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TMMOB Yönetim Kurulu Kararlarından...
31 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

TMMOB Jeofizik Mühendisleri ve Jeoloji Mühendisleri Odaları arasında 
Adana’da ve Hatay’da ilgili idarelere verilen zemin etüd raporlarnın 
hazırlanmasında yaşanan sorunların çözümü için, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı ve JFMO ve JMO’nun Yönetim Kurulu Başkanları ile 
yapılan toplantıda oluşturulan ortak görüş doğrultusunda; ilgili tüm 
kesimlere “Mühendislik disiplinleri tarafından ortak hazırlanan raporlarda; 
her mühendis kendi mühendislik alanı ile ilgili çalışmadan sorumludur. 
Bu kapsamda; zemin ve temel etüt raporlarının hazırlanmasında, yapı 
ve zemin durumuna göre birden fazla mühendislik disiplinine ilişkin 
çalışmanın gerekmesi halinde, raporda “tek” sonuç ve öneriler bölümü 
olacak ve ilgili mühendislerce “sonuç ve öneriler” bölümü ortak 
imzalanacaktır.  Ortak imzalanan raporların ilgili odalarca yapılacak 
mesleki denetimlerde, her oda kendi mesleki hizmet alanı ile ilgili ve sınırlı 
denetim yetkisine sahiptir. Yapılan çalışmanın birden fazla mühendislik 
disiplininin çalışmasını gerektirmediği durumlarda hazırlanacak raporlarda 
ise sadece ilgili mühendislik disiplinin imzası yeterli olacaktır.” şeklinde 
görüş bildirilmesine,

Denizcilik Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve 05.06.2010 tarih ve 
27602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi İnşa Yönetmeliği’nin 
7.Maddesinin 5. bendinin kaldırılması yönünde Gemi Mühendisleri 
Odası’nın ilgili İdare ile yapacağı görüşmelerden sonuç çıkmaması 
durumunda söz konusu bendin iptali için yönetmeliğe karşı dava 
açılmasına,

TRT tarafından ihale yoluyla hurdacıya satılan ve atık madde statüsünde 
olan ve imhasının da bu çerçevede yapılması gereken elektron tüpleri 
ile ilgili teknik rapor hazırlamak üzere Elektrik, Fizik, Kimya ve 
Metalurji Mühendisleri Odalarından temsilcilerin katılımıyla komisyon 
kurulmasına, hazırlanacak rapor doğrultusunda gerekli görülmesi halinde 
konu ile ilgili hukuki işlemlerin başlatılmasına,

28 Ağustos 2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

TMMOB Denetleme Kurulu’nun önerisi doğrultusunda, mali yasalar 
ve yönetmelikler ile bu durumun yarattığı uygulama problemlerinin 
değerlendirilmesi amacıyla “Mali İşler Uygulama Esasları Çalışma 
Grubu”nun kurulmasına, Çalışma Grubunda Oda Saymanlarının, 
TMMOB Denetleme Kurulu Üyelerinin, TMMOB Saymanı ve TMMOB 
Mali Müşavirinin yer almasına,

Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kolay’a 
Barbaros Denizciler Derneği’nin düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada 
TMMOB ve bağlı Odaları için söylediği mesnetsiz ve haksız açıklamaları 
nedeniyle kınama yazısının gönderilmesine,

Bayındırlık ve İskan Bakanı’nın Bursa Akademik Odalar Birliği’ni 
ziyareti sırasında İMO Bursa Şube Başkanı Necati Şahin’in yaptığı 
konuşmanın TMMOB’yi bağlamadığının, adı geçen Şube Başkanının 
TMMOB Yasa, Tüzük ve Yönetmelikleri kapsamında görev, yetki ve 
sorumluluklarını aştığı hususunun İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu’na bildirilmesine,

Zaman Gazetesi’nde 28.07.2010 tarihinde Burak Kılıç imzalı yayınlanan 
“Teknoloji fakültelerini meslek liseliye kapatma girişimi iş dünyasını 
kızdırdı“ başlıklı yazı ile ilgili hukuki işlemlerin başlatılmasına,

Türkiye Belediyeler Birliği’nin “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayları“ 
kapsamında 20-22 Eylül 2010 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek 
“Kadın Sığınma Evleri Çalıştayı“na Birliğimizi temsilen Ayşegül 
Oruçkaptan’ın katılmasına,

TMMOB Bodrum İKK’nın talebi doğrultusunda, Özelleştirme Yüksek 
Kurulu’nun TOKİ için tahsis edilmiş arazilerle ilgili kararının iptali için 
dava açılmasına,

TMMOB Kocaeli İKK’na 3.Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu 
Kocaeli Geçiş Güzergahı ile ilgili planlara ilişkin dava açmak üzere yetki 
verilmesine,

karar verildi.
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ANAYASA REFERANDUMU İLE İLGİLİ OLARAK 

TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak anayasa referandumu ile ilgili olarak 
26 Temmuz 2010 tarihinde TMMOB örgütlülüğüne yönelik bir mesaj yayımladı.

Sevgili Arkadaşlar,

Ülkemizin gündeminde anayasa değişikliği 
ile ilgili olarak 12 Eylül tarihinde yapılacak 
referandum var. 12 Eylül‘e kadar TMMOB 
de, bu gündem ile ilgili olarak üzerine 
düşeni yapacaktır.

Sevgili Arkadaşlar,

27 Mayıs‘ta başlayan TMMOB 41. Dönem 
Genel Kurul açılış konuşmasının konu ile 
ilgili olan kısmında şunları söylemiştik:

Ülkemizde yıllardır bir ‘değişimden‘ 
söz ediliyor. ‘Normalleşiyoruz‘ derken 
görülüyor ki her gün yeni ‘olağanüstülük‘ 
ve ‘şok‘ içerisinde yaşamak zorunda 
bırakılıyoruz. Oysa mesele değişimin 
kend i s inden  çok  muhteva s ında 
aranmalıdır. Muhtevasından bağımsız 
her değişimin peşinden koşmanın kişilik 
bozukluğuna yol açtığını gördük. 

AKP‘nin bugün ‘değişim‘ dediği ‘yeniden 
yapılanmanın‘ miladı 12 Eylül darbesidir. 

O zaman da ‘huzur ve mutluluk‘ adına 
toplumu zor yoluyla ‘değiştirmeye‘ 
giriştiler. Özünde 24 Ocak kararlarında 
ifade edilen piyasacılıkla, gerici akımların 
güçlendirilmesi olan bu ‘değişimin‘, 
gelinen noktada AKP iktidarı ile temsil 
edilen bir piyasacı ve gerici diktatörlüğe 
doğru geliştiğini görüyoruz. 

Yaşanan tüm hengâmenin içerisinde 
y a ş a d ı ğ ı m ı z  h e r  ş e y  ü l ke m i z i n 
emperyalizmin ihtiyaçlarına uygun 
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olarak yukarıdan aşağıya yeniden 
yapılandırılmasından başka bir şey değildir. 
Soğuk Savaş politikalarına uygun olarak 
düzenlenmiş ‘eski devletin‘ yerini ABD‘nin 
Ortadoğu politikalarına ve sermayenin 
küresel ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden 
yapılandırılan ‘yeni devlet‘ alıyor. 

AKP iktidarında ‘milli irade‘ adı altında 
demokratik bütün kanallar kapatılarak 
tekelci bir iktidar yapılanması kuruluyor. 
İktidarın Anayasa değişikliği de bunun 
bir parçası olarak gündeme getirildi. 
Güya demokratikleşme adına yapılan 
bu değişikliklerde ne halk ne emek ve 
meslek örgütleri hazırlanma sürecine 
dahil edilmedi. “Kendi pişir kendin ye” 
anlayışından demokrasi ve özgürlük adına 
bir şeyin çıkması zaten mümkün değildir. 
Değişiklikler de halkın, emekçilerin 
yani bizim değil, AKP ihtiyaçlarının 
ürünüdür. 

Emekçilerin ve ezilenlerin yeni bir anayasa 
ihtiyacı vardır. Yıllardır 12 Eylül faşist 
darbesinin ürünü anayasaya karşı mücadele 
yürütüyoruz. Ama şimdi kalkıp kimse bize 
“12 Eylül anayasası ile hesaplaşmanın yolu 
olarak onun devamından başka bir şey 
olmayan AKP anayasasına evet” demeyi 
göstermesin. 

12 Eylül Anayasasına da, onun bir devamı 
olan AKP anayasasına da “hayır” diyoruz. 
Eşitlikçi, özgürlükçü bir anayasa ancak 
demokratik katılımın bütün kanalları 
açılarak yapılabilir. Bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da bunun için mücadele 
edeceğiz. Ve ancak bu mücadelemizin 
sonucunda gerçekten demokratik ve 
özgürlükçü bir anayasayı emekçiler 
kendi elleriyle yazacaktır. İşte TEKEL 
işçileri güvenceli çalışma ve insanca 
yaşamın anayasasını sokakta yazdılar. AKP 
iktidarı ise buna karşı güvencesizliğin ve 
sömürünün önündeki engelleri kaldırmak, 
hastaneleri, okulları, fabrikaları rahat 
satabilmek için yargıyı kendi denetimi ve 
kontrolüne almaya çalışıyor. 

İhtiyacımız olan parasız eğitim ve sağlık, 
güvenceli çalışma ve insanca yaşam 
hakkının, her kültür ve kimliğin özgürce 
ifade edilmesinin güvence altına alındığı, 
“bir arada yaşamın anayasası” için 
mücadele edeceğiz. 

Referandum günü olan 12 Eylül‘ü faşist 
darbeyle ve onun izinde gelişen bugünkü 
sömürüye ve gericiliğe karşı bir hesaplaşma 
gününe çevirmek TMMOB için çok 
anlamlı olacaktır. 

Sevgili Arkadaşlar,

1  H a z i r a n  2 0 1 0 ‘d a  ka m u o y u n a 
d u y u r d u ğ u m u z  v e  G e n e l  Ku r u l 
delegelerimizin oybirliği ile onayladığı 
Sonuç Bildirimizin konu ile ilgili kısmında 
da şunlar belirtilmişti:

Ülkemiz, yukarıdan aşağıya bürokratik 
dönüşümler, aşağıdan yukarıya cemaat-
tarikat ağlarıyla kuşatılmaktadır. Siyasi 
iktidar, her geçen gün anti demokratik 
öğeleri biraz daha kökleştirmektedir. Bu 
kapsamda son yıllarda siyasal gündemlerin 
önemli bir başlığı, yapılmak istenen 
anayasa değişiklikleri olmuştur. Süreç 
içerisinde anayasada birçok değişiklik 
yapılmıştır. Ancak bu değişiklikler de 
12 Eylül hukukunun ve karanlılığının 
ülkemiz üzerinden kalkmasına olanak 
sağlamamıştır. Yapılacak değişiklikler 
de 12 Eylül Anayasasının gerici faşist 
niteliğini değiştirmeyecektir.

Anayasa değişiklikleri AKP iktidarının 
mutlaklaştırılması ve kamu varlıkları 
ve ülke kaynaklarının pazarlanması ve 
satışının önündeki hukuki engellerin 
kaldırılmasını amaçlamaktadır. Öncelikli 
olarak biz, “12 Eylül Anayasasına hayır” 
derken, tuzağa düşmeksizin “Siyasal 
iktidarın çıkar ve hedefleri doğrultusunda 
hazırlanan anayasa değişikliklerine de 
hayır” diyoruz. 

Ülkemizde darbe-demokrasi ikilemi 
yaratılarak neo-liberal değişim sürecinin 
üstü örtülmektedir. Sistemin yeni düzene 
uyum sağlayamayan eski kalıntılarının 
tasfiye operasyonu, derin devlete, 
darbecilere karşı demokrasi zaferi gibi 
gösterilmektedir. Oysa darbecilikle 
mücadele 12 Eylül sistemi ile mücadeledir. 
Gericileşme, neo-liberal politikalar, 
küresel kapitalizmin güç merkezlerinin 
güdümünde bir Türkiye, 12 Eylül 
düzeninin bir sonucudur. Bu düzenle 
hesaplaşmadan darbecilikle, darbecilerle 
hesaplaşılamaz.

12 Eylül Anayasasına da, onun bir devamı 

olan AKP anayasasına da “hayır” diyoruz. 
Eşitlikçi, özgürlükçü bir anayasa ancak 
demokratik katılımın bütün kanalları 
açılarak yapılabilir. Demokratik katılım 
olanaklarının önünü açmak üzere başta 
yüzde onluk seçim barajı, siyasi partiler 
ve seçim yasaları olmak üzere toplumun 
siyaset yapma olanaklarını engelleyen tüm 
yasaların değiştirilmesi için bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da mücadele 
edeceğiz.  

Sevgili Arkadaşlar,

Yönetim Kurulumuz; 10 Temmuz‘da 
gerçekleştirdiği toplantıda referandum ile 
ilgili olarak 40 no‘lu kararı aldı: 

Anayasa değişikliği için 12 Eylül‘de 
yapılacak Referandumla ilgili olarak 
“12  Ey lü l  düzen i  i l e  ge rçekten 
hesaplaşmayan hiçbir anayasa değişikliği 
ile uzlaşmayacağız” başlıklı çalışmanın 
yürütülmesi  konusunda Yürütme 
Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine 
karar verildi.

Sevgili Arkadaşlar,

12 Eylül gününe kadar hepimize bir 
büyük görev düşüyor. Odalarımız “12 
Eylül düzeni ile gerçekten hesaplaşmayan 
h i ç b i r  a n a y a s a  d e ğ i ş i k l i ğ i  i l e 
uzlaşmayacağız. Bu nedenle de AKP‘nin 
anayasa değişikliğine ‘Hayır‘ diyoruz” 
sözümüzü büyütmek ve gürleştirmek 
için her türlü çabayı sürdürecektir. 
İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız, konu 
ile ilgili basın açıklaması, kapalı salon 
toplantıları, emek-meslek örgütlerinin 
yerel bileşenleri ve demokrasi güçleri 
ile birlikte kitlesel basın açıklamaları, 
mitingler gerçekleştireceklerdir. Oda 
ve Şube Yönetim Kurullarımızın, Oda 
ve TMMOB delegelerimizin ve örgütlü 
üyelerimizin bu etkinlikleri büyütmek gibi 
bir sorumlulukları vardır.

Sevgili Arkadaşlar,

Şimdi “12 Eylül düzeni ile gerçekten 
hesaplaşmayan hiçbir anayasa değişikliği 
ile uzlaşmayacağız” deme zamanıdır.

Şimdi “AKP‘nin anayasa değişikliğine 
hayır” deme zamanıdır

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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AKP’nin kendi iktidarını güçlendirme amacıyla hazırladığı ve birbiri 
ile ilintili olmayan maddeleri tek bir paket halinde halka dayattığı 
anayasa değişiklik paketi 12 Eylül’de referandumda oylanacak.

Hükümeti elinde bulundurduğu sekiz yıl boyunca ekonomik, sosyal ve 
siyasal saldırıları arttırarak sürdüren AKP, bu değişikliklerin geçmesi 
halinde, işçi ve emekçiler tarafından fiili ve yasal olarak kullanılan 
birçok hakkı da gasp ederek, topyekûn bir saldırıya geçecektir. 

Referandumda “Hayır” diyerek, sadece aldatmacayı boşa çıkarmış 
olmayacağız, aynı zamanda emek ve demokrasi düşmanı AKP’ye bir 
ders vermiş olacağız. 

AKP’nin anayasa değişiklik paketi ne ülkemizin sorunlarına ne 
de halkımızın ihtiyaçlarına, temel hak ve özgürlüklerine yanıt 
vermektedir. Anayasa değişiklik paketi eşit, özgür bir ülkenin önünü 
açmak bir yana, tersine kapatmaktadır. 

Önceki hükümetler tarafından da neo-liberal politikalara uygun 
olarak defalarca değiştirilen 12 Eylül Anayasası halkçı ve demokratik 
bir içerik kazanmadı. AKP, sendikaları, meslek örgütlerini, 
demokrasi güçlerini ve tüm muhalefet güçlerini yok sayarak, 12 
Eylül Anayasası’nın antidemokratik seçim yasalarıyla elde ettiği 
meclis çoğunluğuna dayanarak hazırladığı değişiklik paketini, 
“Demokratikleşmede büyük adım”, “12 Eylül ile hesaplaşma” olarak 
sunmaktadır. Oysa değişiklik paketinin özü de 12 Eylül düzeninin 
yenilenerek sürmesini sağlamaktır. 

12 Eylül kurumlarını ortadan kaldırmak bir yana yenilerini ekleyen bir 
paket demokratik olamaz. Bu kurumları kendi iktidarı ve yeni sömürü 
düzenini güçlendirmek için kullanan AKP, işçi sınıfına saldırının bir 
aracı olan ‘Ekonomik Sosyal Konsey’i anayasal bir kurum haline 
getirmektedir.

12 Eylülcüler 24 Ocak 1980 kararlarını hayata geçirerek serbest piyasa 
düzeninin, özelleştirmelerin önünü açmış, sermaye egemenliğinin 
geliştirilmesini sağlamışlardır. Bu politikaların kararlı bir uygulayıcısı 
olan AKP hükümeti, yeni değişikliklerle, “kamu yararı” denetiminden 
kaçarak özelleştirmelerin ve sermaye egemenliğinin önündeki bütün 
engellerin temizlenmesini amaçlamakta; halkın güvenceli iş, insanca 
yaşam, yaşanabilir bir doğa haklarına saldırmaktadır.

AKP, 12 Eylül’ün getirdiği grev yasaklarını korumakta, kamu 
çalışanlarına grev hakkı tanımadığı gibi grev yasağını sağlama 
bağlamakta, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları “toplu sözleşme 
hükmündedir” ve “kesindir” diyerek hükümetin kamu çalışanları 
karşısındaki dayatmalarına “toplu sözleşme” adını vermektedir. 

Aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye 
olunabileceği ve birden fazla sözleşme yapılabileceğine yönelik 
düzenlemelerle, patron yanlısı ve hükümet yandaşı sendikaların önü 
tamamen açılmak istenmektedir. Sendikalaştıkları için işten atılan 
işçilerin üzerine panzer yollarken, pakete birden fazla sendikaya 
üye olunabileceği hükmünü koyan AKP, emeklilere, üreticilere, 
çiftçilere, ev işçilerine ve işsizlere sendika kurma ve üye olma hakkı 
tanımamaktadır. 

Yine AKP 12 Eylülcülerin ‘yönetimde istikrar’ amacıyla koydukları 
yüzde 10 seçim barajına aynı gerekçeyle sahip çıkarak korumakta, 
12 Eylülcülerin yaptığı gibi yürütmenin ve Cumhurbaşkanının 

yetkilerini daha da arttırarak yargıyı siyasal iktidara hepten bağımlı 
kılmaktadır. 

Bu değişiklik paketi ülkeyi demokratikleştirmek bir yana piyasa düzeni 
ve sermaye egemenliğini daha da sağlamlaştıracaktır. Bu süreçte, 
‘Başkanlık Sistemi’ne geçişi sağlayacak adımlar atılarak demokrasi 
alanının daha da daraltılacağı görülmektedir. 

12 Eylül’de yapılacak referandumda anayasa değişiklik paketine 
“hayır” demek; hem 12 Eylül Anayasası’na hem AKP Anayasası’na 
ve 8 yıllık AKP iktidarının uygulamalarına “hayır” demektir. Eşitliği, 
özgürlüğü ve demokrasiyi esas alan yeni bir anayasa ihtiyaçtır. 
Kuşkusuz bu anayasa emekçilerin ve ezilenlerin mücadelesinin ürünü 
olacaktır. Bizler böyle bir anayasa ve fiili kazanımlar için mücadele 
edeceğiz. 

Acil taleplerimiz şunlardır:

12 Eylül ve darbe kurumları olarak bilinen ve toplumu üniversitelerden 
yargıya; basından sendikal örgütlenmeye kadar bütünüyle kontrol 
altına almayı hedefleyen yapılar ortadan kaldırılmalıdır.  

Halkın siyasal temsiliyetinin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. 
Bunun için öncelikle yüzde 10 seçim barajı kaldırılmalı; adil bir 
seçim yasası hazırlanmalı, anti-demokratik Siyasi Partiler Yasası 
değiştirilmelidir. 

Halkın siyasal mücadele ve örgütlenme hakkı önündeki bütün engeller 
kaldırılmalıdır.

Sendikal barajlar kaldırılmalı, grev ertelemeleri yasaklanmalı, kamu 
çalışanlarına grev ve siyaset hakkı sağlanmalıdır.

Güvencesiz çalışma yasaklanmalı, işten çıkarmalar durdurulmalıdır. 
Fazla mesai yasaklanmalı, ücretler düşürülmeden haftalık çalışma 
saati 35 saate çekilmelidir.

Halkın parasız eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, su, temiz bir çevrede 
yaşama ve güvenceli çalışma hakkı gibi en temel hakları anayasal 
güvence altına alınmalıdır. 

Kürt halkının dil, kültür ve kimlik talepleri karşılanmalı, eşit haklar 
anayasal güvenceye alınmalıdır.

Alevi yurttaşların eşit yurttaşlık talepleri karşılanmalı, ayrımcılığa 
son verilmeli, 12 Eylül’ün bir ürünü olan zorunlu din dersleri 
kaldırılmalıdır.

Kadına yönelik ayrımcılık yasaklanmalı; kadınların çalışma yaşamına 
katılımının önündeki engeller giderilmeli, güvencesiz çalıştırılmaları 
önlenmeli, kadına yönelik şiddetin engellenmesi için tedbir alınmalı 
ve kadınların tüm sosyal ve siyasal haklarını güvence altına alacak 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

Özelleştirmeler durdurulmalı, özelleştirilen kamu kurumları tekrar 
kamuya iade edilmelidir. 

Eşit, Özgür Bir Ülke için; 12 Eylül Anayasası’na da, AKP Anayasası’na 
da HAYIR!

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
27 Ağustos 2010 

EŞİT, ÖZGÜR BİR ÜLKE İÇİN; 
12 EYLÜL ANAYASASI’NA DA, AKP ANAYASASI’NA DA HAYIR!
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Türkiye 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Darbesi sonrası 
emperyalizmin istemleri doğrultusundaki ekonomik-sosyal 
politikalar ile yukarıdan aşağıya yeniden yapılandırılmaktadır. 
AKP de, 12 Eylül Darbesi‘nin yarattığı ekonomik, sosyal, 
siyasi yapının bir ürünüdür, 12 Eylül‘ün uzantısıdır.
AKP‘nin bugün “değişim” dediği “yeniden yapılanmanın” 
miladı 12 Eylül Darbesi‘dir. Özünde 24 Ocak Kararları‘nda 
ifade edilen piyasacılıkla, gerici akımların güçlendirilmesi 
olan bu değişimin, gelinen noktada AKP iktidarı ile temsil 
edilen piyasacı ve gerici diktatörlüğe doğru geliştiği açıktır.
AKP iktidarı, hazırladığı anayasa değişikliği paketi ile 
12 Eylül‘ün yarattığı kurumları ele geçirme ve tekelci 
iktidarını pekiştirerek uzatma gayreti içindedir. AKP‘nin 
öngördüğü değişiklikler, 12 Eylül ile Türkiye‘ye dayatılan 
yeni liberal politikalar zemininde yürütülen bir yargı-yürütme 
operasyonudur.
Türkiye‘nin 12 Eylül ile gerçekten hesaplaşan; parasız eğitim, 
sağlık, güvenceli çalışma ve insanca yaşama hakkını, her türlü 
kültür ve kimliğin özgürce ifade edilmesini, bir arada yaşamı 
güvence altına alan yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu 
herkes tarafından malumdur. Ancak, kimse bize 12 Eylül 
Anayasası ile hesaplaşmanın yolu olarak onun devamından 
başka bir şey olmayan AKP Anayasası‘na “evet” demeyi 
göstermesin.
Biz, 12 Eylül düzeni ile gerçekten hesaplaşmayan hiçbir 
anayasa değişikliği ile uzlaşmayacağız.
Bizlerin istediği;
Katılımcı, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, sosyal, laik 
olan,
Demokratik hak ve özgürlüklerin eksiksiz olarak 
tanımlandığı,
Her türlü kültür ve kimliğin özgürce ifadesini ve bir arada 
kardeşçe yaşamı güvence altına alan,
Yasama, yargı, yürütme ayrılığının demokratik bir çerçevede 
sağlandığı,
Siyasetin tüm toplumsal dinamikleri kapsamasının önündeki 
seçim barajlarının kaldırıldığı,
Emperyalizmden her türlü ekonomik, siyasal bağımsızlık ile 
planlama, sanayileşme, kalkınma, istihdam ve sosyal refahı 
bütünlüklü halde içeren,
Emekçilere grev ve toplu sözleşme hakkını verecek, güvenceli 
çalışmayı sağlayacak,

Parasız eğitim,  sağlık ve barınmayı kapsayan gerçek bir sosyal 
hukuk devletini öngörecek
bir anayasadır.
12 Eylül Anayasası‘na da, 12 Eylül‘ün ürünü AKP‘nin 
Anayasası‘na da HAYIR! 

Murat Taşdemir
Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı            

Cengiz Göltaş
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı               

Abdullah Zararsız
Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı                  

Feramuz Aşkın
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı    

R. Petek Ataman
Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı               

Ali Fahri Özten
Harita Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı               

Levent Tümer
İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı                       

Hamdi Serdar Harp
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı                  

Dündar Çağlan
 Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı               

Mehmet Besleme
Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı               

Mehmet Torun
Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı               

Ali Ekber Çakar
Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Cemalettin Küçük
Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı                   

Mehmet Kul
Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı               

Oğuz Yılmaz
Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı                      

Necati Uyar
Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı               

 Melike Anıl Bingöl
 Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı               

 Gökhan Günaydın
 Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’YE BAĞLI ODA BAŞKANLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA: 

12 EYLÜL ANAYASASI’NA DA, 
AKP’NİN ANAYASASI’NA DA “HAYIR”

TMMOB’ye bağlı 18 Odanın Yönetim Kurulu Başkanı 23 Ağustos 2010 tarihinde anayasa referandumu ile ilgili bir 
basın açıklaması yaptı.
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TMMOB Gemi Makine İşletme Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu 10 Ağustos 2010 tarihinde yapmış 
olduğu toplantıda 110 No‘lu karar ile 12 Eylül (1980) 
düzeni ile gerçekten hesaplaşmayan hiçbir anayasa ile 
uzlaşılamayacağını karar altına alarak bu bağlamda 
çalışmanın yapılmasına karar vermiştir. Yapmış olduğumuz 
çalışmalar neticesinde GEMİMO ‘nun 12 Eylül 2010 
referandumunda neden hayır denmesi gerektiğinin 
gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir.

Anayasalar ülkelerin toplumsal sözleşmeleri olup taslakları 
hazırlanırken toplumun her kesiminden katılımcılık ilkesi 
göz önünde bulundurulmalıdır. Oysaki 12 Eylül 2010 
da referanduma sunulacak anayasa değişikliği iktidarın 
dayatması ile gündeme gelmiş ve hiçbir siyasi katılım 
gözetilmeksizin, geniş halk kitlelerinin incelemesine 
sunulmadan, meslek ve çalışma örgütlerinin görüşleri 
alınmadan, aşırı acele ve jet hızında tek bir partinin onayı 
ile yasama meclisinden geçmiştir, Bu haliyle anayasa 
değişikliği halkın neye evet ya da hayır diyeceğini bilmeden 
oy vereceği bir dayatma, bir baskı ve bir sivil darbe 
anayasası haline dönüşmüştür.

GEMIMO;12 Eylül 1980 anayasasının süslenerek 
perçinlenmesini sağlayan ve yapılan değişikliklerle yargı 
bağımsızlığını hiçe sayarak iktidar diktatörlüğünü öngören 
bir anayasa değil, geniş halk kitlelerinin görüşlerinin 
alındığı ve 12 Eylül 1980 ile gerçekten hesaplaşan 
dolayısıyla 1980 darbesinin getirdiği faşist anayasanın 
tamamının değiştiği bir anayasa istemektedir.

GEMIMO ‘nun istediği anayasa; Cumhuriyeti ve 
Demokratik Laik Sosyal Hukuk Devletini benimseyen 
ve koruyan, asgari olarak aşağıdaki maddeleri içeriğinde 
bulunduran, tümüyle yenilenmiş yeni bir anayasadır.

1- Atanmış ve seçilmişlerin dokunulmazlıkları 
kaldırılmalıdır.

2- YÖK kaldırılmalı, Özerk Üniversite Anayasa teminatı 
altına alınmalıdır.

3- Yasama yürütme ve yargının kuvvetler ayrılığı ilkesi 
çağdaş demokratik ilkeler doğrultusunda yeniden 
tanımlanmalı ve yargının bağımsızlığı güçlendirilmelidir.

4- Katılımcı Demokrasinin daha güçlü olması için siyasal 
partiler yasası değiştirilmeli, partilerin yönetiminde 
görev almanın önündeki tüm anti demokratik engeller 
kaldırılmalı, Lider sultası sona erdirilmeli, parti içi 
demokrasinin işlerliği tam olarak sağlanmalıdır.

5- Özelleştirme kaldırılmalı, kamu kurumlarının özerk 
çalışmalarını sağlayacak düzenlemeler getirilmeli, ülkenin 
ve halkın yararları doğrultusunda kamulaştırma anayasada 
teminat altına alınmalıdır.

6- Meslek ve çalışma örgütlerinin etkin ve güçlü olmasının 
önündeki tüm engeller kaldırılmalı. Çıkacak yasalarda bu 
örgütlerin kendi alanları ile ilgili görüşleri alınarak katkıda 
bulunabilmeleri anayasanın teminatı altına alınmalıdır.

7- İş-işçi güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili çıkacak yasalarda 
öncelikle işçilerin insanca çalışma ve yaşama hakkının 
gerekliliği anayasanın teminatı altına alınmalıdır.

8- Bireylerin seçme ve seçilme hakları önündeki 
sınırlamalar ve seçim barajı kaldırılmalıdır.

9- Bireylerin barınma ile temiz bir çevrede yaşama ve 
çalışma hakkı anayasanın teminatı altına alınmalıdır.

10-Birey ve Toplumun kültürel hakları teslim edilmeli, 
bunların özgürce uygulanması sağlanmalıdır.

11- Özgür birey kavramı güçlendirilerek bireylerin 
din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin yaşamda ve 
yasalar karşısında eşit oldukları anayasa teminatı altına 
alınmalıdır.

12- Anayasa değişiklikleri ile ilgili yapılacak halk 
oylamalarının nitelikli çoğunluk esasına dayanması 
sağlanmalıdır.

12 Eylül 2010‘da halk oylamasına sunulacak olan anayasa 
değişikliğine katılımcı değil dayatmacı olduğu için, 12 
Eylül 1980 ile hesaplaşan değil uzlaşan olduğu için, gerçek 
amacının iktidar diktatörlüğünü sağlamak olduğu için 
HAYIR diyoruz.

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu
26 Ağustos 2010

GEMİMO: 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE HAYIR DİYORUZ
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...Düşmesin bizimle yola:  
evinde ağlayanların göz yaşlarını  
boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar!  
Bıraksın peşimizi  
 kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar!...

 Siyasal iktidarın “demokratik ve sivil Anayasa düzenlemeleri” 
iddiası halkı sermayeye tutsak etmekte ve küresel 
kapitalizmin özgürlüklerini güvence altına almaktadır. 
Siyasal iktidar düzenlediği anayasa değişiklik paketi ile 
piyasalaştırma, özelleştirme, doğal varlıkların satışı ve emeği 
güvencesizleştirmeye yönelik uygulamalarına anayasal 
güvence sağlamaya çalışmaktadır. Talan ekonomisinin 
önünde hiçbir engel istemeyen siyasal iktidarın bu oyununda 
gerçekleri görüyor ve bu oyunu onaylamıyoruz.

Siyasal iktidarın Anayasa değişiklik paketi, demokratik bir 
Anayasayı ifade etmemektedir. 12 Eylül 2010‘da “evet” 
denilmesi istenen Anayasa, aslında 12 Eylül Anayasası‘nın 
uzantısıdır. İktidarın yapmak istediği değişiklikler 12 
Eylül Anayasası‘nı ortadan kaldırmak değil, onu küresel 
kapitalizmin ve sermayenin çıkarı doğrultusunda “revize” 
etmektir. Böylesi bir çabayı “12 Eylül ile hesaplaşma” olarak 
değerlendirmek, 12 Eylül‘de işkencelerden geçen, idam 
sehpalarına başı dik bir biçimde çıkan binlerce ilerici ve 
onurlu insanımıza, büyük bir saygısızlıktır. 

1970‘li yıllar, küresel finans kapital ve işbirlikçisi yerli kapital 
sahiplerinin sömürü düzenine karşı toplumda yükselen sosyal 
muhalefeti ve mücadeleyi bastırmak, emperyalizmin ve 
küresel kapitalizmin yeni programlarını hayata geçirebilmek 
için açık faşizmin uygulandığı bir dönemin adıdır. Bir ülkenin 
özgür ve aydınlık geleceğinin karartılması için kabul ettirilen 
12 Eylül Anayasası bu dönemin ürünüdür. 

Anayasa değişiklik paketi 12 Eylül darbesiyle kurulan, siyasi 
iktidarlar tarafından o günden bu zamana ideolojik baskı 
aygıtı olarak kullanılan anti-demokratik kurumları ortadan 
kaldırmayı değil, siyasi egemenlik altına almayı; emekçilerin, 
sermaye karşısındaki gücünü kırmayı amaçlamaktadır. 

Yargı da siyasal iktidarca, neo-liberal politikalarını 
hayata geçirmek için bir engel olarak görülerek, sözde 
“demokratik” Anayasa değişikliği ile zapt-u rapt altına 
alınmaya çalışılmaktadır. Anayasa değişikliğine ilişkin 
düzenlemede, Anayasa‘nın yargı yetkisinin idari eylem ve 
işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğu 

vurgulanarak, “Bu yetki hiçbir surette yerindelik denetimi 
şeklinde kullanılamaz” cümlesi ekleniyor. Buna göre, başta 
özelleştirme uygulamalarında olmak üzere yargının hükümetin 
işlemlerine ilişkin verdiği iptal ve yürütmeyi durdurma 
kararlarında, “kamu yararı ve yerindelik ilkesi”ni dayanak 
olarak kullanması engellenmeye çalışılmaktadır. Yerindelik 
denetiminin yapılamayacağı ifadesinin Anayasa‘ya taşınması, 
sermaye yanlısı ve özelleştirmeci hükümetlerin sürpriz yargı 
kararlarına karşı ellerini daha da güçlendirecek.

Bizler 12 Eylül ile hesaplaşmak adına, 12 Eylül askeri 
darbesinin kurumlarını, ruhunu ve yöntemlerini bünyesinde 
barındıran bir Anayasa paketine gönül rahatlığıyla hayır 
diyoruz. 12 Eylül 1980‘den sonra darbecilerinin peşinden 
giderek 12 Eylül 1980 Anayasası‘na “evet” deme çağrısı 
yapan tüm tarikat ve cemaatlerin içinde bulunan siyasilerin 
bugün “12 Eylül ile hesaplaşma” taklidi yaparak referanduma 
“evet” kampanyası yürütmeleri siyasi bir ikiyüzlülüğün 
göstergesidir. 

12 Eylül 1980 faşizmine bugüne dek bedeller ödeyerek 
direnmiş olan emekçiler, halktan yana olan aydınlardır. Bugün 
“geçmişle hesaplaşma” diyerek toplumun emeğini, geleceğini 
satan, toplumun değil, sermayenin refahını düşünen, 30 sene 
önce darbeyi alkışlayanlar, ondan nemalananlardır. 

Hiçbir demokratik kitle örgütü, meslek odası, sivil toplum 
kuruluşu, akademi veya sivil toplum kuruluşunun görüşü 
alınmadan hazırlanan Anayasa paketinde: 
 
Seçim Yasası‘yla ilgili düzenlemeler... Yok! 
Siyasi partilerde lider sultasını kıracak birkaç satır... Yok! 
Dokunulmazlığın sınırlanması... Yok! 
Düşünce, ifade ve gösteri özgürlüklerinin genişletilmesi... 
Yok! 
Memura grev, öğrencilere eşit ve parasız eğitim, hastalara 
eşit ve parasız tedavi hakkı... Yok! 
Hızlı ve adil yargılanma hakkı... Yok! 
Emeğin sömürülmesine önlem... Yok! 
Vergi mükellefinin kümesteki kaz gibi yolunmasına engel... 
Yok! 
Peki ne var?

AKP‘nin başının belada olduğu HSYK‘nın ve Anayasa 
Mahkemesi‘nin yapılarının neo-liberal politikaların 
uygulamaya geçmesinde engel teşkil etmeyecek bir yapıya 
sahip olacak şekilde değiştirilmesi... 

HKMO: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE HAYIR DİYORUZ

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE HAYIR DİYORUZ, ÇÜNKÜ...



birlik haberleri

Bu Anayasa paketi, kimin sorununu çözecek?  
Halkın mı, Siyasal İktidarın mı?

Bizler bu ülkenin onurlu ve aydın mühendisleri olarak; 
mühendisliği, bilimi ve teknolojik ilerlemeyi emekçi halktan 
yana, onun mutluluğu ve ülkenin kalkınmasında temel olgu 
olarak görüyor ve bu bilinçle referandumda hayır diyoruz. 
Bugün 82 Anayasa‘nın hala üzerimizde kara bulut gibi dolaşan 
ruhunun, tüm kurumlarıyla birlikte tarihin çöplüğüne 
gönderildiği, özgürlükçü, eşitlikçi halktan yana bir Anayasa 
değişikliğinin gerekli olduğunu ifade ediyoruz. 

Sen de çıkar 
göğsünün kafesinden yüreğini; 
şu güneşten 
düşen 
ateşe fırlat; 
yüreğini yüreklerimizin yanına at! 

TMMOB  
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
13 Ağustos 2010

Anayasalar, toplumsal yapının üzerine inşa edildiği en 
temel siyasal belgelerdir. Gerçek bir uzlaşıya dayanmayan 
anayasalar, toplumsal barışın sağlanmasının önündeki en 
önemli engellerden biri haline gelmektedir. İşte bu nedenle, 
12 Eylül darbesinin ürünü olan 1982 Anayasası, son 30 
yıldır yaşadığımız “siyasal kaosun” temel nedenidir. TMMOB 
örgütlülüğü ve Odamız 1982 Anayasası değişiklik paketi 
gündeme geldiği günden itibaren, gerek hazırlanış biçimine 
gerekse oluşturduğu siyasal düzene karşı eleştirisini ortaya 
koymayı başaran ender kurumlar arasındadır. 12 Eylül 
darbecilerinin yargılanması ve 12 Eylül Hukukunun bütün 
olarak ortadan kaldırılması talebi TMMOB örgütlülüğünün 
ve Odamızın son 30 yıldaki en öncelikli talepleri arasında 
yer almıştır.

Emek ve demokrasi güçlerinin eleştirilerinin odağında 
bulunan 1982 Anayasası‘nın yaklaşık üçte biri, bugüne kadar 
çeşitli gerekçelerle değiştirildi. Bu değişiklikler kimi alanlarda 
nispi demokratik iyileştirmeler sağlasa da, Anayasa‘nın 
toplumu tahakküm altında tutan, baskıcı ve antidemokratik 
özü korundu. Bu özü oluşturan neo-liberal ekonomi 
politikalar doğrultusundaki toplumsal yaşamın her alanına 
sirayet etmiş baskıcı anlayış son 30 yılımızı biçimlendiren en 
önemli etken oldu.

Bu çerçevede değişen egemenlik ilişkileri ve uluslararası güç 
ilişkilerinde yaşanan gelişmeler bugün anayasa değişikliğini 
dayatmaktadır. Bu anlamıyla, AKP tarafından “umut” olarak 
gösterilmeye çalışılan yeni anayasa değişikliği, 12 Eylül 
hukukundan bir kopuş değil, bu hukukun farklı bir biçimle 
sürdürülmesinden ibarettir. Açık ki Anayasa değişiklik 
paketi, 1982 Anayasası‘nın ömrünü uzatmaktan başka bir 
sonuç doğurmayacak, Türkiye‘nin asıl ihtiyacı olan eşitlikçi, 
özgürlükçü ve demokratik bir Anayasa doğrultusundaki talep, 
varlığını sürdürecektir.

İnşaat Mühendisleri Odası; birey hak ve özgürlüklerini 
odak noktasına alan, bireyi devlete karşı koruyan, evrensel 
insan hakları normlarını başat kabul eden, demokrasinin ve 
özgürlüklerin güvencesi olan, ülkemizin önemli sorunlarının 
çözümü doğrultusunda ilkesel yaklaşımın çerçevesini çizen 
bir Anayasa istemekte, toplumsal mutabakatla hazırlanacak 
bir Anayasa metnine ihtiyaç olduğunu bilmektedir. Ne yazık 
ki Anayasa değişiklik paketi bu hassasiyetle hazırlanmamış, 
bırakalım toplumun örgütlü kesimlerinin dâhil edileceği 
katılımcı bir süreci, TBMM‘de grubu bulunan partilerle bile 
ortaklaşma yoluna gidilmemiştir.

Değişiklik paketinin hazırlanma biçimi ve içeriği, AKP 
iktidarının niyetini sorgulamayı zorunlu kılmaktadır. Anayasa 
Değişiklik Paketi bütün olarak incelendiğinde görünen 
sonuç, paketin ülkenin hiçbir temel sorununun çözümünü 
içermediği, aksine sorunların asıl kaynağı olan 1982 
Anayasası‘nın yeni bir tadilatla devamını sağladığıdır.

İnşaat Mühendisleri Odası, 1982 Anayasası‘nın bütün kurum 
ve kurallarıyla ortadan kaldırılmasını talep etmektedir. Çünkü 
ülkemizin ihtiyacı budur; 12 Eylül‘le asıl hesaplaşmanın yolu 
da buradan geçmektedir. 12 Eylül‘ün toplumumuzda yarattığı 
travma, “tadilatla” değil, “topyekun ortadan kaldırılmayla” 
iyileştirilebilir.

İnşaat Mühendisleri Odası 12 Eylül‘de yapılacak olan 
referandumda “Hayır” oyu kullanma çağrısında bulunmaktadır. 
Bizler bugüne kadar eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir 
Anayasa yapılması için var gücümüzle mücadele ettik. Bu 
mücadelemizi bundan sonra da sürdürmeye kararlıyız.

Serdar Harp 
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı
5 Ağustos 2010

İMO: TÜRKİYE’NİN ASIL İHTİYACI 

EŞİTLİKÇİ, ÖZGÜRLÜKÇÜ VE DEMOKRATİK BİR ANAYASADIR



birlik haberleri

Hükümet tarafından kamuoyuna açıklanan, 23 maddelik 
bir anayasa değişiklik paketi 12 Eylül 2010 tarihinde 
halkoylamasına sunulacaktır.

Kimya Mühendisleri Odası, bu değişiklik paketini, hazırlanma 
yöntemi ve içeriği açısından demokratik bulmamaktadır. 
“Demokratikleşme adına yapılan bu değişikliklerde ne halk ne 
emek ve meslek örgütleri hazırlanma sürecine dahil edilmedi. 
“Kendi pişir kendin ye” anlayışından demokrasi ve özgürlük adına 
bir şeyin çıkması zaten mümkün değildir.”

Değişiklik önerileri, neo-liberal sömürü düzeninin hukuki 
yapısının oluşturulması yönünde AKP‘nin bir dayatması 
olarak görülmelidir. Kısacası, hükümetin sözde karşı çıktığı 
12 Eylül anayasası da, önerdiği bu yeni anayasa değişikliği de 
sömürü ve soygun düzeninin devamı niteliğindedir. 

Önümüzde bize gösterilmeye çalışıldığı gibi bir demokratikleşme 
hamlesi falan yoktur, sadece ucuz politika hileleri ve 
hükümetin kendi yürütme erkini daha fazla güçlendirerek, 
yargıyı ele geçirmek isteği vardır. Hükümetin bu girişimi, 
yargıda karşılaştığı her engeli anayasayı değiştirerek aşmaya 
kalkışması ve tepkisel bir yargıyı ele geçirme isteğinin bir 
ürünü olarak görülmelidir.

Özelleştirme rekorları kırmak, ülkenin tüm değerlerini 
pazarlamakla övünen bir iktidarın niyeti, kendini varlık 
nedeni de olan 12 Eylül yasalarının rekabetçi ve piyasacı 
ilişkilerinin eksik kalan yerlerini tamamlamaktır. 

Bugün demokrasi havarisi geçinen AKP‘nin gündeminde 
sosyal devlet ve sosyal haklar yoktur. Parasız eğitim ve sağlık 
hakkı, istihdam yaratma, iş güvencesi sağlama, grevli toplu 
sözleşme gibi en temel insan hakları yoktur. Özelleştirmeler, 
kamu mallarının talanı, peşkeş çekmeler, taşeronlaştırma, 
güvencesiz çalıştırma, işsizlik vb. yüzlerce sosyal hakkın 
gaspı vardır.

Kimya Mühendislerine düşen görev; bu tuzağı ve güzel 
cümlelerle kamufle edilmiş değişiklik metinleri ile ardında 
yatan niyetleri, tüm yönleri ile deşifre etmek olacaktır.

Bir yönüyle AKP bu değişikliklerle, özelleştirme iptallerine 
yönelik davaları bitirmek istemektedir. Diğer bir yönüyle, 
mevcut anayasanın geçici 15. maddesinin kaldırılması 
gibi olumlu gözüken bazı maddelerle, demokrasi talep eden 
güçleri de yanına alarak, kendi iktidar çıkarı doğrultusunda 
kullanma kurnazlığı sergilemektedir. 

Temsilde adaletsizlik yaratan, halk iradesini TBMM‘de yüzde 
10‘la sınırlayan Seçim Kanununun değiştirilmesine yönelik 
ibareler bu değişik önerisinde görülmemekte, halk iradesi 
yine yok sayılmaktadır.

Memura toplu sözleşme hakkı verilirken bu hakkı işlevsel 
kılan grev hakkının tanınmaması, bu maddenin göz 
boyamadan başka bir şey olmadığının bir kanıtı olarak 
görülmelidir. 

Sözleşmeli personel, 4B, 4C uygulamalarını getiren, 
dosyasında Devlet Kamu Personel Rejimi Yasa Tasarısı 
bulunan, kendi iktidarına Müslüman bir hükümetten, 
emekçilerden yana bir düzenleme beklemek açıkçası boş bir 
iyi niyet göstergesi olacaktır.  

Yine Türkiye‘nin ihtiyacı olan gerçek bir yargı reformu 
boğulmak istenmekte, her yönden siyasi iktidardan bağımsız 
bir yargının yolu bu düzenlemeler ile tamamen kapatılmak 
istenmektedir. 

Mevcut Anayasa Mahkemesi, HSYK üyelerinin sayısının 
arttırılması ve üyelerin seçim usulünün değiştirilmesi, 
AKP‘nin yargı üzerindeki hâkimiyetinin pekiştirilmesi 
içindir.

Unutulmamalıdır ki; eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir 
anayasa ancak halkın örgütlü gücü ve onun mücadelesinin 
bir ürünü olarak gerçekleşebilecektir. Bir anayasa ancak, 
özellikle ezilen ve sömürülen büyük çoğunluğunun Anayasa 
hazırlama sürecine katılması ve taleplerinin kabulü ile 
demokratik olabilir.

12 Eylül‘de yapılacak anayasa oylamasını, demokrasinin 
olmazı olan güçler ayrılığının korunması, AKP tarafından 
yürütülen neo liberal ve ılımlı islam politikaların gerçek 
yüzünün sergilenmesinin bir zemini olarak görüyoruz. 

Bu nedenle, 12 Eylül Anayasasına da, AKP İktidarına da, 
Yeni Değişiklik Paketine de “HAYIR” diyoruz!

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Mehmet Besleme 
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı
5 Ağustos 2010

KMO: TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ, 

12 EYLÜL’DE BİR KEZ DAHA “HAYIR” DİYECEĞİZ!



birlik haberleri

12 Eylül 2010  tarihinde Anayasanın bazı maddelerinin değişikliği 
ile ilgili olarak referandum ( halk oylaması) yapılacaktır. 
Odamız; kendi halkını potansiyel suçlu sayan 82 Anayasasının 
değiştirilmesini ve yerine bağımsız, laik, demokratik ve sosyal 
hukuk devletinin gerçekleşmesi için demokratik katılımla, çoğulcu, 
emekçi halkın çıkarlarını gözeten, hak ve özgürlükler temelinde 
yeni bir Anayasa hazırlanmasının zorunluluğunu her ortamda dile 
getirmiştir. Ancak yapılan çalışma, hem yöntem olarak hem de 
içerik olarak doğru değildir. AKP kendi öncelikleri doğrultusunda 
kendi Anayasa değişikliğini topluma dayatmaktadır.

Anayasaların temel özelliği, toplumsal uzlaşı metni olmalarıdır. 
Öyle ki; bu metin ile aynı coğrafya üzerinde yaşayan bir topluluk, 
aşamlarını hangi kurallar ve düzen içinde devam ettireceklerini 
bir nevi imza altına almaktadır. Bu anlamda Anayasaların, hak ve 
özgürlüklerin olabildiğince geniş tutulduğu bir metin olması esas 
unsurdur. Haklar ve özgürlüklerde yapılacak kısıtlamalar sadece 
başkalarına ait hak ve özgürlüklerin ihlal edilmemesini garanti 
altına almak esası gözetilerek düzenlenmelidir.

AKP‘nin bugün “değişim” dediği yeniden yapılanmanın  miladı 12 
Eylül darbesidir. O tarihte de  “huzur ve mutluluk” adına toplum zor 
yoluyla değiştirilmeye çalışılmıştır. Özünde 24 Ocak kararlarında 
ifade edilen piyasacılıkla, gerici akımların güçlendirilmesi olan 
bu değişimin, gelinen noktada AKP iktidarı ile temsil edilen bir 
piyasacı ve gerici diktatörlüğe doğru geliştiği  görülmektedir. 

Bugün yaşadığımız her şey ülkemizin emperyalizmin ihtiyaçlarına 
uygun olarak yukarıdan aşağıya yeniden yapılandırılmasından 
başka bir şey değildir. Soğuk savaş politikalarına uygun 
olarak düzenlenmiş “eski devletin” yerini ABD‘nin Ortadoğu 
politikalarına ve sermayenin küresel ihtiyaçlarına uygun olarak 
yeniden yapılandırılan “yeni devlet” almaktadır.

AKP iktidarında milli irade adı altında demokratik bütün 
kanallar kapatılarak tekelci bir iktidar yapılanması kurulmaktadır. 
İktidarın Anayasa değişikliği de bunun bir parçası olarak gündeme 
getirilmiştir. Demokratikleşme adına yapılan bu değişikliklerde halk, 
emek ve meslek örgütleri hazırlanma sürecine dahil edilmemiştir. 
Bu anlayıştan demokrasi ve özgürlük adına bir şeyin çıkması zaten 
mümkün değildir. Değişiklikler de halkın, emekçilerin yani bizim 
değil, AKP ihtiyaçlarının ürünüdür. AKP iktidarı; güvencesizliğin 
ve sömürünün önündeki engelleri kaldırmak, hastaneleri, 
okulları, fabrikaları, madenleri daha rahat satabilmek için yargıyı 
kendi denetimi ve kontrolüne almaya çalışmaktadır. Değişiklik 
taleplerinin ana ekseni budur. Demokrasilerde olmazsa olmaz olan 
güçlerin (yasama, yürütme, yargı ) ayrılığı ve bağımsızlığı ilkesi yok 
edilmekte ve siyasi iktidarın emrine sokulmaya çalışılmaktadır. 
Anayasa değişikliği metnindeki özgürlükler bireysel ve toplumsal 
özgürlükler değildir; liberal ekonominin ihtiyaçlarını güvence 
altına alan ve siyasi iktidarın aynı zamanda “devlet iktidarına” 
da sahip olmasını sağlayan kurallar bizlere “özgürlük” adı altında 
sunulmaktadır.

Ülkemiz; yukarıdan aşağıya bürokratik dönüşümler, aşağıdan 
yukarıya cemaat-tarikat ağlarıyla kuşatılmaktadır. Siyasi iktidar, her 
geçen gün anti demokratik öğeleri biraz daha kökleştirmektedir. 
Bu kapsamda son yıllarda siyasal gündemlerin önemli bir başlığı, 
yapılmak istenen anayasa değişiklikleri olmuştur. Süreç içerisinde 
anayasada birçok değişiklik yapılmıştır. Ancak bu değişiklikler de 12 
Eylül hukukunun ve karanlılığının ülkemiz üzerinden kalkmasına 
olanak sağlamamıştır. Yapılacak değişiklikler de uygulanan 12 
Eylül Anayasasının gerici - faşist niteliğini değiştirmeyecektir. 
AKP iktidarı 12 Eylül darbecilerinin hiçbir kurumunu ortadan 
kaldırmamaktadır. AKP iktidarı bir 12 Eylül Kurumu olan YÖK‘e 
değil, YÖK‘ün elinde olmamasına karşı olduğunu ispat etmiş, 
YÖK‘ü ele geçirir geçirmez bu kurumu hedef almaktan vazgeçmiştir. 
Benzer şekilde Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) için de 
AKP‘nin tek amacı bu kurumda da iktidar olmaktır. AKP değil 
bu kurumları ortadan kaldırmayı, basit bir reformla güçlerini 
azaltmayı bile anayasa değişikliklerinin gündemine almamıştır. Zira 
AKP‘nin derdi bu 12 Eylül kurumlarının iktidarını ele geçirmektir. 
Böylesi bir çabayı “12 Eylül ile hesaplaşma” olarak değerlendirmek, 
12 Eylül‘de işkencelerden geçen, idam sehpalarına başı dik bir 
biçimde çıkan binlerce devrimci, ilerici insanımıza, yıllarca YÖK‘e 
karşı mücadele eden üniversitelilere, yasakları delerek haklarını 
kullanmaya çalışan işçilere, kamu çalışanlarına -en hafif tabiriyle- 
büyük bir saygısızlıktır. 

Hükümetin hazırladığı ve 12 Eylül‘de referanduma gidecek olan 
Anayasa değişikliği ne demokratiktir ne de halkın çözüm bekleyen 
sorunlarına demokratik bir yanıt vermektedir. Metinde; siyasi 
partiler yasası, seçim barajları, örgütlenme özgürlüğü, demokrasinin 
geliştirilmesi vb. gibi hayati sorunlara yer verilmemiştir.

Eşitlikçi, özgürlükçü bir anayasa ancak demokratik katılımın bütün 
kanalları açılarak yapılabilir. İhtiyacımız olan parasız eğitim ve 
sağlık, güvenceli çalışma ve insanca yaşam hakkının, her kültür 
ve kimliğin özgürce ifade edilmesinin güvence altına alındığı, “bir 
arada yaşamın anayasası” için mücadeleye devam edilmelidir. 
Kürt sorununun çözümünü de barındıran ülkemiz halklarının 
bir arada yaşamını güvenceye alan, din ve inanç işlerini devlet 
müdahalesinden çıkartan, darbe ve özel savaş hukuku ve kurumları 
ile halk iradesi ve örgütlenme hakkı önündeki baraj vb. engelleri 
ortadan kaldıran, tüm çalışanların sosyal hak ve kazanımlarını 
koruyan yeni bir anayasa halkımızın gerçek ihtiyacıdır. Anayasa 
tartışmaları bu zeminde  yapılmalı ve  dayatılan değişikliğin hangi 
toplumsal sınıfın çıkarlarını savunduğu ve emekçi toplum kesimleri 
için neler getirip neler götüreceği açığa çıkartılmalıdır.

Bu gerekçelerle; 12 Eylül Anayasasına da, onun devamı olan AKP 
Anayasasına da “hayır” diyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB 
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU
3 Ağustos 2010

MADEN MO: 12 EYLÜL ANAYASASINA DA 

AKP ANAYASASINA DA “HAYIR” DİYORUZ



birlik haberleri

Türkiye, sosyo ekonomik yapı ve devlet yapısı itibarıyla, 
24 Ocak 1980 ekonomi kararları ve 12 Eylül darbesinden bu 
yana, neo liberal temellerde yeniden yapılandırılmaktadır. Bu 
yeniden yapılanma; emperyalist sömürü, yerli büyük sermaye, 
yeni sermaye grupları ve ranta dayalı çıkarlar doğrultusundadır. 
Bu kapsamdaki serbestleştirme ve özelleştirmeler sonucu 
kamu sanayi işletmelerinin yerli-yabancı sermayenin 
talanına sunulması, kamusal hizmetlerin piyasaya açılarak 
ticarileştirilmesi, sanayi üretiminin ithalata bağımlı fason 
yapıya dönüştürülerek KOBİ‘leştirilmesi, güvencesiz çalışma 
koşullarının yaygınlaştırılması ve kamu idari yapısının bu 
doğrultuda yeniden düzenlenmesi, söz konusu yeni liberal 
uygulamaların temel taşları olmuştur. 

Bu politikalar aynı zamanda mühendislik hizmetlerini de 
etkilemiş, mühendisliğin sanayi, tarım, kent ve toplum yaşamına 
yönelik, bilimsel teknik temellerdeki kamusal, toplumsal hizmet 
niteliği aşındırılmıştır. 

Siyaset, yürütme, yasama ve hukuk; artık “uyum yasaları” ve 
ilgili mevzuat düzenlemelerine hizmet eder duruma gelmiştir. 
Uzun AKP iktidarı bu yönelimin en tepe uygulamalarını 
gerçekleştirmiş; söz konusu anayasa değişikliğini de bu 
doğrultuda gündeme getirmiştir. Kısaca, AKP‘nin 12 Eylül ve 
onun düzeni ile gerçekte hiçbir sorunu yoktur, zira kendisi 12 
Eylül sürecinin ve 28 Şubat müdahalesinin bir ürünüdür. 

Öngörülen anayasa değişiklikleri, söz konusu politikalar 
doğrultusunda yargıyı mutlak bir şekilde yürütme hakimiyetine 
sokmaya ve serbestleştirme-özelleştirme sürecinin üst yapısını 
otoriter faşizan bir egemenlik tarzı ile kurmaya yöneliktir. 
Oylanacak pakette 12 Eylül darbecilerinin yargılanmalarının 
önündeki yasal engeller ortadan kaldırılmamakta, Kürt 
sorunu, emeğin sorun ve çıkarları ile demokrasinin temel 
unsurlarına yönelik hiçbir ciddi unsur bulunmamaktadır. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) örgütlülüğü 
bu nedenle 12 Eylül anayasasına da, AKP anayasasına da 
“Hayır” demektedir. MMO örgütlülüğü, Türkiye‘nin yeni 
bir anayasaya ihtiyacı olduğunu düşünmektedir. Bu anayasa; 
• Hazırlanışı, sunuluşu ve içeriği bakımından katılımcı ve 
demokratik olmalıdır. 

• Ülkemizin emperyalizmden ekonomik siyasi bağımsızlığı ile 
katılımcı, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, sosyal hukuk 
devleti formu, ana ilke/ilkeler bütünü olarak benimsemelidir. 
• Ülkemizin kanayan yarası Kürt sorununda eşit, özgür, 
demokratik, birlikte yaşam ve temel kültürel hakları eksiksiz 
bir biçimde güvence altına almalıdır. 

• Seçim ve siyasi partiler yasalarının içeriğini demokratik 
bir şekilde belirlemeli; siyasetin toplumdaki bütün eğilimleri 

kapsamasını sağlamalı, partilerin iç yaşamını lider sultasından 
kurtarmalı, genel olarak katılımcılığı özel olarak da kadınların 
ve gençlerin siyasete katılımını teşvik edici olmalıdır. 

• Yasama ve yürütme, halk iradesini tam olarak yansıtacak tarzda 
düzenlenmeli; yasama-yürütme-yargı ayrılığını demokratik bir 
çerçevede güvence altına alacak ilkelere sahip olmalıdır. 

• Ülkemizin ivedi gereksinimi olan planlama, sanayileşme, 
kalkınma, tam istihdam ve refahın sağlanması, üretimde yerli 
öz kaynakları temel alan bilim, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, 
nitelikli işgücü, mühendislik ve kamusal yatırım politikaları 
eşliğinde kamunun görevi olarak tanımlamalı ve bölgesel 
eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı ön görmelidir.

• Bölüşüm, ücretler ve vergilendirmede sosyal adaleti sağlayacak 
temel belirlemeleri içermelidir. 

• Sağlık ve eğitimi, kamusal nitelikli hizmetler olarak tanımlayıp 
para ve ticaret konusu olmaktan tamamen arındırmalı; ulaşım, 
enerji, iletişim, su v.b. hizmetlerini kamusal sübvansiyon ile en 
ucuz bedelle topluma sunacak çerçeveyi belirlemelidir.

• İş yasası, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi temel yasaların 
çerçevesini insan ve emek odaklı olarak çizmeli; grev ve 
toplu sözleşme haklarını eksiksiz olarak tanıyan, çalışma 
yaşamını güvenceli çalışma koşullarına kavuşturan, güvencesiz 
çalıştırmayı yasaklayıcı çerçeveyi belirlemelidir.  

• Temel demokratik hak ve özgürlükleri eksiksiz olarak 
tanımlamalı, bu hakların ihlalini ağır yaptırımlara tabi 
kılmalıdır. 

• Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin üzerine gidecek, kadın-
erkek eşitliğini eğitim ve istihdamdan toplumsal yaşama dek 
sağlayacak, pozitif ayrımcılığı benimseyecek, kadın ve çocuk 
emeği sömürüsü ile cinsel istismarları kesin olarak engelleyecek, 
ev emeğini tanımlayıp değerlendirecek belirlemelere sahip 
olmalıdır.

MMO, genel hatları itibarıyla bu temel ilkelere sahip eşitlikçi, 
özgürlükçü, demokratik bir anayasa gerekliliğine inanmaktadır. 
Ayrıca TCK ve ilgili diğer bütün ulusal mevzuatın, yukarıdaki 
temel anayasal çerçeve doğrultusunda değiştirilmesi gerekliliği 
de söz konusu edilmelidir.

MMO örgütlülüğü, bu çerçevede “başka bir Türkiye 
mümkündür” demeye devam edecek, bu gerekliliklere teğet 
bile geçmeyen anayasa değişiklik paketine “Hayır” diyecektir. 

Ali Ekber ÇAKAR 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı
5 Ağustos 2010

MMO ÖRGÜTLÜLÜĞÜ EŞİTLİKÇİ, ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRATİK BİR 
ANAYASA GEREKLİLİĞİNE İŞARET EDEREK MEVCUT ANAYASA 

DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİNE “HAYIR” DEMEKTEDİR
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1982 Anayasası‘nın üzerinden çeyrek yüzyılı aşkın bir süre geçmesine 
rağmen, bu süre içerisinde kimi kısmi değişiklikler yapılmış ve esas 
itibariyle baskıcı ve anti-demokratik nitelikleri ile varlığını bugüne 
kadar devam ettirmiştir. 
12 Eylül 1980 darbesi ürünü Anayasa‘nın “değişmesi gerektiği” 
hemen hemen tüm toplum kesimleri ve siyasal partiler tarafından 
dile getirilmektedir. Buna karşın siyasal iktidarların bu yönde 
yıllardır adım atmamaları, pratikte Anayasa‘nın kendilerine sunduğu 
iktidar olanaklarından ve baskıcı niteliklerinden yararlanmaları 
anlamına gelmekte ve kökten değişmesi gereksinimi bir türlü 
karşılanamamaktadır.
Bu koşullarda AKP Hükümeti eliyle Anayasa‘nın değişimi gündeme 
gelmiş ve geniş toplum kesimlerinde doğal olarak heyecan 
yaratmıştı. Bu sırada, Yargı, YÖK, RTÜK, kamu kurumları, meslek 
kuruluşları, sendikalar ve sivil-demokratik örgütlere yönelik “ele  
geçirme, tasfiye ve yok etme” operasyonları yurt sathında devam 
ederken ve bu nedenle AKP‘ye yönelik ciddi bir “güvensizlik” ortamı 
yaşanmasına rağmen, demokrasi ve toplumsal duyarlılıklardan 
yana olan geniş toplum kesimleri ve temsilcileri geçmişten gelen 
deneyimleri ışığında “Yeni Anayasa” için öneriler sunmuşlardır. 
Hükümet tam bu aşamada, adeta şapka içerisinden tavşan 
çıkarırcasına kamuoyu tarafından “AKP‘nin Anayasası” olarak 
nitelenen, mimarlık, kentleşme ve ülke kaynaklarına yönelik etkileri 
bakımından “yağmanın Anayasası” anlamına gelen kendi “tasarı”sını 
dayatmıştır. TBMM‘de grubu bulunan veya bulunmayan siyasal 
partilerin, meslek Odaları ve ilgili kesimlerin görüşlerini dikkate 
almayan, kendinden olmayan tüm kesimleri dışlayan ve içerik 
yönünden çok ciddi sakıncalar taşıyan bu girişim, doğal olarak tepki 
ile karşılanmış ve bilindiği üzere sonuçsuz kalmıştır.
AKP Hükümeti, bu kez, yine aynı yöntemle toplumsal bir mutabakat 
aramadan, Anayasa‘nın kimi maddelerini 12 Eylül 2010 tarihinde 
yapılacak olan “Referandum”da değiştirmek yolunu tercih 
etmiştir. 
“Yeni Anayasa” girişiminde olduğu gibi, “Referandum”un yine bir 
dayatma olarak gündeme gelmesi, zaten siyasal ve toplumsal kriz 
koşullarında olan ülkemizde var olan gerilimlerin her anlamda 
daha da artmasına neden olmuştur. Bu koşullarda, etnik çatışmalar 
körüklenmekte, şiddet tırmanmakta, bu coğrafyada kökleşmiş 
kardeşlik duygu ve gelenekleri yok edilmeye çalışılmakta ve 
toplumsal muhalefet üzerinde her türlü baskı artmaktadır. 
Gerilimlerin hat safhaya ulaştığı bir ortamda referandumda 
halkoyuna sunulacak olan bu değişiklikler ve asıl olarak yapılmak 
istenenler değerlendirildiğinde; Referandum Paketi‘ne “HAYIR” 
demek için pek çok neden olduğu açıkça görülmektedir.
Bu çerçevede Mimarlar Odası olarak, referanduma sunulan “Anayasa 
Paketi”ne 3 temel nedenle “HAYIR” diyoruz:

1. Referandumla öngörülen değişikliklerin, özgürlükler, örgütlenme 
ve sendikal hakların önündeki engelleri, seçim barajını ve 
dokunulmazlıkları kaldırmaması; anti-demokratik maddeleri 
aynen koruması ile esas olarak 1982 Anayasası‘nı değiştirmeyi 
öngörmemiştir. Hatta bu değişikliklerle meşrulaştırılmasına katkı 
sağlayacak ve bundan sonra yeni bir Anayasa yapımını daha da 
zorlaştıracaktır. 
2. AKP Hükümeti, bu değişiklikle kendi iktidarını derinleştirmek, 
cumhuriyetin tüm kurumlarını ele geçirmek ve kazanımlarını 
yok etmek suretiyle mutlak iktidarını kurmayı hedeflemektedir. 
Bu kapsamda diğer kamu kurumlarında olduğu gibi yargıyı da 
ele geçirerek, kendi “yandaş yargı”sını yaratmak istemektedir. Bu 
girişimler “demokrasi ve hukuk devleti” anlayışı ile bağdaşmamakta 
ve “diktatörlük” anlamına gelmektedir. 
3. 1980 sonrası ülke kaynaklarının, kamu varlıklarının, kent ve 
çevre değerlerinin yağmalanması giderek yaygınlaşmış; AKP‘nin 
iktidarda olduğu 2002 yılı sonrası dönemde ise, bu yağma daha 
da büyümüş ve “organize” bir hale gelmiştir. Bu nedenle Mimarlar 
Odası olarak veya diğer kuruluşlarla birlikte “kent-çevre-kamu” 
suçu niteliğindeki pek çok karar ve uygulamanın iptali amacıyla 
davalar açılmıştır. Bu davaların tamamına yakın bir kısmında 
yargı, yürütmeyi durdurma ve iptal kararları vererek bu değerlerin 
korunmasının güvencesi olmuştur. Bu bağlamda, mimarlık, kent ve 
ülke kaynaklarının yağmalanması ve pazarlanmasının önünde engel 
olarak görülen “yargı”nın tasfiye edilmesi ile amaçlanan “büyük 
yağma” gerçekleştirilebilecektir. 
Bu nedenlerle “Anayasa Paketi”ne “HAYIR” derken, bununla 
birlikte ülkemizin “demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi” bir 
Anayasa‘ya kavuşması için mesleki ve toplumsal sorumluluklarımız 
kapsamında çabalarımızı duyarlı toplum kesimleri ile birlikte daha 
da yoğunlaştırarak sürdüreceğiz... 
Ayrıca, referandum sürecinde “toplumsal barış” özlemi içinde 
olduğumuz ve kültürel zenginliklerimizle kıvanç duyduğumuz 
bu topraklarda, barışın ve birlikte yaşamanın önünde engel 
oluşturabilecek her türlü ayrımcı, şoven ve ülkemizi yıkıma 
götürebilecek davranışlara pirim verilmemesi; kısa bir süre önce 
İnegöl ve Dörtyol‘da yaşanan etnik çatışmaların bir daha yaşanmaması 
için tüm kesimlerin dikkatli ve duyarlı olması gerekir.
Bu değerlendirmeler ışığında tüm yurttaşlarımızı, ülkemizi 
“DİKTATORYAL” bir yönetim anlayışına götürecek ve “büyük 
yağma”nın önünü açacak olan “AKP‘nin Anayasa Paketi”ne 
Referandum‘da “HAYIR” demeye ve toplumsal barış için dayanışma 
içerisinde olmaya çağırıyoruz.

MİMARLAR ODASI 
Merkez Yönetim Kurulu 
12 Ağustos 2010

MİMARLAR ODASI: REFERANDUMDA 
“1982 ANAYASASI”NA VE “BÜYÜK YAĞMA”YA HAYIR!
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Anayasa referandumuna belleklerimiz yanıt verecektir...
Referanduma bir aydan az bir süre kaldı ve bizler belleklerimizi 
zorlamalı, bu gün demokratik, eşit ve özgür Anayasa değişikliği 
yapıyoruz diyenlere, belleklerimizde silinenleri tekrar hatırlayarak 
cevap vermeliyiz.  Çünkü, geleceğimizi yeniden inşa edebilmemiz 
için geride bıraktığımız olayları, daha bir temellerine inerek, bir 
kez daha ince bir elekten geçirerek yeniden tahlil etmemizin, 
geleceğimizi birlikte çizmemizde büyük yararları vardır. 
1980 ihtilalini yapanlar “Türkiye‘de kurulacak özgürlükçü 
demokrasiye başlamak maksadıyla” demişlerdi...Bu gün toplumun 
temel hak ve özgürlüklerinin düzenleyicisi Anayasa‘nın değişikliğini 
gündeme getirenlere,  Cumhuriyet tarihine bakmamız ve 12 Eylül 
düzeninin ürünü olan  30 yılda ki edinimlerimize bakmamız ....
sosyal, ekonomik ve toplumsal anlamda geldiğimiz süreci bir kez 
daha gözden geçirerek karar vermemiz gerekmez mi?
Gerekir çünkü; AKP Hükümeti  AB‘ye üyelik sürecinde;
• Türkiye‘nin demokratikleşeceği izlenimi ile yeni liberal politikalar 
olan bu sürecini  yaşama geçirmekte
• Meclisteki sayısal üstünlüğü ile AB dayatması tüm yasaları 
değiştirmiş olmasına rağmen, kamu yararı ve ülkemiz topraklarının 
korunması adına gerçekleştirmekte olduğunuz hukuk mücadelemizde 
yapmak istedikleri ciddi tıkanmıştır. Bu sebeple hukukun, toplumsal 
gücünü kırmaktan başka çaresi kalmamıştır. Anayasa değişikliğinde 
getirilen temel durum yürütmenin yani iktidarın gücünü yargının 
önünde tutmak tutkusudur. Diktatörlüğünü ilan etme tutkusundan 
başka bir şey değildir.
Nedir, bu gün bizlere oylatılmak istenen; 1. Siyasi partilerle ilişkin 
dava ve başvurularda iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatı 
ile yürütülecek yargılamalara TBMM tarafından bakılması.
% 10 barajla oluşmuş bir parlamentonun ülkemiz hukuk sistemini 
baştan aşağı değiştirmeye kendisini nasıl yeterli gördüğünü 
sorgulamadan, mecliste çoğunluğu olan istediğini yapacaktır” ,
2. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı 
tarafından onaylanacak üyelerin katılımı oluşturulacaktır.
Cumhurbaşkanı önerilen isimler içerisinden atamayı yapacaktır... 
Yargı üzerindeki siyasi baskı artacak, yargı bağımsızlığını 
yitirecektir.
3. Anayasa Mahkemesi yapısı değiştirilerek Cumhurbaşkanı 
tarafından onaylanacak kişiler  yer alacak...
Yani yürütme üzerindeki yargı denetimi ortadan kalkacaktır... bu 
ülkenin hukuki teminatı olan Cumhuriyet rejiminin güvencesi 
olan en üst kurum iktidarın anayasasını savunan bir kurum haline 
getirilecektir
Son yıllarda özellikle meslek alanlarımız olan doğal, kültürel ve 

sosyal yaşam alanlarımızda AKP nin yarattığı tahribata karşın 
mesleğimizin bilimsel ve teknik gücünü halkın yararına sunmak 
üzere kamu kurumu niteliği ile diğer meslek odalarının da olduğu 
gibi gerçekleştirdiği onurlu mücadele ile başa çıkamayanların, 
yasama ile tüm emellerini hayata geçirenlerin karşısında kalan 
tek engel olan bağımsız yargıya müdahale için hazırladıkları 
anayasayı halk oyuna sunmaktadır. TMMOB Peyzaj Mimarları 
Odası Yönetim Kurulu olarak  ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ 
OYLAMASINDA  bilimsel ve toplumsal aklın  bizim gibi HAYIR 
diyeceğini bilmekteyiz.
• İnsanın paranın gücü karşısında köleleşmesini, en temel toplumsal 
ve insani hakların ortadan kalkmasını,  insanlar arası eşitsizliklerin 
derinleşmesini dikte edecek olan Anayasaya REFERANDUMDA 
HAYIR diyeceğiz...
• Türkiye Cumhuriyeti‘nin tasfiye edilme girişimlerine hizmet 
eden,böylesi  bir anayasa ile Türkiye‘nin kağıt üzerinde dahi 
egemen bir ülke olması söz konusu değildir. Türkiye hukuken 
uluslar arası tekellerin yağma ve talanına açık hale getirilecek olan 
Anayasaya REFERANDUMDA HAYIR  diyeceğiz.  
• AKP‘nin kutsadığı piyasa güçlerinin ve emperyalist devletlerin 
karşısında “bağımsızlık” şiarı ciddi bir engeldir. Bağımsızlığımızı 
elimizden alacak olan Anayasaya REFERANDUMDA HAYIR 
diyeceğiz.
Anayasa referandumuna tarihsel belleklerimiz yanıt verecektir 
dedik. Peki nedir belleklerimizde tekrar canlandırmamız 
gereken tarihsel süreç;
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye‘de, keskin, sınırları belli bir sınıf 
ayırımının olmadığı bir çokça insan tarafından öne sürülmüştür. 
1930‘lu yıllarda bu kanı adeta resmi görüş haline gelmiş, 
Cumhuriyet Halk Fırkasının “Sınıfsız, imtiyazsız bir kitleyiz” sloganı 
beyinlere işlenmişti. Bu durumun nisbi gerçekliği de vardı. Ancak 
sermaye hareketleri ve kapitülasyonların ayrıcalığından semirilen 
gruplar ile birlikte Anadolu‘da büyük toprak sahiplerinin ellerinde 
tutukları sermaye birikiminin baskısını ilk kez İzmir Kongresinde, 
devletçilik-halkçılık şiarı ile çıkan Cumhuriyetin aydınlık  yüzünün 
şemsiyesi altında sermaye hareketleri yerleşmeye başlar. 
İkinci Dünya Savaşında, Başbakan olan Şükrü Saraçoğlu‘nun 
yürürlüğe koyduğu, serbestiyi temel alan ekonomik kararlar,  önemli 
boyutta bir savaş zenginleri grubunu ortaya çıkarır ve 1945 yılına 
gelindiğinde sermaye sahipleri ile toprak zenginleri ilk sınıfsal 
çıkışlarını yaparlar. 
1950-60 dönemi Türkiye sermaye sınıfının erginleşmesini sağlar. 
Uygulanan Serbest Piyasa ekonomisi, kamu sektörünün artan 
desteği ve nihayet yurt dışındaki sermaye grupları ile bütünleşme 
girişimleri ülkede büyük özel şirketlerin, mali kurumların 
oluşumunu sağlar.

PEYZAJ MO: VERİLECEK EVET, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE DEĞİL, 
DİKTA YÖNETİMİNEDİR TARİHİMİZİ UNUTMADIK...
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Ancak aynı dönemde  işçilerde sendikalarını kurarlar ve adım 
adım bir sınıf olma özelliğine başlarlar.  Sermaye hareketlerine 
karşılık emeğin gücünün, ülke kalkınmasında en önemli erg olduğu 
vurgusu böylece beraberinde gelir.27 Mayıs 1960‘ta yazılan yeni 
anayasa hem sermaye, hem de işçi sınıfı açısından yeni olanakları 
gündeme getirdi. 
Sonraki yıllarda yapılan Beş yıllık Kalkınma Planları bir yerde 
kamu sektörünü düzenleyip, geliştirirken, diğer yandan özel ve 
yabancı sermayeye çeşitli teşvikleri gündeme getirir. Grev ve Toplu 
Sözleşme yasası ile sendikalar güçlenir, grevler bir toplumsal direniş 
görünümü kazanmaya başlar ve işçi sınıfı mücadelesini adım adım 
yükseltir. Ve artık  toplumsal farkındalığını artmış olması, hak ve 
özgürlüklerin, insanca yaşamın taleplerinin artıyor olması  liberal 
ekonominin tahammül sınırlarının zorlandığı anlardır ve...1970‘li 
yıllarda sermayenin kar amaçlı hırsı karşısında yükselen bir 
değer olan emekçi halkın gücü  daha bir belirgin hale gelince 
sermayedarlar kılıçları çekerler.
Dönemin hükümeti, Metal Eşya Sanayicileri Sendikası (MESS) 
aracılığı ile kendi saldırı planlarını yaşama geçirirler. MESS ve 
o‘nun başındaki Turgut Özal, dış sermayenin de desteğini alarak 
acımasız bir sınıf savaşını başlatır. 
Bir yandan da dış güçlerin (baş aktör ABD olmak üzere )çeşitli 
provokasyonları, kentte köyde karanlık olayların körüklenmesi 
başlar, bu tarihsel bir gerçektir....(bir anektotu hatırlatmakta 
yarar görüyoruz....12 Eylül İhtilali  sırasında dönemin ABD Ulusal 
Güvenlik Konseyi Türkiye Masası Sorumlusu Paul Henze‘nin 
askeri müdahaleyi haber alırken Jimmy Carter‘a “bizim çocuklar 
işi bitirdi” demiştir ve bu anekdot, 12 Eylül‘ün hazırlayıcılarının 
kim olduğunun belgesidir .) 
Toplumsal alanda provakatif olaylar devam emin iktidarları sermaye 
odakları ile bütünleşerek ülke ekonomisi çeşitli krizlere düşürüldü. 
Özel kesim üretimini kıstı, ithalat yapılamadı mal kıtlıkları 
yayıldıkça yayıldı. Nihayet Tahtakale döviz karaborsasına dayanan 
yapay bir kambiyo merkezi yaratılarak devlet kendi para politikasını 
bile uygulayamaz hale getirildi. Çökertilen ekonominin sonuçları 
gibi gösterilen kıyım,  emekçiye karşı acımasızca yürütüldü. 
Sonuçta TÜSİAD (medyanın deyimiyle patronların kulübü) 1979 
Mayısında ana noktaları Özal tarafından hazırlanan, yeni liberal 
doğrultudaki bir ekonomik programın ilkelerini, tüm gazetelere 
verilen tam sayfa ilanlarla duyurdu. 
Ardından 24 Ocak‘ı, 12 Eylül darbesi izledi. 24 Ocak kararları 
ve onu izleyen 12 Eylül 1980 tarihleri ülke ekonomisinin yeni 
liberal öğreti doğrultusunda yeniden yapılanma sürecinin 
başlangıç noktalarıdır. Türkiye‘nin küreselleşmiş kapitalizmle 
eklenmesinin ilk adımıdır
Yerli sermaye sınıfı küreselleşen uluslar arası sermaye ile 
bütünleşerek sınıfsal mücadelesini son 30 yıldır sürdürüyor. 
Türkiye‘nin sosyal mücadeleler tarihinin bu sayfaları hiçbir 
zaman unutulamamalı. Kapitalizmin isteği, sınıf mücadelesini 
tümüyle belleklerimizden silmemizdir. Oysa bu gün, emeği ile 
bu ülkede yaşayanlar olarak bizlerin,  gelecekteki utkusu bu 
tarihlerin gerçekçi bir tahliline dayanmalıdır..

24 Ocak 1980 kararlarını  ve bu kararların yaşama geçirilmesini 
amaçlayan 12 Eylül darbesiyle bütünüyle ortadan kalkan 
cumhuriyetin kazanımları olan kamucu/toplumcu anlayış yerine 
liberal demokrasi adı altındaki piyasacı anlayışının yerleştirilmesi 
çalışmaları, Turgut Özal‘ın öncülüğünde 1990‘lı yıllara ulaşan 
liberal demokrat anlayış, tarafından sürdürülmüş, 2000‘li yıllarda 
ise ekonomik kriz ardından fiilen hükümeti yöneten Kemal 
Derviş‘le 2002 seçimlerine kadar getirilmiştir. Kasım 2002 
seçimlerinde liberalizmin  bayrağı AKP iktidarına geçmiş ve 
iktidarda bulunduğu ve piyasacılık bayrağını taşıdığı sekiz yıllık 
süre içerisinde kendinden öncekilere göre çok daha başarılı olmuş, 
bayrağı daha ilerilere taşımıştır. 
Bu gün, serbestleştirme ve özelleştirmeler sonucu kamu 
işletmelerinin yerli-yabancı sermayenin talanına sunulmuş, 
kamusal hizmetlerin piyasaya açılarak ticarileştirilmiş, Bu 
politikalar aynı zamanda mühendislik hizmetlerini de etkilemiş, 
mühendisliğin doğal varlıklarımız,sanayi, tarım, kent ve toplum 
yaşamına yönelik, bilimsel teknik temellerdeki kamusal, toplumsal 
hizmet niteliği ortadan kaldırılmış, etnik çatışmalar 30 yıl önce 
olduğu gibi aynı senaryolarla körüklenmiş,devletin kamu personel 
rejimi değiştirilerek dönüşümün denetimi yok edilmiş, sosyal hak ve 
güvencelerimiz elimizden alınmış, devletin devlet olma özelliğinin 
birincil koşulu olan sağlık ve eğitimimiz özelleştirilmiş, en son 
657 Devlet Memurları kanunda değişiklik yapamaya çalışarak 
sanki özlük hakkı iyileştirmesi yapıyormuş gibi gözüküp kamu 
yönetimimizin içi tahribatı ölçülendirilemeyecek kadar boşaltılmış, 
Siyasi iktidarlar için üniversiteler düzenin gerici politikalarına 
teslim olunması gereken kurumların başında gelirken,sanayinin 
ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştirilmesi temel hedef olarak 
belirlenmiş, istihdam paketi altında istihdam büroları kurularak işçi 
simsarlığının önü tekrara açılmış, işsizlik %23 lere dayanmış, enerji 
yatırımları diyerek , ülke kalkınması diyerek sularımız satılmış, can 
damarlarımız olan enerji ve iletişim alanlarımız özelleştirilmiş ve 
en son “suyun insan için temel haktır” maddesine Amerika ve 
İngiltere‘nin yanında çekince koyarak ülke insanımızın kaderi 
eğer parası varsa suya erişmesini, sağlığa ve eğitime erişmesini 
karara bağlamıştır.
Halkının temel yaşam hakları elinden alınmış bir ülkenin 
tarihsel süreci, gerçekten hepimiz tarafından bir kez daha tahlil 
edilmelidir. 
Tüm bu yukarıda saydıklarımızı da AB, kapitalizmin diğer 
kurumlarından farklı olarak yeni liberal politikaları toplumda 
“demokrasi” beklentisi de yaratarak Türkiye‘ye dayattığı gerçeğini 
hiç aklımızdan çıkarmadan 
Anayasaya HAYIR derken, ülkemizin hak ettiği toplumcu bir 
Anayasa‘ya kavuşması için tüm meslek odalarında olduğu gibi 
mesleki ve toplumsal sorumluluklarımızı bilerek, önder ve öncü 
olmaya devam edecek, tüm çabalarımızla bilgilerimizi tüm kamuoyu 
ile paylaşmaya devam edeceğiz.
BİR BAŞKA TÜRKİYE MÜMKÜN...
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu
18 Ağustos 2010
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Anayasa çalışmaları toplumsal uzlaşıyı  sağlama iddiasını  
taşıyabilmesi için, yapılırken toplumun tüm kesimlerinin 
görüşü alınmalı,  katılımcılık sağlanmalıdır.  12 eylülde 
halkoyuna sunulacak  Anayasa değişikliklerinde 
çoğulculuk ve katılımcılık sağlanmamış tam tersine 
yürütmenin bir dayatmasına dönüşmüştür. Bu sürecin 
farklı sınıf ve sosyal  kesimlerde tartışılmaması, oldubittiye 
getirilmiş olması,  toplumumuzda  uzun bir zamandır  
izlenen gerginlik ve kutuplaşma politikalarının da etkisi 
ile ciddi bir huzursuzluk oluşturmuştur. Demokratikleşme 
adına yapılan bu değişikliklerde halk, emek ve meslek 
örgütleri hazırlanma sürecine dahil edilmemiştir.

TMMOB  12 eylül darbe  Anayasasının değiştirilmesini 
ve yerine bağımsız, halkçı, laik, demokratik ve sosyal 
hukuk devletinin gerçekleşmesi için demokratik katılımla, 
emekçilerin hak ve  çıkarlarını gözeten, hak ve özgürlükler 
temelinde yeni bir Anayasa hazırlanmasının zorunluluğunu 
her ortamda dile getirmiştir. 

Anayasa değişiklik metninde,  siyasi partiler yasası, 
seçim barajları, örgütlenme özgürlüğü, demokrasinin 
geliştirilmesi vb. gibi hayati sorunlara yer verilmemiştir. 

Oysa Kürt sorununun çözümünü de barındıran ülkemiz 
halklarının bir arada yaşamını güvenceye alan, din ve 
inanç işlerini devlet müdahalesinden çıkartan, darbe 
ve özel savaş hukuku ve kurumları ile halk iradesi ve 
örgütlenme hakkı önündeki baraj vb. engelleri ortadan 
kaldıran, tüm çalışanların sosyal hak ve kazanımlarını 
koruyan yeni bir anayasa halkımızın gerçek ihtiyacıdır. 

AKP  gerçekten   12 Eylül‘le hesaplaşabilir mi? 

AKP kendi ihtiyaçları  doğrultusunda kendi Anayasa 
değişikliğini yani bizim  AKP Anayasası  olarak andığımız 
değişiklikleri   topluma dayatmaktadır.   Yapılacak 
değişiklikler de uygulanan 12 Eylül Anayasasının gerici 
- faşist niteliğini değiştirmeyecektir. AKP iktidarı 12 Eylül 
darbecilerinin hiçbir kurumunu ortadan kaldırmamaktadır. 
AKP‘nin bugün “değişim” dediği yeniden yapılanmanın  
miladı 12 Eylül darbesidir. Özünde 24 Ocak 1980 
kararlarında ifade edilen piyasacı, özelleştirmeci, gerici-
dinci akımların güçlendirilmesi olan bu değişimin doğal 
sonucu bugün  AKP iktidarıdır. Yani 12 eylülün ürünü  
AKP, 12 Eylül‘le hesaplaşamaz. Anayasada yapılmak 
istenen değişikliklerle hedeflenen,  sermayenin uluslararası  
kapitalist- emperyalist  sistemlere  uygun olarak yukarıdan 
aşağıya yeniden yapılandırılmasından başka bir şey 
değildir. Bu yönüyle AKP iktidarında milli irade adı 
altında demokratik bütün kanallar kapatılarak tekelci bir 
iktidar yapılanması kurulmak istenmektedir.  Dolaysıyla 

yapılamak istenen değişiklikler halkın, emekçilerin 
yani bizim değil, AKP‘nin  ihtiyaçlarının ürünüdür. 
Zira AKP‘nin derdi 12 Eylül kurumlarının iktidarını ele 
geçirmektir. AKP, idamların sorumlusu ve cuntanın başı 
Kenan Evren‘in yargılanmasına sıra gelince buna “sulu 
şaka yapmayın” diyebilmektedir.  Böylesi bir çabayı “12 
Eylül ile hesaplaşma” olarak değerlendirmek  büyük bir 
yalan ve topuma karşı büyük saygısızlıktır. 

Yargıyı ele geçirme çabaları

Öte yandan  yargı engeline takılan  yasadışı  uygulamalar 
için AKP iktidarı; yargıyı tümüyle ele geçirmeyi 
hedeflemektedir. Demokrasilerde olmazsa olmaz olan 
güçlerin (yasama, yürütme, yargı) kuvvetlere ayrılığı 
ve bağımsızlığı ilkesi yok edilmek istenmekte  ve siyasi 
iktidarın emrine sokulmaya çalışılmaktadır.   İktidarın 
yasadışı uygulamalara karşı  yaptığımız mücadelelerde 
kimi zaman  yargı engeline takılan  uygulamalar için 
hiçbir engelin kalmaması adına,  güvencesizliğin ve 
sömürünün önündeki engelleri kaldırmak, hastaneleri, 
okulları, toprakları, fabrikaları, madenleri daha rahat 
satabilmek için yargıyı kendi denetimi ve kontrolüne 
almaya çalışmaktadır. 

AKP iktidarı bir 12 Eylül Kurumu olan YÖK‘e değil,  
YÖK‘ün elinde olmamasına karşı olduğunu ispat etmiş, 
YÖK‘ü ele geçirir geçirmez bu kurumu hedef almaktan 
vazgeçmiştir.   Benzer durum  Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu (HSYK) için de hedeflenmekte ve  bu 
kurumun işleyişini ve üyelerini de kendisi belirlediği 
anda AKP‘ye göre sorun kalmayacaktır.  Örneğin 1982 
Anayasa‘sının 140. maddesinde belirtilen “hakimler ve 
savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı‘na 
bağlıdırlar”, veya 159. maddesindeki “HSYK‘nın 
başkanı adalet bakanıdır, bakanlık müsteşarı kurulun 
tabii üyesidir” maddeleri en çok tartışılan maddeler 
olmalarına karşın bu değiştirilmemektedir.  Bu maddelerle 
yargı bağımsızlığından söz etmek mümkün değilken,  
kurul üyelerinin atamalarının  yasama ve yürütmenin 
ağırlığında yapılması var olan durumun daha da geriye 
götürülmesinden başka  bir şey değildir. Anayasa 
mahkemesi ile ilgili yapılan düzenlemede, yasama ve 
yürütmenin, anayasa mahkemesini kontrole alma niyetini 
ortaya koymaktadır. Bir raportörün müsteşar yardımcısı 
görevine bir ay süre ile getirilip, bir ay sonra anayasa 
mahkemesi yedek üyeliğine atanması bu konuda yapılmak 
istenenlerin açık belgesidir.

İletişim özgürlüğü, özel hayatın gizliliği ve adil yargılanma 
hakkı gibi en temel hak ve güvencelerin en ağır ve 

ADANA İKK: 12 EYLÜL ANAYASASINA DA 

AKP ANAYASASINA DA “HAYIR” DİYORUZ
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sistematik biçimde ihlal edildiği bir dönemde bu 
değişikliklerin yapılması endişe ve kaygılarımızı  daha da 
arttırmaktadır.   

Anayasalar kişilerin hak ve özgürlüklerini güvence altına 
alan belgeler olmalıdır. Bu anlamda kişi özgürlüğü için 
iktidarın bölünmesi yasama ve yürütmenin eylemlerine 
getirilen sınırlamaların yargı ile denetlenmesi kişi  hak ve 
özgürlüklerinin güvencesidir. 

Kişi hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınması, yargının 
yasama ve yürütmeden bağımsız olmasına bağlıdır.   Diğer 
yandan yapılan Anayasa değişikliği ile kapsam olarak en 
fazla maddenin değiştirildiği bu değişikliklerin tamamının 
halkoylamasına sunulması kuşku ve endişelerimizi daha 
da arttırtmaktadır. Bu kadar madde içinde istenilebilecek 
değişikliklerinde olması yapılmak istenen gerçek 
değişikliklerin gizlenmesidir. 

YAŞ ve HSYK kararlarına yargı yolu getirildiği 
savunulurken, 53. maddede yapılan değişiklikle toplu 
sözleşmede uyuşmazlık çıkması halinde tarafların Hakem 
kuruluna başvurabileceği ve Hakem kurulunun kararının 
kesin olduğu belirtilmiş ve bu  durum  memurlara  toplu  
sözleşme tanıyoruz diye anlatılmaktadır.

Bu gerekçelerle 12 Eylül Anayasasına da, onun devamı 
olan

AKP Anayasasına da “hayır” diyoruz.                 

Saygılarımla...

Mustafa ALTIOKKA 
TMMOB Adana İKK Sekreteri
5 Ağustos 2010

Türkiye‘yi karanlığa boğan 12 Eylül 1980 askeri faşist 
darbe yönetimi tarafından dayatılan Anayasa 1982 
yılında halkoyuna sunulmuş, “HAYIR” demenin yasak 
ve neredeyse suç olduğu, alternatifinin de bulunmadığı 
bir referandum sonucunda 1982 Anayasası resmiyet 
kazanmıştı. Darbeci generaller her türlü propaganda 
yöntemi ile “evet” denmesini isterken “hayır” propagandası 
yasak, hatta hayır için kullanılacak olan mavi tehlikeli 
renk sınıfına girmişti.

12 Eylül darbe koşullarında hazırlanan darbe Anayasası 
hak ve özgürlükleri zapt-ı rapt altına almış, her türlü 
toplumsal muhalefet aracını itina ile yasaklamış, işçiler ve 
emekçilerin hak arama mücadelelerini önleyici tedbirler 
alınmış ve sermaye sınıfının isteklerine göre tasarlanan 
Anayasa ile sermayeye dikensiz gül bahçesi yaratılmıştı. 
Sermaye sınıfının isteklerine ve beklentilerine göre 
tasarlanan Anayasa halen yürürlüktedir ve bir miktar 
tadilat görmüş olsa da temel hak ve özgürlükler açısından, 
çalışma yaşamı açısından, eğitim hayatı açısından, 
ekonomik düzenlemeler ve benzeri birçok açıdan gerici 
ve baskıcı niteliği halen geçerli olup, AKP tarafından 
dayatılan değişiklikler bu temel noktalarda herhangi bir 
değişiklik yapmamaktadır. AKP referandumunda, tıpkı 
1982 Anayasası‘nda olduğu gibi, emekçilerin, öğrencilerin, 
sendikaların, meslek odalarının düşünceleri merak bile 
edilmemiş, mecliste temsil edilen partiler arasında bile bir 
mutabakat arayışı değil dayatma ile ‘uzlaşıyor görünme‘ 
çabası sergilenmiştir.

Darbe dönemi ve darbe anayasası ile hesaplaşma iddiası 
aldatmacanın daniskasıdır. AKP‘nin sadece kendi 
rahatsızlıklarına çözüm bulmak amacıyla zaten sınırlı 
olan yasama ve yargı bağımsızlığını yok etme pahasına 
yaptığı değişiklikler 1982 Anayasası‘ndan daha gerici 
ve baskıcı, tepeden tırnağa iktidar erkine endeksli bir 
yasama-yargı yapısı ortaya çıkarmaktadır. Temel hak ve 
özgürlükler, çalışma yaşamı gibi konularda AB tarafından 
verilen suflelere uygun rötuşlar barındıran yeni teklifin asıl 
odak noktası ise Anayasa Mahkemesi, Askeri Yargıtay ve 
Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili maddelerde 
yapılan ve AKP‘ye koruma kalkanı olması beklenen 
değişikliklerdir. Yeni önerinin tek odak noktası, AKP‘yi 
olası yargı süreçlerinden korumasıdır ve referandumun 
amacı toplumun bu koruma kalkanı manevrasına alet 
edilmek istenmesidir.

Siyasi liderlerin miting meydanlarındaki söylemlerinden 
de görülmektedir ki anayasanın mevcut hali ile önerilen 
hali emekçi sınıflar açısından hiç bir yenilik ve olumluluk 
getirmemektedir. 12 Eylül darbesini makyajlayarak 
meşrulaştırmak isteyen AKP Anayasası‘na evet demiyoruz. 
12 Eylül faşist darbe anayasasına da ürünü olduğu 12 Eylül 
darbesi ve devamı ile hesaplaşmaktan uzak, makyajlı darbe 
anayasasına da HAYIR diyoruz.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
13 Ağustos 2010

ANKARA İKK: 12 EYLÜL‘LERE, AKP‘YE, AKP ANAYASASINA, 

BASKICI VE OTORİTER YÖNETİMLERE HAYIR!
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1982 Anayasa‘sı bugüne kadar 16 kez değiştirilmiş 17. kez 
yapılan değişiklikler için halkoylaması yapılacaktır.

Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleridir. Yapılırken 
toplumun tüm kesimlerinin özellikle değişiklik yapılan 
maddelerin ilgilendirdiği kurum ve kuruluşların görüşleri 
alınmalı katılımcılık sağlanmalıdır. Halkoyuna sunulan 
anayasa değişikliklerinde çoğulculuk ve katılımcılık 
sağlanmamış tam tersine yürütmenin bir dayatmasına 
dönüşmüştür. Hazırlanmasında uzlaşmanın olmaması genelde 
izlenen gerginlik ve kutuplaşma politikalarının da etkisi ile 
toplumda ciddi bir huzursuzluk oluşmuştur. Son gelişen 
olayları bu nedenle endişe ile izlemekteyiz. 

1982 Anayasa‘sının 140. maddesinde belirtilen ‘Hakimler 
ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı‘na 
bağlıdırlar.‘, veya 159. maddesindeki ‘ HSYK‘nın başkanı 
adalet bakanıdır, bakanlık müsteşarı kurulun tabii üyesidir.‘ 
maddeleri en çok tartışılan maddeler olmalarına karşın 
değişiklik yapılırken görülmemektedir. Bu maddeler varken 
yargı bağımsızlığından söz etmek mümkün değil iken kurul 
üyelerinin atamalarının da yasama ve yürütmenin ağırlığında 
yapılması var olan durumun daha da geriye götürülmesidir. 

 YAŞ ve HSYK kararlarına yargı yolu getirildiği savunulurken, 
53. maddede yapılan değişiklikle toplu sözleşmede uyuşmazlık 
çıkması halinde tarafların Hakem kuruluna başvurabileceği 
ve Hakem kurulunun kararının kesin olduğu belirtilmiştir. 
Bu çelişkiler yapılmak istenenin ne olduğunu açıkça 
göstermektedir.

Anayasa mahkemesi ile ilgili yapılan düzenlemede, yasama 
ve yürütmenin, anayasa mahkemesini kontrole alma niyetini 
ortaya koymaktadır. Bir raportörün müsteşar yardımcısı 
görevine bir ay süre ile getirilip, bir ay sonra anayasa 
mahkemesi yedek üyeliğine atanması bu konuda yapılmak 
istenenin açık belgesidir. (Raportörün anayasa mahkemesine 
üye olarak atanma yasağına karşı)

 İletişim özgürlüğü, özel hayatın gizliliği ve adil yargılanma 
hakkı gibi en temel hak ve güvencelerin en ağır ve sistematik 
biçimde ihlal edildiği bir dönemde bu değişikliklerin yapılması 
endişe ve kaygıları daha da arttırmaktadır.  

Yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı olmadan hukuk devleti 
olmaz. Bağımsız yargı hukuk devletinin zorunluluğudur. 

Yargının, yasama ve yürütmenin denetiminde olduğu bir 
rejimin adı demokrasi olmayacaktır. 

Anayasalar kişilerin hak ve özgürlüklerini güvence altına 
alan belgeler olmalıdır. Bu anlamda kişi özgürlüğü için 
iktidarın bölünmesi yasama ve yürütmenin eylemlerine 
getirilen sınırlamaların yargı ile denetlenmesi yurttaş hak 
ve özgürlüklerinin güvencesidir. Kişi hak ve özgürlüklerinin 
güvenceye alınması, yargının yasama ve yürütmeden bağımsız 
olmasına bağlıdır. 

Diğer yandan yapılan anayasa değişikliği ile kapsam olarak 
en fazla maddenin değiştirildiği bu değişikliklerin tamamının 
halkoylamasına sunulması kuşku ve endişelerimizi daha 
da arttırtmaktadır. Bu kadar madde içinde istenilebilecek 
değişikliklerinde olması yapılmak istenen gerçek değişikliklerin 
gizlenmesidir.  Hazırlanma ve kabul sürecinde olduğu gibi 
uzlaşma ve katılımcılık halk oylaması sürecinde de yoktur. 
Bu nedenle yapılan halkoylaması halkın görüşünün sorulması 
değil, tıpkı 12 Eylül Anayasası gibi bir dayatma ve aldatmaca 
olacaktır.

Bir kez daha tekrarlarız ki herkesin bir gün hukuka, hukuk 
devletine, bağımsız yargıya ihtiyacı olacaktır.

Katılımcı ve çoğulcu, temel bir uzlaşmaya dayanan, öznesinde 
insanın olduğu, herkesin insan gibi yaşamasını güvence 
altına alan, demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü ve hukuk 
devleti ilkelerine uygun bir anayasa hepimizin özlemi ve 
dileğidir. Bu özlemin 1982 anayasasına yapılan makyajlarla 
gerçekleşmeyeceğinin farkındayız. Bu değişikliklerin 
eleştirilen 12 Eylül anayasasının ömrünü uzatmaktan başka 
bir yararı olmayacaktır. Bu gidişe dur demek, yapılmak 
istenenlerin karşısında olmak her yurtseverin görevi olduğu 
gibi meslek odalarının da görevi olduğunun bilincindeyiz

Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreterliği 

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu     
Antalya Barosu, Makina Müh. Odası, 
Gıda Müh. Odası Antalya İl Tem.,Elektrik Müh. Odası,
Kimya Müh. Odası Antalya İl Tem., Mimarlar Odası,
Veteriner Hekimleri Odası, Şehir Plancıları Odası 
Ziraat Müh. Odası, Jeofizik Müh. Odası,
İnşaat Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası
Antalya SMMM Odası, Maden Müh. Odası,               
Diş Hekimleri Odası, Orman Müh. Odası                     
Harita Müh. Odası, Eczacılar Odası,
Jeoloji Müh. Odası, Tabipler Odası,

29 Temmuz 2010

ANTALYA İKK: ANAYASA 

REFERANDUMUNDA “HAYIR”
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Balıkesir İl 
Koordinasyon Kurulu olarak referanduma sunulan anayasa 
değişikliğine HAYIR diyoruz.

Halkımızı da HAYIR demeye çağırıyoruz.

Anayasa değişikliğine Hayır dememiz iki ana nedene 
dayanmaktadır:

1- Usul yönünden 2- Esasa yönelik.

Usul yönünden yapılan yanlışlık şudur; Şayet amaçlanan  
“sivil anayasa” yapmak olsaydı, iktidar en geniş toplumsal 
mutabakatı sağlama gayretini gösterirdi ancak bu tercih 
edilmedi.

Oysa bugün değiştirileceği iddia edilen 12 Eylül anayasasının 
birçok maddesi bu iktidar döneminden önce üstelik de 
parlamentonun %85 inin mutabakatıyla değiştirilmişti.

Bugün yapılan bir uzlaşı değil, bir dayatmadır.

AKP kendi anlayışına uygun bir değişiklik taslağı 
hazırlayarak diğer partilerle uzlaşma aramadı. Halbuki, 
muhalefet partileri yapılacak bazı değişikliklere 
katıldıklarını, bu maddelerin referanduma götürülmeden 
meclisten çoğunlukla geçirilebileceğini, sadece itiraz 
konusu maddelerin referanduma sunulmasını önermişler 
ancak bu öneri iktidar partisi tarafından reddedilmiş, 
değişikliklerin paket halinde sunulacağı konusunda 
ısrar edilmiştir. Burada amaçlanan genel kabul görecek 
hususlarla kabul edilmeyecek hususları paçal yaparak 
toplumu tuzağa çekmek demokrasi genişletiliyormuş 
havası yaratmaktır.

İkinci olarak; anayasanın değiştirilmek istenen, örneğin 
yüksek yargı ve sivil toplum örgütleriyle ilgili maddelerinin 
esasına karşı çıkıyoruz. Açık olarak anlaşılmaktadır ki 

iktidar partisi kendisine uygun bir yüksek yargı yaratmayı 
planlamakta ve sivil toplum örgütlerini etkisiz kılmak 
istemektedir. Demokrasilerde kuvvetler ayrılığı prensibi 
olarak nitelendirilen yasama, yürütme ve yargı erkinin 
ayrılığı ortadan kaldırılarak yargı yürütmenin kontrolü 
altına sokulacaktır.

Başbakanın yaptığı çeşitli konuşmalardan da anlaşılmaktadır 
ki, iktidar partisi bağımsız yargı organlarını kendisine ayak 
bağı olarak görmektedir.

Örneğin; Anayasa Mahkemesi Güneydoğu’daki mayınlı 
arazileri temizlemesi karşılığında Suriye sınırının İsrail’e 
49 yıllığına kiralanması için AKP’nin çıkardığı yasayı 
iptal etmiştir.

4C kölelik yasası Danıştay tarafından durdurulmuş ve tüm 
çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmesi önlenmiştir. 
Yine Danıştay tarafından hükümetin “özelleştirme” adı 
altında çektiği peşkeşler ( şeker fabrikaları, tarım çiftlikleri 
gibi vb.)durdurulmuştur. AKP hükümeti bu sebeple 
yargıya düşmandır. Yine bu sebeplerle “dokunulmazlık 
zırhı” altında kalmayı yeğlemektedir.

AKP yargıyı kontrolü altına almayı başarırsa çıkaracağı 
yasalara itiraz edilse bile önünde yargısal olarak bir 
engel kalmayacağını düşünmektedir. Bunun adı “sivil 
diktatörlüktür” faşizmdir. Tarih faşizmin sadece darbelerle 
değil seçimle de gelebildiğini göstermiştir.

Yapılmak istenen anayasa değişiklikleri çalışan kesimlere 
bir şey getirmemekte hatta mevcut durumdan geriye 
götürmektedir. Örneğin, grev hakkı olmayan toplu 
sözleşme, toplu görüşmeden farklı olmayacaktır. 
Anlaşmazlık durumunda ağırlıkla hükümetin atadığı 
üyelerden oluşacak “uzlaşma kurulu”nun vereceği karar 
nihai karar olup yargı yolu kapanacaktır

BALIKESİR İKK: 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE HAYIR DİYORUZ
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Ayrıca bu anayasa değişikliyle aynı anda aynı işkolunda 
çalışanlara birden fazla sendikaya üye olma hakkı getirilerek 
–güya demokratik bir hak veriliyormuş görüntüsüyle-  
sendikal örgütlülükte kaos yaratılması ve sendikal 
örgütlülüğün içten çökertilmesi hedeflenmektedir

Yine iktidar yanlıları ve medyadaki vuvuzelacıları günümüz 
Ali Kemalleri vasıtasıyla güya 12 Eylül ile hesaplaşılıyormuş 
havası yaratmaktadırlar. Oysa, bu değişiklikler 12 Eylülü 
gerçekleştirenlere hiçbir müeyyide getirmediği gibi 12 
Eylül koşullarında maddi, manevi zarara uğrayan, işkence 
gören binlerce yurttaşımıza da zararlarını karşılayabilecek 
bir hak arama ve tazmin hakkı getirmemektedir.

AKP 12 Eylül darbesinin bir ürünüdür onun için 12 Eylülle 
hesaplaşması söz konusu değildir çünkü dünyada hiçbir 
şey kendisini yaratan bir nedene karşı çıkamaz tarihin 
yapraklarında böyle bir kayda rastlanmamıştır.

Mevcut anayasanın elbette daha demokratik ve çağdaş 
olması gereklidir, bu anayasa 21.yüzyıl Türkiye’sine 
yakışmamaktadır.

Bize göre mevcut anayasada yapılması gereken 
değişikliklerde şu hususlar mutlaka yer almalıdır:

1-Siyasi partiler kanunu değişmeli, parlamenter 
demokrasinin temel unsuru olan siyasi partilerde 
“demokrasi” olmalıdır. Milletvekili seçimini genel başkanın 
seçimi olmaktan çıkartan düzenlemeler getirilmeli, 
milletvekili genel başkanların kulu konumundan 
çıkarılmalıdır.

2- Seçim kanunu değişmeli, baraj ya çok küçük orana 
indirilmeli(%2-3 gibi )  ya da tümüyle kaldırılmalıdır. 
Yurttaş iradesini en iyi şekilde meclise yansıtan nispi temsil 
milli bakiye sistemi getirilmelidir.

3- Yargı özerk olmalı; atama, seçim, tayin, terfi, değişiklik 
gibi kararları herhangi bir siyasi baskı altında kalmadan 
alabilmelidir. Günümüzde eski DGM’lerin bir versiyonu 
olan özel yetkili mahkemeler kaldırılmalı, tutukluluk 
halinin bir adli önlem olmaktan öteye bir cezalandırma 
haline dönüşmesi engellenmelidir.

4- Kürsü dokunulmazlığı hariç her türlü dokunulmazlık 
kaldırılmalıdır.

5- Kamu çalışanlarına toplu sözleşme ve grev hakkı 
verilmelidir.

6- Taşeron sistemi kaldırılmalıdır.

7- YÖK kaldırılmalı, üniversite özerkliği yeniden tesis 
edilmelidir. 

8- Her yurttaş sosyal güvenlik şemsiyesine alınmalı, sağlık 
ve eğitim hizmetleri parasız olmalı

ve herkese fırsat eşitliği tanınmalıdır.

9- Üretim ve üretici güçler teşvik edilmeli, desteklenmelidir. 
Bölgelerarası eşitsizliğin giderilmesinde kamu öncülüğünde 
yatırımlar yapılmalıdır.

Görüldüğü gibi bu anayasa değişiklik paketinde bu ve 
benzeri demokrasiyi geliştiren ve halkımızı daha rahat 
bir yaşam koşullarına götürecek öneriler yoktur. Sayın 
Başbakan bugünlerde çok asabi çeşitli sivil toplum 
örgütlerini alenen tehdit ederek kendilerinden yana 
olmayanların bertaraf olacağını söylüyor. TMMOB 
olarak biz de bu konuda tarafız halktan yana tarafız, 
demokrasiden yana tarafız sırf bu nedenle sivil diktaya 
HAYIR, AKP anayasasına HAYIR diyoruz.

M. Nazmi KACAR
Balıkesir TMMOB İl Koordinasyon Sekreteri

Çevre Mühendisleri Odası

Elektrik Mühendisleri Odası

Gıda Mühendisleri Odası

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Inşaat Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası

Makina Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası

Orman Mühendisleri Odası

Şehir Plancıları Odası

Ziraat Mühendisleri Odası 
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Eşitlikçi, Özgürlükçü ve Demokratik Bir Anayasa için

12 Eylül Darbe Anayasasına da Devamı Olan AKP 
Anayasasına da HAYIR

Değerli Basın Emekçileri,

Anayasalar, toplumsal yapının üzerine inşa edildiği en 
temel siyasal belgelerdir. Gerçek bir uzlaşıya dayanmayan 
anayasalar, toplumsal barışın sağlanmasının önündeki en 
önemli engellerden biri haline gelmektedir. İşte bu nedenle, 
12 Eylül darbesinin ürünü olan 1982 Anayasası, son 30 yıldır 
yaşadığımız “siyasal kaosun” temel nedenidir. TMMOB 
örgütlülüğü  1982 Anayasası değişiklik paketi gündeme 
geldiği günden itibaren, gerek hazırlanış biçimine, gerekse 
oluşturduğu siyasal düzene karşı eleştirisini ortaya koymayı 
başaran ender kurumlar arasındadır. 12 Eylül darbecilerinin 
yargılanması ve 12 Eylül Hukukunun bütün olarak ortadan 
kaldırılması talebi TMMOB örgütlülüğünün son 30 yıldaki 
en öncelikli talepleri arasında yer almıştır.

1982 Yılın dan  bugüne kadar 16 kez yapılan değişiklikle 89 
maddesi değiştirilen 12 Eylül Anayasasında AKP tarafından 
yapılan değişikliklerin oylanacağı Anayasa Değişikliği 
Referandumu  12 Eylül 2010 tarihinde yapılacaktır.. 

AKP tarafından “umut” olarak gösterilmeye çalışılan yeni 
anayasa değişikliği, 12 Eylül hukukundan bir kopuş değil, bu 
hukukun farklı bir biçimle sürdürülmesinden ibarettir.

TMMOB 27-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği 41 
Olağan Genel Kurulu‘nda konuyu ele almış ve görüşlerini 
sonuç bildirgesinde aşağıdaki şekilde somutlaştırmıştır.

‘‘Ülkemiz, yukarıdan aşağıya bürokratik dönüşümler, 
aşağıdan yukarıya cemaat-tarikat ağlarıyla kuşatılmaktadır. 
Siyasi iktidar, her geçen gün anti demokratik öğeleri biraz 
daha kökleştirmektedir. Bu kapsamda son yıllarda siyasal 
gündemlerin önemli bir başlığı, yapılmak istenen anayasa 
değişiklikleri olmuştur. Süreç içerisinde anayasada birçok 
değişiklik yapılmıştır. Ancak bu değişiklikler de 12 Eylül 
hukukunun ve karanlılığının ülkemiz üzerinden kalkmasına 
olanak sağlamamıştır. Yapılacak değişiklikler de 12 Eylül 
Anayasasının gerici faşist niteliğini değiştirmeyecektir.

Anayasa değişiklikleri AKP iktidarının mutlaklaştırılması 
ve kamu varlıkları ve ülke kaynaklarının pazarlanması 
ve satışının önündeki hukuki engellerin kaldırılmasını 
amaçlamaktadır. Öncelikli olarak biz, “12 Eylül Anayasasına 
hayır” derken, tuzağa düşmeksizin “Siyasal iktidarın çıkar ve 
hedefleri doğrultusunda hazırlanan anayasa değişikliklerine 
de hayır” diyoruz. 

Ülkemizde darbe-demokrasi ikilemi yaratılarak neo-liberal 

değişim sürecinin üstü örtülmektedir. Sistemin yeni düzene 
uyum sağlayamayan eski kalıntılarının tasfiye operasyonu, 
derin devlete, darbecilere karşı demokrasi zaferi gibi 
gösterilmektedir. Oysa darbecilikle mücadele 12 Eylül sistemi 
ile mücadeledir. Gericileşme, neo-liberal politikalar, küresel 
kapitalizmin güç merkezlerinin güdümünde bir Türkiye, 12 
Eylül düzeninin bir sonucudur. Bu düzenle hesaplaşmadan 
darbecilikle, darbecilerle hesaplaşılamaz.

12 Eylül Anayasasına da, onun bir devamı olan AKP 
anayasasına da “HAYIR” diyoruz. Eşitlikçi, özgürlükçü bir 
anayasa ancak demokratik katılımın bütün kanalları açılarak 
yapılabilir. Demokratik katılım olanaklarının önünü açmak 
üzere başta yüzde onluk seçim barajı, siyasi partiler ve seçim 
yasaları olmak üzere toplumun siyaset yapma olanaklarını 
engelleyen tüm yasaların değiştirilmesi için bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da mücadele edeceğiz.‘‘

Basın emekçileri değerli dostlar,

Cumhuriyet Tarihimizin en yüksek işsizlik oranına sahip 
olduk. Gençlerimizin %33‘ü işsiz. Peki bu değişiklik;

İŞSİZLERE İŞ BULMA OLANAĞI YARATACAK MI?
HAYIR!

‘Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçiyoruz‘ 
dediler ama yıllarca zenginleşmek için suç işlemekten 
yorulmadılar. Peki bu değişiklik;

MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞINI, KÜRSÜ 
DOKUNULMAZLIĞIYLA SINIRLAYACAK  MI?

HAYIR!

Ağızlarından ‘demokrasi‘ kelimesini düşürmüyorlar. Peki 
bu değişiklik;

HALK İRADESİNİN MECLİSE YANSIMASININ 
ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL OLAN SEÇİM 

BODRUM İKK: 12 EYLÜL DARBE ANAYASASINA DA DEVAMI OLAN AKP 
ANAYASASINA DA HAYIR
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BARAJINI İNDİRECEK Mİ?

HAYIR!

‘Habur Açılımı‘ yaptılar, milletimizi bölme aşamasına 
getirdiler. Peki bu değişiklik;

DİN VE ETNİK KÖKEN ÜZERİNDEN SİYASET 
YAPILMASINI, TERÖRDEN RANT SAĞLANMASINI 
ENGELLEYECEK Mİ?

HAYIR!

Bu ülkenin insanları, gece yarısı neden tutuklandığını 
bilmeden götürülüyor ve yıllarca yargılanmayı bekliyor. Peki 
bu değişiklik;

TÜRKİYE‘Yİ KORKU İMPARATORLUĞU OLMAKTAN 
ÇIKARACAK MI?
HAYIR!

İşçi eylem yaptığında ‘ayaklar baş olmamalı‘ dediler, işçiye 
ayak muamelesi yaptılar. Peki bu değişiklik;

İŞÇİLERİN EMEĞİNİN SÖMÜRÜLMESİNİN ÖNÜNE 
GEÇECEK Mİ?
HAYIR!

İşçilere, Memurlara örgütlenme hakkı tanıyoruz dediler. 
Peki bu değişiklik;

ŞİMDİYE KADAR UYGULANAN SÖZLEŞMELİ 
İŞÇİ/SÖLEŞMELİ MEMUR HAKSIZLIĞINI TARİHE 
GÖMECEK Mİ?
HAYIR!

Bu değişiklikle sözüm ona kadınları ve çocukları koruma 
altına alıyorlar. Peki bu değişiklik;

17-18 YAŞLARINDA FABRİKALARDA KAÇAK 
ÇALIŞAN KIZLARIMIZIN SENDİKAL HAKLARINI 
KORUYACAK MI?
HAYIR!

Evlenmeyen genç kızlarımızın babalarından aldıları sağlık 
yardımını iptal ettiler. Peki bu değişiklik;

SAĞLIK HAKLARINI İADE EDECEK Mİ?
HAYIR!

‘En sosyal demokrat biziz‘ dediler. Peki bu değişiklik;

GREV HAKKINA İYİLEŞTİRME GETİRECEK Mİ?
HAYIR!

Memurlara ‘toplu sözleşme hakkı‘ diyorlar. Peki bu 
değişiklik;

MEMURLARA GREV HAKKI GETİRECEK Mİ?
HAYIR!

Herkese yargıya başvurma hakkını tanıyoruz dediler, 
Kamu Çalışanlarının bu hakkını elinden aldılar. Peki bu 
değişiklik;

TOPLU SÖZLEŞME YAPAN MEMURLARA HAKKINI 
ALAMAZSA YARGIYA BAŞVURMA HAKKINI 
TANIYACAK MI?
HAYIR!

İktidara gelmeden önce en büyük düşmanlarından biri 
YÖK‘dü. Sözüm ona kaldıracaklardı. Peki bu değişiklik;

YÖK‘Ü KALDIRACAK MI?
HAYIR!

Yıllarca eğitim reformundan bahsettiler. Peki bu değişiklik;

DERSANE SİSTEMİNİ ORTADAN KALDIRACAK VE 
EĞİTİMİ PARASIZ HALE Mİ GETİRECEK?
HAYIR!

Aylarca Tekel İşçileri‘nin dramıyla yüreklerimizi yaktılar. 
Peki bu değişiklik;

4/C HAKSIZLIĞINI ORTADAN KALDIRACAK MI?
HAYIR!

Yıllarca yargı reformundan sözedip durdular. Peki bu 
değişiklik;

MAHKEMELERDE DAVALARI HIZLANDIRACAK 
MI?
HAYIR!

Yargı bağımsızlığından sözediyorlar. Peki bu değişiklik;

SİYASAL İKTİDARIN YARGIYI  TÜMÜYLE ELE 
GEÇİRMESİNDEN BAŞKA BİR İŞE YARAYACAK MI?
HAYIR!

Anayasalar toplumsal mutabakat metinleridir, ortak yaşam 
belgeleridir. Bu nedenle de dayatmayla değil toplumsal 
uzlaşmayla hazırlanmalıdır.

TMMOB; 12 Eylül Anayasasının tümden değiştirilmesi, yeni 
ve demokratik bir anayasa için işçi emekçi temsilcilerinin, 
sendikaların, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının,  
toplumun farklı kesimlerinin, farklı inanç mensuplarının, 
çevrecilerin, kadın ve gençlerin temsilcilerinin yer aldığı  
‘‘Demokratik Bir Anayasa‘nın  koşullarının oluşturulması 
için mücadele edecektir.

TMMOB,birey hak ve özgürlüklerini odak noktasına alan, 
bireyi devlete karşı koruyan, evrensel insan hakları normlarını 
başat kabul eden, demokrasinin ve özgürlüklerin güvencesi 
olan, ülkemizin önemli sorunlarının çözümü doğrultusunda 
ilkesel yaklaşımın çerçevesini çizen bir Anayasa istemekte, 
toplumsal mutabakatla hazırlanacak bir Anayasa metnine 
ihtiyaç olduğunu bilmektedir. Ne yazık ki Anayasa değişiklik 
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paketi bu hassasiyetle hazırlanmamış, bırakalım toplumun 
örgütlü kesimlerinin dâhil edileceği katılımcı bir süreci, 
TBMM‘de grubu bulunan partilerle bile ortaklaşma yoluna 
gidilmemiştir.

AKP‘nin Dikte Anayasası AKP‘nin ihtiyaçları üzerinden 
dizayn edilmiş; YASAKÇI 12 Eylül Anayasası‘ndan farklı 
değildir; Bizler TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon 
Kurulu olarak bir kez daha altını çizerek ifade ediyoruz ki 
BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK ve EŞİTLİKÇİ bir  anayasa 
için 12 Eylül günü tüm halkımızı bu AKP ANAYASASINA 
HAYIR demeye çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu

Makina Mühendisleri Bodrum İlçe Temsilciliği
Mimarlar Odası Bodrum İlçe Temsilciliği
Elektrik Mühendisleri Odası Bodrum İlçe Temsilciliği
İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum İlçe Temsilciliği
Şehir Plancıları Odası Bodrum İlçe Temsilciliği
Peyzaj Mimarlari Odası Muğla İl Temsilciliği
Jeoloji Mühendisleri Odası Bodrum İlçe Temsilciliği
Jeofizik  Mühendisleri Odası Bodrum İlçe Temsilciliği
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bodrum İlçe 
Temsilciliği
Gemi  Mühendisleri Odası Bodrum İlçe Temsilciliği 
Ziraat Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilciliği
19 Ağustos 2010

Anayasa değişikliği paketi, 12 Eylül anayasasının 
temel niteliğini değiştirmemekte aksine 30 yıl önce 
ortaya konulan senaryonun bir başka versiyonunu 
oluşturmaktadır. 

12 Eylül 1980 yılından bu yana, aradan geçen 30 
yılda; 

•• Ülkemizin yer üstü ve yeraltı kaynakları küresel 
güçler tarafından yağmalandı.

••  Kamunun malı olan Telekom, Tekel, Tüpraş gibi 
kurumlarımız tekelci sermayeye peşkeş çekildi.

•• Tarımda kendi kendine yeten ülkemiz uygulanan yanlış 
politikalarla çökertildi, ülkemiz artık tarım ürünleri ve et 
ithal eder, artık hangi ürünü ne kadar üreteceğimize, hangi 
ürünü ne kadar ithal edeceğimize küresel güçler karar verir 
duruma getirildi.

•• Ormanlarımız çeşitli nedenlerle yok edilerek ekolojik 
dengemiz bozuldu.

•• Üniversitelerimizin özerkliği YÖK ile ellerinden alındı, 
bilimsel çalışma yapamaz hale getirildi.

•• Sendikalarımız kapatıldı, işçilerimizin grev ve toplu 
sözleşme hakları kısıtlandı. Güvencesiz çalıştırma, 
taşoranlaştırma uygulamaları yaygınlaştırıldı.

••  Halkımızın parasız eğitim ve sağlık hakkı, insanca yaşam 
hakkı “reform”, “dönüşüm” yutturmacası ile gasp edildi.

•• Enerji, ulaşım, eğitim, sağlık, su gibi kamusal olması 
gereken hizmetler, ticarileştirilerek piyasalaştırıldı.

•• Halkımız yoksullaştı, açlık sınırının altında yaşamaya 
mahkum edildi.

BURSA İKK: “12 EYLÜL 1980 DARBE ANAYASASINA” DA, 

“AKP ANAYASASINA” DA “HAYIR” DİYORUZ

Bütün bunları emperyalist güçler, “24 Ocak kararları”yla 
ve  12 eylül darbecileri eliyle ülkemizde zorla uygulamaya 
koydular. Bu sömürü düzenini “12 eylül darbe anayasası” ile 
meşrulaştırmak istediler.

Küresel kapitalizm geçmişte her on yılda bir girdiği krizleri, 
son yıllarda daha sık yaşamaya başlamış ve krizlerini bizim 
gibi az gelişmiş ülkelere ihraç ederek çözmeye çalışmıştır.

Son yaşanan 2008-2009 krizinin hem niteliği, hemde 
çözüm şekli farklıdır. Sömürü düzenini devam ettirmek için 
üretilen çözüm, bizim gibi ülkelerde yasama, yürütme ve 
yargıyı tekelinde toplamış kamu tarafından denetlenemeyen, 
toplumsal muhalefete tahhamül edemeyen, güçlü, totaliter, 
baskıcı iktidarlar eliyle tıpkı 12 eylül 1980 de ortaya konmuş 
senaryonun güncel uyarlamasıdır.

Bundan otuz yıl önce emperyalizmin yerli işbirlikçileri 
tarafından faşist bir darbeyle halkımıza dayatılan “1982 
Anayasası”, yine aynı güçlerin farklı versiyonu olan 
gerici, tarikatçı, piyasacı işbirlikçileri tarafından “ 
demokratikleşiyoruz” yutturmacası ile aslında pekiştirilmek  
isteniyor. 
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Halkımızın, emek ve meslek örgütlerinin, sendikaların, 
demokratik kitle örgütlerinin hatta hatta parlamenterlerin 
bile dahil olmadığı, katılımın önünün tıkandığı, ne kadar 
“demokratik” olduğu hazırlanma sürecinden de anlaşılan 
“anayasa değişikliği” paketi bizce küresel güçlerin temsilcisi 
AKP ‘nin kendi rejimini şekillendirme planıdır.

12 Eylülde oylanacak değişiklik paketi, halkımızın sahibi 
olduğu hastaneleri, okulları, limanları, doğal kaynaklarımızı 
daha rahat satabilmek, doğamızı, çevremizi, havamızı, 
suyumuzu ve tarım topraklarımızı küresel sermayeye 
peşkeş çekmek, güvencesiz çalıştırmayı, taşeronlaştırmayı 
ve sendikasızlaştırmayı kolaylaştırmak, kısaca küresel 
kapitalizmin vahşi sömürüsünün önündeki bütün engelleri 
kaldırmak için YARGI yı kendi denetim ve kontrolü altına 
alma planıdır.

Biz TMMOB Bursa İl Koordinasyon kurulu olarak;

•Hazırlanışı dahi katılımcı ve demokratik olmayan. 

•Eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti 
olma ilkelerini bir bütün olarak benimsemeyen 

•Seçim ve siyasi partiler yasalarını demokratikleştirmeyen; 
siyasi partileri lider sultasından kurtaramayan, 

•Yasama ve yürütmeyi, halk iradesini tam olarak yansıtacak 
tarzda düzenlemeyen; yasama-yürütme-yargı ayrılığını 
demokratik bir çerçevede güvence altına almayan, 

•Ülkemizin ve halkımızın acil gereksinimi olan planlama, 
sanayileşme, kalkınma, tam istihdam ve refahı sağlayamayan, 
üretimde yerli öz kaynakları temel almayan, bilim, teknoloji, 

Ar-Ge, yenilik, nitelikli işgücü, mühendislik ve kamusal 
yatırımları kamunun görevi olarak tanımlamayan ve bölgesel 
eşitsizlikleri ortadan kaldırmayan, 

•Sağlık, eğitim, enerji, ulaşım, iletişim ve su gibi hizmetleri 
kamusal nitelikli hizmetler olarak tanımlamayan aksine 
ticarileştiren, piyasalaştıran,

•İş yasası, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi temel yasaların 
çerçevesini insan ve emek odaklı olarak belirlemeyen; grev ve 
toplu sözleşme haklarını eksiksiz olarak sağlamayan, çalışma 
yaşamını güvenceli çalışma koşullarına kavuşturmayan, 

• Kadın-erkek eşitliğini eğitim ve istihdamdan toplumsal 
yaşama dek sağlayamayan, pozitif ayrımcılığı benimsemeyen, 
kadın ve çocuk emeği sömürüsü ile cinsel istismarları 
kesin olarak engellemeyen, ev emeğini tanımlayıp 
değerlendirmeyen, 

• 12 Eylül düzeni ile hesaplaşmayan, 

• Aksine hergün “12 Eylül anayasası “nın ruhuna güç 
katan yasaları gece yarıları meclisten geçirerek gerçek 
amacının gerici, totaliter,baskıcı bir rejim olduğunu çok iyi 
bildiğimiz, “kendin pişir kendin ye” yaklaşımı ile hazırlanmış 
ve sunulmuş,

Toplumun derdine çare olmayan “AKP Anayasasına”  HAYIR  
diyoruz. 

Fikri DÜŞÜNCELİ 
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
5 Ağustos 2010

12 Eylül Darbe Anayasasına ve AKP Anayasasına hayır 
diyoruz.İktidarın kendi anlayışına uygun önerisi ile katılımcı 
ve çoğulcu bir süreç içinde gelişmeyen , temel uzlaşmaya 
dayanmayan ve bu nedenle milli iradeyi yansıtmayan 
böyle bir anayasa değişikliğinin ve bunun halk oyuna 
sunulmasının özünde yöntem olarak 12 Eylül anayasasının 
hazırlanma ve kabul sürecinden hiçbir farkı yoktur.Yapılan 
değişikliklerle gelinecek nokta 17 kez değiştirilen 12 Eylül 
anayasasının da gerisindedir.Bu şekilde yapılmak istenen 
bir halk oylaması süreci  halkın görüşünün sorulması değil 
, tıpkı 12 Eylül  Anayasası gibi bir dayatma ve aldatmaca 
olacaktır.

Yapılmak istenen anayasa değişiklik bağımsız olması 
gereken yargıyı yasamanın ve yürütmenin , dolayısıyla 
siyasal iktidarın güdümüne sokacak cumhuriyetin temel 
niteliklerini ortadan kaldıracak ve ülkeyi otoriter bir 
yönetim değişikliğine götürecektir.

Bu girişimin ne demokrasi, ne hukuk , ne halkın refahı, 

nede insan hakları yada benzeri bir nedenle ilgisi 
yoktur.Eğer demokratik bir anayasa isteniyor olsaydı , 
dokunulmazlıklar , siyasi partiler yasası , Yök yasası ve seçim 
barajının düşürülmesi gibi konular gündeme getirilirdi.
Hiçbirisi yapılmamıştır.

Bu değişikliğin gerçekleşmesi durumunda ne yasa ruhu 
,  nede demokrasinin adı kalacaktır. Bu tehlikeli gidişe 
dur demek ve yapılmak istenenlerin karşısında olmak sağ 
duyulu ve ülkesini seven her vatandaşın ödevidir.

12 Eylülle hesaplaşacağını söyleyenlerin yalan söylediklerini 
bizler çok iyi biliyoruz. Bu yüzden yalana, sahte göz 
yaşlarına, 12 Eylülün devamı anlamına gelen değişikliğe 
hayır diyoruz. 

Hicri NALBANT
TMMOB
Çanakkale İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
4 Ağustos 2010

ÇANAKKALE İKK: 12 EYLÜL DARBE ANAYASASINA VE AKP ANAYASASINA 
HAYIR DİYORUZ
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82 Anayasasının değiştirilmesini ve yerine bağımsız, laik, 
demokratik ve sosyal hukuk devletinin gerçekleşmesi için, 
çoğulcu, emekçi halkın çıkarlarını gözeten, hak ve özgürlükler 
temelinde yeni bir Anayasa hazırlanmasının zorunluluğunu 
her ortamda dile getirdik. Ancak yapılan çalışma, hem 
yöntem olarak hem de içerik olarak doğru değildir. İktidar 
kendi öncelikleri doğrultusunda kendi Anayasa değişikliğini 
topluma dayatmaktadır.

Bugün “değişim” denilen yapılanmanın doğum tarihi 12 Eylül 
darbesidir. O tarihte de “huzur ve mutluluk” adına toplum 
zor yoluyla değiştirilmeye çalışılmıştır. Bugün yaşadıklarımız 
ise ülkemizin küresel sermayenin ihtiyaçlarına uygun olarak 
yukarıdan aşağıya yeniden yapılandırılmasından başka bir 
şey değildir.

SÜRECE DAHİL EDİLMEDİK

Siyasi iktidarın bugün milli irade adı altında demokratik bütün 
kanallar kapatılarak yeni bir yapılanma oluşturmaktadır.
Anayasa değişikliği de bunun bir parçası olarak gündeme 
getirilmiştir. Demokratikleşme adına yapılan bu değişikliklerde 
halk, emek ve meslek örgütleri hazırlanma sürecine dahil 
edilmemiştir. Bu anlayıştan demokrasi ve özgürlük adına 
bir şeyin çıkması zaten mümkün değildir. Değişiklikler de 
halkın,değil, iktidarın ihtiyaçlarının ürünüdür. Mevcut 
iktidar güvencesizliğin ve sömürünün önündeki engelleri 
kaldırmak, hastaneleri, okulları, fabrikaları, madenleri daha 
rahat satabilmek için yargıyı kendi denetimi ve kontrolüne 
almaya çalışmaktadır. Değişiklik taleplerinin ana ekseni 
budur. Demokrasilerde olmazsa olmaz olan güçlerin ayrılığı 
ve bağımsızlığı ilkesi yok edilmekte ve siyasi iktidarın emrine 
sokulmaya çalışılmaktadır. Anayasa değişikliği metnindeki 
özgürlükler bireysel ve toplumsal özgürlükler değildir.

DEVRİMCİLERE SAYGISIZLIKTIR

Bugüne kadar 82 Anayasası‘nda çok sayıda değişiklik 

yapılmıştır. Ancak bu değişiklikler de 12 Eylül hukukunun 
ve karanlılığının ülkemiz üzerinden kalkmasına olanak 
sağlamamıştır. Yapılacak değişiklikler de uygulanan 12 Eylül 
Anayasasının niteliğini değiştirmeyecektir. Değişiklik 12 Eylül 
darbecilerinin hiçbir kurumunu ortadan kaldırmamaktadır. 
Egemenler 12 Eylül Kurumu olan YÖK‘e değil, YÖK‘ün 
elinde olmamasına karşı olduğunu ispat etmiş, YÖK‘ü ele 
geçirir geçirmez bu kurumu hedef almaktan vazgeçmiştir. 
Benzer şekilde Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 
için de AKP‘nin tek amacı bu kurumda da iktidar olmaktır. 
Mevcut yönetenler bu kurumları ortadan kaldırmayı, basit 
bir reformla güçlerini azaltmayı bile anayasa değişikliklerinin 
gündemine almamıştır. Zira mevcut siyasi iktidarın derdi bu 
12 Eylül kurumlarının iktidarını ele geçirmektir. Böylesi bir 
çabayı “12 Eylül ile hesaplaşma” olarak değerlendirmek, 12 
Eylül‘de işkencelerden geçen, idam sehpalarına başı dik bir 
biçimde çıkan binlerce devrimci, ilerici insanımıza, yıllarca 
YÖK‘e karşı mücadele eden üniversitelilere, yasakları delerek 
haklarını kullanmaya çalışan işçilere, kamu çalışanlarına, en 
hafif tabiriyle, büyük bir saygısızlıktır.

HALKIN SORUNLARINA YANIT VERMİYOR

Hükümetin hazırladığı ve 12 Eylül‘de referanduma 
gidecek olan Anayasa değişikliği ne demokratiktir ne de 
halkın çözüm bekleyen sorunlarına demokratik bir yanıt 
vermektedir. Metinde; siyasi partiler yasası, seçim barajları, 
örgütlenme özgürlüğü, demokrasinin geliştirilmesi gibi hayati 
sorunlara yer verilmemiştir. Özgürlükçü bir anayasa ancak 
demokratik katılım ile mümkündür. Bu gerekçelerle; bizler 
Denizli TMMOB İl Koordinasyon Kurulu olarak 12 Eylül 
2010 tarihinde gerçekleştirilecek olan referanduma HAYIR 
diyoruz.

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu
Ağustos 2010

DENİZLİ İKK’DAN 
ANAYASA REFERANDUMUNA “HAYIR”
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Ülkemizin gündeminde anayasa değişikliği ile ilgili olarak 12 
Eylül tarihinde yapılacak referandum var. TMMOB Eskişehir 
İKK olarak bu süreçte taraf olmak zorundayız.

Demokratikleşme adına yapılan bu değişikliklerde ne halk 
ne emek nede meslek örgütleri hazırlanma sürecine dahil 
edilmemiştir. Milli İrade adı altında demokratik bütün 
kanallar kapatılarak tekelci bir iktidar yapılanması kurulmak 
isteniyor. “Kendi pişir kendin ye” anlayışından demokrasi ve 
özgürlük adına bir şeyin çıkması zaten mümkün değildir. 

Katılımdan, demokratik müzakere süreçlerinden uzak bir 
Anayasa toplumsal uzlaşma sıfatına layık değildir. 

Emekçilerin ve ezilenlerin yeni bir anayasa ihtiyacı vardır. 
Yıllardır 12 Eylül darbesinin ürünü anayasaya karşı mücadele 
yürütüyoruz. Ama şimdi hiç kimse bizden “ 12 Eylül anayasası 
ile hesaplaşmanın yolu olarak onun devamından başka 
bir şey olmayan Anayasa değişikliklerine evet dememizi 
beklemesin. 

12 Eylül Anayasasına da, onun bir devamı olan bu anayasa 
değişikliklerine de “hayır” diyoruz. Eşitlikçi, özgürlükçü bir 
anayasa ancak demokratik katılımın bütün kanalları açılarak 
yapılabilir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bunun 
için mücadele edeceğiz. 

İhtiyacımız olan parasız eğitim ve sağlık, güvenceli çalışma 
ve insanca yaşam hakkının, her kültür ve kimliğin özgürce 
ifade edilmesinin güvence altına alındığı “bir arada yaşamın 
anayasası” için mücadele edeceğiz. 

Süreç içerisinde anayasada birçok değişiklik yapılmıştır. 
Ancak bu değişiklikler de 12 Eylül hukukunun ve karanlığının 
ülkemiz üzerinden kalkmasına olanak sağlamamıştır. 
Yapılacak değişiklikler de 12 Eylül Anayasasının gerici 
niteliğini değiştirmeyecektir. 

Anayasa değişiklikleri AKP iktidarının mutlaklaştırılması 
ve kamu varlıkları ve ülke kaynaklarının pazarlanması 
ve satışının önündeki hukuki engellerin kaldırılmasını 
amaçlamaktadır. 

Demokratik katılım olanaklarının önünü açmak üzere başta 
yüzde onluk seçim barajı, siyasi partiler ve seçim yasaları 
olmak üzere toplumun siyaset yapma olanaklarını engelleyen 
tüm yasaların değiştirilmesi için bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da mücadele edeceğiz. 

Şimdi “12 Eylül düzeni ile gerçekten hesaplaşmayan hiçbir 
anayasa değişikliği ile uzlaşmayacağız” deme zamanıdır. Şimdi 
“anayasa değişikliğine hayır” deme zamanıdır. 

Aziz ALBAYRAK
TMMOB Eskişehir İKK Sekreteri
18 Ağustos 2010

ESKİŞEHİR İKK: ŞİMDİ “ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE 
HAYIR” DEME ZAMANIDIR

1 Haziran 2010‘da kamuoyuna duyurduğumuz ve TMMOB 
Genel Kurul delegelerimizin oybirliği ile onayladığı Sonuç 
Bildirimizin konu ile ilgili kısmında da şunlar yer almıştı:

 Ülkemiz, yukarıdan aşağıya bürokratik dönüşümler, 
aşağıdan yukarıya cemaat-tarikat ağlarıyla kuşatılmaktadır. 
Siyasi iktidar, her geçen gün anti demokratik öğeleri biraz 
daha kökleştirmektedir. Bu kapsamda son yıllarda siyasal 
gündemlerin önemli bir başlığı, yapılmak istenen anayasa 
değişiklikleri olmuştur. Süreç içerisinde anayasada birçok 
değişiklik yapılmıştır. Ancak bu değişiklikler de 12 Eylül 
hukukunun ve karanlığının ülkemiz üzerinden kalkmasına 
olanak sağlamamıştır. Yapılacak değişiklikler de 12 Eylül 
Anayasasının gerici faşist niteliğini değiştirmeyecektir.

İSTANBUL İKK: 12 EYLÜL ANAYASASINA DA, 
ONUN BİR DEVAMI OLAN AKP ANAYASASINA DA “HAYIR” DİYORUZ
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Anayasa değişiklikleri AKP iktidarının mutlaklaştırılması, 
kamu varlıkları ve ülke kaynaklarının pazarlanması ve 
de satışının önündeki hukuki engellerin kaldırılmasını 
amaçlamaktadır. Öncelikli olarak biz, “12 Eylül 
Anayasasına hayır” derken, tuzağa düşmeksizin “Siyasal 
iktidarın çıkar ve hedefleri doğrultusunda hazırlanan 
anayasa değişikliklerine de hayır” diyoruz. 

AKP Hükümeti, Anayasa değişikliği ile Danıştay`ın kamu 
yararı kapsamında siyasal iktidarın işlemlerine yönelik 
hukuki denetim yetkisine müdahale etmek istemektedir. 
Bu tür kamu yararını korumaya dönük düzenlemeler 
ne yazık ki neoliberal politikalar doğrultusunda son 20 
yıl içerisinde tırpanlanmış, Anayasamız da bu anlamda 
uluslararası tahkim gibi düzenlemelerle daha da geriye 
götürülmüştür. Şimdi gündeme getirilen Anayasa 
değişikliği paketi de bu anlamda demokratik bir hukuk 
devleti için atılan adımları içermemekte, tersine 
yargı erki yürütmeye daha da bağımlı hale getirilmek 
istenmektedir. 

12 Eylül`de referanduma sunulacak olan Anayasa`nın 
125. maddesinde yapılmak istenen değişiklikle, yargı 
yetkisinin yerindelik denetimi şeklinde kullanılamayacağı 
Anayasa`ya eklenmektedir. Düzenlemenin gerekçesi de, 
AKP`nin miting meydanlarındaki konuşmalar da gerçek 
amacı ortaya koymuştur. AKP`nin 25 Nisan 2010 tarihli 
bilgilendirme notunda “Kamu yararı gibi subjektif bir 
kavramla birçok özelleştirme kararı iptal edilmiş, küresel 
sermayenin Türkiye`de yatırım yapması ile ilgili birçok 
zorluk çıkarılmıştır” denilmektedir. Bir işlemin kamu 
yararına uygun olup olmadığının denetlenmesi yerindelik 
denetimi değil, hukuka uygunluk denetimidir ve idare 
hukukunun doğduğu günden bu yana uygulanmaktadır.

Ülkemizde darbe-demokrasi ikilemi yaratılarak neo-
liberal değişim sürecinin üstü örtülmektedir. Sistemin 
yeni düzene uyum sağlayamayan eski kalıntılarının tasfiye 
operasyonu, derin devlete, darbecilere karşı demokrasi 
zaferi gibi gösterilmektedir. Oysa darbecilikle mücadele 
12 Eylül sistemi ile mücadeledir. Gericileşme, neo-
liberal politikalar, küresel kapitalizmin güç merkezlerinin 
güdümünde bir Türkiye, 12 Eylül düzeninin bir sonucudur. 
Bu düzenle hesaplaşmadan darbecilikle, darbecilerle 
hesaplaşılamaz.

AKP iktidarında ‘milli irade‘ adı altında demokratik 
bütün kanallar kapatılarak tekelci bir iktidar yapılanması 
kuruluyor. İktidarın Anayasa değişikliği de bunun bir 
parçası olarak gündeme getirildi. Güya demokratikleşme 
adına yapılan bu değişikliklerde ne halk ne emek ve 
meslek örgütleri hazırlanma sürecine dahil edilmedi. 
“Kendi pişir kendin ye” anlayışından demokrasi ve 
özgürlük adına bir şeyin çıkması zaten mümkün değildir. 
Değişiklikler de halkın, emekçilerin yani bizim değil, AKP 
ihtiyaçlarının ürünüdür. 

12 Eylül Anayasasına da, onun bir devamı olan AKP 
anayasasına da “hayır” diyoruz. Eşitlikçi, özgürlükçü bir 
anayasa ancak demokratik katılımın bütün kanalları 
açılarak yapılabilir. Demokratik katılım olanaklarının 
önünü açmak üzere başta yüzde onluk seçim barajı, 
siyasi partiler ve seçim yasaları olmak üzere toplumun 
siyaset yapma olanaklarını engelleyen tüm yasaların 
değiştirilmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da mücadele edeceğiz.  

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
19 Ağustos 2010

Değerli Basın Emekçileri,
Ülkemizin gündeminde 1984 Özal döneminden başlayarak 
bugüne kadar 16 kez yapılan değişiklikle 89 maddesi 
değiştirilen 12 Eylül Anayasasında AKP tarafından yapılan 
değişikliklerin oylanacağı Anayasa Değişikliği Referandumu 
vardır. 
TMMOB 27-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği 41 Olağan 
Genel Kurulu‘nda konuyu ele almış ve görüşlerini sonuç 
bildirgesinde aşağıdaki şekilde somutlaştırmıştır.
‘‘Ülkemiz, yukarıdan aşağıya bürokratik dönüşümler, 
aşağıdan yukarıya cemaat-tarikat ağlarıyla kuşatılmaktadır. 
Siyasi iktidar, her geçen gün anti demokratik öğeleri biraz 
daha kökleştirmektedir. Bu kapsamda son yıllarda siyasal 
gündemlerin önemli bir başlığı, yapılmak istenen anayasa 
değişiklikleri olmuştur. Süreç içerisinde anayasada birçok 

değişiklik yapılmıştır. Ancak bu değişiklikler de 12 Eylül 
hukukunun ve karanlılığının ülkemiz üzerinden kalkmasına 
olanak sağlamamıştır. Yapılacak değişiklikler de 12 Eylül 
Anayasasının gerici faşist niteliğini değiştirmeyecektir.
Anayasa değişiklikleri AKP iktidarının mutlaklaştırılması 
ve kamu varlıkları ve ülke kaynaklarının pazarlanması 
ve satışının önündeki hukuki engellerin kaldırılmasını 
amaçlamaktadır. Öncelikli olarak biz, “12 Eylül Anayasasına 
hayır” derken, tuzağa düşmeksizin “Siyasal iktidarın çıkar ve 
hedefleri doğrultusunda hazırlanan anayasa değişikliklerine 
de hayır” diyoruz. 
Ülkemizde darbe-demokrasi ikilemi yaratılarak neo-liberal 
değişim sürecinin üstü örtülmektedir. Sistemin yeni düzene 
uyum sağlayamayan eski kalıntılarının tasfiye operasyonu, 
derin devlete, darbecilere karşı demokrasi zaferi gibi 

İZMİR İKK: 12 EYLÜL ANAYASASINA DA DEVAMI OLAN 
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gösterilmektedir. Oysa darbecilikle mücadele 12 Eylül sistemi 
ile mücadeledir. Gericileşme, neo-liberal politikalar, küresel 
kapitalizmin güç merkezlerinin güdümünde bir Türkiye, 12 
Eylül düzeninin bir sonucudur. Bu düzenle hesaplaşmadan 
darbecilikle, darbecilerle hesaplaşılamaz.
12 Eylül Anayasasına da, onun bir devamı olan AKP 
anayasasına da “HAYIR” diyoruz. Eşitlikçi, özgürlükçü bir 
anayasa ancak demokratik katılımın bütün kanalları açılarak 
yapılabilir. Demokratik katılım olanaklarının önünü açmak 
üzere başta yüzde onluk seçim barajı, siyasi partiler ve seçim 
yasaları olmak üzere toplumun siyaset yapma olanaklarını 
engelleyen tüm yasaların değiştirilmesi için bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da mücadele edeceğiz.‘‘
Basın emekçileri değerli dostlar,
Bir anayasa, bu anayasayı hazırlayanların sivil olması nedeniyle 
sivil ve demokratik olmaz. Önemli olan içeriğindeki sivil ve 
demokratik anlayıştır.
Biz;
-Anayasa değişikliklerinin toplumsal mutabakat aranmaksızın 
gerçekleştirilmesi nedeniyle anayasa değişikliğine hayır 
diyoruz,
-AKP‘nin yaptığı anayasa değişikliklerinin demokratikleşme 
yolunda bir adım olmadığı için bu anayasa değişikliğine hayır 
diyoruz,
-AKP‘nin Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar 
Yüksek Kurulunda yapılacak değişliklerle bağımsız yargının 
yerine kendilerine sadık yargı oluşturma çabalarını kabul 
etmediğimiz için hayır diyoruz,
-Demokratik katılımın önündeki engelleri kaldırmadığı, 
siyasi partiler yasası değiştirilmediği, %10 seçim barajı 
kaldırılmadığı, dokunulmazlıklar kaldırılmadığı için hayır 
diyoruz,
- Özelleştirme ve çevre davalarında hukuki olarak elimizi 
güçlendiren 125. Madde de yapılan değişiklikle yargının 
yerindelik denetimi yapmasının engellenmesi nedeniyle 
hayır diyoruz,

-Kamu çalışanlarına toplu sözleşme getiriyoruz diyerek, 
grevli toplu sözleşmeli sendika hakkının önünü kestiği için 
hayır diyoruz,
-Zaman aşımı nedeniyle işletilemiyecek olan geçici 15. 
Maddenin kaldırılmasının 12 Eylül askeri faşist darbesi ile 
hesaplaşma anlamında koca bir yalan olduğu için AKP 
Anayasasına hayır diyoruz. 
Anayasalar toplumsal mutabakat metinleridir, ortak yaşam 
belgeleridir. Bu nedenle de dayatmayla değil toplumsal 
uzlaşmayla hazırlanmalıdır.
TMMOB,  AKP‘nin sürdürdüğü sahte demokrasi oyununu, 
demokrasi kavgası gibi gösterme hesaplarını bozmak üzere 12 
Eylül 2010 da yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna 
hayır çalışması yürütecektir. 
13 Eylül 2010 gününden itibaren ise Türkiye‘nin 
demokratikleşmesi hedefiyle, bir arada kardeşçe yaşama 
taleplerimizi, egemenlerin değil halkın taleplerini karşılayacak 
yeni ve demokratik bir anayasa istemlerimizi tüm emek 
ve demokrasi güçleri ile birlikte daha güçlü bir şekilde 
seslendireceğiz.
TMMOB, 12 Eylül Anayasasının tümden değiştirilmesi, 
içinde sendikaların, meslek odalarının, ötekileştirilen halk 
kesimlerinin, farklı inanç mensuplarının, çevrecilerin, kadın 
ve gençlerin temsilcilerinin yer aldığı ‘‘yeni ve demokratik 
bir anayasa‘‘ için mücadelesine devam edecektir.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak 12 Eylül 
ürünü olan AKP‘nin, kendi mutfağında, kendi ihtiyaçlarına 
göre hazırlayıp toplumun önüne sunduğu ve yasakçı 12 
Eylül Anayasasının devamı niteliğinde olan ve 12 Eylül 
Anayasasının özüne dokunmayan, halkın ihtiyaçlarına 
cevap vermeyen, 12 Eylül Faşizmi ile hesaplaşmayan 
AKP Anayasası‘na HAYIR diyoruz. Meslektaşlarımızı ve 
halkımızı AKP‘nin Dikta Anayasasına HAYIR demeye 
davet ediyoruz.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
12 Ağustos 2010

Halen yürürlükte olan ve kendi halkını potansiyel suçlu sayan 
12 Eylül 1980 Darbe Anayasanın değiştirilmesini, demokratik 
katılımla bağımsız, laik, emekçi halkın çıkarlarını gözeten, 
hak ve özgürlükler temelinde hazırlanacak yeni bir Anayasa 
zorunluluğunu emek ve demokrasi güçleri tarafından her 
ortamda dile getirmiştir

Bununla birlikte, 12 Eylül 2010 günü yapılacak olan 
referandumda halkın önüne konulacak değişiklik paketi, 
halkın beklentileri için değil İktidar Partisinin ihtiyaçları 
için düzenlenmiş değişikliklerden ibarettir. Demokratik 

KOCAELİ İKK: 12 EYLÜL DARBE ANAYASASINA DA 
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katılım olanaklarının önü açılmadan oluşturulan değişiklikler 
paketi;  başta yüzde onluk seçim barajı, siyasi partiler ve seçim 
yasaları olmak üzere toplumun siyaset yapma olanaklarını 
engelleyen hiçbir yasanın değişimini kapsamamaktadır. 
Anayasa değişiklik paketinin siyasal iktidarın çıkar ve 
hedefleri doğrultusunda hazırlandığı çok nettir.

AKP iktidarında ‘milli irade‘ adı altında demokratik bütün 
kanallar kapatılarak tekelci bir iktidar yapılanması kuruluyor. 
İktidarın Anayasa değişikliği de bunun bir parçası olarak 
gündeme gelmiştir. Güya demokratikleşme adına yapılan 
bu değişikliklerde ne halk ne emek ve meslek örgütleri 
hazırlanma sürecine dahil edilmedi. Bu süreçten demokrasi 
ve özgürlük adına bir şeyin çıkması zaten mümkün olmazdı. 
AKP‘nin bugün ‘değişim‘ dediği ‘yeniden yapılanmanın‘ miladı 
12 Eylül darbesidir. Başbakan, darbe anayasasını değiştirdiği 
söylemekte ama idamların sorumlusu ve cuntanın başı Kenan 
Evren‘in yargılanmasına sıra gelince “sulu şaka yapmayın” 
diyebilmektedir. 

Hiç kimse bizlere,12 Eylül anayasası ile hesaplaşmanın 
yolu olarak onun devamından başka bir şey olmayan AKP 
anayasasına evet” demeyi göstermesin. Çünkü AKP‘nin 12 
Eylül ve onun düzeni ile gerçekte hiçbir sorunu yoktur, zira 
kendisi 12 Eylül sürecinin ve 28 Şubat müdahalesinin bir 
ürünüdür.

Anayasada yapılan değişikliklerin hiçbiri halkın özlemlerine 
cevap veren değişiklikler değildir. Anadilde eğitim hakkı 
tanınmadan, YÖK kaldırılmadan, özgür, bilimsel, demokratik 
üniversite sağlanmadan, gerçek bir laisizm tanınmadan, kamu 
hizmetleri ve harcamaları arttırılmadan, siyasal ve sendikal 
örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmadan 12 Eylül 
anayasasıyla hesaplaşmak mümkün olmayacaktır.

Oylanacak pakette 12 Eylül darbecilerinin yargılanmalarının 
önündeki yasal engeller ortadan kaldırılmamakta, Kürt 
sorunu, emeğin sorun ve çıkarları ile demokrasinin temel 

unsurlarına yönelik hiçbir ciddi unsur bulunmamaktadır. 
Öngörülen anayasa değişiklikleri, yargıyı mutlak bir şekilde 
yürütme hakimiyetine sokmaya yöneliktir.

 Anayasa değişiklikleri AKP iktidarının mutlaklaştırılması ve 
kamu varlıkları ve ülke kaynaklarının pazarlanması ve satışının 
önündeki hukuki engellerin kaldırılmasını amaçlamaktadır. 
Güvencesizliğin ve sömürünün önündeki engelleri kaldırmak, 
hastaneleri, okulları, toprakları, fabrikaları, madenleri daha 
rahat satabilmek için yargıyı kendi denetimi ve kontrolüne 
almaya çalışmaktadır. 

İletişim özgürlüğü, özel hayatın gizliliği ve adil yargılanma 
hakkı gibi en temel hak ve güvencelerin sistematik biçimde 
ihlal edildiği bir dönemde bu değişikliklerin yapılması 
endişe ve kaygılarımızı daha da arttırmaktadır. Yargının 
yasama ve yürütmeden bağımsız olamayacağı bir durumda, 
kişi hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınması mümkün 
olamayacaktır.

Memura toplu sözleşme hakkı verilirken bu hakkı işlevsel kılan 
grev hakkının tanınmaması, bu maddenin göz boyamadan 
başka bir şey olmadığının bir kanıtı olarak görülmelidir.

Bu gerekçelerle, Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği 
Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu olarak, “12 Eylül Düzeni”  
ile gerçekten hesaplaşmayan hiçbir anayasa değişikliği ile 
uzlaşmayacağımızdan bu anayasa değişiklikleri de hayır 
diyoruz.

Anayasa değişikliklerine” hayır” demek  bizler açısından 
anayasa değişikliği sürecinin rafa kaldırılması anlamı 
taşımayacaktır. İhtiyacımız olan parasız eğitim ve sağlık, 
güvenceli çalışma ve insanca yaşam hakkının, her kültür ve 
kimliğin özgürce ifade edilmesinin güvence altına alındığı, “bir 
arada yaşamın anayasası” için mücadele edeceğiz. 

 Nedim KARA 
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
14 Ağustos 2010

TMMOB olarak, yasakçı 12 Eylül darbe Anayasasından 
kurtulmak, tüm toplum kesimlerinin uzlaşacağı, çoğulcu, 
emekçi halkın çıkarlarını gözeten, hak ve özgürlüklerden 
yana, yepyeni bir Anayasa yapmak gerekliliği olduğu 
inancındayız. Ancak yapılan Anayasa değişikliği toplumun 
değişik kesimlerinin görüşü alınmadan, hazırlanışı dahi 
katılımcı ve demokratik olmadan, hazırlanıp, sunulan, 
yürütmenin bir dayatmacası olmuştur.

Demokratikleşmek için hazırlandığı söylendiği halde, 
hazırlanışı dahi demokratik olmayan bu Anayasa paketi, 
halkın beklentilerine cevap vermek için değil, iktidarın 
ihtiyaçları için hazırlanmış bir pakettir.

Bu Anayasa paketi 12 Eylül‘ le hesaplaşma değil, 12 Eylül‘ün 
devamı niteliğindedir. Bağımsız yargıyı, yasama ve yürütmenin 
güdümü altına sokup, Cumhuriyetin temel ilkelerini yok 
edip, ülkeyi otoriter bir yönetim değişikliğine götürecektir. 
Bundan otuz yıl önce bir darbe ile halkımıza dayatılan “1982 
Anayasası” , yine aynı güçlerin farklı versiyonunun 12 Eylül 
ile hesaplaşmayan, “ demokratikleşiyoruz”‘ kandırmacası ile 
aslında pekiştirildiğini açıkça görmekteyiz.

Bizler. 12 Eylül Anayasasına da, AKP tarafından dayatılan 
Anayasaya da HAYIR diyoruz. Bu Anayasa değişikliğinde 
görülüyor ki % 10 barajına, siyasi dokunulmazlıklara 
değinilmemiştir. Memurlara toplu sözleşme hakkı verirken, 
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grev hakkını gasp etmiştir. İktidar partisinin amacının; 
Anayasada kendilerine ayak bağı olan. Yüksek Yargı 
Organlarını dağıtmak, kendilerine bağlı Yargı Organı 
yaratmak olduğu ortaya çıkmıştır. Bu düzenlemeye karşı 
çıkmak için 12 Eylül günü HAYIR diyoruz. Teslimiyetçi 
zihniyetten de, özgür iradesi ile düşünüp, yaşayabilmek için 
HAYIR demesi gerektiğini söylüyoruz.

Bizler, 12 Eylül Anayasasına da, AKP Anayasasına da HAYIR 
diyoruz. Çünkü özgürlükçü bir Anayasa ancak demokratik 
katılım ile mümkündür.  

Hayri Madanoğlu
TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
5 Ağustos 2010

AKP‘nin bugün ‘değişim‘ dediği ‘yeniden 
yapılanmanın‘ miladı 12 Eylül darbesidir. O 
zaman da ‘huzur ve mutluluk‘ adına toplumu 
zor yoluyla ‘değiştirmeye‘ giriştiler. Özünde 24 
Ocak kararlarında ifade edilen piyasacılıkla, gerici 
akımların güçlendirilmesi olan bu ‘değişimin‘, 
gelinen noktada AKP iktidarı ile temsil edilen 
bir piyasacı ve gerici diktatörlüğe doğru geliştiğini 
görüyoruz. 

Emekçilerin ve ezilenlerin yeni bir anayasa ihtiyacı 
vardır. Yıllardır 12 Eylül faşist darbesinin ürünü 
olan anayasaya karşı mücadele yürütüyoruz. Ama 
şimdi kalkıp kimse bize “12 Eylül anayasası ile 
hesaplaşmanın yolu olarak onun devamından 
başka bir şey olmayan AKP anayasasına evet” 
demeyi göstermesin.

Ülkemiz, yukarıdan aşağıya bürokratik dönüşümler, 
aşağıdan yukarıya cemaat-tarikat ağlarıyla kuşatılmaktadır. 
Siyasi iktidar, her geçen gün anti demokratik öğeleri biraz 
daha kökleştirmektedir. Bu kapsamda son yıllarda siyasal 
gündemlerin önemli bir başlığı, yapılmak istenen anayasa 
değişiklikleri olmuştur. Süreç içerisinde anayasada birçok 
değişiklik yapılmıştır. Ancak bu değişiklikler de 12 Eylül 
hukukunun ve karanlılığının ülkemiz üzerinden kalkmasına 
olanak sağlamamıştır. Yapılacak değişiklikler de 12 Eylül 
Anayasasının gerici faşist niteliğini değiştirmeyecektir.

Anayasa değişiklikleri AKP iktidarının mutlaklaştırılması, 
kamu varlıkları ve ülke kaynaklarının pazarlanması 
ve satışının önündeki hukuki engellerin kaldırılmasını 
amaçlamaktadır. Öncelikli olarak biz, “12 Eylül 
Anayasasına hayır” derken; tuzağa düşmeksizin “Siyasal 
iktidarın çıkar ve hedefleri doğrultusunda hazırlanan 
anayasa değişikliklerine de vatandaşın güvencesi olan 
yargı erkinin siyasal iktidarların hegemonyası altına 
alınması talebine de hayır” diyoruz. 

Ülkemizde darbe-demokrasi ikilemi yaratılarak neo-
liberal değişim sürecinin üstü örtülmektedir. Sistemin 
yeni düzene uyum sağlayamayan eski kalıntılarının tasfiye 

operasyonu, derin devlete, darbecilere karşı demokrasi 
zaferi gibi gösterilmektedir. Oysa darbecilikle mücadele 
12 Eylül sistemi ile mücadeledir. Gericileşme, neo-
liberal politikalar, küresel kapitalizmin güç merkezlerinin 
güdümünde bir Türkiye, 12 Eylül düzeninin bir sonucudur. 
Bu düzenle hesaplaşmadan darbecilikle, darbecilerle 
hesaplaşılamaz.

12 Eylül Anayasasına da, onun bir devamı olan AKP 
anayasasına da “hayır” diyoruz. Eşitlikçi, özgürlükçü bir 
anayasa ancak demokratik katılımın bütün kanalları 
açılarak yapılabilir. Demokratik katılım olanaklarının 
önünü açmak üzere başta yüzde onluk seçim barajı, siyasi 
partiler ve seçim yasaları olmak üzere toplumun siyaset 
yapma olanaklarını engelleyen tüm yasaların değiştirilmesi 
ve halkın gerçek iradesinin parlamentoya yansıtılabilmesi 
için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadele 
edeceğiz.  

Şimdi “12 Eylül düzeni ile gerçekten hesaplaşmayan hiçbir 
anayasa değişikliği ile uzlaşmayacağız” deme zamanıdır.

Şimdi “AKP‘nin anayasa değişikliğine HAYIR” deme 
zamanıdır 

TMMOB Samsun İl Kordinasyon Kurulu
6 Ağustos 2010

SAMSUN İKK:

 ANAYASA REFERANDUMU DAYATMASINA HAYIR!..
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Halen yürürlükte olan 12 Eylül 1980 Darbe Anayasası 
ile ilgili olarak örgütlerimiz; kendi halkını potansiyel 
suçlu sayan bu Anayasanın değiştirilmesini ve yerine 
bağımsız, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletinin 
gerçekleşmesi için demokratik katılımla, çoğulcu, emekçi 
halkın çıkarlarını gözeten, hak ve özgürlükler temelinde yeni 
bir Anayasa hazırlanmasının zorunluluğunu her ortamda 
dile getirmiştir.

Ne var ki 12 Eylül 2010 günü yapılacak olan referandumda 
halkın önüne konulan değişiklik paketi, halkın beklentileri 
için değil İktidar Partisinin ihtiyaçları için düzenlenmiş 
değişikliklerden ibarettir.

AKP iktidarı sürecinde demokratik bütün kanalları kapatarak 
tekelci bir iktidar yapılanması kuruyor. Anayasa değişikliği 
çalışmaları da bu uygulamaların bir parçasıdır. İktidar 
Partisi, 12 Eylül‘le hesaplaştığını ve demokratikleşmeden 
yana olduğunu söylerken samimi değildir. Samimi değildir 
çünkü Anayasa değişiklik maddelerini alt alta sıraladığımızda 
özgürlükçü ve demokratik açılım sunulmadığı apaçık 
ortadadır. En basitinden %10‘luk seçim barajı bunun 
en somut örneğidir. Demokrasiden söz ediliyorsa eğer, 
ne gibi bir kaygı Anayasa değişiklik paketinde seçim 
barajının kaldırılması veya indirilmesi konusunda bir açılım 
getirmemiştir. Bu durum demokratlığın en belirleyici unsuru 
konumundadır. Yere göğe sığdırılamayan ve en kapsamlı 
değişiklik paketi olduğu söylenen bu uygulama ile memura 
grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı mı tanınmıştır? YAŞ ve 
HSYK kararlarına karşı yargı yolunun açıldığı savunulurken, 
toplusözleşmede uyuşmazlık çıkması halinde hakem kuruluna 
başvurulabileceği ve hakem kurulunun kararının kesin 
olduğu belirtilmiştir. Neden yargı yolu açık değil? Bu bir 
çelişki değil midir? Herkese dokunuluyor ama siyasiler hariç. 
Neden peki? Sorgulamak gerekmiyor mu?

Bizler 12 Eylül Anayasasına da İktidar Partisi tarafından 
dayatılan Anayasaya da hayır diyoruz. İktidar Partisinin 
derdinin demokratik hak ve özgürlükler yaratmak olmadığı 
belli olmuştur. İktidar partisinin amacının kendisine ayak 
bağı olarak gördüğü yüksek yargı organlarını tasfiye etmek 
ve kendisine bağlı bir yargı yaratmak olduğu apaçık ortaya 
çıkmıştır. Oysa yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı bir hukuk 
devletinin en önemli özelliklerinden birisidir. Yargının, 
yasama ve yürütmenin denetiminde olduğu bir rejimin adı 
ise demokrasi olmayacaktır.

Parasız eğitim ve sağlık, güvenceli çalışma ve insanca yaşama 
hakkının, her kültür ve kimliğin özgürce ifade edilmesinin, 
bir arada ve barış içinde yaşamanın güvence altına alındığı 
tüm çalışanların sosyal hak ve kazanımlarının korunduğu 

ve darbe düzenleri ile gerçekten hesaplaşan bir Anayasa 
hepimizin özlemi ve dileğidir. Hükümetin hazırladığı ve 12 
Eylül‘de referanduma gidecek olan Anayasa değişikliği ne 
demokratiktir ne de halkın çözüm bekleyen sorunlarına 
demokratik bir yanıt vermektedir. Referandum sürecinde 
uzlaşma ve katılımcılık ise tamamen devre dışı bırakılmıştır. 
Metinde; siyasi partiler yasası, seçim barajları, örgütlenme 
özgürlüğü, demokrasinin geliştirilmesi gibi yukarıdaki 
satırlarda da dile getirilen hayati sorunlara yer verilmemiştir. 
AKP‘nin amacı özgürlükler ve haklar ülkesi yaratmak değil 
iktidarını daha da güçlendirmek, yargıyı da kontrolü altına 
alarak baskıcı bir düzen kurmak istemesidir. Bu nedenle 
yapılan halkoylaması halkın görüşünün sorulması değil tıpkı 
12 Eylül Anayasası gibi bir dayatma ve aldatmaca olacaktır. 
Bu gidişe dur demenin her yurtseverin görevi olduğu gibi 
emek ve meslek örgütlerinin de görevi olduğunun bilincinde 
olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız gerekçelerle; 12 Eylül 
darbe Anayasasına da, onun devamı olan AKP Anayasasına 
da “hayır” diyoruz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Zonguldak İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreterliği ve Kamu Emekçileri 
Sendikası Zonguldak Bileşenleri

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak 
Şubesi

TMMOB Mimarlar Odası Zonguldak Temsilciliği

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Zonguldak 
Temsilciliği

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Zonguldak 
Temsilciliği

KESK Eğitim-Sen Zonguldak Şubesi

KESK ESM Zonguldak Şubesi

KESK TümBel-Sen Zonguldak Şubesi

 KESK SES Zonguldak Şubesi

KESK BES Zonguldak Şubesi

KESK Tarım-Orkam-Sen Zonguldak Şubesi

KESK Haber-Sen Zonguldak Temsilciliği

KESK Kültür-Sanat-Sen Zonguldak Temsilciliği

KESK BTS Zonguldak Temsilciliği
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ZONGULDAK İKK: 12 EYLÜL DARBE ANAYASASINA DA 
AKP ANAYASASINA DA “HAYIR” DİYORUZ
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1. SUNUŞ

TMMOB 41. (2010-2012) Çalışma 
Dönemi‘nde de; TMMOB 41.Olağan 
Genel Kurulu Sonuç Bildirisi‘nin yol 
göstericiliğinde; dünyanın, ülkemizin, 
insanımızın ve üyelerimizin içinde 
bulunduğu bu günkü koşullarda, bir 
meslek örgütüne, bir mesleki demokratik 
kitle örgütüne düşen görevlerin 
güçlüğü, büyüklüğü ve bunlara karşı 
sorumluluklarının bilinciyle çalışmalarını 
sürdürecektir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Bir l iğ i ‘n in 41.  Dönemi küresel 
sermayenin dünyayı kasıp kavurduğu, 
yoksulluğun, açlığın hızla yayıldığı, 
savaş ve saldırıların ara vermediği, 
kısaca kapitalizmin bütün kurallarının, 
yöntemlerinin devreye sokulduğu bir 
süreçte başlamaktadır. 

Özellikle İkinci Paylaşım Savaşı‘ndan 
sonra dünya, iki kutuplu yapısından 
1990‘lı yıllarda sosyalist bloğun çöküşü 
ile birlikte emperyalistler lehine tek 
kutupluluğa dönüşmüştür. 1980‘li 
yıllarda yeni bir dünya düzeni oluşturmak 
için harekete geçen emperyalist kapitalist 
sistem neo-liberal politikalarını son 
yıllarda çok hızlı bir biçimde dünyanın 
her yerinde hayata geçirmiştir. Dünyada 
Reagan/Thatcher dönemi olarak anılan 
bu sürecin bizdeki yansıması ise 24 
Ocak kararları ve 12 Eylül askeri faşizmi 
olarak karşımıza çıkmıştır. Bugün ise 
yeni güçlü kutupların oluştuğu, her 
sorunun yeni pazarlıklara konu olduğu, 
uluslararası boyut kazanabilecek bölgesel 
gerilimlerin yaşandığı, kapitalist dünya 
ekonomisinin yayılmacı karakterine 
uygun çelişki ve çatışmalı yeni bir 
dönem sürmektedir.

Dünyamıza, küresel çıkar politikalarının 
neden olduğu savaşlar,  işgaller, 
katliamlar, soykırımlar, daha yoğun 
sömürü, işsizlik, açlık, yoksulluk ve 
yolsuzluk düzeni damgasını vurmuştur. 

Başını ABD‘nin çektiği emperyalizm 
hiçbir ulusal kural, düzenleme ve 
sınırlama ile karşılaşmayacağı küresel 
bir sömürü ortamı yaratmak için 
dünyayı yeniden şekillendirmektedir. 
11 Eylül; emperyalistlerin, ekonomik 
yayılmacılığı askeri işgallerle daha da 
derinleştireceği yönündeki tercihlerini 
açığa çıkartmıştır.

Küresel sermaye serbest dolaşımla 
dünya ölçeğinde demokrasi lerin 
gelişeceğini ileri sürmektedir. Ancak 
dünya konjonktüründe emperyalist 
çıkarlar doğrultusunda ortaya çıkan 
işgallerin, savaşların ve yaratılan 
diktatörlüklerin bu savı çürüttüğünü 
açıkça görmekteyiz. Gelişmekte olan 
ülkelerin gerek ekonomik yapılarını 
gerekse siyasal yapılarını hegemonyası 
altına almaya çalışan küresel sermaye, 
sözcüleri IMF ve Dünya Bankası gibi 
kurumların aracılığı ile bu ülkelere 
kendi programlarını ve krizlerini aşmak 
için baskı ve sömürü politikalarını 
dayatmaktadır. 

2008 yılının son çeyreğinde dünyada 
başlayan ve derinlemesine süren dünya 
ekonomik krizi kapitalizmin kaçınılmaz 
bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Avrupa‘yı da kasıp kavuran, Yunanistan‘la 
gün yüzüne çıkan ekonomik kriz bize de 
yansımaktadır. Dünya kapitalizminin 
belirli aralıklarla yaşamış olduğu kriz, 
ülkemiz için kronikleşmiş ve yaşamımızın 
bir parçası olmuştur. Kriz tüm emekçi 
kesimleri işsizleştirip, yoksullaştırdığı 
gibi biz mühendis, mimar ve şehir 
plancılarını da işsizleştirmiş veya çalışan 
yoksullar haline getirmiştir. 

Kapital i zm,  tar ihinin en büyük 
bunalımlarından birisini yaşarken, 
şunu açıkça tespit etmek gerekiyor: 
“Krizler kapitalizme içkindir. Teknik bir 
sorun, arızi bir durum olarak sunulmaya 
çalışılsa da, bu kriz de, daha öncekiler 
gibi, kapitalizmin işleyiş yasalarından 
kaynaklanmaktadır.”

Teknolojik yenilikler, emek sömürüsünün 
arttırılması, esnek üretim modeline 
geçiş, savaş gibi yöntemler, kapitalizmin 
son otuz yıldır, ekonomiyi büyütmeye ve 
sermayenin karını maksimize etmeye 
dönük politikaları olarak hayata geçirildi. 
Bütün bu yolların tıkandığı noktada 
bugünkü yapısal krizle karşılaşıldı. 

Ekonomik alandaki kriz, kapitalizmin 
yarattığı her anlamdaki eşitsizlikleri ve 
adaletsizlikleri derinleştirmektedir. Bu 
kriz salt iktisadi değil sosyal ve siyasal 
anlamda da bir buhranın kapısını 
aralamakta, aynı zamanda yaşadığımız 
bu karanlık çağın değişebileceğine dair 
iyimserliğin ve umutların da kapısını 
daha güçlü bir biçimde aralamaktadır. 

Dünyadaki bu değişim, kuşkusuz 
Türkiye‘nin geleceğinde de belirleyici 
olacaktır. 12 Eylül sonrası emperyalizmin 
yeni sömürü politikalarına göre 
şekillenmiş, küresel kapitalist sistemle 
bütünlenmiş olan bugünkü ekonomik 
ve sosyal yapılanma; içinde barındırdığı 
sorunlarla birlikte yeni sorunlar 
yaşamaya başlayacaktır. 

AKP, ‘Kriz bizi teğet geçecek‘ dese 
de ardı ardına yapılan zamlar, işten 
çıkarmalar ve IMF ile yeni bir stand-by 
anlaşmasının gündeme gelmesi, sermaye 
çevrelerinin krizi aşma gayretlerinin 
yönünü de göstermektedir. 

Türkiye‘de egemen sınıflar ve onların 
taşeronu AKP Hükümeti, kapitalist 
küreselleşme ve neo-liberal politikalar 
ekseninde, her alanda özelleştirme, 
buna bağlı olarak örgütsüzleştirme, 
kuralsızlaştırma ve ticarileştirme ile dışa 
bağımlı yapıyı pekiştirmiştir. 

Bu noktada istihdam verileri büyük 
olumsuzluklar taşımaktadır. İşsizlik 
oranı, tarımdan koparılan milyonların 
da etkisiyle, gayri resmi rakamlara 
göre %20‘leri aşmıştır. Özellikle sanayi 
yatırımları çok sınırlı kaldığından yeni 
istihdam alanları açılamamaktadır. 

TMMOB 41. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 
(2010-2012)
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Verimlilik artışı senaryosu ile işgücü 
sömürüsü katmerleşmiştir. İşsizlik 
kronik bir sorun haline gelmiştir. 
Üyelerimiz de bu girdabın içinde mesleki, 
ekonomik, sosyal tatminsizlikler ile karşı 
karşıyadır.

2009‘da ekonominin yüzde 4,7 oranında 
küçüldüğü ülkemizde yeni büyüme 
oyunlarının sıcak para ve yüksek ithalat 
bağımlılığına bağlı olduğu gerçeğinin 
üzeri örtülmek istenmektedir. Gerçek 
göstergeler olan işsizlik ve çalışan 
kesimlerin yoksulluğu ise göz ardı 
edilmektedir. 

Diğer  yandan Gayr i  Saf i  Mi l l i 
Hasıla‘dan emekçilerin aldığı pay 
giderek düşmektedir. Emekçilerin 
2006 yılında GSMH‘dan aldığı pay 
yüzde 35 iken günümüzde yüzde 17‘lere 
kadar düşmüştür.  Düşük ücretlerin ve 
işsizliğin yarattığı yoksulluk ve açlık 
toplumda insan onurunu ayaklar altına 
alacak boyutlara ulaşmıştır. 

Üret imden,  sanayi leşmeden ve 
istihdamdan uzak bir büyüme, ancak 
dış kaynakların ülkemize daha fazla kâr 
elde etmek için gelmesi ile mümkün 
olabilir. Borsaya,  devlet kâğıtlarına ve 
hizmet sektörlerine gelen sıcak para ve 
doğrudan yabancı sermaye, gerçekte 
üretim ve ihracatın fason üretime 
dayalı olmasını koşullamakta ve dış borç 
yükünü arttırmaktadır. 

AKP iktidarı, Türkiye ekonomisinin 
krizden etkilenmediğini, büyümeye 
başladığını söylüyor. Gerçekler emekçi 
halktan gizleniyor ve başarısızlıklarını 
gizlemek için rakamlar cilalanıyor. 
Mali oligarşinin, Türkiye ekonomisini 
spekülatif rakam oyunları ile şişirdiği 
aşikardır. 

Ekonomiyi saran bu finansallaşma 
dünyada da korkunç boyutlardadır. 
Dayatılan serbestleşme, finansallaşma 
politikalarıyla birlikte reel sektörde 
kullanılan her 1 dolara karşılık dünya 
finans piyasalarında 25-30 dolarlık 
bir işlem hacmi gerçekleşmektedir. 
1970‘lerde günde yaklaşık 190 milyar 
dolar hacmi olan döviz piyasası 
işlemlerinin 2008-2009‘da 1,8 trilyon 

dolara ulaşmış olduğu, bu rakamın dünya 
ticaret hacminin 70 misline ulaştığı 
bilinen bir gerçektir. Kapitalizmin 
insanlığa dayattığı, finansal hareket 
şişkinliği ile oluşan bir balon ve halklara 
yönelik bağımlılık ve sömürü zinciridir.

Liberal uygulamaların bir parçası olan iş 
ve sağlık yasalarıyla çalışanların hakları 
budanmakta, halkımızın sağlığı piyasa 
koşullarının insafına terk edilmektedir. 
TEKEL örneğinde bütün çıplaklığıyla 
görülen 4/C v.b. uygulamalar sonucu 
özel sektörde de doruğa çıkmış olan 
güvencesiz istihdam biçimleri ile 
işsizlik ve çalışan yoksulların sayısı 
hızla artmaktadır. Egemen ekonomik 
politikaların belirleyicileri,  ülkemizi 
ucuz iş gücü deposu olarak görmekte, 
emekçilerin her türlü sağlıksız ve 
güvenliksiz koşullarda çalıştırılmasına 
yol açmaktadır. Bu koşullarda çalışılan 
iş yerlerinde pek çok iş cinayeti de 
meydana gelmektedir. 

Sermayenin sınırsız sömürüsü ülkemizi 
işçiler için bir cehenneme ve mezarlığa 
çeviriyor. Bursa‘da, Balıkesir‘de ve son 
olarak Zonguldak‘ta madenlerde işçiler 
katledilirken, ölüm yoksulların kaderi 
olarak sunuluyor. AKP iktidarı ise 
işsizliğe çözüm olarak esnek çalışmanın 
yaygınlaştırılmasını sunuyor. Tamamen 
güvencesiz hale getirilen çalışma hayatı, 
taşeronlaşma ve esnek çalışmayla 
dün Tuzla‘da işlenen cinayetler bugün 
madenlerde sürdürülmektedir. 

Özellikle 80‘li yılların başından itibaren 
uygulamaya konulan özelleştirme, 
taşeronlaşma, rödovans vb gibi yanlış 
uygulamalar; diğer alanlarda olduğu gibi 
kamu madenciliğini küçültmüş, kamu 
kurum ve kuruluşlarında uzun yıllar 
sonucu elde edilmiş olan madencilik 
bilgi ve deneyim birikimini dağıtmıştır. 
Yoğun birikim ve deneyime sahip olan 
kurum ve kuruluşlar yerine üretimin, 
teknik ve alt yapı olarak yetersiz, 
deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı 
kişi ve şirketlere bırakılması, buna ek 
olarak kamusal denetimin de yeterli 
ve etkin bir biçimde yapılamaması iş 
kazalarının cinayete dönmesine neden 
olmaktadır.

AKP Hükümeti‘nin enerji politikaları 
iflas etmiştir; 8 yıllık iktidarı boyunca 
Türkiye‘nin enerji bağımlılığında değişim 
olmadığı gibi nükleer santral macerasıyla 
Türkiye, güçler savaşında bir piyon 
konumuna sokulmaktadır. Hükümet 
imzaladığı nükleer anlaşmaların içeriğini 
kendi halkından gizleyecek kadar 
antidemokratik bir biçimde ülkemizi 
nükleer bir maceraya sürüklemektedir. 

Yıllardır izlenen yanlış enerji politikaları 
sonucunda ülkemiz enerji konusunda 
tamamen dışa bağımlı  b ir  hale 
getirilirken enerji ihtiyacını karşılamak 
adına plansız ve yanlış yer seçimleriyle 
hayata geçirilmeye çalışılan termik 
santral ve hidroelektrik santraller, 
kurulmak istenilen yörelerde yaşanacak 
ekolojik ve kültürel yıkımın habercisi 
haline gelmektedir. 

Dünyada eşi ve benzeri olmayan 
en az 12.000 yıllık tarihi olan antik 
Hasankeyf ‘in ekolojik, kültürel-tarihi 
zenginliği ve baraj gölü alanında 
kalacak 300 civarında höyük, 2.000 
civarında mağarayı korumak ve baraj 
yapımından dolayı zarar görecek resmi 
rakamlara göre 55.000‘den fazla insanın 
kültürel, sosyal ve ekonomik hakları 
dikkate alınmamaktadır. Geçmişte 
ve bugün ülkemizde kısa ömürlü 
barajlar için Zeugma‘da, Allianoi‘de 
yapılan kültür katliamlarının benzeri 
Hasankeyf‘te; çevre ve doğa katliamları 
da Munzur‘da, Fırtına Vadisi‘nde 
yapılmak istenmektedir. Unutmamak 
gerekir ki enerji üretiminde alternatifler 
geliştirilebilir, ancak tarihi-kültürel ve 
doğal değerlerimizin alternatifi yoktur.

Diğer yandan emperyalizm, AKP 
eliyle ülkemizin zaten sorunlu olan 
demokrasisini daha fazla vesayet altına 
almaktadır. Bu anlayışın siyasi, sosyal 
yaşamdaki tezahürlerine, emek-meslek 
örgütleri üzerinde kuşatma; üniversiteler, 
bilim kurumları ve yargı üzerindeki güç 
mücadelesi ile anayasa referandumu 
gibi konularda sık sık rastlanmaktadır. 
Ülkemizde ekonomik düzelme, refah, 
sosyal adalet, hakça paylaşım ve 
özgürlüklerin esas alındığı bir siyasal 
mücadele yerine statükocu, bürokratik 
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iktidar sahiplerinin çatışmacı, darbeci, 
vesayetçi siyaset tarzı ile uluslararası 
sermayeye eklemlenen muhafazakâr 
liberallerin, neo-osmanlı siyaset tarzı 
arasındaki mücadelesi şeklinde topluma 
dayatılmaktadır.

Önce “Kürt Açılımı” denen daha sonra 
sırasıyla “Demokratik Açılım”, “Milli 
Birlik ve Beraberlik Projesi” ve en son 
“Devlet Projesi” adını alarak gerçek 
kimliğini gösteren uygulamalar, ABD‘nin 
bölgesel emperyalist politikalarının 
AKP eliyle hayata geçirilmesidir. 
Demokratikleşme ile bir alakası olmayan 
bu sürecin antidemokratik sonuçları 
itibari ile bir yanılsamadan ibaret olduğu 
yaşanarak görülmüştür. 

G iderek  daha  bask ıc ı /o to r i t e r 
uygulamaları hayata geçiren, toplumsal 
alanı dinsel gericilikle kuşatan bir 
iktidardan demokrasiyi geliştirmesi 
elbette beklenemez. AKP Kürt sorununu 
da diğer sorunlar da olduğu gibi, kendi 
renginden bir ülke yaratma uğraşısı 
çerçevesinde ele almaktadır. 

AKP ‘n in  ge l i ş t i rd i ğ i  bö l gen in 
emperyalizmin çıkarları doğrultusunda 
düzenlenmesi ve ‘ılımlı İslamcılık‘ 
içerisinde ümmetçi temelde bir arada 
olma politikaları bugünkü karanlığın 
katmerlenmesi ve geleceğimizin 
teslim alınmasından başka bir anlama 
gelmeyecektir.  

AKP iktidarının açılım dediği şeyin 
boyun eğdirmekten başka bir şey olmadığı 
görülmüştür. Sulukule‘den sürülen 
Romanlarla “Roman Açılımı”, Alevisiz 
Alevi çalıştaylarıyla “Alevi açılımı”, 
Kürtsüz Kürt sorunu çözümlerinin 
ülkeyi getirdiği yer, baskılar, eşitsizlikler, 
tutuklamalardır. Barış ve kardeşliği 
savunanların silahlara ve ölümlere 
karşı yaşamı savunmak için daha fazla 
mücadele etmesi gerekmektedir. 

Türkiye‘nin en önemli sorunu olan 
Kürt sorunu bütün yakıcıl ığıyla 
gündemdeki yerini korumaktadır. Kürt 
sorununun bugüne kadar çözülememiş 
olması ülkemizde çok ciddi ve derin 
tahribatlar yaratmıştır. Ekonomisi zayıf 
olan Türkiye‘nin yüz milyarlarca dolar 

kaynağı çatışmalı sürece aktarılmıştır. 
Binlerce köy boşaltılmış, milyonlarca 
insan yerinden-yurdundan ve dolayısıyla 
üretimden koparılarak şehirlerin 
varoşlarında açlık ve sefaletle karşı 
karşıya bırakılmıştır. Bunun yanında, 
kırk binden fazla insanımızın yaşamına 
mal olan bu çözümsüzlük sürecinde, 
gençlerimizin yaşamlarını yitirmeye 
devam ediyor olması,  hepimizin 
yüreklerinde derin yaralar açmaktadır. 

Kürt sorunundan kaynaklı çatışmalar 
ülkemizin ekonomik kaynaklarını 
tükettiği gibi, halklar arasında kardeşlik 
duygularını da zedelemektedir. Çatışma 
ortamının yarattığı gerilimle toplum 
kamplaşmaya itilmekte, çatışmada 
ö len le r in  cenaze le r i  gö s te r i ye 
dönüştürülerek, ölümler üzerinden 
siyaset yapılmaktadır. AKP siyasi 
iktidarının demokratik açılım paketi, 
bölgede 30 yıla yakın yaşanan silahlı 
çatışmaları ve şiddeti bitiremediği gibi 
Kürt sorununu çözebilecek bir yaklaşıma 
da sahip değildir. Bölgede siyasal, 
kültürel, toplumsal ve ekonomik haklar 
sağlanmadan, sanayileşme, yatırım ve 
istihdam yaratılmadan çözümün gelmesi 
zor görünmektedir. Sağduyunun ve 
barışın egemen olması için gayretlerin 
sürdürülmesi gerekmektedir. 

14 Nisan 2009 tarihinde başlayan ve 
24 Aralık 2009 tarihinde gerçekleşen 
t u t u k l a m a l a r l a  d e v a m  e d e n 
operasyonlarda, halkın demokratik 
iradesiyle, çok yüksek oranlarda oy alarak 
seçilmiş belediye başkanları, siyasetçiler, 
demokratik kitle örgütü temsilcileri 
kelepçelenmiş, kelepçeli görüntüleri 
basınla paylaşı lmış ve akabinde 
tutuklanmışlardır.  Operasyonlar 
kapsamında tutuklananların arasında, 
ç e ş i t l i  d ö n e m l e r d e  T M M O B 
içerisinde görev almış olan 9 üyemiz 
bulunmaktadır. Tutuklananlar, aradan 
geçen 1 yılı aşkın süre içinde yargı 
karşısına çıkarılmamıştır. Sorunun siyasi 
çözümünün tartışıldığı bir ortamda, 
1500 siyasetçinin tutuklanması ise askeri 
çözüm arayışının son bulmadığının en 
açık göstergesidir.

Ülkemiz, yukarıdan aşağıya bürokratik 

dönüşümler, aşağıdan yukarıya cemaat-
tarikat ağlarıyla kuşatılmaktadır. Siyasi 
iktidar, her geçen gün anti demokratik 
öğeleri biraz daha kökleştirmektedir. 
Bu kapsamda son yıllarda siyasal 
gündemlerin önemli bir başlığı , 
yapılmak istenen anayasa değişiklikleri 
olmuştur. Süreç içerisinde anayasada 
birçok değişiklik yapılmıştır. Ancak bu 
değişiklikler de 12 Eylül hukukunun 
ve karanlılığının ülkemiz üzerinden 
kalkmasına olanak sağlamamıştır. 
Yapılacak değişiklikler de 12 Eylül 
Anayasasının gerici faşist niteliğini 
değiştirmeyecektir.

Anayasa değişiklikleri AKP iktidarının 
mutlaklaştırılması ve kamu varlıkları 
ve ülke kaynaklarının pazarlanması ve 
satışının önündeki hukuki engellerin 
kaldırılmasını amaçlamaktadır. Öncelikli 
olarak biz, “12 Eylül Anayasasına 
hayır” derken, tuzağa düşmeksizin 
“Siyasal iktidarın çıkar ve hedefleri 
doğrultusunda hazırlanan anayasa 
değişikliklerine de hayır” diyoruz. 

Ülkemizde darbe-demokrasi ikilemi 
yaratılarak neo-liberal değişim sürecinin 
üstü örtülmektedir. Sistemin yeni 
düzene uyum sağlayamayan eski 
kalıntılarının tasfiye operasyonu, derin 
devlete, darbecilere karşı demokrasi 
zaferi gibi gösterilmektedir. Oysa 
darbecilikle mücadele 12 Eylül sistemi 
ile mücadeledir. Gericileşme, neo-liberal 
politikalar, küresel kapitalizmin güç 
merkezlerinin güdümünde bir Türkiye, 
12 Eylül düzeninin bir sonucudur. Bu 
düzenle hesaplaşmadan darbecilikle, 
darbecilerle hesaplaşılamaz.

12 Eylül Anayasasına da, onun bir 
devamı olan AKP anayasasına da 
“hayır” diyoruz. Eşitlikçi, özgürlükçü 
bir anayasa ancak demokratik katılımın 
bütün kanalları açılarak yapılabilir. 
Demokratik katılım olanaklarının 
önünü açmak üzere başta yüzde onluk 
seçim barajı, siyasi partiler ve seçim 
yasaları olmak üzere toplumun siyaset 
yapma olanaklarını engelleyen tüm 
yasaların değiştirilmesi için bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da 
mücadele edeceğiz.  
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Yine meslek alanlarımızı yakından 
ilgilendiren “Yabancıların Çalışma 
İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun”, “Demokles‘in kılıcı” 
g ib i  baş ımızda  sa l lanmakta  ve 
serbestleştirmeler eşliğinde meslek 
alanlarımız daraltılmak istenmektedir. 
Bu yasa ile Türk Mühendis ve Mimar 
Odalar ı  Bir l iğ i  Kanunu‘nun 34 
ve 35. maddeleri ile Mühendislik 
ve Mimarlık Hakkında Kanun‘un 
1. ve 7. maddelerinin uygulanması 
engellenerek, yabancı mühendislerden 
istenmesi zorunlu olan denklik belgesi 
kaldırılmak; yabancı mühendis ve 
mimar istihdamında Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı ile TMMOB‘nin görüş 
bildirmesi uygulamasına son verilmek 
istenmektedir. AB, “hizmetlerin serbest 
dolaşımı” kapsamında ülkemiz mühendis 
ve mimarlarına kendi ülkelerinde bu 
olanakları sunmaz iken, bu tasarının 
yasalaşması halinde, AB vatandaşı 
mühendis ve mimarlar,  ülkemiz 
mühendis ve mimarlarından daha üstün 
bir konuma getirilecektir. 

AKP iktidarı, ilgisiz bir yasada yaptığı 
değişiklikle kamuoyunu atlatmıştır. 
“Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında  Kanunda  Değ i ş ik l ik 
Yapılmasına Dair Kanun”a eklenen 
bir madde ile Yabancıların Çalışma 
İzinleri Hakkında Kanun‘un 12. 
maddesi sessizce değiştirilmiş, TBMM 
gündeminde bekleyen “Yabancıların 
Çalışma İzinleri Hakkında Kanun”un 
bazı hükümleri, gizlice Meclis‘ten 
geçirilmiştir. Böylece yabancı mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının akademik ve 
mesleki yeterliliklerini kanıtlamalarına 
gerek kalmadan ülkemizde çalışmaları 
sağlanmıştır.

AKP‘nin toplumsal yaşamı kuşatma 
projesinin bir parçası olarak, meslek 
örgütleri üzerinde baskısı devam 
etmektedir.  Cumhurbaşkanının, 
seçilmesinin hemen ardından Devlet 
Denetleme Kurulu‘na yaptığı ilk 
görevlendirmenin meslek örgütlerinin 
incelenmesi olması bu baskının önemli 
bir göstergesidir. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 
Kurulu (DDK) tarafından hazırlanan 
rapor, özü itibarı ile “siyasal iktidara 
bağlı meslek örgütleri yaratılması”nı 
hedeflemektedir. AKP iktidarı eliyle 
kamuda yürütülen siyasal kadrolaşma 
ve yandaş sermaye yaratma çabasının 
yanı sıra meslek örgütlerini ele geçirme 
sürecinde yeni bir aşamaya geçilmiştir. 
Ne yazık ki tarafsız bir konumda olması 
gereken Cumhurbaşkanlığı makamı da 
DDK aracılığıyla AKP siyasetinin bir 
parçası haline gelmiştir. 

TMMOB üyeleri, kurumsal kimliğimize 
yönelik her türden baskıya karşı duracak, 
Türkiye‘nin demokrasi mücadelesi 
içerisinde emek ve meslek örgütleri ile 
birlikte yürümeye devam edecektir. 

Bu değerlendirmemiz sonucunda herkes 
bilmelidir ki; 

TMMOB, emperyalizme karşı başka 
bir dünya kurma mücadelesinin içinde 
olduğunu vurgulamaya kararlıdır. 

TMMOB, ülkemizin emekten ve 
halktan yana güçlerinin kararlılığını, 
mücadele azmini, birlik ve dayanışma 
bayrağını yükseltme iradesinin önemini 
bir kez daha dile getirmektedir.

2 . T E M E L  İ L K E L E R İ M İ Z  v e 
ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ

TMMOB ve bağlı Odaları; 

Mesleki demokratik kitle örgütüdür. 
Demokrat ve yurtsever karakterdedir. 
Emekten ve halktan yanadır. Anti-
emperyalisttir, Yeni Dünya Düzeni 
teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin 
karşısındadır. Siyasetin dar anlamını 
aşar, yaşamın her olayını siyasetle 
ilişkili görür. Barıştan yanadır. İnsan 
hakları ihlallerine karşıdır, insanlık 
onurunun korunmasından yanadır. 
Örgütsel bağımsızlığını her koşulda 
korur, gücünü sadece üyesinden ve 
bilimsel çalışmalardan alır. Meslek ve 
meslektaş sorunlarının, ülkenin ve 
halkın sorunlarından ayrılamayacağını 
kabul eder. Politikanın oluşturulmasında 
ve uygulanmasında demokratik 
merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar 
alma süreçlerinde demokratik ve 

katılımcıdır. Bağlı Odaları ile birlikte 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve 
halkın çıkarlarını korur. Sanayileşme 
ve demokratikleşme alanlarında 
durum tespitleri yapar, politikalar 
ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin 
demokratikleşmesi için çaba sarf 
eder. Kamuoyu oluşturmaya yönelik 
çalışmalar içinde tartışmasız yer alır. 
Demokratik Kitle Örgütleri ve sivil 
toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik 
işbirliği içerisindedir.

TMMOB ve bağlı Odaları; 

Toplumdan soyutlanmış seçkin mühendis 
ve mimarların örgütü değil, aksine 
toplumun içinde yer alan, onun bir 
parçası olarak toplumla etkileşim içinde 
bulunan, Temsili demokrasi alanının 
daraltılması ve biçimsel uygulamalar 
yerine, birlikte düşünme, birlikte üretme 
ve birlikte yönetme mekanizmalarını 
güçlendirici çabalara yönelen, Rant 
gruplarının otoriter, sınanamayan, hesap 
vermeyen yönetimlerin aksine, örgüt 
içi demokrasisi güçlendirilmiş, seçim 
dışında da katılım mekanizmalarını 
yaşama geçiren, Profesyonellerin ve 
uzmanların örgütü anlayışını reddeden; 
aksine kitle örgütü niteliği ile organlarına 
dayalı çalışmayı yürüten, Siyaset dışı 
kalma anlayışlarının tam tersine; her 
koşulda ve her zaman siyaset yapan, 
siyasetin dar tanımını aşan anlayışları 
yapıya egemen kılan, Üye ile ilişkilerini, 
devlet ve egemen kesimlerle olan 
ilişkilerinin önüne koyan, resmi otorite 
ile her türlü diyaloga ve işbirliğine açık 
ama işbirlikçi yaklaşımların dışında 
kalan, Örgüt işlevinin deforme edilmesi 
anlamındaki hizmet üretimini reddeden, 
aksine üyelerinin hizmetlerinin niteliğini 
yükseltecek düzenlemeler yapan, norm 
ve standartları oluşturan ve bunların 
gelişimine hizmet edecek şekilde 
denetleyen, Egemen kesim ve egemen 
kesim söylemleri ile ters düşmeme 
anlayışlarını reddeden; aksine, üyesinin 
söz ve kararlarda yetki sahibi olmasını 
sağlayan, Kamu hiyerarşisi içinde 
yer edinme ve örgüt etkinliklerini 
buna bağlama anlayışlarının yerine, 
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örgütün kamuoyu önünde saygın 
yerini  korumayı ve gel işt irmeyi 
hedefleyen, örgüt etkinliklerini kendi 
iç dinamikleri ve kendi kararları ile 
belirleyen, Meslek örgütü kavramını, 
demokratik kitle örgütü özelliğinin 
önüne çıkartarak, meslekçi eğilimleri 
güçlendiren anlayışların aksine, mesleki-
demokratik kitle örgütü anlayışlarını 
yaşama geçiren, Her türlü yapılanma 
ve örgütlerle olan ilişkisinde, anlamsız 
hiyerarşik eşitlik anlayışları yerine, 
ilişkilerinde bu yapıların toplum içindeki 
işlevselliklerini ölçü olarak alan, 
Hiçbir üyesinin sorununu dışlamayan, 
ancak üyesinin büyük çoğunluğunu 
oluşturan ücretli çalışan mühendis ve 
mimarların konumları gereği, ücretli 
çalışan kesimlerle ve onların örgütleri ile 
ilişkilerini güçlü hale getiren, Örgütün 
uluslararası ilişkilerini güçlendiren, 
Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, 
anlayan ve ona göre politikalar üreterek 
yaşama geçiren, bir çalışma anlayışı 
içerisindedir. 

3. MÜCADELE ALANLARIMIZ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği 41. dönemde özellikle aşağıdaki 
konuları yüksek sesle söyleyecektir: 

DDK raporu başta olmak üzere, 
TMMOB örgütlülüğüne siyasi iktidar 
eliyle yapılan tüm saldırılara son 
verilmelidir. 

Mes l ek  a l an la r ım ı z ı  y ak ından 
ilgilendiren “Yabancı Mühendislerin 
Çalışma Yasası” başta olmak üzere 
diğer mesleki düzenlemeler adı altında 
TMMOB‘nin işlevsizleştirilmesi ve 
yetkilerine karşı yapılacak her türlü 
saldırılar sonlandırılmalıdır.

Ülkemizin tüm varlıklarının özel 
sermaye istismarından kurtarılarak 
özel leşt irmeler in durdurulması , 
özelleştirilen halka ait varlıkların 
k a m u l a ş t ı r ı l m a s ı  v e  k a m u 
kuruluşlarının yeniden güçlendirilmesi 
gerekmektedir.

Toplumsal gönencimizin arttırılmasına 
yönelik ulusal, bölgesel ve kentsel 
düzeyde planlı ve kamusal bir ekonomi 

politikası doğrultusunda, kamusal 
kaynaklara dayalı ve planlı modeli esas 
alan istihdam odaklı sanayileşme ve 
kalkınma politikaları gecikmeksizin 
uygulanmalıdır.

Dünya Bankası, IMF, AB ve benzeri 
kuruluş lar ın  dayatt ık lar ı ,  yer l i 
işbirlikçilerin uyguladıkları “yapısal 
uyum ve istikrar programları”nı 
reddederek, emeğin iradesini egemen 
kılan ekonomik ve toplumsal politikalar 
üretilmelidir.

Ülkemize dayatılan dışa bağımlı enerji 
politikaları terk edilmelidir. Yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarına 
öncelik veren bir enerji politikası 
gözetilmelidir.

Standart  d ı ş ı  ve  ener j i  yoğun 
teknoloji lerin ithal edilmesinin 
önlenmesi, mevcut tesislerde enerji 
ver iml i l iğ ini  art ı racak ,  çevreyi 
koruyacak, çevre dostu teknolojiler 
uygulanmalıdır.

Nükleer enerji santralleri ile Türkiye‘nin 
dışa bağımlılığı arttırılmaktadır. 
Kurulum, işletim ve söküm maliyetleri, 
çevresel etkileri, atık sorunları ile 
gelişmiş ülkelerin terk ettiği nükleer 
santral macerasına son verilmelidir.

Yabancılara imtiyaz tanıyan maden 
aramalarından vazgeçilmesi ve ulusal 
kaynaklara dayalı, maden arama, işletme 
ve enerji politikası izlenmelidir.

M a d e n l e r i m i z i n ,  j e o t e r m a l 
kaynaklarımızın, kıyı ve ormanlarımızın 
yerli ve yabancı sermaye tarafından 
yağmalanması durdurulmalıdır. 

Üniversitelerde özerk ve katılımcı 
bir eğitim ortamı sağlanması için 12 
Eylül düzeninin bir ürünü olan YÖK 
kaldırılmalıdır.

Eğitimde, öğrencileri müşteri olarak 
gören girişimler ve eğitim hizmetlerini 
bütünüyle bir pazar haline getirme 
çabaları sonlandırılarak; ilköğretimden 
üniversiteye parasız, eşit, bilimsel, 
demokratik ve fırsat eşitliğine dayalı 
anadilde eğitim yaşama geçirilmelidir.

Mühend i s l i k ,  m imar l ı k ,  ş eh i r 

planlamacılığı eğitim ve öğretim 
programları çağdaş teknolojiye ve bilim 
politikalarına uygun olarak emekten ve 
halktan yana yeniden düzenlenmelidir.

Üniversite çevrelerinde üniversite 
olanakları kullanılarak oluşturulan 
teknoloji bölgelerinde öğrencilerin 
ucuz işgücü olarak kullanılmasına karşı 
durulacaktır.

Barınma, sağlık ve eğitimin temel insan 
hakları olduğunu esas alınarak, her türlü 
özelleştirmeye son verilmelidir. 

12 Eylül Anayasası ile gasp edilen 
grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma 
hakkı bütün çalışanlara yeniden 
tanınmalıdır.

Kapitalizmin emeği baskı altına alan 
stratejilerine karşı, istihdam bir hak 
olarak tanınmalı, istihdam arttırılmalı 
ve çalışma koşulları iyileştirilmelidir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri 
kamusal bir hizmet olarak algılanmalı, 
bu alanda çalışma koşulları arasındaki 
nedensel ilişkileri araştıracak ve 
bilimsel araştırma yapacak kurumlar 
oluşturulmalıdır. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinde 
ilgili meslek örgütleri yetkilendirilmelidir. 
M e s l e k  h a s t a l ı k l a r ı n a  i l i ş k i n 
çalışmalar geliştiri lmeli ,  meslek 
hastalıkları  hastaneleri  iş levine 
uygun olarak yapılandırılmalı ve 
yaygınlaştırılmalıdır. 

Başta düşünce ve örgütlenme özgürlüğü 
olmak üzere tüm demokratik hak ve 
özgürlükler sağlanmalı, demokrasinin 
önündeki engeller kaldırılmalıdır.

12 Eylül Faşist Cuntasının hazırladığı 
mevcut Anayasa ve AKP tarafından 
hazırlanan yeni Anayasa Taslağı yerine, 
tüm toplumsal ve siyasi oluşumların 
katılımının sağlandığı, tüm kimliklerinin 
güvence altına alındığı özgürlükçü, 
demokratik, eşitlikçi bir anayasa 
yapılmasının önündeki engeller 
kaldırılmalıdır. 

Saldırı ve katliamların ardındaki gerici-
faşist çete tipi örgütlenmeler her türlü 
bağlantıları ile ortaya çıkarılmalı ve 
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sorumluları adalete hesap vermelidir.

Kamu İhale  Yasas ı ‘nda yapı lan 
değişikliklerle ihalelerde kamu denetimi 
azaltılarak yaratılmak istenen rant ve 
talana karşı çıkılmalıdır.

Ulaşım politikasında tek çözüm olarak 
sunulan karayolları yatırımları yerine 
şehir içi ve şehirlerarası raylı sistem 
yatırımlarına ağırlık verilmelidir.

Bir deprem ülkesi olan ülkemizde 
deprem gerçeği siyasi iktidarlarca 
u m u r s a n m a m a k t a  v e  k a b u l 
edilmemektedir. Deprem gerçeğini 
sürekli gündemde tutmaya yönelik 
çalışmalar etkin olarak yapılmalı, 
konunun bütün aktörlerinin katıldığı 
Ulusal Deprem Konseyi yeniden 
kurulmalıdır. 

Siyasi iktidarın TOKİ öncülüğünde 
halka konut yapma adı altında sunduğu 
projeler, zamanla rant sağlamaya 
dönüşmüştür. TOKİ, uygulamaları ve 
harcamaları çerçevesinde denetime 
açılmalı; örgütlenmesi ve uygulama 
politikaları, halkın barınma ihtiyaçları 
çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir. 

Kentsel dönüşüm adı altında kentlerin 
hoyratça yıpratılması ile yeni gelişme 
alanları açmak yerine, öncelikle 
yerel değerleri içeren mevcut yaşam 
alanlarının halkın karar süreçlerine 
katılımı ile sağlıklı ve yaşanır duruma 
getirilmesi sağlanmalıdır.

Kentsel mekânlar, toplumsal yarar 
ve kullanım değeri ilkesi etrafında 
üretilmeli, paylaşılmalıdır. Doğal-
kültürel varlıkların koruma-kullanma 
dengesi içerisinde yaşatılmasının yolları 
bulunmalıdır.

Tarım arazilerinin yok olmasına, 
kirlenmesine, GDO‘lu gıdaların ülkemize 
sokulmasına, çiftçimizi üretimden, 
tarlasından koparan işsiz, yoksul bırakan 
politikalara son verilmelidir.

Tarım ve hayvancıl ıkla uğraşan 
üreticiler desteklenmeli, et ithaline de 
olanak sağlayan dışa bağımlılık sona 
erdirilmelidir.

GAP Projesi kapsamındaki sulama 

projeleri IMF ve Dünya Bankası 
daya tma la r ına  ka r ş ı  ç ı k ı l a r ak 
hızla bitirilmelidir. Bölge halkının 
yararına gerçek bir toprak reformuna 
gidilmelidir.

Ülke ormanlarının 2/B, özel ağaçlandırma 
vb. adı altında rant sağlanarak talan 
edilmesine son verilmelidir.

Dünya Bankası‘nın baskıları ile suyun 
ticarileştirilmesine karşı çıkılmalı, 
özellikle temiz suya erişimin en temel 
insan haklarından biri olduğu kabul 
edilmelidir. Su ve suya bağlı hizmetlerde 
çevre ve insan esas alınarak suyun 
mülkiyeti ve hizmetlerinin kamuda 
kalması sağlanmalıdır.

Ülkemizin ırkçı şoven yaklaşımlar 
temelinde kamplaştırılmasına karşı 
çıkmak, Kürt sorununu çözmek için; bir 
arada kardeşçe yaşamı, barış, demokrasi 
ve halkların kardeşliğini savunmak ve 
demokratik yaklaşımları egemen kılmak 
için mücadele edilecektir.

Ülkemizin çok kültürlü ve çok kimlikli 
yapısı dikkate alınmalı; kimliklerin ve 
kültürlerin reddedilmediği; tüm dillerin, 
kültürlerin, inançların ve renklerin 
kendilerini özgürce ifade ettiği bir 
toplumsal düzen oluşturulmalıdır. 

Taş attığı gerekçesiyle yargılanan ve 
cezaevinde tutulan TMK mağduru 
çocuklar serbest bırakılmalıdır. 

Halkın gündelik yaşamda kullandığı 
tüm dillerin önündeki baskılara son 
verilmelidir

Emperya l i zm in  s ava ş  ve  i ş ga l 
politikalarına alet olunmamalıdır. ABD, 
İncirlik başta olmak üzere savaşa lojistik 
destek olan üsleri, limanları ve nükleer 
başlıkları ile ülkemizi ve bölgemizi 
derhal terk etmelidir. 

E ş i t l i k ç i  b i r  t o p l u m  y a r a t m a 
mücadelemizde, özgürlüklerimizi 
savunmak için, gündelik hayatın her 
alanını kuşatmaya çalışan tarikat 
ve cemaatler eliyle yürütülen gerici 
ablukaya karşı mücadele edilecektir. 

Kendi örgütlü özgücümüze dayanarak, 
bütün emek ve demokrasi güçlerinin 

b ir l ikte  mücadeles i  i le  küresel 
kapitalizmin ve onun temsilcisi AKP‘nin 
saldırılarına karşı durulacaktır.

Kadına yönelik şiddeti ve toplumsal 
hayatın her noktasında cinsiyet 
ayrımcılığı önlenmeli, politik, ekonomik 
ve kültürel alanda pozitif ayrımcılık 
desteklenmelidir. Tüm emekçi kadınların 
mücadelelerinin yanında olmak, ortak 
mücadele etmekle birlikte, TMMOB 
örgütlülüğü içinde kadın örgütlenmesi 
geliştirilmelidir.

TMMOB bundan önce olduğu gibi, 
gücünü örgütünden alarak; birlikte 
karar alma, birlikte üretme, birlikte 
yönetme ilkesini yaşama geçirerek, 
önümüzdeki dönem zorlaşan koşullarda; 
emperyalizme ve gerici faşist saldırılara 
karşı mücadeleyi, sorunlarını halkın 
sorunlarından farkl ı  görmeden, 
saldırılara karşı bütün birimleriyle 
birlikte halkımızın yanında el ele 
mücadelesini sürdürecektir.

Odaları ve üyeleriyle birlikte ülkemizdeki 
ve dünyadaki emek güçleriyle dayanışma 
içinde, bağımsızlıkçı, eşitlikçi ve 
özgürlükçü bir Türkiye ve Dünya 
için çalışmalarını ve mücadelesini 
sürdürecektir.

Kapita l i zmin ve emperyal i zmin 
askeri, ekonomik, politik ve kültürel 
tüm örgütlerinden bağımsız, “Bir 
Başka Dünya, Bir Başka Türkiye 
Mümkün”dür. 

4. ÇALIŞMA ALANLARIMIZ:

TMMOB‘nin 41. Çalışma Dönemi, 
emperyalizmin ve onun işbirlikçilerinin 
uygulamalarıyla, Türkiye‘yi yeniden 
yap ı l and ı rmak  amac ıy la  s i ya s i 
iktidarlarca hazırlattırılan ve reform 
olarak sunulan IMF, Dünya Bankası, 
DTÖ ve AB isteklerini yansıtan yasal 
ve kurumsal düzenlemelerin yapıldığı 
bir tarihsel süreçte yaşanacaktır. Genel 
anlamda “Kapitalist Küreselleşme” 
olarak tanımlanan bu süreç; içinde 
yaşadığımız döneme damgasını vuran 
kapitalizmin çok uluslu şirketler 
aracılığıyla dünya boyutunda kurduğu 
ekonomik egemenliğin son aşamasıdır. 
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Küreselleşme aynı zamanda, tekellerin 
aşırı kâra dayanan birikimi için savaş, 
gerginlik, çevre sorunları, dünya kaynak 
ve değerlerinin yağmalanması demektir. 
Uluslararası sermaye, sendikasızlaştırma, 
uluslararası tahkim yoluyla, IMF, Dünya 
Bankası ve DTÖ baskısıyla özelleştirme 
ve rant ekonomisini egemen kılma 
uygulamalarıyla gelişmekte olan 
ülkelerin geleceklerini karartmaktadır. 
Bu ülkenin mühendisleri, mimarları 
ve şehir plancıları ve onların örgütü 
TMMOB, küreselleşmeye ve onun 
yansımalarına, özelleştirmelere ve rant 
ekonomisine karşı çıkışını bu dönemde 
de sürdürecektir. 

Ülkemizde uygulanan ekonomik 
programın temel felsefesini, dünyada 
yaşanan gelişmelerden bağımsız olarak 
değerlendirmek olanaklı değildir. 
Türkiye, 1980‘li yıllardan itibaren 
uluslararası sermayenin istemlerine 
uygun olarak enerjiden haberleşmeye, 
eğitimden sağlığa, tarımdan sosyal 
güvenliğe kadar hemen tüm alanlarda 
yapısal bir değişim programına tabi 
tutulmaktadır. Ülkemizde de giderek 
artan bir ivmeyle sanayi yatırımı 
azalmakta, çiftçi tarladan uzaklaşmakta, 
işsizlik oranı büyümekte, çıkan krizlerin 
sık ve dayanılmaz boyutları yoksullaşma 
sürecini kronik hale getirmektedir. Bu 
çerçevede istihdam daralmakta, işsizlik 
artmakta ve ücretler gerilemektedir. 
Bu durumdan mühendisler de büyük 
çapta olumsuz olarak etkilenmektedir. 
Siyasal iktidarların biat eden tutumları 
nedeniyle ülkemiz, emperyalizmin 
küresel ölçekte yürüttüğü yeniden 
yapılanma süreçlerine en hevesli uyum 
gösteren ülkelerden biri konumuna 
sürüklenmektedir. Dünya Ticaret 
Örgütü, Dünya Bankası ve IMF gibi 
örgütlerin direktifi ve denetimi altında 
uygulanan yapısal uyum politikaları 
ve ekonomik programlar ile ülkemiz 
kaynaklar ı  ta lan ed i lmekte  ve 
sömürgeleştirilmektedir. Hizmet Ticareti 
Genel Antlaşması (GATS) ile genel 
olarak bütün kamusal hizmet alanları 
piyasalaştırılarak, hükümetlerin verdiği 
sınırsız taahhütlerle ülkemiz yabancı 
sermayenin istilasına açılmakta; özel 

olarak  GATS Antlaşmasında “Uzmanlık 
Gerektiren Hizmetler” kapsamında 
değerlendirilen mühendislik mimarlık 
hizmetlerinin de bugün dünya pazarının 
yüzde 72‘sini elinde bulunduran 4 büyük 
emperyalist ülkenin kontrolüne geçmesi 
süreci yaşanmaktadır. Bu nedenle ve 
yaşanmakta olan bu süreç nedeniyle, 
mühendislerin, mimarların ve şehir 
plancılarının; yaşamımızı ve geleceğimizi 
planlama süreçlerinden koparılışına karşı 
mücadelesi önümüzdeki dönemin de 
değişmez gündem maddelerinden birisi 
olacaktır. 

İçinde yaşadığımız dönemde emperyalist 
sistemle eklemlenme doğrultusunda 
dayatılan Petrol, Doğalgaz, Enerji 
Piyasaları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
ve Serbest Bölgeler, Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Yasası, İhale, Maden, Kamu 
Yönetimi ve Yerel Yönetimler ile Personel 
Rejimi Yasası gibi birçok yeni yasa 
çıkarılıyor. Sermaye dolaşımının ve hizmet 
sektörleri ticaretinin serbestleştirilmesi, 
bunların önündeki engellerin kaldırılması, 
ulusal sınırların yok edilmesi, kamu 
yönetimi ve denetiminin daraltılması, 
toplumsal refleksin yok edilmesi, doğal 
zenginliklerimizle ilgili yetkilerin yerel 
yönetimlere devredilmesi, özelleştirme 
ve serbest piyasa yöntemleri  i le 
elden çıkarılması, devletin planlama, 
yönlendirme ve denetleme işlevlerinden 
ve sosyal devletten uzaklaştırılmasını 
hedefleyen bu yasalar, mühendislik, 
mimarlık uygulamalarını da birçok 
alanda doğrudan ve olumsuz etkileyecek 
hükümler içermektedir. Bundan dolayı 
TMMOB, bundan önce olduğu gibi, 
bundan böyle de; IMF ve sermaye 
çevrelerinin değil halkın çıkarı için yasa 
çıkarılması talebini sahiplenecek ve 
yükseltecektir.

Bu dönem gerek meslektaşlarımız 
açısından gerekse halkımız açısından 
yoksulluğun arttığı, işsizliğin arttığı bir 
dönem olacaktır. Bu sözden hareketle 
TMMOB, “Kurtuluş yok tek başına, 
ya hep beraber ya hiç birimiz” diyerek 
emek ve demokrasi güçleri ile birlikte 
mücadelesini bu dönemde de sürdürmeye 
devam edecektir.

Bu dönemde de, TMMOB, geçmişte 
olduğu gibi taraf olacaktır. TMMOB, 
bu toplumu kim çatışma ortamına 
sürüklüyorsa; kim şiddet ve baskı 
politikalarında ısrar ediyorsa; kim çok 
kimlikli, çok kültürlü bir toplumsal 
modeli dışlayarak, barışın kalıcı hale 
getirilmesinden kaçınıyorsa; kim iç ve 
dış politikada gerilim yaratmaktan medet 
umuyorsa; kim demokratikleşmeyi 
AB ile pazarlık sınırında tutup, hak 
arama mücadelesini anti-demokratik 
yöntemlerle engell iyorsa onlara 
karşı taraf olacaktır. TMMOB, kim 
karşısındakinin kimliğine, kültürüne, 
inancına saygı gösteriyorsa; kim “Kürt 
Sorunu” dâhil, ülkenin sorunlarına 
özgürlük ve demokrasi zemininde çözüm 
arıyorsa onlardan yana taraf olacaktır.

TMMOB, mühendislerin, mimarların, 
şehir plancılarının sorunlarının halkın 
sorunlarından ayrı tutulmayacağı, 
sorunlar ının çözümünün büyük 
ölçüde emekçi sınıfların sorunlarının 
çözümünde yattığı gerçeğini ifade 
eder. Bu ifade gereği, TMMOB, 
kendi meslek alanları ile ilgili olarak 
ülkemizdeki siyasal sistemi tüm yönleri 
ile sergilemeye çalışır ve emekten ve 
demokrasiden yana olanlarla ortak 
mücadele eder. TMMOB, demokrasiyi, 
halkın kendi siyasal, ekonomik, sosyal 
ve kültürel sistemlerini belirlemek 
için, iradesinin özgürce ifadesine; 
kendi yaşamlarının tüm yönlerine 
tam katılımına dayandığı temelinde, 
insana saygı ve hukukun üstünlüğü 
olarak tanımlayan uluslararası belgeler 
kapsamında ve sorunun sınıflar arası 
ilişkiler temelinde ele alınması gerekliliği 
çerçevesinde değerlendirmektedir. 
Demokrasi; barış, düşünce ve ifade 
özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü gibi 
temel ve güncel kavramlar ile birlikte, 
yaratılan değerlerin bölüşülmesiyle ve 
bölüşümü belirleyen siyasal yapıyla 
iç içe bir kavramdır. Sosyal devletin 
yok edilmesi, sermayenin koşulsuz 
egemenliğinin hayata geçirilmeye 
çalışılması, demokrasinin sınırlarını 
daraltmaktadır. Demokrasi bağımsızlıkla 
ve insan haklarıyla bir bütündür. 
TMMOB bu dönemde de bağımsızlık, 
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demokrasi, barış ve insan hakları 
talepleri doğrultusunda çalışmalarını 
etkin bir şekilde sürdürecektir. Bu 
çalışmaların da gücünü sadece bağlı 
Odalarından ve Odalarının örgütlü 
üyesinden alacaktır. TMMOB bu 
yöndeki çalışmaların emek ve demokrasi 
güçleri ile birlikte yürütüleceğinin 
bilincindedir. 

G e r ç e k l e ş t i r d i ğ i  D e m o k r a s i 
Kurultayında, Mühendislik Mimarlık 
Kurultayı‘nda örgütlülüğünün geldiği 
noktayı tanımlayan, Genel Kurul 
sonuç bildirilerinde dünyaya ve ülkeye 
bakışlarını kamuoyuna ileten TMMOB, 
güç görevler güçlü örgütlenmeler 
ile yerine getirilir sözünü önemser. 
Bu düşünce ile daha demokratik, 
daha işlevsel, daha etkin bir TMMOB 
örgütlülüğü için örgüt içi tartışmaların 
düzenlenmesi, örgüt ile ilgili çeşitli 
konularda ilke kararlarının alınması ana 
çalışma alanlarından biri olacaktır. Bir 
yandan daha kurumsal bir örgütlenme 
için, Birlik, Oda, Şube, Temsilcilik 
ve İKK yapılanmaları i le üyelik 
durumları tartışılırken, öte yandan 
da ülke insanının TMMOB‘ye olan 
ihtiyacının karşılanması doğrultusunda, 
TMMOB‘nin b ir  dayanışma ve 
mücadele ortamı olma konusunun 
içselleştirmesine yönelik çabalar 
sürdürülecektir. TMMOB‘yi 24. oda 
olarak gören her türlü anlayış bu 
dönemde de reddedilecektir. “Bu ülke 
insanının TMMOB‘ye, TMMOB‘nin 
Odalarına, Odaların üyelerine ihtiyacı 
vardır” sözünün gereklerinin yerine 
getirilmesine çaba harcanacaktır. 

TMMOB ve bağlı Odaları her dönem 
olduğu gibi bu dönemde de meslek 
alanları ile ilgili her konuda bilgiyi 
biriktirmeyi ve bilgiyi kamuoyu ile 
paylaşmayı ana çalışma alanı olarak 
görecektir. Dünya çapında emperyalist 
saldırının açık ifadesi olan küreselleşme 
olgusunun, tüm emekçilerin ve demokrasi 
yanlılarının üzerine gerek ideolojik 
saldırı olarak gerekse de yaptırımlar 
olarak kabus şeklinde çökmesine karşı 
duruş, ancak meslek alanlarımız ile ilgili 
ülke gerçeklerinin ortaya konulması, 

sorunların nedenlerinin belirtilmesi 
ve çözümlerine yönelik tespitlerde 
bulunulması, bunu emek ve demokrasi 
güçleri ile paylaşmanın koşullarının 
yaratılması, bu dönemin de ana çalışma 
konuları arasında olacaktır. TMMOB ve 
bağlı Odaları, bilimi ve tekniği halkın 
kullanımına sunulması görevini bu 
dönemde de yerine getirecektir. Bağlı 
Odalarımız ile birlikte çok sayıda ve 
meslek alanlarımız ile ilgili her konuda 
bilimsel etkinlikler gerçekleştirilecek, 
bu etkinliklerin sonuç bildirileri ortaya 
konulacaktır.

TMMOB, meslek ve uzmanlık alanları 
hukukunun geliştirilmesi, yetkilerin 
tanımlanması, örgütümüzde var olan 
mesleki çatışma konularının giderilmesi 
amacıyla yapılacak çalışmalarda kendi 
iç dinamikleri ile ortaya koyduğu 
ilkeleri göz önünde bulunduracaktır. 
TMMOB, her uzmanlık alanının, 
örgütün bütün kademelerinde kendisini 
ifade etme olanağının bulunmasını 
gözetecek, mühendisler, mimarlar ve 
şehir plancıları arasında disiplinler 
a ra s ı  ça l ı şma  ge reks inmes in in 
bilincini yerleştirmek için çalışacak, 
mesleklerin gelişmelerine koşut olarak 
disiplinler arası çalışmayı özendirecek, 
kolaylaştıracak ve örgütleyecektir. 
Meslekler arasındaki yetki sorunları 
TMMOB tarafından çözülecek ve 
TMMOB bu yetkisini ilgili Odaların 
kararlarını ortaklaştırmayı hedefleyerek 
kullanacaktır.

TMMOB, bu dönemde de emek güçleri 
ile demokrasi güçleri ile emekten ve 
halktan yana olanlarla, onların örgütlü 
yapıları ile ilkeli işbirliklerine girecektir. 
Her türlü yapılanma ve örgütlerle 
olan ilişkisinde, anlamsız hiyerarşik 
eşitlik anlayışları yerine, ilişkilerinde bu 
yapıların toplum içindeki işlevselliklerini 
ölçü olarak alacaktır. TMMOB bu 
dönemde, emperyalizme karşı safları 
daha fazla sıklaştırmanın bilincindedir. 
Savaş karşıtı platformlarda, özelleştirme 
karşıtı platformlarda, barış yanlısı 
platformlarda geleneksel TMMOB 
tavrı bu dönemde de sürdürülecektir. 
TMMOB bilgi birikimi ve mücadele 

deneyimlerini, bu platformlarda emek 
ve demokrasi güçleri ile paylaşacaktır. 

Şimdi tam da; karanlığa karşı aydınlık; 
baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı, 
özgürlük, demokrasi; ırkçı ve milliyetçi 
anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, 
bir arada kardeşçe ve barış içinde 
yaşama; her şeyin para -  kâr olduğu 
piyasa anlayışına karşı eşitlik; emekçi 
sınıfların haklar mücadelesi; işsizlik, 
yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele 
taleplerine sahip çıkma zamanıdır. 
Şimdi tam da, eşit, özgür, demokratik bir 
Türkiye‘de bir arada yaşamı savunma, 
bunun için mücadele etme zamanıdır. 
TMMOB, korkmadan, sinmeden, geri 
adım atmadan temel hak ve özgürlüklere 
sahip çıkacak, inisiyatif kullanacak ve 
mücadele edecektir.

İşte tam da bu mücadele ortamında, 
TMMOB‘nin “onurlu yürüyüşü ve 
dik duruşu” bu dönemde de devam 
edecektir. TMMOB bu ülkenin bir nefes 
alma-verme alanıdır. Bu ülkenin ve bu 
ülke insanının önemli bir mevzisidir. Bu 
ülkenin, bu ülke halkının ve dolayısıyla 
üyenin TMMOB‘ye ihtiyacı vardır, bu 
ihtiyaç devam etmektedir. Bu ihtiyacın 
gereklerinin yerine getirilebilmesi için 
de, TMMOB‘nin Odalarına, Odaların 
Şubelerine, Şubelerin de örgütlü üyeye 
ihtiyacı vardır. TMMOB bu dönemde de 
bu ihtiyacın gereklerini yerine getirmeye 
devam edecektir.

5.GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ 
ETKİNLİKLER:

Gerçekleşt ir i lecek etkinl ikler in 
Düzenleme Kurulları  i lg i l i  Oda 
Yöneticilerinden oluşturulacaktır. 
Düzenleme Kurulunda yer alan Yönetim 
Kurulu üyesi  TMMOB Yönetim 
Kuruluna karşı sorumluluk üstlenecektir. 
Sekreteryası Odalara verilen etkinlikler, 
“TMMOB Adına Sekreteryası Odalar 
Tarafından Yürütülen Kongre, Kurultay 
ve Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği” 
çerçevesinde yürütülecektir. Her 
etkinliğin sonucunda ortaya konulacak 
Sonuç Bildirisi kamuoyu bilgisine 
sunulacaktır.  Dönem içeris inde 
gerekli görüldüğü durumlarda başkaca 
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etkinliklerin yapılması da gündeme 
alınabilecektir.

Teoman Öztürk‘ü Anma Etkinlikleri  

TMMOB Demokrasi Kurultayı

TMMOB Kent Sempozyumları (Her İlde 
ayrı olmak üzere İKKlar tarafından)          

TMMOB Enerji Sempozyumu (Elektrik 
Mühendisleri Odası)                     

TMMOB Sanayi Kongresi (Makina 
Mühendisleri Odası)                       

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası)

TMMOB Öğrenci Üye Kurultayı (Tüm 
Odalarımızın dönem içinde öğrenci üye 
kurultaylarını tamamlamalarından sonra 
TMMOB tarafından)             

Bu etkinliklerin dışında, hem ülke 
gerçeklerini ifade etmek, hem de 
üyelerimizin, halkımızın sorunlarına 
sahip çıkmak için, alanda sözümüzü 
tüm üyelerimizle birlikte bir kez daha 
söylemek için TMMOB MİTİNGİ 
düzenlenecektir.

6. ÇALIŞMA GRUPLARIMIZ 

Çalışma Gruplarının oluşumunda konuyla 
ilgili Odaların temsilcileri, Odalarınca bir 
asıl bir yedek üye şeklinde belirlenecektir. 
Toplantılara katılamayan asıl üyelerin 
yerine, yedek üyelerin katılımı Odalarınca 
sağlanacaktır. Odalarca önerilecek Çalışma 
Grubu üyelerinin daha önce TMMOB ve 
Oda organlarında görev almış olmaları 
zorunludur. Ataması yapılan Çalışma 
Grubunun üyeleri, yapacağı ilk toplantıda 
kendi arasından bir başkan seçerek 
çalışmalarını sürdürecektir. Çalışma 
Gruplarına gözlemci olarak TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyeleri katılacaktır. 
Her Çalışma Grubu öncelikle Çalışma 
Programını TMMOB Yönetim Kurulu 
onayına sunacaktır. Çalışma Gruplarının 
sekreterlik hizmetleri TMMOB Genel 
Sekreterliği tarafından yürütülecektir. 
Yönetim Kurulu dönem içerisinde gerekli 
gördüğü durumlarda başka çalışma 
grupları oluşturulmasını da gündemine 
alabilecektir.

Çalışma İzinleri İzleme Komisyonu: 
TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancılarının Çalışma İzni 
ve Geçici Üyelik Müracaatlarının 
Değerlendirilmesinde Yapılacak İş ve 
İşlemler ile Değerlendirmede Usul Esas 
ve Koşulları Hakkında Yönetmelik gereği 
yapılacak çalışmaların yürütülmesi. 
(Yönetmelik gereği ve yönetmelikte 
belirlenen şekli ile oluşturulacaktır)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu: 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda 
TMMOB politikalarının belirlenmesi/
geliştirilmesi, bu alanda hazırlanan 
kanun, tüzük, yönetmeliklerin takip 
edilmesi, görüş ve öneri oluşturulması, 
işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik 
eğitim programlarının hazırlanması, 
uygulamaya konulması, Eğitim ve 
Risk Bel i r leme Komisyonlar ına 
katılacak TMMOB temsilcisinin 
yönlendirilmesine yönelik çalışmaların 
yapılması (Oda temsilcilerinden 
oluşturulacaktır)

Gıda Politikaları Çalışma Grubu: 5179 
sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi 
ve Denetlenmesine Dair KHK`nin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılacak 
yönetmel ik le r  üzer ine  ça l ı şma 
yapılması, gıda güvenliği anlayışının 
yerleştirilmesi, bilimselliğin sağlanması, 
mevcut aksayan denetim ve üretim 
sisteminde konu ile ilgili eğitim almış 
mühendislerin katkılarının artırılması, 
konu ile ilgili olarak Odalar arası 
işbirliğinin geliştirilmesi. (Gıda, Kimya 
ve Ziraat Mühendisleri Odalarının 
temsilcilerinden oluşturulacaktır)

LPG Çalışma Grubu: 5307 sayılı 
LPG Piyasası Kanunu‘na göre LPG 
piyasasında görev yapan personele 
verilecek ülke genelindeki eğitim 
ve uygulamalarda yeknesaklığın 
sağlanması ve yaşanacak sorunların 
hızlıca çözümlenebilmesi (Çevre, 
Kimya, Makina ve Petrol Mühendisleri 
O d a l a r ı n ı n  t e m s i l c i l e r i n d e n 
oluşturulacaktır.) 

Özelleştirme ve Sonuçlarının Takibi 
Çalışma Grubu: Meslek alanlarımız 

ile ilgili, özelleştirme süreçlerinin ve 
özelleştirmelerin yaptığı tahribatların 
ortaya konulmasına yönelik her 
türlü çalışmanın yapılması, hukuksal 
süreçler in iz lenmesi ,  hakkında 
yürütmeyi durdurma veya iptal kararı 
verilen özelleştirmeler için kararların 
uygulanmasının sağlanmasına yönelik 
etkinlik önerilerinin geliştirilmesi 
(İlgili Odaların temsilcilerinden 
oluşturulacaktır.)

Bilirkişilik Çalışma Grubu: Üyelerimizce 
yapılan bilirkişiliklerin geliştirilmesi 
ve 5 Mayıs 2005 tarihli ve 25806 
sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak 
yürürlüğe giren TMMOB Bilirkişilik 
Yönetmeliği‘nin gerekleri üzerine 
çalışma yapılması. (Oda temsilcilerinden 
oluşturulacaktır.)

Staj Kanunu Çalışma Grubu: Öğrenci 
üyelerin staj yapma sorunlarının 
tümüyle çözülmesine yönelik yasa 
tasarısı hazırlanması. (TMMOB ve Oda 
hukukçuları ile oda temsilcilerinden 
oluşturulacaktır.)

Üye Aidat Borçları Çalışma Grubu: Üye 
aidat borçlarının alınmasında Odalar 
arası farklı uygulamaların giderilmesine 
y ö n e l i k  e s a s l a r ı  o l u ş t u r m a y a 
y ö n e l i k  4 0 . D ö n e m d e n  ka l a n 
çalışmayı tamamlamak üzere. (Oda 
temsilcilerinden oluşturulacaktır.)

Ener j i  Ça l ı şma Grubu:  Ener j i 
kaynakları, enerjinin temini, kullanımı, 
özelleştirme süreçleri, yasal süreçleri 
ve mevzuatı konularında her türlü 
çalışmanın yapılması, belge ve bilgilerin 
toplanması ve yayımlanması, TMMOB 
Enerji Raporunun geliştirilmesi, 
konu ile ilgili merkezi ve bölgesel 
toplantıların düzenlenmesi, panel/
seminer/açık oturum/konferans vb. 
etkinliklerinin düzenlenmesi. (İlgili Oda 
temsilcilerinden oluşturulacaktır).

Kadın Çal ı şma Grubu:  Kadına 
cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan 
her tür lü olumsuz davranış  ve 
politikalara karşı mücadele yöntemlerini 
tanımlama ve görüş oluşturma. (Oda 
temsilcilerinden oluşturulacaktır.)
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Yasa ve Yönetmelik Değişikliklerinin 
Takibi Çalışma Grubu: Siyasal iktidar 
tarafından son yıllarda sıkça kullanılan 
Torba Yasalar yöntemi ile  kamu ve 
toplum yararı gözetmeyen, pek çok 
alanı ranta açan, ticarileştiren, meslek 
alanlarımızı daraltan,  kanun değişiklik 
önerileri birbirinin içerisine karıştırılarak 
meclisten bir gece yarısı operasyonu ile 
geçirilmekte,  aynı hızla alt mevzuat ve 
değişiklikleri yayımlanarak yürürlüğe 
girmektedir. Bu çerçevede süreci takip 
ederek gerekli çalışmaların yapılması 
(TMMOB ve Oda hukukçuları ile oda 
temsilcilerinden oluşturulacaktır.)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 
Değişikliği Çalışma Grubu: 657 sayılı 
yasaya tabii olarak çalışan mühendis-
mimar ve şehir plancısı üyelerimizi 
doğrudan ilgilendirecek düzenlemeler 
getiren Yasa taslağı hakkında çalışma 
yapılması (Oda temsilcilerinden 
oluşturulacaktır.) 

Petrol ve Madencilik Çalışma Grubu: 
TMMOB‘nin madencilik alanındaki 
politikalarının geliştirilmesi, bu alana 
bir bütünlük içinde bakarak gelişen 
her durumda TMMOB görüşünün 
oluşturulması ve bu alana yönelik 
etkinliklerinin düzenlenmesi (İlgili Oda 
temsilcilerinden oluşturulacaktır.) 

Çevre Politikaları Çalışma Grubu: 
Uygulanan çevre politikalarının 
bir bütün olarak ele alınması ve 
meydana gelen çevre olaylarının bu 
perspektiften bakılmasının sağlanması 
için etkinliklerinin düzenlenmesi ve 
meydana gelen çevre olayları ile ilgili 
TMMOB görüşünün oluşturulması 
d o ğ r u l t u s u n d a  ç a l ı ş m a l a r d a 
b u l u n u l m a s ı  ( İ l g i l i  o d a l a r ı n 
temsilcilerinden oluşturulacaktır.)

Teknoloji Fakülteleri Çalışma Grubu: 
13 Kasım 2009 tarihli Resmi Gazete‘de 
yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı 
ile bazı yükseköğretim kurumları 
bünyesindeki kapatılan 21 adet teknik 
eğitim ve mesleki eğitim fakültesi 
yerine kurulan “teknoloji fakülteleri” 
hakkında çalışma yapılması (İlgili Oda 
temsilcilerinden oluşturulacaktır.) 

7. ÇALIŞMA BİRİMLERİMİZ:

Her birimin kendine özgü oluşum şekli 
ve çalışma tarzı Genel Sekreterlikçe 
düzenlenecektir. Tüm birimlerin 
çalışmaları ayrı ayrı olmak üzere, her 
TMMOB Yönetim Kurulu toplantısında 
Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi ve 
değerlendirmesine sunulacaktır

Hukuk Birimi: Meslek alanlarımıza, 
örgütlülüğümüze, Odalarımıza ve 
üyelerimize yönelik her türlü yanlış 
uygulamalara ve yaptırımlara karşı 
girişimlerde bulunmak üzere ön 
hazırlıklar yapılması, TMMOB Yönetim 
Kurulu‘nca gerekli görülen her konuda 
açılan ya da açılacak davalar için 
gereğinin yapılması, Meslek alanlarımız 
ve örgütlülüğümüze ilişkin TBMM‘nde 
gündeme getirilen/getirilecek taslak, 
tasarı ve yasalar ile ilgili ön hazırlıkların 
oluşturulması, Deprem davalarının 
takibi, örgütümüzün ve kamuoyunun 
bilgilendirilmesi. 

Basın-Yayın-Arşiv-Dokümantasyon 
Birimi: Basın açıklamalarının yazılması 
ve basın toplantılarının düzenlenmesi, 
yapılan açıklamaların duyurulması ve 
yayımlatılması; yayımlarımıza herkesin 
kolaylıkla ulaşabileceği bir biçimde 
gerçekleşmesi için standartlaşma 
çalışmalarının yapılması; gazete, TV 
ve internet haberciliği arşivinin ve 
WEB sayfasının düzenlenmesi, güncel 
tutulması; Birlik Haberleri hazırlanması 
ve yayımlanması;  yayımlanacak 
kitapların hazırlık, basım ve dağıtım 
işlerinin yapılması, Mevcuttaki tüm 
belgelerimizin açığa çıkarılması, 
kullanılabi l ir l iğinin sağlanması , 
be lge ler imize  i l i şk in  ge leceğ in 
planlanması.

8.ÖRGÜT İÇİ 
TOPLANTILARIMIZ:

Dönem içerisinde aşağıda tanımlanan 
toplantıların yapılması sağlanacak, 
katı l ımların tam olmasına özen 
gösterilecektir. Yönetim Kurulunun bazı 
toplantıları bölgelerde yapılacaktır.

TMMOB Danışma Kurulu: TMMOB 
Genel Kurulundan sonraki en önemli 

Birl ik Organı olarak düşünülen 
Danışma Kurulu toplantıları yılda 
iki kez gerçekleştirilecektir. Danışma 
Kurulu toplantılarının yanı sıra, gerekli 
görülen konular üzerine, Bölgesel 
Danışma Kurulları da dönem içerisinde 
gerçekleştirilecektir.

TMMOB Yönetim Kurulu İle İKK 
Bileşenleri: Her İKK ile dönem içerisinde 
en az bir kere bir araya gelinecektir.

TMMOB Yönetim Kurulu ile TMMOB 
Denetleme Kurulu: Dönem içerisinde 
TMMOB Yönetim Kurulu ile TMMOB 
Denetleme Kurulu üyeleri ile birlikte iki 
kez ortak toplantı düzenlenerek durum 
değerlendirmeleri yapılacaktır. 

TMMOB Yönetim Kurulu ile Odaların 
Yönetim Kurulu Başkanları: TMMOB 
Yönetim Kurulu ile Odalarımızın 
Yönetim Kurulu Başkanları ile birlikte 
gerekli durumlarda toplanılacaktır. 
Birlikte üretme, birlikte karar alma, 
birlikte yönetme ilkesinin yaşama 
geçirilmesinde önemli bir araç olduğu 
bilinen bu toplantının bilgilendirme 
ve değerlendirme dışındaki gündemi, 
katılımcılarla birlikte belirlenecektir. 

TMMOB Genel Sekreteri ile Oda 
Yazman (Sekreter) Üyeleri: Olağanüstü 
veya gereklilik durumları dışında 
dönem içerisinde iki kez toplanması 
sağlanacaktır.

TMMOB Saymanı ile Oda Saymanları: 
Olağanüstü veya gereklilik durumları 
dışında dönem içerisinde iki kez 
toplanması sağlanacaktır.

9. YAYIMLANMASI PLANLANAN 
KİTAPLAR:

TMMOB Yasa ve Yönetmelikleri 

TMMOB HES Raporu

Mühendislik ve Mimarlık Öyküleri V 

Gerçekleştir i lecek Etkinliklerin 
Kitapları

Ayrıca dönem içerisinde gerekli 
görüldüğü durumlarda başkaca kitapların 
ve TMMOB raporlarının yayımlanması 
da gündeme alınabilecektir.
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10. TEMSİL EDİLECEĞİMİZ 
PLATFORMLAR VE 
KURULUŞLAR:

Dönem içerisinde aşağıda tanımlanan 
kurum ve  kuruluş larda  önceki 
dönemlerde olduğu gibi bu dönemde 
de TMMOB temsil edilecektir. Temsil 
edildiği platform, kurum ve kuruluşlar 
ile ilişkiler ve mevcut durumlar örgüt 
içine ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Mühendisl ik Dekanları  Konseyi 
(MDK)

Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme 
Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) 

Tüketici Konseyi 

Reklam Kurulu 
Türk Patent Enstitüsü 
T ü r k  A k r e d i t a s y o n  Ku r u m u 
(TÜRKAK) 
Karayolları Trafik Güvenliği Kurulu 
Türk Loydu
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli 
Komitesi
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 
(BOREN)
Enerji  Verimlil iği  Koordinasyon 
Kurulu 
Çimento Müstahsilleri Kalite ve Çevre 
Kurulu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
İş ve İşçi Sağlığı Konseyi 

TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu 24-25 Eylül 
2010 tarihlerinde Kocatepe Kültür Merkezi’nde 
toplanacak. 

TMMOB’nin 27-30 Mayıs 2010 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilen 41. Olağan Genel 
Kurulu’nda karar önerileri zaman yetersizliği 
nedeniyle görüşülememiş ve tarihi Yönetim 
Kurulu‘nca belirlenmek üzere Olağanüstü Genel 
Kurul toplanması kararı alınmıştı. 

TMMOB Yönetim Kurulu 10 Temmuz 2010 
Cumartesi günü yaptığı toplantıda, Olağanüstü 
Genel Kurul’un 24-25 Eylül 2010 tarihlerinde 
toplanmasını kararlaştırdı. 

KARAR NO 32 : TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu’nun çoğunluklu olarak 17-18 Eylül 2010 tarihinde 
Saat 10:00’da TMMOB‘de (Selanik Caddesi No:19/1 Kızılay-Ankara), bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
Olağanüstü Genel Kurulun 24-25 Eylül 2010 tarihlerinde Saat 09:00’da Kocatepe Kültür Merkezi Toplantı Salonu‘nda 
(Kocatepe-Ankara) çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle toplanmasına,

Gündem

1. Açılış ve Divan Seçimleri,

2. Saygı Duruşu 

3. Yönetim Kurulu Başkanı‘nın Açış Konuşması,

4. 41.Olağan Genel Kurul Kararlar Komisyonu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması 

Türk Tasarım Danışma Konseyi

Türkiye Sosyal Forumu (TSF)

G ü n e y d o ğ u  Av r u p a  Ü l k e l e r i 
Mühendislik Birlikleri Organizasyonu 
(COPİSEE) 

Avrupa Ulusal Mühendis Örgütleri 
Federasyonu (FEANİ)

Dünya  Mühend i s l ik  Örgüt l e r i 
Federasyonu (WFEO)

11. MALİ DURUM:

G e n e l  Ku r u l d a n  g e ç e n  b ü t ç e 
öngördüğümüz çalışmaların yapılabilmesi 
için gerekli ve yeterli bir bütçedir. 
Odalarımızın bu bütçenin gerçekleşmesi 
için gerekeni yapacaklarını biliyoruz. 

TMMOB OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 
24-25 EYLÜL 2010 TARİHİNDE YAPILACAK
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17 Ağustos depreminin 11. yıldönümünde depremin 
yarattığı sonuçlar konusunda kamuoyu duyarlılığını 
arttırmak, hükümetin ve yerel yönetimlerin sorumluluklarını 
hatırlatmak amacıyla Türkiye’nin dört bir tarafından yüzlerce 
mühendis, mimar ve şehir plancısının katılımıyla Yalova 
ve Kocaeli’nde “TMMOB Depreme Duyarlılık Yürüyüşü” 
gerçekleştirildi.

 Yürütücülüğünü TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın 
üstlendiği etkinlik çerçevesinde 16 Ağustos Pazartesi günü 
saat 21.00‘de Yalova Deprem Anıtı önünde toplanan 
TMMOB‘ye bağlı odalardan ve çeşitli illerden 1500‘e yakın 
mühendis, mimar ve şehir plancısı “Deprem öldürmez, ihmal 
öldürür”, “Depreme inat yaşasın hayat”, “Hükümet uyuma 
önlemini al” sloganlarıyla Yalova kent merkezine yürüdü. 
Burada yapılan konuşmalarda İMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Harp, “Depremi unutmamak, unutturmamak için 
buradayız. Acıları geride bırakmanın yolu, hiç yaşanmamış 
gibi davranmak, derin bir suskunluğa bürünmek değildir. 
Acıları geride bırakmanın yegâne yolu, inatla hatırlamaktır. 
Hatırlamalıyız ki, siyasal iktidarlar sorumluluklarından 
kaçmasınlar. Hatırlamalıyız ki, yerel yöneticiler rant peşinde 
koşmasınlar. Hatırlamalıyız ki, müteahhitler küçük hesaplar 
peşine düşmesinler” dedi.

Konuşmasına “Depremi unutmadık, unutmayacağız, 
unutturmayacağız” diye başlayan TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı şunları söyledi: 

“11 yıl önce bundan birkaç saat sonra bir acı yükseldi bu 
coğrafyada. İzmit‘te, Adapazarı‘nda, Gölcük‘te, Yalova‘da, 
İstanbul‘da büyük Marmara depremi ile yıkıldık. On binlerce 
canımızı kaybettik. Yüreğimiz yandı. Bir doğa olayı afete 
dönüştü.

Biz, bu ülkenin mühendisleri, mimarları “Depremi unutmadık, 
unutmayacağız, unutturmayacağız.” demek için buradayız. Büyük 
Marmara yıkımının on birinci yılında Yalova‘da gerçekleştirdiğimiz 
“Depreme Duyarlılık Yürüyüşü”müzü şimdi tamamlıyoruz.

Her 17 Ağustos‘ta olduğu gibi bugün de bir çığlık yaratmak için 
buradayız. Buraya ses çıkarmaya geldik arkadaşlar. Duymayan 
kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün diye buradayız. 

Biz biliyoruz: Ülkemiz coğrafyasının %98‘i deprem bölgesidir. 
İnsanımızın %95‘i deprem bölgesinde yaşamaktadır. Ülkemiz 
depremle yaşamak zorunda olan bir ülkedir. 

Biz hep söylüyoruz, hep söyleyeceğiz: Depremlerin afet olarak 
yaşanması, ülkemizin ve halkımızın yazgısı olamaz, olmamalıdır. 
Depremin afete dönüşmesi takdiri ilahi değildir. Deprem gibi bir 
doğa olayının afete dönüşümü engellenebilir. Yeter ki bilimin ve 

TMMOB 

DEPREME DUYARLILIK YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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tekniğin gerekleri yapılsın.
Ancak ülkemizde işler hiç de iyi değildir.
Bu ülkenin İmar Yasası, Afet Yasası, Yapı Denetim Yasası, 
bunların ilgili ikincil mevzuatı sorunludur. Sistem yüzünü insana 
dönmemektedir. Bu ülkede yasal düzenlemeler ranta odaklıdır. 
Her olayda olduğu gibi vahşi kapitalizmin vahşi kuralları doğa 
olaylarının afete dönüşümünü engellemekten uzaktır. Aksine, 
neredeyse sistemin koyduğu kurallar doğa olaylarını afete 
dönüştürmek için yazılmaktadır.
Siyasi iktidarları hep uyardık. Uyarmaya devam edeceğiz: Doğa 
olaylarının afete dönmesini istemiyorsanız; yüzünüzü insanımıza 
dönün. Bilimin ve tekniğin gereğini yapın. Odalarımızın ve 
Birliğimizin sesine kulak verin. 
Sevgili arkadaşlar, şimdi sözüm size, örgütümüze:
Bilimi ve tekniği insanlarla buluşturan bir mesleği yapıyoruz. İşimiz 
insan odaklı. İnsanımıza çok borçluyuz. Odalarımız meslek içi 
eğitim çalışmalarımızı, üyelerimizin belgelendirilmesi çalışmalarını 
hızlandıracaktır. Her üyemizin kendini daha donanımlı, daha 
yeterli, daha yetkin bir duruma getirmesi gerekiyor. Bu bizim 
halkımıza olan sorumluluğumuzdur. Bunu zaten yapıyoruz, bunu 
geliştireceğimize çok inanıyorum arkadaşlar.
Şimdi hepimize bir büyük görev düşüyor:
Öncelikle saat 03:02‘deki anmalara katılacağız. Burada çığlığımızı 
bir kez daha yineleyeceğiz. Duymayan kulaklara duyuracağız. 
Görmeyen gözlerin görmesini sağlayacağız. Buradan gittikten 
sonra şubelerimizde, temsilciliklerimizde bu çığlığı büyüteceğiz. 
Paneller, seminerler yapacağız. Bir yandan depremi anlatacağız, 
bir yandan kendimizi yetiştireceğiz. 
Yolumuz uzun. Hepimize kolay gelsin.
Şimdi; “Depremi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” 
deme zamanıdır.

Değerli Arkadaşlar;

Bugün tam 11 yıl oldu…

Hepimizi derinden sarsan acının on birinci yıldönümünde, 
yitirdiklerimizi anmak, depremi unutmamak ve 
unutturmamak için buradayız.

Acıları geride bırakmanın yolu, hiç yaşanmamış gibi 
davranmak, derin bir suskunluğa bürünmek değildir. Acıları 
geride bırakmanın yegâne yolu, inatla hatırlamaktır.

Hatırlamalıyız ki, siyasal iktidarlar sorumluluklarından 
kaçmasınlar…

Hatırlamalıyız ki, yerel yöneticiler rant peşinde 
koşmasınlar…

Hatırlamalıyız ki, müteahhitler küçük hesaplar peşine 
düşmesinler…

Şimdi; “Depreme inat yaşasın hayat” deme zamanıdır. 
Şimdi; “Hükümet uyuma, önlemini al” deme zamanıdır. 
Şimdi; “Yalova depremi unutma, unutturma” deme zamanıdır.”

Saat 02.00‘de yeniden kent merkezinde toplananlar 
meşalelerle Deprem Anıtı‘na yürüyerek, 17 Ağustos 
depreminin gerçekleştiği saat 03.02‘de yaşamını yitirenler 
için saygı duruşunda bulundu ve Deprem Anıtı‘na karanfil 
ve güller bıraktı. 
Yalova‘daki anma etkinliklerine TMMOB Sayman Üyesi 
Mustafa Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Gürel Demirel, 
Recep Özmetin, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz 
Göltaş, JFMO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Altay, MMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar da katıldı.
Kocaeli‘nde de Depremzedeler Derneği ile ortaklaşa bir 
anma etkinliği gerçekleştirildi. Kocaeli Merkez Bankası 
Şubesi önünde toplanan yüzlerce kişi buradan meşalelerle 
Anıtpark‘a yürüdü. Anıtpark‘ta TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı ve Depremzedeler Derneği Başkanı 
Nurcan Taşpınar birer konuşma yaptılar.

 

İşte bugün, unutturulmak istenenleri hatırlatmak, 
gizlenmek istenenleri açığa çıkarmak ve her şeyden de öte, 
depreme karşı toplumsal duyarlılığı arttırmak için, ülkenin 
dört bir yanından toplanarak burada bir araya geldik. 
Bir araya geldik ki, bu ülkede yaşayanların akıllarına, 
vicdanlarına ve kalplerine dokunabilelim, sesimizi daha 
güçlü duyurabilelim.

Değerli Arkadaşlar;

Bundan tam 11 yıl önce gerçekleşen deprem, toplum olarak 
bizlere çok şeyler öğretti. Öğrendiğimiz şeylerin en önemlisi, 
depremin bize ne kadar yakın olduğu gerçeğidir.

Bu coğrafyada son yüz yılda gerçekleşen depremlerde 100 
binin üzerinde insan ölmüş olmasına rağmen, deprem hep 
uzaklarda beklenirdi.

Pek çokları için deprem “az gelişmiş bölgelerde yaşanan, 

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp’in konuşmasının tam metni şöyle:
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eski yapıları etkileyen ve sonrasında Kızılay’ın derhal 
yaraları sardığı” bir doğa olayıydı.

Oysa 17 Ağustos 1999 sabahı görüldü ki, deprem bize o 
kadar da uzak değilmiş…

O sabah görüldü ki, deprem sadece az gelişmiş bölgelerde 
değil, Türkiye nüfusunun yüzde 25’inin yaşadığı, milli 
gelirin yüzde 35’inin üretildiği ülkenin en modern, en 
kentleşmiş, en sanayileşmiş bölgesinde de olabiliyormuş.

O sabah görüldü ki, deprem sadece kerpiç evleri, 
yığma binaları, ahşap barakaları değil, çok katlı 
apartmanları da, fabrikaları da, enerji tesislerini de yerle 
bir edebiliyormuş.

Ve en acısı da, o sabah görüldü ki, deprem, devleti bile 
enkazın altında bırakabiliyormuş…

Neyse ki yıkıntıların arasından, kocaman bir toplumsal 
dayanışma filizlendi. Neyse ki bu ülkenin dört bir yanından, 
genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, on binlerce gönüllü 
işini gücünü bırakarak buralara koştu ve enkaz altındakiler 
ellerini uzattı.

Şu an aramızda bulunan pek çok kişi, bundan 11 yıl önce 
de, Yalova’da, Gölcük’te, Değirmendere’de, Adapazarı’nda, 
Düzce’de yardım ve dayanışma faaliyetlerine katıldı.

Peki bizler buradayken hükümet yetkilileri neler yapıyordu? 
Onlar IMF’nin isteği doğrultusunda, Meclis’te “emeklilik 
yaşını yükseltmek” için parmak kaldırıyorlardı. Onlar 
“uluslar arası tahkim” yasası için parmak kaldırıyorlardı. 
Çünkü onlar için IMF’nin direktifleri, uluslar arası 
sermayenin çıkarları her şeyden önce geliyor.

Onların önceliği halkın sorunları olmadığı için organize 
bir kurtarma faaliyeti yürütülemedi, çadır kentler planlı 
biçimde kurulamadı, yardımlar gerektiği gibi dağıtılamadı, 
prefabrikler yetiştirilemedi, enkazlar kaldırılamadı, kalıcı 
deprem konutları tamamlanamadı.

Deprem sonrasında yurt içinde ve yurt dışında toplanan 
yardım paralarının ne kadarının kimler için harcandığının 
hesabı bile belli değil.

Yapılan araştırmalara göre, Deprem zararlarını karşılama 
gerekçesiyle çeşitli isimler altında 10 yıl boyunca 
yurttaşlarımızdan 25 Milyar Türk Lirası (yani eski ifadesiyle 
25 katrilyon tl) vergi toplanmıştır.

Ne yazık ki, toplanan bu vergiler, bölgenin yeniden imarı 
ve bölge halkının zararlarının karşılanması için değil, bütçe 
açıklarının karşılanması için kullanılmıştır.

Hükümet bugün işsizlik fonunda biriken parayı nasıl işsizler 
için değil, kendi projeleri için kullanıyorsa, depremzedeler 
için toplanan parayı da aynı şekilde kullanmıştır. Bu 
para, Devletin depremzedeye olan borcudur ve derhal 

ödenmelidir.

Fakat hükümet, bırakın depremzedeye olan borcunu 
ödemeyi, depremzedelere verilen yardımları bile ellerinden 
almanın peşindedir. Hemen yanı başımızda, Arızlı’da 
Irak Hükümeti tarafından Depremzedeler için yaptırılan 
konutlar, valilik tarafından gasp edilmek istenmektedir.

İzmit Valiliği’nin bu uygulamasını kınıyor, hakları için 
mücadele eden arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu bir 
kez daha haykırıyoruz.

Değerli Arkadaşlar;

Aradan tam 11 yıl geçti ve şimdi tüm bunlar sanki hiç 
yaşanmamış gibi bir sorumsuzlukla davranılıyor.

Sanki daha 11 yıl önce, kent merkezlerimiz toprağa ve 
denize karışmamış gibi, deprem yönetmeliğine aykırı 
kentleşme ve imar planları hazırlanıyor.

Sanki daha 11 yıl önce, on binlerce bina yıkılmamış gibi, 
sağlıklı ve nitelikli bir yapı denetim sisteminden kaçınılmak 
isteniyor.

Sanki daha 11 yıl önce, on binlerce yurttaşımız canlarını 
yitirmemiş gibi, fay hatları imara açılıyor.

Daha birkaç ay önce, Adapazarı’nın Akyazı ilçesindeki 
Kuzey Anadolu Fay hattının geçtiği bölgedeki 150 metre 
genişliğinde koruma bandı, Başbakanlık Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı’nın kararıyla 20 metreye 
indirildi.

Yeni rant alanları yaratmak, arsalara değer kazandırmak 
için yapılan bu uygulamaları, akılla, bilimle ve insani 
değerlerle bağdaştırmak mümkün değildir. Kuruluş amacı 
“afetlerin meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar 
azaltma” olan bir kurum böyle bir karar alabiliyorsa eğer, 
diğer kurumların neler yapabileceğini varın siz düşünün.

Hükümet yetkilileri, devlet kurumları ve yerel yönetimler 
kentleri, binaları ve toplumu depreme hazırlıklı hale getirme 
yolundaki sorumluluklarını yerine getirmemektedir.

Hazırlanan Deprem Raporlarından “uykularının kaçtığını” 
söyleyenler, mesele önlem almaya geldiğinde ortada 
görünmüyorlar.

Anlaşılan o ki bu arkadaşların tek rahatsızlığı, kendi 
uykularının kaçması!

Daha geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yayınlanan raporda, İstanbul’daki binaların 
yüzde 30’unun olası bir depremde yıkılma riski taşıdığı 
belirtiliyor. Bu büyük riske rağmen ne belediyeler ne de 
kurumlar gereken güçlendirmeleri yapıyor.

Ülkemizde Deprem Bölgelerinde bulunan 77 bin 552 kamu 
binasının sadece 764 tanesinde güçlendirme çalışması 
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tamamlanmıştır. Okullarımız, hastanelerimiz, yurtlarımız 
büyük bir tehlike altındadır. 

Yaşanan küçük ölçekli depremlerde bile, büyük can ve mal 
kayıplarının olması, ülkemizdeki yapı stokunun içler acısı 
halinin göstergesidir. Daha büyük felaketlerin yaşanmaması 
için derhal bütünlüklü bir yapı taraması yapılmalıdır. Bu 
tarama sonucunda güçlendirme ihtiyacı olan tüm kamu 
binaları ve özel yapılar güçlendirilmelidir.

Yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi, kamusal 
bir sorumluluktur. Yerel yönetimler, kamu kurumları ve 
hükümet arasında güçlü bir koordinasyon ve işbirliği 
sağlanarak derhal planlı bir güçlendirme çalışılması 
başlatılmalıdır. Binasını depreme karşı güçlendirmek 
isteyen özel mülk sahiplerine özendirici ve kolaylaştırıcı 
yardımlar yapılmalıdır.

Değerli Arkadaşlar;

Hükümet ne yazık ki, yapı güvenliği ve deprem konusuna 
gereken önemi vermemektedir. Geçtiğimiz aylarda Elazığ’da 
gerçekleşen deprem sonrasında Başbakan tarafından 
yapılan “yurttaşlarımızı kerpiç öldürdü” açıklaması, 
hükümetin konuya yaklaşımının en somut göstergesidir.

Hükümet tıpkı iş kazalarında olduğu gibi, doğal afetlerde de 
kendi sorumluluğunu örtbas etmek istemektedir. Gereken 
önlemleri almaksızın, yaşanan felaketlerin sonucunu 
“kadere” havale etmek, ne devlet anlayışıyla bağdaşır ne 
de dini inançla.

Başbakan bilmelidir ki, insanları kerpiç öldürmüyor, 
insanları ahşap öldürmüyor, insanları beton öldürmüyor, 
insanları çelik de öldürmüyor. İnsanları öldüren şey bu 
yapı malzemelerinin ihtiyaçlara, kurallara ve mühendisliğe 
uygun biçimde kullanılmayışıdır.

İmara uygun bölgeleri tespit etmek ve bu bölgelerde inşa 
edilecek yapıların güvenliğinin denetlenmesini sağlamak 
devletin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun layıkıyla 
yerine getirilmesi için, sağlıklı ve nitelikli bir yapı denetim 
sistemi hayata geçirilmelidir.

Projelendirme, malzeme kalitesi ve uygulama aşamalarını 
kapsayacak biçimde tüm yapı üretim süreci kamusal bir 
sorumluluk anlayışı ile denetlenmelidir. Yapı denetim 
sisteminin, kağıt üzerinde kalan bir prosedür olmaktan 
çıkarılması için, kamusal sorumluluğu bulunan meslek 
örgütleri bu süreçte daha etkin hale getirilmelidir.

Bugüne kadar yaşanan depremlerde en fazla hasar 
gören binaların kamuya ait binalar olduğu göz önünde 
bulundurularak, kamu yapıları da yapı denetimi kapsamına 
alınmalıdır. Aynı şekilde TOKİ, KİPTAŞ ve benzeri 
kuruluşların inşaatları da yapı denetim sistemi içerisine 
dâhil edilmelidir.

Değerli Katılımcılar,

Yeri ve zamanı değil diyen çıkabilir aranızdan; haklı 
olabilirsiniz.

Ancak içimizin bir kez daha yandığı bugün vurgulamak 
istiyorum ki, Türkiye’de yapması gerekenleri yapmayan, 
yapay gündemlerle varlığını sürdürmeyi amaç eden bir 
siyasi iktidar bulunmaktadır.

Sizlere sormak istiyorum. Depremin vurduğu, büyük 
ve telafi edilmesi mümkün olmayan acılara yol açtığı 
Yalovalıları, yüksek yargının nasıl belirleneceğini mi 
ilgilendiriyor yoksa deprem riskinin azaltılması, sağlıklı, 
güvenli, dayanıklı yapılarda yaşamlarını sürdürmekmi?

Siyasi iktidar ülkedeki egemenliğini pekiştirecek referandum 
için gösterdiği hassasiyeti, harcadığı kaynağı ve zamanı afet 
tehlikesini azaltmak için niçin harcamaz.

İnsan hayatı bu kadar değersizimidir?

Deprem riskinin azaltılması için Bütçeden pay ayırmayanlar 
siyasal egemenliklerini arttırmak için gerekli harcamayı 
yapmaktan çekinmiyorlar.

Ve bizlerden de bu oyunun piyonu olmamızı istiyorlar, ama 
yanılıyorlar onların oyununa gelmeyeceğiz.

Bizlerin yani halkın taleplerini, çıkarlarını içeren, rantı 
değil insanı temel alan eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik 
bir Anayasa için mücadelemizi devam ettireceğiz.

Çünkü eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir Anayasa’ 
ya, sağlıklı yaşamın, nitelikli kentleşmenin, güvenli 
yapılaşmanın güvencesi olacaktır.

Değerli Arkadaşlar;

Bugüne kadar tarihten öğrendiğimiz odur ki, iktidar 
sahipleri, kendi çıkarlarını daima toplumsal çıkarların 
önüne koymaktadır. Hükümetlerin bu tercihi, bizim 
gibi emek ve meslek örgütlerinin üzerindeki toplumsal 
sorumluluğu arttırmaktadır.

Bizler İnşaat Mühendisleri Odası olarak, toplumsal 
sorumluluğumuzun bilinciyle, içimizde yer etmiş vicdan 
duygusunu çoğaltabilmek ve kamusal bir duyarlılığa 
dönüştürebilmek amacıyla 3 yıldır Depreme Duyarlılık 
Yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. 3 yıldır bu yürüyüşlerin 
organize edilmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza 
teşekkürü büyük bir borç biliyorum.

Her geçen sene anlıyoruz ki, toplumsal hafızamızı ortadan 
kaldırmak isteyenlere, geçmişi unutturmaya çalışanlara 
inat, hatırlamanın gücünü büyütmek için bu yürüyüşü daha 
da ileri götürmeye ihtiyacımız var. Bu yolda çaba gösteren 
herkese kolaylıklar diliyor, hepinizi Yönetim Kurulu’ muz 
adına saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.
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Siyasi İktidarın, Birliğimize ve Bağlı Odalarımıza yönelik 
olarak, gerek söylemleriyle gerekse Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Denetleme Kurulu raporu aracılığıyla baskı uygulamaya 
çalıştığı malumumuzdu. Ancak, bugün görüyoruz ki bazı basın 
kuruluşları da Siyasi İktidarın borazanı olarak Birliğimize ve 
Odalarımıza saldırmakta sakınca görmemektedir. 
Elektrik Mühendisleri Odamızın bir idare işlemini yargıya 
taşıma kararı; Sabah ve Takvim gazetelerinin 12 Ağustos 
2010 tarihli sayılarında Mehmet Nayır imzasıyla yayımlanan 
haberlerde, “Odadan Tehdit” (Sabah) ve “Elektrikte Oda 
Terörü” (Takvim) başlıklarıyla verilmiştir. 
Anayasa‘nın 2. maddesi, Cumhuriyetin niteliklerini 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak 
belirlemiştir. Hukuk devleti ilkesi, yalnızca idare edilenlerin 
hukuka bağlılığını değil aynı zamanda idare edenlerin ve yasa 
koyucunun da hukuka bağlığını ifade eder.  
Hukuk devletinin en önemli gereklerinden biri de yargısal 
denetimdir. Birliğimize bağlı Elektrik Mühendisleri Odası 
tarafından Özelleştirme İdaresi‘nce yapılan işlemlere karşı 
açılan, açılacağı duyurulan davaların “Odadan Tehdit” 
ve “Elektrikte Oda Terörü” başlığı ile haber yapılması, bu 
yayın organlarının hukuk devletinin erdemlerinden biri 

olan yargısal denetimi içine sindirememiş olduklarının 
göstergesidir. Söz konusu haberlerle, hukuk devleti ilkesinin 
gereği yargısal denetime karşı çıkılarak, birilerinin çıkarları 
adına demokratik rejimin en önemli unsuruna meydan 
okunarak Birliğimize, Bağlı Odalarımıza ve yargıya hakaret 
edilmektedir. 
İdarenin her türlü eylemine karşı hukuk yoluna başvurulması 
anayasal bir haktır. Özelleştirme kararlarına karşı dava 
açılması da anayasal bir haktır, “terörist bir eylem” değildir.
Sabah ve Takvim gazetelerinin, kamu yararına dava açan 
Elektrik Mühendisleri Odamızı “terör yaratmakla” itham 
etmesi, “kimin yararına yayın yaptıkları” sorusunun yanıtını 
bize açıkça vermektedir. 
Öncelikle bilinmelidir:
Elektrik dağıtım şebekelerindeki kayıp ve kaçakların 
azaltılmasından siyasi iktidarlar ve sekiz yıldır iş başında olan 
bugünkü İktidar sorumludur. Kayıpları azaltacak yatırımları 
yapmayan, kaçakları azaltacak önlem ve uygulamaları yürürlüğe 
koymayan Siyasi İktidar ve onun Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı‘dır.
Özelleştirme sonucu fiyatların düşeceği çarpıtma ve boş 
bir hayaldir. Dağıtım şirketlerini satın alan gruplar, satın 
alma bedellerini ödeyebilmek, yeni yatırım ve işletme 
giderlerini karşılayabilmek için tarifelerde değişiklik talebinde 
bulunacaklar ve fiyatlar artacaktır. Özelleştirme ile rekabet 
olacağı hayaldir. Dağıtım bölgelerindeki kamu tekeli özel tekele 
devredilmektedir.
Siyasal iktidar ve yandaş medyası bilmelidir:
TMMOB ve Bağlı Odaları Anayasa‘da tanımlanan kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Kuruluş yasası ve 
kendi iç yönetmelikleri, TMMOB ve Odalara, kamu, ülke, 
halk ve üye çıkarları doğrultusunda çalışmalar yapma görevini 
vermektedir. 
TMMOB ve Bağlı Odaları, ülkesinin ve halkının çıkarlarını 
korumak için bilimin ve tekniğin ışığında mücadelesini 
yürütür. 
Herkes duysun:
Ülkemizin tüm değerlerini özelleştirmeler yoluyla sermaye 
gruplarına açan bir Siyasi İktidarın, önünde engel olarak gördüğü 
TMMOB ve Bağlı Odalarını hedef alması şaşırtıcı değildir. 
TMMOB, Bağlı Odalarımız ve şüphesiz Elektrik Mühendisleri 
Odamız, bilimin ve tekniğin ışığında doğruları söylemekten, 
kamu yararını savunmaktan, bu alanda hukuksal mücadelesini 
sürdürmekten ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmaktan asla 
vazgeçmeyecektir. 
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

BİRLİĞİMİZİN VE ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODAMIZIN KAMU YARARINA 
OLAN MÜCADELESİNİ HİÇBİR GÜÇ DURDURAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, bazı 
basın yayın organlarında Elektrik Mühendisleri Odası ile 
ilgili olarak yer alan haberler üzerine 13 Ağustos 2010 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Elektrik Mühendisleri Odası, elektrik 
dağıtım ihalelerini yargıya taşıma kararı 
üzerine bazı basın yayın organlarında 
yer alan Odayı hedef gösteren haberlere, 
düzenlenen basın toplantısıyla yanıt 
verdi. EMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Cengiz Göltaş, özelleştirme işlemlerinin 
yargıya taşınmasının doğal ve yasal 
bir süreç olduğunu belirterek, böyle 
bir sürecin “tehdit”, “terör” gibi 
nitelendirmelerle tanımlanmasının en 

hafif deyimiyle hukuk devletine karşı 
bir tavır olarak açıklanabileceğini ifade 
etti. EMO’nun Anayasa Değişiklik 
Paketine ilişkin hazırladığı “Kontrolsüz 
Güç Arayışında İktidarın Halk Oyunu” 
başlıklı raporun da dağıtıldığı basın 
toplantısında, Cengiz Göltaş, tüm 
meslektaşlarını “12 Eylül rejimini 
pekiştirecek, kontrolsüz güç oluşumunu 
hedefleyen değişiklik paketine karşı 
‘HAYIR’ oyu vermeye” çağırdı.

EMO’DAN ODAYI HEDEF GÖSTEREN YAYINLARA YANIT 
VE ANAYASAYA “HAYIR”

Elektrik Mühendisleri Odası‘nda 13 
Ağustos 2010 tarihinde düzenlenen 
basın toplantısına, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Makina Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ile 
EMO Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Ramazan Pektaş, EMO 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Erhan Karaçay ve EMO İzmir Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gülşen 
de katılarak destek verdi. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ  ODASI  BASIN 
TOPLANTISI METNİ

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Ana Yönetmeliği gereği, 
Anayasal dayanağa sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek 
örgütü olarak, “mesleğin üye toplum ve ülke yararlarına göre 
uygulanması ve geliştirilmesi için gerekli çabaları göstermek, 
uzmanlık alanında ülke çıkarlarına uygun politikalar üreterek 
bunları savunmak, kamuoyu oluşturmak, ilgilileri uyarmak”la 
yükümlüdür. Yine Ana Yönetmeliği‘nde odamızın amaçları 
kapsamında “Meslek, ülke ve üye çıkarlarını korumak için resmi 
makamlar ve öteki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, önerilerde 
ve girişimlerde bulunmak, gerektiğinde çalışma alanına ilişkin 
olarak kanuni yollara başvurmak” yer almaktadır. 

EMO, elektrik hizmetinin kamu hizmeti anlayışıyla planlanması,  
yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın kesintisiz, 
kaliteli, verimli, ucuz bir şekilde halka sunulması gerektiğini 
düşünmektedir. Ne yazık ki son 20 yıllık dönemde elektrik 
enerjisi alanında dayatılan bölünme, serbestleştirme, 
özelleştirme politikaları bu amaçları gerçekleştirmekten uzak 
olduğu gibi tersi sonuçlara yol açmaktadır. Bugün elektrik 
enerjisi alanı, kamunun yatırım yapması 4628 sayılı Elektrik 
Piyasası Yasası‘nın ardından engellendiği için, tamamen özel 
sektörün keyfine bırakılmış, gerekli yatırımlar yapılamamış, 

ülkemiz enerji açığı riskiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Elektrik 
enerjisinde ne arz güvenliği ne de fiyat istikrarı sağlanabilmiştir. 
Halkımız, elektrik talebinde rekor düşüşün yaşandığı 2009 
yılında bile elektrik fiyatlarına yapılan zamla karşılaşmış, 2010 
yılında maliyetlerdeki düşüş nedeniyle yapılacak indirim ise 
özelleştirme öncesinde alıcı şirketlere kar garantisi sunulabilmesi 
için bizzat hükümetin yaptığı müdahale ile engellenmiştir. Tüm 
bu süreçler hükümetin uyguladığı enerji politikalarında kamu 
yararının bulunmadığını açıkça göstermektedir. 

Bu saptamalarımız, temelleri olmayan, ideolojik kabuller 
değil, bizzat yaşam içerisinde de bugün doğrulanmış gerçekler 
olup, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‘ın açıklamalarına, alıcı 
şirketlerin demeçlerine, köşe yazarlarının makalelerine dahi 
yansımıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ise “aklına estikçe 
mahkemeye gidenlerle uğraşmamız lazım” açıklamasında 
bulunmuştur. İnsanların, kurumların yargıya başvurma hakkını 
engellemeye dönük açıklamalar yapan bir Bakan‘a, miting 
meydanlarında Danıştay‘ı yuhalattıran bir Başbakan‘a sahip 
siyasal iktidarın anayasa değişikliği girişimi de demokratik değil, 
tam tersine antidemokratik bir adım olarak ortaya çıkmıştır. 

Siyasal iktidarın yandaş medyası da kervana katılmış, 
EMO‘yu 4 dağıtım bölgesinin ihalesine dava açacağına ilişkin 
açıklaması nedeniyle Sabah ve Takvim gazetelerinin dünkü 
(12.08.2010) “Elektrikte Oda Terörü”, “Odadan Tehdit” 
başlıklarıyla manşetinden hedef göstermeye kalkmıştır. Elektrik 
Mühendisleri Odası, kamu yararına aykırı olduğunu düşündüğü 
konularla ilgili, öncelikle çeşitli yöntemlerle kamuoyunu 
aydınlatmaya çalışmakta, ikinci aşamada da süreçleri yargıya 
taşıyarak, işlemlerin idari yargının denetiminden geçmesini 
sağlamaya çalışmaktadır. EMO bugüne kadar yapılan 12 
dağıtım özelleştirmesine ilişkin olarak da dava açmış olup; 
bu davalar farklı aşamalarda bulunmakla birlikte yargı süreci 
devam etmektedir. Son yapılan 4 dağıtım bölgesi ihalesini 
de hukuki incelemelerin tamamlanmasının ardından yargıya 
taşıyacaktır. İdarenin her türlü işlem ve eylemi yargı denetimine 



birlik haberleri

açıktır. Bu kapsamda, özelleştirme işlemlerinin de yargıya 
taşınması doğal, yasal bir süreçtir. Böyle bir sürecin “tehdit”, 
“terör” gibi nitelendirmelerle tanımlanması en hafif deyimiyle 
hukuk devletine karşı bir tavır olarak açıklanabilir. EMO, 
kimseyi tehdit etmemekte, sadece Anayasa ve yasalardan aldığı 
yetki ve sorumlulukla, yargıya başvuracağını açıklamaktadır. 
Odamız, yalnızca siyasi iktidarların yanlış tercihleri dolayısıyla 
sürekli faturası kabaran vatandaşın hakkını savunmaktadır. 
Yargıya başvuracağını açıklayan bir meslek örgütünün, 
“tehdit” ve “terör” gibi kavramlarla sindirilmeye çalışılması, 
bir adım ötesinde, başvuruyu değerlendirecek mahkemeleri 
de baskı altına alma çabasıdır. Haberin içeriğine bakıldığında, 
Başbakan‘ın açıklamalarından derlenen kutu haberle 
“Danıştay‘ın ülkeye faturası 2.6 milyar dolar” başlığıyla 
Danıştay‘ın da hedef alındığı açıkça görülebilecektir. 

Bu haberin doğru okunması için yurttaşlarımızın bilmesi 
gereken gerçeklerin altını çizmek zorundayız. Söz konusu 
iki gazetenin sahibi Çalık Grubu olup, EMO‘nun dava açtığı 
ihalelerin katılımcısı, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş‘nin 
alıcısı konumundadır. Dolayısıyla kamunun haber alma 
özgürlüğünü temsil etmesi gereken ve bu anlamda kamu yararı 
doğrultusunda haber yapması beklenen bir basın kuruluşunun 
dar bir çıkar grubu olan şirket tarafını temsil ettiği açıktır. 
Bu basın kuruluşu ile siyasal iktidar arasındaki ve siyasal 
iktidarın bugün en önemli gündem maddesi olan anayasa 
değişikliği paketi arasındaki girift ilişki ise yurttaşlar tarafından 
iyi değerlendirilmelidir. Bu medya kuruluşunun sahibi olan 
şirketin Genel Müdürü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‘ın 
damadıdır. AKP Hükümeti, Anayasa değişikliği ile Danıştay‘ın 
kamu yararı kapsamında siyasal iktidarın işlemlerine yönelik 
hukuki denetim yetkisine müdahale etmek istemektedir. 
1990‘ların sonunda yapılan elektrik dağıtım ihalelerinde 
medya kuruluşlarının kamu ihalelerine girişi yasak olduğu 
için EMO‘nun açtığı davalarda ihale iptalleri gerçekleşmişti. 
Bu tür kamu yararını korumaya dönük düzenlemeler ne yazık 
ki neoliberal politikalar doğrultusunda son 20 yıl içerisinde 
tırpanlanmış, Anayasamız da bu anlamda uluslararası tahkim 
gibi düzenlemelerle daha da geriye götürülmüştür. Şimdi 
gündeme getirilen Anayasa değişikliği paketi de bu anlamda 
demokratik bir hukuk devleti için atılan adımları içermemekte, 
tersine yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını olumsuz etkileyecek 
düzenlemelerin üzerine oturmaktadır. 

Kamu yararına enerji politikalarının uygulanmasını talep ettiği, 
bunun için partilerin dar çıkar anlayışlarından uzak kamunun 
özerk yapılanması içerisinde elektrik hizmetinin sunulmasını 
istediği için EMO‘nun baskı altına alınmaya çalışılması 
demokrasi anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Kişi ve kurumların 
iktidarın ekonomik modelini ve uygulamalarını onaylamak için 
zorlanması, hatta daha da ileri gidilerek hedef gösterilmesi, 
tehdit edilmesi kabul edilemez. Bugüne kadar EMO, 
özelleştirme gibi enerji alanına yönelik uygulamalar hakkında 
çeşitli siyasal iktidarlar döneminde de yargı yoluna başvurmuş, 

şimdiye kadar hiçbir dönemde hukuki yollara başvurduğu için 
“terörist” ilan edilmemiştir. Aynı gazeteler bugünkü sayılarında 
“Hasan Balıkçı niye öldü”, “Oda terörüne büyük tepki”, 
“Özelleştirmelere yargı engeli yetki alanı tartışması başlattı” 
başlıkları altında sundukları haberlerde EMO‘yu ve özelleştirme 
karşıtı mücadele yürütenleri karalamaya devam etmektedir. 
Hasan Balıkçı, kayıp-kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği 
mücadelede hain bir saldırı sonucu yaşamını yitirmiş bir üyemiz 
ve EMO yöneticilerimizdendir. Gazete, “Balıkçı‘nın yaşarken 
üyesi olduğu EMO ise şimdi elektrik özelleştirmelerinde 
kamu yararı yok diye iptal davası açıyor. Merak ediyoruz 
EMO hangi kamunun yararının peşinde?” diye soruyor. 
Gazetenin bilmediği, bilse de kendi çıkarları doğrultusunda 
yok saydığı gerçek şudur ki, Hasan Balıkçı özelleştirmelere 
karşı da mücadele etmiş, ÇEAŞ özelleştirmesine karşı bizzat 
kişisel olarak kendisi dava açmıştır. EMO yıllarca Balıkçı ile 
birlikte mücadele etmiş, Balıkçı‘nın katledilmesinin ardından 
da dava sürecinin her aşamasında takipçisi olmuş, bugün de 
Balıkçı‘nın mücadelesinin aydınlattığı yol da EMO görevini 
yapmaya devam etmektedir.  Kayıp ve kaçaklarla mücadelenin 
yolu özelleştirmelerden değil, kamusal bilinç ve toplumsal 
politikaların yaygınlaştırılmasından geçmektedir. Yine aynı 
gazetelerde “İş Dünyasından EMO‘ya Sert Tepki” başlığı 
altında verilen haber, söz konusu ihalelerin alıcısı konumundaki 
şirketlerin görüşlerinden oluşturulmuştur. Bu durumu da 
gazetecilik etiği açısından sorgulamaya bırakıyoruz. Tüm bu 
baskılara karşı EMO doğru bildiği yoldan dönmeyecek, kamu 
yararı önceliği doğrultusunda dağıtım özelleştirilmelerinin de 
hukuk süzgecinden geçmesi mücadelesini sürdürecektir.

Anayasa değişikliği paketinin “EMO olarak kamu yararı 
açısından yargı önüne taşıdığımız pek çok idari işlemin iptali ile 
sonuçlanan süreçlere yönelik olarak yargı yetkisini kısıtlamaya 
dönük bir müdahale içerdiğini” saptamış bulunuyoruz. Bu 
durum EMO olarak anayasa değişiklik paketini ayrıntılı olarak 
incelememiz zorunluluğunu yaratmıştır. Bu incelememizi 
“Kontrolsüz Güç Arayışında İktidarın Halk Oyunu” başlığıyla 
hazırladığımız kitapçık aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıyoruz. 
Anayasa değişiklik paketine ilişkin olarak temel tespitlerimizi 
şöyle sıralayabiliriz:

•-Anayasa‘nın 125. maddesinde yapılmak istenen değişiklikle 
yargı yetkisinin yerindelik denetimi şeklinde kullanılamayacağı 
Anayasa‘ya eklenmektedir. Oysa ki mevcut Anayasal 
düzenleme de yargının hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını 
çizerek, yerindelik denetimi yapılmasına izin vermemekte, 
hatta mevcut İdari Yargılama Usul Kanunu‘nda açıkça 
yerindelik denetimi yasaklanmış bulunmaktadır. Yargının yetki 
sınırlarının dışına taştığı eleştirileri kadar denetim yetkisini 
idare lehine kullandığı eleştirileri de yapılmaktadır. Burada 
yerindelik bahanesi ile yargının hukuka uygunluk denetimi 
sınırlandırılmak istenmektedir. Düzenlemenin gerekçesi 
de, AKP‘nin basın açıklamaları ve miting meydanlarındaki 
konuşmalar da gerçek amacı ortaya koymuştur. AKP‘nin 25 
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Nisan 2010 tarihli bilgilendirme notunda “Kamu yararı gibi 
subjektif bir kavramla birçok özelleştirme kararı iptal edilmiş, 
küresel sermayenin Türkiye‘de yatırım yapması ile ilgili birçok 
zorluk çıkarılmıştır” denilmektedir. Bir işlemin kamu yararına 
uygun olup olmadığının denetlenmesi yerindelik denetimi 
değil, hukuka uygunluk denetimidir ve idare hukukunun 
doğduğu günden bu yana uygulanmaktadır. Kamu yararının 
“subjektif” bir kavram olduğunu ileri süren AKP‘nin, ülkeyi 
yönetirken yaptığı işlemleri hangi kavramlara dayandırarak 
gerçekleştirdiği merak konusudur. 

•-Ülkede üretime yönelik hiçbir yatırım yapılmadan, kamunun 
elinde bulunan ve yurttaşların ortak ihtiyaçlarının sağlanmasına 
yönelik kamu hizmetleri piyasaya açılırken, kamu yararı 
kavramı da ortadan kaldırılmaktadır. Artık “özel çıkarlar”, 
“sermaye gruplarının çıkarları”, “iktidardakilerin çıkarları” 
ön plana alınmaktadır. “Kamu yararı” kavramı istenmeyen 
bir kavram haline getirilmiş, siyasi iktidarın hizmet ölçütleri 
arasından çıkartılmıştır. Aynı şekilde yargı organlarının da 
bu ölçüte bakmaması talep edilmeye başlanmıştır. Şimdi de 
yargı üzerinde bu yönde kurulan baskı Anayasa hükmü haline 
getirilmek istenmektedir. 

•-Tarihsel bir perspektif içerisinde bakıldığında darbe 
dönemlerinin anayasalarından daha da öteye gidilmek 
suretiyle, idari yargı pratiğine müdahale anlamını taşıyan 
bir hükümle yürütme organının yargısal denetimi daha da 
sınırlandırılmaktadır. 12 Mart Askeri Muhtırası‘nın ardından 
1961 Anayasası‘ndaki idarenin eylem ve işlemlerine yönelik 
yargısal denetim, yürütme görevini sınırlayacak tarzda 
kullanılamayacağı yönünde daraltılmıştır. 1982 Anayasası 
ile de idarenin takdir yetkisini kaldıracak şekilde yargı kararı 
verilemeyeceği hükmü getirilmiş, Cumhurbaşkanı ve Yüksek 
Askeri Şura (YAŞ) kararları yargı denetimi dışında bırakılmıştır. 
1999 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile imtiyaz anlaşma ve 
sözleşmeleri üzerinde Danıştay‘ın inceleme yetkisi kaldırılmış, 
bu yetki görüş bildirme düzeyine indirgenmiş, kamu hizmetleri 
ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerindeki uyuşmazlıklar 
için uluslararası tahkim yolu açılmıştır. Referanduma sunulan 
Anayasa değişiklik paketinde ise YAŞ‘ın yalnızca disiplinsizlik ya 
da irticai davranışlarından dolaylı ilişiği kesilen askeri personel 
ile ilgili kararları için yargı yolu açılmakta, diğer kararları için 
yargısal denetim yasağı sürmektedir. Cumhurbaşkanı‘nın tek 
başına yapacağı işlemler için de yargı yolu kapalı tutulmaya 
devam edilmektedir. 

•-Başbakan‘ın miting meydanlarında referanduma evet oyu 
isterken Telekom‘un özelleştirilmesine ilişkin verdiği örnek 
ise gerçeklerin çarpıtılmasından ibarettir. AKP, yıllar içinde 
Türk Telekom‘un değerinin düştüğünü ve özelleştirilmesine 
yönelik engellemeler nedeniyle Türkiye‘nin zarar ettiğini iddia 
etmektedir. Türk Telekom‘un ihalesinden 10 gün önce yüzde 
26 oranındaki hissesi özelleştirilen Pakistan Telekom‘un yüzde 
100 hissesi 10 milyar dolara tekabül edecek şekilde satılmıştır. 
Pakistan Telekom, Türk Telekom‘un dörtte biri büyüklüğünde 

bir şirkettir. Bu kıyaslama bile Türk Telekom‘un özelleştirildiği 
tarihteki piyasa değerinin 40 milyar dolar seviyelerinde 
olduğunu göstermektedir. AKP Hükümeti bizzat kendi eliyle 
belirlediği değer tespiti nedeniyle, Türkiye‘nin 15-20 milyar 
dolar zarar etmesine neden olmuştur. Kamu hizmeti imtiyaz 
sözleşmelerine konulan tahkim koşulları nedeniyle Türkiye 
yüz milyonlarca dolar tazminata mahkum olmuş ve milyar 
dolarlara ulaşan yüksek meblağlar içeren bir çok tahkim davası 
da halen devam etmektedir. Eğer gerçekten ekonomik kayıplar 
göz önüne alınmış olsaydı, bugün referanduma götürülen 
Anayasa paketi içerisinde, 1999 yılında eklenen tahkimle ilgili 
düzenlemelerin iptali söz konusu olurdu.

•-Gerek EMO olarak açtığımız gerekse başkaca demokratik 
kitle örgütleri tarafından siyasi iktidarların keyfi özelleştirme 
işlemlerine karşı açılan davalarla, büyük miktarlarda kamu 
zararının önlenmesi söz konusu olmuştur. Örneğin Türk 
Telekom‘un GSM işletmecisi şirketlerle imzalamış olduğu 
arabağlantı anlaşması EMO tarafından yargı önüne götürülerek, 
AKP‘nin hoşuna gitmediği anlaşılan kamu yararı gerekçesiyle 
iptali sağlanmıştır. GSM işletmecisi şirketlerden EMO‘nun 
açtığı dava sonucunda faiziyle birlikte yaklaşık 3.5 katrilyon lira 
(eski para birimi ile) 2004 yılında Hazine‘ye aktarılmıştır. 

•-Yargı kararları, AKP‘nin iddia ettiğinin tersine örneklerle 
doludur. Örneğin TÜPRAŞ özelleştirmesinde Petrol İş 
Sendikası‘nın açtığı dava üzerine Danıştay‘ın iptal ettiği ihalede 
yüzde 66‘sı için 1.3 milyar dolar verilen TÜPRAŞ‘ın yüzde 51 
hissesi için 8 ay sonra yapılan ihalede 4 milyar 140 milyon dolar 
fiyat verilmiştir. Dolayısıyla Danıştay‘ın özelleştirme işlemlerini 
hukuka ve kamu yararına uygun yapılmadığı için iptal etmesiyle 
zarara neden olduğu iddiası gerçeklikle bağdaşmamaktadır. 
Kaldı ki ortada ekonomik bir zarar varsa bu zararın sorumlusu 
da hukuki denetim yapan yargı değil, hukuka ve kamu yararına 
aykırı işlem yapan ilgili idarelerdir. Ayrıca kamu yararı, iktidarın 
algıladığı gibi yalnızca ekonomik getiri ile ölçülecek bir kavrama 
da indirgenemez. AKP Hükümeti, kendi hukuksuz işlemlerinin 
sorumluluğunu yargıya yıkmakta, yargısal denetimin önünü 
keserek, iddia ettikleri gibi “milletin egemenliğini” değil, kendi 
keyfi yönetimini egemen kılmak istemektedir. 

Temel değerlendirmelerimizi burada sizinle paylaşmakla birlikte 
kitapçığımızda Anayasa paketinin tüm düzenlemeleri tek tek 
ele alınarak bütüncül bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. 
Anayasa değişikleri bir bütün olarak ele alındığında, öncelikli 
olarak yargının hedef alındığı görülmektedir. Demokratik 
işleyişin temeli olan kuvvetler ayrımı ilkesine müdahale 
anlamına gelen bu değişiklikler ile iktidarın kontrolsüz bir güç 
arayışında olduğu anlaşılmaktadır. Temel hak ve özgürlüklerin 
öncelikli olarak güvencesi hukuk devleti ilkesidir. 

Yargıya yönelik düzenlemeler dışındaki anayasa değişikliği 
paketinde yer alan diğer hükümler ise mevcut hakların bile 
güvence içerisinde yaşamda yer bulamadığı bir ortamda anlamlı 
olamamaktadır. TBMM‘de grubu bulunan partilerin itiraz 
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TMMOB‘ye Bağlı Odalar, 
AKP İktidarı ve Yandaş Medyasının, Elektrik Dağıtım 
Özelleştirmelerini Yargıya Taşıyacak Olan EMO‘ya 
Yönelik Yürüttüğü Kampanyaya Karşı EMO‘nun Yanında 
Olacaktır
9 Ağustos 2010 tarihinde gerçekleştirilen elektrik dağıtım 
özelleştirmelerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası‘nın (EMO) yargıya 
taşıma kararının ardından, başta Enerji Bakanı olmak üzere 
AKP Hükümetinin ve bu özelleştirmelerde çıkarı bulunan 
rant çevreleri ile medyanın iktidar yandaşı kesiminin EMO‘yu 
hedef alan yakışıksız, saldırgan tutumu kınıyoruz.
EMO‘nun, ülkemiz enerji politikalarının, iktidar ve rant 
çevrelerinin dar çıkar anlayışlarından uzak bir şekilde, 
kamu ve toplum yararı temelinde belirlenmesini talep 
etmesi, elektrik üretim ve dağıtım hizmetlerinin kamunun 
özerk yapılanması içerisinde topluma sunulmasını istemesi,  
EMO‘ya yönelik yürütülen baskı ve karalama kampanyasının 
başlıca nedenidir. Bu kampanya rant-siyaset-medya 
üçlüsünün, kamu yararından, demokrasiden ve hukuktan 
ne anladığını açık bir şekilde göstermektedir. 
Anayasa değişikliği paketindeki 125. madde değişikliği 
yoluyla özelleştirme uygulamaları ve daha birçok uygulamayı 
hukuksal denetimin dışına çıkarmaya çalışarak talancı neo 
liberal politikaları bir üst aşamaya taşıma çabasında olan 
AKP Hükümetinin en büyük marifeti, işsizlik, yoksulluk 
ve yolsuzluk rekorları kırmak ve özelleştirme şampiyonluğu 
yapmaktır. Miting meydanlarında Danıştay‘ı yuhalatan 
zihniyet ile EMO‘nun hukuki yollara başvurmasına karşı 
gösterilen tahammülsüzlük, iktidarın ve sermaye çevrelerinin 
rant temelli çıkarlarından kaynaklanmaktadır. 
Bilinmelidir ki, TMMOB ve TMMOB ‘ye bağlı Odalar 
ülke, kamu ve toplum yararına aykırı konularda kamuoyunu 
aydınlatma ve bu aykırılıkları yargıya taşıyarak işlemlerin 

yargı denetiminden geçmesini sağlama hakkına sahiptir. 
Odalarımızın bu yöndeki kamusal toplumsal sorumluluklarına 
yönelik iktidar çevrelerinin bazen bir Odamıza, bazen 
bütünümüze yönelik tahammülsüz açıklamaları, bizleri bu 
sorumluluklarımızdan asla geri adım attıramayacaktır. 
Bizler, Anayasa‘da tanımlanan kamu kurumu niteliğindeki 
TMMOB‘ye bağlı Odaların Yönetim Kurullarının Başkanları 
olarak, kamusal alanın tahribatına karşı, ülkemiz ve halkımızın 
çıkarlarını savunmak amacıyla meslek alanlarımızdan 
hareketle, bütün sömürü ve usulsüzlüklerin karşısında hukuk 
mücadelemizi sürdüreceğimizi ve bütün gücümüzle EMO‘nun 
yanında olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. 

Çevre Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası 
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB’YE BAĞLI 20 ODANIN EMO İLE DAYANIŞMA AÇIKLAMASI
Elektrik Mühendisleri Odası’nın 9 Ağustos 2010 tarihinde gerçekleştirilen elektrik dağıtım özelleştirmelerini yargıya 
götürme kararının ardından, EMO’ya yönelen saldırgan tutumları kınamak amacıyla, TMMOB’ye bağlı 20 Odanın 
Yönetim Kurulları Başkanları 14 Ağustos 2010 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptı.

etmediği, simgesel de olsa iyileştirmeler sağlayan değişikliklerin 
çoğu zaten uygulamada olan veya yasalarla güvence altına 
alınması gereken temel hak ve özgürlüklere ilişkindir. Bu 
nedenle ileri adımlar olarak nitelendirilen bu maddelerin büyük 
kısmının Anayasa‘ya işlenmesi reform olarak değerlendirilemez. 
Anayasa paketine bu maddeler dolayısıyla “evet” oyu verilmesi 
ise yargı bağımsızlığını etkileyen ve iktidarların faaliyetlerinin 
denetlenememesine yol açacak değişikleri de hayata 
geçirecektir. Bu durum ise getirilen olumlu düzenlemelerin 
yaşam içerisinde yer bulabilmesi önünde başlı başına bir engel 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla bırakın verilen hakların güvence 

altına alınmasını, mevcut hakların güvencesini oluşturan 
hukuk devleti üzerinde ciddi bir tahribata yol açacak, yargı 
bağımsızlığını daha da olumsuz noktalara götürecek olan bu 
anayasa değişiklik paketine “evet” denilmesi mümkün değildir. 
12 Eylül darbesinin yaratmaya çalıştığı “denetlenemeyen, 
sorgulanamayan iktidar” kavramına karşı bugüne kadar 
yürütülen mücadelenin sona erdiğini tescilleyecek olan bu 
değişiklikleri reddetmek, tüm yurttaşların birincil görevidir. 
Tüm meslektaşlarımızı, 12 Eylül rejimini pekiştirecek, 
kontrolsüz güç oluşumunu hedefleyen bu değişiklik paketine 
karşı “HAYIR” oyu vermeye çağırıyoruz. 
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TEOMAN ÖZTÜRK’Ü 
ANDIK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 1973-1980 yılları 
arası Başkanlığını yapmış, mühendis-mimar hareketinin toplumcu 
bir çizgiye sahip olmasında önder ve yiğit kişiliği ile hep ön saflarda 
yer almış, TMMOB ile bütünleşmiş Teoman Öztürk ölümünün 
16. yıldönümünde 11 Temmuz 2010 Pazar günü anıldı.

Teoman Öztürk için ilk olarak Karşıyaka‘daki anıt mezarı önünde 
bir anma etkinliği düzenlendi. Teoman Öztürk‘ün ailesi, TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri 
ve çok sayıda TMMOB üyesinin katıldığı törende, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve Öztürk‘ün 
arkadaşları Mehmet Ali Yılmaz ve Oğuz Türkyılmaz birer 
konuşma yaptı. 

İMO Teoman Öztürk Salonu‘nda düzenlenen anma etkinliği 
ise TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın 
açış konuşmasıyla başladı. Soğancı, Öztürk‘ün sözlerinden 
alıntılarla TMMOB‘nin mücadele çizgisini anlatarak başladığı 
konuşmasında, TMMOB‘nin 1970‘lerde Teoman Öztürk ve 
arkadaşlarınca yaratılmış yol haritasında onurlu yürüyüşüne, 
dik duruşuna devam ettiğini ve edeceğini söyledi. 

Teoman Öztürk‘ün hayatını ve mücadelesini anlatan “Teoman 
Öztürk Belgeseli”nin gösterimiyle devam eden etkinlik, Ahu 
Sağlam müzik dinletisi ile son buldu.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın 
anma etkinliğinde yaptığı konuşma şöyle:

“Sevgili Aylin Abla, Elif, Aslı, Teoman, Taylan, Selçuk,

Teoman Öztürk‘ün arkadaşları, dostları,

Sevgili Konuklarımız

Örgütümüzün çeşitli kademelerinde yöneticilik yapan sevgili 
mesai arkadaşlarım,

TMMOB‘nin kadroları,

Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına sevgiyle, 
dostlukla selamlıyorum. Sevgili Başkanımızı bu anma gününde, 
işte yine birlikteyiz. Sevgili Başkanımızla bugün yine bir 
aradayız.

Sevgili Arkadaşlar,

Birazdan TMMOB ortamında geçen dönem Yönetim 
Kurulumuzun kararı ile hazırlatılan Teoman Öztürk Belgeselini 
ilk defa hep birlikte izleyeceğiz. Öncelikle belgeselin yönetmeni 
Özcan Alper ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 
Belgeselimizde sevgili Başkanımızın yaşam hikayesini izlerken, 
onun yaşadığı dönemde ülkemizde yaşananları da izleyeceğiz. 
Sevgili Başkanımız kendi sesinden, ama o günlerden bize 
seslenecek. Diliyorum Teoman Öztürk belgeselimiz Sevgili 
Başkanımıza çok yakışır.

17 Mayıs 1974, 19. Genel Kurul‘da Başkanımız şunları 
söylüyordu: “Türkiye teknik elemanları; her sorunumuzun 
çözümünde, halkımızın ve onun ayrılmaz bir parçası olan 
çalışanların temel ihtiyacının özgürlük ve gerçek demokrasi 
olduğuna inanmakta; demokrasinin bütün toplumsal 
hayatımıza yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi yolundaki 
mücadeleyi her düzeyde ve etkin bir biçimde sürdürmeyi 
istemektedirler. Kendi gücümüze dayanan bir kalkınma ve 
sanayileşmeden yana olarak; her dönemde, halkımızın yanında 
ve çalışanların içindeki yerimizi almak; ulusal hedefleri ve 
kazanılmış hakları savunmak ve bugüne kadar sürdürülen 
yurtsever mücadeleyi daha etkili bir biçimde devam ettirmek 
için güçlenmek amacımızdır. “Halkımızın tam bağımsızlık ve 
gerçek demokrasi yolundaki mücadelesi, giderek, mutlaka, güç 
kazanacak ve ilerleyecektir. Zaman zaman yavaşlatılmaya ve 
belki de, yakın geçmişte olduğu gibi durdurulmaya çalışılacak; 
fakat geri götürülemeyecek, engellenemeyecektir.” 

7 Mayıs 1976, 21. Genel Kurul: “TMMOB önümüzdeki 
dönem de, üye tabanını bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi 
etrafında toplamak üzere somut sorunlarından hareketle; iç 
ve dış sömürüyü teşhir edecek, bu çalışmaları daha etkin ve 
yaygın yayın eylemleriyle kitlelere aktaracaktır. Diğer çalışan 
kitlelerle ortak eylemlerini sürdürecektir. Sorunların kaynağı 
emperyalist kapitalist sistemdir. Çözüme emperyalist-kapitalist 
sistemin çözülmesiyle varılacaktır. Emperyalizme ve onun içteki 
uzantılarına faşizme ve silahlı çetelerine karşı emekçi kitlelerle 

dayanışmamız ve ortak mücadelemiz, güçlenerek sürecektir. 
TMMOB bu anlamda bir mücadelenin önemli demokratik 
araçlarından biridir. Gelecek günlerin, bugünkü bir avuç 
egemen azınlığın değil, halkımızın olacağına inanıyoruz. Bu 
inançla yola çıktık, bu inançla başaracağız.”

24 Mayıs 1980‘de 25. Genel Kurul‘da Teoman Öztürk şöyle 
veda etmişti: “Ufak tefek küçük burjuva hastalıklarının 
TMMOB‘nin yerine getirmesi gerektiği görevlere mutlaka 
ayak bağı olmaya çalışacağına ama inançlı ve kararlı mücadele 
arkadaşlarımın bunları yenerek başarıya ulaşacaklarına, bir 
görev bilinciyle gelmiş arkadaşlarımın TMMOB‘yi bugünlerden 
daha üst düzeylere çıkaracaklarına, vardıracaklarına 
inanıyorum. Böylelikle görevlerimizi yerine getirmekle Türkiye 
devrimci hareketine kendi alanımızda mütevazı ama önemli 
katkılarda bulunacağımız açıktır. Gelecek günler mutlaka 
aydınlık olacaktır. Yaşasın başta işçi sınıfı olmak üzere tüm 
emekçilerin sürdürdüğü ve mutlaka başarıya ulaşacak olan 
bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi. Yaşasın bu yolda 
kendilerine düşen görevleri güçlendirerek sürdüren mühendis 
ve mimarlar. Yaşasın TMMOB.”

Evet, Sevgili Arkadaşlar;

Şimdi ben de diyorum: Herkes bilmelidir ki, 1970‘lerden beri 
sürdürülen bu onurlu yürüyüş ve dik bir duruşla TMMOB; 
sinmeden, korkmadan, geri adım atmadan temel hak ve 
özgürlüklere sahip çıkacaktır. Biz bu bayrağı bizden öncekilerden 
devraldık, bizden sonrakilere de onurla devredeceğiz. Bunu 
herkes böyle bilsin. 

Usta demiş ya: ‘Kim ne derse desin sen bildiğin yolda yürümeye 
devam et.‘ Evet, TMMOB kendi bildiği şekilde 1970‘lerde 
Teoman Öztürk ve arkadaşlarınca yaratılmış yol haritasında 
onurlu yürüyüşüne, dik duruşuna devam ediyor, devam 
edecek.

TMMOB bütün yaşanan olumsuzluklara karşı, karanlığa karşı 
aydınlığı, baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı özgürlük 
ve demokrasiyi, ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç 
kültürüne karşı bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşamayı, her 
şeyin para-kâr olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliği ve adaleti 
savunmaya devam edecektir. TMMOB emekçi sınıfların haklar 
mücadelesine, halkımızın işsizlik, yoksulluk ve yolsuzlukla 
mücadele taleplerine sahip çıkacaktır. 

TMMOB ‘şimdi tam da eşit, özgür, demokratik bir Türkiye 
talebini yükseltme ve bunun için mücadele etme zamanıdır‘ 
demektedir. Şimdi neo-liberal politikalara, kapitalizme, 
emperyalizme, gericiliğe, darbe çığırtkanlıklarına direnme 
zamanıdır. Şimdi TMMOB ‘kahrolsun emperyalizm, yaşasın 
mücadelemiz‘ demektedir. 

Evet, bu ülkenin iyi ki TMMOB‘si var sevgili arkadaşlar. 
TMMOB‘nin iyi ki Teoman Öztürk gibi bir başkanı vardı. İyi 
ki o dönemin çok değerli kadroları vardı. Hepsine Yönetim 
Kurulumuz adına saygı ve sevgi sunuyor ve huzurunuzda Sevgili 
Başkanımız Teoman Öztürk‘ü ve arkadaşlarını alkışlıyorum.”
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TEOMAN ÖZTÜRK‘Ü 
ANLAMAK 

Bu yazıyı, Teoman Öztürk‘le birlikte 
çalışmanın, TMMOB‘de onun yakın çalışma 
arkadaşlarından biri olmanın sorumluluğunu 
ve onurunu duyan, bugün TMMOB 
üyeliğinin 37. yılında, Devrimci TMMOB 
mücadelesinde ısrarla yürümeye devam 
eden bir mühendis olarak yazdım. Teoman 
Öztürk‘ü ve onun devrimci yol arkadaşlarıyla 
yürüttüğü mücadeleyi anlamak ve bugüne 
taşımak üzerinde duracağım. 

Teoman Öztürk, 1973-80 döneminin 
devrimci demokrat TMMOB mücadelesinin 
önderi, özverili ,  mütevazı, çalışkan 
Başkanıydı. 

Ben Başkanın adını, ilk kez üniversitede öğrenci olduğum 
yıllarda duymuştum. 

İlk tanışmamız 1975 olmalı. Makina Mühendisleri 
Odası‘nda 1976‘da İkinci Başkan olduğum dönemde 
ailece dostluğumuz gelişti. 

1977-1980 döneminde, Konur Sokak 4 numarada, 
bugün Mimarlar Odası Genel Merkezi olarak kullanılan 
binanın, o yıllarda TMMOB Genel Merkezi olan birinci 
katında, karşılıklı odalarda, Başkan ve Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak, üç yıl süren bir ortak çalışmamız, yol 
arkadaşlığımız oldu. 

1980 Mayısı‘nda TMMOB‘de başkanlık görevini 
devrettikten sonra, bir başka emek örgütünde DİSK‘te 
çalışmaya başlamıştı. Sonra, 12 Eylül karanlığı, mahpusluk 
günleri, ekonomik baskılar, sıkıntılar, acılar, şantiyelerde, 
inşaatlarda süren onurlu bir yaşam savaşı, karşı karşıya 
kalınan ciddi sağlık sorunları ve 11 Temmuz 1994‘de 
genç yaşta noktalanan bir yaşam... On altı yıl önce bir 
yıldız kaydı. Aylin Abla‘nın sevgili eşi, Elif ve Aslı‘nın 
canları, babaları ve sonra tüm yakınlarının, hepimizin 
sevecen, duyarlı, anlayışlı, yakışıklı, yiğit Teoman Ağabeyi 
aramızdan ayrıldı. 

ÇOKYÖNLÜ BİR KİŞİLİK 

Teoman Öztürk birlikte çalıştığı kadroları önemsemenin, 
onlara değer vermenin, birlikte üretmenin ve paylaşmanın, 
kararlı ve mütevazı olmanın; karşısındakilere peşin 
hükümlü yaklaşmamanın, en katı muhaliflerini bile sabırla 
dinlemenin, onları anlamaya çalışmanın; herhangi bir 
konuda yeterince düşünüp-değerlendirmeden; acele, 

fevrî karar vermenin yanlış olduğunun, önce bir soluk 
alıp, geriye çekilip, konuyu sakin bir şekilde inceden 
inceye değerlendirmenin; soğukkanlı olmanın gereklerini 
çalışmalarıyla, tüm yaşam pratiğiyle ortaya koymuş ve 
örnek olmuştu. 

Teoman Öztürk, TMMOB‘nin unutulmaz Başkanı. 
Ama bundan çok öte nitelikleri olan bir insan. Yiğit 
bir devrimci; yaşamını ülke, halk ve kamu çıkarlarının 
korumasına adamış bir sosyalist; emperyalizmin 
ülkemizdeki politikalarını, programlarını teşhir eden, 
onlara karşı mücadele eden bir yurtsever; başta Ortadoğu 
olmak üzere dünyanın dört bir yanında emperyalizme 
karşı direnenlerle kalbi birlikte atan bir anti-emperyalist; 
faşizme ve şovenizme karşı mücadele eden bir sosyalist; 
mesleğini, meslek etiğine, bilimin ve tekniğin gereklerine 
göre uygulayan bir mimardı. 

MÜCADELEYE ADANMIŞ BİR YAŞAM 

O dönemde emperyalizm ve yerli ortaklarının devrimci 
mücadeleyi yürüten tüm kesimlere ve kadrolara yönelik 
sindirme, baskı, saldırı uygulamalarından TMMOB ve 
kadroları da paylarına düşeni aldılar. 

TMMOB binası kurşunlandı, bombalandı. TMMOB 
yönetici ve üyelerinden faşist saldırılarda yaşamlarını 
yitirenler, işlerinden atılanlar sürülenler oldu.

Bütün baskılara, imkânsızlıklara karşın, o hiç yılmadı; 
kararlığıyla, inancıyla, bizlere, TMMOB kadrolarına, 
direnen tüm insanlara örnek oldu, cesaret verdi. 

Teoman Öztürk, Devlet Güvenlik Mahkemeleri‘ne karşı 
yürütülen kitle eylemlerinde, ilk kez 1976‘da kitlesel 
kutlanılmaya başlanılan 1 Mayıs‘larda, muhaliflerince 
eleştirilen kirli parkasıyla TMMOB kortejlerinin 

Oğuz Türkyılmaz‘ın 11 Temmuz 2010 tarihli Birgün gazetesi Pazar ekinde yayımlanan ve anıt 
mezar başında okuduğu yazısı şöyle:    
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önündeydi. Uzun bir hazırlık çalışmasıyla örgütlenen 19 
Eylül 1979 iş bırakma eyleminde ve her kitlesel eylemde 
örgütünün başındaydı. 

Muradiye depremi için toplanan yardımlar, TMMOB 
önünden kamyona yüklenirken Aylin Abla ile birlikte 
eşya taşıyan da oydu. 

Devlet Planlama Teşkilatı‘nın 9. BYKP tartışma 
toplantısına sunacağımız TMMOB görüşlerini gece 
saat 2‘de teksir makinesi ile elle çoğaltırken, bana, “sen 
yorulmuşsun, otur” deyip makinenin başına geçen de 
oydu. 

DİSK, TÖB-DER, TÜM-DER, TÜSDER, TÜTED, 
TTB, Halkevleri, DEVGENÇ vb. demokratik örgütlerin 
kurduğu Güç Birliği Platformu‘nun toplantılarında 
herkesin her dediğini dikkatle dinlediği kişi de oydu. 

Teoman Öztürk ve yol arkadaşlarının onurla dalgalandırdığı 
bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesi; ekonomik-
demokratik haklar mücadelesi; mesleği ve bilimi ülke, 
halk ve kamu yararına kullanma mücadelesi bayrakları 
yere düşmedi, elden ele geçti, bugünün devrimci demokrat 
TMMOB kadrolarına ulaştı. 

Teoman Öztürk‘ün, bağımsız, demokratik, özgür ve sosyalist 
bir Türkiye için etkin bir bileşeni olarak sürdürdüğü 
mücadele, bugün de sürüyor. TMMOB yöneticileri, kadroları, 
bugün de aynı anlayışla çalışıyorlar. 

TEOMAN ÖZTÜRK‘Ü ANLAMAK, ONA SAYGI 
DUYMAK

Onun anti-emperyalist çizgisini usanmadan savunmaktır. 
Anti-emperyalizm kavramını bir aymazlık içinde ısrarla 
gizlemeye çalışanlara inat, emperyalist-kapitalist sisteme 
ve metropollerine, emperyalizmin bugünkü görüntüsü 
küreselleşmeye karşı çıkmaktır. 

Emperyalizmin ve yerli ortaklarının her türlü kamusal varlığı 
küçültmeye, özelleştirmeye ve yok etmeye, başta eğitim ve 
sağlık olmak üzere tüm kamusal hizmetleri, piyasa faaliyeti 
haline getirmeye, çokuluslu tekeller ve yerli ortaklarına peşkeş 
çekmeye yönelik program ve uygulamalara, madenlerin, 
barajların, santrallerin, hastanelerin özelleştirilmesine karşı 
mücadele etmektir. 

Yabancı mühendis ve mimarların hiçbir düzenleme ve 
denetim olmadan iş ve çalışma alanlarımızı işgal etmesine 
hayır demektir. 

Tüm çalışanların grevli toplu sözleşmeli sendika hakkına 
sahip olması için çalışmaktır ve çalışanların, emeğiyle 
geçinenlerin; ekonomik-demokratik haklarının geliştirilmesi 
kavgasında yer almaktır. 

İsrail‘in pervasız işgalci uygulamalarına, ABD‘nin BOP 
projesine, Irak‘ın işgaline, İran, Suriye ve Türkiye‘ye yönelik 
emperyalist girişimlerine karşı durmaktır. 

Anti-faşist mücadeleyi bıkmadan usanmadan sürdürmektir. 
Sivil faşist organizasyonlara, devlet bağlantılı çetelere, 
kontr-gerillaya, ABD destekli İslamcı kisveli şeriatçı faşist 
girişimlere, şeriat savunucularına, liberal görüntülü şeriat 
şakşakçılarına, laikliği yok ederek ülkeyi ortaçağ karanlığına 
götürmek isteyenlere karşı mücadele etmektir. 
Anti-şovenist anlayışını bugüne taşımak, savaşa karşı 
barışı savunmak; Kürtlere ve tüm ezilenlere yönelik baskıcı 
uygulamalara karşı durmak ve onların demokratik ve kültürel 
haklarını ve “Bir arada yaşamayı” savunmak demektir. 
Mühendis ve mimarlar, Teoman Öztürk‘ü soyut sevgi ve 
saygı sözcükleriyle değil, uğruna yaşamını seferber ettiği, 
onurlu bir kavga verdiği idealler için çaba harcayarak, 
mücadele ederek anmalıdır. Bu doğrultuda çalışan TMMOB 
ve Oda yönetimlerine destek olmalı, çalışmalarına katkı 
vermelidir. 

Teoman Ağabey, Ahmed Arif ‘in unutulmaz dizeleriyle: 
Öyle yıkma kendini, 
Öyle mahzun, öyle garip... 
Nerede olursan ol, 
İçeride, dışarıda, derste, sırada, 
Yürü üstüne-üstüne, 
Tükür yüzüne cellâdın, 
Fırsatçının, fesatçının, hayının... 
Dayan kitap ile, 
Dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, 
Umut ile, sevda ile, düş ile 
Dayan rüsva etme beni 
Gör, nasıl yeniden yaratılırım, 
Namuslu genç ellerinle 
Kızlarım, 
Oğullarım var gelecekte, 
Her biri vazgeçilmez cihan parçası 
Kaç bin yıllık hasretimin koncası 
Gözlerinden, 
Gözlerinden öperim, 
Bir umudum sende, 
Anlıyor musun?” 
diyordu. O umut boşa çıkmadı. Ben inanıyorum, bugünün 
TMMOB Başkanı, yöneticileri, kadroları o umudu 
yeşertiyorlar, güçlendiriyorlar. 
SON SÖZ YERİNE Ahmet Telli‘nin dediği gibi: 
Sen dostumdun benim, gülünce güneşler açan 
Su gibi azizdin, yurdumdun, alnında ateşler yanan 
Işıklı bir ırmak gibi aktığımız o uzun yürüyüş 
Daha dünkü sanki, her patlayan sağanak bunu anlatır 
Fabrika düdükleri bunu anlatır bana her vardiyada 



birlik haberleri

“Başka bir dünya mümkün” sloganıyla bu 
yıl altıncısı düzenlenen Avrupa Sosyal 
Forumu 1-4 Temmuz 2010 tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi. 36 ülkeden 
katılımcının yer aldığı ve ana başlığını 
ekonomik krizlerin oluşturduğu ASF’ye, 
TMMOB de 5 seminer ile katıldı.
ASF kapsamında İTÜ Maçka ve 
Gümüşsuyu yerleşkelerinde toplam 
260 seminer ve atölye çalışması 
yapıldı .  TMMOB de 1 Temmuz 
Perşembe günü “Yerel Yönetimler ve 
Kentleşme”, “ Küresel Enerji Savaşları”, 
“Eğitimin Özelleştirilmesine Hayır”,  
2 Temmuz Cuma günü “Su Haktır, 
Ticarileştirilemez” ve “Kapitalizmin 
Krizi, İşsizlik ve Mücadeleler” başlıklı 
seminerleri gerçekleştirdi.
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Genel Sekreteri Ertuğrul Candaş‘ın 
oturum başkanlığını yaptığı “Yerel 
Yönetimler ve Kentleşme” başlıklı 
seminerde; Şehir Plancıları Odası 
Genel Sekreteri Ümit Özcan, HKMO 
İstanbul Şube Sekreteri Mehmet 
Uğur Girişken, Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Fakültesi Şehir Planlama 
Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. 
Erbatur Çavuşoğlu ve Peyzaj Mimarları 
Odası‘ndan Bora Bayrakçı konuşmacı 
olarak yer aldılar.
“Küresel Enerji Savaşları” başlıklı 
oturumda Elektrik Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş 
ve Çevre Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Taşdemir birer 
sunum yaptılar.

Oturum başkanlığını TMMOB İstanbul 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Tores Dinçöz‘ün yaptığı “Eğitimin 
Özelleştirilmesine Hayır” seminerinde 
ise; İnşaat Mühendisleri Odası‘ndan Prof. 
Dr. Güngör Evren, Maden Mühendisleri 
Odası‘ndan Burhan Erdem, Makina 
Mühendisleri Odası‘ndan Tevfik Peker, 
Gıda Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Petek Ataman ve Peyzaj 
Mühendisleri Odası‘ndan Ozan Yılmaz 
konuştular.

İnşaat Mühendisleri Odası‘ndan Murat 
Gökdemir‘in oturum başkanlığını 
yaptığı “ Su Haktır, Ticarileştirilemez” 
seminerinde; Ziraat Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, 
Gıda Mühendisleri Odası Marmara 
Bölge Şube Başkanı Bilge Ölmez, 
Çevre Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Taşdemir, Peyzaj 
Mimarları Odası Genel Sekreteri 
Redife Kolçak ve Prof. Dr. Beyza Üstün 
konuşmacı olarak yer aldılar.

Makina Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar‘ın 
oturum başkanlığını yaptığı “Kapitalizmin 
Krizi, İşsizlik ve Mücadeleler” başlıklı 

oturumda ise Prof. Dr. Aziz Konukman 
ve Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu sunum 
yaptılar.

ASF Binlerce Kişinin Katıldığı 
Yürüyüşle Son Buldu

Avrupa Sosyal Forumu kapsamında 
binlerce kişi, işsizliğe, küresel krize 
ve savaş politikalarına karşı emek 
mücadelesinin küreselleşmesi istemiyle 
ASF‘nin son gününde Osmanbey‘den 
Taksim‘e yürüdü. 

Türkiye dört bir yanından ve Avrupa‘nın 
çeşitli ülkelerinden gelen sendika, 
emek-meslek örgütü, siyasi parti, 
sivil toplum örgütü temsilcileri ve 
aktivistler İstanbul‘da 3 gün süren 
panel ve toplantılarının ardından 
yapılan yürüyüşle, emek sömürüsüne, 
ayrımcılığa, küresel krize ve kapitalizmin 
saldırısına birçok dilde sloganlarla 
“hayır” dediler.  

Av r u p a  S o s y a l  Fo r u m u ;  G e z i 
Parkı‘nda Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (DİSK) Başkanı 
Süleyman Çelebi, KESK Genel Sekreteri 
Emirali Şimşek ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın 
kalabalığa hitaben yaptığı konuşmalar 
ve Mezopotamya Kültür Merkezi müzik 
grubu Koma Gülen Xerzan ve Grup 
Bandista‘nın verdiği konserlerle sona 
erdi.

TMMOB ASF’DE 5 SEMİNER GERÇEKLEŞTİRDİ
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Bu yıl Sivas katliamının 17. yılı.

Bundan 17 yıl önce, 2 Temmuz 1993 günü Sivas‘ta Madımak 
Otel‘de yakılarak katledilen insanlarımızın aydınlık yüzleri 
gözlerimizin önünde. O gün Sivas‘ta yaşananlar, dün  
yaşanmışçasına aklımızda.

Sivas katliamını unutturmak isteyenlere inat; O gün yanan 
o aydınlık yüzlerin ışığını söndürmeye, emekçi sınıfların yeni 
bir dünya kurma yolundaki umutlarını yok etmeye çalışanlara 
inat TMMOB her 2 Temmuz‘da olduğu gibi bu yıl da dost 
örgütlerle birlikte omuz omuza duracak.  

Sivas katliamını Türkiye‘nin aydınlığına, çağdaşlığına, 

demokrasiye, halkların kardeşliğine, eşitliğe, özgürlüğe ve 
bir arada yaşama kültürüne yapılan bir saldırı olarak gören 
TMMOB, bu yıl da işçilerle, kamu emekçileriyle, gençlerle, 
aydınlarla sesini, ellerini, öfkesini birleştirerek, “Başka Bir 
Yaşam, Başka Bir Türkiye, Başka Bir Dünya Mümkün” 
diyecek.

“Sivas‘ı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.”

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
1 Temmuz 2010

SİVAS’I UNUTMADIK, 

UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde 33 aydının yakılarak öldürüldüğü katliamın 17. yıldönümünde Ankara, İstanbul 
ve Sivas’ta düzenlenen çeşitli etkinlerde katliamın sorumluları kınandı, yaşamını yitirenler anıldı.

Ankara‘da Sivas katliamının yıldönümü nedeniyle düzenlenen miting için saat 16.00‘dan itibaren Sıhhiye Toros Sokak‘ta 
toplanılmaya başlandı. Buradan Sivas‘ta yakılarak öldürülenlerin resimlerinin taşındığı kortej eşliğinde mitingin yapılacağı 
Kolej Meydanı‘na yüründü. TMMOB üyelerinin geniş katılım sağladığı mitingde, katliamın sorumluları kınandı, mitinge 
katılan binlerce kişi “unutmayacağız, unutturmayacağız” sloganlarıyla, Sivas‘ta yaşamını yitirenleri andı.

SİVAS KATLİAMINDA YAŞAMINI YİTİRENLER 

ETKİNLİKLERLE ANILDI



birlik haberleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne Çağrımızdır:

TORBA YASA GERİ ÇEKİLSİN,

İŞÇİ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ, 
TAŞERON FİRMALARIN KÂR HIRSINA KURBAN 
EDİLMESİN!  

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, içinde İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili çok önemli maddelerin de 
yer aldığı bir “Torba Yasa” Tasarısı‘nı görüşmeye başladı.

Söz konusu Tasarıda yapılan düzenlemelerle; 

•  İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, ortak sağlık ve 
güvenlik birimi ile eğitim kurumlarının tanımlarının İş 
Yasasına eklenmesi; bu tanımlara göre anılan mesleki 
formasyonlar, taşeron hizmet sunum kuruluşları ile eğitim 
kuruluşlarının Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi,

•  İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmeti sunmak üzere işyeri 
dışında kurulacak kuruluşların nitelikleri, altyapı ve 
personel standartları ile işyerlerinin bunlardan hizmet 
almaları; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının 
da içinde bulunduğu çalışanların görev yetki ve 

sorumlulukları, işyeri hekimliği ve 
iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri ile 
belgelendirilmeleri; bu eğitimlerde 
görev alacak eğiticilerin nitelikleri 
ve eğitim sonunda yaptırılacak sınav 
ile ilgili olarak Çalışma Bakanlığı 
tarafından ilgili tarafların görüşü 
alınarak yönetmelik çıkartılması,

•  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile 
işyeri ortak sağlık ve güvenlik biriminde 
görev yapacak işyeri hekimlerinin 
işyerinde yapacakları görevler 
için diğer kanunların kısıtlayıcı 
hükümlerinin uygulanmaması,

•  Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Teşkilat Yasa‘sına ek 
yapılarak yukarıda belirtilen yetki 
ve görevlerin yasaya, İş Sağlığı ve 

Güvenliği Genel Müdürlüğü‘nün görevleri arasına 
eklenmesi öngörülmektedir.

Bütün bu değişiklik önerilerinin ortak noktası işçi sağlığı 
ve iş güvenliği hizmetlerinde görev yapacak olan işyeri 
hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı yetkisinin kazanılması, 
bu yetkinin kazanılabilmesi için gerekli eğitimi verecek 
kuruluşların saptanması ve anılan mesleklerin hizmet 
sunum yöntemlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından belirlenmesine yöneliktir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; iş kazası ve meslek 
hastalıklarına ilişkin sayısal veriler göstermektedir ki, 
personel ve altyapı eksikliklerinin de etkisiyle, anılan 
Bakanlık ilgili yasa ile kendisine verilen görevleri bile 
yerine getirememektedir.

Nitekim; Türkiye Cumhuriyeti Ulusal İş Sağlığı ve 
Güvenliği Politika Belgesi (2009-2013) başlıklı Raporda 
“Bir ülkede meslek hastalıklarının görülme sıklığı çalışan 
nüfusun binde 4-12‘si arasında değişmektedir. Buna göre 
Türkiye‘de 30.000-100.000 arasında meslek hastalığı 
beklenmektedir. Ancak SGK istatistiklerine göre 2007 

DÖRT ÖRGÜTTEN TBMM’YE ÇAĞRI: 
“TORBA YASA GERİ ÇEKİLSİN”

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB, TBMM’de görüşülen, işçi sağlığı ve güvenliği alanında olumsuz değişiklikler getiren 
Torba Yasa ile ilgili olarak bugün (20 Temmuz 2010) saat 12:30’da TBMM Dikmen Kapısı önünde bir basın açıklaması 
yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan, Yürütme Kurulu Üyeleri Alaeddin Aras ve H. Gürel Demirel 
ile çok sayıda TMMOB üyesinin katıldığı açıklamada, ortak metin TTB Genel Sekreteri Feride Aksu Tanık tarafından 
okundu.
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yılında 1.208 meslek hastalığı vakası tespit edilebilmiştir” 
saptaması yapılarak belirlenemeyen, dolayısıyla uygun 
tedavisi yapılarak sahip olduğu özlük hakları kendisine 
verilmeyen on binlerce işçinin varlığı itiraf edilmiştir.

Öte yandan, yine kayıt dışı istihdam ve eksik verilerle 
oluşturulmuş SGK istatistiklerine göre, 2007 yılında 
toplam 80.602 iş kazası ve 1208 meslek hastalığı sonucu 
1044 kişi yaşamını yitirmiş, 1956 kişi ise sakat kalmıştır. 
Ülkemizde günde ortalama üç işçi yaşamını yitirmekte, 
beş işçi sürekli iş göremez duruma gelmektedir.

Bütün bu tablonun değiştirilebilmesi, işçi sağlığının 
korunup, iş güvenliğinin sağlanması için bu alanda gerekli 
önlemlerin alınması; bu kapsamda nitelikli işyeri hekimliği 
ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetlerinin işyerlerinde 
bulunmasının sağlanması gerekmektedir. Oysa bugün söz 
konusu kurumsal yapıların zayıflatılması ve bu hizmetlerin 
kağıt üzerinde bırakılmasına yönelik bir girişimle karşı 
karşıyayız. 

Yükseköğretim alanında hiçbir yetkisi bulunmayan ve 
örgütlenmesinde de buna uygun olarak herhangi bir 
kadrosu mevcut olmayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, TBMM‘de görüşülmekte olan Torba Yasa ile, 
hekimlerin işyeri hekimi olabilmesi ya da mühendislerin iş 
güvenliği uzmanı olabilmesi için almaları gereken eğitimi 
belirleyen, bu eğitimleri verecek kuruluşları yetkilendiren 
ve eğitimler sonunda sınavları yaparak ya da yaptırarak 
hekim ve mühendisleri işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı 
olarak çalışabilmesi için belgelendiren kurum haline 
gelmektedir. 

Daha önce yapılan yasa ve yönetmelik düzenlemeleri 
ile istediği sonucu elde edemeyen ve bu alanda yetkisi 
bulunmadığı yargı kararlarıyla tespit edilen Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu kez Torba Yasa ile söz konusu 
yetkileri kazanmaya çalışmaktadır. Bu noktada, anılan 
Bakanlığın hukuka aykırı düzenlemelerine güvenerek işyeri 
hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi ve taşeronluk 
hizmetlerinde faaliyet göstermek üzere kurulan şirketlerin 
mağduriyet belirterek yasal düzenleme talep etmeleri 
hiçbir biçimde kabul edilemez. Bu alanda yapılacak bütün 
düzenlemelerin insan yaşam ve sağlığı ile doğrudan bağı 
dikkate alınarak yaşam ve sağlık hakkını geliştirecek 
şekilde düzenlenmesi zorunludur. Aksine düzenlemeler 
Anayasanın yaşam hakkını koruyan 17. maddesi başta 
olmak üzere temel hakları düzenleyen birçok hükmüne 
aykırı olacaktır.

Tasarı‘da yer alan düzenlemeye göre işyeri hekimlerinin bu 
görevlerini yapmaları sırasında “diğer kanunların kısıtlayıcı 
hükümleri uygulanmaz” denilmekle aslında 6023 sayılı 
Türk Tabipleri Birliği Yasasının 5. maddesindeki “...işyeri 
tabipleri; çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka 
bir yerde ikinci bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu 
tabip odaları idare heyetince kabul edilmedikçe her ne 
suretle olursa olsun, diğer bir kurum ve işyerinin tabipliğini 
alamazlar.”  hükmü devre dışı bırakılmaya, Türk Tabipleri 
Birliği‘nin işyeri hekimliği alanındaki yetkileri kısıtlanmaya 
çalışılmaktadır. 

Tasarı ile Yargının daha önce verdiği iptal kararlarına 
rağmen “iş güvenliği uzmanı” kavramı getirilmeye 
çalışılmaktadır. İş güvenliği konusunda bir yeterlilik 
tanımlaması yapılacaksa “iş güvenliği mühendisi” kavramı 
dışında bir kavram yaratmaya gerek yoktur. Mühendisler 
yaptıkları işin bilime, teknolojiye ve hukuka uygunluğu 
konusunda meslek odaları vasıtası ile ve yargı yolu ile 
denetlenirler. Aldıkları akademik eğitimin kazandırdığı 
bilginin ve değerlerin korunması da odaları aracılığı 
ile yaşam boyu meslek içi eğitim ve meslekte gelişim 
çalışmaları ile sağlanmaktadır. Dolayısıyla, meslek odaları 
bu yapının vazgeçilmez örgütlü yapılarıdır. Siyasal iktidar 
bunu algılamak zorundadır.

Siyasal iktidar, bu düzenlemeyle işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanının vazgeçilmez yapıları olan Türk Tabipler Birliği 
ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘nin rolünü 
dışlamaya, sıradanlaştırmaya çalışmaktadır. Eğitim dâhil 
olmak üzere işçi sağlığı ve güvenliği bir pazar haline 
getirilmekte ve can pazarına dönüştürülmektedir.  

Bu düzenlemelerin amacı; işçi sağlığı ve güvenliği alanını 
tümüyle piyasaya açmak, bu alandaki taşeron firmalara 
rant ve kâr alanı sağlamaktır.

Halkın oylarıyla seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne 
bir kez daha çağrıda bulunuyoruz:

“Torba Yasa” geri çekilsin,

İşçi sağlığı, iş güvenliği hizmetleri, taşeron firmaların kâr 
hırsına kurban edilmesin!

DİSK-Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
KESK-Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
TMMOB-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TTB-Türk Tabipleri Birliği
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Türkiye tarihsel bir sorununun, Kürt sorununun etrafında 
dönüp duruyor. Kaynaklarını, zamanını ama her şeyden 
öte çocukları başta olmak üzere insanlarını, geleceğini 
harcıyor.

Türkiye‘nin çatışmasız bir ortam içerisinde olmasından 
kendi çıkarları açısından yarar görmeyen çok sayıda 
gücün var olduğunu, elbette biliyoruz. Özellikle son olarak 
yaşadığımız İnegöl ve Dörtyol olayları bu güçlerin arzu 
ettikleri ortamın yeni eşiği ve sürdürülebilirliği açısından 
ne kadar yol alındığını da göstermektedir. 

Oysaki bu çatışma ortamı Türkiye‘de yaşayan Türk-Kürt, 
Alevi-Sünni, kadın-erkek, çocuk-yaşlı işçi ve emekçi 
çok büyük bir kesimin yararına değildir. Her türlü kaybın 
ötesinde öldürülen biziz. 

Bizim çıkarımız silahların sustuğu, çatışmanın olmadığı, 
toplumsal gerilimin azaldığı, sorunun demokratik 
çözümüne yönelik girişimlerin önünün açıldığı ve bizzat 
Hükümet‘çe bu yönde gereğinin yapıldığı bir süreçtedir.

Hükümet bir irade olarak bu yönde adım atmamak için 
sıklıkla, birçoğunu da kendisinin yarattığı bahanelerin 
arkasına saklanmaktadır. En başta ise yapılan saldırıları 
göstermektedir. Hiç birini tasvip etmeyeceğimiz her 
türlü saldırının sorunun çözülmesi için tesis edilecek 
ortamı zorlaştırdığı bilinmektedir. Ancak bu anlamda 
AKP iktidarında çatışmasız ama çözüm için hiçbir şey 
yapılmayan boşa geçirilmiş yılların, “sorun var diye 
inanırsan sorun olur. sorun yok dersen sorun ortadan 
kalkar. biz diyoruz ki, bizim için böyle bir sorun yok” 
yaklaşımının olduğunu biliyoruz.

Bugün herkesin, başta Meclis‘teki partiler olmak üzere, 
dünden farklı olarak  sonuçlardan duyulan kaygı, endişe, 

korku, öfke ve üzüntü temelli tepkiler yerine sorunun     
çözümüne (demokrasi, barış, kardeşlik ve haklar temelinde 
ortak vatanda bir arada yaşamaya) odaklanarak sorumlu 
davranması gereken bir eşikteyiz. Yaşadığımız son ayların 
ve bir kez daha tekrar edersek İnegöl, Dörtyol olaylarının 
acısı, dehşeti ve böyle giderse engellenemezliği hepimize 
yeterli bir uyarı olmalıdır. 

Birkaç gün önce açıklanan “eylemsizlik kararı” bu nedenle 
çok önemlidir. Gizlemeden söyleyelim: hepimize bir nefes 
aldırmıştır, memnun etmiştir. Hiçbir siyasi grup ama 
özellikle de Hükümet, kamuoyu ile bu kararı “okuyan” 
spekülasyonları değil, sunduğu çatışmasız ortamı barış 
ve sorunun çözümü adına nasıl değerlendireceğini 
paylaşmalıdır.

Beklentimiz çok açıktır: sorunun gerçek çözümünü 
sağlayacak, çatışmasızlık ortamını sürdürülebilir kılacak, 
güven verecek, demokratik zemini tesis edecek kolaylaştırıcı 
adımlar atılmalıdır.

Bizler dün olduğu gibi bugün de toplumun hassasiyetlerini 
bilen, her türlü acıyı hisseden ve hürmet eden bir 
duyarlılıkla üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye 
hazırız. 

Biliyoruz ki bizlerin çabası kadar ve daha önemli olan 
Hükümet‘in yaklaşımı ve atacağı adımlardır. Sınırlı 
zamanın boşa geçirilmemesi çok kritiktir. Sorumluluk 
almamanın, geçiştirmenin ise vebali çok ağır olacaktır.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMMOB
Türk Tabipleri Birliği TTB

HEPİMİZİN GELECEĞİ ADINA “EYLEMSİZLİK KARARI” MUTLAKA 

DEĞERLENDİRİLMELİDİR!
 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 19 Ağustos 2010 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Türk ve Kürt haklarının kardeşliği, eşitliği ve birlikte 
yaşamasının yasal ve sosyal koşullarının oluşturulması 
istemiyle hazırlanan; sanatçı, yazar, emek-meslek örgütü ve 
demokratik kitle örgütü temsilcisi 31 aydının imzasını taşıyan 
“Denenmeyen tek yol kaldı: Barış!” adlı çağrı metni, 20 
Temmuz Salı günü İstanbul’da yapılan bir basın toplantısıyla 
kamuoyuna duyuruldu ve imzaya açıldı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Adalet 
Ağaoğlu, Adnan Serdaroğlu, Atılay Ayçin, Aydın Çubukçu, 
Burhan Sönmez, Derya Alabora, Eriş Bilaloğlu, Gencay 
Gürsoy, Haluk Bilginer, Hayri Kozanoğlu, Jülide Kural, Kadir 
İnanır, Mehmet Bekaroğlu, Mustafa Öztaşkın, Mustafa Türkel, 
Nuray Mert, Nuray Sancar, Özcan Alper, Özgür Mumcu, 
Ragıp Zarakolu, Sami Evren, Sennur Sezer, Sevinç Eratalay, 
Sırrı Süreyya Önder, Şebnem Korur Fincancı, Şevval Sam, 
Taner Timur, Tuncel Kurtiz, Üstün Akmen, Yücel Sayman‘ın 
imzaladığı metni, Şebnem Korur Fincancı okudu.  

Denenmeyen Tek Yol Kaldı: Barış!

Çeyrek yüzyıldır derin acılara, yokluk ve yoksulluğa neden 
olan kahredici savaş atmosferinden zarar gören, kaygılanan, 
korkan, yas tutan herkes, artık çoktan hak ettikleri barış 
içinde bir hayatı ve barışın egemen olduğu bir ülkeyi istiyor.

Biz, her sorunun kendi çözüm olanaklarıyla birlikte ortaya 
çıktığını biliy oruz. Bu en zor koşullarda, en umutsuz haller 
içinde bile, özlemlerimize hayat verecek kaynakların henüz 
elimizin ulaşabileceği bir yerde durduğuna inanıyoruz.

Savaşı değil, barışı konuşmak istiyoruz.

İnsanların sesinin duyulması için demirin şakırtısına ve 
barutun gürültüsüne hemen ve acilen son verilmelidir.

Şiddeti kışkırtan neden ve gerekçeleri ortadan kaldırmak 
için, barışın yalnızca zorunlu değil, aynı zamanda mümkün 
olduğunu da göstermeli; yok olmaya yüz tutan umutlar 
canlandırılmalıdır.

Demokratik yollardan seçimle işbaşına gelmiş temsilciler 
üzerindeki baskılara derhal son verilmeli, tutuklanmış olanlar 
serbest bırakılmalıdır. Demokratik özgürlüklerin önündeki 
yasal engeller kaldırılmalı, siyasi etkin liğin olağan yollardan 
yapılabileceği bir ortam yaratılmalıdır.

Terörle Mücadele Kanunu‘nun kurbanı haline gelmiş 
çocuklar özgürlük lerine kavuşturulmalı, benzeri utanç verici 
uygulamaların tekrarlanmasını önleyecek adli ve hukuki 
düzenlemeler yapılmalıdır.

Bir bütün olarak barışçı ve demokratik çözüm için, genel af 
dâhil, yasal zemin hazırlanmalıdır.

Bütün bunlar, kolaylıkla ve hızla ulaşabileceğimiz bir yerde 
duruyor.

Parlamentonun, Hükümetin ve devletin bütün kurumlarının 
böyle bir yolun mümkün ve zorunlu olduğuna inanabilmesi 
için, daha fazla maddi ve manevi kayba uğramayı kabul 
etmiyoruz.

Kardeşliği yeniden kurmak, eşit ve özgür vatandaşlar olarak 
yaralan bir likte sarmak için boşa geçirecek zamanımız 
kalmamıştır. Türk ve Kürt halk larını birlikte sevindirmek 
için, sorunu köklü olarak çözebilecek güçlerimizi seferber 
etmeliyiz. İki halkın el ele vererek demokratik ve özgür bir 
atmosferi birlikte solumasının tek ve vazgeçilemez yolu, 
birlikte özgürleşmektir.

Bunun için yapabileceklerimiz, asla özveri ya da ödün olarak 
görülemez. Barışı kendimiz için, hepimiz için istiyoruz ve en 
iyisini istiyoruz.

Silahlar sussun, insanlar konuşsun!

Yok ederek değil yaşatarak, ayrılarak değil birleşerek 
özgürleşelim. Kürt halkının kazanımı, Türk halkının da 
kazanımı olacaktır. Ateş ve kan dursun, hayat ve barış 
kazansın. Eşit ve özgür yurttaşlar olarak bir arada yaşamak 
istiyoruz.

DENENMEYEN TEK YOL KALDI: BARIŞ!
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17 Ağustos depreminin 11. yıldönümü nedeniyle deprem 
bir kez daha gündemimizde. Marmara depreminden 
sonra, yaşanan felaketten aldığımız ders; “yapı üretiminin 
yeterince denetlenmemiş” olmasıydı. 

Ne yazık ki ülkemizde yapı üretim süreci ranta bağlı olarak 
şekillenmekte, konut üretiminde esas beklenti getiri 
üzerine kurulmaktadır. Yapı projeleri mevcut işleyişte 
halen kullanıcı ve/veya tüketici için belediyeden alınacak 
yapı ruhsatının tamamlayıcı birer evrakı olmaktan öte 
anlam taşımamaktadır. 

Yapı denetimi, bütün bu sürecin başat unsuru olarak ülke 
gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. 1999 Marmara 
depreminden sonra dönemin Siyasi İktidarı tarafından 
alelacele çıkartılan 4708 sayılı Yapı Denetimi Yasası ciddi 
eksiklikler ve yanlışlıklar taşımasının yanı sıra ihtiyacı 
gidermekten oldukça uzaktır. 

Yapı denetimi sadece bir yasal düzenlemeler sorunu 
değildir. Elbette ki, yasal düzenlemeler zorunludur ancak 
uygulayıcıların bu konudaki kararlılığı, başka bir ifadeyle 
siyasi erkin tercihi sonucu değiştirecek önemdedir. 

Siyasal İktidardan, yapı denetim mevzuatındaki 
yanlışlıkları gidermesi beklenirken, 7 Ağustos 2010 tarihli 
Resmi Gazete‘de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği Değişikliği ile yapı denetim kuruluşu ve 
laboratuvarında görev alacak teknik personelin mesleki 
deneyim süresini 12 yıldan 5 yıla indirilmiştir. 

10 yıldır pilot olarak 19 ilde uygulanan yapı denetimi 
Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 
81 ilde hayata geçirilecektir. 

TMMOB en başından itibaren yapı denetim sisteminin 
tüm ülkeye yaygınlaştırılması gerektiğini savunmaktadır. 
Ancak, sistemin yaygınlaştırılmasından önce yanlışlıkların 
giderilmesi büyük önem taşımaktadır. 

TMMOB ve Odalarımız, yapı denetimi ile desteklenen 
“sağlıklı bir yapı üretim süreci” konusundaki önerilerini, her 
fırsatta yetkililere iletmiş ve kamuoyu ile paylaşmıştır.

“Yapı Denetim Sistemi”nin 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 
81 ilimizin tümünde uygulamaya konacağının açıklanması 
üzerine, konu hakkındaki görüş ve önerilerimizi bir kez 
daha özetlemekte yarar görüyoruz.

•1-     Güvenli ve nitelikli bir yapılaşmanın ilk adımının 

öncelikle topografik ve jeolojik tespitler dikkate alınarak 
oluşturulan “İmar planlarının elde edilmesi sürecinde” 
atıldığı bilinmelidir.

•2- İmar planlarındaki arazi kullanım kararlarının ve 
yapılaşma şartlarının belediye meclisleri tarafından 
kolaylıkla değiştirilebiliyor olması engellenmelidir. Son 
olarak, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı”nın 
Sakarya-Akyazı fay hattındaki koruma bandını 150 
metreden 20 metreye indirme kararı, siyasi etkilerin 
bilimsel ve teknik kararlar üzerindeki gücünü ve düzeyini 
açıkça sergilemektedir. Bu gerçekten hareketle, öncelikle 
imar planlamasında görevli belediye teknik kadrolarının 
sorumluluğu arttırılırken, görevleri sırasında oluşabilecek 
baskılara karşı yasayla korunan güvenli bir çalışma ortamı 
oluşturulmalıdır.

•3- Yapı üretim süreci bir bütün olarak algılanmalıdır. 
Bu üretim zincirinde ilk halka olan “projelerin tasarımı” 
safhasından başlayarak “projelerin uygulanması” ve 
“uygulamanın denetimi”nin aynı titizlikle gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Sürecin sağlamlığının, zincirin en 
zayıf halkasının dayanımı kadar olabileceği gerçeği 
unutulmamalıdır.

•4- Kayıt dışı yapılaşma, yapı stokumuzun %67‘si 
düzeyindedir. İmar afları ile desteklenen bu büyük dilimin 
oluşmasına neden olan politikaların engellenmesi, en az 
yapı denetimi konusunda yapılan çalışmalar kadar önem 
taşımaktadır. Yasa dışı oluşan bu tip yapılara yeni torba 
yasalar çıkararak elektrik-su gibi alt yapı hizmetlerinin 
götürülmesi, yapı denetiminin geleceğini de tehlikeye 
atacaktır. 

•5-Amacını sadece depreme dayanıklı bina yapmakla 
sınırlayan yapı denetim anlayışı eksik kalmaktadır. 
Günümüzde artık “deprem güvenliği” yanında “yangın 
güvenliği”, “gürültü kontrolü” ve “enerji performansı” 
gibi kavramlar da binaların mimari tasarımında zorunlu 
hale gelmektedir. Bu durumda; güvenliğin yanında 
“yaşanabilirliği” de hedefleyen bir yapı denetim modeli 
amaçlanmalıdır.

•6-Binaların projelendirilmesinde uyulması gereken 
standartların giderek gelişmesi ve inşaat piyasasına modern 
yeni malzemelerin girmesi, projelerin tasarlanmasını ve 
tasarıma uygun olarak gerçekleşmesini daha da önemli 
hale getirmiştir. Ancak mevcut yapı denetim modelinde 

SİYASAL İKTİDARIN YAPI DENETİMİ İLE İLGİLİ ALDIĞI KARARLAR 

DOĞRU DEĞİLDİR. 

BİZ GERÇEK BİR YAPI DENETİMİ İSTİYORUZ.
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“proje müellifleri” uygulama safhasında tamamen 
dışlanmıştır. 5846 sayılı Fikir Sanat Eserleri Kanunu‘ndan 
gelen müelliflik hakları ve mesleki sorumlulukları, yapı 
denetim modeli içinde tanımlandığında süreç daha sağlıklı 
işleyecektir.

•7-   Projelerin doğruluğu yanında işçilik ve malzeme 
kalitesi, güvenli ve nitelikli bir bina elde etmeyi belirleyen 
en önemli faktörlerdir.

•a- Üniversitelerde yeterli altyapı ve öğretim kadrosu 
hazırlanmadan, ihtiyacın ötesinde mimarlık ve 
mühendislik bölümleri açılmakta ve bu anlayış eğitimin 
kalitesini düşürmektedir. Yetkililer bu durumu “üniversite 
eğitiminin kitleselleşmesi” ile açıklarken, bu yetersizliği 
de kabullenmektedirler. Bu durumda tasarım, uygulama 
ve denetim sürecinde yer alacak mühendis, mimar ve 
plancıların mesleki yeterliğinin belirlenmesi, belgelenmesi 
ve meslek içi eğitime tabi tutulması gibi konularda ilgili 
meslek odalarının görev üstlenmesi giderek daha da 
önemli hale gelmektedir.

•b-İnşaatlarda, teknik eğitim veren okullarda eğitilmiş iş 
gücünün çalıştırılması yasal zorunluluk olarak belirlenmeli 
ve inşaat piyasasında yetişmiş usta ve kalfalar mutlaka 
sertifikalandırılmalıdır.

•c-Beton ve yapı çeliğinin yanında, imalata giren çok 
sayıdaki tesisat ve inşaat malzemesinin nitelik denetimi, 
öncelikle üretim merkezlerinde yapılmalı ve standart dışı 
malzemenin piyasaya girmesini engelleyici yasal tedbirler 
alınmalıdır.

•d-Yapı denetim laboratuvarlarına akredite olma koşulu 
getirilmelidir.

•8-Yapı Denetim Kanunu kapsamındaki tüm yapıların 
“yapı müteahhitliği” aracılığı ile yapılması ön koşul olarak 
belirlenmiştir. Ancak  “yapı müteahhidi” kavramının 
tariflenmemiş olması çok önemli bir eksiklik olarak 
durmaktadır. Yapı denetim firmalarında olduğu gibi, 
müteahhitlik firmalarının da kurumsal niteliği, diğer 
kurumlarla olan ilişki biçimleri, yetki ve sorumlulukları 
belirlenmelidir.

•9-Uygulamada, sürecin doğal işleyişi sonucunda, yapı 
sahibi öncelikle bina yapımını taahhüt edecek müteahhit 
firmayı belirlemektedir. Müteahhit firma da yasaklanmış 

olmasına rağmen, fiilen kendini denetleyecek yapı denetim 
firmasını seçmektedir. Bu durum yapı denetimin amacına 
ulaşmasını engellerken, firmaların dejenerasyonuna 
da neden olmaktadır. Bu istenmeyen ilişkiye karşı yeni 
önlemler geliştirilmelidir.

•10- Denetlenecek yapının büyüklüğü ve fonksiyonu 
dikkate alınmadan tümüne aynı denetim modeli 
uygulanıyor olması, küçük ölçekli binaların denetim 
giderini arttırmaktadır. Bu konuda daha rasyonel bir 
denetim modeli geliştirilmelidir.

•11- Bütün kamu yapıları yasa kapsamına alınmalıdır. 
TOKİ, KİPTAŞ ve benzeri kuruluşların inşaatlarının 
denetimi, yapı denetim sistemi içerisine dahil 
edilmelidir. 

•12- Yapı denetiminde meslek odalarının sürece daha 
etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, 
üretim ve denetim süreci modeline ihtiyaç vardır. 4708 
Sayılı Yapı Denetim Yasası ile 3194 Sayılı İmar Yasası ve 
bağlı ikincil mevzuatın bu model esas alınarak yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

•13- Yapı denetiminin anahtarı “mesleki denetim”, 
onun olmazsa olmaz koşulu da TMMOB‘ye bağlı meslek 
odalarının yürüttüğü “yeterlilik ve belgelendirme” 
faaliyetleridir. Bu nedenle yapı denetimi ile ilgili kamusal 
yapılanmalarda TMMOB‘ye bağlı ilgili Odaların 
görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanarak temsilleri 
sağlanmalıdır. Denetçi belgelerinin verilmesi ve takibi 
TMMOB‘ye bağlı Odalar tarafından yapılmalı, yapı 
denetimi mekanizmasında yer alan meslektaşların 
sicillerinin tutulması ve meslek içi eğitimler TMMOB‘ye 
bağlı ilgili Odalarca gerçekleştirilmelidir.

•14- Yapı denetim uygulamasını sağlam bir zemine 
oturtacak “Yapı Sigortası ve Mesleki Sorumluluk Sigortası” 
sistemine bir an önce geçilmelidir.

Yapı denetiminin aslında “kamusal bir hizmet olduğu” 
gerçeği unutulmamalıdır. 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
14 Ağustos 2010
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YÖK ve ÖYSM, öğrencileri mağdur etmeye devam etmektedir. 
Tercih kılavuzunda basına yansıyan hatalar yanında mühendislik 
fakültelerini tercih edecek öğrenciler de kendi aralarında eşitsiz bir 
uygulamaya maruz bırakılmışlardır. Fen bölümlerinden mezun olan 
öğrenciler mühendislik bölümü tercihinde dezavantajlı duruma 
düşürülmüştür.
2010 üniversite sınavları tercih kılavuzunda yapılan hatalar 
nedeniyle öğrenciler mağdur edilirken, Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK), ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini dikkate almaksızın, 
herhangi bir altyapı hazırlamadan ve açıklama dahi yapmadan 
kılavuza koydurduğu teknoloji fakülteleriyle de yeni bir karmaşa 
alanı yaratmıştır. 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), mühendislik 
bölümlerini tercih edecek öğrencilerin daha sonra mağdur 
olmalarını engellemek için tercih kılavuzundaki teknoloji 
fakültelerine ilişkin duyuruların yer aldığı bölümlerin iptali ve 
yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay‘a başvurmuştur.
TMMOB, Afyon Kocatepe, Fırat, Gazi, Karabük, Marmara, Sakarya 
ve Süleyman Demirel üniversitelerinde mesleki ve teknik eğitim 
fakültelerinin ismi değiştirilerek kurulan teknoloji fakültelerinde 
oluşturulan mühendislik bölümlerine öğrenci alımına ilişkin 
duyurulara, bu bölümlerin açılmasını sağlayan YÖK Yürütme 
Kurulu kararına ve tüm bu işlemlerin dayanağı olan Bakanlar 
Kurulu kararına karşı ayrı ayrı 7 dava açmıştır. 
13 Kasım 2009 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar 
Kurulu kararıyla, çeşitli üniversitelerde kurulu bulunan mesleki 
ve teknik eğitim fakülteleri kapatılarak, yerlerine “Teknoloji 
Fakültesi” adı altında yeni fakülteler kurulmuş, ancak kararda hangi 
bölümlerin kurulacağına dair herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. 
Bu bölümlerin hangileri olduğunu tercih kılavuzu ile öğrenmiş 
bulunmaktayız.  
Bakanlar Kurulu Kararı‘nın uygulanmasıyla ilgili esasları 
belirlemeye yetkili olan Yükseköğretim Kurulu tarafından, bugüne 
kadar uygulamayla ilgili herhangi bir genel düzenleyici işlem 
yayımlanmadığı gibi, bir açıklama dahi yapılmamıştır. Dolayısıyla 
mesleki ve teknik eğitim fakülteleri kapatılarak yerlerine kurulan 
teknoloji fakültelerinin hangi alanda ne gibi bir eğitim verecekleri 
bilinmemektedir. Tüm uygulama YÖK ve ilgili üniversiteler eliyle 
adeta gizli bir şekilde yürütülmektedir.
2010 ÖSYS Tercih Kılavuzu incelendiğinde 7 üniversitenin teknoloji 
fakülteleri mühendislik bölümlerine iki ayrı türde kontenjanla 
öğrenci alınacağının duyurulduğu; mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumlarından (MTOK) mezun olanların Yükseköğretime Geçiş 
Sınavı (YGS)-1 puanı üzerinden, diğer ortaöğretim kurumlarından 
mezun olanların ise lisans yerleştirme sınavı (LYS) sonuçlarıyla 
matematik-fen (MF)-4 puan türü üzerinden ağırlıklı ortalama başarı 
puanlarının (AOBP) 0.15 katsayısı ile çarpılarak tercih sistemine 
dahil olacakları anlaşılmaktadır. Genel liselerin “fen, fen bilimleri, 
klasik fen, matematik ve tabii bilimler alanları” dışından mezun 

olanların ise teknoloji fakültelerindeki mühendislik bölümlerini 
tercih etmeleri durumunda AOBP‘lerinin 0.12 katsayısı ile 
çarpılacağı görülmektedir. Kılavuzda, “Teknoloji Fakültesi lisans 
programlarına MTOK 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” bilgisi yer almaktadır.
Kılavuzdaki tüm koşullar, yasalara aykırılığın yanında evrensel 
bir meslek olan mühendislik için ülkeden ülkeye değişemeyecek 
kriterleri göz ardı etmiştir. YÖK‘ün mühendisliği yalnızca 
pratisyenliğe indirgeyen, “mühendislik” kimliğinde belirleyici olan 
bilgi, formasyon, mühendislik etiği ve tasarım unsurlarını dışlayan 
bir yaklaşıma sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Yasa‘da “mühendislik 
veya mimarlık tahsilini gösteren Türk yüksek mekteplerinden 
verilen diplomalar” tanımlamasıyla mühendis unvanı verilebileceği 
belirtilmişken, teknoloji fakültesine dönüştürülen mesleki ve 
teknik eğitim fakültelerinde ‘mühendislik tahsili‘ gösterilmemesi 
nedeniyle, bu fakültelerden mezun olacakların ‘mühendis‘ unvanı 
taşımaları da söz konusu olamayacaktır.
Yapılan uygulama ile aynı üniversitede iki ayrı fakültede iki ayrı puan 
türü uygulanarak eşitlik ilkesi zedelenmektedir. Öğrencilerin bu 
durumda hangi kriterlere göre tercih yapacakları da belirsizdir. 
Mühendislik fakülteleri ile teknoloji fakültelerinde farklı nitelikte 
öğretim yapılmak suretiyle aynı hak ve yetkilere sahip olacak şekilde 
mühendis unvanlı öğrenciler yetiştirilecek olması, Yükseköğretim 
Yasası‘ndaki “Yükseköğretim kurumlarının özellikleri, eğitim-
öğretim dalları ile amaçları gözetilerek eğitim-öğretimde birlik 
ilkesi sağlanır” hükmüne de aykırıdır.
Aynı üniversite bünyesinde iki farklı fakültede aynı adlı bölümlerin 
kurulması ve hiçbir yasal düzenleme yapılmaksızın teknik öğretmen 
yetiştiren fakültelerin kapatılmasıyla, mühendislik eğitimi açısından 
“üretim-insangücü-eğitim” unsurları arasındaki denge gözetilmemiş 
ve bütün bunları kapsayacak şekilde, herhangi bir planlamaya dayalı 
olarak karar verilmemiştir. Uygulama, nitelikli ara insan gücünü 
ortadan kaldırdığından yasayla getirilen amaç ve ilkelere de açıkça 
aykırılık taşımaktadır.
TMMOB olarak, iki kez düzeltme yayınlanan, özellikle mühendislik 
bölümlerini tercih edecek öğrencileri mağdur eden tercih 
kılavuzunun yenilenmesini, öğrencilere ek süre tanınmasını, 
yayınlanacak yeni tercih kılavuzunda da teknoloji fakülteleriyle 
yaratılan karmaşaya son verilmesini talep ediyoruz. 
YÖK‘ü ve ÖSYM‘yi öğrencileri mağdur etmemeleri konusunda 
uyarıyoruz. 
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
23 Temmuz 2010

TMMOB’DEN ÜNİVERSİTE TERCİH KILAVUZUNA DAVA



birlik haberleri

T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü‘ne
ANKARA
İlgi: 23 Temmuz 2010 tarih ve B.18.0.ÇYG.0.05.01-010.13069 
sayılı yazınız.
İlgi yazınızda, 2872 sayılı Çevre Kanunu‘nda öngörülen çevrenin 
korunması için tesis ve faaliyetin çalışmaya başlamasından sona 
erdirilmesine kadar olan süreçte, çevre denetiminin usul ve 
esaslarını, denetim yapacak personelin nitelikleri ve görevlerini 
düzenlemek üzere hazırlanan Çevre Denetim Yönetmeliği 
taslağına ilişkin Birliğimizden görüş sorulmaktadır.
Öncelikle çevre yönetimi; insan, bitki ve hayvan varlığının 
dengeli ve sağlıklı yaşaması için gerekli doğal kaynakların 
değerlendirilmesi, üretilmesi, ulaşımı ve tüketimi sırasında 
ortaya çıkabilecek olumsuzlukları saptamak, olumsuzluklara 
çözüm yolu aramak ve çözüm yollarını uygulama alanına 
koymak için yapılan planlama, eşgüdüm, haberleşme, denetim 
ve yürütme işlevlerinin bütünüdür.  Etkili bir çevre yönetimi 
için çevresel hedeflerin, stratejilerin belirlenmesi, çevre 
politikasının ve planlarının uygulanması gerekmektedir.
Bugün ekolojik bir krize dönüşen sorunların çözümünde 
bütüncül politikaların, hukuksal ve kurumsal düzenlemelerin 
geliştirilmesi ve uygulanması gereği açıktır.  Ancak ülkemizde 
çevre konusunda yapılan düzenlemeler,  siyasetin hukuku 
istediği biçimde yönlendirmesinden ibaret olup, Avrupa Birliği 
uyum süreci kapsamında birebir mevzuatın aktarılması ile 
sınırlı, uygulanabilirliği olmayan şekilsel nitelikte kalmıştır. 
Bilindiği üzere, 05.01.2002 tarih ve 24631 sayılı Resmi 
Gazete‘de yayınlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği yürürlüğe 
girmesinin ardından bir yıl içinde 3 kez (Yayın: 26.03.2002 
tarih ve 24707 sayılı RG, 24.7.2002 tarih ve 24825 sayılı 
RG, 30.1.2003 tarih ve 25009 sayılı RG) değişikliğe uğramış, 
geçtiğimiz 7 yıl boyunca bir türlü uygulanmamış ve sonucunda 
21.11.2008 tarihinde yeniden yayınlanarak 1.1.2009 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdiği andan itibaren Birliğimiz 
ve Odalarımızca, Yönetmeliğin, kamusal bir hizmet olan çevre 
yönetimi/denetimi hizmetini piyasaya açtığı ve başta Anayasa 
olmak üzere, 4856 sayılı Kanuna aykırı olarak Çevre ve Orman 
Bakanlığı‘na verilen “çevreye olumsuz etkileri olan her türlü 
faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek görevinin 
devri” niteliğini taşıyan hükümler içerdiği belirtilmiş; hukuka 
aykırı olan Yönetmelik hükümlerinin düzeltilmesi istenmiş 
ve ilgili Yönetmelik yargıya taşınmıştır. Yargı süreci de halen 
devam etmektedir. 
Bakanlığınızca hazırlanan taslak metin ile Yönetmelikte 
gündeme gelen değişikliğinin,  pek çok kez dile getirilen 
hukuka aykırılıkları ortadan kaldırmadığı, esasa dair düzenleme 

yapmaktan uzak olduğu, Yürürlükte olan Yönetmelik 
hükümlerinin “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık 
Firmaları Hakkında Yönetmelik Taslağı” ile “Çevre Denetimi 
Yönetmelik Taslağı” olarak iki ayrı Yönetmelik biçiminde 
düzenlenmesinden kaynaklı,  şekilsel bir düzeltmeden ibaret 
olduğu görülmektedir. 
Yönetmelik taslağında “yetki devri”  halen ifade edilmektedir. 
Oysa ki 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun‘un 2inci maddesinin (j) bendi ile 
çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde 
izlemek ve denetlemek görevi Bakanlığa verilmiş olup ilgili 
kanunda yetki devrine ilişkin bir husus belirtilmemiştir. 
Bilindiği üzere çevre hizmetleri kamusal niteliktedir. Kamusal 
hizmetlerin ise geleneksel olarak; hizmetlerin sürekliliği, 
eşitlik (yansızlık), uyum (çağın gereklerine ve değişikliklere 
ayak uydurma) ve meccanilik (hizmetlerin karşılıksız ve 
parasız olması) gibi temel ilkeler doğrultusunda yürütülmesi 
gereklidir. Çevre denetimi işinde girdilerin, çıktıların, atık 
ve yan ürünlerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve 
denetleyen mekanizmanın bağımsızlığı büyük önem taşımakta 
olup, Bakanlık tarafından yerine getirilmesi gereken denetim 
görev ve yetkisinin devredilmesi hukuka aykırıdır. 
Yönetmelik taslağının genelinde,  kirletenin keyfi davranmasına 
olanak sağlanmış, “kirleten öder” bakış açısına göre 
düzenlemeler yapılmış, denetimin bir adım sonrası tamamen 
devre dışı bırakılmış, denetimin amacı sadece kirletene idari 
yaptırım uygulamakla sınırlı kalmış ve kirliliğin önlenmesi, 
azaltılması, çevre ve insan sağlığı için alınması gereken 
önlemler belirtilmemiştir. 
Çevre denetimi gibi çok önemli bir alanın düzenlendiği 
Yönetmelik taslağı,  esasa dair dile getirdiğimiz hususlar 
haricinde pek çok maddi hatayı da barındırmakta olup, atıf 
yapılan madde numaraları dahi yanlış yazılmıştır. 
Sonuç olarak; Yönetmelik taslağının, kamusal bir hizmet olan 
çevre yönetimi/denetimi hizmetini piyasaya açan ve başta 
Anayasa olmak üzere, 4856 sayılı Kanuna aykırı olarak Çevre 
ve Orman Bakanlığı‘na verilen çevreye olumsuz etkileri olan 
her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek 
görevinin devri niteliğini taşıyan hükümler barındırdığı, halen 
yürürlükte olan Yönetmeliğe dair Birliğimizce ve Odalarımızca 
dile getirilen hukuka aykırılıkları ortadan kaldırmadığı, 
yapılan düzenlemenin tamamen şekilsel nitelikte olduğu 
görüldüğünden, taslak hakkında olumlu bir görüş beyan 
etmemiz olanaklı değildir.  

Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI’NA ÇEVRE DENETİM YÖNETMELİĞİ ÜZERİNE 
GÖRÜŞ GÖNDERİLDİ 
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KARTON TEKNELER YARIŞTI

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle düzenlenen 
“3’üncü Kartondan Tekneler Yarışı” 1 Temmuz Perşembe 
günü gerçekleştirildi. TMMOB’ye bağlı odaların İzmir 
şubeleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Denizcilik 
Müsteşarlığı ekiplerinin katıldığı yarışmada birinciliği 
Orman Mühendisleri Odası aldı.

Pasaport İskelesi‘nde düzenlenen yarışta ikinci Maden 
Mühendisleri Odası, üçüncü Gıda Mühendisleri Odası 
oldu. Yarışmada ilk batan Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası ekibi ‘Titanik‘ ödülünü ve en iyi kostüm ödülünü 
kazanırken, Gemi Mühendisleri Odası en centilmen ekip 
seçildi.

Kazananlara ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Sırrı Aydoğan ile TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı verdi.

KOCAELİ İKK’DAN YUVAM AKARCA İÇİNDEKİ TİCARET ALANI İLE İLGİLİ 

BASIN AÇIKLAMASI

Yuvam Akarca alanı içindeki 4839, 4840 ve 4841 nolu 
adalardaki parsellerin kullanım şekli beş yılda üç kez 
değişmiştir. Bu değişimin sebebi anlaşılamamakla birlikte, 
bu alanın yüksek bir ranta sahip olmasının bu kararsızlığın 
yaşanmasında büyük etken olduğunu düşünmekteyiz.

Oysa ki planlar 5 yılda 3 kez değişmek için yapılmaz. Mutlak 
doğrular, mutlak ihtiyaçlar vardır ve planlar var olan ihtiyaca 
yönelik çözüm üretir. Yuvam Akarca Konut Alanı içindeki 
bu yere kazandırılacak fonksiyon da; tamamen o bölgedeki 
nüfusa ve mevcut yerleşim alanlarının ihtiyacına göre 
belirlenmek ve ardından plan yapılarak uygulamaya geçmek 
gereklidir.

Üstelik bu alanın mülkiyetinin Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesinde olması nedeniyle de bu alanın kamu yararına 
kullanımı şarttır.

2005 yılı öncesindeki planlarda bu alan için; “Konut Alanı” 
ve “Ağaçlandırılacak Alan”  öngörülerini görmekteyiz.

2005 yılında ise, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı 
yapılarak bu alan içindeki mevcut kullanımı  “Günübirlik 
Turizm Tesis Alanı” olan bir parselin, “Sağlık Tesis Alanı”na 
dönüştürüldüğü ve ihtiyaç olan “Günübirlik Turizm Tesis 
Alanı”nın koşulu ile yine bölgedeki başka bir parsele alındığı 

görülmektedir.

2007 yılında ise, nazım ve uygulama imar planı tadilatı 
yapılmış ve söz konusu adalarda yer alan parsellerin 
kullanımlarının “ağaçlandırılacak alan” da dahil olmak 
üzere (ki ağaçlandırılacak alan zemin veya topoğrafya 
nedeniyle imara kapalı önlemli alandır ve değişmez) tamamı 
değiştirilmiş ve içinde Alışveriş Merkezi, Rezidans Konut, 
Aquapark, Kapalı Otopark gibi fonksiyonları barındıran 
Ticaret Alanına dönüştürülmüştür.

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte belirtildiği 
üzere PLAN DEĞİŞİLİĞİ ; “Plan ana kararlarını, sürekliliğini, 
bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak 
nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, 
kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan 
düzenlemeleridir.” Şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu alan için yapılan değişiklikler plan değişikliği 
yönetmeliğinde de uymamaktadır.

•  Mülkiyetinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde olması 
nedeniyle de bu alanın kamu yararına kullanımı şarttır.

•  “Ticaret Alanı”, bölgede yaşayan herkesin yararlanabileceği 
ticari faaliyet anlamını taşır ve içinde konutların yer aldığı bir 
ticaret fonksiyonu, ancak söz konusu alan içinde yaşayacak 
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TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı, 
23 Temmuz 2010 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı’nın katılımıyla yapıldı.

Toplantıya; Bodrum İKK Sekreteri Semayi Yaman 
(MMO), Recai Seymen (EMO), Hıdır Çam (HKMO), 
Recai Özcan (HKMO), İlhan Özyiğit (İMO), Şahabettin 
Doğan (İMO), Yurdanur Uzun (Peyzaj MO), Banu Özbek 
(ŞPO), Vildan Tekin (ŞPO) ve Ünal Gökçeoğlu (ZMO) 
katıldı.

BODRUM İKK TOPLANTISI YAPILDI

konut sakinlerinin ihtiyacına cevap verecek nitelikte olabilir. 
Bu ticaret alanın planlardaki büyüklüğüne bakıldığında ise, 
ticarete ayrılan alanın, bölgesel ihtiyaçlara göre belirlendiği 
ortaya çıkmaktadır. Kent Konutun internet ortamında 
paylaştığı konut projeleri- ile yapılacak uygulamanın üç 
boyutlu canlandırma görselleri, plan kararları ve yapılacak 
uygulamanı örtüşmediğini göstermektedir.

• Diğer yandan Ticaret alanının bölgeye getireceği yoğunluk 
ile konut alanının getireceği yoğunluk farklıdır. Ticaret 
alanı kararı alıp, içinde konut yapmak ve hatta Kent 
Konut projelerinden görüldüğü üzere, konut alanıymış gibi 
yoğunluklu konutlar üretmek, gerçekte bölgeye gelecek nüfus 
yoğunluğunu saklamaktır. 

•  Artan nüfus yoğunluğu Yuvam Akarca halkının halen 
kullanmakta olduğu sosyal, kültürel  vb alanların yeni nüfus 
ile paylaşması demektir. Ya da aynı alan içinde yeni konutlar 
için yeterli yeşil ve sosyal donatı alanları, okul, sağlık tesisi 

vb. ana ihtiyaçlar yapılması gerekmektedir.

•  Plan Yapımına Ait Esaslara Dair İmar Yönetmeliğinde de 
belirtildiği üzere, Ticaret Alanı”na dönüştürülen ve önceki 
kullanım kararı “Günübirlik Tesis Alanı” olan parsel için, 
günübirlik hizmet tesisinin hizmet vereceği bölge içinde 
eşdeğer yeni bir alanın ayrılması da gerekmektedir.

Tüm bu tespitlerimiz sonucunda, kamu yararını korumak 
amacıyla TMMOB olarak hukuk süreci başlatmış olduğumuzu 
da kamuoyuna duyurur, yaşamın ve dolayısıyla kentlerin plan 
ve uygulama süreçlerinde toplum yararının gözetilmesi gibi, 
insanca bir tutumun sergilenmesini dileriz.

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Adına,
Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Nedim KARA 
3 Temmuz 2010

 

Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın katılımıyla 9 Temmuz 
2010 tarihinde yapıldı. 

Toplantıya; Yalçın Ergen (MO), Nilgün Akçan (MO), Ozan 
Çıtır (ÇMO), Tolga Çetin (JFMO), Murat Selim Çepni 
(HKMO), Özgür Algan (İÇMO), Aykut Bozkurt (İMO), 
Nedim Kara (MMO), Hasan Yitim (MMO), Gültekin Keskin 
(MMO), Selçuk Karstarlı (MMO), Hülya Tamyüksel (Peyzaj 
MO), Duygu Öztekin (ŞPO), Aykut Sami Ünal (ZMO) 
katıldı.

KOCAELİ İKK TOPLANTISI YAPILDI
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Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava 
Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DHL) tarafından 
önerilen  ve Bakanlar Kurulu tarafından 22.03.2010 
tarihinde acele kamulaştırılması kararı alınan ve ÇED 
süreci devam eden Çukurova Bölgesel Havaalanının  
yeri Tarsus / Kargılı mevkii olarak  belirlenmiştir. ÇED 
süreci devam eden havaalanı için henüz gerekli izinler 
tamamlanmamıştır. ÇED sürecinin tamamlanması 
tüm gerekli izinlerin alındığı anlamına gelmemektedir. 
Havaalanı için ÇED süreci, havacılık faaliyetleri, çevrenin 
gelişimi, atmosfer koşulları, kara ulaşımına erişim, 
topoğrafya ve çevre kriterleri göz önünde bulundurulma 
sürecidir.

Süreç kamuoyundan gizlenmiştir.

Çukurova Bölgesel Havaalanının yer seçimi ile ilgili 
olarak; Adana -Zeytinli, Mersin- Çeşmeli, Mersin - Taşucu, 
Adana - Karataş, Mersin -Kumkuyu, Mersin - Çiçekli, 
Mersin- Baharlı ve Mersin - Kargılı alternatifleri üzerinde 
durulmuş ve bu süreçler kamuoyunda tartışılmamıştır.  Ya 
da mademki bu proje tüm Çukurova illerini kapsıyordu 
bölgenin en büyük ili Adana‘da tartışılmamıştır.  ÇED 
süreci devam eden bir projenin 5403 sayılı Toprak Koruma 
ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri kapsamında 
oluşturulmuş “Toprak Koruma Kurulunda” bu süreç 
tartışılmadan ve tarım dışı kullanım izni alınmadan acele 
kamulaştırma kararı alınmıştır.

Neyin  Alternatifi ?

Adana - Zeytinli alternatifi,  zeminin 2. sınıf sulu tarım 
arazileri ve üzerinde narenciye bahçeleri olması  nedeniyle 
kamulaştırma maliyetini yükselteceği gerekçesiyle, Mersin - 
Çeşmeli - Tece alternatifi,  zeminde yapılacak deniz dolgusu 
ihtiyacı sebebiyle oluşacak maliyet, işletme ve seyrüsefer 
zorlukları gerekçesiyle, Mersin - Taşucu - Ovacık alternatifi, 
hakim rüzgar yönü ve buna bağlı olarak civarındaki yüksek 
dağlar nedeniyle, Adana  - Karataş alternatifi,  arazi 
kodunun düşüklüğü ve havaalanının sadece Adana ve 
civarına hizmet verebilme konumu nedeniyle bölgesel 
havaalanı için geçerli kriterleri sağlamayacağı gerekçesiyle; 
Mersin - Kumkuyu alternatifi, zeminin jeolojik özelliğinin 
uygun olmaması gerekçesiyle uygun bulunmamıştır.

Bu yerler olumsuzluklar ve yüksek maliyet gerekçeleriyle 
uygun bulunmamış ve yeniden alternatif alan araştırması 
başlatılmış ve Mersin- Çiçekli, Mersin - Baharlı ve Mersin 
- Kargılı alternatifleri bulunmuştur.

Mersin- Çiçekli bölgesi için, arazilerin büyük ölçüde 
hazineye ait olmasına rağmen, yüksek tarımsal potansiyel 

içermesi ve DSİ‘ye ait sulama ve drenaj kanallarının olması 
ve bunların deplasesinin gerekliliği,

Mersin-Baharlı‘nın arazi kotunun düşük olması ve yüksek 
dolgu ihtiyacı ve Seyhan nehrinin taşkın sahasında 
bulunması nedeniyle uygun bulunmamıştır.

Ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı da bu alanlara ilişkin 
olarak, biyolojik çeşitlilik, yaban hayat, ekolojik alan 
bölgesi olması bakımından büyük öneme sahip Akyatan, 
Tuzla ve dipsiz lagünleri ile Seyhan nehri sulak alanlara 
yakın mesafede bulunmaları ve bölgenin kuş güzergahları 
olması nedeniyle risk oluşturduğu gerekçesiyle uygun  görüş  
bildirmemiştir.

Mersin - Kargılı için, DSİ sulama tesislerinin varlığı, sulama 
ve drenaj kanalları ve bu  kanalların   havaalanı   gelişimine  
göre deplasesinin gerekliliği, zeminin  tarımsal açıdan 
zengin sulu mutlak tarım arazisi nitelenmesine rağmen 
burası için uygun görüş bildirilmiştir.

Mersin - Kargılı seçimi zorlama bir seçimdir.

Söz konusu havaalanının yer seçiminin kararını  alanlar, 
Adana-Zeytinli bölgesinde 2. sınıf araziler ve narenciye 
bahçelerinin varlığı nedeniyle yüksek maliyet hesaplaması 
yaparak kabul edilmeyen yeri, ondan daha üstün vasıflı 1. 
sınıf/sulu mutlak tarım arazilerinin ve tamamına yakını 
özel kişilere ait Kargılı bölgesini hangi gerekçelerle uygun 
bulduklarını anlamak mümkün değildir. Öte yandan aynı 
bölgede olan ve Mersin-Çiçekli, Mersin- Baharlı için 
olumsuz görüş bildirilen yerler ile çok benzer kriterleri 
taşıyan Mersin - Kargılı bölgesi için Çevre ve Orman 
Bakanlığı‘nın hangi kriterleri dikkate alarak olumlu görüş 
verdiğini de anlamak mümkün değildir.

Başka Bir Çukurova yok.

TMMOB olarak sulu mutlak tarım arazilerinin amaç dışı 
kullanımına karşı çıkıyoruz, çıkmaya devam edeceğiz.  
Planlanan havaalanı yerine olan itirazımız alanın Mersin 
sınırlarında olması ile ilgili değildir. Aynı itirazı Adana il 
sınırlarında herhangi bir sulu mutlak tarım arazisi üzerine 
planlansa da yapacağımız bilinmelidir.

Çukurova‘nın, Nil deltasından sonra dünyada en geniş ve 
özel bir bölgeye sahip olduğumuz gerçeğini unutmamalıyız. 
Bu arazilerin mutlak surette korunması gerektiğini 
devleti yönetenlerin de artık anlaması gerekmektedir. 
Havaalanlarının yapımı için birçok alan bulunabilir ancak 
bu özel arazileri amacı dışında herhangi bir faaliyette 
kullandığımızda asla geri dönüşümü olmayacağını ve bir 
benzerini bulamayacağımızı bilmeliyiz.

ADANA İKK: ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVAALANININ YER SEÇİMİ YANLIŞTIR, 
BU HATADAN BİR AN ÖNCE VAZGEÇİLMELİDİR!
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Havaalanı yapımı için 7.900 dekar alan tarımsal faaliyet 
dışına çıkarılacaktır. Öte yandan Otoyol ve D-400 
karayoluna yapılacak bağlantı yolları, lojistik faaliyetler 
ve bölgede oluşan cazibe ile kanaatimiz odur ki 20.000 
dekarlık Sulu Mutlak Tarım Arazisi yapılanmaya açılacak 
ve bu havaalanı ovanın kalbine bir bıçak gibi saplanacaktır. 
Çukurova‘nın bereketli toprakları 8.000 yıldır ürettiği tarım 
ürünleri ile değişik uygarlıkları var etmiştir. Bölge, tarıma 
dayalı sanayi ile bugün bu konuma gelmiştir. Dolayısıyla 
tarımı olmayan bir Çukurova, Çukurova değildir. Tarımla 
gelişen Çukurova diğer alanların da gelişmesine yol 

açacaktır. Bu nedenlerle havaalanının yer seçimi hatalıdır, 
bir an evvel bu karardan vazgeçilmesi gerekmektedir.

TMMOB, kamu yararı gözetmeyen, kaynakların verimli 
kullanılmasına özen göstermeyen ve telafisi mümkün 
olmayan bu hatalı karardan vazgeçilmesi için gerek hukuki 
gerekse kamuoyu boyutunda bu işin takipçisi olacaktır.

Saygılarımla..
Mustafa ALTIOKKA
TMMOB Adana İKK Sekreteri
14 Temmuz 20140

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
/Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) olarak 14 Temmuz 
2010 tarihinde yaptığımız basın açıklamasında Çukurova 
Bölgesel Havaalanı için seçilen Tarsus / Kargılı mevkiinin 
yerinin yanlış olduğunu ve vazgeçilmesi gerektiğinin altını 
çizmiştik.

Bölgenin zengin tarımsal potansiyeli,  sulama, drenaj, 
altyapı için yapılan yatırımların varlığı gibi gerekçelerimiz 
DSİ tarafından da benzeri şekilde değerlendirilmiş ve 
hazırlanan ÇED süreci askıya alınmıştır.

Son gelişmeler aynı yerde ısrar edileceğini göstermektedir. 
Yaklaşık 20 bin dekarlık sulu mutlak tarım arazinin amaç 
dışına çıkarılması için süreç şimdi de Mersin Toprak 
Koruma Kurulu üzerinden aşılmaya çalışılmaktadır.  
Kurulun “üstün kamu yararı” istisnai hükmü ile arazilerin 
ÇED süreci by-pass edilerek, kurullar üzerinde baskı 
oluşturulup  sürecin aşılmaya çalışılmakta olduğunu 
ibretle izliyoruz.

Öyle ki,   ÇED raporunu hazırlayan firma  “biz aynı yerde 
ısrarlıyız, DSİ‘ye görüşlerini değiştirmesi için gerekli 
yazışmaları yaptık, Toprak Koruma Kurulu da büyük 
ihtimalle bizim istediğimiz yer için onay verecek” gibi 
açıklama yapabilmekte,  kurul görüşlerini önceden tahmin 
edebilecek kadar pervasız açıklamalar yapabilmektedir.

Benzer biçimde başka bir oda temsilcisi DSİ‘nin 
sulama kanallarının değişimi ve deplasesi için teminat 
verebilmekte ve yer seçimi konusunda ısrarlı olduklarını 
belirtebilmektedir. 

Mersin‘de kimi kesimler ise gelişmeleri Adana lobisinin 
girişimlerinin sonucu üzerinden değerlendirmektedir.

TMMOB olarak sulu mutlak tarım arazilerinin amaç 
dışı kullanımına karşı çıkıyoruz, çıkmaya da devam 
edeceğiz. Çukurova Bölgesel havaalanı tartışmalarında 
Adana-Mersin polemiği dışında;  seçilen yerin özel 
araziler olduğunu, sulama tesisleri ile bölgenin can 
damarı konumunda bulunduğunu, yapılacak havaalanı 
ile bölgenin tümüyle tarımsal amaç dışına çıkacağını 
yineleyerek ÇED sürecinin askıya alınmasını doğru 
buluyoruz.

Havaalanı olarak planlanan yere olan itirazımız alanın 
Mersin sınırlarında olması ile ilgili değildir. Aynı itirazı 
Adana il sınırlarında herhangi bir sulu mutlak tarım arazisi 
üzerine planlansa da yapacağımız bilinmelidir. 

Bu noktada yürütülen polemiklerin sonlandırılması için 
bilimsel ve teknik bir çalışmanın gerekliliğine ihtiyaç 
vardır. Adana/Mersin polemiğinden ve politik kaygılardan 
uzak bir çalışma ile sorun aşılabilir.

TMMOB olarak böylesi bir çalışmada mesleki bilgi 
birikimimizi kamu menfaati doğrultusunda kullanacağımızın 
bilinmesini istiyoruz.

Saygılarımla
TMMOB Adana İKK Sekreteri
Mustafa ALTIOKKA
20 Ağustos 2010

ADANA İKK: ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVAALANININ YER SEÇİMİ İÇİN 

AKLIN VE BİLİMSELLİĞİN YOLU BİRDİR; 

DSİ GÖRÜŞLERİNE İTİBAR EDİLMELİDİR
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TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak yaklaşık 15 
gün önce Yenişehir Burcun Köyü Muhtarımızda dahil onbir 
civar köy muhtarlarımızdan bir mektup aldık. Mektupta iki 
konuya değinilmektedir.

Bunlardan birincisi çiftçimizin, köylümüzün, üreticimizin 
artık tarımdan geçinemediğini,

Yoksulluğun, işsizliğin had safhada olduğunu, ürettiklerinin 
para etmediğinden yakınmaları içermektedir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki köylünün içinde bulunduğu bu 
durum akademik meslek odalarından kaynaklanmamaktadır. 
Köylümüzün, çiftçimizin bu durumu yıllar yılı uygulanan 
yanlış tarım politikaları sonucunda tarım sektörü hızla 
küçülmüş( TUİK verilerine göre yılın ilk çeyreğinde genel 
ekonomi ithalat ağırlıklı %11,7 büyürken tarım sektörü %3,8 
küçülmüş), sözü edilen küçülme uzun yılların rekorudur. Tarım 
sektörü kriz yıllarında ve hatta 2007-2008 kuraklık yıllarında 
dahi bu derece küçülmemiştir. Ayrıca tarım sektörünün verim 
ve üretim kaybı da göz önüne alındığında bu küçülmenin 
yıla/yıllara yayılabileceğini ve tarım sektöründe durumun ne 
kadar ciddi olduğunu göstermektedir.

Bütün bunlara ilave olarak tarımdan, üretimden koparılan 
çiftçilerin, üreticilerin artan sayısına paralel işlenemeyen/
işlenmeyen tarım arazilerinin miktarı da her geçen gün 
artmaktadır. Uygulanan yanlış tarım politikaları ile tarımsal 
üretimin kazandıran, karın doyuran, barındıran gücü yerle bir 
edilmiş, bir zamanlar köylümüzün, çiftçimizin “ Sadık yari kara 
toprak” artık “ yar “ bile değildir. İş uğruna, aş uğruna satılmak 
zorundadır. Keza yine üreten ve kazanan çiftçilerimiz çaresiz 
ve yalnız bırakılarak borçlandırılmış, toprağından koparılarak 
yoksullaştırılmış, sonucunda da küresel sermayenin, çok 
uluslu şirketlerin veya güncellenmiş yerli işbirlikçilerinin 
kölesi olmaya can atar duruma getirilmiştir.

Gelinen bu vahim durum, yıllarca uygulanan yanlış tarım 
politikalarına karşı durmuş, ülkemizin toprağına, tarımına, 
hayvancılığına, doğal kaynaklarına sahip çıkmış akademik 
meslek odaları sayesinde oluşmamıştır.

TMMOB her yıl düzenlediği onlarca kongre, sempozyum, 
panellerle bu durumu defalarca tespit etmiş ve doğru 
çözümleri önermiştir.

Mektuptaki ikinci konu ise ki bizce çok önemli, TMMOB 
Bursa İl Koordinasyon Kuruluna bağlı odalarımızın köylerine 

yapılacak yatırıma ve köylülerine sağlayacağı iş olanaklarına, 
aynı sektördeki başka şirketleri kollama adına engel olunduğu 
şeklindeki dolaylı suçlamadır. 

Ülkemizde bu türden suçlamaların (dolaylı dahi olsa) 
yapılamayacak yegane kurum Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği‘dir. 1970‘li yıllardan bu güne “ Mesleki bilgi 
birikimini, bilimi ve bilimselliği emekçi halkımızın yararına 
kullanmayı” temel şiar edinmiş, alanlarda, sokaklarda, 
tarlalarda, fabrikalarda ezilen, sömürülen yoksul halkımızın 
yanında yer almış TMMOB‘ne böyle bir çamur atmaya çalışan 
düşünceyi/güçleri en hafif ifade ile şiddetle kınıyor, arka 
plandaki aktörleri yasalara, planlara, bilirkişi raporlarının 
sonuçlarına uymaya davet ediyoruz. 

“Çevreyi koruma” kavramı sadece adında kalmış malum 
derneğin yaptığı zikzakları kamuoyunun değerlendirmesine 
bırakırken, tarım arazilerini, su kaynaklarını, çevreyi yok 
edeceği, geri dönüşü olmayan zararlar vereceği bilirkişi 
raporları ile kesinleşmiş ve bağlı odalarımızın kazanılmış 
davaları ortada dururken, bu projeyi hayata geçirme 
çalışmalarının derhal durdurulmasını talep ediyoruz.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak dün olduğu 
gibi bugünde Doğal kaynakların yok edilmesine, uluslar 
arası sermayeye peşkeş çekilmesine; toplumun bütüncül 
faydası yerine,  kişisel rantları amaçlayan tahsislere, plan 
değişikliklerine, toprağın, suyun ve havanın kısacası çevrenin 
yok olmasına neden olacak yatırımların her türlüsüne mesleki 
etik değerlerin ışığında,  bilimsel ve teknik verilere dayanarak, 
yasadan, plandan, halktan ve emekten yana olan tavrımızla 
karşı çıkacağımızı bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz.

Tarım alanlarını yok ederek, doğayı tahrip ederek kazanç 
peşinde koşanlara ve bu gibi girişimlere bilerek veya 
bilmeyerek ön açanlara Amerikan yerlilerinin “beyaz adama” 
seslenişini hatırlatarak bağlamak istiyoruz;

“ORMANDAKİ SON AĞAÇ KURUDUĞUNDA, SUDAKİ 
SON BALIK ÖLDÜĞÜNDE BEYAZ ADAM PARANIN 
YENMEYECEĞİNİ ANLAYACAKTIR!”

Fikri DÜŞÜNCELİ
TMMOB Bursa İl Koordinasyon
Kurulu Sekreteri
30 Temmuz 2010

TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU’DAN 

BASIN AÇIKLAMASI
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SARIÇAM BELEDİYESİ İMAR UYGULAMALARI 
KONUSUNDA TMMOB‘YE BAĞLI KONUYLA 

İLGİLİ ODALARIN GÖRÜŞLERİ

Sarıçam Belediyesi‘nin, hazırlanmakta olduğu 1/5.000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Taslağı konusunda ilgili meslek odaları 
olan; İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, 
Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, Harita Mühendisleri 
Odası ve Jeofizik Mühendisleri Odası‘na bilgi verip, plan 
sunumu ve teknik gezi yapmasını ayrıca yazılı olarak görüş 
istemesini belediyecilik adına olumlu bir adım olarak 
görmekteyiz. Ülkemizde belediyecilik imar planları ve onun 
düzenlemesine indirgenmesinden dolayı sadece belediyelerin 
bu görevi ön plana çıkmaktadır. İlgi meslek odaları ve Kamu 
Kurumlarının katkısı ile hazırlanacak olan nitelikli Nazım 
İmar Planları, imar planlarının gelecek nesiller açısından 
da kabul görmesi yani “sürdürülebilir planlama” yaklaşımın 
oluşması açısından olumlu bir örnek oluşturacaktır.

Şehir planlama ulusal bir yerleşme ve kalkınma planı 
çerçevesinde bilimsel yöntemlere göre yapılan araştırmalara 
dayanarak mekanın, zaman ve mekan birliği içinde ve kamu 
yararı göz önünde bulundurularak düzenlenmesini sağlayan 
pozitif bir bilim, sanat ve faaliyet alanıdır. Şehircilik disiplini, 
kentlerin büyümesi, gelişmesi ve düzenlenmesine yön vererek; 
kentsel çevrenin ve yaşamın toplumsal, ekonomik, kültürel 
ve yönetimsel ihtiyaçlarının uyum içinde sağlanmasına 
rehberlik etmektedir. 

 İmar Planlarının yapım sürecinde 3 aşama bulunmaktadır; 
birinci aşama, plan öncesi çalışmaları ve planlama için 
yapılması gerekli araştırma ve değerlendirme; ikinci aşama, 
plan ve raporunun hazırlanmasını, üçüncü ve son aşama ise 
plan uygulama programlarını içermektedir.

Tüm bu çalışmalar plan yapım yetkisi bulunan Kamu 
Kurumları arasında birbirlerinin hizmet sınırlarına girmeden 
fakat bütüncül bir anlayışla yapılmalıdır. Yasal olarak İmar 
Planı yapımı ile ilgili uygulamalar aşağıda özetlenmiştir.

3194 Sayılı İmar Kanunun 5. Maddesinde Nazım İmar 
Planı ve Uygulama İmar Planlarının tanımı aşağıdaki gibi 
yapılmıştır. 

Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına 
uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral 
durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel 
kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin 
gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı 
yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön 
ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve 
problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama 
imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, 

detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan 
plandır.

Uygulama İmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa 
kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına 
göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların 
yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar 
uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve 
diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.

3194 sayılı İmar Kanununun, Planların hazırlanmasını ve 
yürürlüğe konulmasını düzenleyen 8. Maddesinin b bendine 
göre;

“b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar 
Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre 
düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye 
sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları 
ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince 
onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden 
itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde 
bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara 
itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine 
gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün 
içinde inceleyerek kesin karara bağlar.” 

 8. maddenin ( c ) bendinde de;  (Ek bend: 03/07/2005-5403 
S.K./25.mad) “Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal 
amaç dışında kullanılmak üzere plânlanamaz,”

hükümleri bulunmaktadır.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesi 
Büyükşehir, İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri‘nin görev ve 
sorumluluklarını belirtmiştir. Buna göre;

a) İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin görüşlerini alarak 
Büyükşehir Belediyesi‘nin Stratejik Plânı‘nı, yıllık hedeflerini, 
yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini 
hazırlamak.

b) Çevre Düzeni Plânı‘na uygun olmak kaydıyla, büyükşehir 
belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 
arasındaki her ölçekte Nazım İmar Plânı‘nı yapmak, 
yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; Büyükşehir sınırları 
içerisindeki belediyelerin Nazım İmar Plânına uygun olarak 
hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda 
yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar 
ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve 
uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını 
ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe 
belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon 

ADANA İKK SARIÇAM BELEDİYESİ’NE İMAR UYGULAMALARI KONUSUNDA 
GÖRÜŞ BİLDİRDİ
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plânlarını yapmak veya yaptırmak.

Bu iki kanunun ilgili maddelerine göre, Nazım İmar Planı 
yapımı Büyükşehir Belediyesi yetkisindedir. Sarıçam İlçesi 
için hazırlanan plan taslağı Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılmalı ya da Büyükşehir Belediyesinin ihale yolu ile 
dışardan bu imar planına ilişkin hizmet alımı yapmalıdır. 
Kamu Kurumları yetkilerini bir başka Kamu Kurumuna 
devredemez konumdadır.

Sarıçam İlçe Belediyesi‘nin bu yasal durumu düzeltmesinden 
sonra Fiziksel Planlamada izlenecek yöntemler aşağıda 
sıralanmıştır.

1. Veri toplama:Halihazır haritalar, jeolojik haritalar, 
eğim haritaları, mikrobölgeleme haritaları, toprak sınıfları 
gibi grafik haritalar ile nüfus durumu, sosyal ekonomik 
yapı,anketler gibi grafik olmayan bilgiler toplanır.

2. Veri girişi: Toplanan verilere incelenmek üzere 
sınıflandırılır.

3. Analiz aşaması: Grafik ve grafik olmayan veriler planlama 
altlığı için en önemli aşama olan analiz çalışması yapılarak 
arazi kullanım haritaları için bilgiler incelenir. 

4. Sentez aşaması: Arazi kullanım haritaları çıkarılarak plan 
altlığı çalışması elde edilir.

5. Senaryolar/Alternatifler: Planlama alanı için gelecek 20-50 
yıl için öngörüler oluşturulur.

6. Plan: Yapılan projeksiyonlara göre fiziksel plan ve plan 
raporları hazırlanır. 

7. Katılım:Bu aşamada halkın ve meslek odaların görüşleri 
alınır. Varsa düzeltmeler yapılır.

8. Planın sunumu: Pafta/rapor vb. görsel malzemeler ile ilanı 
yapılır.

Hazırlanan plan taslağında açıklaması yapılan bu aşamalardan 
hangileri yapılmıştır? Aşağıda belirtilen ilgili kamu Kurum ve 
Kuruluşlarından görüş alınmış mıdır?

••DSİ Genel Müdürlüğünden; Dereler, taşkın alanlar, 
sulama projeleri, maksimum su kotu, ıslah tesisleri bilgileri,

••Karayolları Genel Müdürlüğünden; Karayolu ve otoyol 
geçiş bilgileri,

••Devlet Demiryolu Genel Müdürlüğünden; Demiryolu 
geçişi ve projeleri ile ilgili bilgiler,

•• Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü; 
Hava Alanları ve limanlara ait bilgileri,

••Kültür ve Turizm Bakanlığından; Korunması gerekli kültür 
varlıkları ve sit alanları,

••Tarım İl Müdürlüğünden; 5403 Sayılı Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Kanunu gereği Toprak Koruma Kurulundan 

gerekli izinler,

••Çevre ve Orman Bakanlığından; Orman alanları ve 
çevrenin kirletilmemesi için her türlü tedbir alınacak 
tedbirler,

••Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden (TEİAŞ); 
Enerji nakil hatları bilgileri,

••Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden; Kadastro 
bilgileri,

••Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü‘nden o bölgede yapılan 
planları etkileyecek bilimsel çalışmaların olup olmadığının 
araştırılması,

Meslek Odalarımız alınan Kurum görüşleri, diğer sözel 
ve varsa sayısal veriler ile oluşturulacak bu analiz bilgileri 
ile hazırlanacak raporlar doğrultusunda kentin eğimleri 
belirlenecek; Sarıçam İlçe Belediyesinin “Kent Vizyonu” ortaya 
konulacak buna uygun hedef ve politikalar oluşturulacaktır. 
Belirlenen bu hedef ve politikaların mekansal düzenlemenin 
yapılması olan Nazım İmar Planı ile sağlanacaktır.

Bu yaklaşımın yanı sıra 2008 yılında Adana Büyükşehir 
Belediyesinin 7 Etap olarak hazırlattığı ve onayladığı 
Nazım İmar Planının alanı toplam 38.540 hektardır. Bu 
etaplar halinde yapılan nazım imar planları Adana 1. 
İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiş daha sonra iptal 
gerekçeleri dikkate alınarak planlar revize edilerek yeniden 
onaylanmıştır. 

Günümüzde Adana Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin İdare 
Mahkemesince iptal olunan 1., 2., ve 4. Etap Nazım İmar 
Plan‘larının revize edilmesini içeren 10.05.2010 tarih ve 64, 
65, 66 sayılı kararlarının oluşturduğu plan revizyonlarının 
28.05.2010 tarihinde askıya çıkan ve yaklaşık 13.674 hektar 
alanı kapsayan planlar ile tartışma devam etmektedir. 

Taslak plan alanı ise, İncirlik, Kürkçüler - Suluca, Baklalı 
yerleşim bölgeleri arasında kalan tarım alanları ile birlikte 
yaklaşık 20.000 hektar alanı kapsamaktadır. Yerleşme 
alanları yaklaşık 13.000 hektar civarında hesaplanmıştır. 
Ayrıca ‘‘Yaban Hayatı Geliştirme Sahası‘‘ ilan edilen saha 
yaklaşık 14.000 ektardır. Bu saha içerisine Sarıçam Belediyesi 
sınırlarında olan kaç hektar alanın girdiği ve ne kadar 
yerleşim bölgesi olduğu bilinmemektedir.

Çağdaş kent planlamasının amaçlarından en önemlisi,herkese 
sağl ıkl ı  ve güvenli  bir  yaşam alanı sağlamaktır.
Depremler sonucu oluşan yer hareketlerinin etkilerini 
en aza indirilmesine yönelik  mikrobölgeleme çalışması; 
sismik riskin belirlenmesi,zeminin deprem dalgasını 
büyütmesi,zemin sıvılaşma potansiyelini,yamaç duraylılığının 
belirlenmesi,diri fayların ve bunların arazi kullanımına 
etkilerinin belirlenmesi,yapıların aktif faylardan güvenli 
mesafeye çekilmesi çalışmalarıdır.Mikrobölgeleme çalışması 
arazinin kullanış biçimlerini,yapı yoğunluğunu,yerleşim 
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alanlarının gelişme yön ve büyüklüklükleri belirlenerek nazım 
plana altlık oluşturmaktadır.

Sonuç olarak odalarımızın elindeki bilgiler ışığında, Sarıçam 
İlçe Belediyesi‘nin yerleşime açılması hususunda jeolojik 
yönden uygun olduğunu, mikrobölgeleme çalışması da 
yapılması gerektiği , kurum görüşleri toplanarak hazırlanmış 
plan taslağının Nazım İmar planına altlık oluşturması 
amacıyla arazi kullanım paftası haline getirilmesi, Sarıçam 
İlçe Belediyesinin Tarım ve Sanayi yönünün ön plana 
çıkarıldığı kent vizyonuna uygun  İdare mahkemelerince 
iptal edilmiş ve edilme ihtimali olan imar sorunlarını tespit 
edilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi tüm  Adana 
Büyükşehir Belediyesi içerisinde Sarıçam İlçe Belediyesinin 
yerinin nasıl olacağı belirlenerek Büyükşehir ve Diğer İlçeler 
ile eş güdümlü olarak Nazım İmar Planı hazırlanmalıdır.

Taslakta belirtilen Adana Kozan Yolunun trafik yükünden 
dolayı çevre yollarının önerilmesi olumludur. 

Gelişme potasnsiyeli olan metal eşye, tekstil, taşa-toprağa 
dayalı sanayi için tarım alanı olmayan küçük ve orta ölçekli 
sanayi alanları oluşturulmalıdır. 

Karayolları ve demiryolu çevresindeki tarım alanlarına 
yapılaşma eğilimi ortadan kaldırılmalıdır.

Kentte gelişi güzel yer alan dükkanlar yerine çarşı ve ticaret 
merkezleri yaratılarak yol boyu trafik sıkışıklığının olmadığı 
otopark sorunun olmadığı sağlıklı ve konforlu ticari yaşam 
merkezleri oluşturulmalıdır.

Büyükşehir ve Sarıçam İlçe Belediyesinin nüfus projeksiyonu 
belirlenmeli buna uygun yapılaşma şartlarının belirlenmesi 
eğitim,sağlık ve yeşil alan ihtiyaçları için alanlar 
oluşturulmalıdır.

Kürkçüler yerleşmesindeki Bölgesel Sağlık Tesisi önerisinin 

olumlu olduğunu ulaşılabilirliğin ve erişebilirliğin sağlanması 
için otoyol ve diğer bağlantı yollarının oluşturulması 
gerekmektedir.

Yönetim merkezi olarak önerilen alanın Üniversite sahasından 
çıkarılmalıdır. Kentsel Park Alanı ve MİA ile uyumlu olarak 
Kentsel Park Alanın güneyinde alan seçilmelidir.

Katı atık depolama tesislerinin kaldırılması farklı ve uygun 
alan aranması doğrudur. Kazanılan bu alandan Çukurova 
Üniversitesi öğrencilerine yurt ve sosyal yaşam alanı 
oluşturulmalıdır.

Raylı Sistem, Kent Merkezi - Üniversite - Sarıçam arasında 
entegresayonu sağlayacak şekilde planlanmalıdır.

İtfaiye İstasyonları alanları için imar planında yer 
ayrılmalıdır.

Konut adaları üzerinde yapılaşma yoğunluğunu, bina 
nizmalarını, çekme mesafesi, TAKS, KAKS, Hmax gibi 
yapışama şartlarını belirlemede Adana‘nın hakim rüzgar yönü 
mevsimsel durumu dikkate alınmalıdır. Ekolojik planlama 
yaklaşımı olarak da binaların gölge boyları hesaplanarak 
yapılaşma şartları ve parsel büyüklükleri oluşturulmalıdır.

Yapılaşmada çatılı model uygulanmalı enerji kollektörleri 
teşvik edilmelidir.

Sarıçam İlçe Belediyesi‘nin başlattığı bu uygulamanın yeni 
bir model yaratmasını temenisinde bulunarak, Odalarımızın 
ortak tespiti ile hazırlanan bu öneriler doğrultusunda Sarıçam 
İlçe Nazım İmar Planı hazırlanması hususunda gereğini 
bilgilerinize arz ederiz

Saygılarımızla.
TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu    
6 Ağustos 2010

 Yalova İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TMMOB Yönetim 
Kurulu üyelerinin katılımıyla 16 Ağustos 2010 tarihinde 
Yalova Uygulama Oteli’nde yapıldı. 

Toplantıda, Mehmet Soğancı TMMOB‘nin çalışmaları ve 

41. Dönemde yapılması planlanan etkinliklerle ilgili bilgi 
verirken, İKK temsilcileri de Yalova‘nın sorunlarını ve 
çalışmalarını anlattılar.

Toplantıya, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa 
Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Gürel Demirel ve Recep 
Özmetin, Yalova İKK Sekreteri Yalçın Oral, İKK temsilcileri 
Engin Çetinbaş (EMO), Hüseyin Uygun (İMO), Mahmut 
Renkler (İMO), Dilşad Bayrak (JMO), Arzu Gündüz 
(MMO), Ömer Türkyılmaz (MMO), Hakkı Gültekin (MO), 
Yusuf Evren Doğan (Peyzaj MO), Filiz Pezikoğlu (ZMO)‘nun 
yanı sıra İMO Yönetim Kurulu Başkanı H. Serdar Harp, 
Sayman Üye Züber Akgöl ile Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Sekreter Üye 
Yunus Yener ve Oda Müdürü Arife Kurtoğlu katıldı.

YALOVA İKK TOPLANTISI YAPILDI
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TMMOB 41. DÖNEM I. DENETLEME KURULU 
RAPORU

Denetleme Tarihi: 14 Ağustos 2010

Denetleme Dönemi: 10 Mayıs 2010 - 13 Ağustos 2010

Denetlemeye Katılanlar: Ramazan TÜMEN, Nadir 
AVŞAROĞLU, A.Kirami KILINÇ

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına 
A. Kirami KILINÇ‘ı, Oturum Yazmanlığına Nadir 
AVŞAROĞLU‘nu seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB 
Sayman Üyesi Mustafa ERDOĞAN ile TMMOB Muhasebe 
Görevlisi İhsan AYDIN‘dan mali konularda gerekli bilgiler 
alınmıştır. 

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit 
etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 15 Mayıs 2010 (40. Dönem) tarihinde 1 (bir )toplantı 
yaptığı ve 36 (otuzaltı) karar aldığı ve 12 Haziran 2010 - 
31 Temmuz 2010 (41.Dönem) tarihlerinde 3 (üç) toplantı 
yaptığı ve 76 (yetmişaltı) karar aldığı,

b. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı 
ve imzalandığı görülmüştür. 

c. Yönetim Kurulu‘nun 12 Haziran 2010 tarih ve 1 no.lu 
kararıyla, görev dağılımı için yapılan oylamalar sonucunda 
Mehmet SOĞANCI Başkanlığa, Selçuk ULUATA 
II.Başkanlığa, Mustafa ERDOĞAN Saymanlığa, Aleaddin 
ARAS, Berna Fatma VATAN, Gürel DEMİREL ve 
Ayşegül ORUÇKAPTAN‘ın Yürütme Kurulu üyeliklerine 
seçildikleri,

2- Kasa incelenmesi;

14 Ağustos 2010 tarihi saat 11.00 itibariyle yapılan kasa 
sayımında, kasada 3.120,59 (üçbinyüzyirmi Türk Lirası 
ellidokuz Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe 

kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 
41.Dönem Bütçe Uygulama Esasları 
Yönetmeliği‘nin 10. maddesine titizlikle 
uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri‘nin usulüne uygun ve 
düzenli şekilde tutulduğu görülmüş ve 
imzalanmıştır.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan 
tutanak EK-1 dedir.

5- Çek - Senet  Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak 
EK-1 dedir. 

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz ve 
düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Oda Ödentileri;

Yapılan incelemede TMMOB 41. Dönem Bütçe Uygulama 
Esasları Yönetmeliği‘nin 2.maddesi gereğince yapılan 
ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların 
Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür.

8- Diğer Hususlar;

Yapılan inceleme sonucunda:

_ TMMMOB Yönetim Kurulunun 10 Temmuz 2010 tarih ve 
49 sayılı kararı temel alınarak 2010 Ekim ayı içinde Yönetim 
Kurulunun belirleyeceği gün ve yerde TMMOB Denetleme 
Kurulu üyeleri, Oda Denetleme Kurulu üyeleri ve saymanları 
ile uzmanların katılacağı Mali İşler Uygulama Esaslarının 
görüşüleceği bir çalıştay yapılmasının önerilmesine,  

-Ülkemizde sıkça değişen mali yasalar ve yönetmelikler ile 
bu durumun yarattığı uygulama problemlerinin görüşülmesi 
ve bu konuda yapılması gerekenleri değerlendirmek üzere 
TMMOB bünyesinde bir çalışma grubunun oluşturulmasının 
TMMOB Yönetim Kurulu‘na önerilmesine,

- TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliğinin 4.1.1 
maddesine göre, Birliğimize bağlı Odalar en az üç ayda 
bir defa olmak üzere denetleme yapmak ve oluşturulan 
Denetleme Kurulu raporlarını düzenli olarak TMMOB‘ne 
göndermeleri gerekmektedir. Dönem içinde çok az sayıda 
Oda Denetleme Kurulu raporu Birliğimize gönderilmiş 
olup, Odalarımızın bu konuda anılan Yönetmeliğe uymaları 
gerekmektedir.

TMMOB DENETLEME KURULU 

41. DÖNEM I. TOPLANTISINI YAPTI



birlik haberleri

TÜRK TASARIM DANIŞMA KONSEYİ 
TOPLANTISI YAPILDI
Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulan ve TMMOB’nin 
de içinde yer aldığı Türk Tasarım Danışma Konseyi ikinci 
toplantısını 30 Haziran 2010 tarihinde yaptı. Toplantıda, 
TMMOB’yi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Oruçkaptan 
temsil etti.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün‘ün başkanlık ettiği 
toplantıda, “tasarım strateji belgesi ve eylem planı” taslağı 
değerlendirildi. TPE tarafından yürütülen Hezarfen Teknoloji 
ve Tasarım Geliştirme Projesine ilişkin gelişmeler ile tasarım 
eğitiminde unvan ve yetkilerin tanımlanması konularının da 
ele alındığı toplantıda, alt komiteler de oluşturuldu. TMMOB 
Hukuk İşler Komitesi, Eğitim ve Araştırma Komitesi ile 
Tanıtım ve Farkındalık Komitesi‘nde yer aldı.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KOORDİNASYON 
KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu toplantısı 22 Haziran 
2010 tarihinde yapıldı. Toplantıya, TMMOB’yi temsilen 
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil katıldı.

Enerji Bakanı Taner Yıldız‘ın katılımıyla yapılan toplantının 
ilk bölümünde, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu‘nun 
ilk 3 yıldaki çalışmaları ele alındı. Toplantının öğleden 
sonra gerçekleştirilen ikinci bölümünde ise ana gündemi  
“Enerji Verimliliği Strateji Belgesi Taslağı” oluşturdu. Strateji 
Belgesine ilişkin bir sunumun gerçekleştirildiği toplantıda, 
kurumların görüş ve önerilerin sonraki toplantıya kadar 
oluşturulması ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi‘ne bildirilmesi 
kararlaştırıldı. Bir sonraki toplantıda ise gelen görüşler 
çerçevesinde taslağa son şeklinin verilmesi karar altına 
alındı.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil toplantıda, 
EMO‘nun yetkilendirilmesi ve MMO‘nun verdiği enerji 
yöneticiliği eğitimleri sürecinde yaşanan pratik sorunlar 
konusunda oda görüşlerini aktararak, kısa bir bilgilendirme 
yaptı. 

TMMOB İSTANBUL İKK “1999-2010 
İSTANBUL VE DEPREM” PANELİ 

DÜZENLEDİ
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu adına İnşaat 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Sekreterliğinde 
düzenlenen “1999-2010 İstanbul ve Deprem” konulu panel 
12 Ağustos 2010 tarihinde gerçekleştirildi.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Deniz 
İncedayı‘nın yönettiği panelin ilk oturumunda, TMMOB 
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal 
Gökçe “Yapı Stokunun Durumu ve Yapı Denetimi”, TMMOB 
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun 
Kahraman “Kentsel Dönüşümün Değişen Yasal Boyutu ve 
Deprem Gerçeği” konulu bildiriler sundular.  

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal 
Gökçe‘nin yönettiği ikinci oturumda ise, Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi‘nden Mücella Yapıcı “Deprem, 
Dönüşüm ve İstanbul”, Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi‘nden Hüseyin Öztürk ve Alper Şengül “İstanbul 
Depremi ve Yaşanması Beklenen Sorunlar”, Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi‘nden Nurdoğan Oto 
“Deprem ve Tesisat”, Kimya Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi‘nden Serkan Küçük “İstanbul‘da Deprem Sonrası 
Kimyasalların Yaratacağı Tehlikeler” konusunu ele aldı.

17 AĞUSTOS DEPREMİNİ UNUTMA 
UNUTTURMA PANELİ YAPILDI

 

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
düzenlenen 17 Ağustos Depremini Unutma Unutturma 
paneli, 16 Ağustos 2010 tarihinde BAOB Yerleşkesinde 
yapıldı.

Yöneticiliğini Bursa İKK Sekreteri Fikri Düşünceli‘nin 
üstlendiği panelde, Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, İnş. Müh. 
Günkut Barka ve Av. Erbay Yucak konuşmacı olarak yer 
aldı.



birlik haberleri


