerle bütünleşerek 
yeni mücadele ve örgütlenme biçimlerini tarih sahnesine 
çıkarıyor.

Bizler, tüm bir hayatın güvencesizleştirilmesine, esnek 
çalıştırmaya, taşeronlaştırmaya, sendikasızlaştırmaya karşı 
direnenler, mücadele edenler olarak, omuzlarımızın ve 
yüreklerimizin üzerinde yükselen bu süreci bilinçle ve 
dayanışmayla donatmak amacıyla ortak taleplerimizi ortaya 
koymak için yeni bir adım daha atıyoruz. 3 Nisan‘da Ankara‘da 
buluşuyoruz.” 

TMMOB, 3 Nisan‘da Ankara‘da buluşacak emek örgütlerini 
yalnız bırakmayacaktır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
28 Mart 2011

TMMOB, GÜVENCELİ İŞ, İNSANCA YAŞAM İÇİN 
3 NİSAN’DA ANKARA BULUŞACAK EMEK ÖRGÜTLERİNİN

YANINDADIR! 

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



24 birlik haberleri

Genel seçimlere 2 ay kadar bir süre kalmışken, seçimler 
sonrasını da kapsayan, siyasal iktidara 6 aylık Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi veren Yasa 
TBMM‘den büyük bir hızla geçirildi.

Torba yasaların içerisine sıkıştırarak yaptığı değişikliklerle 
tüm sistemi yeniden yapılandırmak AKP‘ye yetmemiş, şimdi 
de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisini 
alarak kuvvetler arasındaki dengeyi yürütme organı lehine 
bozmuştur. 

Yetki Yasası ile beraber AKP, bakanlıkların kapatılması, 
açılması, birleştirilmesi de dahil kamu idarelerinin yeniden 
yapılandırılmasıyla ilgili olarak 20 yasada, kamu çalışanlarının 
atanma, nakil, görevlendirme, seçilme, terfi, yükselme, 
görevden alınma ve emekliye sevk edilmesi gibi konularla 
ilgili olarak da 7 yasada değişiklik yapma yetkisini almıştır. 

Ülkenin tüm kurumlarını içeren bu yetki yasasının 
öngörüsünün ne olduğunu görmek için tek bir örnek 
yeterlidir: 

Gerek kurumsal yapısını gerekse görev alanını yeniden 
belirleme yetkisi alınan bakanlıklara bakıldığında;  su, orman, 
mera, yaylak, kışlak, tarım alanları gibi doğal kaynaklar 
ve çevre ile ilgili tüm yasal düzenlemelerin etkisiz hale 
getirilmesine yol açabilecek bir yeniden yapılanmayı içeren 
sınırsız ve belirsiz bir yetki tanımı yapılmaktadır. 

Bu kanun statik bir kanun değildir, yetki yasası içinde 
“ne kadar kanun hükmünde kararname saklamaktadır” 
bilinmemektedir.  

Bu sınırsız ve belirsiz yetki; AKP‘nin 8 yıldır tamamlayamadığı 
kıyılarda, yaylaklarda, meralarda, akarsularda, ormanlarda 
yapılacak HES, termik santraller, nükleer santraller, madencilik 
faaliyetlerini; kentsel dönüşüm, Galataport gibi projeleri hayata 
geçirmek, doğal, kültürel ve tarihi mirası engel olmaktan 
çıkarma niyetidir.  
Doğal çevrenin/varlıkların ve kültürel mirasın talanında sınır 
tanımayanlar, şimdi de çıkaramadığı kanunlar yerine kurumsal 
altyapısını hazırlayarak fiili durum yaratma gayretindedir.
Halen TBMM‘de bekleyen “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği 
Koruma Kanunu Tasarısı”, yeni bir imar affı niteliğindeki 
düzenlemeleri içeren, mera, yaylak ve kışlakları, kıyıları 
yapılaşmaya açan, kırsal alanları imar planı dışına çıkaran 
“İmar Kanununda ve Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz 
Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi “ 
düşünüldüğünde böyle sınırsız ve belirsiz bir düzenlemeyle nasıl 
bir sonuca ulaşılabileceği açıktır.
Yetki yasasında kurumsal yeniden yapılanma ile birlikte 
personele ilişkin sınırsız tasarruf yetkisi; yetişmiş teknik 
kadroların tasfiyesinin, işlevsizleştirilmesinin, kullaştırılmasının 
yolunu açacaktır.
Seçimlere giderken sınırsız yetkiler veren, Anayasa‘ya aykırı bu 
yasanın Cumhurbaşkanı tarafından TBMM‘ye geri gönderilmesi 
zorunludur. 
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
11 Nisan 2011

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERLE ÜLKE YÖNETİLEMEZ. 

BU YASANIN TBMM’YE İADESİ BİR ZORUNLULUKTUR
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“Açılım” politikalarıyla halkın seçtiği Kürt siyasetçileri hapse 
atan, “ileri demokrasi” anlayışıyla basılmamış kitapları toplatan 
AKP‘nin baskıcı, zorba uygulamalarıyla bir seçime gitmenin 
endişesini taşırken, yaşanan son gelişmelerle kaygılarımız bir 
kat daha arttı. 
Seçim barajı ve bağımsız adayların seçimlere katılım için 
yatıracakları teminatın artırılmasıyla halkın iradesinin 
Meclis‘e yansıtılmasını engellemek yetmezmiş gibi şimdi de 
YSK kararıyla bağımsız adayların ve partilerin önü kesilmeye 
çalışılıyor.

TMMOB hep söyledi:
Partilerin demokratik işleyişe sahip olması için: Siyasi Partiler 
Yasası değiştirilmelidir. Halkın, siyasi görüşleri doğrultusunda 
hiçbir engelle karşılaşmadan siyasi partilere üye olması ve 
çalışma yürütmesi önündeki engeller kaldırılmalıdır. Partilerin 
etkinliklerini sürdürebilmesi güvence altına alınmalıdır; bu 
güvence için uluslararası hukukun kısıtlamaları ve sınırlamaları 
gözetilerek ulusal hukukta gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
Parti genel başkanlarını aşırı yetkilerle donatan tüzük 
hükümleri iptal edilmelidir. Partiler sivil toplum örgütleri, 
demokratik kitle örgütleri ve sendikalarla organik ilişkiler 
kurabilmelidirler. Partilerin ekonomik kaynakları ve harcamaları 
saydamlaştırılmalı; üyelerin, halkın denetimi etkinleştirilmelidir. 
Partilerin politikalarının belirlenmesinde parti içi demokrasi ve 
üyelerin söz, karar sahibi olması sağlanmalıdır. Üyelerin parti 
çalışmalarına, yönetim ve denetime geniş ölçüde katılmaları 
sağlanmalı; yönetici diktasının kurulmasını engelleyecek 
düzenlemeler yapılmalıdır. Yüz kızartıcı suç işlememiş, siyasi 
nedenlerle mahkûm edilmiş kişilere parti kurma ve yöneticilik 
yapma hakları sağlanmalıdır. Irkçı, gerici, savaş kışkırtıcısı, halk 
düşmanı partilerin kurulmasına izin verilmemelidir. Kadınların, 
toplum yaşamına ve siyasete aktif olarak katılmaları teşvik 
edilmelidir. Partilerin hazine yardımlarından adil şekilde 

yararlanması sağlanmalıdır.
Seçimlerin demokratikleşmesi için: Seçim sistemi “temsilde 
adalet” ilkesi çerçevesinde düzenlenmeli, Seçim Yasası 
değiştirilmeli, seçimlere katılan partilerin aldıkları oy oranında 
parlamentoda temsili sağlamalı, baraj uygulaması kaldırılmalıdır. 
Seçimlere katılan partilere eşit koşullar tanınmalı, her türlü 
anti-demokratik uygulama kaldırılmalıdır. Seçim harcamaları 
ve bu harcamaların kaynakları seçimlerden önce açıklanmalı, 
yargı ve seçmen denetimine tabi tutulmalıdır. Partilerde 
adaylar önseçimle belirlenmeli, önseçimlerde delege sistemi 
yerine doğrudan temsil uygulanmalıdır. Genel seçimlerde 
tercihli oy kullanılması sağlanmalıdır. Partilere seçimde 
işbirliği yapma olanağı sağlanmalıdır. Seçenlere seçilmişleri 
geri çağırma hakkı verilmelidir. Yüz kızartıcı suçlar hariç bu 
ülkede yaşayan hiç kimsenin, siyasi nedenlerle seçme ve seçilme 
hakkı sınırlandırılmamalıdır. Yurtdışında çalışan yurttaşlarımıza 
Türkiye‘deki seçimlerde oy kullanım hakkı tanınmalıdır.
Ancak tüm bu sorunlar biliniyor, yaşanıyorken ve çözüm 
önerileri TMMOB tarafından da ifade edilmişken; YSK‘nın 
bu seçimlere yönelik aldığı kararlarla özellikle BDP tarafından 
desteklenen bağımsız adayların ve ÖDP‘nin seçimlere 
katılımının engellenmesi tüm toplumu kaygılandırmaktadır.
Seçime sokulmayarak, kişilerin ve partilerin siyaset yapma 
hakkının ellerinden alınması bir yana, bu şekilde gidilecek bir 
seçim sonrasında oluşacak TBMM‘nin meşruluğu da tartışmalı 
hale gelecektir.
Ülkemiz insanı yaratılan bu gerginlik ortamını hak 
etmemektedir.
TMMOB seçimlere yönelik bu gelişmeleri kaygı ile 
izlemektedir.
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
20 Nisan 2011

GENEL SEÇİMLERE BAĞIMSIZ ADAYLARIN VE PARTİLERİN 
KATILIMININ ENGELLENMESİNDEN KAYGILIYIZ
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Nükleer 
Karşıtı Platform tarafından 24 Nisan Pazar günü İstanbul`da 
düzenlenecek “Nükleer Santrallara ve Yaşamı Yok Eden 
Enerji Üretimlerine Hayır” mitingine TMMOB`nin desteği 
üzerine 20 Nisan 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Nükleer Karşıtı Platform (NKP), 26 Nisan 1986 tarihinde 
yaşanan Çernobil felaketinin yıldönümü nedeniyle İstanbul‘da 
24 Nisan Pazar günü “Nükleer Santrallara ve Yaşamı Yok 
Eden Enerji Üretimlerine Hayır” mitingi düzenliyor. 

Tüm dünyada nükleer santral teknolojisi terk edilirken, son 
olarak Japonya‘da yaşanan felaketle tehlikenin boyutları bir 
kez daha gözler önüne serilmişken, AKP Hükümeti nükleer 
santral macerasında ısrar ediyor. Japonya Başbakanı yaşanan 
nükleer felaket için tüm dünyadan özür dilerken, Başbakan 
nükleer santralleri piknik tüpüyle bir tutuyor.

AKP, TMMOB‘nin başvurusu ile yargı tarafından durdurulan 
Akkuyu‘da nükleer santral kurulmasına yönelik olarak bu kez 
de Rusya ile devletlerarası anlaşmayı yürürlüğe koymuştur 
ve hayata geçirmek için adım atmaktadır. 

TMMOB 24 NİSAN`DA İSTANBUL`DA 
“NÜKLEER SANTRAL İSTEMİYORUZ” DİYENLERLE BİRLİKTE OLACAK

Emperyalizmin enerji planlarının bölgemizdeki baş 
uygulayıcılarından olan siyasi iktidarın nükleer santral 
tercihinin siyasi bir tercih olduğu artık herkes tarafından 
bilinmektedir. Ülkemizin “nükleer santrallerden elektrik 
üretme macerasına” atılmasına gerek yoktur. Bu çılgınlığa 
derhal son verilmelidir. 
AKP, Mersin‘de toplanan, geleceği için el ele vererek 
kilometrelerce insan zinciri oluşturan on binlerin sesine 
kulak vermelidir. AKP, 24 Nisan Cumartesi günü nükleer 
santrallara karşı İstanbul‘da buluşacak insanların sesine 
kulak vermelidir.
Çağrımız tüm dünyayadır: “Çernobil‘den sonra Fukuşima 
yaşanan son ders olsun. İnsanlığın geleceği açısından, nükleer 
santralleri kapatın.”
TMMOB de 24 Nisan günü İstanbul‘da ülkesini, doğayı, 
insanlığı ve geleceği düşünenlerle birlikte “Biz nükleer santral 
istemiyoruz” diyenlerin sözünü büyütecektir.
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
20 Nisan 2011

Çernobil faciasının 25. yıldönümünde 
Türkiye’nin dört bir yanından binlerce 
nükleer santral karşıtı İstanbul Kadıköy`de 
bir araya gelerek, Mersin ve Sinop`ta 
yapılmak istenen nükleer santrallere izin 
vermeyeceklerini haykırdılar. Nükleer 
Karşıtı Platform tarafından 24 Nisan 
Pazar günü Kadıköy`de düzenlenen 
“Nükleer Santrallara ve Yaşamı Yok Eden 
Enerji Üretimlerine Hayır” mitinginde 
Çernobil ve Fukuşima`daki nükleer 
santral kazalarına dikkat çekilerek, 
AKP Hükümeti ve Başbakan Erdoğan 
protesto edildi. 

 TMMOB‘nin de destek verdiği miting 
için öğle saatlerinden itibaren Tepe 
Nautilus önünde toplanılarak Kadıköy 
İskele Meydanı‘na yüründü. Mitinge 
Mersin ve Sinop‘tan katılanlar kortejin 
en önünde yürürken taşıdıkları renkli 
pankartlar ve attıkları sloganlarla 
dikkat çektiler. “Sinop, Mersin Çernobil 
o lmayacak” ,  “ Tüpçü  başbakan 

istemiyoruz”, “Nükleere inat yaşasın 
hayat”, “Nükleere karşı omuz omuza” 
sloganlarının atıldığı mitingde, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Elektrik Mühendisleri Odası 

NÜKLEER SANTRALLERE KARŞI BİNLERCE KİŞİ

 İSTANBUL’DA BULUŞTU

Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, 
TTB Merkez Konsey Üyesi Hüseyin 
Demirdizen ve KESK Genel Başkanı 
Döndü Taka Çınar birer konuşma 
yaptılar.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın 
miting konuşması şöyle: 

Nükleer Santrallara hayır diyenler,

Bu ülkenin geleceğine ve yaşama sahip çıkanlar

Hepinizi bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları 
adına,

Örgütüm TMMOB adına,

Sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

Tüm dünyada nükleer santral teknolojisi terk edilirken, son 
olarak Japonya‘da yaşanan felaketle tehlikenin boyutları bir 
kez daha gözler önüne serilmişken, AKP nükleer santral 
macerasında ısrar ediyor. 

Japonya Başbakanı yaşanan nükleer felaket için tüm 
dünyadan özür dilerken, dünya Fukuşima paniğinde iken, 
Çernobil daha unutulmamışken, nükleer santralleri piknik 
tüpüyle eşdeğer tutan AKP nükleer santral yapımındaki 
ısrarına devam ediyor.

AKP, TMMOB‘nin başvurusu ile yargı tarafından yönetmeliği 
durdurulan Akkuyu‘da nükleer santral kurulmasına yönelik 
olarak bu kez de Rusya ile devletlerarası anlaşmayı yürürlüğe 
koymuştur ve hayata geçirmek için adım atmaktadır. 

Emperyalizmin enerji planlarının bölgemizdeki baş 
uygulayıcılarından olan siyasi iktidarın nükleer santral 

tercihinin siyasi bir tercih olduğu artık herkes tarafından 
bilinmektedir. 

TMMOB hep söyledi: Ülkemizin “nükleer santrallerden 
elektrik üretme macerasına” atılmasına gerek yoktur. Bu 
çılgınlığa derhal son verilmelidir. 

AKP, Mersin‘de toplanan, geleceği için el ele vererek 
kilometrelerce insan zinciri oluşturan on binlerin sesine 
kulak vermelidir. AKP, bugün burada nükleer santrallara karşı 
buluşan insanların sesine kulak vermelidir. AKP bu ülkenin 
mühendislerinin, mimarlarının sesine kulak vermelidir.

Çağrımız tüm dünyayadır: “Çernobil‘den sonra Fukuşima 
yaşanan son ders olsun. İnsanlığın geleceği açısından, nükleer 
santralleri kapatın.”

Sevgili Arkadaşlar, 

Derelerimiz özgür aksın diye HES‘lere karşı mücadele 
verenlerin sesini, İnay köylüsünün, Bergama köylüsünün sesi 
ile; onların sesini Akkuyu‘da, Sinop‘ta nükleer santralarla 
karşı direnenlerin sesi ile, onların sesini kadınların, gençlerin 
sesi ile, onların sesini Kürtlerin, Alevilerin sesi ile, onların 
sesini parasız sağlık, eğitim, barınma kavgasını verenlerin 
sesi ile; ama tüm bu seslerin hepsini direnişin simgesi Tekel 
işçisinin ayak izlerinin geçtiği yoldan yürüyerek, emeğin sesi 
ile birleştirmek zorundayız.

Şimdi söyleme zamanıdır: Kurtuluş yok tek başına, ya hep 
beraber, ya hiç birimiz.
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başbakanı nükleerle tüpü eş görüyor. 
Türkiye böyle kötü yönetilmeyi hak 
etmiyor” dedi. 

Konuşmaların ardından on binlerce 
kişi  el  ele tutuşarak yürüdü. 
Mersin‘de 30 ayrı noktada toplanarak 

MERSİN’DE NÜKLERE KARŞI 159 KM’LİK İNSAN ZİNCİRİ

159 kilometrelik insan zincirini 
oluşturanlar “Mersin Çernobil 
olmayacak”, “Nükleere inat yaşasın 
hayat” sloganlarıyla, taşıdıkları 
pankart ve dövizlerle tepkilerini dile 
getirdiler. 

Mersin’de yapılacağı açıklanan 
Akkuyu Nükleer Santrali’ni protesto 
etmek için on binlerce eylemci 159 
kilometrelik insan zinciri oluşturdu. 
Mersin’de 17 Nisan 2011 Pazar günü 
gerçekleştirilen eyleme TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, KESK Başkanı Döndü 
Taka Çınar, TTB Merkez Konseyi II. 
Başkanı Özdemir Aktan da destek 
verdi. 

 Nükleer Karşıtı Platform Sözcüsü 
Sabahat Aslan, hükümeti bir kez 
daha uyarmak için insan zinciri eylemi 
yaptıklarını belirtirken, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, “Burada, Türkiye‘de işlenen 
bir cinayete itiraz edenler toplandı. 
Bu ülkenin mühendis, mimarları 
ve şehir plancıları onurlu  Mersin 
halkının yanındadır. Bu ülkenin 
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Japonya‘da 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen 9,0 
büyüklüğünde deprem ve sonrasında oluşan tsunami 
nedeniyle binlerce kişi yaşamını yitirmiştir. Halen 
milyonlarca insan; sağlık, beslenme, barınma, temiz su 
ve diğer yaşamsal gereksinimlerini karşılayamamaktadır. 
Yaşanan deprem ve sonrasında oluşan tsunami nedeniyle 
Fukuşima Nükleer Santralinde meydana gelen hasar 
sonucunda oluşan radyoaktif sızıntının boyutları da 
giderek büyümektedir. Nükleer santral savunucuları da 
dâhil, tüm dünya gelişmeleri panik halinde izlemektedir. 

Bugün itibarı ile Fukuşima santralinden sızan radyoaktif 
maddelerin yarattığı sorunlar bu işin çok bilenlerince(!) 
dahi açıklanamamakta ya da açıklanmamaktadır. 
Japonya‘da yaşananlar inkâr politikasıyla gizlenmeye 
çalışılmaktadır. 

Çernobil‘den sonra Fukuşima insanlığın üzerine bir kabus 
olarak çökmüşken, bu ülkenin siyasi iktidarının başında 
olanların, Başbakanın ve Enerji Bakanının açıklamalarında  
(sanki bilgi birikimleri varmış gibi) hala nükleer santrallerin 
nesillerinden söz edilerek, sorun yokmuş gibi gösterilmeye 
çalışılmaktadır. Başbakan nükleer santrallerin risklerini 
evlerimizde kullandığımız tüplerle kıyaslayabilmektedir. 
Siyasi iktidar tüm vurdumduymazlığı ile nükleer santral 
yapımı peşindedir. Oysa kaçıncı nesil olursa olsun, her 
nesil sorunlu olmuş ve insan yaşamını yok etme noktasına 
gelmiştir.

AKP Hükümeti, TMMOB‘nin başvurusu ile yargı 
tarafından durdurulan Akkuyu‘da nükleer santral 
kurulmasına yönelik olarak bu kez de Rusya ile devletlerarası 
anlaşmayı yürürlüğe koymuştur ve hayata geçirmek için 

görüşmeleri sürdürmektedir. 

Bilim insanları söylüyor, TMMOB çok söyledi: 

Nükleer santral ile enerji üretilmesi dışa bağımlı, pahalı, 
atık sorunu halen çözülmemiş ve çok yüksek risk içeren 
bir yöntemdir. Kaldı ki; Akkuyu‘da kurulacak olan nükleer 
santral için 35 yıl önce yer lisansı alınmıştır. Bu kapsamda 
yapılmış veri ve değerlendirmeleri geçerli görerek yer 
lisansını kabul etmek mümkün değildir. Ecemiş fayı, 
yaklaşık 300 km uzunluğunda olup, Akkuyu‘nun 20-25 
km yakınından geçerek denizde devam etmektedir. Ecemiş 
fayının, hareketli ve aktif bir fay olduğu bilinmektedir. Bilim 
insanların fay hattında tehlikeli bir enerji birikimi olduğu 
tespitleri bulunmaktadır. Diğer taraftan bölgenin, önemli 
bir deprem beklentisi olan Doğu Anadolu ve Ölüdeniz fay 
zonundan etkilenme olasılığı da bulunmaktadır.  

Tüm bunlar ortadayken, emperyalizmin enerji planlarının 
bölgemizdeki baş uygulayıcılarından olan siyasi iktidarın 
nükleer santral tercihinin siyasi bir tercih olduğu artık 
herkes tarafından bilinmektedir. 

Çağrımız siyasi iktidaradır: “Japonya‘da yaşananlardan ders 
çıkarıp, ülkemizde nükleer santral macerasına son verin, 
nükleer santral anlaşmasını iptal edin.”

Çağrımız tüm dünyayadır: “Çernobil‘den sonra Fukuşima 
yaşanan son ders olsun. İnsanlığın geleceği açısından, 
nükleer santralleri kapatın.”

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
23 Mart 2011

DÜNYA JAPONYA’DA

YAŞANANLARIN PANİĞİNDE, 

AKP NÜKLEER SANTRAL PEŞİNDE
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2010 ÖSYS kılavuzundaki teknoloji fakülteleriyle 
ilgili kısımların yürütmesi TMMOB‘nin başvurusu 
ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca 
durduruldu. 2010 yılında teknoloji fakültelerine 
yerleştirilen 3600 öğrencinin ve ailelerinin 
mağduriyetini Siyasal İktidar sorumluluktan 
kaçmayarak ivedilikle gidermelidir.
Bilindiği üzere; Bakanlar Kurulu, 2009 yılında 
çeşitli üniversitelerde kurulu bulunan 19 mesleki 
ve teknik eğitim fakültesini kapatarak, yerlerine 
“Teknoloji Fakültesi” adı altında yeni fakültelerin 
kurulmasına karar vermişti. Bu çerçevede 
2010 ÖSYS kılavuzunda 6 üniversitede açılan 
teknoloji fakültesinin mühendislik bölümlerine 
öğrenci alınacağına ilişkin duyuru yapılmıştı.
Aynı üniversite bünyesinde iki farklı fakültede 
aynı adlı bölümlerin kurulması ve ÖSYS‘de teknoloji fakültelerine 
iki ayrı puan türüyle öğrenci alınması, eşitsizlik yaratacağı 
gerekçesiyle Birliğimiz tarafından Yargıya taşınmıştı. 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2010 ÖSYS Kılavuzunda, 
Afyon Kocatepe, Süleyman Demirel, Fırat, Sakarya, Karabük, 
Gazi Üniversitelerinin Teknoloji Fakültelerine ilişkin yer alan 
hükümlerinin yürütmesinin durdurulması yönünde karar verdi. 
Süreç Nasıl Gelişti?
Bakanlar Kurulu‘nun, çeşitli üniversitelerde kurulu bulunan 
mesleki ve teknik eğitim fakültelerini kapatarak, yerlerine 
“Teknoloji Fakültesi” adı altında yeni fakülteler kurulmasına ilişkin 
kararı 13 Kasım 2009 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlandı. Ancak 
Bakanlar Kurulu kararında hangi bölümlerin kurulacağına dair 
herhangi bir bilgiye yer verilmedi. 
YÖK tarafından başlangıçta teknik öğretmen yetiştiren mesleki ve 
teknik eğitim fakültelerinin teknoloji fakültesine dönüştürülerek, 
uygulamacı mühendis yetiştireceği yönünde kimi belirsiz 
açıklamalarda bulunuldu, bazı ülkelerde faaliyet gösteren uygulama 
mühendisi kavramına denk gelecek bir sistemin uygulamaya 
konulacağı açıklandı. YÖK tarafından kamuoyuna herhangi bir 
bilgi verilmeden sessiz sedasız yürütülen çalışmaların sonucunda 
bazı üniversitelerde Bakanlar Kurulu kararına uyularak teknoloji 
fakültesi açıldı. Ancak, YÖK‘ün gerekli çalışmaları yürütmemesi, 
hazırlıkları yapmaması sonucu teknoloji fakültelerinde de diğer 
mühendislik fakültelerinde olduğu gibi “mühendis” yetiştirileceği 
ilan edildi. 
Bu çerçevede 2010 ÖSYS kılavuzunda 6 üniversitede açılan 
teknoloji fakültelerinin mühendislik bölümlerine öğrenci 
alınacağına ilişkin duyuru yapıldı. 
Başlangıçtaki amacını gerçekleştiremeyen YÖK, üniversitelerimizde 
halen bulunan mühendislik fakültelerine alınan öğrencilerden 
farklı olarak, teknoloji fakültelerine Mesleki ve Teknik Öğretim 
Kurumu (MTOK) kontenjanı ile YGS-1 puanı üzerinden tercihli 
olarak öğrenci kabul etti. Aynı fakültelere ayrıca genel kontenjan 
üzerinden ortaöğretim kurumlarının bazı programlarından mezun 

olanlar da tercihli olarak alındı, diğer 
öğrenciler ise AOBP‘leri 0.12 ile çarpılarak 
ilgili bölümlere yerleştirildi. Böylece teknoloji 
fakültelerinin mühendislik bölümleri için 
farklı türde puanlarla öğrenci kabulü söz 
konusu oldu.
Kendi içinde eşitsizliği barındıran, karmaşık 
olan ve tekniğin ve bilimin dışında olan bu 
uygulama, ÖSYM tarafından yayımlanan 
2010 ÖSYS Tercih Kılavuzunda, şu 
açıklamayla ortaya konulmuştur: “Teknoloji 
Fakültesi lisans programlarına M.T.O.K. 
kontenjanından yerleşen adaylara bir 
yıllık intibak programı uygulanır. İntibak 
programından muaf olmak için matematik ve 
fen derslerinden muafiyet sınavında başarılı 

olmak gerekmektedir. İntibak programında başarılı olan öğrenciler 
birinci sınıfa devam ederler. İntibak programı süresi, öğrenim süresi 
sütununda gösterilen yıllara dahil değildir” 
TMMOB olarak, mühendislik eğitimine ve eşitlik ilkesine 
aykırı bulduğumuz kararın, öğrenciler tercihlerini yapmadan 
düzeltilmesini aksi halde dava açacağımızı gerek YÖK‘e gerekse 
ÖSYM‘ye bildirmemize karşın, bu yanlış düzeltilmemiştir. 
2010 ÖSYS tercih kılavuzunun 6 ayrı üniversiteye ait ilgili 
bölümlerinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle 
açtığımız davada, Danıştay ilgili Dairesinin istemimizi reddetmesi 
üzerine yaptığımız itiraz sonrasında, Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu, teknoloji fakültelerine girişte, mesleki ve teknik 
ortaöğretim kurumları mezunlarının YGS-1 puanı ile kabul 
edilmesini hukuka aykırı bularak, 6 teknoloji fakültesine ilişkin 
kılavuz hükümleri hakkında yürütmenin durdurulmasına karar 
vermiştir.
Siyasal iktidar, YÖK ve ÖSYM, bilime ve hukuka kulaklarını 
kapatarak yanlışlıktan dönmemiş; 2010-2011 eğitim-öğretim 
döneminde Afyon Kocatepe, Süleyman Demirel, Fırat, Sakarya, 
Karabük, Gazi Üniversitelerinin Teknoloji Fakültelerinin ilgili 
bölümlerini tercih eden öğrencileri mağdur etmişlerdir. Bu 
mağduriyetin sorumluları Siyasal İktidar ve YÖK‘tür. 
Siyasal iktidar ve YÖK, hiçbir hazırlık yapmadan alelacele 
teknoloji fakülteleri kurup, hedefledikleri amaca ulaşamayınca, 
tamamını “mühendislik fakültesi” haline dönüştürerek, puanlama 
ve yerleştirme sistemini bilim, teknik ve eşitlik ilkesine aykırı 
bir şekilde düzenlemiş ve zaten mağduriyet üreten sisteme bir 
mağduriyet daha eklenmesine neden olmuşlardır. 
Siyasal İktidar, YÖK ve ÖSYM üçgeninde akademik dünyanın 
güvenilirliği artık kalmamıştır. Bütün uyarılarımıza rağmen, 
kamuoyundan gizlenerek yürütülen teknoloji fakülteleri süreci, 
AKP İktidarının ve YÖK‘ün ayağına dolanmıştır. 
Haklı istem ve eleştirilere kulakları kapalı, kendinden menkul 
yargılara sahip bir yükseköğretim yönetiminin ellinde toplumun 
geleceği heba edilmektedir. Şifre vakası muamma olarak devam 

TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİNE ÖĞRENCİ ALIMINDA “BEN YAPTIM OLDU” 
DİYEN SİYASAL İKTİDARA, YÖK’E VE ÖSYM’YE YARGI “DUR” DEDİ
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ederken, gençlerin güveni bu yargı kararı ile bir kez daha 
sarsılmıştır. 
Şimdi ne yapılmalıdır?
İlk olarak yapılması gereken; teknoloji fakültelerine yerleştirilen 
öğrencilerin mağduriyetlerinin, Siyasal İktidar ve YÖK tarafından 
ivedilikle, bu öğrenim dönemi bitmeden giderilmesi ve sorunun 
çözülmesidir. Öğrenciler bugün itibarı ile bu yargı kararı ile boşa 
düşen bir öğrenim dönemi içine girmişlerdir. Öğrencilerin ve 
ailelerinin hayallerini siyasal iktidar karartmamalı, bu mağduriyeti 
giderici önlemleri ivedilikle almalıdır.
İkinci olarak yapılması gereken; 2011 ÖSYM kitapçığından 
teknoloji fakültelerinin çıkarılmasıdır. Bugün yeni bir sınav 
sürecindeyiz. Öğrenci adaylarının bir arayış içinde oldukları 
günlerdeyiz. Önümüzdeki öğretim döneminde yeni mağduriyetler 
yaratılmaması için teknoloji fakültelerine öğrenci kabul 
edilmemelidir. Aksi halde TMMOB olarak sürecin takipçisi 
olacağız ve gerektiğinde konuyu tekrar yargı önüne götüreceğiz.
Esas yapılması gereken ise, gençlerimizin artık mağdur edilmemesi, 

geleceğe olan güvenlerinin yitip gitmemesi için teknoloji fakültesi 
yanlışından derhal geri dönülmesidir. Teknoloji fakültelerinin 
kurulmasına ilişkin 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
iptal edilmelidir. 
Mühendislik eğitimi alanında yaşanan pek çok sorun varken ve bu 
sorunların çözümü için hiçbir adım atılmazken, mesleğimizi yeni 
yeni sorunlarla baş başa bırakan Siyasal İktidar ve YÖK yönetimi, 
bilimin ve hukukun gereklerine göre hareket etmeli, eğitimde 
kaos yaratan siyasal yaklaşımlardan vazgeçmeli, gençlerimizin 
geleceğiyle ve umutlarıyla daha fazla oynamamalıdır.
Siyasal iktidar ve YÖK “mühendislik” kavramı ve mühendislik 
eğitimi üzerine bu kadar oynamak yerine, TMMOB‘nin kendi 
üyesine ve mesleğine yönelik görüşlerini önemsemeli ve dikkate 
almalıdır. 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
22 Nisan 2011

KESK, “Kimliğimin, Bedenimin ve Emeğimin Sömürülmesine 
Karşı Mücadele Ediyor, Barış İçin Yürüyorum” temasıyla, 
8–12 Kasım 2010 tarihleri arasında İstanbul ve Hakkâri’den 
Ankara’ya başlatılan yürüyüş kapsamında Urfa’da yapılan basın 
açıklamasına katılanlara 2911 sayılı Kanuna muhalefetten 
açılan davanın 26 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirilecek 
duruşması öncesi bir basın toplantısı düzenledi. KESK Genel 
Merkezi’nde düzenlenen toplantıya TMMOB Yürütme Kurulu 
Üyesi Ayşegül Oruçkaptan da katılarak destek verdi. 

KESK Genel Başkanı Döndü Taka Çınar tarafından okunan 
basın açıklamasında, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, 
kadınlar arasında artan işsizlik, ücret düşüklüğü, kadının 
aşağılanması, ikinci sınıf insan uygulamalarının son dönemde 
daha da arttığına dikkat çekilerek, “Kadına yönelik şiddet, 
kadın cinayetleri, kadınlar arasında artan işsizlik, ücret 
düşüklüğü, kadının aşağılanması, ikinci sınıf insan uygulamaları 
son dönemde daha da artmış durumda. Kadına yönelik 
ayrımcılığın ve baskının en çarpıcı biçimde görüldüğü dönemin 
AKP‘nin hükümet olduğu yıllar olması tesadüf olmasa gerek. 
Kapitalizmin kadına dayattığı role, muhafazakar ve dini bakış 
açısı da eklenince, ortaya daha vahim bir tablo çıkmaktadır. 
Kadınlara çocuk yetiştirme, ev işleri ve mutfaktan ibaret 
bir hayat dayatan AKP, kadın ve erkeğin eşit olamayacağını 
düşünen ve her türlü politikayı buna uygun sürdüren bir 
hükümettir.  Kadınların yaşadığı ayrımcılığın, her türlü şiddetin 
ve yok saymanın temel dayanağı, erkek egemen kapitalist düzen 
ve onun polisi, yargısı, medyası ile tüm kurumlarıdır. Bu gerçeği 
en çarpıcı biçimiyle, N.Ç davasında, Siirt ve Muğla/Fethiye‘deki 
toplu tecavüz davalarında, savcılıklara yaptıkları başvurulara 
rağmen tedbir alınmayarak ölümüne göz yumulan kadınlarda 
ve başta Başbakan olmak üzere, farklı toplumsal statülere sahip 

kimi “erkek”lerin akla ziyan açıklamalarında görmekteyiz.  

Buradan iktidar erkini kullanan tüm yetkililere sesleniyoruz:

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE VE KATLİAMLARA 
KARŞI MÜCADELE EDENLERİ DEĞİL, KATİLLERİ VE 
TECAVÜZCÜLERİ YARGILAYINIZ. Bizler biliyoruz ki, 
yargılanması gerekenler kadınlara uygulanan baskı ve kırıma 
karşı çıkan, direnen, mücadele eden kadınlar değildir. 

*Asıl yargılanması gerekenler,  kadınlara hayatı zindan edenler 
ve onları katledenlerdir. 

*Asıl yargılanması gerekenler, yasalarla bir nevi onları koruyan 
egemen zihniyetin iktidardaki temsilcileridir. 

*Asıl yargılanması gerekenler, kadın bedenini bir meta gibi 
görüp kadına her türlü eziyeti, haksızlığı reva görenler, onu 
sömürenlerdir” denildi.

 

KESK’İN KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI YAPTIĞI 
BASIN AÇIKLAMASINA TMMOB DE DESTEK VERDİ
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TMMOB 41. Dönem 2. Danışma Kurulu Toplantısı 9 Nisan 2011 Cumartesi 
günü Ankara’da İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda yapıldı.

336 kişinin katıldığı Danışma Kurulu toplantısı, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı‘nın 41. Dönemin ilk 10 ayındaki çalışmaları anlattığı 
konuşmasıyla başladı. Toplantıda söz alan üyeler de gündemdeki TMMOB 
çalışmaları, 15 Mayıs TMMOB Mitingi ve 12 Haziran genel seçimleri üzerine 
değerlendirmelerini aktardılar.  

Toplantıda sırasıyla; Murat Taşdemir (ÇMO), Mehmet Torun (MADENMO), 
Ali Ekber Çakar (MMO), Harun Yalçınkaya (Diyarbakır İKK), Ali Fahri Özten 
(HKMO), Turhan Tuncer (ZMO), Ali Ekinci (MMO), Serdar Harp (İMO), 
Ferdan Çiftçi (İzmir İKK), Nedim Kara (Kocaeli İKK), Abdullah Bakır (İMO 
Adana),  Fikri Düşünceli (Bursa İKK), Hüseyin Kargın (Mimarlar O. İstanbul), 
Süleyman Balkon (EMO Van), Mustafa Altıokka (Adana İKK), Tevfik Peker 
(TMMOB), Hüseyin Atıcı (MMO Adana), Selçuk Soylu (MMO), Kaya 
Güvenç (TMMOB Eski Başkanı), Cemalettin Küçük (Metalurji MO), Kadir 
Dağhan (GIDAMO), Erdal Apaçık (EMO), Cemal Gökçe (İMO İstanbul), 
Cengiz Göltaş (EMO), Erhan Karaçay (EMO İstanbul) konuştu. 

TMMOB 
DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB 41. DÖNEM II. DANI�MA KURULU'NA  
KATILIM L�STES�

(9 Nisan 2011) 

TMMOB Yönetim Kurulu 15

TMMOB Yüksek Onur Kurulu 2

TMMOB Denetleme Kurulu 3

TMMOB Genel Sekreterlik 5

Çevre Mühendisleri Odas� 5

Elektrik Mühendisleri Odas� 13

Fizik Mühendisleri Odas� 3

Gemi Mühendisleri Odas� 0

Gemi Makina ��letme Mühendisleri Odas� 0

G�da Mühendisleri Odas� 13

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� 11

�ç Mimarlar Odas� 0

�n�aat Mühendisleri Odas� 64

Jeofizik Mühendisleri Odas� 6

Jeoloji Mühendisleri Odas� 15

Kimya Mühendisleri Odas� 16

Maden Mühendisleri Odas� 13

Makina Mühendisleri Odas� 88

Metalurji Mühendisleri Odas� 5

Meteoroloji Mühendisleri Odas� 0

Mimarlar Odas� 13

Orman Mühendisleri Odas� ,

Petrol Mühendisleri Odas� 1

Peyzaj Mimarlar� Odas� 16

�ehir Planc�lar� Odas� 6

Tekstil Mühendisleri Odas� 0

Ziraat Mühendisleri Odas� 18

�l Koordinasyon Kurulu Sekreterleri 5

TOPLAM 336
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü‘ne

İlgi: 18 Şubat 2011 tarih ve B.09.0.YİG.0.15.01.00-705.01 774 
sayılı yazınız.

İlgi yazınızda; 

“Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi‘ne kayıtlı bir 
üyenin iki iş için sicil durum belgesi talebinde bulunduğu; 
Şubenin projenin mesleki denetimden geçmesi gerektiği yönünde 
işlem tesis etmesi nedeniyle sicil durum belgesi alamadığı; bu 
işlemin Yapı İşleri Genel Müdürlüğü‘nün genelgesinde yer alan 
“bu belgenin her ne ad altında olursa olsun, başkaca bir işlem 
yapılmaksızın, maktu bir ücret karşılığı verilmesi” hükmüne 
aykırı olduğu; bu nedenle 6235 sayılı TMMOB Kanunu‘nun Ek 
3 ve 4. maddeleri doğrultusunda işlem başlatılmasını istediği; bu 
istek doğrultusunda Eskişehir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü 
tarafından Şubeye yönelik bu uygulamanın kaldırılması yönünde 
inceleme başlatıldığı; EMO Eskişehir Şubesi‘nin cevabi yazısında, 
“EMO‘nun kamu tüzelkişisi olduğu, kamu tüzel kişilerinin 
işlem ve eylemlerine karşı Anayasa‘nın 125. maddesi gereğince 
yargı yolunun açık olduğu, konunun da yargı önünde olması 
nedeniyle yargı karar verinceye kadar uygulamanın devam 
edeceğini” bildirdikleri belirtilerek, bu uygulama ile ilgili olarak 
TMMOB‘nin gözetim ve denetim yetkilerini, 4708 sayılı Yasa 
ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda güncellemesi ve 
uygulamanın bu doğrultuda yapılmasını sağlaması gerektiği ve 
amaçları dışında faaliyet gösteren Birlik ve Oda Yönetimleri 
hakkında 6235 sayılı TMMOB Yasası‘nın Ek-4 maddesine göre 
işlem yapılacağı” 

ifade edilmektedir. 

İlgi yazınızın ekleri tarafımızca Elektrik Mühendisleri Odası‘ndan 
istenmiş ancak, (f) maddesinde belirtilen ek‘e ulaşılamamıştır. 

Edindiğimiz eklerle, yazınız incelenmiş olup, Birliğimizce 
yapılacak bir işlem olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Çünkü ilgi yazı, Bakanlığınızın 5 Mayıs 2008 tarih ve 1293 
sayılı “sicil durum belgesi” konulu yazı ile aynı içerikte olup, 
Birliğimizin 28 Mayıs 2008 tarih ve 1016 sayılı yazı ile yanıtladığı 
gerekçeleri ortadan kaldırıcı yeni bir olgu tespit edilememiştir. 
Kaldı ki;  ilgi yazı, Müdürlüğünüzün İçişleri Bakanlığı‘na 

göndermiş olduğu 22 Şubat 2007 tarih ve 526 sayılı “Oda Sicil 
Durum Belgesi” konulu yazı ile de çelişmektedir. 

Bakanlığınızın ilgi yazıya konu şikâyeti değerlendirirken, 
“Birliğimize bağlı Odalara üye olan mühendis, mimar ve şehir 
plancıların sayısının bugün itibariyle 380.000‘e ulaştığını 
öncelikle göz önüne alarak inceleme yapmasını” bekleriz. Bu 
kadar üyeye sahip bir kurumun, mevzuat ve uygulamaları 
hakkında şikayet eden üyelerin olması doğaldır. Şikâyet konuları 
bazen haklı bazen de haksız olabilir, bu da yaşamın olağan akışına 
uygundur. Her şikâyet konusunu, Bakanlığınızın soruşturma 
konusu yapması halinde Odaların çalışması önünde Bakanlık 
engel hale gelecektir. Bu nedenle, her şikâyetin müfettiş 
soruşturması haline getirilmesi hem hukuk açısından hem de 
maddi açıdan sorunludur.

Bildiğiniz üzere, 6235 Sayılı Yasa‘ya 1982 Anayasası doğrultusunda 
anti demokratik hükümler eklenmiş, 1995 yılında yapılan 
Anayasa revizyonunda ise Anayasa‘nın 135. maddesinde 
yapılan değişiklikler Yasa‘ya yansıtılmamıştır. Kaldı ki Ek-3‘de 
düzenlenmesi istenen Bakanlar Kurulu Kararnamesinin yokluğu 
karşısında, Odalar üzerinde Ek-4. maddenin uygulama olanağı 
bulunmamaktadır. Hukuken bir dayanak olmamasına karşın, 
Eskişehir Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü‘nün istemi üzerine 
müfettiş incelemesi başlatılması tarafımızca anlaşılamamıştır. 

Bakanlığın TMMOB ve Odalar üzerinde hiyerarşik denetimi 
varmış gibi bir yaklaşımla, genelge yayımlanması da hukuka 
aykırıdır. Üyenin denetimi, yargı kararlarında da belirtildiği 
üzere 6235 sayılı TMMOB Yasası‘nın vermiş olduğu bir yetki 
olup, bunun amaç dışı faaliyet olarak kabulü olanaklı değildir. 
Aksi hal, meslek odasının varlığının inkârıdır.

Yazınızın yaptırım dayanağı olan anti-demokratik maddeler 
yürürlüğe girdiği günden bu yana uygulanmamış yani hükümden 
düşmüş maddeler olmasına karşın, son dönemlerde Bakanlık 
yazılarında bu yaptırım maddelerinden sıkça söz edilmeye 
başlanmıştır. Oysa TMMOB mevzuatı ve mesleki denetim gibi 
yönetmelikler Resmi Gazete‘de yayımlanmış, yani tüm hukuki 
prosedürlere uyulmuş hukuksal metinlerdir. Bu yönetmelikler 
1960 yılından bu yana uygulanmaktadır ve dönem dönem 
Bakanlığınız da bu uygulamaları desteklemiş ve teşvik etmiştir. 
Yani gerek 1982 Anayasası‘ndan gerekse, 1983 yılındaki 
KHK‘den eski olan ve 50 yıllık geçmişi olan mesleki denetim 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI’NA YANIT GÖNDERİLDİ

EMO Eskişehir Şubesi’ne sicil durum belgesi talebinde bulunan bir üyenin şikayeti üzerine 
TMMOB’ye yönelik 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun Ek 4’üncü 
maddesine göre işlem yapılabileceğini bildiren Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na 8 Mart 2011 
tarihinde gönderilen yazıyla yanıt verildi.
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uygulaması hiçbir bakanlık döneminde amaç dışı faaliyet olarak 
değerlendirilmemiştir. 

Bakanlığınızdan beklentimiz, TMMOB Yasası‘ndaki anti 
demokratik hükümlerin kaldırılması için girişimlerde bulunulması 
iken, Birliğimize ve Odalara göndermiş olduğunuz “yaptırım 
tehditleri algısına yol açan” yazıların Bakanlığın iradesini 
yansıtmadığını düşünmek isteriz.

İlgi yazıya konu şikâyette bulunan üye, aynı zamanda işlemin 
iptali istemiyle dava açmıştır. Yargı denetimine sunulmuş bir 
konuda Bakanlığın bir işlem yapmasına gerek olmadığı gibi 
yetkisi de bulunmamaktadır. Anayasa‘nın 125. maddesi açık 
bir hüküm olup, genel idare sistemi içinde yer alan Oda‘nın 

işlemine karşı yargı yolu açık olduğundan her idari tasarruf dava 
konusu yapılabilmektedir. Yargı denetiminden geçmiş kararlara 
da bireylerin yanında tüm idare organları uymak zorundadır. 
Şikâyetçinin açmış olduğu davada mahkemece yürütmenin 
durdurulması kararı verilmiş olup, kişi hakkında da yargı kararı 
doğrultusunda işlem tesis edilmiştir. 

Bu durum karşısında, Müdürlüğünüzün istemi hakkında bir işlem 
yapılmasına yer olmadığı hususu bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter

TMMOB’ye bağlı bir Oda’nın üye aidatları ve mesleki denetim uygulamaları ile ilgili Devlet 
Denetleme Kurulu`na gönderilen isimsiz ve imzasız bir şikayet dilekçesi üzerine TMMOB’ye yazı 
gönderen Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na 16 Mart 2011 tarihinde yanıt yollandı.

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü‘ne

İlgi: 10.03.2011 tarih ve B.09.0.TAU.0.14.00.07-622.01-
2/3692 sayılı yazınız.

İlgi yazınıza ilgi tutulan tarihsiz, isimsiz ve imzasız şikâyet 
dilekçesinde, “Devlet Denetleme Kurulu‘nun TMMOB 
ve bağlı Odaları inceleme ve soruşturmasının ve keyfi 
harcamalara son verecek olmasının önemli olduğu, 
DDK‘nın tespit ettiği hususlar dışında da kanuna aykırı 
birçok uygulamanın olduğu, bunlardan birinin Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası‘nın mesleki denetim 
uygulamasının ve uygulamalardan tahsil edilen %2‘lik 

oranın gayri yasal da olsa tahsil edildiği ve üyelerin 
buna boyun eğmek zorunda kaldıkları, bu uygulamanın 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı‘nın genelgelerine aykırı 
olduğu, elde edilen bu mali kazanımların siyasi ve ideolojik 
amaçları doğrultusunda kullandıkları, yeni üye kayıtlarında 
odaya üyelikten önceki döneme ilişkin aidat tahsil edildiği, 
bu uygulamanın da yasaya aykırı olduğu ve şikâyet konuları 
hakkında gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılarak 
odaların yasa dışı uygulamalarına son verilmesi gerektiği” 
ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, TMMOB ve bağlı Odalar Anayasa‘nın 135. 
maddesinde tanımlanan ve 6235 sayılı Yasa ile kurulmuş 
kamu tüzelkişiliğine sahip meslek kuruluşlarıdır. 

6235 sayılı TMMOB Yasası‘nın Ek 4‘üncü maddesi şöyle: 

“Amaçları dışında faaliyet gösteren Birlik ve odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine 
yenilerinin seçilmesine, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi 
üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay 
içinde sonuçlandırılır. 

Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini 
tamamlarlar.

İlgili Bakanlıkların bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Birlik ve Oda organlarının karar ve işlemleri hakkındaki 
tasarruflarına, Birliğin ve Odaların görevli organları tarafından uyulması zorunludur.

İlgili Bakanlığın tasarruflarını kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir 
karar veren veya kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Birlik ve Oda organları 
hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.

Görevlerine son verilen organ başkan ve üyelerinin kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların yukarıdaki 
fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür.”
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Anılan Yasa, Birlik ve Odaların organlarını, organların 
görev ve yetkilerini, organların seçimini açık ve anlaşılabilir 
bir biçimde düzenlemiştir. Organlar, üyelerin katıldığı Genel 
Kurullarda seçilmekte ve bu Genel Kurullar aynı zamanda 
Oda Yönetim Kurullarına almış oldukları kararlarla ilgili 
görevler vermektedir. Yani Oda Yönetim Kurulları, Genel 
Kurul kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Oda Genel 
Kurul kararlarını uygulamakla yükümlü tutulmuş olan 
Yönetim Kurullarının şikâyet mercii ne Devlet Denetleme 
Kurulu‘dur, ne de Bayındırlık ve İskân Bakanlığı‘dır. 
Yönetim Kurulu‘nun ibra yeri, Yönetim Kurulunu seçmekle 
yetkili organ olan Oda Genel Kurulu‘dur. Oda Yönetim 
Kurullarının Oda Genel Kurul kararlarını uygulamama gibi 
bir keyfiyet de 6235 sayılı Yasa tarafından tanınmamıştır. 
Üyenin Genel Kurul‘a katılarak itirazlarını sunma ve 
itirazlarını yargıya başvurma hakkı olduğu da bilinen bir 
durumdur. 

Anayasa‘nın 135. maddesinde; “Kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe 
mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 
mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel 
menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek 
mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde 
dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini 
ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve 
organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen 
usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu 
tüzel kişilikleridir” denilmektedir. 

Anayasa‘nın bu düzenlemesine göre meslek kuruluşlarının 
“değişimleri izlemek” ve “uygulamayı denetlemek” yönünde 
iki temel işlevi vardır. Nitekim “müşterek ihtiyaçlarını 
karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin 
genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak” 
bir yetkilendirmeyi ifade eder. Bu yetkilendirme ise kural 
koymak ve uygulamayı denetlemeyi gerektirir. 

“Meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere 
meslek disiplini ve ahlakını korumak” şeklindeki hükümler 
ile yetkilendirilen meslek kuruluşlarının belirtilen amaçlara 
dönük kurallar koyabileceği, kuralların uygulanmasını 
denetleyeceği ve üyelerine bu kurallara uymaları için 
yaptırımlar uygulayabileceği hususlarında şüphe yoktur. 

Mesleki denetim uygulaması her Oda‘nın kendi Genel 
Kurulunda kabul edilmiş ve yönetsel işlem haline gelmiş 
uygulamalardır. Bir meslek mensubunun mesleğini icra 
ederken öncelikle kendi meslek odasının kurallarına 
riayet etme zorunluluğu vardır. Çünkü mesleği uygulama 
kuralları başka merciiler tarafından tariflenemez. Meslek 
Odası‘nın işlemini ve işlevini inkâra dönük eylemin hukuka 

uygunluğunu kabul etmek de olanaklı değildir. 

Bu uygulamanın TMMOB Yasası‘na aykırı olmadığı, 
gerek Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu‘nun 
1998/344 Esas, 2000/12 sayılı kararında gerekse Danıştay 8. 
Dairesince Şehir Plancıları Odası‘nın “Büro Tescil Mesleki 
Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği”nin iptali davasında 
vermiş olduğu 24.12.2003 tarih 2002/3127 Esas, 2003/5911 
sayılı kararda açıktır. 

Bu kararlara karşın, hala mesleki denetim uygulamasının 
kanunlara aykırı olduğu yönündeki savlara itibar 
edilemeyeceği hukuk devleti ilkesi gereğidir. 

Şikâyetçinin, yeni üye kayıtlarında üyelik aidatının 
diploma tarihinden itibaren tahsil edildiği iddiası da 
gerçeği yansıtmamaktadır. Yine bilindiği üzere, TMMOB 
Yasası‘nın 33. maddesi gereği (kamuda asli ve sürekli 
çalışanlar dışında) mesleki faaliyette bulunabilmek için 
meslek odasına üyelik zorunludur. Bu zorunluluğa uymadan 
mesleki faaliyette bulunanlar yasa gereği, Türkiye‘de 
mesleki faaliyetten menedilirler. Meslek mensubu, 20 
yıl önce mezun olmuş ve bu 20 yıl boyunca da mesleki 
faaliyette bulunmuş ise bu şahsın üyelik talebinin kabul 
görmemesi gerekir. Yasaya aykırı bir fiili överek Odayı 
suçlamak kabul görecek bir davranış değildir. Kaldı ki, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası geriye dönük bir 
üye aidatı tahsilâtı da yapmamaktadır. Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası, yeni üyeden, üye kayıt ücreti ve 
sadece o yılın aidatını almaktadır. Başka bir uygulama söz 
konusu değildir.

Şikâyet dilekçesi, mesleki denetim ve üye aidatı dışında 
mücerret suçlamalar ihtiva ettiğinden bir kısmına yanıt 
verme olanağı bulunmamaktadır. Şöyle ki:

Devlet Denetleme Kurulu‘nun yakın dönemde Birliğimizin 
ve bağlı Odaların gelir-gider bilançolarını incelemiş olduğu 
gerçeği karşısında, şikâyetçinin ileri sürmüş olduğu “Oda 
gelirlerinin siyasi amaçlar doğrultusunda kullanıldığı” 
iddiasının doğru olmadığı bizatihi Sayın Kurul‘un bilgisi 
dâhilindedir. 

Öte yandan; Birliğimizin ve Bağlı Odalarımızın kimi merkezi 
ve yerel idarelerin uygulamalarına ve planlarına karşı dava 
açmış olmasının da şikâyet konuları arasında yer alması, 
şikâyetçinin demokrasi ve hukuk devleti kültürünün bir 
yansıması olarak algılamak gerekir. Aksi hal, hak arama 
özgürlüğünün yadsınması olacaktır.

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla.

N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter   
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ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü‘ne
Ankara
İlgi       :07/03/2011 tarih ve B.18.1.OGM.0.11.01.755.9
9.04-155/163 sayılı “Koruma Amaçlı İmar Planı” konulu 
yazınız.

İlgide kayıtlı yazı ile “Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri 
Alanında 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma 
Amaçlı İmar Planı” çalışmalarına ilişkin olarak 24.03.2011 
tarihinde 2. Halkın Katılımı Toplantısının düzenleneceği 
belirtilmekte ve bir temsilcinin görevlendirilmesi talep 
edilmektedir. 

Tarafınızca yürütülen halkın katılımı toplantılarına 
ilişkin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu‘nun “Sit alanlarında geçiş dönemi koruma esasları 
ve kullanma şartları ile koruma amaçlı imar plânı” başlıklı 
17‘nci maddesinde “......Belediyeler, valilikler ve ilgili 
kurumlar söz konusu alanda ilgili meslek odaları, sivil 
toplum kuruluşları ve plândan etkilenen hemşerilerin 
katılımı ile toplantılar düzenleyerek koruma amaçlı imar 
plânını hazırlatıp, incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere 
koruma bölge kuruluna vermek zorundadır. ...”hükmü yer 
almaktadır.

Ayrıca “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme 
Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, 
Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait 
Yönetmelik”in Plan Hazırlama Esasları başlıklı 6‘ncı 
maddesinde koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasına 
ilişkin temel ilkeler tanımlanmıştır.  6‘ncı maddenin (f) 
bendinde:

“.....f) Plan hazırlama süreci içerisinde idarelerce plan 
yapılacak alanda ilgili meslek odaları, sivil toplum 
kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri, koruma alanı 
içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren işyeri 
sahipleri ve etkilenen hemşerilerin katılımı ile plan 
kararlarının oluşturulmasından önce sorunlar, olanaklar, 
vizyon, hedefler, araçlar, stratejilerin oluşturulması üzerine 
ve taslak planın oluşturulmasından sonra taslak planın 
görüşülerek koruma bölge kuruluna sunulacak son şeklini 
alması için asgari iki toplantı düzenlenir.

Bu toplantıların halka duyurusu idarece köyler ve belde 

belediyelerinde mahalli anonslar ve ilan panoları ile, 
büyükşehir olmayan belediyelerde mahalli anonslar, 
ilan panoları ve yerel yazılı yayın kuruluşları aracılığıyla, 
büyükşehir belediyelerinde ise koruma alanında mahalli 
anonslar, ilan panoları, yerel yazılı ve görsel medya 
kuruluşları aracılığıyla yapılır. Ayrıca bu toplantılar ilgili 
meslek odalarına, üniversitelerin ilgili bölümlerine ve 
sivil toplum kuruluşlarına idarece toplantılardan onbeş 
gün önce toplantılara ait dokümanlar ve gündem yazılı 
olarak da bildirilir. Bu toplantılarda dile getirilen görüşler 
toplantıya katılan ilgili kurum, kuruluş ve kişilerce ayrıca 
yazılı olarak idarelere sunulur. Bu görüşlerin belirtildiği 
tutanaklar koruma bölge kuruluna sunulmak üzere koruma 
bölge kurulu müdürlüğüne iletilir. Müdürlük bu tutanakları 
arşivleyip, saklamakla sorumludur.....” düzenlemesi 
getirilmiştir.

Yukarıdaki belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda; 
koruma amaçlı imar planına ilişkin halkın katılımı 
toplantılarının mülk sahibi tarafından değil, koruma 
amaçlı imar planını onaylamakla sorumlu idare ( valilik, 
büyükşehir belediyesi veya ilçe belediyesi) tarafından 
düzenlenerek, toplantının halka duyurusunun belirtilen 
usuller çerçevesinde yapılması ve on beş gün öncesinden 
toplantıya ait dokümanların ve gündemin yazılı olarak 
bildirilmesi gerektiği açıktır. 

Ancak tarafınızdan  “Orman Genel Müdürlüğü Gazi 
Tesisleri alanında 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı 
Koruma Amaçlı İmar Planı” çalışmalarına ilişkin olarak 
04.03.2011 tarihinde düzenlenen 1. Halkın Katılımı 
Toplantısının yukarıda yer verilen yasal düzenlemelerle 
belirlenen amaca ve belirtilen toplantı usulüne uygun 
olarak gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. Bu tespitlerimiz 
1. Halkın Katılımı Toplantısına katılan Birliğimiz gözlemcisi 
tarafından da toplantıda sözlü olarak belirtilmiştir.  

Atatürk Orman Çiftliği alanının bütünlüğü açısından 
tartışılmaz öneme sahip bir noktada bulunan Orman 
Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri alanının konumu itibarıyla 
Ankara kenti için gerek tarihi, gerek doğal, gerekse 
açık-yeşil alan sistemi açısından vazgeçilmez önemi göz 
önüne alınarak koruma amaçlı imar planının iptaline yol 
açılmaması, kamu zararının oluşmaması için; 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI’NA GAZİ TESİSLERİ ALANI İLE İLGİLİ 
YAZI GÖNDERİLDİ

“Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri Alanında 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı” çalışmaları ile 
ilgili olarak yapılacak “Halkın Katılımı” toplantısı için Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü`nden gelen yazı üzerine, 
TMMOB 23 Mart 2011 tarihinde yanıt gönderdi.
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Yasa hükmünde açıkça belirtildiği şekilde; 

1. Toplantının plan kararlarının oluşturulmasından önce 
belirlenen “sorunlar, olanaklar, vizyon, hedefler, araçlar, 
stratejilerin görüşe sunulması”,  

2. Toplantının da “taslak planın koruma bölge kuruluna 
sunulacak son şeklini alması için görüşe sunulması” 
amacıyla yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak 04.03.2011 tarihinde yapılan 1. Halkın 
Katılımı Toplantısı aşağıdaki nedenlerle hukuka aykırıdır.    

1.  Halkın katılım toplantısı ilgili idare tarafından 
düzenlenmemiştir.

2. Toplantı duyurusu ilgili idare tarafından yasal düzenlemede 
belirtilen yollarla yapılmamıştır.

3. Yasal düzenlemeler gereği görüş oluşturulabilmesi 
ve yazılı olarak bildirilebilmesi için toplantı öncesinde 
katılımcılara yazı ekinde vizyon, hedefler, araçlar, stratejileri 
içeren dokümanlar gönderilmemiştir.

4. Konunun uzmanları, ilgili meslek odaları, ilgili sivil 
toplum kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri davet 
edilmemiştir.

5.  Koruma alanı içinde yaşayan hane halkları, faaliyet 
gösteren işyeri sahipleri ve etkilenen hemşerilerin katılımı 
sağlanmamıştır.

Gereğini bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.            

N.Hakan GENÇ 
Genel Sekreter 

Muğla ili Bodrum ilçesi Ortakent’te toplam 
1.105.000 m2 alanı yapılaşmaya açan Özelleştirme 
Yüksek Kurulu kararının yürütmesi durduruldu. 
TMMOB’nin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
aleyhine açtığı davada Danıştay 13. Daire 
yürütmenin durdurulması yönünde karar verdi.

TMMOB, Özelleştirme Yüksek Kurulu‘nun 
1.6.2010 tarih ve 2010/31 sayılı kararının 
Bodrum Ortakent‘teki 1616, 1617, 1618, 2213, 
2214, 2216, 2217, 2218 ve 2219 no‘lu parselleri 
özelleştirme kapsamına alan kısmının iptali ve 
yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay‘a 
başvurmuştu.  

Dava dilekçesinde söz konusu parsellerin hem 
doğal sit, hem arkeolojik sit hem de mera 
niteliğine sahip oldukları belirtilerek, kamu 
kullanımına ayrılan yapılaşmaya kapatılmış alanlar 
olduğu ifade edilmişti. Dilekçede iptal gerekçeleri olarak; 

işlemin yetki yönünden hukuka aykırılığı, İmar Yasası‘na 
ve çevre düzeni planlarına aykırılığı, 4342 sayılı Mera 
Kanunu‘na aykırılığı gösterilmişti.

BODRUM ORTAKENT’TE SİT ALANLARINI YAPILAŞMAYA AÇAN 

ÖYK KARARININ YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 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 

TEKEL EYLEMLERİNE KATILANLARA 

8 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

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 dava açtı. Davanın ilk duruşması 3 
Haziran 2011 Cuma günü yapılacak.
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YÜKSEKÖĞRETİMİN YENİDEN 
YAPILANDIRILMASINA DAİR AÇIKLAMA 

ÜZERİNE TMMOB GÖRÜŞÜ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı‘nın yükseköğretimin 
yeniden yapılandırılmasına ilişkin tarafların görüşlerini 
almak üzere 6 Nisan 2011 tarihinde Gebze TÜBİTAK 
Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü‘nde düzenleyeceği 
çalıştaya ilişkin davet yazısı 17 Mart 2011 tarihinde 
tarafımıza ulaşmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı‘nın internet sayfasında 
da yer alan “Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılmasına 
Dair Açıklama” metni incelendiğinde, YÖK‘ün bu yapısıyla 
sürdürülebilir bir yapı olmadığını YÖK yöneticilerinin de 
kabul ettiği ortaya çıkmaktadır. 

“Reform” olarak sunulan ve yapılması gerekenleri 
başlık halinde sunan metnin, neoliberal dalgadan 
oldukça etkilendiği görülmektedir. Metin, bilimsel 
bilginin topluma değil, sermayenin hizmetine nasıl 
sunulacağının formülasyonunu temel alan bir yaklaşıma 
sahiptir. Metinde yer alan ve temel alanları piyasa 
ihtiyaçlarına göre parçalayan; “çeşitlilik, rekabet, 
performans değerlendirmesi, çok kaynaklı gelir, kalite 
güvencesi” gibi başlıklar neoliberal sistemin kavramlarıdır. 
Bu kavramlarla bilimin ve aklın ışığına inanmış kuşaklar 
yetiştirmek özellikle de, mühendislik ve mimarlık 
tanımlarındaki temel değerlerle donatılmasını sağlamak 
olanaklı değildir. 

Mühendislik, “Matematik, doğa ve güncel mühendislik 
bilimleri bilgilerine dayanan  bir eğitime ek olarak deneyim 
ve uygulama ile kazanılan formasyonu kullanarak vardığı 
somut  sentezlerle  evrensel ve insanlık yararına problemleri 
ve gereksinimleri belirleyerek ve bunlara yanıt vermek 

üzere ekonomiklik, doğal kaynaklarla ilgili sürdürülebilirlik 
ilkelerini dikkate alarak ve mühendislik etiğini gözeterek;  
teknik ağırlıklı ekipmanların, ürünlerin, proseslerin, 
sistemlerin, yöntemlerin ya da hizmetlerin tasarımı, 
doğrulanması, hayata geçirilmesi, işletilmesi, bakımı, 
dağıtımı, teknik satışı ya da danışmanlık ve denetiminin 
yapılması ve bu amaçlarla araştırma-teknoloji geliştirme 
ve inovasyon (ATGİ) faaliyetlerinde bulunulması işlevine 
denir.” Mühendislik, kuşkusuz sanayiinin ihtiyaçlarına da 
yanıt vermektedir. Ancak, sanayiyi önceleyen, insanlık 
yararını öteleyen bir eğitim esas alınamaz, alınır ise, bu 
kurumun adı üniversite olamaz.

Topluma öncülük etmesi gereken üniversiteler, bilimsel, 
yönetsel ve mali özerklikten yoksun olduğundan 30 yılı 
aşkın bir süredir, kurumsal olarak toplumun ihtiyaçlarına 
yanıt verememiştir. Kendi kendini yönetemeyen üniversite 
ve üst kurum olan YÖK, bugüne kadar (üniversite 
bileşenlerinin temsil edilmediği yönetimlerle) siyasal 
iktidarların eğilimlerine göre duruş sergilemişlerdir. Bu 
nedenle, bir planlama programına sahip olmaksızın siyasal 
iktidarların popülist politikalarına teslim olmuşlardır. 
Siyasal iktidarların popülist yaklaşımları sonucu alt yapısı 
olmadan açılan üniversite ve fakültelerin verdiği eğitimin 
akademik bir eğitim olduğunu kabul etmek oldukça 
güçtür. Günlük ve anlık politikalarla tıkanan sitemin 
yükünü, bugün YÖK‘ün de kaldıramadığı açıktır.

Bugün sistemin verileriyle, mühendislik ve mimarlık 
fakültelerinin durumuna ilişkin somut değerlendirme 
yapacak olursak; üniversite diplomasına sahip kişilerin 
birçoğunun ya iş bulamadığını ya da eğitimini aldığı dalda 
çalışmadığını görüyoruz. Toplumun ihtiyaç ve beklentileri 
ile üniversitelerimizde verilen eğitim uyumlu değildir. 
Ülkemizdeki yükseköğrenim sistemi incelenecek olursa 
gerek kurum gerek disiplin sayısına bakıldığında bir 

TMMOB, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’nın yükseköğretimin yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin tarafların 
görüşlerini almak üzere 6 Nisan 2011 
tarihinde Gebze TÜBİTAK Türkiye 
Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nde 
düzenleyeceği çalıştaya katılmayacağını 
yazıyla bildirdi. TMMOB Genel 
Sekreteri imzasıyla 5 Nisan 2011 
tarihinde gönderilen yazı ekinde, 
TMMOB’nin “Yükseköğretimin Yeniden 

Yapılandırılmasına Dair Açıklama” 
üzerine görüşü de gönderildi.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 
BAŞKANLIĞI‘NA

ANKARA

İlgi. 17 Mart 2011 tarih ve B.30.0.EÖB-
199-1824-12188 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile bildirmiş olduğunuz 
Yükseköğretimin yeniden yapılanmasına 

TMMOB, YÖK’ÜN YÜKSEKÖĞRETİMİ YENİDEN YAPILANDIRMAYA 
YÖNELİK ÇALIŞTAYINA KATILMIYOR

yönelik çalışmalar kapsamında 6 Nisan 
2011 tarihinde yapılacak Çalıştay 
toplantısına Birliğimiz tarafından 
katılım sağlanmayacaktır.

Konu ile ilgili görüşümüz ekte tarafınıza 
gönderilmektedir. Bilgilerinizi dileriz.

Saygılarımızla,

N. Hakan GENÇ
Genel Sekreter
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planlamanın ve bilimsel ölçütlerin göz önüne alınmadığı 
görülecektir. 

Ülkemizde halen farklı adlar altında 152 fakültede 
mühendislik eğitimi verilmektedir. Her yıl mühendislik 
fakültelerine 60 binin üzerinde yeni öğrenci kaydolmaktadır. 
Alınan öğrenci kadar mezun verildiğini varsayarsak, 
yılda ortalama 60.000 yeni mühendis iş hayatına 
atılıyor demektir. Oysa meslek alanında var olan işsizlik 
çok yüksek boyutlardadır. Hal böyle iken bilimsel 
gereklere ve ülke gerçeklerine göre değil sadece sübjektif 
nedenlerle fakülteler açılması, sonuçları itibariyle kolay 
çözülemeyecek sorunlar ve tahribatlar yaratmaktadır.

Birliğe bağlı odalara kayıtlı üye sayısı da ülkede var olan 
mühendis sayısı hakkında bir fikir verecektir. 31.12.1994 
tarihinde toplam üye sayısı 186.343 iken, 31.12.2005 
tarihinde bu rakam 280.000 olmuş, 2010 sonu itibariyle 
ise 380.000‘i aşmıştır. Bu sayılara kamuda çalışıp da üye 
olmayanlar dahil değildir. 

Ülkemizde, her mezun olan mühendisin istihdamına yönelik 
bir olanak bulunmamaktadır. Bugün mühendislerin %25‘i 
ya kendi mesleği dışında çalışmaktadır ya da açık işsizdir. 
Yatırım planlamasına bakılmaksızın işsiz mühendislerin 
içine yeni işsizlerin katılmasının sosyal patlamalar için 
potansiyel oluşturduğu açıktır. İş-Kur verilerine göre 
işsizlik oranında üniversite mezunlarının ilk sırayı aldığı 
gerçeği ve 30 yaşına kadar iş bulamayan birinin artık kendi 
meslek alanında çalışmasının olanaksızlığı tespiti binlerce 
üniversiteliye yapılan haksızlığın açık kanıtıdır.

Genç nüfusa sahip ülkemizde, gençliği üniversitelerde 4-5 
yıl oyaladıktan sonra ortada bırakmanın gence, ailesine ve 
topluma artı değer olarak dönmediği gerçektir. Genç insan, 
kendini nitelikli işgücü görüp, işsiz kalmanın travmasını 
çevresiyle birlikte yaşamaktadır. 

Plansız ve programsız her ile üniversite açılması, teknik 
eğitim fakülteleri ve mesleki eğitim fakülteleri kapatılarak 
teknoloji fakültesi adı altında mühendislik bölümlerine 
dönüştürülmesi, mühendislik alanına yeni sorunlar 
eklemiştir. 

Basında yer alan hayat boyu eğitim gerekçe gösterilerek 
650.000 teknikere mühendislik yolunu açan program doğru 
ise, herkesin mühendis unvanına sahip olacağı anlamına 
gelmektedir. Bugüne kadar üniversite sınavlarında, fen 
bölümünden mezun olmak ve başarılı olmak koşul iken, 
eşitlik ve hakkaniyet ilkesine aykırı olarak “mühendis” 
unvanı dağıtılmaya başlanmış ve ihtiyaç olan ara eleman 
yok edilmiştir. Deyim yerindeyse YÖK eliyle ucuz 

unvan dağıtımı, mühendislik eğitiminde ve mühendislik 
uygulamalarında kalitenin iyice düşeceği anlamına 
gelmektedir.

Kaldı ki, altyapısı hazırlanmadan açılan üniversite, fakülte 
ve bölümlerce verilen eğitimin kalitesi de başlıca tartışma 
konusunu oluşturmaktadır. Toplumun tüm kesimlerinde 
eğitim-öğretimdeki kalitenin yetersizliği kabul görmüş 
bir gerçek iken, yeni bölümlerin açılmasının nesnel bir 
dayanağı bulunmamaktadır. 

Eğitimin kalitesini doğrudan etkileyecek en önemli 
unsurlardan birisi de öğretim elemanı sayısı ve niteliğidir. 
Mühendislik fakültelerinde, bazı büyük şehirlerdeki 
üniversiteler de dahil olmak üzere, öğretim üyesi başına 
düşen öğrenci sayısının 100-150, hatta daha da yukarılara 
çıktığı görülmektedir. Halen birçok yeni üniversitede 
yeter sayıda ve nitelikli öğretim elemanı bulmada güçlük 
çekilmekte, bu nedenle yasal olarak kuruluşu gerçekleşmiş 
öğretim kurumları faaliyete geçirilememektedir.

Devlet eliyle verilen ve devletin en önemli görevlerinin 
başında gelen eğitim-öğretim hizmetinin kalitesiz 
olamayacağı temel kabuldür.  Sosyal hukuk devleti olmanın 
gereği de eğitim-öğretim hizmetine ayrılan paydan ve 
kaliteden kaçınılamayacağıdır. En temel kamusal hizmetin 
sonuçları toplumsal yaşamı ilgilendirmektedir. Zaten var 
olan üniversiteler arasındaki eğitim eşitsizliği, bütçeden 
ayrılan payın yetersizliği gibi nedenlerle ciddi bir mesleki 
yeterlilik sorunu vardır. 

Amaç, üniversiteleri akademik kurum niteliğine 
dönüştürmek ise, öncelikle demokratik-özerk bir kurum 
kurgusuyla yola çıkmak gerekir. YÖK ve tüm mevzuatının 
kaldırıldığı; siyasal iktidar ve sermayenin müdahalesine 
kapalı; öğrenci ve çalışanlarıyla birlikte demokratik 
esaslara göre seçilenlerce yönetilen; bilimsel bilgi, 
düşünce ve ifade özgürlüğünü içselleştiren bir ortamın 
yaratılması ve parasız eğitimin herkesin hakkı olduğunun 
kabulüyle yola çıkmak esastır. Kısacası bilimsel, yönetsel 
ve mali yönden özerk bir kurum hedeflenmelidir. Bu da, 
darbenin ürünü olan bir kurumun revizyonuyla olanaklı 
gözükmemektedir. 

Tarafımızca, 12 Eylül askeri darbesinin bir ürünü olan 
ve bilimsel, özgür üniversite ortamlarını yok etmek için 
oluşturulan Yükseköğretim Kurulu‘nca yükseköğretimin 
neoliberal politikalarla yeniden düzenlenmesini 
hedefleyen bu tür bir çalışma içinde yer almak mümkün 
görülmemektedir.
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İnsanlık tarihinin geçirdiği evreler sonucu çalışma hakkı, 
temel insan hakkı olarak kabul edilmiştir. Ancak, bu hakkın 
tek başına soyut olarak kabulünün bir anlam ifade etmediğini 
de yaşanan deneyimler göstermiştir. Bu hakkın kullanımı 
ancak diğer temel haklardan olan yaşama hakkının özünü 
ihlal etmeyecek bir iş ortamının sağlanmasıyla olanaklıdır. 
Güvenlikli ve sağlıklı iş ortamlarının sağlanması artık ülke 
ölçeğinde değil uluslararası belgelerle istenen bir durumdur. 
Sağlıklı ve güvenli ortamda yaşama hakkı temel insan 
hakkı olduğuna göre çalışma hakkının kullanılmasında, 
çalışanın beden bütünlüğünü ve sağlığını bozacak etkilerden 
işyerinin arındırılması esastır. Bu hakkın korunmasında ve 
kullanılmasında Devlet asli sorumludur. Bu alan kamusal 
bir alandır ve bu alanın asli unsurlarının hak, yetki, 
sorumluluk ve cezaların hukuksal düzenlemede vücut 
bulması gerekmektedir.

Sağlık ve güvenliğin sürekli geliştirildiği bir sürecin çıktıları; 
daha fazla tatmin duygusu daha iyi ürün ve hizmetin 
üretilmesi ve toplumun yaşam kalitesinin geliştirilmesidir. 
Daha başka bir değişle ifade edecek olursak, çalışanların 
sağlık ve esenlik içinde olmaları bir bütün olarak sosyo-
ekonomik gelişmenin sürdürülmesinin ve refahın olmazsa 
olmaz koşuludur.

Ülkemizde sosyal tarafların beklediği, çalışanların işyerindeki 
tehlikelerle karşılaşma ve onlara maruz kalma olasılığını en 
aza indirgemek için oluşturulacak örgütlenme, normlar ve 
sürekli gözetimi mümkün kılan bir yapıyı ortaya çıkarmaktır. 
Bu yapının tarafları ise, Devlet, işveren, çalışanlar ve 
sendikaları, iş güvenliği mühendisleri ve iş yeri hekimleridir. 
Bu unsurların doğru kurgulanması, güvenlik kültürünün 
gelişimine ve sistemin tesisine güçlü bir temel sağlayacaktır. 
Bu nedenle, iş güvenliği mühendisi, işyeri hekimi ve 
sendikaları çalışma mevzuatının içine işlevine uygun ana 
unsurlar olarak doğru koymak gerekir. Bu unsurları inkâra 
dönük bir yaklaşım, amaca da hizmet etmemektedir.

Bilindiği üzere ülke üretim politikalarının oluşturulmasında 
ve uygulanmasında, ekonomik hedeflerin gerçekleşmesi ve 
ekonomik gelişimin sağlanmasında en önemli faktör; hiç 
kuşkusuz sorunsuz ve sağlıklı işleyen bir çalışma hayatıdır. 
Bu nedenle; işçi sağlığı ve iş güvenliğinin yalnızca çalışma 
hayatı kapsamında değerlendirilmeyeceği açık olup, konunun 
genel kamu hukuku prensipleri ve kamu yararı ekseninde 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği konusunun yasal düzeyde ele alınmasını 
desteklemiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nca 
oluşturulan kanun tasarı taslağı komisyon toplantılarına 
katılmış ve katkı koymaya çalışılmıştır. İş Sağlığı ve İş 
Güvenliği Kanun Taslaklarına ilişkin DİSK, KESK, TMMOB, 
TTB kaygılarını defalarca kimi zaman yazıyla kimi zaman da 
eylemle hükümet kanadına belirtmelerine rağmen teknik 
konular dışında tasarıların özüne ilişkin önerilerin hiçbiri 
değerlendirmeye alınmamıştır. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yeterli ve kalıcı sonuçlara 
ulaşabilmek için, işten kaynaklanan ya da işle bağlantılı 
olarak meydana gelen kazaları, hastalıkları ya da sağlıkla 
ilgili diğer sorunları önlemeye dönük ulusal düzeyde tüm 
çalışanların kapsam içine alan sistematik bir politikanın 
yaşama geçirilmesi gerekirken; hizmetin bir biçimde 
ulaştığı kesimin düzenlenmesine öncelik verilmesi çabaları 
sürmektedir.  

Bugünkü haliyle ve sorunlu bir İSG sistemi  üzerinden işçi 
sağlığı ve iş güvenliği alanında yaşanan sorunları çözebilmesi 
ve arzu edilen normlara ulaşabilmesi hedefinden oldukça uzak 
olduğumuz gibi, var olan sorunların daha da derinleşmesine 
neden olacağını düşünmekteyiz. 

Sosyal tarafların önerilerini somut olarak hayata geçirecek 
yeni bir sistem çabası içine girilmemiş ve Ulusal İş Sağlığı ve 
Güvenliği Konseyi‘nin bu konuda etkin bir rol üstlenmesi 
sağlanmamıştır.

Çalışma yaşamını düzenleyen mevzuat, sendikaların, 
üniversitelerin, TMMOB, TTB ve Barolar Birliğinin 
katılımının sağlandığı ve görüşlerinin yansıtıldığı bir 
çerçevede değil,  piyasa koşullarına bağlı ekonomik ve faydacı 
yaklaşım ile düzenlenmektedir.

İşçi sağlığı, iş güvenliği hizmetleri, taşeron firmaların kâr 
hırsına kurban edilmektedir.

Sonuç olarak; 

Bu çerçevede, 2008 yılında 18. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kongresi‘nde imzalanan “Seul Deklarasyonu”nu kabul 
etmemize ve desteklememize karşın, Ulusal 25. İş Sağlığı 
ve Güvenliği Haftası etkinliklerine katılmıyoruz ve Kayseri 
Bildirisini imzalamayı uygun bulmuyoruz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYSERİ BİLDİRİSİNE İLİŞKİN 

TMMOB GÖRÜŞÜ BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kayseri Bildirisine ilişkin TMMOB görüşü 25 Nisan 2011 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.
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BAŞBAKANLIK

Hazine Müsteşarlığı‘na

İlgi: 01.04.2011 tarih ve 17485 sayılı GATS/Mühendislik 
Hizmetleri hakkındaki yazınız.

İ lgi  yazının ekinde Birl iğimize i leti len Dünya 
Ticaret Örgütü‘nün GATS Sekretaryası tarafından 
hazırlanan,”Sekreterlik Bilgi Notu” olarak açıklanan 
mühendislik hizmetleri ve ticaretine ilişkin S/C/W/334 
simgeli yazı bir rapor niteliğinde olup, değerlendirmelerimiz 
raporun ortaya koyduğu tabloya ilişkin olacaktır. Ayrıca, 
Ülkemiz adına DTÖ toplantısına katılacak temsilcinin 
Rapor kapsamında kalması gerekmektedir. Çünkü, yeni 
müzakere ve başlıklar hakkında taahhütte bulunarak 
müzakerelere iştirak edilmesi durumunda, ülkemizin 
sıkıntılı olduğu alanı geri dönülmez noktalara getireceği 
(hak kayıplarına neden olacağı) göz ardı edilmeden 
ve “Rapor”un ortaya koyduğu küresel dayatmaya rıza 
göstermemek gerektiği hem ülkemiz hem de benzer 
durumdaki ülkeler açısından elzemdir.

“Sekreterlik Bilgi Notu”nun verdiği rakamlar ve tespitler, 
mühendislik hizmeti alanında ne yapılıp yapılmayacağı 
konusunda bir rehber niteliğindedir. Verilere göre 
bugün Dünyada 200 küresel şirket, Dünya mühendislik 
hizmetinin sağlayıcılarıdır. Bu 200 şirket, 2009 yılında 
Dünya mühendislik hizmetinin % 74‘üne hakim 
durumdadırlar. Sekreterliğin deyimi ile pazarı, Avrupalı 
firmalar (%39) ve Amerikan firmaları  (%35) arasında 
paylaşılmıştır. Bu firmaların sunmuş olduğu hizmetlerden 
elde ettikleri gelirin  %47‘si kendi ülkeleri dışındaki 
projelerden kaynaklanmıştır. Bu verilere, kendi ülkeleri 
dışındaki bağlı şirketlerce yürütülen alt sektörlere ait 
veriler dahil olmadığı da tespit edilmiştir.

2006-2008 yılları arasında ABD bağlı şirketlerin geliri 
yılda ortalama %19 artmıştır. Bu artışın nedeni 3. Dünya 
ülkelerinin altyapı, elektrik, petrol ve gaz alanlarındaki 
projelerden kaynaklanmıştır. Bu şirketler, kendi ülkeleri 
dışındaki  projelerden 52.62 milyar ABD Doları tutarında 
tasarım geliri elde etmişlerdir. Bu şirketler, 2008 küresel 
krizinde, kendi iç piyasalarında gelir azalması yaşarken, 

ülke dışındaki gelirlerinde ciddi bir daralma olmamıştır.

Bilgi Notunda, BM geçici Merkezi Ürün sınıflandırması 
esas alınarak mühendislik hizmetleri, tasarım ve entegre 
mühendislik olarak sınıflandırılmıştır. BM Geçici CPC 
sınıflandırmasına dahil edilmemiş olan, hizmetler ile bina 
ve kadastro eksperleri ya da topografya mühendisleri 
tarafından sağlanan hizmetler, Ar-Ge faaliyetlerinin 
mühendislik kapsamında değerlendirilmemesi eleştirilmiş, 
bugün Ar-Ge faaliyetlerinin son 10 yılın en önemli 
uluslararası hizmet olmasına dikkat çekilmiştir.

Sekreterlik değerlendirmesinde, “sektörün ekonomik 
önemi” en önemli başlıklardan birini oluşturmaktadır. 
Mühendislik hizmetinin diğer faaliyetlerle olan yakın 
ilişkisinden dolayı çoğunlukla diğer hizmet alanlarının 
rakamlarına dahil edilmesi nedeniyle ekonomik önemi tam 
olarak rakamsal olarak ifade edilemediği tespitinden sonra, 
2006 yılında mühendislik hizmetine harcanan küresel 
harcamanın 750 milyar Dolar olduğu belirtilmektedir. 
En büyük payı, hava-uzay, otomotiv, kimya, endüstriyel 
makinalar, petrol ve gaz, elektrik ve su gibi kamusal 
hizmetler, inşaat ve tıp sektörlerinin aldığı ifade 
edilmektedir. Eurostat tarafından referans yılı 2004 olan, 
15 AB-27 ekonomisi ile Norveç‘i kapsayan bir araştırmada, 
mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin toplam cironun 
%17‘sini temsil ederek önemli bir ihracaat kalemi olduğu, 
bu ihraç kaleminin %70‘i büyük firmalar aracılığıyla 
gerçekleştiği belirtilmektedir.

Raporda; mühendislik hizmetlerinin sunum biçimleri 
olarak; yurtdışında profesyonellerin bulundurulması,  bağlı 
şirketler, şubeler, stratejik ortaklıklar, internet bağlantısı, 
offshoring, outsourcing biçimlerinin kullanıldığı, bunlardan 
en yaygın olanının -özellikle çok uluslu büyük şirketlerin-
bağlı birim kurmak ya da üçüncü taraf hizmetleri 
satıcısı ile anlaşmak olduğu görülmektedir. Mühendislik 
hizmetlerinde offshore işlemlerinin %62‘si üçüncü taraf 
hizmetleri satıcısı tarafından outsourcing yoluyla, %38 ise 
bağlı birimler tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir. 

Rapor, “Düzenleme İhtiyacı” ve “Kısıtlayıcılık seviyeleri” 
başlıkları altında uluslararası mühendislik hizmet 
ihracındaki ulusal kısıtlamaların ve düzenlemelerin hizmet 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI’NA GATS/MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
KONULU YAZI GÖNDERİLDİ

Dünya Ticaret Örgütü’nün GATS Sekretaryası tarafından hazırlanan,“Sekreterlik Bilgi Notu” olarak açıklanan mühendislik 
hizmetleri ve ticaretine ilişkin yazıyla ilgili olarak 29 Nisan 2011 tarihinde Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na yazı 
gönderildi.
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dolaşımını ve rekabeti engelleyen unsur olarak görmektedir. 
Bilginin asimetrik olması, ulusal düzenlemeler hakkında 
bilgi eksikliği, ulusal mevzuatların koyduğu kısıtlamalar, 
yeterlilik hükümlerinin ülkeden ülkeye değişmesi, 
asgari fiyatlar, reklam yasağı, ikamet zorunluluğu gibi 
kısıtlamaların pazara girişi engelleyen unsurlar olarak 
değerlendirilmiştir.

Ülkeden ülkeye değişen kısıtlamaların yani mühendislik 
hizmetlerinin yurtdışından temini üzerindeki kısıtlamaların 
mühendislik hizmetleri fiyatlarını artırdığı, yeterlik sahibi 
olma, mesleki örgütlere zorunlu üyelik ve firmaların 
kuruluşuna yönelik kısıtlamalar maliyet artışına neden 
olmakta ve bu da hizmetin fiyatını artırmaktadır 
denilmektedir.

Bilgi Notu bir bütün olarak değerlendirildiğine, Dünya 
Mühendislik Hizmetini elinde tutan 200 şirket bu 
alana hakim durumdadır. Değerlendirme Notunda bu 
şirketlerin mensup olduğu ülkelerin (ABD ve Avrupa)  
ulusal mevzuatlarındaki kısıtlamaların manipüle edildiği 
görülmektedir. Geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerin 
mevzuatları referans verilerek kısıtlamalara örnekler 
sunulmuştur. Oysa, gelişmekte olan ya da az gelişmiş 
ülkelerin meslek mensuplarının Amerika ya da Avrupa 
ülke pazarlarına girmeleri neredeyse olanaksızdır. AB 
ülkeleri kendi aralarındaki hizmet ticaretinde dahi kendi 
vatandaşına uyguladığı yeterlilik kriterlerini diğer AB 
ülkesine de uygulamaktadır. Meslek mensubunun kendi 
ülkesindeki yeterliliği  taşıması yeterli görülmemekte, 
hizmet sunacağı ülke kriterlerini de tamamlaması 
gerekmektedir. Meslek örgütlerinin koymuş olduğu 
kurallar her ülke vatandaşı için geçerli kurallardır. Dil 
yeterliliği ise vazgeçilmez koşuldur. Yani G-7‘ler açık 
pazar olarak sunulmuş olmasına karşın, bu ülkelerin 
pazarına erişim az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke meslek 
mensupları açısından neredeyse olanaksızdır.

Bilgi Not‘u, hayatın her alanını mühendislik hizmeti ile 
ilişkilendirerek, kamu hizmetleri ve güvenliğine ilişkin 
tüm alanların hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın hizmet 
ticaretine açılması gerektiği yönünde görüş bildirmektedir. 
Bilgi Notu, BM geçici CPC sınıflandırmasının da ötesine 
geçerek mühendislik hizmetleri tanımlaması yapmıştır. Bu 
değerlendirmeden, ülkelerin kamu yararını gözeterek bazı 
hizmet alanlarını kamu güvenliği ve sağlığını gözeterek 
kapatmasını uygun görmemekte bunu bir kısıtlama olarak 
görmektedir.

Yine Bilgi Notu, asgari ücret ile hizmet kalitesi arasında 
ters orantı olduğunu belirmektedir. Asgari ücret 
uygulamasının kalite üzerinde olumlu etkisinin olmadığı 
yönündeki tespit yine bir manipülasyondur. Bilgi 
Notu‘nun “sunum biçimleri” başlığı altında irdelenen 
200 şirketin hizmeti dışarıda sunarak emek maliyetini 
nasıl düşürdüğü tespitiyle çelişmektedir. Şirketler, kendi 
ülkeleri dışında şube ya da bağlı birimlerle mühendislik 
hizmeti sunarak gittikleri ülkenin mühendislerinin 
ucuz emek gücüyle maliyeti düşürdükleri yaygın bir 
uygulamadır. Ücret belirleme, maliyet unsuru olarak 200 
şirketin sorunudur.

Ülkemizin GATS kapsamında Dünya Ticaret Örgütü‘ne 
sunduğu Taahhüt ve Derogasyon Listelerindeki 
yabancıların hizmet sunumuna açık olan mühendislik 
Hizmetleri (CPC 8671,8672), Bilgisayar Hizmetleri 
(CPC 841, 842,843), Müteahhitlik ile ilgili Mühendislik 
hizmetleri (CPC 51)‘nin pazara giriş kısıtlamaları: 

-Mimarlık, Mühendislik ve bilgisayar hizmetleri 
konusunda sadece ilgili meslek odasına “geçici üyelik”,

-Müteahhitlik hizmetleri ile ilgili olarak ise, “Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı‘nın uygun görüşü” ve ilgili meslek 
odasına “geçici üyelik”ten ibarettir.

Entegre Mühendislik ve Bilimsel ve Teknik Danışmanlık 
Hizmetleri açısından ise, sektörü tanımlayan ve düzenleyen 
mevzuatın bulunmaması, sektörün uluslararası rekabete 
hazır olmaması, sektöre, yabancı hizmet sunucusunun, 
birincil ve ikincil mevzuatların oluşturulmadan taahhüt 
edilmesi durumunda, Türk sermayeli tüzel kişiliklerin 
ülke pazarı dışında kalacakları ve Sektörün açılmasını 
müteakip ileride yapılacak düzenlemelerde, ülke 
pozisyonunda herhangi bir adımın atılması bugünden 
engellenecektir.

Sonuç olarak; Sekreteryanın hazırlamış olduğu “Bilgi 
Notu”, bir bilgilendirme olarak değerlendirilmeli ve 
Sekreterliğin BM Geçici CPC‘nin de ötesine geçerek 
mühendislik hizmeti tanımlarına itibar edilmemesi ve 
herhangi bir taahhütte bulunulmaması -kamu yararı ve 
hizmet gerekleri açısından-  gerekmektedir.

Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,

N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter
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TMMOB Antalya Kent Sempozyumu 24-26 Mart 2011 tarihleri 
arasında Antalya Dedeman Oteli’nde düzenlendi. Sempozyumun 
açılışında TMMOB Antalya İKK Sekreteri Vahap Tuncer, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Akdeniz 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abit Demircan ve 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Armen 
birer konuşma yaptılar. 
Sempozyum kapsamında düzenlenen 6 oturum ve 1 panelde, meslek 
odaları uzmanlık alanlarına göre kentin sorunlarını irdeleyerek, 
çözüm önerilerini yetkililere ve kamuoyuna aktardılar. 
Oturumlarda; Kentsel Yerleşim ve Planlama, Kentsel Dönüşüm 
ve Dışlanma, Kent Kültür ve Demokrasi, Kent Ekonomisi ve 
Kalkınma Sorunu, Antalya Kenti ve Peyzaj Mimarlığı, Kentlilik 
ve Çevre Sorunları, Kent Bilgi Sistemi, Ormanlar ve Tahsisler, 
Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı, Madencilik ve Çevre, 
Küresel Isınmanın Etkileri, Kentin Enerji Durumu ve Yenilenebilir 
Kaynaklar, Hava Kirliliği ve Doğalgaz Dağıtımı, Karstik Boşluklar 
ve Kentsel Etkileri, Denizcilik Sektörü ve Antalya, Kentsel 
Yapılaşma, Kentleşme Sürecinde Yer Seçimini Etkileyen Faktörler 
ve Zemin, Turizm Sektöründe Kullanılan Kimyasallar ve Sorunları, 
Kent İçme Suyu ve Planlaması, Antalya‘da Gıda Güvenliği ve 
Sorunları başlıklı bildiriler sunuldu. Sempozyumun son günü 
düzenlenen panelde de “Kentsel Ulaşım” konusu ele alındı. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
konuşmasında şunları söyledi:
TMMOB kuruluşundan bu yana gerek meslek alanlarına ve 
gerekse tematik konulara ilişkin olarak düzenlediği etkinliklerde 
kamuoyuna açılımlar, çözüm önerileri ve modeller sunmuştur. 
TMMOB kent sorunlarına ilişkin olarak özellikle son yirmi yıldır 
yerel yönetimler, kamu kaynaklarının dağılımı, afetler, çevre, 
altyapı, ulaşım, konut, turizm, kentsel koruma ve kentsel dönüşüm 
temalarında sorun tespitlerini ve çözüm önerilerini kamuoyuna 
sunmaktadır. Son iki dönemdir bu çalışmalara kentlerde 
düzenlediğimiz sempozyumları da ekledik. Geçtiğimiz 4 yıllık 
süreçte, Bursa‘da iki kez, Ankara‘da iki kez, İstanbul‘da iki kez, 
Kocaeli, Eskişehir, Bodrum, Denizli, Adana, Mersin, Samsun, İzmir, 
Aydın, Edirne, Diyarbakır, Kırklareli, Van, Batman, Gaziantep ve 
Balıkesir‘de kent sempozyumları düzenledik. 
Bu etkinliklerimizde kentlerin mevcut durum tespitleri yapılırken 
aynı zamanda bu tespitten yola çıkarak  “Nasıl Bir Kent İstiyorum” 

sorusuna da kentte yaşayanlarla birlikte yanıt arıyoruz. 

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

TMMOB‘nin uzunca bir süredir değişik kentlerimizde düzenlendiği 
“kent sempozyumları” göstermiştir ki; 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.

ANTALYA KENT SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
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TMMOB Bursa Kent Sempozyumu’nun 3’üncüsü 
“YAŞANABİLİR, DİRENÇLİ BİR KENT BURSA” 
ana temasıyla 29-30 Nisan 2011 tarihlerinde BAOB 
Yerleşkesi’nde düzenlendi.

İki gün süren sempozyum kapsamında toplam 13 oturumda 
kent planlamasından ulaşıma, afet riski ve planlamasından 
enerjiye, doğal kaynaklardan turizm ve sağlığa farklı konular 
ele alındı. Bursa kentinin sorunlarının tespit edilmesi, çözüm 
önerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen sempozyumda, 
bilim insanları ve uzmanlar kentle ilgili öngörülerini ve çözüm 
önerilerini ortaya koydular.

Bursa İKK Sekreteri Fikri Düşünceli, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Atilla Ödünç, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey ve Bursa Vali Yardımcısı Sabahattin Yücel’in açılış 
konuşmalarıyla başlayan sempozyum, ilköğretim okulları 
arasında açılan resim yarışmasında kazananlara ödüllerinin 
verilmesi ve sergi açılışıyla devam etti. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
açılışta yaptığı konuşmada, TMMOB’nin kentlere ve 
yerel yönetimlere yönelik bakışını ve çalışmalarını anlattı. 
TMMOB’nin kentlerde 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 
gördüğünü ifade eden Soğancı, kente dair her türlü kararda 
kentlilerin katılımının sağlanmasının önemini vurguladı. 

BURSA KENT SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

Kent sempozyumunun Bursa’da 3’üncü kez düzenlendiğini 
kaydeden Soğancı, sempozyumla Bursa’nın bir fotoğrafının 
çekilmiş olacağını söyledi.

Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği sempozyum “Yaşanabilir, 
Sürdürülebilir Dirençli Bir Kent Bursa ve Yerel Yönetim 
Politikaları” başlıklı panelle sona erdi. 
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TMMOB DEMOKRASİ KURULTAYI 
TMMOB Demokrasi Kurultayı’nın ilk yerel kurultayları 16 
Nisan 2011 Cumartesi günü Diyarbakır ve Zonguldak’ta 
düzenlendi. Diyarbakır‘da Büyükşehir Belediyesi Tiyatro 
Salonu‘nda gerçekleştirilen kurultayın açılış konuşmasını 
yapan TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Harun Yalçınkaya, 1998 yılında ilki gerçekleştirilen 
“Demokrasi Kurultayı”nı güncelleştirmeye çalışacaklarını 
belirtti.  TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Çağdaş 
da açılışta yaptığı konuşmada, TMMOB‘nin Kürt sorununun 
demokratik çözümünden yana olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından “Demokrasi”, “Temel 
ilkeler”, “İnsan hakları”, “Seçimler”, “Siyasi Partiler”, “Doğal 
kaynaklar ve çevre”, “Kadın sorunu” ve “Kürt sorunu” 
konuları üzerine sunumlar yapılarak tartışmalar yürütüldü. 

Zonguldak Yerel Demokrasi Kurultayı da Maden Mühendisleri 
Odası Zonguldak Şubesi Lokali‘nde geniş bir katılımla 
gerçekleştirildi.  TMMOB Zonguldak İKK Sekreteri Erdoğan 
Kaymakçı‘nın açılış konuşmasının ardından düzenlenen 
oturumda TMMOB Demokrasi Kurultayı Düzenleme Kurulu 
tarafından belirlenen konu başlıkları görüşüldü.

Diyarbakır Demokrasi Kurultayı
Gaziantep Yerel Demokrasi Kurultayı ise 27 Nisan 2011 
tarihinde Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu`nda 
yapıldı.

TMMOB Demokrasi Kurultayı Muğla Yerel Kurultayı 30 
Nisan 2011 tarihinde Konakaltı İskender Alper Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

 

Zonguldak Demokrasi Kurultayı

Gaziantep Demokrasi Kurultayı
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TMMOB ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI 

VE İŞSİZLİK KURULTAYI 
Kasım ayında Ankara’da gerçekleştirilecek TMMOB Ücretli 
Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı’nın 
Adana, İzmir, Eskişehir ve Antalya Yerel Kurultayları 
gerçekleştirildi. 

Adana’da 2 Nisan Cumartesi günü ZMO Adana Şubesi 
Toplantı Salonu’nda yapılan yerel kurultayda sorunların 
çözümünün örgütlenme olduğu vurgulandı. Kurultayın 
açılışında konuşan TMMOB Adana İKK Sekreteri Mustafa 
Altıokka meslektaşlarının yüzde 80‘inin özel sektörde 
çalıştığını belirterek, özel sektörde özlük haklarından söz 
etmenin gittikçe imkansız hale geldiğini ifade etti. 

İzmir’de MMO Tepekule Kongre Merkezi’nde 2 Nisan 
Cumartesi günü gerçekleştirilen yerel kurultayda da 
düzenlenen iki oturumda; çalışma yaşamını belirleyen yasalar, 
çalışma koşulları, ücretler ve asgari ücret, özelleştirmelerin, 
işsizliğin ve güvencesizliğin MMŞP üzerine etkileri, 
örgütlenme ve sendikasızlaştırma konuları ele alındı.

Adana 

İzmir 

Eskişehir Yerel Kurultayı 16 Nisan Cumartesi günü İMO 
Eskişehir Şubesi Toplantı Salonu’nda yapıldı. TMMOB İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aziz Albayrak ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan’ın açılış 
konuşmalarıyla başlayan kurultaya çok sayıda TMMOB 
üyesi katıldı.

Antalya Yerel Kurultayı ise 22 Nisan 2011 tarihinde Makina 
Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’nde gerçekleştirildi.

Eskişehir 

Eskişehir 

Antalya
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TMMOB’nin Kasım ayında düzenlenecek Kadın Kurultayı 
öncesi ilk yerel kurultaylar gerçekleştirildi. Bodrum, 
Kocaeli ve Zonguldak Yerel Kurultayları 8 Mart Salı günü, 
Kahramanmaraş Yerel Kurultayı 10 Mart Perşembe günü, 
Mersin Yerel Kurultayı 12 Mart Cumartesi, İzmir Yerel 
Kurultayı ise 30 Nisan Cumartesi günü yapıldı.

Yerel kurultaylar, kadın üyelerin tanışma, dayanışma ve 
TMMOB organları içinde örgütlülüğünün güçlenmesi 
açısından da önemli bir adım oldu. 

BODRUM Yerel Kadın Kurultayı  

Bodrum‘da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nde gerçekleştirilen 
Yerel Kadın Kurultayı Bodrum Belediyesi Nurol Kültür 
Merkezi‘nde düzenlendi. Kurultaya, TMMOB Yürütme 
Kurulu Üyesi Ayşegül Oruçkaptan da katılarak, açılışta bir 
konuşma yaptı. 

KOCAELİ Yerel Kadın Kurultayı  

Kocaeli‘ndeki Yerel Kurultay, Mimarlar Odası Kocaeli 
Şubesi‘nin tarihi taş binasında gerçekleştirildi. Açılış 
konuşmalarının ardından, belirlenen başlıklardaki tartışma 
konuları görüşmeye açıldı.

ZONGULDAK Yerel Kadın Kurultayı  

Zonguldak‘taki Yerel Kurultay 8 Mart 2011 tarihinde 
Zonguldak Maden Mühendisleri Lokali‘nde geniş bir 
katılımla gerçekleştirildi. Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından düzenlenen yerel kurultayın sekreteryasını Maden 
Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi üstlendi. 

Açılış konuşmaları TMMOB Zonguldak İKK Sekreteri 
ve Maden Mühendisleri Odası Şube Başkanı Erdoğan 
Kaymakçı ile TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Berna Vatan‘ın 
yaptığı Kurultay, Maden Mühendisleri Odası Zonguldak 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşen Yavuzdoğan‘ın Divan 
Başkanlığında 2 oturum halinde gerçekleştirildi. 
KAHRAMANMARAŞ Yerel Kadın Kurultayı  
Kahramanmaraş Yerel Kadın Kurultayı 10 Mart 2011 Perşembe 
günü Mimarlar Odası Kahramanmaraş Temsilciliği‘nde 
yapıldı. Sütçü İmam Üniversitesi Kadını Güçlendirme, 
Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Gülat Çağlar, Kahramanmaraş İl Özel İdaresi Yol ve 
Ulaşım Hizmetleri Müdürü Sermin Ünsal ve Mimarlar 
Odası Kahramanmaraş Temsilciliği Yönetim Kurulu 
Üyesi Pelin Şipar Çaylı‘nın konuşmacı olduğu kurultayda, 
‘‘çalışma hayatında kadın‘‘ konulu bir film gösterimi de 
gerçekleştirildi. 
MERSİN Yerel Kadın Kurultayı  
Mersin Yerel Kadın Kurultayı 12 Mart Cumartesi günü 
Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu`nda düzenlendi. 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Berna Vatan, 
Ayşegül Oruçkaptan ve Ayşe Işık Ezer‘in de katıldığı 
kurultayda, belirlenen ana başlıklar üzerine oturumlar 
gerçekleştirildi. 
Yerel kurultaylarda verilen önergeler ve kararlar Kasım ayında 
Ankara‘da gerçekleştirilecek TMMOB Kadın Kurultayı‘na 
taşınacak.
İZMİR Yerel Kadın Kurultayı
TMMOB İzmir Yerel Kadın Kurultayı 30 Nisan 2011 
tarihinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 
İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 
Yerel Kadın Kurultayının açılışında bir konuşma yapan İKK 
Sekreteri Ferdan Çiftçi, mühendis, mimar ve şehir plancısı 
kadınların TMMOB içinde daha aktif olma taleplerinin son 
beş yılda tabandan gelen bir dalgayla yükseldiğini belirtti. 
Kurultaya hazırlık amacıyla 3 Nisan 2011 tarihinde 
yapılan çalıştayın ortaklaştırılan sonuç metinlerinin 
sunumunun gerçekleştirildiği Kurultayda, karar taslakları 
önergeleştirilerek oylandı.

TMMOB KADIN KURULTAYI
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) adına sekretaryası Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) 
tarafından yürütülen “TMMOB Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kongresi 2011” ve beraberinde 
gerçekleştirilecek “Coğrafi Bilgi Teknoloji 
Fuarı”nın hazırlık çalışmaları sürüyor.

Antalya‘da 31 Ekim-4 Kasım 2011 tarihlerinde 
düzenlenecek TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi ile ülke genelinde farklı disiplinler 
tarafından farklı amaçlar için kullanılan ve 
ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Coğrafi 
Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalarının, CBS 
altyapısı ve kurumsallaşma çabalarının bilimsel 
ortamlarda tartışılarak biçimlendirilmesine, deneyimlerin ve 
karşılaşılan sorunların paylaşılmasına, çözüm önerilerinin 
tartışılarak geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Düzenleme 
ve Danışma Kurulu ortak toplantısı 12 Mart 2011 
tarihinde MİSEM‘de yapıldı. Birinci Düzenleme Kurulu 
toplantısında gelen görüş ve önerilere paralel olarak Yürütme 
Kurulunca yapılan hazırlıklar kapsamında “Kongre merkezi, 
kongre hazırlık takvimi, ana tema, slogan, çağrı metni, 

anahtar kelimeler, afiş, broşür vb.” konularda değerlendirme 
yapıldı. Kongrenin “Ortak Aklın Adresi” sloganı ve “Birlikte 
Üretmek, Yönetmek ve Paylaşmak İçin” ana temasıyla 
düzenlenmesine karar verildi. 

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi ‘ne, coğrafi bilgi 
sistemlerini geliştiren ve gelişmesine destek veren, uygulayan, 
kullanan ya da ilgi duyan tüm kesimleri delege olarak 
veya bildiri/poster/sergi ile katılmaya, deneyim ve bilgileri 
paylaşmaya davet ediyoruz.

TMMOB adına sekreteryası Makina Mühendisleri Odası 
tarafından yürütülen TMMOB Sanayi Kongresi 2011’in 
Düzenleme Kurulu ilk toplantısını 9 Nisan 2011 tarihinde 
MMO Eğitim Salonu’nda yaptı. 

 MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar tarafından 
2009 Sanayi Kongresi ile ilgili kısa bir değerlendirme ve 
TMMOB Sanayi Kongresi 2011‘in hazırlık çalışmaları 
hakkında bilgilendirme yapılmasıyla başlayan toplantıda; 

TMMOB CBS KONGRESİ DÜZENLEME VE DANIŞMA KURULU 

ORTAK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

- Kongre başlığının “TMMOB Sanayi Kongresi 2011 
Bölgesel Kalkınma Öncelikli İstihdam Odaklı Sanayileşme” 
olmasına,

- Program taslağı üzerinde Düzenleme Kurulu üyelerinin 
görüş ve önerileri doğrultusunda çalışma yapmak üzere 
Yürütme Kuruluna görev verilmesine,

- Kongre afişinin belirlenmesi için çalışma yapmak üzere 
Yürütme Kuruluna görev verilmesine karar verildi.   

Toplantıya; Mehmet Soğancı (TMMOB), Recep Özmetin 
(TMMOB), C. Selçuk Esen (Gıda MO), Asiye Ülkü 
Karaalioğlu (HKMO), Ali Fahri Özten (HKMO), Mehmet 
Torun (Maden MO), Nadir Avşaroğlu (Maden MO), Dinçer 
Kara (Maden MO), A. Selçuk Soylu (MMO), S. Melih Şahin 
(MMO), Hüseyin Atıcı (MMO), Müfit Gülgeç (MMO), 
Hüseyin Barut (MMO), İbrahim Mart (MMO), Hüseyin 
Hadımlı (MMO), Osman Serter (MMO), Semiha Öztuna 
(MMO), Ali Peri (MMO), Mehmet Özsakarya (MMO), 
Nedim Kara (MMO), Ayhan Sürmen (MMO), Atıf Mete 
(MMO), Esra Oğuz (ŞPO) katıldı.

TMMOB SANAYİ KONGRESİ DÜZENLEME KURULU 
TOPLANTISI YAPILDI
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Makina Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Kurultayı 26 Mart 
2011 Cumartesi günü Ankara’da İMO Teoman Öztürk 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

“Baskı Altında Geleceksizliğe Doğru Öğrencilik ve 
Mühendislik” ana teması altında toplanan kurultaya 39 
üniversiteden 690 delege katıldı. 

Kurultayın açılışında önce 1973-1980 dönemi TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Teoman Öztürk‘ün 
hayatı ve mücadelesinin anlatıldığı belgeselin gösterimi 
gerçekleştirildi. Kurultayın açılış konuşmaları ise öğrenci 
üyeleri temsilen Gülçin Bengü, MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar ve TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı tarafından yapıldı.

MMO ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 

Çevre Mühendisleri Odası 4. Öğrenci Kurultayı 23-24 Nisan 
2011 tarihlerinde İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 
düzenlendi. Değişik üniversitelerden 450’ye yakın öğrencinin 
katıldığı kurultayda çevre mühendisliği eğitimi, mesleğin 
geleceği, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Kurultayın açılışında ÇMO Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Taşdemir ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı birer konuşma yaptılar. Konuşmasında, TMMOB‘nin 
kuruluşu, örgütlenmesi, temel ilkeleri ve çalışmaları hakkında 
bilgi veren Mehmet Soğancı, Çevre Mühendisleri Odası 
öğrenci üyelerini 15 Mayıs‘ta Ankara‘da düzenlenecek 
TMMOB mitingine çağırdı.

ÇMO ÖĞRENCİ KURULTAYI

PEYZAJ MİMARLARI ODASI 

ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 
Peyzaj Mimarları Odası 3. Öğrenci Üye Kurultayı 29 Nisan 
2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. 18 üniversiteden 
700’ün üzerinde peyzaj mimarlığı öğrencisini buluşturan 
kurultayda düzenlenen oturumlarda eğitim, örgütlenme, 
işsizlik/istihdam ve yaşam alanlarımız konuları ele alındı.

 Kurultayın açılışında, 3. Öğrenci Kurultayı Sekreteri Ozan 
Yılmaz, Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreteri Redife 
Kolçak, Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Oğuz Yılmaz, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı 
Ahmet Çolak birer konuşma yaptı. Kurultaya katılan 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
da, öğrencilere TMMOB‘nin ilkeleri, çalışma anlayışı ve 
faaliyetlerini anlattı. 

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 

ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 

Jeoloji Mühendisleri Odası 3. Öğrenci Üye Kurultayı 30 
Nisan 2011 tarihinde Ankara’da MTA Genel Müdürlüğü 
Konferans Salonu’nda “Eğitim ve Geleceksizlik” ana 
temasıyla gerçekleştirildi. Kurultay kapsamında düzenlenen 
oturumlarda, çalışmaya hayatına mühendis olarak 
hazırlanan öğrenciler ve toplumun farklı kesimleri 
açısından eğitimin ne anlam taşıdığı, rolü ve işlevi 
değerlendirildi. 

Kurultayın açılışında JMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Dündar Çağlan ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı birer konuşma yaptılar. 
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı açılış 
konuşmasında şunları söyledi:

Kongremizi 10. kez düzenlemenin mutluluğunu hep birlikte 
yaşadığımıza inanıyorum. Bildiğiniz gibi tesisat mühendisliği, 
makina mühendisliğinin temel disiplinlerinden biridir.

Geçen bu 18 yılda ilmek ilmek dokuyarak bugünlere getirdiğimiz 
Tesisat Mühendisliği Kongrelerini düzenlemeseydik ne olurdu? 

Örgütümüz bu kongreleri başlatmasaydı ve ısrarla sürdürmeseydi, 
“tesisat alanının” bir mühendislik alanı olduğu bilinci hala 
oluşmamış olacaktı. Her iki yılda bir 2000‘e yakın uzman bir 
araya gelerek tesisat mühendisliğini tartışamayacaktı. Tesisat 
mühendisliğinin gelişmesine yepyeni perspektifler açılamayacaktı. 
Her iki yılda bir üretilen yeni bilgi ve teknoloji, aynı anda bir 
çatı altında buluşamayacaktı. İlk kongrede lisans ya da yüksek 
lisanslarını yapan birçok öğrenci uzmanlıklarını belirlerken 
kararlarını isabetli veremeyecekti. Her iki yılda bir sürekli 
artan bir heyecanla bir araya gelmenin sinerjisi bu sektörde hiç 
yaratılamayacaktı. 

O sinerji ki, gerçek bir üretimin emeğe, samimiyete ve bilimselliğe 
dayalı olması gerektiğini her iki yılda bir tüm katılımcılara tekrar 
hatırlatmaktadır.  

Tesisat Mühendisliği Kongreleri olmasaydı “mühendislikte 
uzmanlık” kavramı üzerine bu kadar kapsamlı ve olması gereken 
şekilde tartışma olanağı bulunmayacaktı. 

Demokratik işleyiş içinde mesleki sorunların ele alınmasına, 
çözümlenmesine ve ortak görüş oluşturma yöntemine ilişkin bu 
kadar köklü bir geleneği yaratmış olamayacaktık. 

Uluslararası kalite standartlarında gerçekleşen bir organizasyon 
olarak tesisat mühendisliği kongreleri her defasında kendi başarı 
çıtasını aşarak bugünlere gelmiştir. Bu çalışma gerçek bir ekip 
ruhuna ve üretim aşkına dayanmaktadır. 

Biz, Tesisat Mühendisliği Kongrelerini benzersiz kılan bu özelliğiyle 
bu çatı altındaki herkes için önemli bir anlamı olduğunu biliyoruz, 
inanıyoruz. Bu anlamı birlikte var ettiğimizin bilinciyle, 10. 
kongremizin daha nice 10 yıllara ulaşmasını diliyorum. 

10. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ DÜZENLENDİ

Makina Mühendisleri Odası tarafından 18 
yıldır düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi’nin 10’uncusu 13-16 Nisan 
2011 tarihlerinde “Enerji; Dünden Daha 
Az” temasıyla Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreyle birlikte 
düzenlenen TESKON+SODEX Fuarı’na 
ısıtma, soğutma, havalandırma, yalıtım, 
doğalgaz, jeotermal, güneş enerjisi alanlarında 
ürün ve hizmet üreten 100’den fazla firma 
katıldı.
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve 
TESKON+SODEX Fuarı‘nın açılışında 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, MMO İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özsakarya, Kongre 
Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Arısoy, SODEX Fuarcılık Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat Demirtaş, MMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Başkanı 
Gürkan Arı birer konuşma yaptılar.
Açılışta konuşan Kongre Yürütme Kurulu 
Başkanı Ahmet Arısoy, kongrenin dört gün 
boyunca aynı anda 11 salonda 158 konu 
başlığının tartışıldığı dev bir organizasyon 
olduğunu söyledi. 
MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özsakarya da, 1993 yılından bu 
yana düzenlenen 9 kongreyi 8.961‘i kayıtlı 
delege olmak üzere 20 bini aşkın katılımcı, 100 
bini aşkın ziyaretçinin izlediğini, TESKON 

Fuarlarına da bugüne kadar 958 firma, kurum 
ve kuruluşun katıldığını ifade etti.
Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar da kongrelerde 
üretilen-paylaşılan bilgi ve teknolojinin 18 
yıldır meslek alanının ve sektörün gelişmesine, 
halkın daha sağlıklı, planlı, güvenli, temiz 
mekanlarda ve kentlerde yaşamasına hizmet 
ettiğini vurguladı.  
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı da tesisat mühendisliğinin makina 
mühendisliğinin temel disiplinlerinden biri 
olduğunu belirterek, “Odamız bu kongreleri 
başlatmasaydı ve ısrarla sürdürmeseydi, 
‘tesisat alanının‘ bir mühendislik alanı 
olduğu bilinci hala oluşmamış olacaktı. 

Tesisat mühendisliğinin gelişmesine yepyeni 
perspektifler açılamayacaktı. Her iki yılda bir 
üretilen yeni bilgi ve teknoloji bir çatı altında 
buluşamayacaktı. Sürekli artan heyecanla 
bir araya gelmenin sinerjisi bu sektörde hiç 
yaratılamayacaktı” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu da, kongrelerin işgücünü niteliğinin 
yükseltmesi açısından önemine dikkat 
çekerek, gelişmiş ülkelerdeki inşaat sektörü 
standartlarına ulaşılması için gösterilen her 
çabanın desteklenmesi gerektiğini söyledi. 
4 gün süren kongre kapsamında 5 sempozyum, 
7 seminer, 16 kurs, bir panel, 3 sabah 
toplantısı, 4 atölye çalışması, 3 teknik gezi, bir 
kültürel gezi ve bir konser gerçekleştirildi.
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Sheraton Oteli‘nde gerçekleştirilen kurultayın açılışında 
sırasıyla; Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Fatmagül Batuk, Kurultay Başkanı ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Şahin, HKMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fahri Özten, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Teknik 
Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü Osman İyimaya ve 

13. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL 

VE TEKNİK KURULTAYI DÜZENLENDİ
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18-22 Nisan 2011 
tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Beş gün süren kurultay kapsamında 20’nin üzerinde oturum ve 2 panel düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
konuştu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı açılışta 
yaptığı konuşmada, 13‘üncüsü düzenlenen kurultayın büyük 
bir emek ve özveriyle bugünlere getirildiğini belirterek, 
şöyle devam etti:

“Çok mütevazı olmaya gerek yok. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayımızın hem oda örgütlülüğümüze 
yönelik, hem sektöre yönelik, hem de harita mühendisi 
meslektaşlarımıza yönelik çok yönlü yararları olduğu bir 
gerçek. Bu kurultayımızda sunulan bildiriler, çıkarılan 
yayınlar tüm harita mühendisleri için erişilebilir ve ulaşılabilir 
olmaktadır. Bilgi bu kurultayımızda paylaşılmaktadır ve 
paylaşılan bilgi bizce en değerli bilgidir. 

Bugün 13‘üncüsünü gerçekleştirdiğimiz kurultayımız da bu 
kurultay dizimizin bir ara durağı olarak algılanmalıdır. Ben 
eminim, bu kurultayımız meslektaşlarımızın ve sektörün 
talebi doğrultusunda odamız tarafından sürdürülecektir.” 

64. Türkiye Jeoloji Kurultayı 25-
29 Nisan 2011 tarihleri arasında 
Ankara’da gerçekleştirildi Jeoloji 
Mühendisleri Odası tarafından 
düzenlenen kurultayın teması “İnsan 
ve Toplum İçin Jeoloji” olarak 
belirlendi.

MTA Genel Müdürlüğü Kültür 
Sitesi‘nde başlayan kurultayın 
açılışında sırasıyla; Düzenleme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, JMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Dündar 
Çağlan, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, TPAO 
Genel Müdürü Mehmet Uysal, Maden 

İşleri Genel Müdürü Mehmet Hamdi 
Yıldırım, MTA Genel Müdürü Mehmet 
Üzer konuştular.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, konuşmasında 64 
yıldır düzenlenen kurultayın önemine 
değinerek, “Bugün 64‘üncüsünü 
gerçekleştirdiğimiz kurultayımız bu 
kurultay dizimizin bir ara durağı 
olarak algılanmalıdır. Ben eminim, 
bu kurultayımız meslektaşlarımızın 
ve sektörün talebi doğrultusunda 
odamız tarafından sürdürülecektir. 64. 
kurultayımızın daha nice 10 yıllara 
ulaşmasını diliyorum” dedi.

64. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI 

DÜZENLENDİ
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu toplantısı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
Yönetim Kurulu Üyesi H. Gürel Demirel’in katılımıyla 10 
Mart 2011 tarihinde yapıldı. Toplantıda, yerel kurultaylara 
ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya; Ankara İKK Sekreteri Ramazan Pektaş, Elif Bulut 

ANKARA İKK TOPLANTISI YAPILDI
(ÇMO), Korhan Selamlar (GIDAMO), Murat İşbiliroğlu 
(HKMO), Ferhat Yaşar Arıkan (İMO), Çetin Kurtoğlu 
(JMO), Necmi Ergin (MADENMO), Çağdaş Akar (MMO), 
Fırat Özer (MMO), Şenol Karaca (MMO), Hüseyin Hızlı 
(Metalurji MO), Hüseyin Savaş (Metalurji MO), Adnan 
Zeytinci (Mimarlar O), Veli Koca (Peyzaj MO), Murat Aslan 
(ZMO) katıldı.

Başkent Ankara‘da “dediğim dedik” anlayışındaki yerel 
yönetim bir kez daha deşifre oldu. Günlerdir beklenen 
soğuk ve kar Ankara‘ya ulaştığında, yollardaki kazalar ve 
kilitlenen trafiğin sorumlusu olarak eski lastikle trafiğe 
çıkan vatandaşlar suçlu ilan edildi ve 17 yıldır böyle bir kar 
yağışı olmadığı söylenerek kente karşı olan sorumluluklar 
doğa koşullarına havale edildi. Pişkinlik burada bitmeyip, 
‘yolların açılmadığını tuzlama yapılmadığını‘ dile getirenlere 
de yolların tadına bakmaları söylendi.

Yıllardır Ankara‘yı kafasına estiği gibi plânsız programsız, 
öngörüsüz ve şeffaflıktan uzak bir anlayışla yöneten 
Büyükşehir Belediyesi, mensubu olduğu partinin 
tarzına uygun bir dille en küçük bir eleştiriye bile 
tahammülsüzlüğünü bir kez daha göstermiştir. Büyükşehir 
yetkilileri bir yandan çok fazla sokak ve cadde olduğunu 
hepsine yetişmenin mümkün olmadığını söylerken, diğer 
yandan bu durumdan yakınanlara sosyal paylaşım sitesi 
üzeriden, ‘yollar tuzlandı istersen tadına bak‘ diyerek gayri 
ciddilikte sınır tanımadıklarını göstermişlerdir.

Meteorolojik uyarıları dikkate almayarak yolların 
kapanmasından sonra harekete geçen yönetim anlayışı, 
geçmişte de benzeri durumlarda hep sınıfta kalmıştı. 
Dünya‘nın bir çok ülkesindeki çağdaş kentlerde, kent içi 
ulaşımın her türlü hava koşulunda aksamadan sağlandığı 
toplu taşıma sistemleri kurulmuş ve altyapı sorunları 
çözülmüştür. Göstermelik ödüller almakla övünen Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, göreve geldiğinden bu yana ne köklü 
bir altyapı yatırımı yapmış ne de gittikçe daha vahim bir 
hale gelen toplu taşıma konusunda bir adım atmıştır. Diğer 
yandan çağdaş normlara uygun kentlerde bulunan, küçük 
kar küreme ve toplama araçları, alkol bazlı buzlanma 
önleyiciler gibi teknolojik uygulamaları gerçekleştirmek için 
17 yıllık yönetiminde hiç bir çalışma yapmamıştır.
Yıllarca özel araçları teşvik edip, toplu taşım uygulamalarını 
gerçekleştirmeyerek, kent içi ulaşımı özel araç üzerine 
kurgulayan ve kentin her yanını otobanlara dönüştürüp 
insanın yaşamını hiçe sayan bu anlayış, AKP iktidarının 

ANKARA İKK: TATSIZ TUZSUZ YEREL YÖNETİM!
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kar yağışı sonrası 
yolların tuzlanmasıyla ilgili açıklamaları üzerine 11 Mart 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

‘‘Kim ne derse nesin ben bildiğimi yaparım‘‘ anlayışının, 
ne yazık ki bu kente yansımasıdır. Artan nüfus yapısıyla 
yaklaşık 30 km güneye, 40 km batıya, 20 km doğuya ve 30 
km kuzeye yayılan Başkent‘te, bu mesafelerden insanları 
metro ile, hafif raylı sistemlerle, otobüslerle taşımak, 
yaya ve bisikletli ulaşımını teşvik etmek yerine, kenti 
paramparça eden özel araç öncelikli transit yollara mahkum 
etmenin sonuçları yaşanan bu kar felaketinden daha da 
acı olacaktır. 

Belediye yönetiminin; Söğütözü‘ndeki demir yığınına, 
Gökkuşağı projesindeki boş dükkanlara, Konya Yolu‘ndaki 
Vilayet Evleri‘ne aktardığı trilyonlar ile yaptığı kaynak 
israfları, yıllardır bitirilemeyen metro inşaatı gibi beceriksizlik 
örnekleri, ulaşım sorununa çözüm olmayan bilakis yeni 
sorunlar ekleyen katlı kavşak çalışmaları ile başkenti 
yaşanmaz hale getirmek dışında bir çalışması olmamıştır. 
Dört milyonu aşkın nüfusu ile bu ülkenin ikinci büyük 
kentinde yalnız kar engeli ile değil, zaman zaman sellerle ve 
kuraklıklarla da karşılaşılmıştır. Bu tarz bir yönetimin elinde 
daha büyük felaketlerle karşılaşma olasılığımızın arttığını 
hayat bize göstermektedir. Bu büyüklükte bir kentin 
geleceği, meteorolojinin günler öncesinden haber verdiği 
bir afet durumunda, geçmişi yüzlerce sorumsuzluk örneğiyle 
dolu bir belediye başkanının iradesine bırakılamaz.

AKP ve onun yönetim anlayışını gösteren en son 
açıklama artık yeter diyecek duruma getirmiştir. Yerel 
yönetim, sorumsuzluk ve pervasızlık demek değildir. Kent 
yaşamını kolaylaştıran, altyapı yatırımlarını zamanında 
yapan, kaynakları israf etmeyen, kentte yaşayanlara saygı 
duyan, kentin tarihi ve kültürel değerlerini koruyan, 
kent planlamasını her türlü gereksinimi dikkate alarak 
yapan, şeffaf, demokratik, çözüm üreten bir yerel yönetim 
Ankaralılar‘ın hakkıdır. Vatandaşı yolların tadına bakarak 
tuz kontrolü yapmaya çağıran yönetim anlayışını bir an 
önce istifa etmeye çağırıyoruz.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu    
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NÜKLEER MUSİBETLER DEVAM EDİYOR!

Geri teknoloji olduğu her fırsatta dile getirilen, Çernobil Nükleer 
Santralı`nın patlamasından tam 25 yıl sonra bu kez de en ileri 
teknolojilere sahip Japonya‘nın, nükleer santrali Fukuşima 
Daiçi deprem sonrası oluşan zincirleme arızlar sonucunda, 
soğutulamadığı için şimdilik 4 kez patladı. Belki an itibariyle en 
korkulan bile olmuştur. Patlamalardan ikincisi hidrojen patlaması 
olarak tanımlanan daha tehlikeli türden, reaktörlerden birisinin 
çatısında çatlak olduğu söyleniyor ve santral çevresinde geniş 
bir bölge boşaltıldı.

Daha birkaç ay önce sınırlarımıza yakın bir noktadaki Metzamor 
santralinden sızıntı olduğu iddiaları, basın tarafından üzerine 
gidilmeyerek saklanmıştı. Şimdi dünyanın gözleri önünde 
bir nükleer santral kazası gün be gün yaşanıyor. Bazı yayın 
organlarının patlamadan sonra “korkulan oldu” başlıkları 
atmış olmasına karşın “beklenen oldu” demek çok daha doğru 
olacaktır.

Nükleer santraller dünyanın gündemine geldiğinden beri riskleri 
tartışılmaktadır. Bazı nükleer yanlıları her sistemin kaza riski 
taşıdığını, nükleer santrallerin kaza riskinin ise yok denecek 
kadar az olduğunu iddia etmektedirler. Elbette her teknolojik 
mekanizma çalışması esnasında bazı aksaklıklarla karşılaşma 
riskine sahiptir. Ancak bu aksamanın yol açacağı sonuçlar 
düşünüldüğünde, hiç kuşku yoktur ki nükleer santrallerin 
etkileri çok daha ölümcül ve geri döndürülemez olmaktadır. Hele 
ki, ocak tüpü ile nükleer santrali riskleri açısından aynı şekilde 
değerlendirmek için özel cehalet eğitimi almış olmak gerekir.

Hala daha nükleer santrallerin nesillerinden söz edilerek, 
sorun yokmuş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Ancak şurası 
iyi bilinmelidir ki, nükleer santraller kaçıncı nesil olursa olsun, 
her nesil sorunlu olmuş nesil farkı olmaksızın atık sorunu 
çözülememiş, insan neslini yok etme noktasına gelmiştir. Bir 
başka nokta ise, her nesilde yaşanan kazalar, radyoaktivite 
ile kirlenmiş coğrafya, can kayıpları ve toplumdan gizlenen 
radyasyon etkisi sonrası sistemlere ek yaparak nesil yükseltmek 
demek insanları kobay olarak kullanmak demektir. Bunun 
adı da cinayettir, başka Bir şey değildir. Ülkemizde Akkuyu 
Nükleer Santrali tartışmalarının yapılmaya başlandığı 70‘lerden 
bu yana, nükleer santrallerin deprem kuşağında bulunmasının 
riskleri daha da arttırdığı söylenmiştir. Santral binasının 
şiddetli depremlere dayanıklı olmasının sorunları ortadan 

kaldırmadığı son örnekle bir kez daha görülmüştür. Bina, Reaktör 
ve diğer sistemler yıkılmasa bile deprem sırasında oluşabilecek 
kazalar kontrol edilemezse çok vahim sonuçlar doğurabilecektir. 
Yeni nesil santrallerin daha güvenli olduğunu söyleyenler, 
güvenlik için oluşturulan yeni sistemlerin her birinin yeni bir 
arıza kaynağı olduğunu gözden kaçırmaları ise çok manidadır.

İkinci Dünya Savaşı sırasında atılan atom bombaları ile nükleer 
felaket yaşayan Japonya, bu kez kendi eli ile yerleştirdiği nükleer 
tesisin patlaması sonucunda nükleer felaket yaşamaktadır. 
Günümüzde uluslararası anlaşmazlıklardaki tehditlerin ve 
saldırı araçlarının etkileri ve çeşitlilikleri düşünüldüğünde yakın 
gelecekte nükleer tesislere saldırıların da önemli bir silah haline 
geleceğini düşünmek gerekecektir.

Dünyada halen 442 ticari nükleer santral çalışmakta ve bunların 
her biri insanlık için ciddi riskler oluşturmaktadır. Nükleer 
karşıtı yaşam savunucularının bugüne kadar söylediklerinin 
yaşanmış olması, onlara kulak asmayanların pervasızlığını 
göstermektedir.

Nükleer santral gibi yoğun ileri teknoloji bulunduran, dışa 
bağımlı, pahalı, atık sorunu halen çözülmemiş ve en önemlisi 
çok yüksek risk içeren yöntemlerle enerji elde edilmesi, en temel 
mühendislik kriteri olan “kaynakların insan ve toplum yararına 
optimum kullanımı” ilkesine aykırıdır. Kapitalizmin kazanç, 
sömürü ve saldırı araçlarından olan nükleer enerji santralleri, 
dünyanın her yerinde derhal kapatılmalıdır. Nükleer silahlar ve 
nükleer santraller bütün dünyada yasaklanarak çocuklarımıza 
radyasyonla kirlenmiş bir dünya değil temiz bir dünya bırakmak 
temel ilke kabul edilmelidir.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara‘daki nükleer 
karşıtları ve yaşam savunucuları olarak, ülkemizde nükleer 
santral istemediğimizi, bu santrallerde bir kaza yaşandığında 
çok geniş bir bölgeyi etkilediğini ama kimsenin buna hakkı 
olmadığını bir kez daha belirtiyoruz. Bugüne kadar ısrarla 
sürdürülen radyasyonla kirlenmiş enerji politikaları derhal 
terkedilsin. Enerji üretmek için ne doğayı, ne geleceğimizi 
kirletmeyelim. Enerji politikamız, nükleer lobilerin değil halkın 
sesine kulak vererek belirlensin.

Yaşamı Seçin, Nükleerden vazgeçin!

Nükleere İnat, yaşasın hayat!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 

TMMOB ANKARA İKK 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ÖNÜNDE BASIN 

AÇIKLAMASI YAPARAK ENERJİ BAKANI’NI İSTİFAYA ÇAĞIRDI
Japonya’daki deprem ve tsunami felaketinin ardından Fukuşima Nükleer Santrali’nde meydana gelen patlamalar sonrası 
tüm Dünya’da nükleer santraller yeniden gündeme gelirken, Türkiye’de fay hattında bulunan Akkuyu’ya nükleer santral 
inşa edilmesi girişimi TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu üyeleri ve nükleer karşıtlarınca protesto edildi. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde 17 Mart 2011 Perşembe günü bir basın açıklaması düzenleyen TMMOB Ankara İl 
Koordinasyon Kurulu, Enerji Bakanını istifaya çağırdı. 



53 birlik haberleri

Japonya‘nın yaşadığı felaket sonrasında  Fukuşima Daiçi deprem 
sonrası oluşan zincirleme arızlar sonucunda, soğutulamadığı için 
defalarca patladı ve santral çevresinde geniş bir bölge boşaltıldı.

Nükleer santraller dünyanın gündemine geldiğinden beri riskleri 
tartışılmaktadır. Bazı nükleer yanlıları her sistemin kaza riski 
taşıdığını, nükleer santrallerin kaza riskinin ise yok denecek kadar 
az olduğunu iddia etmektedirler. Elbette her teknolojik mekanizma 
çalışması esnasında bazı aksaklıklarla karşılaşma riskine sahiptir. 
Ancak bu aksamanın yol açacağı sonuçlar düşünüldüğünde, hiç 
kuşku yoktur ki nükleer santrallerin etkileri çok daha ölümcül 
ve geri döndürülemez olmaktadır. Hele ki, ocak tüpü ile nükleer 
santrali riskleri açısından aynı şekilde değerlendirmekte asla kabul 
edilemez.

Şimdi santrallerin nesillerinden söz edilerek, sorun yokmuş gibi 
gösterilmeye çalışılmaktadır. Ancak şurası iyi bilinmelidir ki, 
nükleer santraller kaçıncı nesil olursa olsun, sorunlu olmuştur. 
Nesil farkı olmaksızın atık sorunu çözülememiş, insan neslini 
yok etme noktasına gelmiştir. Bir başka nokta ise, her nesilde 
yaşanan kazalar, radyoaktivite ile kirlenmiş coğrafya, can kayıpları 
ve toplumdan gizlenen radyasyon etkisi sonrası sistemlere ek 
yaparak nesil yükseltmek demek insanları kobay olarak kullanmak 
demektir. Bunun adı da cinayettir, başka Bir şey değildir. 

Ülkemizde Akkuyu Nükleer Santrali tartışmalarının yapılmaya 
başlandığı 70‘lerden bu yana, nükleer santrallerin deprem 
kuşağında bulunmasının riskleri daha da arttırdığı söylenmiştir. 
Santral binasının şiddetli depremlere dayanıklı olmasının sorunları 
ortadan kaldırmadığı son örnekle bir kez daha görülmüştür. 
Bina, Reaktör ve diğer sistemler yıkılmasa bile deprem sırasında 
oluşabilecek kazalar kontrol edilemezse çok vahim sonuçların  
ortaya çıkacağı son örnekle görülmüştür.

Nükleer santral gibi yoğun ileri teknoloji bulunduran, dışa 
bağımlı, pahalı, atık sorunu halen çözülmemiş ve en önemlisi 
çok yüksek risk içeren yöntemlerle enerji elde edilmesi, en temel 
mühendislik kriteri olan “kaynakların insan ve toplum yararına 
optimum kullanımı” ilkesine aykırıdır. Nükleer enerji santralleri, 
dünyanın her yerinde derhal kapatılmalıdır. Nükleer silahlar ve 
nükleer santraller bütün dünyada yasaklanarak çocuklarımıza 
radyasyonla kirlenmiş bir dünya değil temiz bir dünya bırakmak 

temel ilke kabul edilmelidir. 
Hükümetin ilgili bakanı  daha önce nükleer santrallere güvenini 
tam olduğunu söylemiştir. Merak ediyoruz, bugün Japonya‘da 
Fukuşima Nükleer Santral‘inde yaşanmakta olan felaketi 
televizyon kanallarından izlerken, Enerji Bakanı Yıldız, aynı 
cevabı tekrar verebilir mi? Sayın Erdoğan, Rusya‘ya gittiği gibi 
bugün Japonya‘ya gidebilir mi? Fukuşima nükleer santralinin 
30 km yakınına giderek yine günlerdir dile getirdiği sözleri aynı 
rahatlıkla dile getirebilir mi? Türkiye‘de insanların hayatı bu kadar 
ucuz olmamalı. Hükümet, Çin‘in, Almanya‘nın, İsviçre‘nin ve 
hatta Venezüella‘nın yaptığını yapmalı. Başbakan, nükleer santral 
planını durdurmalıdır.
Japonya‘da yaşanan kaygı verici gelişmelerin ciddiye alınarak, 
Hükümeti Akkuyu Nükleer Santral macerasından vazgeçmeye 
çağırıyoruz. Yalnızca Akkuyu değil, Sinop‘ta kurulması öngörülen 
nükleer santral konusunda Japonya ile yürütülen görüşmelerden 
de vazgeçilmelidir
Bizler ülkemizde nükleer santral istemediğimizi, bu santrallerde 
bir kaza yaşandığında çok geniş bir bölgeyi etkilediğini ama 
kimsenin buna hakkı olmadığını bir kez daha belirtiyoruz. Bugüne 
kadar ısrarla sürdürülen radyasyonla kirlenmiş enerji politikaları 
derhal terkedilsin. Enerji üretmek için ne doğayı, ne geleceğimizi 
kirletmeyelim.
Enerji politikamız, lobilerin değil halkın sesine kulak vererek 
belirlensin.

DENİZLİ İKK: NÜKLEERİ DURDURUN!
Denizli İl Koordinasyon Kurulu, nükleer enerji santralleri üzerine 23 Mart 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB DİYARBAKIR’DA 
KADIN ÜYELERLE BULUŞTU

TMMOB Diyarbakır İKK, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” 
etkinlikleri çerçevesinde “TMMOB`de Kadın Örgütlülüğü” 
konulu bir söyleşi düzenledi. Jeoloji Mühendisleri Odası 
Diyarbakır Şubesi’nde 5 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen 
söyleşiye TMMOB adına Yönetim Kurulu Üyesi Berna Vatan 
katılarak, bu konudaki TMMOB görüşlerini aktardı. 
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TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI 
BİRLİĞİ‘NİN (TMMOB) BAŞBAKANLIK 

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI‘NA 
KARŞI AÇTIĞI ORTAKENT BELDESİNDEKİ 
ÖZELLEŞTİRMELERİN İPTALİ DAVASINDA 

DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURMA 
KARARI  ALMIŞTIR. 

Değerli Basın Emekçileri,

Ortakent Beldesinde bazı Hazine arazilerinin 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 
Özelleştirmelerin durdurulması ve iptali için TMMOB 
Danıştay Onüçüncü Dairede dava süreci başlatmıştır. 
Dava sonuçlanıncaya kadar yürütülmesinin 
durdurulması 08.02.2011 Tarihinde Danıştay 
Onüçüncü Daire tarafından oybirliği ile karar 
verilmiştir.

Bu şu anlama gelmektedir. Özelleştirme idaresi tarafından 
Kamu arazilerinin özelleştirilerek Tokilere, özel kişilere, 
Tüzel kişilere rant elde edilerek satışının yapılmasının önünü 
kapatmıştır.

Bu alanların tapu kayıtlarında Arkeolojik sit, doğal sit, mera 
alanı  ve bir çok alanda ‘‘Korunması Gereken Taşınmaz Kültür 
Varlığıdır.‘‘ Şerhlerinin varlığına karşılık, özelleştirilerek farklı 
amaçlarla tahsis edilmek istenmesi çok düşündürücüdür.  

Dava konusu taşınmazların bulunduğu alanın niteliği, 
1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında ayrıldıkları amaç ve 
bu plana ait plan açıklama raporunda yapılan değerlendirmeler 
ile, Koruma Kurulu kararları ve bu kararlar uyarınca dava 

konusu işlemden sonra tesis edilmekle birlikte , tapu kayıtları 
üzerine konulan şerhler ve taşınmazların mevcut kullanım 
şekli dikkate alındığında, bu hususlar gözetilmeksizin tesis 
edilen işlemde, kamu yararına, özelleştirmenin amacına ve 
hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Ortakent Yahşi Belediyesinin Kamu arazilerinin özelleştirmeleri 
ile ilgili tutumu,  özelleştirmelerin karşısında olması nedeniyle  
ayrıca bölgede olumlu tepki yaratmaktadır.

Bu anlamda TMMOB olarak Halkın yararına, kamu yararına, 
kültürel değerlere daima sahip çıkacağımızı bir kez daha 
hatırlatmak isteriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB BODRUM İLÇE KOORDİNASYON 
KURULU

BODRUM İKK’DAN ORTAKENT’TEKİ HAZİNE ARAZİLERİNİ 
YAPILAŞMAYA AÇAN ÖYK KARARININ YÜRÜTMESİNİN 

DURDURULMASI ÜZERİNE AÇIKLAMA
TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu, Ortakent beldesindeki sit alanı Hazine arazilerini yapılaşmaya açan ÖYK 
kararının yürütmesinin durdurulması üzerine 7 Nisan 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB AYDIN’DA 

ÜYELERLE BULUŞTU
 TMMOB Aydın birimlerinin üyeleri Aydın İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından 15 Nisan Cuma akşamı düzenlenen “Hoş 
geldin Bahar” etkinliğinde buluştu. TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın da katıldığı etkinlikte, 
600 üzerinde TMMOB üyesi bir araya geldi.

Mehmet Soğancı etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm üyeleri 
TMMOB‘nin örgütlü gücünü göstermek için 15 Mayıs 
mitingine çağırdı.
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TMMOB GüncesiMart 
- Nisan

 2011

02 Mart 2011 Çarşamba

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 6 Mart`ta 
İzmir`de gerçekleştirilecek Alevi mitingi öncesi bir basın açıklaması 
yaptı.

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Değişikliği Çalışma Grubu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya A. Deniz ÖZDEMİR, Av. Nurçin SOYKUT 
(TMMOB), Petek ATAMAN (Gıda Mühendisleri Odası), Altan 
İÇERLER (Jeofizik Mühendisleri Odası), Songül UZGÜN (Mimarlar 
Odası), Kadriye KALINBACAK (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

04 Mart 2011 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, Ergenekon 
operasyonu kapsamında bir kez daha gazetecilerin tutuklanması üzerine 
bir açıklama yaptı.

• Ergenekon soruşturması kapsamında gazetecilerin gözaltına alınması 
çeşitli gazetecilik örgütleri tarafından Ankara ve İstanbul`da protesto 
edildi. Ankara`da Türkiye Gazeteciler Sendikası`nın çağrısıyla 
Kızılay`da gerçekleştirilen eyleme TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet SOĞANCI, Yönetim Kurulu Üyesi H. Gürel DEMİREL ve 
TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan GENÇ de katıldı.

05 Mart 2011 Cumartesi

• TMMOB Diyarbakır İKK, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinlikleri 
çerçevesinde “TMMOB`de Kadın Örgütlülüğü” konulu bir söyleşi 
düzenledi. Jeoloji Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi’nde 5 Mart 
Cumartesi günü gerçekleştirilen söyleşiye TMMOB adına Yönetim 
Kurulu Üyesi Berna Vatan katılarak, bu konudaki TMMOB görüşlerini 
aktardı.

06 Mart 2011 Pazar

• Alevi Bektaşi Federasyonu tarafından “Demokratik Anayasa ve 
Eşit Yurttaşlık Hakkı İçin” sloganıyla İzmir Gündoğdu Meydanı’nda 
düzenlenen mitinge TMMOB de üyeleriyle destek verdi. Mitinge, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCA, TMMOB 
İzmir İKK Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİ ve TMMOB’ye bağlı odaların İzmir 
birimlerinden mühendis, mimar ve şehir plancıları katıldı.

07 Mart 2011 

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Mehmet SOĞANCI 
ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Eriş BİLALOĞLU, TMMOB’de bir 
basın toplantısı düzenleyerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Ömer DİNÇER’in işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki uygulamaların 
TMMOB ve TTB tarafından açılan davalar nedeniyle engellediği 
yönündeki iddialarına yanıt verdi.

• Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya Av. Nurçin 
SOYKUT (TMMOB) Sırdaş KARABOĞA (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Casim AĞCA (Fizik Mühendisleri Odası), Eylem Başak Kaya 
ÇETİNER (Gıda Mühendisleri Odası), Alaettin DURAN (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Savaş YILMAZ (Jeoloji Mühendisleri Odası), Ali 
Rıza BELGİN (Maden Mühendisleri Odası), Av. Şirin AYKUL (Makine 
Mühendisleri Odası), İsmail KÜÇÜK(Meteoroloji Mühendisleri 
Odası), Leman ERDOĞAN (Mimarlar Odası), Erol KANMAZ (Petrol 
Mühendisleri Odası), Çiğdem CAMKIRAN (Peyzaj Mimarları Odası), 
Tuğba KURT (Şehir Plancıları Odası), Medar KALKAN, Enver ÇETİN 
(Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

08 Mart 2011 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, Türk 
Tabipleri Birliği’nin 13 Mart Pazar günü düzenleyeceği “Çok Ses Tek 
Yürek” mitingi öncesi bir basın açıklaması yaptı. 

10 Mart 2011 Perşembe

• TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu toplantısı TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI ve Yönetim Kurulu Üyesi 
H. Gürel DEMİREL’in katılımıyla yapıldı. Toplantıda, yerel kurultaylara 
ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu

• Milli Prodüktivite Merkezi’nin 50’nci Genel Kurulu yapıldı. Genel 
Kurul’a TMMOB adına Yönetim Kurulu Üyeleri Alaeddin ARAS, 
Ayşegül ORUÇKAPTAN, Ekrem POYRAZ ve Ayşe Işık EZER 
katıldı.

• Kadın Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya F. Berna VATAN,  
Özgür Cemile GÖKTAŞ KÜÇÜK (TMMOB), Şayende YILMAZ 
(Makine Mühendisleri Odası), Meral SARDAR (Maden Mühendisleri 
Odası), Demet IRMAK (Ziraat Mühendisleri Odası), Zeynep ÖZAYDIN 
(Kimya Mühendisleri Odası), Y.Yeşim UYSAL (Mimarlar Odası), Canan 
ÇİVİCİ UYGUR (Meteoroloji Mühendisleri Odası), Ayşegül BİLDİRİCİ 
(İnşaat Mühendisleri Odası) katıldı.

11 Mart 2011 Cuma

• TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantısı yapıldı.

• Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Yönetim Kurulu toplantısı 
yapıldı. TMMOB’yi Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin ARAS’ın temsil 
ettiği toplantıda, Enstitü çalışmaları ele alındı.
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13 Mart 2011 Pazar

• On binlerce sağlık emekçisi, 14 Mart Tıp Bayramı`nın bir gün 
öncesinde Sağlık Bakanlığı`nın önündeki Sıhhiye Meydanı`nda AKP 
iktidarının sağlık alanındaki uygulamalarını protesto etti. Türk Tabipleri 
Birliği’nin düzenlediği “Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı Çok Ses Tek 
Yürek” mitingine TMMOB de destek verdi.

14 Mart 2011 Pazartesi

• TMMOB Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancısı Çalıştayı Düzenleme 
Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya Alaeddin ARAS, Özgür Cemile 
GÖKTAŞ KÜÇÜK, Ali DOLAŞIK, Ercan DURSUN (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Ömer ÖZGÜL (Kimya Mühendisleri Odası) Halil 
KUTLU (Kimya Mühendisleri Odası) katıldı.

15 Mart 2011 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem POYRAZ Reklam Kurulu’nun 
186. Toplantısına katıldı.

•TMMOB Kadın Kurultayı Düzenleme Kurulu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya F.Berna VATAN, Ayşe IŞIK EZER, Ayşegül ORUÇKAPTAN, 
Özgür Cemile GÖKTAŞ KÜÇÜK (TMMOB), B.Başak KOÇ (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Hikmet DURUKANOĞLU (Fizik Mühendisleri 
Odası), Zehra KARAGÖZ EMİROĞLU (Gıda Mühendisleri Odası), 
Ayşegül BİLDİRİCİ (İnşaat Mühendisleri Odası),H. Ayla ÇELENK 
(Jeoloji Mühendisleri Odası), Zeynep ÖZAYDIN (Kimya Mühendisleri 
Odası), Meral SARDAR (Maden Mühendisleri Odası), Şayende 
YILMAZ (Makine Mühendisleri Odası),Yeşim UYSAL (Mimarlar 
Odası), Tuğba KURT (Şehir Plancıları Odası) katıldı.

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
F.Berna VATAN, Alaeddin ARAS, Bülent AKÇA (TMMOB), 
H.Nurhan PARLAK (Elektrik Mühendisleri Odası), Haluk ORHUN 
(Fizik Mühendisleri Odası), H. Hasan TUZCU (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası), Bahattin Murat DEMİR (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Halil KUTLU (Kimya Mühendisleri Odası), Bedri TEKİN 
(Makine Mühendisleri Odası), Taner AKMAN (Meteoroloji 
Mühendisleri Odası), Songül ÖZGÜN (Mimarlar Odası) katıldı.

16 Mart 2011 Çarşamba

• Yapı Denetim Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya Selçuk 
ULUATA, Nurten Çağlar YAKIŞ (TMMOB), Yılmaz KOCAOĞLU 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Bahaettin SARI (İnşaat Mühendisleri 
Odası), Ferhat ERÖZ (İç Mimarlar Odası), Savaş ALTIOK (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), İlker ERTEM (Maden Mühendisleri Odası), 
Hazeli AKGÖL (Mimarlar Odası), H. Eylem POLAT (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

17 Mart 2011 Perşembe

• Üniversitelerin Döner Sermayeleri Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya H. Gürel DEMİREL, Mustafa ERGÜN, Bülent AKÇA 
(TMMOB) Murat AKBAŞ (Jeofizik Mühendisleri Odası), Orhan 
KIZILTEPE (Jeoloji Mühendisleri Odası), A. Selçuk SOYLU, Can 
ÖZTÜRK (Makine Mühendisleri Odası), Hazeli AKGÖL (Mimarlar 
Odası), Zahide İNER (Tekstil Mühendisleri Odası), H. Serhan SANER 
(Şehir Plancıları Odası) katıldı.

18 Mart 2011 Cuma

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, AKP’nin baskı politikalarına karşı 
“Özgür, laik, demokratik ve bağımsız bir Türkiye için şimdi susmanın 

değil ses çıkarmanın zamanıdır” demek için üç büyük kentte alanlara 
çıktı.  Ankara’da Kolej kavşağında toplanan eylemciler Sakarya 
Caddesi’ne yürüdüler. Burada Basın açıklaması metni TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, tarafından okundu. 

• Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEK-TM) Genel Kurulu 
yapıldı. DEK-TM Genel Kurulu’na TMMOB’yi temsilen Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin Yeşil katıldı.

• TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin ARAS Kalite ve Çevre 
Kurulu, 2011 yılı ilk toplantısına katıldı.

• Hasankeyf Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya Fahrettin 
ÇAĞDAŞ, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Özgür Cemile GÖKTAŞ 
KÜÇÜK (TMMOB), Şahnaz TİĞRUK, Taylan Ulaş EVCİMEN 
(İnşaat Mühendisleri Odası), Osman ÖZGÜN (Kimya Mühendisleri 
Odası), Tahsin AKBABA (Makine Mühendisleri Odası), Hayrettin 
CAYMAZ (Mimarlar Odası), Sultan GÜNDÜZ, Çiğdem CAMKIRAN 
(Peyzaj Mimarları Odası), İpek TAŞLI (Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi) 
katıldı.

Sınır/Güvenlik Barajları Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Fahrettin 
ÇAĞDAŞ (TMMOB), Hamza KOÇ (Elektrik Mühendisleri Odası), 
Taylan EVCİMEN (İnşaat Mühendisleri Odası) katıldı. Yeterli katılım 
sağlanamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

19 Mart 2011 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

22 Mart 2011 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TBMM`ye 
sunulan Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi üzerine bir basın açıklaması yaptı.

• Atatürk Orman Çiftliği Gazi Tesisleri Değerlendirme toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Ayşe Işık EZER, H. Gürel DEMİREL, Nurçin 
SOYKUT (TMMOB), Ömer AKTAŞ (Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası), Aydın KILCIOĞLU (Mimarlar Odası), Redife KOLÇAK 
(Peyzaj Mimarları Odası), Hakan ÜNLÜ (Şehir Plancıları Odası) 
İlhan BAYRAMİN (Ziraat Mühendisleri Odası), Mehmet HORUŞ 
(Avukat) katıldı.

23 Mart 2011 Çarşamba

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı, Libya’ya Birleşmiş Milletler 
müdahalesi üzerine bir basın açıklaması yaptı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Japonya’da 
yaşanan deprem ve tsunami sonra meydana gelen nükleer santral hasarı 
ve radyoaktif sızıntı ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

• 15 Mayıs Mitingine yönelik TMMOB ve Oda Sekreterler Üyeleri 
toplantısı yapıldı. Toplantıya Gürel DEMİREL, Hakan GENÇ 
(TMMOB), Hasan Şevki ÇİFÇİ (Çevre Mühendisleri Odası), 
Erdal APAÇIK (Elektrik Mühendisleri Odası), Casim AĞCA (Fizik 
Mühendisleri Odası), Fatma Gül TUNCER (Gıda Mühendisleri Odası), 
Timur Bilinç BATUR (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), 
Levent Darı (İnşaat Mühendisleri Odası), Metin ÇETİN (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Çetin KURTOĞLU (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
Osman ÖZGÜN (Kimya Mühendisleri Odası), Nahit ARI (Maden 
Mühendisleri Odası), Yunus YENER (Makine Mühendisleri Odası), 
Hüseyin HIZLI (Metalurji Mühendisleri Odası), Yüksel YAĞAN 
(Meteoroloji Mühendisleri Odası), Nilgün ÇAKIR (Mimarlar Odası), 
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Yüksel KURT (Petrol Mühendisleri Odası), Redife KOLÇAK (Peyzaj 
Mimarları Odası), Tuğba KURT (Şehir Plancıları Odası) ve Kamil 
BAYRAM (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

• Elbistan Maden Kazası Çalışma Grubu toplantısı yapıldı.  Berna VATAN, 
Bülent AKÇA (TMMOB), Yılmaz KOCAOĞLU (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Hüseyin ALTUN (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), 
Mithat AYDIN (Jeofizik Mühendisleri Odası), Ayhan KÖSEBALABAN 
(Jeoloji Mühendisleri Odası), Dinçer ÇAĞLAN (Jeoloji Mühendisleri 
Odası),  Mustafa ONGUN (Maden Mühendisleri Odası), Yıldırım 
ÇAKAR (Makine Mühendisleri Odası) katıldı.

24 Mart 2011 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, TBMM 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görüşülmeye 
başlanan 3194 Sayılı İmar Kanunu ile 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve 
Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 
Kullanılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi hakkında bir basın açıklaması yaptı.

• Libya`ya asker gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
TMMOB, TTB ve KESK Ankara Şubeler Platformunca 24 Mart 2011 
tarihinde TBMM Dikmen Kapısı önünde düzenlenen kitlesel bir basın 
açıklamasıyla protesto edildi.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI 24-26 
Mart 2011 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Antalya Kent 
Sempozyumu katılarak açılış konuşması yaptı.  

25 Mart 2011 Cuma

• Gıda Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri 
Uygulama Tescil Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Ergin ÖZÜGÜR, Nurçin SOYKUT (TMMOB), Casim 
AĞCA, Zeki ÜNAL (Fizik Mühendisleri Odası), Petek ATAMAN (Gıda 
Mühendisleri Odası), Turan ÖZGÜN (Kimya Mühendisleri Odası), Fatih 
TAŞDÖĞEN, Murat ASLAN (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

26 Mart 2011 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI Makine 
Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Kurultayı’na katılarak açılış konuşması 
yaptı.

28 Mart 2011 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, 3 Nisan’da 
Ankara’da düzenlenecek “Yaşamları Parçalanırken Kaderleri Birleşenler, 
Güvenceli İş, İnsanca Yaşam İçin Yürüyor!” etkinliğine TMMOB’nin 
desteğine yönelik bir açıklama yaptı.

• Sosyalist Demokrasi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin TAKA, 
Parti Meclisi Üyeleri Ersin ÖNSEL, Burcugül ÇUBUK ile Ankara İl 
Yöneticisi Mustafa TARI TMMOB’yi ziyaret etti. Görüşmede; TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, Sayman Üye Mustafa 
ERDOĞAN, Yürütme Kurulu Üyesi H. Gürel DEMİREL ile TMMOB 
Genel Sekreteri N. Hakan GENÇ bulundu.

30 Mart 2011 Salı

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs’ın Türkiye’nin her tarafında 
kitlesel olarak kutlanması için hazırlıklara başladı. DİSK Genel Sekreteri 
Tayfun GÖRGÜN, KESK Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Akman 
ŞİMŞEK, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI ve 
TTB Merkez Konseyi Üyesi Osman ÖZTÜRK, İstanbul’da DİSK Genel 

Merkezi’nde konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI Makina 
Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Enerji Verimliliği Eğitim ve 
Uygulama Merkezi`nin açılışına katıldı. Açılışa katılan TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, tesisin önemine değinerek, 
kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür etti.

31 Mart 2011 Perşembe

• Türkiye Barış Meclisi Sözcüleri Metin BAKKALCI ile Abdullah 
KAHRAMAN, TMMOB’yi ziyaret ederek TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet SOĞANCI ve Genel Sekreter N. Hakan GENÇ ile 
görüştü

04 Nisan 2011 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, doğanın 
ve yaşam alanlarının yağmalanmasına karşı 09 Nisan Cumartesi günü 
Ankara`da düzenlenecek mitinge TMMOB`nin desteğiyle ilgili olarak 
bir açıklama yaptı.

• ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, Genel Başkan Yardımcısı Haydar 
İlker ve MYK Üyesi Hasan Hayır 4 Nisan 2011 tarihinde TMMOB`yi 
ziyaret etti. Görüşmede, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
SOĞANCI, Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk ULUATA, Sayman 
Üye Mustafa ERDOĞAN, Yürütme Kurulu Üyeleri Alaeddin ARAS, 
Ayşegül ORUÇKAPTAN ve H. Gürel DEMİREL ile Genel Sekreter N. 
Hakan GENÇ bulundu.

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Alaeddin ARAS, Bülent AKÇA (TMMOB), Haluk ORHUN 
(Fizik Mühendisleri Odası), H. Hasan TUZCU (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası), Ö. Taner AKMAN (Meteoroloji Mühendisleri 
Odası) katıldı.

• Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalıştayı Düzenleme 
Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya Alaeddin ARAS, Özgür Cemile 
GÖKTAŞ KÜÇÜK (TMMOB), Ercan DURSUN (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Gökhan DUMAN (Jeofizik Mühendisleri Odası), Refik 
ERDOĞAN (Mimarlar Odası) katıldı.

06 Nisan 2011 Çarşamba

• Petrol ve Madencilik Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Berna VATAN, Bülent AKÇA (TMMOB), Mehmet CANDAŞ 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Aliye YILMAZ GÜLER, 
Necla ŞAYLAN (Jeoloji Mühendisleri Odası), Niyazi KARADENİZ 
(Maden Mühendisleri Odası), Koray TUNCER (Makine Mühendisleri 
Odası), Başak ÖZER (Peyzaj Mimarları Odası), Hasan AKMAN (Petrol 
Mühendisleri Odası), Mehmet TANSOY (Ziraat Mühendisleri Odası) 
katıldı.

• Yapı Denetim Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya Nurten 
Çağlar YAKIŞ (TMMOB), Mustafa KADIOĞLU (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Bahattin SARI (İnşaat Mühendisleri Odası), Savaş ALTIOK 
(Jeofizik Mühendisleri Odası), Sami ERCAN (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), İlker ERTEM, Turhan DEMİRBAŞ (Maden Mühendisleri 
Odası), Cenk A. LİŞESEVDİN (Makine Mühendisleri Odası), Banu 
BARUTÇU, Ö.Fikret OĞUZ (Mimarlar Odası), H. Eylem POLAT 
(Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

07 Nisan 2011 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, sağlık 
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çalışanlarının 19-20 Nisan günlerinde gerçekleştireceği eyleme 
TMMOB’nin desteğini yaptığı açıklamayla duyurdu.

08 Nisan 2011 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

• TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, MEMUR-SEN, KAMU-SEN, KESK, 
TMMOB, TTB, TEB, TÜED ve TÜRMOB, 1 Mayıs’ı İstanbul Taksim 
Meydanı başta olmak üzere diğer illerde de birlikte kutlama kararı aldı. 
Örgütler konuya ilişkin olarak bir basın açıklaması yaptı.

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

09 Nisan 2011 Cumartesi

• TMMOB 41. Dönem 2. Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı. 336 kişinin 
katıldığı Danışma Kurulu toplantısı, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet SOĞANCI‘nın 41. Dönemin ilk 10 ayındaki çalışmaları 
anlattığı konuşmasıyla başladı. Toplantıda söz alan üyeler de gündemdeki 
TMMOB çalışmaları, 15 Mayıs TMMOB Mitingi ve 12 Haziran genel 
seçimleri üzerine değerlendirmelerini aktardılar.  Toplantıda sırasıyla; 
Murat TAŞDEMİR (Çevre Mühendisleri Odası), Mehmet TORUN 
(Maden Mühendisleri Odası), Ali Ekber ÇAKAR (Makine Mühendisleri 
Odası), Harun YALÇINKAYA (Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu), 
Ali Fahri ÖZTEN (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Turhan 
TUNCER (Ziraat Mühendisleri Odası), Ali EKİNCİ (Makine 
Mühendisleri Odası), Serdar HARP (İnşaat Mühendisleri Odası), 
Ferdan ÇİFÇİ (İzmir İl Koordinasyon Kurulu), Nedim KARA (Kocaeli İl 
Koordinasyon Kurulu), Abdullah BAKIR (İnşaat Mühendisleri Odası),  
Fikri DÜŞÜNCELİ (Bursa İl Koordinasyon Kurulu), Hüseyin KARGIN 
(Mimarlar Odası), Süleyman BALKAN (Elektrik Mühendisleri Odası), 
Mustafa ALTIOKKA (Adana İl Koordinasyon Kurulu), Tevfik PEKER 
(TMMOB), Hüseyin ATICI (Makine Mühendisleri Odası), Selçuk 
SOYLU (Makine Mühendisleri Odası), Kaya GÜVENÇ (TMMOB 
Eski Başkanı), Cemalettin KÜÇÜK (Metalurji Mühendisleri Odası), 
Kadir DAĞHAN (Gıda Mühendisleri Odası), Erdal APAÇIK (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Cemal GÖKÇE (İnşaat Mühendisleri Odası), 
Cengiz GÖLTAŞ (Elektrik Mühendisleri Odası), Erhan KARAÇAY 
(Elektrik Mühendisleri Odasıl) konuştu. 

• TMMOB adına sekreteryası Makina Mühendisleri Odası tarafından 
yürütülen TMMOB Sanayi Kongresi 2011’in Düzenleme Kurulu ilk 
toplantısı yapıldı. Toplantıya; Mehmet SOĞANCI, Recep ÖZMETİN 
(TMMOB), C. Selçuk ESEN (Gıda Mühendisleri Odası), Asiye Ülkü 
KARAALİOĞLU, Ali Fahri ÖZTEN (Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası), Mehmet TORUN, Nadir AVŞAROĞLU, Dinçer KARA 
(Maden Mühendisleri Odası), A. Selçuk SOYLU, S. Melih ŞAHİN, 
Hüseyin ATICI, Müfit GÜLGEÇ, Hüseyin BARUT, İbrahim MART), 
Hüseyin HADIMLI, Osman SERTER, Semiha ÖZTUNA, Ali PERİ, 
Mehmet ÖZSAKARYA, Nedim KARA, Ayhan SÜRMEN, Atıf METE 
(Makine Mühendisleri Odası) Esra OĞUZ (Şehir Plancıları Odası) 
katıldı.

11 Nisan 2011 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, Hükümete 6 
ay süresince Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi veren 
Yasa’nın TBMM’den geçmesi üzerine bir basın açıklaması yaptı.

13 Nisan 2011 Çarşamba

• Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya Nurçin 

SOYKUT (TMMOB), Sırdaş KARABOĞA (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Casim AĞCA (Fizik Mühendisleri Odası), Timur Bilinç BATUR 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Alaettin DURAN (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Savaş YILMAZ (Jeoloji Mühendisleri Odası), Ali 
Rıza BELGİN (Maden Mühendisleri Odası), Şirin AYKUL (Makine 
Mühendisleri Odası), İsmail KÜÇÜK (Meteoroloji Mühendisleri 
Odası), Leman ARDOĞAN (Mimarlar Odası), Ciğdem CAMKIRAN 
(Peyzaj Mimarları Odası), M. Erol KANMAZ (Petrol Mühendisleri 
Odası), Enver ÇETİN, Medar KALKAN (Ziraat Mühendisleri Odası) 
katıldı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, Makine 
Mühendisleri Odası tarafından İzmir’de düzenlenen X.Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi’ne katılarak açılış konuşması yaptı.

14 Nisan 2011 Perşembe

• TMMOB’nin de aralarında yer aldığı emek-meslek örgütleri ve 
demokratik kitle örgütlerinin oluşturduğu 1 Mayıs bileşenleri, Taksim 
Gezi Parkı’nda bir basın açıklaması yaptı. Açıklama DİSK Genel 
Sekreteri Tayfun GÖRGÜN tarafından okundu.

• Üniversiteler Döner Sermaye Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Nurçin SOYKUT,  H.Gürel DEMİREL (TMMOB),  Murat 
AKBAŞ (Jeofizik Mühendisleri Odası),Ali Rıza BELGİN (Maden 
Mühendisleri Odası), Selçuk SOYLU (Makine Mühendisleri Odası), 
Halim PERÇİN (Peyzaj Mimarları Odası), M.Serhan SANER (Şehir 
Plancıları Odası), Melahat Avcı BİRSİN (Ziraat Mühendisleri Odası) 
katıldı.

15 Nisan 2011 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI Aydın 
İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen “Hoş geldin Bahar” 
etkinliğine katıldı.  

16 Nisan 2011 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa ERDOĞAN 
TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ve İşsizlik 
Eskişehir Yerel Kurultayı’na katılarak açılış konuşması yaptı.

• TMMOB Demokrasi Kurultayı‘nın ilk yerel kurultayları Diyarbakır 
ve Zonguldak‘ta düzenlendi. Diyarbakır’da gerçekleştirilen Kurultay’a 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin ÇAĞDAŞ katılarak açılış 
konuşması yaptı.

17 Nisan 2011 Pazar

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI Adana İl 
Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI Mersin İl 
Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

• Mersin’de yapılacağı açıklanan Akkuyu Nükleer Santrali’ni protesto 
etmek için on binlerce eylemci 159 kilometrelik insan zinciri oluşturdu. 
Mersin’de günü gerçekleştirilen eyleme TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet SOĞANCI, KESK Başkanı Döndü Taka ÇINAR, 
TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Özdemir AKTAN da destek verdi.

18 Nisan 2011 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası tarafından 18-22 Nisan 2011 tarihleri 
arasında düzenlenen 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’na 
katılarak açılış konuşması yaptı.
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20 Nisan 2011 Çarşamba

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, Yüksek 
Seçim Kurulu`nun 12 bağımsız milletvekili adayının seçimlere 
giremeyeceği yönündeki kararı üzerine  bir basın açıklaması yaptı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, Nükleer 
Karşıtı Platform tarafından 24 Nisan Pazar günü İstanbul`da 
düzenlenecek “Nükleer Santrallara ve Yaşamı Yok Eden Enerji 
Üretimlerine Hayır” mitingine TMMOB`nin desteği üzerine bir basın 
açıklaması yaptı.

• TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ayşegül ORUÇKAPTAN, KESK’in 
“Kimliğimin, Bedenimin ve Emeğimin Sömürülmesine Karşı Mücadele 
Ediyor, Barış İçin Yürüyorum” temasıyla, 8–12 Kasım 2010 tarihleri 
arasında İstanbul ve Hakkâri’den Ankara’ya başlatılan yürüyüş 
kapsamında Urfa’da yapılan basın açıklamasına katılanlara 2911 
sayılı Kanuna muhalefetten açılan davanın 26 Nisan 2011 tarihinde 
gerçekleştirilecek duruşması öncesi düzenlenen basın toplantısına 
katılarak destek verdi.

21 Nisan 2011 Perşembe

• 2 Diploma Sahibi Üyeler Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Nurten Çağlar YAKIŞ Mustafa ERDOĞAN (TMMOB), Emre METİN 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Fatmagül TUNCER (Gıda Mühendisleri 
Odası), Abdullah ALKAN (İçmimarlar Odası), Levent DARI (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Metin ÇETİN (Jeofizik Mühendisleri Odası), 
Çetin KURTOĞLU (Jeoloji Mühendisleri Odası), Volkan KAYA 
(Maden Mühendisleri Odası), Yunus YENER (Makine Mühendisleri 
Odası), Dr. Kadriye KALINBACAK (Ziraat Mühendisleri Odası) 
katıldı.

22 Nisan 2011 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, 2010 
ÖSYS kılavuzundaki teknoloji fakülteleriyle ilgili kısımların yürütmesi 
TMMOB’nin başvurusu ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca 
durdurulmasına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

• Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı 
Antalya Yerel Kurultayı   Makina Mühendisleri Odası Antalya 
Şubesi’nde gerçekleştirildi.

23 Nisan 2011 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, Çevre 
Mühendisleri Odası tarafından 23-24 Nisan 2011 tarihleri arasında 
İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesinde gerçekleştirilen 4. Öğrenci 
Kurultayı’na katılarak açılış konuşması yaptı. 

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI İzmir ve 
Manisa İl Koordinasyon Kurulları tarafından 15 Mayıs TMMOB 
mitingine yönelik hazırlık çalışmalarının değerlendirildiği toplantıya 
katıldı.

24 Nisan 2011 Pazar

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, Nükleer 
Karşıtı Platform tarafından düzenlenen “Nükleer Santrallara ve Yaşamı 
Yok Eden Enerji Üretimlerine Hayır” mitingi ’ne katılarak konuşma 
yaptı.

25 Nisan 2011 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI Jeoloji 
Mühendisleri Odası tarafından 25-29 Nisan 2011 tarihleri arasında 

gerçekleştirilen 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı’na katılarak açılış 
konuşması yaptı.

• Filistin Ankara Büyükelçisi Nabil MAAROEF ile Filistin Mühendisler 
Birliği Başkanı ve Dünya Mühendislik Kuruluşları Federasyonu 
(WFEO) İkinci Başkanı Marwan ABDELHAMİD, TMMOB’yi ziyaret 
ederek TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI ve II. 
Başkan Selçuk ULUATA ile görüştü. 

27 Nisan 2011 Çarşamba

• TMMOB Öğrenci Evi Komisyon toplantısı yapıldı. Toplantıya 
TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk ULUATA, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Mustafa ERDOĞAN, Yürütme Kurulu Üyesi H. 
Gürel DEMİREL, Erdal APAÇIK (Elektrik Mühendisleri Odası), Züber 
AKGÖL (İnşaat Mühendisleri Odası), Şuayip YALMAN (Makine 
Mühendisleri Odası), Sabri ORCAN (Mimarlar Odası) ve TMMOB 
Genel Sekreteri N. Hakan GENÇ katıldı.

• 15 Mayıs’ta düzenlenecek TMMOB mitingine yönelik hazırlıkları 
değerlendirmek üzere TMMOB-Oda Sekreter Üyeleri toplantısı 
yapıldı. Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa 
ERDOĞAN, Yönetim Kurulu Üyesi H. Gürel DEMİREL, TMMOB 
Genel Sekreteri N. Hakan GENÇ, Hasan Şevki ÇİFÇİ (Çevre 
Mühendisleri Odası), Erdal APAÇIK (Elektrik Mühendisleri Odası), 
Casim AĞCA (Fizik Mühendisleri Odası), Fatmagül TUNCER 
(Gıda Mühendisleri Odası), Özkan TALAY, Timur Bilinç BATUR 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Levent DARI (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Metin ÇETİN (Jeofizik Mühendisleri Odası), 
Çetin KURTOĞLU (Jeoloji Mühendisleri Odası), Osman ÖZGÜN 
(Kimya Mühendisleri Odası), Şuayip YALMAN (Makine Mühendisleri 
Odası), Necip MUTLU (Mimarlar Odası) ve Kamil BAYRAM (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

• TMMOB Demokrasi Kurultayı Gaziantep Yerel Kurultayı Büyükşehir 
Belediyesi Toplantı Salonu`nda yapıldı.

28 Nisan 2011 Perşembe

• TMMOB Bursa, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, 
Edremit, İnegöl İKK’ları ortak toplantısı TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet SOĞANCI’nın katılımıyla Makina Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 15 Mayıs 
TMMOB mitingine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıya 
42 kişi katıldı.

29 Nisan 2011 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, Bursa Kent 
Sempozyumu’na katılarak açılış konuşması yaptı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, Peyzaj 
Mimarları Odası Öğrenci Üye Kurultayı’na katılarak açılış konuşması 
yaptı.

• TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ayşegül ORUÇKAPTAN, 
Ulaşılabilirlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına 
katıldı.

30 Nisan 2011 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, Jeoloji 
Mühendisleri Odası 3. Öğrenci Üye Kurultayı’na katılarak açılış 
konuşması yaptı.
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