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TMMOB Yönetim Kurulu Kararlarından...
30 Nisan 2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nin projelendirilmesi ve yapımı 
kapsamında işleri yürütmek üzere Elektrik M.O., İnşaat M.O., Makina 
M.O. ve Mimarlar O.’dan ilgili Odaların Yönetim Kurullarınca 
belirlenecek temsilcilerin katılımıyla “TMMOB Öğrenci Evi Çalışma 
Grubu“ kurulmasına,

MÜDEK-MAK(Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon 
Kurulu)’nda Birliğimizi temsilen Müfit Gülgeç’in yer almasına,

Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre 
Düzeni Planı’na karşı açılan davaya müdahil olunmasına,

15 Mayıs 2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

TMMOB 40.Dönem çalışmalarında gösterdikleri özverili çalışmalar, 
katkı ve desteklerinden dolayı TMMOB çalışanlarına, dönem 
boyunca onurlu yürüyüşümüzde bizimle birlikte olan Odalarımızın 
Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlarına, TMMOB Danışma 
Kurulu üyelerine, TMMOB Çalışma Grubu/Komisyon üyelerine, 
İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımıza, üyelerimize, emek ve meslek 
örgütlerinin yöneticilerine ve üyelerine ve tüm TMMOB dostlarına 
teşekkür edilmesine, 

12 Haziran 2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;
Yapılan oylamalar ile Başkanlığa Mehmet Soğancı (MMO), 2. 
Başkanlığa Selçuk Uluata (İMO), Saymanlığa Mustafa Erdoğan 
(HKMO), Yürütme Kurulu üyeliklerine Berna Fatma Vatan (Maden 
MO), Alaeddin Aras (KMO), H.Gürel Demirel (OMO), Ayşegül 
Oruçkaptan (Peyzaj MO) seçildiler.
                Oylar
Başkan : Mehmet Soğancı  22
2. Başkan: Selçuk Uluata  21
Sayman : Mustafa Erdoğan  22
Üye : Alaeddin Aras  21
Üye : Berna Fatma Vatan  23
Üye : H.Gürel Demirel  20
Üye : Ayşegül Oruçkaptan 21
TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma 
İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları 
Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan Çalışma İzni İnceleme 
Komisyonu’na Mustafa Erdoğan, Alaeddin Aras, Berna Fatma Vatan, 
Hukuk Müşaviri Nurtan Çağlar Yakış ve Birim Sorumlusu olarak 
Özgür Cemile Göktaş Küçük’ün atanmasına,

TMMOB’nin 1973-1980 yılları arasında Başkanlığını yapan Teoman 
Öztürk’ün aramızdan ayrılışının 16.yıldönümü nedeniyle 11 Temmuz 
2010 tarihinde açık ya da kapalı alanda anma etkinlikleri yapılmasına; 
afiş, broşür, el ilanı vb. yayın çıkarılmasına ve gerekli organizasyonlar 
konusunda Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine, 

TMMOB Balıkesir Kent Sempozyumu’nun 27-28 Kasım 2010 
tarihlerinde Balıkesir’de yapılmasına,

Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu’na Birliğimizi temsilen 
Hüseyin Yeşil’in katılmasına,

Türk Tasarım Danışma Konseyi’ne Birliğimizi temsilen Ayşegül 
Oruçkaptan’ın katılmasına,

karar verildi.
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TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu Divanın oluşturulmasıyla 
başladı. Divan Başkanlığına Nevzat Uğurel (ŞPO), Başkan 
Vekilliklerine Hüseyin Önder (EMO), H. Ülkü Özer (İMO), 
Yazman üyeliklere Ayhan Bingöl (HKMO), Fuat Kılıç 
(KMO), Celal Çetin Demirel (MADENMO) ve Nergis 
Bilgin (MMO) seçildi.

Saygı duruşu, Anıtkabir Çelenk Komisyonu’nun 
oluşturulması ve gündemin karara bağlanmasının 
ardından TMMOB 40. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı açılış konuşması yaptı. Konuşmasında, 
2 yıllık dönemde Türkiye‘deki gelişmeler ve TMMOB’nin 
çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Soğancı, 
TMMOB’nin önümüzdeki dönemde de meslek ve meslektaş 
sorunlarının halkın sorunlarından ayrı tutulmayacağını 
bilerek çalışmalarını yürüteceğini; özgür ve demokratik bir 

Türkiye özlemiyle emekten ve halktan yana mücadelesini 
sürdüreceğini; barıştan, dostluktan, dayanışmadan ve bir 
arada yaşamdan yana etkinliklerin içerisinde yer alacağını 
ve toplumsal muhalefetin odağında, onurlu yürüyüşüne ve 
dik duruşuna devam edeceğini ifade etti. 

Mehmet Soğancı’nın konuşmasından sonra konuk emek-
meslek örgütü ve siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarına 
geçildi. Kürsüye sırasıyla DİSK Genel Başkanı Süleyman 
Çelebi, KESK Genel Başkanı Sami Evren, Tez-Koop İş 
Genel Başkanı Gürsel Doğru, EMEP Genel Başkanı Levent 
Tüzel, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, TKP Genel Başkanı 
Erkan Baş, HAKPAR Genel Başkan Yardımcısı Celal 
Yıldız, Sosyalist Demokrasi Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Taka ve BDP Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir 
Karabaş geldi.

TMMOB GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. Olağan Genel Kurulu 27-29 Mayıs 2010 
tarihlerinde Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 30 Mayıs Pazar günü ise TMMOB 
Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri için seçimler yapıldı.
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D e v r i m c i  İ ş ç i  S e n d i k a l a r ı 
Konfederasyonu (DİSK) Genel 
Başkanı Süleyman Çelebi, sınıf 
mücadelesinde meslek fetişizminin 
son bulduğunu, hak kavramının 
kendisinin bile piyasada alınır-satılır 
bir meta haline dönüştürüldüğünü, 
eğitimlilerin de yoksulluk sarmalı ile 
kuşatıldığını, tüm doğa kaynaklarının 
metalaştırıldığını belirtti. “Artık kral 
bütünüyle çıplaktır” diyen Çelebi, 
saldırıların, işçilerin özel bürolar 
aracılığıyla alınır satılır hale getirildiği 
bir noktaya ulaştığına dikkat çekti. 
DİSK Genel  Başkanı  Çelebi , 
“Kapitalizmin elimizden aldığı bütün 
kavramları yeniden almak ve içini 
doldurmak zorundayız. Yeni işçi sınıfı 
hakları manifestosunu gündemimize 
almamız gerekiyor. Bir diğer çaba 
mücadelelerin ortaklaştırılmasıdır” 
şeklinde konuştu. “Anayasa ve bütün 
diğer çabalarda kardeş örgütümüzle 
yol yürüyeceğimizi ifade etmek 
istiyorum” diyen Çelebi, Genel 
Kurul salonundaki “Bu ülke, bu 
halk satılık değil”, “Yaşasın bağımsız, 
eşit, özgür, demokratik Türkiye”, 
“Özelleştirmelere ve kamusal alanın 
talanına hayır” yazılı pankartlara 
dikkat çekerek, “Bunları derseniz 
valla hepimizin üzerine gelecekler. 
Buna karşı ortak mücadele etmemiz 
gerekir” diyerek sözlerini tamamladı.

Ka m u  E m e k ç i l e r i  S e n d i ka l a r ı 
Konfederasyonu (KESK) Genel 
Başkanı Sami Evren, demokratik siyasi 
mücadelenin sadece siyasi partilerin 
yürüttüğü bir mücadele olmadığını 
belirterek, toplumun tüm örgütlü 
kesimlerinin yaşamın içeris inde 
mücadele ettikleri bir süreç olarak 
tanımladı. Evren, “Örgütlü halk güçleri 
demokrasinin teminatıdır. Bunlar 
olmazsa demokrasiyi parlamentoya 
sıkıştırmış olursunuz” dedi. Evren, 
Anayasa’da tüm toplumsal kesimlerin 
d ı ş l a n m ı ş  d u r u m d a  o l d u ğ u n u 
belirtirken, “Anayasa toplumsal 
bir mutabakat ise ırkçı olmamasını 
istiyoruz; özgürlükçü olmasını; ulaşım, 
eğitim, sağlık hakkı dahil toplum 
yararının güvence altına alınmasını 
istiyoruz” diye konuştu. Düşüncenin, 
örgütlenmenin suç olmadığı, yasakların 
olmadığı bir Anayasa istediklerini 
ifade eden söyleyen Evren, çalışan 
nüfusun yalnızca yüzde 5‘inin sendikalı 
olduğuna dikkat çekti. “Örgütlenme 
olmazsa, sendikal hareket dibe vurur” 
diyen Evren, 1500 Kürt siyasetçinin, 
20’ye yakın sendika başkanı ve üyesinin 
tutuklu bulunduğunu,  b inlerce 
üyelerinin sendikal faaliyet nedeniyle 
soruşturma geçirdiğini,  kamuda 
yoğun bir kadrolaşma yaşandığını, 
6.5 milyon kişinin işsiz olduğunu ve 
işsizliğin de giderek arttığını kaydetti. 
Çalışma ortamında iş güvenliğinin de 
bulunmadığına dikkat çeken Evren, 
tüm bunlara karşı ortak mücadele 
gerektiğini ifade etti. Evren, “Kürt 

sorunu demokrasi sorunudur. Kürtlerin 
doğuda, emekçilerin batıda yaşadığı 
sorunları birleştirmek zorundayız” 
dedi.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı 
Gürsel Doğru, toplumun tüm direnç 
noktalarının ortadan kaldırıldığını, 
muhalefet eden, farklı kimliklere 
sahip herkesin ötekileştirildiğini 
belirtirken, TMMOB’nin direniş 
gösteren sayılı örgütler arasında 
yer aldığını kaydetti. Neo-liberal 
dalganın tarihsel olarak kazanılan 
tüm değerleri alıp-götürdüğüne 
dikkat çeken Doğru, özelleştirme adı 
altında insanların açlığa ve yoksulluğa 
mahkum edildiğini, sonra da patates, 
kömür dağıtılarak bu kişilerin 
kullanılmak istendiğini anlattı. Doğru, 
“Bugün sivil bir Anayasa diye sunulan 
bu anayasaya evet demek mümkün 
değildir. İçinde tuzakların bulunduğu, 
antidemokratik olan bu anayasaya 
evet demek mümkün değildir” diye 
konuştu.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı 
Levent Tüzel, 26 Mayıs grevinin 
“etkisi zayıflatılmış” bir eylem 
olmasına rağmen emekçilerin bundan 
sonraki mücadelesine ışık tuttuğunu 
kaydederek, konfederasyonların 
aldığı grev kararında belirtilen 

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK) Genel Başkanı Süleyman Çelebi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 
(KESK) Genel Başkanı Sami Evren

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Gürsel 
Doğru
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taşeronlaştırma, güvencesiz çalışmanın 
durdurulması başta olmak üzere tüm 
taleplerin hala varlığını sürdürdüğüne 
dikkat çekti. Tüzel, TMMOB’nin 
enerji özelleştirilmelerinden, suyun ve 
doğanın talanına karşı olmak üzere bir 
dizi çalışma yürüttüğüne değinerek, 
TMMOB’nin, ısrarlı mücadelesi 
nedeniyle iktidarın tepkisine maruz 
kaldığını söyledi. 

Özgürlük ve Dayanışma Partisi 
(ÖDP) Genel Başkanı Alper Taş da, 
TMMOB’nin demokrasi, emek ve halk 
için çok kıymetli olduğunu belirterek, 
“TMMOB, GDO’lu ürünlere karşı, 
3. köprüye karşı, nükleer santrallere 
karşı, kentsel dönüşüm adı altında 
rant düzenine karşı bir barikattır” 
dedi. Taş, “Bugün karşımızda duran 
işsizlik ve Kürt sorunu gibi iki önemli 
sorunumuz var. Sermaye düzeni ve 
onun partisi ‘ya işsiz kalırsın ya da 
güvencesiz çalışırsın‘ diyerek bizi 

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı 
Levent Tüzel

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) 
Genel Başkanı Alper Taş

açlığa ve sağlıksızlığa mahkum ediyor. 
Bu düzen Özallar ve Dervişler’den 
gelen bir ‘Allah kurtarsın‘ düzenidir” 
şeklinde konuştu. Kürt sorunu 
konusunda hem devlete hem de 
PKK’ye çağrıda bulunan Taş, “Vazgeç 
artık bu operasyonlardan. ABD ve 
AB‘ye dayanılarak çözüm arayışından 
vazgeç. Bir arada yaşamı tahrip eden 
saldırılardan vazgeç. Otobüslerde 
yanan kardeşlerimiz milliyetçilerin 
ekmeğine yağ sürüyor” dedi. Sosyal 
kavganın, sınıf  mücadelesinin 
yükseltilmesi çağrısında bulunan 
Alper Taş, “Şimdi dik oynamanın, 
daha fazla dik durmanın zamanıdır” 
diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 
Genel Başkanı Erkan Baş, TMMOB 
Genel Kurulu’nu “umut verici bir 
genel kurul” olarak nitelendirerek, 
şöyle konuştu:

“ T M M O B  T ü r k i y e  s o s y a l i s t 
hareketi için, Türkiye solu için her 
dönem önemli olmuştur. İçinde 
bulunduğumuz dönem bu değerin 
daha fazla hissedileceği dönem olacak. 
Emekçilere dönük ağırlaştırılmış 
saldırı olduğu açık. Burada yeniden 
düzenleme, yeniden dizayn vardır. 
Birincisi Türkiye emperyalizme daha 
bağımlı hale getirilmektedir, ikincisi 

gerici yapı güçlendirilecektir ve 
sermaye tahakkümü artırılacaktır. 
Bunların hepsinin sonucu emek 
cephesi için cehennemdir. İşte kader 
dedikleri o cehennemdir.”

Emek cephesinde Tekel’le simgelenen, 
ancak onunla sınırlandırılamayacak 
olan “artık yeter” deme noktasında 
bir direnç hattı örüldüğünü kaydeden 
Baş, örgütlü bir çete bulunduğunu, 
bu çetenin Türkiye emek kesimine 
yönelik bir saldırı planı olduğunu 
söyledi. 

Hak ve Özgürlükler Partisi (Hak-Par) 
Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, 
Kürt halkının, Arap ve Türk halkları 
gibi kendi kendini yönetme hakkına 
sahip olduğunu savundu. 

Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) 
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Taka, kapitalist emperyalist sistemin 
hem doğayı yok ettiğini, hem de Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel 

Başkanı Erkan Baş

Hak ve Özgürlükler Partisi (Hak-Par) 
Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız

Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Genel 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Taka
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insanlığa dönük bir yok oluşla 
karşılaşıldığını belirtirken, kadınların 
ezilmesinden ve Kürt sorunundan 
söz ett i .  Taka,  bugün yapılan 
Anayasa değişikliğinin hiçbir sorunu 
çözmeyeceğini belirtirken, türban 
gibi bazı sorunlara siyasi yaklaşmak 
gerekmediğini, insani ve bilimsel 
yaklaşılmasının yeterli olduğunu 
ifade etti. 
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) 
Bitlis Milletvekili Nezir Karabaş, 
toplumun en ince dokusuna kadar 
örgütlenmediği bir durumda gerçek 
bir demokrasiyi yakalamanın mümkün 
olmadığını vurguladı. Karabaş, 
iktidarın açılım iddialarından 

tekrar çatışma ortamına geçildiğini, 
hükümetin her konuda olduğu gibi bu 
konuda da samimi olmadığını söyledi. 
12 Eylül Anayasası’nın mantığıyla, 
ruhuyla birlikte değişmesi gerektiğini 
kaydeden Karabaş ,  “Bir  defa 
başlangıç ilkeleri, ırkçı, ayrımcıdır. 
Özgür, kardeşçe birlikte yaşama 
zeminini yakalaması mümkün değil 
o Anayasanın” diye konuştu.

K o n u k  k o n u ş m a l a r ı n ı n 
t a m a m l a n m a s ı n ı n  a r d ı n d a n 
Yönetmelikler Komisyonu, Mali 
İşler ve Bütçe Komisyonu, Genel 
Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu ve 
Kararlar Komisyonu oluşturuldu.

Genel Kurulun öğleden sonraki 
bölümünde TMMOB 40. Dönem 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Nail 
Güler çalışma raporunun, TMMOB 
4 0 .  D ö n e m  Y ö n e t i m  Ku r u l u 
Sayman Üyesi Selçuk Uluata mali 
raporun, Denetleme Kurulu Üyesi 
Nadir Avşaroğlu Denetleme Kurulu 
raporunun, Onur Kurulu Üyesi Tevfik 
Peker de Onur Kurulu raporunun 
sunumlarını gerçekleştirdi.

Raporlar ın sunumundan sonra 
görüşülmesine geçildi. İlk gün sırasıyla 

40. DÖNEM ÇALIŞMALARI GENEL KURULA AKTARILDI

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Bitlis 
Milletvekili Nezir Karabaş

Şevket Akdemir (ZMO), Mustafa 
Erdoğan (HKMO), İyigün Pulat 
(OMO), Şevki Bayraktaroğlu (JMO), 
Ümit Acar (Metalurji MO), Oktay 
Ekinci (Mimarlar O), Doğan Albayrak 
(MMO), Salih Sönmezışık (OMO), 
Ali Salman (Mimarlar O) söz alarak 
görüşlerini bildirdiler.

60’ın üzerinde delegenin söz aldığı 
çalışma raporu üzerine görüşmeler 
ikinci gün de devam etti. 28 Mayıs 
2010 tarihli oturumda sırasıyla; 
Mehmet Göçebe (OMO), Adem Kanat 

(Gıda MO), Serap Durmaz (JMO), 
Volkan Türkyılmaz (HKMO), Ahmet 
Akküçük (EMO), Mehmet Özsakarya 
(MMO), Cemal Gökçe (İMO), Serdar 
Harp (İMO), Hayati Can (MMO), 
Levent Çevik (İMO), Hakkı Çelebi 
(İMO), Erşad Akyazılı (MadenMO), 
Turan Kapan (İMO), Ali Ekber Çakar 
(MMO), Kemal Bulut (MadenMO), 
Arif Özay (İMO), İsmail Küçük 
(Meteoroloji MO), Kaya Güvenç 
(MMO), Mehmet Torun (MadenMO), 
Erdoğan Kaymakçı (MadenMO), 
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Genel  Kuru lun  üçüncü  günü 
olan 29 Mayıs Cumartesi günü, 
Yönetmelikler Komisyonu, Mali 
İşler ve Bütçe Komisyonu, Genel 
Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu ve 
Kararlar Komisyonu’nun raporlarının 
görüşülmesine geçildi .  Ancak, 
kararlar zaman yetersizliği nedeniyle 
görüşülemedi ve karar önerilerinin 

görüşülebilmesi için olağanüstü genel 
kurul kararı alındı.

Yüksek Onur Kurulu, Denetleme 
Kurulu ve Yönetim Kurulu adaylarının 
açıklanması sonrası 

dilek ve önerilerle ilgili gündem 
maddes ine geçi ld i .  Bu madde 
kapsamında; Kaya Güvenç (MMO), 

Mustafa Artar (PMO), Petek Ataman 
(Gıda MO), Ersoy Bey (MMO), Erhan 
Karaçay (EMO), Celal Çetin Demirel 
(Maden MO),Ümit Ülgen (MMO), 
Mehmet Göçebe (OMO), Murat 
Taşdemir (ÇMO), Mehmet Soğancı 
(MMO), Turan Aydemir (EMO), 
Tayfun Kahraman (ŞPO) söz alarak 
konuşma yaptı. 

KARARLAR İÇİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANACAK

Serdar Kaynak (MadenMO), Ertuğrul 
Işık (MadenMO), Mustafa Kadıoğlu 
(EMO), Mustafa Atmaca (İMO), 
Necmi Ergin (MadenMO), Ahmet 
Demirtaş (OMO), Yavuz Bayülgen 
(MMO), Abdullah Bakır (İMO), 
Mehmet Kayadelen (MadenMO), 
Nuray Bozokalfa (MMO), Gürel 
Demirel (OMO), İdris Ekmen (EMO), 
Turhan Tuncer (ZMO), Nedim Tüzün 
(EMO), Murat Akar (ZMO), Tahsin 
Vergin (İMO), Tarık Öden (EMO), 
Hüseyin Ülkü (HKMO), Redife 
Kolçak (Peyzaj MO), Turhan Aydemir 
(EMO), Hayri Çalağan (EMO), Beyza 

Metin (EMO), Yaşar Arıkan (İMO), 
Kemal Tuncer (ZMO), Hakkı Kaya 
Ocakaçan (EMO), Fevzi Yılmaz 
(OMO), Boran Başak Koç (EMO), 
Musa Çeçen (EMO), Selçuk Esen 
(EMO), Mehmet Bozkırlıoğlu (EMO), 
Fatma Bozbeyoğlu (JMO), Mehmet Ali 
Karanfil (EMO), Ersoy Bey (MMO) 
,Kader Cihan (OMO) ,Dinçer Mete 
(MMO), Dündar Çağlan (JMO), 
Mehmet Yıldız (İMO) söz aldılar.  

Delegelerden sonra sırasıyla 40. 
Dönem TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ergin Özügür, Oğuz Gündoğdu, 

İlker Ertem, Tuncay Şenyurt, Sabri 
Orcan, Nail Güler konuştular. Genel 
Kurul’un üçüncü gününe de 40. 
Dönem Yönetim Kurulu üyelerinin 
konuşmalarıyla  başlandı. Cemalettin 
Küçük, Gülay Odabaş ve 40. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı’nın konuşmalarının ardından 
“son söz üyenin” hakkını Beyza Metin 
kullandı. Daha sonra yapılan oylama 
ile TMMOB Yönetim Kurulu aklandı. 
Aklama sonrası 40. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
Genel Kurul üyelerine teşekkür etti. 
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Sayın Divan

Emek ve Meslek Örgütlerinin, Siyasal 
Part i ler imiz in  Değer l i  Başkan ve 
Yöneticileri,

Değerli Konuklar, 
Sevgili Delegeler,
Sevgili Basın Çalışanı Arkadaşlarım,

Hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz 
adına sevgiyle, saygıyla, dostlukla 
selamlıyorum.

Bugün burada dostların arasındayız. 
Güneşin sofrasındayız.

TMMOB‘yi büyütenler, dik tutanlar, onurlu 
yürüyenler, yürürken omuzlarını birbirine 
yaslayan, bunun keyfini çıkaran, omuzları 
arasında boşluğu en aza indiren, birlikte 
yürürken asla birbirine omuz atmayan 
sevgili mesai arkadaşlarım, mücadele 
arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, 

Hepiniz TMMOB Demokrasi Şölenine 
hoş geldiniz.

Hepiniz TMMOB 41. Olağan Genel 
Kurulu‘na hoş geldiniz.

70‘lerde Sevgili Başkanımız Teoman 
Öztürk arkadaşları ile birlikte TMMOB‘nin 

yol haritasını herkese duyuruyordu:

Yüreğimizdeki  insan sevgis in i  ve 
yurtseverliği,

Baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp 
atamayacağının bilinci içinde,

Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve 
sömürgenlerin değil,

Emekçi halkımızın hizmetine sunmak 
için, 

Her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda 
inançlı ve kararlıyız.

Evet, Sevgili Arkadaşlar,

2008 Mayısının son günlerinde topladığımız 
40. Genel Kurul sonucunda yayımladığımız 
bildirimizde Dünya ve Türkiye tespitlerimizle 
TMMOB tanımını halkımızla paylaşmış ve 
şunları söylemiştik:

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu, 
emperyalizme karşı başka bir dünya 
kurma mücadelesinin içinde olduğunu 
vurgulamaya kararlıdır. Genel Kurulumuz, 
ülkemizin emekten ve halktan yana 
güçlerinin kararlılığını, mücadele azmini, 
birlik ve dayanışma bayrağını yükseltme 
iradesinin önemini bir kez daha dile 
getirmektedir. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği;

- Ülkemizin tüm varlıklarının özel sermaye 
istismarından kurtarılarak özelleştirmelerin 
durdurulması, özelleştirilen halka ait 
varlıkların kamulaştırılması ve kamu 
kuruluşlarının yeniden güçlendirilmesi 
için,

- Hizmet Ticareti Genel Anlaşması 
(GATS) ile kamu hizmeti alanlarının 
piyasalaştırılarak yabancı sermayenin 
istilasına açılmasına karşı çıkmak için,

- 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 için,

- Dünya Bankası, IMF, AB ve benzeri 

kuruluşların dayattıkları, yerli işbirlikçilerin 
uyguladıkları “yapısal uyum ve istikrar 
programları”nı reddederek, emeğin 
iradesini egemen kılan ekonomik ve 
toplumsal politikaların üretilmesi için,

- Ülkemize dayatılan dışa bağımlı enerji 
politikalarının terk edilmesi, yenilenebilir, 
yerli enerji kaynaklarına ve hidroelektrik 
esaslı santrallere öncelik veren tüm 
yatırım ve düzenlemelerin kamu tarafından 
yapılması için,

- Nükleer enerji santralleri ile yabancılara 
imtiyaz tanıyan maden aramalarından 
vazgeçilmesi ve ulusal kaynaklara dayalı, 
maden arama, işletme ve enerji politikası 
izlenmesi için, 

-  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 
yağmalanmasına karşı çıkmak için,

- Üniversitelerde özerk ve katılımcı bir 
eğitim ortamı sağlanması için,

- Eğitimde öğrencileri müşteri olarak gören 
girişimlere ve eğitim hizmetlerini bütünüyle 
bir pazar haline getirme çalışmalarına 
karşı durarak; ilköğretimden üniversiteye 
parasız, eşit, bilimsel, demokratik ve fırsat 
eşitliğine dayalı anadilde eğitim için, 

-  Sağl ık  ve eğit imin temel  insan 
hakları olduğunu esas alarak, her türlü 
özelleştirmeye son verilmesi, yeni sağlık ve 
güvenlik yasasının çalışan lehine ve kamu 
yararına düzenlenmesi için,

- 12 Eylül Anayasası ile gasp edilen grevli, 
toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkının 
bütün çalışanlara yeniden tanınması için,

- Kapitalizmin emeği baskı altına alan 
stratejilerine karşı, istihdamın bir hak 
olarak tanınması, artırılması ve çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi için,

- İş sağlığı ve güvenliği konusunda acilen 
yasal ve idari önlemlerin alınması için,

- Başta düşünce ve örgütlenme özgürlüğü 
olmak üzere tüm demokratik hak ve 
özgürlüklerin, demokrasinin önündeki 

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET SOĞANCI’NIN 
41. GENEL KURUL AÇIŞ KONUŞMASI
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engellerin kaldırılması için, 

- Meslek alanlarımızı yakından ilgilendiren 
Yabancılar Yasa tasarısına ve mesleki 
düzenlemeler adı altında TMMOB‘nin 
yetkilerine yapılacak her türlü saldırıya 
karşı çıkmak için,

- 1 Mayısları özgürce 1 Mayıs alanlarında 
tüm emek ve meslek örgütleri ile birlikte 
kutlamak için,

- Saldırı ve katliamların ardındaki gerici-
faşist çete tipi örgütlenmelerin her türlü 
bağlantıları ile ortaya çıkarılması ve 
sorumlularının adalete hesap vermesinin 
ve hukukun üstünlüğünün sağlanması 
için,

- Toplumsal ilişkilerde tehlikeli bir şekilde 
gelişmekte olan “linç kültürü” ve “darbe 
çığırtkanlığı”nın önlenmesi için,

- 12 Eylül Faşist Cuntasının hazırladığı 
mevcut Anayasa ve AKP tarafından 
hazırlanan yeni Anayasa Taslağı yerine, 
tüm toplumsal ve siyasi oluşumların 
katılımının sağlandığı, eşitlikçi, özgürlükçü 
ve demokratik yeni bir Anayasa yapılması 
için,

- Kentsel mekanın, toplumsal yarar ve 
kullanım değeri ilkesi etrafında üretilmesi-
paylaşılması, ve doğal-kültürel varlıkların 
koruma-kullanma dengesi içerisinde 
yaşatılması için,

- Kadına yönelik şiddeti ve toplumsal 
hayatın her noktasında cinsiyet ayrımcılığını 
önlemek, politik, ekonomik ve kültürel 
alanda pozitif ayrımcılığı desteklemek, 
TMMOB örgütlülüğü içinde kadın 
örgütlenmesini geliştirmek, tüm emekçi 
kadınların mücadelelerinin yanında olmak-

birlikte mücadele etmek için,

- Tarım arazilerinin yok olmasına, 
kirlenmesine, genetik tohum ve gıdaların 
ülkemize sokulmasına, çiftçimizi üretimden, 
tarlasından koparan işsiz, yoksul bırakan 
politikalara karşı durmak için,

- Dünya Bankası‘nın baskıları ile suyun 
özelleştirilmesine karşı çıkmak, suyun, 
özellikle temiz suyun bir hak olduğunu 
vurgulamak için,

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

- Emperyalizmin savaş ve işgal politikalarına 
hayır demek, ABD‘nin, İncirlik başta 
olmak üzere savaşa lojistik destek olan 
üsleri, limanları ve nükleer başlıkları ile 
ülkemizi derhal terk etmesi için,

- Hasankeyf ‘te, Bergama‘da, Eşme‘de, 
Belek‘te, Kazdağları‘nda, Fırtına Vadisi‘nde, 
Munzur‘da, Sinop‘ta, Aloinoi‘de, Efem 
çukurunda ülkemizin tarihi, kültürel, 
doğal ve tarımsal varlıklarını yok edenlere, 
doğanın tahribine zemin hazırlayanlara dur 
demek için,

- “Gençlik geleceğimizdir” şiarını her 
zaman her alanda daha güçlü haykırmak 
ve gençliğe pozitif ayrımcılığı yaşama 
geçirmek için, 

-  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 
mücade lemizde ,  özgür lük le r imiz i 
savunmak, gündelik hayatın her alanını 
kuşatmaya çalışan gerici ablukaya karşı 

mücadele etmek için, 

- Kendi örgütlü özgücümüze dayanarak, 
bütün emek ve demokrasi güçlerinin 
birlikte mücadelesi ile küresel kapitalizmin 
ve onun temsilcisi AKP‘nin saldırılarına 
karşı durabilmek için,

- Üreterek büyüyen ve paylaşarak gelişen 
bir ülkede insanca ve barış içinde yaşamak 
için,

- Birlikte karar alma, birlikte üretme, 
birlikte yönetme ilkesini yaşama geçirmek 
için,

Önümüzdeki dönemde de, Odaları ve 
üyeleriyle birlikte çalışma, birlikte uygulama 
ilkesiyle ülkemizdeki ve dünyadaki emek 
güçleriyle dayanışma içinde, bağımsızlıkçı, 
eşitlikçi ve özgürlükçü bir Türkiye ve 
Dünya için çalışmalarını sürdürecektir.

Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, 
ekonomik, politik ve kültürel tüm 
örgütlerinden bağımsız, “Bir Başka Dünya, 
Bir Başka Türkiye Mümkün”dür.

40. Döneme başlarken yol haritamızı bu 
cümlelerle belirlemiştik. 

Yani aslında Büyük Usta Nazım‘ın 
söylediklerini hep birlikte tekrarladık:

Kendi kendimizle yarışmaktayız gülüm

Ya ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz

Ya dünyamıza inecek ölüm

Evet, Sevgili Arkadaşlar,

Önce kapitalizmin krizinden söz edelim. 

Tarihin yeniden harekete geçtiği bir tarihsel 
konjonktürün içerisindeyiz. ‘Tarihin sonu‘, 
‘kapitalizmin mutlak ve sonsuzluğu‘ 
üzerine kurulu olan kapitalist küreselleşme 
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sürecinin önemli bir aşamasına geldik. 
Vahşi kapitalist sömürünün bugün ortaya 
çıkardığı sonuç milyonlarca yoksul, 
milyonlarca işsiz, yok oluşa sürüklenen 
dünya, savaş, felaket ve krizdir.

Ka p i t a l i z m ,  t a r i h i n i n  e n  b ü y ü k 
bunalımlarından birisini yaşıyor. Krizler 
kapitalizme içkindir. Teknik bir sorun, arızi 
bir durum olarak sunulmaya çalışılsa da, bu 
krizde, 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. 

Dünyada da ülkemizde de umut ancak 
başka bir yaşam arayışının güçlenmesinden 
geçmektedir. Bugün başka bir ülke ve 
dünyaya her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç vardır. Kapitalizmin geleceği yoktur, 
bizler insanlığın yok oluşa sürüklenmesine 
karşı özgürlüğün, barışın, kardeşliğin hakim 
olduğu yepyeni bir dünyayı bugünden 
yaratmanın mücadelesini şimdi daha güçlü 

ve kararlı yürütmeliyiz. 

O yüzden gün ülkemizin geleceğine sahip 
çıkma; savaşlara, yoksulluğa, yolsuzluğa 
karşı, küresel kapitalizmin taşıyıcısı, 
“üsttekine han hamam, alttakine din 
iman düzeni”nin yürütücüsü AKP‘ye karşı, 
yüksek sesle “dur deme” zamanıdır. 

Daha güzel bir gelecek için mücadele etmek 
öncelikle öyle bir geleceği tahayyül etmeyi 
ve ona inanmayı gerektirir. Kapitalist 
küreselleşmenin ‘alternatif yok‘ söylemi en 
çok zihinlerde tahribat yaratarak, insanlığı 
“ütopyasız ve tarihsiz” kıldı. O nedenle 
şimdi kapitalizm çökerken bizler kendi 
toplumsal mücadeleler tarihimizin yeniden 
keşfine çıkarak, halkın kendi gücüyle 
isyan etme ve direnme hafızasını tarihsel 
olarak ve bugünün içindeki mücadelemizle 
güncellemeliyiz. 

Şimdi, onların “tarihe gömüldü” dedikleri 
büyük korkularını, yani sınıf savaşını 
selamlamanın zamanıdır.

Sevgili Arkadaşlar

Emperyalizmin günümüzdeki yönelimi 
nedir?

Önümüzdeki dönemde ABD‘nin kapitalist 
küreselleşmenin, emperyalizmin krizini 
aşabilmek için bölgenin enerji kaynaklarına 
yönelik başlattığı kontrol ve denetimi 
arttırmaya uğraşacağı, bu doğrultuda 
bölgede ve dünyanın başka yerlerinde 
savaşlar, iç savaşlar çıkartabileceği Dünya 
Bankası başkanının itiraflarından da 
kolayca anlaşılabilmektedir. Burjuvazinin 
yeni yalanı ‘yeni Amerika‘, ‘yeni IMF‘dir 

ki, artık bunlara kimse de inanmıyor. 
Emperyalizm bildiğimiz gibidir, yani azgın 
bir sömürü için dünyanın her yerini 
kontrol alma çabasını sürdürmekte, bunun 
için gerektiğinde darbelere, savaşlara, iç 
savaşlara başvurmaktan çekinmemektedir, 
çekinmeyecektir. 

Bu nedenle, bugün ülkemizde emekçilerin, 
ezilenlerin birlikte mücadelesine ve 
dayanışmasına duyulan ihtiyaç ortadadır. 
Emperyalizme ve sömürüye karşı özgürlük, 
demokrasi ve bağımsızlık için verilen 
mücadeleyi ancak bir arada olursak, 
omuz omuza yürürsek, çabalarımızı 
ortaklaştırabilirsek büyütebiliriz. “Kurtuluş 
yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” 
sloganı o nedenle bugün hiç bu kadar 
anlamlı ve gerekli olmamıştı. 

Sevgili Arkadaşlar

Darbe ve darbeyle mücadeleye ilişkin 
olarak burada birkaç cümle söylemek 
durumundayım.

Ülkemizde darbe-demokrasi ikilemi 
yaratılarak neo-liberal değişim sürecinin 
üstü örtülüyor. Sistemin yeni düzene uyum 
sağlayamayan eski kalıntılarının tasfiye 
operasyonu, derin devlete, darbecilere 
karşı demokrasi zaferi gibi gösteriliyor. 
Hâlbuki darbecilikle mücadele 12 Eylül 
sistemi ile mücadeledir. Gericileşme, 
neo-liberal politikalar, ABD-AB-Dünya 
Bankası-IMF güdümünde bir Türkiye 
12 Eylül düzeninin bir sonucudur. Bu 
düzenle hesaplaşmadan darbecilikle, 
darbecilerle hesaplaşılamaz. “Ergenekon 
yetmez, 12 Eylül darbecileri yargılansın” 



birlik haberleri

sözü doğrudur, ancak yeterli değildir. Biz 
12 Eylül düzeniyle hesaplaşmalıyız. 

Sevgili Arkadaşlar,

Bugünün dünyasını ve Türkiye‘sini de şu 
cümlelerle değerlendirmek istiyorum.

Karl Marks, “eğer öz ve görünüm aynı 
olsaydı bütün bilim gereksiz olurdu” 
diyordu. Ülkemizde ve dünyada yaşanan 
gelişmelere görünenlerin ötesindeki özünü 
anlamak yani gerçekliğin kendisine ulaşmak 
için bakmamız gerekiyor. 

Teknolojideki yeni gelişmelerin sonucu 
olarak bir ‘enformasyon çağında‘ yaşıyoruz. 
Her yandan ‘bilgi‘ ve ‘görüntü‘ akıyor. 
Ancak ne tuhaftır ki bunca ‘bilgi‘ ve 
‘görüntü‘ insanlığın zihnini kör ediyor. 
Zihinleri karartılmış toplumlar ise bütün 
değiştirici/dönüştürücü gücünü kaybederek 
kurulan ‘tek dünyanın‘ gönüllü kulları 
oluyor. Bir tür ‘söz patlaması‘ eşliğinde 
herkesin ‘sesinin duyulacağı‘ yanılsamasının 
içinde egemen sınıfların sözü ve kültürü her 
şeye el koyuyor. 

Markalanmış ve patentlenmiş olan 
dünyamı zda  in san  büyük  güç le r 
karşısında çaresizlik hissi ile kendine ve 
topluma yabancılaşarak güçsüzleştiriliyor. 
Yenidünyada demokratikleşme, özgürleşme, 
çoğullaşma modası yaygınlaşırken iletişim 
teknolojileri egemenlerin elinde hayatın 
her yanının izlendiği ve kontrol edildiği 
totaliter bir dünyanın araçları haline 
geliyor. 

İnsanlığın tüm derinliklerinin ve yaratıcılığın 
yok edildiği çağımızda gündelik hayatımızın 
her alanına yayılan hapishanelerden 
kurtulmamız ancak gerçek bir özgürlük 
ve demokrasi mücadelesi ile mümkün 
olabilir. 

12 Eylül‘ün ülkemize yaptığı en büyük 
kötülük işte emekçi halkın bu özgürleşme, 
kendi kaderine sahip çıkma iradesini 
yok etmesi olmuştur. Yıllardır sonsuz bir 
karanlığın içerisinde kalmamızın en büyük 
nedeni budur. İşte bu karanlığın içerisinde 
‘yaşasın kötülük‘ diye haykıran bir ‘cinnet 
toplumu‘ ortaya çıktı. Makineleşen ve 
robotlaşan insanlık ruhunu da yitirdi. 

Komşusunun kapısını çalmayan, arkadaşın 
derdini bilmeyen ‘insanın insanın kurdu‘ 

haline getirildiği düzende ‘alta kalanın canı 
çıksın‘ felsefesi insana ait tüm güzellikleri 
yok ederek acımasız rekabeti yaşamımızın 
ortasına oturttu. Her şeyin bir avuç 
zenginin hizmetine sunulduğu milyonlarca 
yoksulun umutsuz ve biçare avuç açtırıldığı 
büyük bir adaletsizlik yaratıldı. 

İşte tüm mesele bu karanlığa teslim 
olmamak; yaptıklarımızla, söylediklerimizle, 
sözlerimizle buna karşı direnci her zaman ve 
her yerde koruyabilmekte. Halen tünelin 
ucunda görülen bir ışık varsa işte o da 
bu umuda sarılarak ayakta kalabilenlerin 
eseridir. TMMOB de en zor koşullarda hep 
ayakta kalabilenlerden oldu. 

Şimdi dünyanın her yerinde ayakta 
kalabilenler yürümeye başladı. Sesimiz 
her yerde daha güçlü çıkıyor. TEKEL 
direnişinden Yunanistan‘a kadar çizilen 
umut hattı dünyanın güzel geleceğinin 
habercisidir. Bunun da altını çizmek 
gerekiyor.

Sevgili Arkadaşlar,

Ülkemizde yıllardır bir ‘değişimden‘ söz 
ediliyor. ‘Normalleşiyoruz‘ derken görülüyor 
ki her gün yeni ‘olağanüstülük‘ ve ‘şok‘ 
içerisinde yaşamak zorunda bırakılıyoruz. 
Oysa mesele değişimin kendisinden çok 
muhtevasında 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 
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‘ 
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,

Sermayenin sınırsız sömürüsü ülkemizi 
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işçiler için bir cehenneme ve mezarlığa 
çeviriyor. Ölüm yoksulların kaderi olarak 
sunuluyor. Bursa‘da, Balıkesir‘de ve son 
olarak Zonguldak‘ta madenlerde işçi 
kardeşlerimiz katledildi. Eğer bize “Bu bir 
kader” diyorlarsa buna boyun eğmeyeceğiz, 
kaderimizi kendi ellerimize alarak mutlaka 
değiştireceğiz. 

Çalışma hayatı tamamen güvencesiz hale 
getirildi, taşeronlaşma ve esnek çalışmayla 
dün Tuzla‘da işlenen cinayetler bugün 
madenlerde devam ediyor. AKP iktidarı 
ise işsizliğe çözüm olarak esnek çalışmanın 
yaygınlaştırılmasını sunuyor. Bunun adı 
emekçiden alıp sermayeye can vermektir. 
Ölümlerin nedeni işte bu anlayışta saklı 
olan daha fazla sömürme hırsıdır. 

TEKEL işçileri mücadele ederken ‘kaderimiz 
mücadele ederek kazandığımız hayattır‘ 
diyorlardı. Mücadele bize dayatılan bu 
kahredici kadere boyun eğmemektir. Tekel 
işçileri uzun yıllar sonra başkaldırının ve 
direnmenin mümkün olduğunu göstererek 
emekçilere güç ve güven kazandırdı. 

1 Mayıs‘ta Taksim‘i açan da yıllardır 
sürdürdüğümüz mücadele ve emek 
hareketinin yükselen sesinden başka 
bir şey değildi. TMMOB yıllardır bu 
mücadelesinden hiç vazgeçmedi. 

İşte tüm bunlar bir yanı yaprak döken, göğü 
kararan ve toprakları çoraklaşan ülkemizin 
aydınlık ve güzel bir geleceğe doğru atılmış 
önemli adımlarıdır. Önümüzdeki dönemde 
her alana yayılan sömürüye karşı daha 
dirençli ve kararlı durmak zorundayız. 

Sevgili Arkadaşlar,

Danışma Kurulu toplantılarında da 
söz etmiştik: Türkiye‘nin bir başka 
gündem konusu da ‘demokratik açılım‘ 
tartışmalarıdır. TMMOB olarak yıllardır 
demokrasi ve özgürlükler için, eşitlik 
için, adalet için mücadele yürütüyoruz. 
Evet, Türkiye‘nin demokratikleşmesi 
doğrultusunda atılacak her adımdan bizler 
ancak memnuniyet duyarız. 

Ancak ortada bir yanılsamadan başka bir 
şey yok. Giderek daha baskıcı/otoriter 
uygulamaları hayata geçiren, toplumsal 
alanı dinsel gericilikle kuşatan bir iktidarın 
demokrasiyi geliştirmesi zaten mümkün 
olamaz. Son dönemde gündeme gelen 

Kürt sorununun çözümü tartışmalarında 
da görüyoruz ki; AKP bu sorunu da 
kendi renginden bir ülke yaratma uğraşısı 
çerçevesinde ve ABD emperyalizminin 
bölgedeki yönelimleri doğrultusunda ele 
alıyor. 

Herkesin dilini, kültürünü özgürce 
yaşayabileceği, insanımızın kardeşçe ve bir 
arada yaşadığı bir ülke ancak demokratik 
bir ülke olabilir. Bunun başarılması ise 
gerçekten demokrasiye ve barışa inananların 
mücadelesi sonucu gerçekleşecektir. 
AKP‘nin geliştirdiği bölgenin emperyalizmin 
çıkarları doğrultusunda düzenlenmesi 
ve ‘ılımlı İslamcılık‘ içerisinde ümmetçi 
temelde bir arada olma politikaları 
bugünkü karanlığının katmerlenmesi ve 
geleceğimizin teslim alınmasından başka 
bir anlama gelmeyecektir.  

Kısa sürede görüldü ki AKP iktidarının 
açılım dediği boyun eğdirmekten başka 
bir şey değil. Alevisiz Alevi çalıştaylarının, 
Kürtsüz Kürt sorunu çözümlerinin 
geldiği yer ortada. Baskılar, eşitsizlikler, 
tutuklamalar devam ediyor. O yüzden 
bizlerin gerçekten barış ve kardeşliği 
savunanların silahlara ve ölümlere karşı 
yaşamı savunmak için daha fazla mücadele 
etmemiz gerekiyor. 

Yoksulları birbirine düşman eden bu 
zehre karşı kardeşliği kurabilmenin yolu 
toplumsal yaşamın her alanında barışı 
kazanabilmemizden geçiyor. Gencecik 
insanlarımızın hayatları ortadayken biz 
bunun çözümünü burjuva siyasetinin kirli 
ellerine bırakamayız. Demokratikleşmenin 
ve barışın yolu da bizim sokağımızdan 
geçiyor. 

Bu ülkede sıkılan her kurşun, atılan her 
bomba, patlayan her mayın, yapılan her 
türlü saldırı, gerçekleşen her türlü silahlı 
çatışma ülkemizde barış içinde bir arada 
yaşama umuduna vurulan bir darbe oluyor. 
Oysa savaş çığlıkları yerine demokrasiye, 
hukuk devleti düzenine ve özgürlüklere 
kulak vermek gerekiyor. TMMOB baskıcı, 
otoriter yönetim anlayışına karşı, özgürlük 
ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın 
beslediği linç kültürüne karşı, bir arada 
kardeşçe ve barış içinde yaşamayı daha fazla 
inanarak savunmaya devam edecektir. 

Sevgili Arkadaşlar,

Burada bir  de Devlet  Denetleme 
Kurulu‘nun meslek birlikleri üzerine 
hazırladığı rapordan söz etmek istiyorum:

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 
Kurulu tarafından hazırlanan bu rapor, 
özü itibarı ile “siyasal iktidara bağlı meslek 
örgütleri yaratılması”nı hedeflemektedir. 
AKP iktidarı eliyle kamuda yürütülen 
siyasal kadrolaşma ve yandaş sermaye 
yaratma çabasından sonra sıra meslek 
örgütlerini ele geçirmeye gelmiştir. Ne 
yazık ki tarafsız bir konumda olması 
gereken Cumhurbaşkanlığı makamı da 
DDK aracılığıyla buna hizmet etmektedir. 
Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanı 
seçilmesinin hemen ardından DDK‘ya 
yaptığı ilk görevlendirmenin meslek 
örgütlerinin incelenmesi olması da 
yeterince manidardır. 

Rapor özetle, meslek kuruluşlarını siyasetle 
uğraştıkları gerekçesiyle Başbakanlığa ihbar 
etmektedir. Oysa meslek kuruluşlarına 
siyaset yasağı darbeci rejimin hazırladığı 82 
Anayasası‘yla yürürlüğe girmiştir. Bu yasak 
daha sonra 1995 yılında kaldırılmıştır. Her 
fırsatta 82 Anayasası‘na karşı olduklarını 
söyleyip bu Anayasanın demokratik bir 
yönde dönüşümünü, hatta yeniden yazımını 
savunanların, 82 Anayasası‘nı aşan bir 
tarzda anti-demokratik bir tutumla yetki 
kullanmaya yönelmeleri, demokrasiden 
ne anladıklarını yeteri bir açıklıkla ortaya 
koymaktadır. 

Başbakanlığa verilen sözde “Araştırma ve 
İnceleme Raporu”, meslek kuruluşlarının 
muhalefetini susturmanın ince önermeleri 
ile bezenmiştir. Bu önermeler, ne DDK 
üyelerinin ne de Cumhurbaşkanı‘nın 
görevidir. Çünkü bu makam, Anayasa 
kuralı gereği ne aktif güncel siyaset 
yapabilir ne de üniversite kürsüsündeymiş 
gibi doktriner tartışma yapabilir. Bu Rapor 
ile Cumhurbaşkanlığı makamı, siyasal 
iktidarın bir komisyonu gibi veri hazırlamış 
ve önermelerde bulunmuştur. İktidarın 
yardımcı organı gibi çalışmış ve siyasette 
taraf olmuştur. 

C u m h u r b a ş ka n ı ,  t a r a f s ı z  o l m a s ı 
gereken Cumhurbaşkanlığı makamını 
kullanarak, eski siyasal partisinin ideolojik 
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görüşlerine uygun davranacak meslek 
odaları yaratmanın yollarını aramaktadır. 
Hazırlanan DDK raporuyla, kamusal 
sorumluluğu ön planda tutan meslek 
odalarını siyasal iktidara bağlamanın 
altyapısı oluşturulmak istenmektedir. 
Meslek odalarına sözde daha fazla 
esneklik sağlanacağı iddiasıyla kurumların 
yasalarının ortadan kaldırılması, genel 
geçer tek bir yasal düzenleme yapılması, 
Meclis‘in dahi yetki sahibi olamayacağı 
şekilde Bakanlar Kurulu‘nun meslek 
odalarını biçimlendirmesi önerilmektedir. 

Herkes bilmelidir ki; meslek örgütleri 
seçimlerle iş başına gelen yönetimler 
taraf ından idare edi lmekte ve bu 
yönetimlerin icraatı denetim kurulları 
başta olmak üzere genel kurullar süreciyle 
de denetlenmektedir. Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Denetleme Kurulu, iddia ettiği gibi 
bilgi demeti oluşturmaya yönelik araştırma-
incelemenin ötesine geçerek, bu sürece 
müdahale etmekte ve bu müdahalenin 
daha geniş bir çerçeveye oturtulması 
için öneriler ortaya koymaktadır. Bunun 
için odalar ve üst birlikler arasındaki 
ilişki düzeyini vesayet olarak adlandırıp, 
aslında demokratik bir işleyişi temel alan 
örgüt bütünlüğü sürecini zayıflatmayı ve 
buna karşılık olarak da meslek örgütlerini 
siyasal iktidarın güdümüne sokacak, 
antidemokratik bir işleyiş modelini 
önermektedir. 

Aslında herkes biliyor; TMMOB 70‘lerden 
bugüne, ayrıca ve özellikle 1980 faşizmi 
sonrası yakın tarihimizin her türlü baskıcı, 
insan haklarını çiğneyen, örgütlenmeyi 
ezen, demokratik hakları  bastıran 
iktidarlarına karşı muhalif tutum almıştır. 
Aynı zamanda, meslek sorunlarının 
genel sorunlardan bağımsız olarak ele 
alınamayacağı gerçeğinden hareketle, kamu 
yararı doğrultusunda sorunların çözümü 
noktasında mücadelesini sürdürmüştür. Bu 
çizgi, politik ise evet politik tutum aldık ve 
almaya devam edeceğiz. 

Söylemek isteriz: Meslek örgütlerinin 
etkinleştirilmeleri, geliştirilmeleri için 
atılacak her adımın öznesi olduğumuz, 
içinde yer alacağımız bil inmelidir. 
Ancak öte yandan da; bizlerin kurumsal 
kimliğimize yönelik her türden baskıya 

karşı duracağımızı, Türkiye‘nin demokrasi 
mücadelesi içerisinde emek ve meslek 
örgütleri ile birlikte, yüreği insandan ve 
emekten yana atanlarla omuz omuza 
olacağımızı, omuz omuza yürüyeceğimizi; 
dün olduğu gibi bugün de bu yürüyüşümüzde 
bedel ödemeye hazır olduğumuzu burada 
bir kere daha hepimiz adına herkese 
duyuruyorum.

Evet, Sevgili Arkadaşlar,

Tüm bu hızlı gelişmeler; sıkıntılı, sancılı ve 
sorunlu bir ülkede yaşıyor olmak, bu ülkede 
bizim gibi meslek örgütlerine de çok daha 
fazla görev düşmesine, sorumluluklarının 
artmasına neden oluyor.

Bizler, TMMOB‘nin 40. Dönem Yönetim 
Kurulu üyeleri, bu örgütün büyüklüğünü 
bilerek, bir meslek örgütüne, bir mesleki 
demokratik kitle örgütüne sıkıntılı, sancılı, 
sorunlu bir ülkede düşen görevlerin 
güçlüğünü ve büyüklüğünü bilerek, ama öte 
yandan bunlara karşı sorumluluklarımızı da 
bilerek Haziran 2008‘de göreve başladık. 

TMMOB Yönetim Kurulu‘nda örgütümüz 
adına görev yapan bizler, odalarımızın, 
örgüt birimlerimizin ve üyelerimizin 
kurulumuza verdikleri büyük destek 
ve duydukları güvenle; mesleğimizin, 
üyelerimizin ve ülkemizin karşı karşıya 
bulunduğu sorunların tespitine, tespit 
edilen sorunların çözümüne yönelik olarak; 
üreten, sanayileşen, demokratik, üzerinde 
insanca ve barış içinde yaşanılan, çetelerin 
ve kan içicilerin değil, halkın yönettiği bir 
Türkiye için en iyisini ve en doğrusunu 
yapmaya çalıştık.

Sıkıntılı, sancılı, sorunlu bir ülkede yaşıyor 
olmanın getirdiği sorumluluk, örgütsel 
duruşumuzu geliştirmemizi gerektirdi. 
Bu duruş elbette TMMOB‘nin 50 yılı 
aşan deneyimi ve birikiminin ışığında, 
yetmişlerden beri yarattığı değerler ve 
mesleki-demokratik kitle örgütü olmanın 
sorumluluğuyla bağımsız, demokratik, 
özgür bir Türkiye‘den yana oldu, emekten 
ve halktan yana oldu.

40. Dönem Birlik Yönetim Kurulumuz, 
“Birlikte üretme, birlikte karar alma ve 
birlikte yönetme” anlayışı ile yurtseverlik, 
emekten ve halktan yana olma, demokratlık 
temel ilkesi ve demokratik merkeziyetçi 

çalışma anlayışı doğrultusunda, sadece 
odalarından ve örgütlü üyelerden aldığı güç 
ve örgütün kendi iç dinamikleri ile yarattığı 
yönetmelik, gelenek ve ilkelerine sahip 
çıkarak, çalışmalarını tamamlıyor.

Herkes her şeyden önce bilmelidir ki; 
bu dönemki çalışma, TMMOB Yönetim 
Kurulu ile birlikte TMMOB‘ye bağlı 
odaların Yönetim Kurullarının, İKK‘ların 
ve TMMOB kadrolarının çalışmasıdır. 

Dönem içerisinde Oda Yönetim Kurulları 
ile olası sorunları çözme ve örgüt anlayışı 
içinde iş yapmaya yönelik yüz yüze onlarca 
görüşme ve toplantı yaptık. Oda Danışma 
Kurullarında daha etkin, daha işlevsel, 
daha demokratik bir TMMOB örgütlülüğü 
için söylenenleri mutlaka değerlendirdik. 

Çalışma döneminde, odalarımızın iki 
yüzün üzerinde gerçekleşen etkinliklerinin 
açılışlarına, panellerine, oturumlarına 
katıldık. 

Gerek Genel Kurulumuzun verdiği görevleri 
gerçekleştirebilme, gerekse gelişen olaylar 
karşısında görüşlerimizi oluşturabilmek için 
onlarca çalışma grubu oluşturduk. 

Bu dönemde, çok sayıda TMMOB etkinliği 
gerçekleştirerek önemli bir işlevi yerine 
getirdik. Yerel Yönetimler ve Kentleşme 
Sempozyumu, Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi, Ücretli ve İşsiz Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı, Kadın 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Kurultayı,  Türkiye‘de Özelleştirme Gerçeği 
Sempozyumu, Sanayi Kongresi, Enerji 
Sempozyumu ve Jeotermal Kongresi 
ile sanayiden çevreye, özelleştirmeden 
yerel yönetimlere ülkemizin sorunlarını 
masaya yatırdık ve çözüm önerileri 
oluşturduk. TMMOB‘nin meslek alanları 
üzerinden insanımıza dair, ülkemize dair 
söyleyeceklerine geçen dönemde olduğu 
gibi bu çalışma dönemimizde de kentlerimizi 
kattık ve sırasıyla Mersin, Samsun, İzmir, 
Ankara(2.), Aydın, Edirne, Bursa(2.), 
Diyarbakır, Kırklareli, Van, Batman 
ve İstanbul(2.)‘da kent sempozyumları 
gerçekleştirdik. İl/İlçe Koordinasyon 
Kurullarımız bu çalışmada yoğun emek 
harcadılar. Etkinliklerimizin sonuç 
bildirgeleri TMMOB‘nin manifestolarıdır. 

40. Dönem‘de bir başka önemli adımı, 
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“TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi”nin 
hayata geçirilmesi için attık. Yenimahalle 
Belediye Başkanı‘na yardımları için 
çok teşekkür ediyoruz. Mühendislik, 
mimarlık ve şehir plancılığı eğitimi alan 
öğrenci üyelerimizin Ankara‘da barınma 
sorununun çözümlenmesine önemli bir 
katkı sağlayacak “TMMOB Öğrenci Evi 
ve Sosyal Tesisi”nin tüm Odalarımızın 
katkılarıyla önümüzdeki dönemde 
tamamlanacağını ümit ediyoruz. 

“Kurumsallaşma esas” düşüncesiyle, 
meslekler arası tartışmaları en aza 
indirmek amacıyla yönetmeliklerle ilgili 
çalışmalarımıza 40. Dönemde de devam 
ettik. 

Yapılan yanlış işlere karşı mücadelemizi 
açtığımız davalarla da sürdürdük. Nükleer 
santral ihalesinin iptali, “Su Yapıları 
Denetim Hizmetleri Yönetmeliği”nin 
iptali bu alandaki örneklerden bazıları. 
Çıkarılmaya çalışılan tüm yasalara karşı 
olumlu olumsuz görüşlerimizi kamuoyuna, 
siyasi karar vericilere ilettik. Meslek 
alanlarımız ile ilgili çıkan tüm yönetmelikleri 
izledik. Çok donanımlı bir hukuk birimimiz 
var.

Örgüt olarak birçok konudaki görüşlerimizi 
kamuoyu ile paylaştık. Gerek yaptığımız 
basın açıklamalarıyla, gerek çalışma 
gruplarımızca oluşturulan görüşler ve 
raporlarla Türkiye üzerine, meslek 
alanlarımız üzerine sözlerimizi kamuoyuna 
aktardık. Anayasa tartışmalarına ilişkin 
basın açıklaması, yerel yönetimlere ilişkin 
“Nasıl bir kent? Nasıl bir yerel yönetim” 
raporu, “TMMOB Su Raporu” gibi 
bazılarını bunlar arasında sayabiliriz. 

Toplumsal muhalefetin içinde yer 
alan TMMOB, dünyada ve ülkemizde 
yaşananlara seyirci kalmayarak, karanlığa 
karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, eşitsizliğe 
karşı adaleti, şiddete karşı kardeşliği, 
sömürüye karşı  emeği savunmaya, 
“Başka bir Türkiye ve başka bir dünya” 
mücadelesinde onurlu ve dik yürüyüşünü 
sürdürmeye devam etti. Katıldığımız, 
düzenleyicisi ya da çağrıcısı olduğumuz 
miting ve benzeri alan etkinliklerinde 
hep “Bağımsız, demokratik ve özgür bir 
Türkiye” için yükselttik sesimizi. 

2009 yılında Taksim‘e çıkılmasında, 2010 
yılında Taksim‘in “1 Mayıs alanı” olmasında 
dost örgütlerle yürüttüğümüz mücadele 
etkili oldu. 12 Eylül mitinglerinde, Sivas 
katliamının yıl dönümünde, Alternatif 
Su Forumu kapsamında düzenlenen 
etkinliklerde, IMF-Dünya Bankası‘na karşı 
etkinliklerde Örgütümüz hep alanlarda 
oldu. Türkiye‘de yaşananlara dikkat 
çekmek için 22 Kasım 2008 tarihinde 31 
ilde aynı anda İKK‘larımız eliyle ve binlerce 
üyemizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 
basın açıklamalarında “Krize, AKP‘ye, 
Gericiliğe, Neoliberalizme, Irkçılığa Karşı” 
sözümüzü sokakta söyledik. 

İlkeli işbirlikleriyle, emekten ve halktan 
yana çaba gösteren tüm örgütlerle omuz 
omuza ve birbirimize omuz atmadan 
yan yana durarak Türkiye demokrasi 
mücadelesinin içinde yer aldık. Tamamında 
TMMOB‘nin kırmızı üzerine sarı yazılı 
pankartını TMMOB kadroları onurla 
taşıdı. 

Yönetim Kurulumuz, bu zor ama onurlu 
görevi yerine getirmiş olmanın keyfi 
içerisindedir. Bizler yaşamımızın sonuna 
dek böylesi önemli bir görevde bulunmuş 
olmanın onurunu yaşacağız.

Sevgili Arkadaşlar,

Görev süremiz içerisinde her zaman bizimle 
birlikte olan TMMOB ve Oda çalışanı 
arkadaşlarımıza, TMMOB Yüksek Onur 
ve Denetleme Kurulu üyelerine, Oda 
Yönetim Kurulu Üyelerine, Danışma 
Kurulu Üyelerimize, İKK Sekreterlerimize, 
çalışma gruplarında ve komisyonlarda yer 
alan arkadaşlarımıza, etkinliklerimizde 
yanımızda bulunan bilim insanlarına, 
uzmanlara, çalışmalarımızda birlikte 
olan emek ve meslek örgütlerinin değerli 
yöneticilerine üyelerine, demokrasi hak ve 
özgürlükler mücadelesinde omuz omuza 
yürüdüğümüz yiğit insanlara ve TMMOB 
dostlarına çok teşekkür ediyoruz.

TMMOB bu ülkenin bir nefes alma-
verme alanıdır. Bu ülkenin halkının, 
bizim, hepimizin önemli bir mevzisidir. Bu 
ülkenin ve bu ülke halkının TMMOB‘ye 
ihtiyacı vardır. Genel Kurul delegelerimizce 
de ifade edildiği üzere bu ihtiyaç devam 
etmektedir. Bu ihtiyacın gereklerinin 

yerine getirilebilmesi için de, TMMOB‘nin 
Odalarına, Odaların Şubelerine, Şubelerin 
örgütlü üyeye ihtiyacı vardır. Bu hepimiz 
tarafından bilinmelidir.

Sevgili Arkadaşlar,

Bu Genel Kurulumuz aracılığı ile buradan 
hepimiz adına, herkese ve her yere 
duyuruyorum:

TMMOB, bağlı odaları, odalarımızın 
şubeleri ve örgütlü üyeleri ile birlikte, 
önümüzdeki dönemde de meslek ve 
meslektaş sorunlarının halkın sorunlarından 
ayrı tutulmayacağını bilerek çalışmalarını 
yürütecektir.

TMMOB, önümüzdeki dönemde de özgür 
ve demokratik bir Türkiye özlemiyle 
emekten ve halktan yana mücadelesini 
sürdürecektir. 

TMMOB, önümüzdeki dönemde de 
barıştan, dostluktan, dayanışmadan ve 
bir arada yaşamadan yana etkinliklerin 
içerisinde aktif olarak yer alacaktır.

TMMOB, önümüzdeki dönemde de 
toplumsal muhalefetin odağında yer alarak 
onurlu yürüyüşüne ve dik duruşuna devam 
edecektir. 

Herkes bilsin:  TMMOB ve bağlı odalarının 
tüm yöneticileri ve örgütlü üyeleri bu 
kararlılık içerisindedir.

Sevgili Arkadaşlar,

Adnan Yücel demiş ya:

“Saraylar saltanatlar çöker
Kan susar bir gün
Zulüm biter.
Menekşeler de açılır üstümüzde
Leylaklar da güler.
Bugünlerden geriye,
Bir yarına gidenler kalır
Bir de yarınlar için direnenler...”

Bu konuşmadaki son sözümüz de şöyle 
olsun Sevgili Arkadaşlar:

Selam olsun ülkemizin ve dünyanın 
aydınlık geleceğine sahip çıkanlara!

Selam olsun TMMOB‘nin onurlu 
yürüyüşünü ve dik duruşunu sürdürenlere 
ve sürdüreceklere!

Yaşasın TMMOB.
Yaşas ın  TMMOB Örgüt lü lüğü .              
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Günaydın arkadaşlar.

Zorlu bir gün geçecek bugün. Daha demokratik, daha 
işlevsel bir TMMOB için önümüzdeki 2 yıl yapılacakların 
yol haritasının kenar çizgilerini belirlemek üzere ciddi 
kararlar alacağız. Her dönemki TMMOB genel kurullarında 
yaptığımız gibi.

Değerli delegelerin sözleri üzerine çok uzun bir konuşma 
yapmayacağım. Genel Kurul açılış konuşmamın sonrasında, 
gerek kürsüde söz alan arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu, 
gerekse de aralarda görüştüğüm arkadaşlarımın pek çoğu, 
açılış konuşmamın içeriği üzerine çok ciddi, çok anlamlı 
sözler söylediler. Hatta Yavuz Bayülken, “30 senedir 
TMMOB ortamındayım; 6 tanedir çok dikkati çeken 
konuşma, bunlardan bir tanesiydi yaptığın konuşma” dedi. 

O konuşma bana ait bir konuşma değil sevgili arkadaşlar. 
O konuşma, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 
konuşmasıdır, örgütümüzün konuşmasıdır. Bu örgüt, 
dünyada, ülkemizde yaşananları bu şekilde ifade eden 

bir büyük örgüttür. Bazı konularda mütevazı olmamamız 
gerekiyor. Bu 2 gün boyunca burada yapılan konuşmalara 
baktığımızda, bunun aslında bir TMMOB gerçekliği 
olduğuna inanan bir kişiyim, bu salonda söylenen sözlerin 
tamamı bizim kendi gerçekliğimizdir. Dışarıdan bir söz yoktur, 
70’lerden beri yaratılan o dik duruşun, onurlu yürüyüşün 
sözleridir. Bu anlamda, katkı koyan, geliştiren, TMMOB’nin 
önünü açan cümleleri kullanan 68 arkadaşımın her birine 
özellikle teşekkür ediyorum.

Sevgili Arkadaşlar 

Öncelikle burada kendimize özgü bir metni bir kez daha 
okumak durumundayım; çünkü 350 bin kişiye varan 
bir örgüt yapısı, 23 oda, 190’ı aşkın şubesi ve yüzlerce 
temsilciliği olan bir büyük örgütte dil birliğini sağlamamız 
çok önemli. Burada bir kere daha ifade edelim: Birliğimiz 
ve bağlı odalarımız, mesleki demokratik kitle örgütüdür; 
demokrat ve yurtsever karakterdedir, emekten ve halktan 
yanadır, antiemperyalisttir; yeni dünya düzeni teorilerinin, 

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI  MEHMET SOĞANCI’NIN 

41. GENEL KURUL’DA ÇALIŞMA RAPORU ÜZERİNE 

GÖRÜŞMELER SONRASI YAPTIĞI KONUŞMA  
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ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır; siyasetin dar anlamını 
aşar, yaşamın her olayını siyasetle ilişkili görür. Barıştan 
yanadır, insan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun 
korunmasından yanadır. Örgütsel bağımsızlığını her 
koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve onun bilimsel 
çalışmalarından 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 odalarıyla 
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 örgütleriyle ilkeli ve demokratik 
işbirliği içerisindedir. 

Bu sözler gerek TMMOB Yönetim Kurulunu, gerek 23 
odamızın yönetimini ve daha da önemlisi, burada bulunan 
bütün delege arkadaşlarımızı bağlar.

Örgütümüzde her birimizin farklı bir siyaseti vardır. Bu çok 
doğaldır. Her zaman söylüyorum: Siyasetteki farklılıklarımız 
TMMOB’nin zenginliğidir; ama bizi bağlayan cümleler 
de az önce okuduğum TMMOB’nin ilkeleridir. Bunun 
dışında, örgütümüze ve onun ilkelerine başka bir şey 
şırıngalayacaksanız, onun için epey bir çaba harcamanız 
gerekir. TMMOB’nin örgütsel yapısı ilkelerine oldukça fazla 
sahip çıkar. Bunu öncelikle hepimiz bilmeliyiz.

TMMOB’nin iki tane belgesi çok önemlidir sevgili 
arkadaşlar. Birisi, 98’de gerçekleştirdiğimiz TMMOB 
Demokrasi Kurultayıdır -ki kendi kişisel hayatımda da 
çok önemli bir yeri vardır. Kurultayın sekreteryalığını 
yürütmüş odanın başkanıydım o dönemde, bütün süreci 
çok iyi biliyorum. Kurultay sürecinde yaşananları çok iyi 
biliyorum, süreci biliyorum- Bir o belgedir örgütümüzü 
bağlayan, bir diğeri de 2003 yılında gerçekleştirdiğimiz 
TMMOB Mühendislik Mimarlık Kurultayının kararlarıdır. 
Demokrasi Kurultayı, TMMOB’nin yaşama, dünyaya, 
ülkeye ve mesleğe dair söylediklerinin; cumhuriyetten 
Kürt sorununa, devletin temel ilkelerinden sanayileşmeye, 
çevreden kentleşmeye kadar aklımıza gelen her konuda 
TMMOB’nin manifestosudur. 1998 yılında yazılmıştır 
ve halen örgütümüz açısından geçerlidir. 2003 yılındaki 
Mühendislik-Mimarlık Kurultayı örgütümüzün kendini 
ifade ettiği bir kurultaydır. Bu da örgütü nasıl gördüğümüzü, 
uzlaştığımız noktaların ne olduğunu ortaya koyan bir belgedir 
ve çok önemlidir. Benim kendi kişisel tarihimde de önemlidir, 
Mühendislik-Mimarlık Kurultayının Divan Başkanıydım. 
Bu iki kurultayın kararları ve belgeleri örgütümüz için çok 
önemlidir. Bir üçüncü önemli belgemiz de TMMOB genel 

kurullarının sonuç bildirileridir. 

Bunları bazı arkadaşlarımızın değerlendirmelerindeki dili 
düzeltmek için söylüyorum. “40. Dönemde Söylediklerimiz” 
ismiyle siz delegelere ulaştırdığımız ve TMMOB’nin, 
odalarının, kadrolarının söylediklerini içeren 600 sayfaya 
yakın kitabımızda, bu üç ana belgenin dışındaki bir cümleye 
rastlamanız mümkün değildir. TMMOB’yi bağlayan 
bunlardır. Hepimiz bir dönemin değerlendirmesini ve 
eleştirisini yaparken bunları dikkate almak durumundadır. 
“Fikrim geldi” düşüncesiyle TMMOB’de siyaset yapılmaz. 
“Benim siyasetim böyle düşünüyor; ben, filanca görüş, grup 
adına bir şey söylüyorum” derseniz, bu örgütü temsil eden 
bir arkadaşınız olarak, bunları kabul edemem, kabul de 
etmemeliyiz.

Evet, siyasetler farklılıklarımızdır, birlikte omuz omuza 
yürümek çok önemlidir. Ama her zaman söylüyorum, size 
omuz yaslayanlarla yürürken, yanınızdakine omuz atmak 
çok problem yaratır. TMMOB’de yürürken omuz atarsanız, 
bir yerde bir şey yaparsanız, -bunu siyasi partilere, çevrelere, 
yapılara, derneklere söylüyorum- bu örgüt sizi dışlar. Bu 
dönem yaşadığımız en önemli olaylardan biridir. Herkes 
anlasın diye altını çizerek söylüyorum: Yazılı metinlerinde, 
Internet sayfalarında, TMMOB fikriyatını bilmeden, onun 
dışında, TMMOB’yi sanki bir siyasi iradeymiş gibi, bir 
siyasi partiymiş gibi, öyle bir şeymiş gibi bir yerlere çekmek 
isteyen, TMMOB’ye karşı haksız söz söyleyen arkadaşlara 
söylüyorum: Vallahi yazdıklarınızı sizden başka okuyan 
yok. Gözünüzü seveyim, bırakın bunları. Bunu Birliği temsil 
eden bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Benim işim o; her 
şeyi okumak zorundayım, görmek zorundayım, duymak 
zorundayım. İşim bu. Bu kadar geniş bir örgüt var arkamızda. 
Ama sözlerinize dikkat ediniz. Bunu da burada ifade etmek 
istedim.

Bir önemli konu da Bartın raporu. Bartınlı arkadaşlar yanlış 
yapıyor, bir siyaset onları kendine manivela yapıyor. Yok böyle 
bir şey. TMMOB’nin Bartın Raporuna sahip çıkacaksınız 
arkadaşlar. Bartınlı arkadaşlara söylüyorum: Yapılan iş, iş 
değildir; tuttuğunuz yol, yol değildir. Bartın’dan gelen, Jeoloji 
Mühendisleri Odası delegesi arkadaşım, “Yoksa dernek 
kuracağım Bartın’da…” dedi. Arkadaşım; istediğin yerde 
istediğin derneği kur, elini tutan yok. Ama eğer burada 
TMMOB’nin delegesiysen, TMMOB’nin yüz akı olan bir 
raporu o şekilde niteleyemezsin. Mühendissin, anlayacaksın, 
bilmediğin konuda yazılan bir rapor da olsa anlayacaksın. 
Benim hiçbir uzmanlık alanım değil; ama okuyup anlamaya 
çalışıyorum. Neden, biliyor musunuz; çünkü sonra o rapora 
dayanarak, Bartınlı halkımıza, verecekleri mücadeleyi 
anlaşılabilir bir şekilde dile getireceksin. Bartın’daki temsilci 
arkadaşlar; raporu iyi okuyun, iyi anlayın. Algılamıyorsanız, 
anlamıyorsanız, odanızdan yardım alın. Ama sonra gidin, 
Bartın’da ev ev dolaşın, TMMOB’nin gelecek dönem 
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Yönetim Kurulu da Bartın nüfusu kadar bassın o kitaptan, 
insanlara tek tek bilimsel doğruları ve gerçekleri anlatın. 
Siyasetlerin manivelasına da gelmeyin. Gayet açık 
söylüyorum. Bartın raporu tartışmaları TMMOB’nin bu 
dakikasından sonra bitmiştir. Raporu yazan 7 arkadaşımızın 
şahsına karşı yazılan her şeyi yazanlara iade ediyorum. 
Buradaki 23 arkadaşımız öyle sıradan gelmediler buraya. 
Kimse tombaladan çıkmadı sevgili arkadaşlar. Her biri kendi 
birikimlerini ve örgütün deneyimlerini birleştirerek geldiler. 
TMMOB Yönetim Kurulundaki insanlar hakkında -ki kendi 
hakkımda da Internet sitelerinde bir sürü abuk sabuk yazı 
görüyorum- dikkat ederek konuşun.

Açılış konuşmasında söyledim, bir korku ve gözetleme 
dünyasında yaşıyoruz, her birimizin isimleri başka yerlerde 
geçiyor; herkes bir paranoya içinde, telefonunun dinlendiğini 
vesaire düşünüyor. Bunları da bilerek, -içeriden jurnalleyerek- 
bir şey yapmayın. Bir dergide benim siyasetim yazılmış; 
“Partisinin bilmem nesini TMMOB’ye aşılıyor…” falan 
diye yazmışlar. Kardeşim; onu zaten Devlet Denetleme 
Kurulu Raporunda da yazmışlar. TMMOB’de buradan 
siyaset olmaz. Kimliklerimiz, kişiliklerimiz bizim için çok 
değerlidir. TMMOB ortamında bulunan herkes kendi siyasi 
birikiminin gereğini yapar, bu da çok doğaldır. Ama arkasında 
odasının görüşü ve amentümüz olan bu kitaptaki işle yapar. 
Temel ilkelerimiz vardır, Yasamız vardır ve her şeyden 
önemlisi, TMMOB yönetmelikleri dışarıdan angaje edilmiş 
yönetmelikler değildir, genel kurul salonlarında 41. defadır 
toplanan arkadaşlarımızın sözleridir. Yönetmeliklerimize 
sahip çıkacak bir tarzı yürüteceksiniz. Beğenmeyen, bu işle 
uğraşmasın. Bunu da söylemek zorundayım.

Sevgili arkadaşlar, Sonuç bildirileri, TMMOB’nin 
manifestolarıdır. Toplamına baktığımızda, üç iş yapıyoruz 
aslında. Birincisi, meslek alanlarımız üzerinden siyaset 
yapıyoruz. Eleştiriyorlar; olsun, TMMOB, 40 yıllık hayatında 
bundan mı vazgeçecek?! Bu böyle bir hayat; TMMOB, 
meslek alanları üzerinden siyasetini yapar. Bir siyasal parti 
değildir, bir siyasi irade değildir. Çok tesadüfi olarak, burada 
duvarlarda asılı olan sloganları ben de, sizler gibi, salona 
girince gördüm; ama işte TMMOB fikriyatının geldiği nokta 
burada kendiliğinden ortaya çıkıyor. O birikim öyle bir hoştur 
ki, arkadaşlar sloganları seçerken -yüzlerce vardır mutlaka- 
demek ki bu dönemde bunlar çok önemliymiş, bunları buraya 
koymuşlar. Niye söylüyorum bunu? Siyasal parti temsilcileri 
ve kardeş örgütlerimizin başkanları burada konuşurken, 
bunların her birini okuyarak konuştular. Hatta çok delege 
arkadaşımız duvarlardaki sözleri önemsediğini ifade ederek 
konuşma yaptı. TMMOB, meslek alanları üzerinden siyaset 
yapar ve siyasetini güncel yapar, günlük gelişen hayata karşı 
tavır almasını bilir. Burası mühendis-mimar örgütü. Böylesi 
onurlu bir iş yapar TMMOB, o da bu salonun katılımcılarının 
eseridir. Bunun dışında başka bir şey yok.

Başka ne yaparız: üyenin hak ve çıkarlarını korumak için çaba 
gösteririz. Bu, önemli bir sözdür. Ücretli arkadaşlarımızın 
çıkarlarını savunacak yer sendikadır, siyaset yapacak olan 
arkadaşlarımızın yeri siyasi partidir; burası enikonu bir meslek 
örgütüdür. Ama ne olmuştur; bakınız geçmişe. KESK’in 
kurulma sürecinde, bizim meslek alanlarıyla ilgili o zaman 11 
tane sendika vardı, 9 tanesinin başkanı mühendis-mimardı. 
KESK’in kurulma sürecini o arkadaşlar çok iyi hatırlar, 1995-
96 dönemiydi; o dönemden beri hâlâ başkan olan, yönetici 
olan delege arkadaşlarımız var bu salonda. TMMOB KESK’in 
kuruluş sürecine önmeli katkılar vermiştir. Sendika, üyesinin 
özlük haklarının gelişmesi mücadelesi verir. Üyenin hak ve 
çıkarları noktasında bir ücret talebini dillendirir. Bunun 
gereğini yapar. İşsizliğin giderilmesi, işsizlikle, yoksullukla 
mücadele vesaire; o bir siyasal bir mücadelenin argümadır. 
“Üyenin hak ve çıkarlarını korur” ifadesi anlamlı bir şeydir, 
içinde mesleğimizle ilgili her türlü savunu ve mücadele vardır. 
Ben çocukken, “Kızını ya doktora, ya mühendise ver” sözü 
yaygında toplumda. Şimdiki genç nesil bu sözlerden habersiz. 
Öğrenci üye kurultaylarında hep bunu soruyorum, “Bu sözü 
bilen var mı?” diye, bilmiyorlar. Türkiye’de kapitalizmin bu 
kadar vahşi bir sömürü sistemi haline geldiği ve eğitimsizliğin 
olduğu bir noktada, yüzlerce asparagas bölümün açıldığı bir 
ortamda, şu anki 350 bin üyenin 5 yıl sonra 500 bin, 10 yıl 
sonra 1 milyon olacağı bir durumda mühendisler, mimarlar 
ne yapacak hakikaten? Yok artık öyle bir ayrıcalıkları 
mühendislerin, mimarların. Üye hak ve çıkarlarını korumak, 
bunun lâfzî kısmıdır, buna da sözlerimizde dikkat etmek 
gerekir. Bir de, şüphesiz, özgürlükler ve haklar konusunda 
çalışma yapar TMMOB. 

Sevgili arkadaşlar, TMMOB Yönetimi, odaları yönetmez. 
TMMOB Yönetimi, TMMOB siyasetinin sürecini örgütler, 
TMMOB fikriyatının o döneme ilişkin sürecini örgütler. 
TMMOB Yönetim Kurulu, bu örgütün odalarını yönetmez. 
Burası, odalar birliğidir; bu örgütün temel ayağı odalarımızdır, 
oda yöneticilerimizdir. Burada bizler, odalarımızdan aldığımız 
bilgi, birikim ve güçle bu politikanın sürecini yönetiriz. 
TMMOB Yönetim Kurulu bu dönem çok başarılıdır. 
Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yaşanan onca 
sıkıntı, dışarıdan ve örgütün içinden yapılan onca saldırı 
yaşanmıştır bu dönemde. İçeriden yapılan saldırıya karşı, 
oda başkanlarımızın 20’sinin imzaladığı, Çalışma Raporu 
kitabının 154. sayfasında olan, “TMMOB’nin Devrimci-
Demokrat Duruşuna ve Birlikte Mücadele Kültürüne 
Sahip Çıkıyoruz” başlıklı yazı, dönemin konu ile ilgili 
manifestosudur. TMMOB’ye içeriden gelen bir saldırıya 
karşı, odalarımız, oda başkanlarımız, çok büyük bir cesaretle 
ve bir gün içinde anlaşarak, o manifestoyu yazmışlardır. 
40. Dönemin en önemli belgelerinden bir tanesidir bu. 
Sayfa 154. İmzalar, dönemin oda başkanları. Konu ne; 
TMMOB’nin devrimci-demokrat duruşuna ve birlikte 
mücadele kültürüne sahip çıkmaktır. İçeriden saldırıyı 
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arkadaşlarımız böyle algılamalıdır.

Sevgili arkadaşlar, dönem içerisinde hep birlikte bir sürü 
iş yaptık. Devlet Denetleme Kurulu Raporunu okuyan 
arkadaşımız var mı, bilmiyorum; 1862 sayfa. Ben okudum; 
bizimle ilgili kısımlarını iki defa, bizimle doğrudan ilgili 
olmayan kısımlarını bir defa okudum. Yani devleti hangi 
noktalarda, nasıl dizayn ediyorlar diye, ciddiyetle baktım. İşim 
bu. Doğru şeyler yazmışlar, söyleyecek bir şey yok. “Bunlar 
siyaset yapıyorlar, bunlar acayip işler çeviriyorlar…” falan 
diye yazmışlar. “Zaten Başkan açıkça diyor; biz bir muhalefet 
örgütüyüz diyor” diye yazmışlar, adımı yazmışlar. Hepsi doğru; 
yapacak bir şey yok. Bundan dolayı TMMOB’ye yapılan 
baskılanmayı arttıracaklar, bundan hiçbirimizin kuşkusu yok. 
TMMOB’nin başından çok işler geçmiştir sevgili arkadaşlar. 
Her zaman söylüyorum; 12 Eylül, TMMOB’yi kapatmadı, 
ama kapatmaktan beter etti. TMMOB fikriyatı içinde olan 
arkadaşlarımızın başına olmadık işler geldi zaman zaman -
hepsini saygıyla anıyorum-, ölenler oldu, gelir kaynaklarımız 
daraltıldı, söz söyleyemez hale getirildik, haklarımızda davalar 
açıldı… TEKEL direnişiyle ilgili yaptığımız yürüyüşten dolayı 
dün hakkımda soruşturma açılmış. Sadece benim değil, 
çok arkadaşım hakkında. Kişisel olarak sizi temsil ettiğim 
için bunu söylüyorum; yoksa çok mütevazıyım o konuda. 
Bunlar olacaktır. Bir sistem yeniden dizayn edilmektedir, 
ordusundan yargısına; anayasa açılımları, Kürt açılımları, 
kendi Kürt’ünü yaratmak, kendi Alevi’sini yaratmak, kendi 
yargısını yaratmak ve tabii ki kendi meslek örgütlerini 
yaratmak anlayışı olacaktır. ABD endeksli bir siyasal projedir 
AKP projesi, bunun gereklerini döneme uygun olarak 
yapacaktır. TMMOB de, kendi biriktirdikleriyle, kendine 
düşen kısmıyla, “Hak ettik, yapsınlar; ama biz de gereğini 
yapacağız” diye ciddi anlamda bir duruşu örgüt olarak 
sergileyecektir. Devlet Denetleme Kurulu Raporu hakkında 
da bunu söylemiş olayım.

Sevgili arkadaşlar, farkında mısınız bilmiyorum, TMMOB’nin 
son üç döneminde verilen bir büyük çabayla örgüt içi meslek 
tartışmalarını bitirdik. Kimya Mühendisleri Odası, Ziraat 
Mühendisleri Odası, son olarak da Orman Mühendisleri 
Odası’nın meslek yasası ya da tüzüğü vardı, ama düne 
kadar diğer mesleklerin bir meslek tanımı yoktu bu ülkede. 
Bu konuda bu tarihe kadar çok ciddi bir uğraş verdik ve 
meslekler arası tartışmaları bu dönem bitirdik. TMMOB’de 
üç gündür süren Genel Kurulda meslek tartışmasını 
kimse açmadı. Örgüt içi her türlü demokrasi kuralı işledi, 
sonra irade, Yönetim Kurulu karar verdi -son üç dönemi 
söylüyorum- ve şu an itibarıyla bütün odalarımızın meslek 
tanımlarını içeren gerekli yönetmelikleri Resmi Gazete’de 
yayımlatarak mevzuata girdi. TMMOB için bu çok önemlidir. 
Ayrıca geçen Genel Kurulda da söylemiştim -Ücretli ve 
İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayında 
var bu karar, onun için söylüyorum- mesleki yeterlilik ve 
uzmanlık, yani belgelendirme çalışmaları tartışması da 

TMMOB yaşamında bitmiştir. Geçen Genel Kurulda da bu 
konu üzerine kimse konuşmamıştı, bu Genel Kurulda da 
bu konu üzerine kimse konuşmamıştır. Dilerim, arkadaşlar 
söylediklerimi anlamıştır; Bazı şeyleri tüketmek lazım. 
Bu dönemin bir başarısı da meslek tartışmalarını bitirmiş 
olmasıdır.

Sevgili arkadaşlar, Yönetim Kurulu Üyemiz Ergin Ağabey 
konusunu da unutmadan söyleyeyim. Burada çok arkadaş 
olmadığı için tekrarlamak durumundayım. Dün, üzüldüğümüz 
bir konuşma oldu. Kısaca özetleyeyim: Yönetim Kurulumuz, 
23 kişi. Birbirini önceden tanımayan insanlar topluluğu; 
ama aralarında inanılmaz bir sevda ve aşk oluyor iki yıllık 
süreçte. Zorlu ama o kadar da keyifli bir hayatı yürütüyorlar 
2 yıl boyunca. Kolay değil bu iş. Hal böyleyken, Ergin Ağabey 
çıkıyor -çok açık söylüyorum- tamamen yanlış birtakım şeyler 
söylüyor. Başka bir şey söylemeyeyim; ama inanın, sanki 
bir halüsinasyondaymışım gibi tamamen şaşkın vaziyette 
dinledim kendisini.

Ergin Ağabey; Yönetim Kuruluna gerçekten yakışmıyorsunuz. 
Öyle bir hayat yok. Ben, TMMOB delegelerine ve Ziraat 
Mühendisleri Odası delegelerine özellikle söylüyorum: Ergin 
Ağabey bu dönem de adaymış; bir kere daha düşünün sevgili 
arkadaşlar. 

(Salondan müdahaleler)

Devam ediyorum arkadaşlar.

Sayın Başkan; benim kullandığım, Ergin Ağabeyin sözlerine 
karşı cevap hakkıdır. Burada Yönetim Kurulu adına iki 
gündür dinleyen arkadaşınız olarak söylüyorum. Hatta 
sözlerime başlarken ne dedim; “Dün çok azdık, konuşması 
sırasında çok talihsiz cümleler söyledi Ergin Ağabey” dedim. 
Onun sözleri üzerine, Genel Kurul delegelerine teşekkür 
eden 6 arkadaşım, TMMOB Yönetim Kurulundan 6 
arkadaşım benimkine benzer sözleri çok fazlaca söylediler 
zaten. Gerçekten bu, bir hayatı paylaşan 23 kişi için 
ciddi anlamda sorundur. Onun için özellikle söyledim. 
Dün çoğunuz bunu dinlemediniz; ama benim söylemek 
zorunda olduğum kelimeleri anlamak zorundasınız. Ziraat 
Mühendisleri Odası için, eğer dilim sürçtüyse, yanlış bir 
şey söylediysem, özür diliyorum, problem değil.  En önemli 
odalarımızdan biridir. Ben, sadece Genel Kurul delegelerine 
bir konuyu hatırlatmak için söyledim; yoksa orada kimseyi 
üzmek vesaire gibi bir niyetim yok. 6 yıldır buradayım sevgili 
arkadaşlar; paylaştığımız her şeyi nasıl karşılıklı paylaştığımızı 
çok iyi biliyoruz. Israrla söylüyorum, aynen Bartın’daki 
hikaye gibidir. Burada TMMOB yöneticilerine, TMMOB’nin 
odalarına, TMMOB’nin diline, kültürüne söz söyleyen 
arkadaşlara eğer biz cevap vermezsek, bu, alışkanlık yapar 
sevgili arkadaşlar. Konu budur. Yoksa ben, Ergin ağabeyi 
kişisel olarak çok severim. Ziraat Mühendisleri Odası ile 
Mehmet Soğancı’nın hiçbir problemi yoktur, olmamıştır. 



birlik haberleri

Bunlar açık. Karşınızdaki insan da 6 senedir burada: biraz 
da ona göre dikkatli olalım. Keşke dün dinleseydiniz burada 
bazı şeyleri. Bilmeden dinlemeden burada başka bir şey 
konuşmanın anlamı yok.

Sevgili arkadaşlar, gelelim çok önemsediğim bir konuya, 
Kürt sorununa. Kürsüye çıkan 6-7 delege arkadaşımız, 
en basitiyle söylüyorum, “TMMOB, bu dönemde Kürt 
sorunuyla yeterince ilgilenmemiştir” dedi. Örnek olarak, “Üç 
örgüt başkanı, DİSK, KESK, TTB başkanları Diyarbakır’da 
ortaklaşa bir basın toplantısına geliyor, ama Soğancı gitmedi” 
deniliyor. Haberim yoktu, TMMOB’nin haberi yoktu, çağrılı 
değildi. O üç örgüt bize niye bilgi vermedi, bilmiyorum, 
başkanlarıyla da konuşmadım. Bu konu üzerine neden 
çağrılmadığımı öğrenmek için şimdi özellikle arayacağım 
kendilerini. Bilmediğimiz bir şeyden, yapmadığımız bir işten 
dolayı, “Kürt sorunuyla ilgilenilmedi. Basın açıklamaları 
yeterince yapılmadı. İKK raporu, TMMOB raporu olarak 
konulmadı”  deniliyor. Hemen söyleyeyim: İKK raporu, 
TMMOB raporudur. Yani Diyarbakır İKK, İstanbul İKK, 
Edirne İKK bir rapor yazınca, o, oranın raporu mudur 
sevgili arkadaşlar; o, TMMOB’nin raporudur. Hiç öyle 
bir sorunumuz yok. 1996 TMMOB Genel Kurulunda, 
Oda Başkanıyken, “Kürt sorunu, Türkiye’nin en temel 
sorunlarından biridir” diyen arkadaşınızım. 1998 Demokrasi 
Kurultayında, Kürt sorunu tartışmalarının içinde aktif olarak 
yer alan ve “Metin bu şekilde çıksın” diye kürsüde konuşan 
arkadaşınızım. Özellikle 6 yıldır TMMOB Başkanlığım 
döneminde, Türkiye’de hiçbir ilimize gitmediğim kadar, 
Van, Diyarbakır, Batman’a gitmiş bir arkadaşınızım. Bunları 
Yönetim Kurulu adına söylüyorum. Hatta bu dönem miydi, 
geçen dönem miydi, özellikle arkadaşlarımızın isteğiyle, 
TMMOB Yönetim Kurulu kararıyla Newroz kutlamalarına 
giden bir arkadaşınızım. Diyarbakır Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Baydemir’e bir nezaket ziyaretine gittiğimizde 
çekilen resmi internet ortamlarında sanki bir şey varmış gibi 
dağıtılan şahısım. TMMOB, Kürt sorununu Türkiye’nin 
en temel sorunlarından biri olarak görür, bilir, gereğini 
yapar. Bu dönemde de elinden geldiğince, çapı yettiğince 
bu işe sahip çıkmıştır, yapmıştır. Ama bir şeyi daha farklı 
yapmıştır: Bu dönem, kent sempozyumları zinciri içerisinde, 
Diyarbakır’da, Van’da, Batman’da kent sempozyumları 
yaptık. Hatta Batman’da yapılmasına Diyarbakır’daki birçok 
arkadaşımızın, İKK Sekreteri dahil, karşı çıkmasına rağmen, 
ısrarla yaptırdık. Yani hiçbir şey yapmadıysak, Batman’da, 
Diyarbakır’da ve Van’da yüz akımız kent sempozyumları 
yaptık. 

“Bazı kişilerin gözaltına alınması konusunda basın açıklaması 
yapmadı TMMOB” denildi. Binlerce basın açıklaması 
yaptığımız için, buna ilişkin basın açıklaması yaptık mı, 
yapmadık mı diye baktım, onu göremedim. Ama şöyle 
bir şey var: Batman Belediye Başkanı, Necdet Atalay. Bu 
isim, bölgedeki arkadaşlarımız tarafından bilinen bir isim, 

özellikle söylüyorum. Makine Mühendisleri Odasının 1997 
yılında yapılan Öğrenci Üye Kurultayında tanıdım kendisini. 
Kardeşim gibidir, şimdi hala içeride olan biridir. Arkadaşlarıma 
dün de söyledim; bu hikayeyi Necdet’le konuşursanız işler 
çok daha kolay çözülebilir. Sonuç Bildirgesi taslağında 
bulunan, “14 Nisan 2009 tarihinde başlayan ve 24 Aralık 
2009 tarihinde gerçekleşen tutuklamalarla devam eden 
operasyonlarla, halkın demokratik iradesiyle çok yüksek 
oranlarda oy alarak seçilmiş belediye başkanları, siyasetçiler, 
demokratik kitle örgütü temsilcileri kelepçelenmiş, kelepçeli 
görüntüleri basınla paylaşılmış ve akabinde tutuklanmışlardır. 
Operasyonlar kapsamında tutuklananların arasında çeşitli 
dönemlerde TMMOB 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” cümlelerinin Genel Kurulumuzca da kabul 
edilmesini ve bir eksikliğin de bu şekilde TMMOB Genel 
Kurulu tarafından tamamlanmasını buradan söylüyorum. 
Özellikle çok yakın arkadaşlarımın bu konuyu neden 
söylediğimi anladıklarını, algıladıklarını da hissediyorum.

Sevgili arkadaşlar, Öğrenci üyelik konusu: Bu dönem, 
TMMOB, Öğrenci Üye Kurultayını yapamadı. Ama şunu 
yaptık: Israrımızla, küçük odalar dediğimiz nüfusu küçük 
odalardan Tekstil Mühendisleri Odası, İçmimarlar Odası ve 
en son Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası öğrenci 
üye kurultayları, TMMOB Yönetim Kurulunun bu oda 
yönetimleriyle işbirliği, mali kaynak destekleriyle yapılmış, 
onlar da tamamlanmıştır. TMMOB Yönetim Kurulunun en 
önemli projelerinden biri de budur; gelecek dönem Öğrenci 
Üye Kurultayı yapılması konusuna dikkat etmek gerekir.

Sevgili arkadaşlar; bitirirken iki yıldır beni kendilerini temsil 
etmem için Yönetim Kurulu Başkanı yapan arkadaşlarıma 
huzurunuzda teşekkür ediyorum. 6 yıldır benimle birlikte 
Yönetimde olan arkadaşlarımızdan bazıları bu dönem 
aramızdan ayrılıyorlar. Nail arkadaşım, Sabri Ağabey, 
Cemalettin arkadaşım, İlker arkadaşım, Oğuz Ağabey 
bu dönem aday değiller, ayrılıyorlar. Onlara çok teşekkür 
ediyorum; 6 yıldır sürekli bir mesai arkadaşlığımız oldu. 
Diğer arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum; onlar devam 
edecekler. 6 yıldır beraber bir hayat yaşadık. Dün Nail de 
söyledi, TMMOB Yönetimindeki o gönül gönle birliktelik 
ciddi bir iştir; eşinden, işinden, aşından olarak bu örgütü 
her yerde temsil edeceksin, bir hayatı paylaşacaksın, bunları 
birlikte yaptık. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki 
yaşantımızın bir dönemi birbirine değdi.

Evet Sevgili arkadaşlar,

41. Döneme ilişkin bizi bağıtlayan üç tane kelime var 
arkadaşlar; mücadele, mücadele, mücadele.
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1. TMMOB 41.0lağan Genel Kurulu, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından 27 Mayıs 2010 
Perşembe günü saat:10.30’da Ankara, Kocatepe Kültür 
Merkezi Toplantı Salonu’nda açıldı. 

Mehmet Soğancı Divan Başkanlığına önerilen Nevzat 
Uğurel’i başka aday olup olmadığını sorarak oya sundu. 
Başka aday önerilmedi. Nevzat Uğurel oybirliğiyle Divan 
Başkanı seçildi. 

Divan Başkan Yardımcılıkları için Hüseyin Önder (EMO) 
ve H. Ülkü Özer (İMO), Yazman üyeliklere Ayhan Bingöl 
(HKMO), Fuat Kılıç (KMO), Celal Çetin Demirel (MADEN 
MO) ve Nergiz Bilgin (MMO) aday gösterildiler ve yapılan 
oylama sonunda oybirliği ile seçildiler. 

Başkanlık divanının seçiminden sonra daha önce ilan edilmiş 
olan aşağıdaki gündem okundu ve öneriler alındı. 

1. Açılış ve Divan Seçimleri, 

2. Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonu Seçimi, 

3. Gündemin Karara Bağlanması 

4. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açış Konuşması, 

5. Konukların Konuşmaları, 

6. Komisyonların Seçimi, 

- Yönetmelikler Komisyonu 

- Kararlar Komisyonu

- Mali İşler ve Bütçe Komisyonu 

- Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu 

7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur 
Kurulu Çalışma   Raporlarının Okunması, Görüşülmesi, 

8.40. Dönem Yönetim Kurulu’nun Aklanması,

9. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara 
Bağlanması, 

10.Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur 
Kurulu Adaylarının Açıklanması, 

11.Dilek ve Öneriler 

12. Seçimler 

Gündem oybirliği ile kabul edildi.

2.  Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Anıtkabir Çelenk Komisyonu için öneriler alındı ve 
Komisyonda 

Adı Soyadı Odası 
Mehmet Ali Candaş HKMO 
Ümit Ülgen MMO 
Doğan Albayrak MMO 
Ali Salman Mimarlar O 
Nilgün Yaşar Akıncı ZMO 
Kadir Atlıhan Öge Maden MO  
Ahmet Talat Arca MMO 
Gafur Onur MMO 

görev almaları oybirliğiyle kabul edildi. 
3. Açılış konuşmasını yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı’ya söz verildi. 
4. Konuk Konuşmacılar konulu 5. gündem maddesinde 
sırasıyla Süleyman Çelebi (DİSK),Sami Evren (KESK), 
Gürsel Doğru (Tez-Koop İş Sendikası), Levent Tüzel (EMEP), 
Alper Taş (ÖDP), Erkan Baş (TKP), Celal Yıldız (HAKPAR), 
Hüseyin TAKA (SDP), Mehmet Nezir Karabaş (BDP Bitlis 
Milletvekili) konuştular. 
5. Komisyonların seçilmesi ile ilgili 6. Gündem Maddesine 
geçildi.
a) Yönetmelikler Komisyonu’na önerilen isimler okundu.

Önerilen 17 kişi oybirliği ile seçildi. 
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Yönetmelikler Komisyonu
Ad� Soyad�  Odas�
Arife Kurtoğlu  MMO  
Gülsüm Sönmez İMO  
Ali Ekinci  Mimarlar O  
Ceren Örten  KMO  
Fatih Yaşa  MMO  
Hasan Yitim  MMO  
Belgin Mert  Metalurji MO  
Turgay Ald�  Metalurji MO  
Hüseyin Savaş  Metalurji MO  
Fatih Taşdöğen ZMO  
S�rdaş Karaboğa EMO 
Murat Gökdemir  İMO  
Ertuğrul Candaş  HKMO  
Hakk� At�l JMO 
Nahit Ar�  Maden MO  
Tuncer Kapan  ZMO  
Ferhat Yaşar Ar�kan İMO  
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b) Kararlar Komisyonu’na önerilen isimler okundu.

 

Önerilen 22 kişi oybirliği ile seçildi.

c) Mali İşler ve Bütçe Komisyonu’na önerilen isimler okundu. 

Önerilen 17 kişi oybirliği ile seçildi. 

d)   Genel      Kurul       Sonuç       Bildirgesi       Komisyonu’na önerilen isimler okundu. 

 

Önerilen 17 kişi oybirliği ile seçildi. 

Komisyonların saat 17.30’da toplanacağı açıklandı. 

6. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Yüksek Onur Kurulu 
Çalışma Raporlarının  Okunması ve Görüşülmesi ile ilgili 7. 
gündem maddesine geçildi: 

Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Mali Rapor, Denetleme 
Kurulu Raporu ve Yüksek Onur Kurulu Raporu’nun 
özetlenerek okunması oya sunuldu ve oy çokluğu kabul 
edildi.

Yönetim Kurulu Çalışma Raporunu, Yönetim Kurulu II. 
Başkanı Nail Güler, Mali Raporu Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Selçuk Uluata, Denetleme Raporunu Denetleme Kurulu 
Üyesi Nadir Avşaroğlu, Yüksek Onur Kurulu Raporunu 
Yüksek Onur Kurulu Üyesi Tevfik Peker özetledi. 

Raporlara ilişkin görüş bildirecek olanların konuşma 
sürelerinin sınırlandırılması görüşmeye açıldı. Görüşme 
sonucu konuşmacıların konuşma süresi 10 dakika ile 
sınırlandırıldı. 

7. gündem maddesine devam edildi. Bu gündem maddesinde 
sırasıyla 

Şevket Akdemir(ZMO),Mustafa Erdoğan(HKMO),İyigün 

Kararlar Komisyonu  
Ad� Soyad�  Odas�
Yunus Yener MMO 
Ercüment Çervatoğlu MMO 
Erkin Etike KMO 
Berker Alparda KMO 
Musa Çeçen EMO 
Burak Kukul HKMO  
Niyazi Karadeniz Maden MO  
Melih Yalç�n MMO 
Mücella Yap�c� Mimarlar O  
Kubilay Önal Mimarlar O  
Levent Dar� İMO 
İsmail Uzunoğlu İMO 
Tevfik Peker MMO 
Ferdan Çiftçi ZMO 
Ercan Bayrak JMO 
Serap Kurt JMO 
Fatma Bozbeyoğlu JMO 
Volkan Türky�lmaz HKMO  
Selim Kaplan Orman MO 
Ahmet Çetin Durukanoğlu Metalurji MO  
Murat Cin Metalurji MO  
Başak Yetişti Metalurji MO  

Ad� Soyad�  Odas�
Tahsin Akbaba MMO 
Haydar Şahin MMO 
Cemil Kocatepe EMO 
Asiye Ülkü Karaalioğlu HKMO  
M.Nurten Akbulut KMO 
Nusret Suna İMO 
Züber Akgöl İMO 
İbrahim Y�lmazoğlu Maden MO  
Battal K�l�ç MMO 
Nurdan Topoğraf Mimarlar O  
Hamdi Arpa ZMO 
Hüseyin H�zl� Metalurji MO  
Suat Göcekli Metalurji MO  
İrfan Kapt� Metalurji MO  
Çetin Kurtoğlu JMO 
Selçuk Uluata İMO 
Ceren Örten KMO 

Ad� Soyad�  Odas�
Cengiz Göltaş EMO 
Köksal Şahin İMO 
Oktay Gülağac� İMO 
E.Alk�m Erdönmez MMO 
Hüseyin At�c� MMO 
Mehmet Dilaver KMO 
Mehmet Ali Algac� HKMO  
Zeki Arslan MMO 
Necmi Ergin Maden MO  
Eyüp Muhçu Mimarlar O  
İdris Ekmen EMO 
Tar�k Öden EMO 
Şevket Akdemir ZMO 
Murat AKAR ZMO 
Cemalettin Küçük Metalurji MO  
Kubilay Bilir Metalurji MO  
Özgün Küçükoğlu Metalurji MO  
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Pulat(OMO),Şevki Bayraktaroğlu(JMO),Ümit Acar(Metalurji 
MO),Oktay Ekinci(Mimarlar O),Doğan Albayrak(MMO),Salih 
Sönmezışık(OMO),Ali Salman(Mimarlar O) söz alarak 
görüşlerini bildirdiler.
Divan Başkanı 28 Mayıs 2010  Saat: 10.00 da devam etmek 
üzere oturumu kapattı. 
28 Mayıs 2010 Saat 10.00 da oturum açıldı. Gündemin 7 
maddesine devam edildi. Sırasıyla; 
Mehmet Göçebe(OMO), Adem Kanat(Gıda MO), Serap 
Durmaz(JMO), Volkan Türkyılmaz(HKMO), Ahmet 
Akküçük(EMO), Mehmet Özsakarya(MMO), Cemal 
Gökçe(İMO), Serdar Harp(İMO), Hayati Can(MMO), Levent 
Çevik(İMO), Hakkı Çelebi(İMO), Erşad Akyazılı(MadenMO), 
Turan Kapan(İMO), Ali Ekber Çakar(MMO), Kemal 
Bulut(MadenMO), Arif Özay(İMO), İsmail Küçük(Meteoroloji 
MO), Kaya Güvenç(MMO), Mehmet Torun(MadenMO), 
Erdoğan Kaymakçı(MadenMO), Serdar Kaynak(MadenMO), 
Ertuğrul Işık(MadenMO), Mustafa Kadıoğlu(EMO), 
Mustafa Atmaca(İMO), Necmi Ergin(MadenMO), Ahmet 
Demirtaş(OMO), Yavuz Bayülgen(MMO), Abdullah 
Bakır(İMO), Mehmet Kayadelen(MadenMO), Nuray 
Bozokalfa(MMO), Gürel Demirel(OMO), İdris Ekmen(EMO), 
Turhan Tuncer(ZMO), Nedim Tüzün(EMO), Murat 
Akar(ZMO), Tahsin Vergin(İMO), Tarık Öden(EMO), 
Hüseyin Ülkü(HKMO), Redife Kolçak(PMO), Turhan 
Aydemir(EMO), Hayri Çalağan(EMO), Beyza Metin 
(EMO), Yaşar Arıkan(İMO), Kemal Tuncer (ZMO), Hakkı 
Kaya Ocakaçan(EMO), Fevzi Yılmaz(OMO), Boran Başak 
Koç(EMO), Musa Çeçen(EMO), Selçuk Esen (EMO), 
Mehmet Bozkırlıoğlu(EMO), Fatma Bozbeyoğlu(JMO), 
Mehmet Ali Karanfil(EMO), Ersoy Bey(MMO), Kader 
Cihan(OMO), Dinçer Mete(MMO), Dündar Çağlan(JMO), 
Mehmet Yıldız(İMO) 
söz alarak görüşlerini bildirdiler ve Çalışma Raporu üzerine 
görüşmeler sona erdi.  
Çalışma Raporu hakkında eleştirilere cevap vermek üzere 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ergin Özügür,Oğuz Gündoğdu,İlker 
Ertem,Tuncay Şenyurt,M.Sabri Orcan,Nail Güler söz aldılar
Divan Başkanı 29 Mayıs 2010  Saat: 09.00 da devam etmek 
üzere oturumu kapattı. 
29 Mayıs 2010 Saat 09.00 da oturum açıldı. Gündemin 7 
maddesine devam edildi; Çalışma Raporu hakkında eleştirilere 
cevap vermek üzere Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalettin 
Küçük,Gülay Odabaş ve Mehmet Soğancı söz aldılar. 
Son söz üyenin kuralı gereğince söz alan Beyza Metin’e söz 
verildi. 
7. Yönetim Kurulu oybirliği ile aklandı. Aklama sonrası 40. 
Dönem Yönetim Kurulu   Başkanı Mehmet Soğancı Genel 
Kurul üyelerine teşekkür etti. 
8. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ile ilgili 9. gündem 
maddesine geçildi. 

Yönetmelikler Komisyonu Raporu (Ek 1), komisyon 
sözcüsü Gülsüm Sönmez tarafından okundu. Komisyon 
raporu maddelerinde geçen değişiklik önerileri  teker teker 
görüşülerek oylama yapıldı; Yapılan görüşmeler sonucu; 
Madde 1’de geçen değişiklik önerilerinin kabulüne, Madde 
2,3,4,5,6,7’de geçen değişiklik önerilerinin reddine karar 
verildi. Madde 8’deki değişiklik önerisi geri çekildi. Madde 
9’daki değişiklik önerisinin reddine, madde 10’daki değişiklik 
önerisinin kabulüne, madde 11’deki değişiklik önerisinin 
reddine, madde 12’deki değişiklik önerisinin kabulüne karar 
verildi. 

Mali İşler ve Bütçe Komisyonu Raporu (Ek 2), komisyon 
sözcüsü Nurdan Topoğraf tarafından okundu. Yapılan 
görüşmeler sonucu;

41.Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmelik Taslağının 
madde 2 hariç 14 maddesinin kabulüne karar verildi. Madde 
2 için oylama yapıldı; Odalar Birlik Hissesi oranlarının 
hesaplanmasında gelirler üzerinden %60 ve üye sayısı 
üzerinden %40 oranının kullanılmasına karar verildi. 

Sonuç Bildirgesi Komisyonu Raporu (Ek 3), komisyon 
sözcüsü Cemalettin Küçük tarafından okundu. Sonuç 
Bildirgesi Komisyonu Raporu yapılan görüşmeler sonucunda 
ekteki şekliyle kabul edildi. (Ek 4) 

Karar Taslakları Komisyonu Raporunun Genel Kurula 
sunulmasına geçildiğinde önerge verildi ve zaman kısıtı göz 
önünde bulundurularak, yeri, tarihi ve süresi 41. Dönem 
Yönetim Kurulunca belirlenmek üzere, karar önerilerinin 
görüşülebilmesi için olağanüstü genel kurul kararı oybirliği 
ile alındı.

9. Yüksek Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yönetim 
Kurulu adaylarının açıklanması ile ilgili gündem maddesine 
geçildi. Divan tarafından Yönetim Kurulu, Yüksek Onur 
Kurulu ve Denetleme Kurulu adayları okundu. (Ek 5) 

10. Dilek ve Önerilerle ilgili gündem maddesine geçildi. 
Bu maddede Kaya Güvenç-MMO, Mustafa Artar-PMO, 
Petek Ataman-Gıda MO, Ersoy Bey-MMO, Erhan Karaçay-
EMO, Celal Çetin Demirel-Maden MO, Ümit Ülgen-MMO, 
Mehmet Göçebe-OMO, Murat Taşdemir-ÇMO, Mehmet 
Soğancı-MMO, Turan Aydemir-EMO, Tayfun Kahraman-
ŞPO söz alarak konuşma yaptı.

Divan Başkanı tüm delegelere teşekkür ederek Genel Kurulu 
kapattı. 

Nevzat Uğurel  Divan Başkanı    
Hüseyin Önder  Divan Başkan Yardımcısı  
H. Ülkü Özer    Divan Başkan Yardımcısı 
Ayhan Bingöl     Yazman   
Fuat Kılıç   Yazman  
Celal Çetin Demirel  Yazman
Nergiz Bilgin     Yazman 
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“Maden ocağının dibinde ışık yok.

Hava yok maden ocağının dibinde

…

Bir sen varsın maden ocağının dibinde direnen” 

İş cinayetlerinde kaybettiğimiz emekçilerin anısına…

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 41.Olağan 
Genel Kurulu küresel sermayenin dünyayı kasıp 
kavurduğu, yoksulluğun, açlığın hızla yayıldığı, savaş 
ve saldırıların ara vermediği, kısaca kapitalizmin bütün 
kurallarının, yöntemlerinin devreye sokulduğu bir dönemde 
yapılmaktadır. 

Özellikle İkinci Paylaşım Savaşı’ndan sonra dünya, iki 
kutuplu yapısından 1990’lı yıllarda sosyalist blokun 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 
demokrasilerin 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. 

Kapitalizm, tarihinin 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. 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 
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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 Gayri Safi Milli 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. 

Üretimden, sanayileşmeden 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 bir 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 
iktidar sahiplerinin çatışmacı, darbeci, vesayetçi siyaset 
tarzı ile uluslararası sermayeye eklemlenen muhafazakar 
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. 

Giderek daha baskıcı/otoriter uygulamaları hayata geçiren, 
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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’nin geliştirdiği bölgenin 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 
yakıcılığıyla 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 ölenlerin 
cenazeleri gösteriye 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 tutuklamalarla devam eden 
operasyonlarda, halkın demokratik iradesiyle, çok yüksek 
oranlarda oy alarak seçilmiş belediye başkanları, siyasetçiler, 
demokratik kitle örgütü temsilcileri kelepçelenmiş, kelepçeli 
görüntüleri basınla paylaşılmış ve akabinde tutuklanmışlardır. 
Operasyonlar kapsamında tutuklananların arasında, çeşitli 
dönemlerde TMMOB 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.  

Yine meslek alanlarımızı yakından ilgilendiren “Yabancıların 
Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”, “Demokles’in kılıcı” 
gibi başımızda sallanmakta ve serbestleştirmeler eşliğinde 
meslek alanlarımız daraltılmak istenmektedir. Bu yasa ile 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 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 Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a eklenen bir 
madde ile Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un 
12. maddesi sessizce değiştirilmiş, TBMM gündeminde 
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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. 

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu, ülkemizin emekten 
ve halktan yana güçlerinin kararlılığını, mücadele azmini, 
birlik ve dayanışma bayrağını yükseltme iradesinin 
önemini bir kez daha dile getirmektedir. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurulu 
aşağıdaki konuları yeniden vurgulamaktadır; 

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

- Meslek alanlarımızı yakından 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 özelleştirmelerin durdurulması, özelleştirilen 
halka ait varlıkların kamulaştırılması ve kamu 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 kuruluşların dayattıkları, 
yerli 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 dışı ve enerji yoğun teknolojilerin ithal edilmesinin 
önlenmesi, mevcut tesislerde enerji verimliliğini artıracak, 
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.

- Madenlerimizin, jeotermal 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.

- Mühendislik, mimarlık, şehir 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.

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

-  İş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinde ilgili meslek örgütleri 
yetkilendirilmelidir. Meslek hastalıklarına ilişkin çalışmalar 
geliştirilmeli, meslek hastalıkları hastaneleri işlevine 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 
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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 
sorumluları adalete hesap vermelidir.

- Kamu İhale Yasası’nda yapılan 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 umursanmamakta ve kabul 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 mekanlar, toplumsal yarar ve kullanım değeri ilkesi 
etrafında üretilmeli, paylaşılmalıdır. Doğal-kültürel varlıkların 
koruma-kullanma dengesi içerisinde yaşatılmasının yolları 
bulunmalıdır.

- “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanun 
Tasarısı”nın yasalaşması durumunda gıda güvenliği ve halk 
sağlığı konularında yaratılacak tehlikenin yanı sıra 15.000’in 
üzerinde ziraat, gıda ve kimya mühendisi işsiz kalacaktır. 
Mühendissiz gıda işletmeleri öngören, halk sağlığını tehdit 
eden bu tasarıya karşı mücadele edilecektir.

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

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

- GAP Projesi kapsamındaki sulama projeleri IMF ve Dünya 
Bankası dayatmalarına karşı çıkılarak 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.

- Ülkemiz in ı rkçı  şoven yaklaş ımlar  temel inde 
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

- Emperyalizmin savaş ve işgal politikalarına alet 
olunmamalıdır. ABD, İncirlik başta olmak üzere savaşa 
lojistik destek olan üsleri, limanları ve nükleer başlıkları ile 
ülkemizi ve bölgemizi derhal terk etmelidir. 

- Eşitlikçi bir toplum yaratma 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 birlikte mücadelesi ile 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 farklı görmeden, 
saldırılara karşı bütün birimleriyle birlikte halkımızın yanında 
el ele mücadelesini sürdürecektir.

Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, ekonomik, politik ve 
kültürel tüm örgütlerinden bağımsız, “Bir Başka Dünya, Bir 
Başka Türkiye Mümkün”dür.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ.
YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ

Türk  Mühend i s  v e  Mimar  Oda l a r ı  B i r l i ğ i  
41. Genel Kurulu



birlik haberleri

TMMOB ANA YÖNETMELİĞİ 

Madde 34: Yüksek Onur Kurulu, Odaların gösterecekleri 
birer aday arasından, Birlik Genel Kurulunca seçilecek  
beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. Oda Genel Kurullarınca 
belirlenen adayın Birlik Genel Kurulu delegeleri arasında 
bulunması zorunludur. Yüksek Onur kurulunun kuruluşu 
ve çalışma şekli Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Disiplin Yönetmeliği ile belirlenir.

Madde 42: Birlik Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından 
seçilen beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. Oda Genel 
Kurullarınca belirlenen adayın Birlik Genel Kurulu delegeleri 
arasında bulunması zorunludur. Çalışma şekli TMMOB ve 
Odalar Denetim Yönetmeliği ile belirlenir.

Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç kez toplantıya ya da 
denetimlere katılmayan ya da katılamayacağını bildiren 
Birlik Denetleme Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine 
sıradaki ilk yedek üye geçer. Birlik Genel Kuruluna, Genel 
Kurul tarihinde asıl Denetleme Kurulu üyeleri, doğal delege 
olarak katılır.

Madde 57-b: Üye sayısı 5000‘in (beşbin) altında olan Odalar, 
bu iki sistemden hangisini uygulayacağını kendi tüzük ya 
da ana yönetmeliğinde belirler. Delege sistemiyle Genel 
Kurulunu oluşturan Odalarda, Oda Yönetim, Denetleme 
ve Onur Kurullarının asıl üyeleri ile Birlik Genel Kurulunda 
seçilen Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur 
Kurullarının Oda mensubu asıl üyeleri Genel Kurulun doğal 
delegeleridir.

Madde 90: Odalara bağlı meslek mensuplarından 6235 sayılı 
TMMOB Kanununa ve bu Ana Yönetmeliğe aykırı hareketi 
görülenlerle, üyelerden ve tüm meslek mensuplarından, 
meslekle ilgili işlerde, gerek kasten ve gerekse ihmal 
göstermek suretiyle zarara yol açan ya da kabullendiği 
anlaşmalara uymayan ya da meslek onurunu bozan durumları 
saptananlara, üye ve çalışanlara karşı mobbing uygulayanlara, 
kadın üye ve kadın çalışanlara karşı cinsiyet ayrımcılığı 
yapanlara, cinsel tacizde bulunanlara kayıtlı ya da ilgili 
bulundukları Oda Onur Kurulunca aşağıda yazılı disiplin 
cezaları verilir. 

a) Yazılı uyarma,

b) Kanunda belirtilen hafif para cezası,

c) Kanunda belirlenen ağır para cezası,

d) On beş günden, altı aya kadar serbest meslek 
uygulamasından uzaklaştırma 

e) Odadan çıkarma ya da üye olam zorunluluğu bulunmayanlar 
için meslekten men, 

Bu cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak nedeni 

oluşturan olayın içeriği ve sonuçlarına göre bu cezalardan 
biri uygulanır

TMMOB DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Madde 9-b: Mesleğini ve görevini kişisel ya da bir grup adına 
çıkar sağlamak için TMMOB Yasa ve Yönetmeliklerine, 
bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulamak ya da 
mesleğini ve görevini TMMOB Yasa ve Yönetmeliklerine, 
bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak 
kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek.

TMMOB Disiplin Yönetmeliği‘nin 8.maddesinin (f) bendinin, 
9.Maddenin (d) bendi olarak yer değiştirmesine:

Madde 9-d: “Mühendislik mimarlık disiplinini ilgilendiren 
projelerde, bir mühendis ya da mimar tarafından ya da 
sorumluluğunda yapılması gereken, ancak yetkisiz kişilerce 
yapılan projelere imza atmak ya da attırmak, imzacılık 
yapmak

TMMOB BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ

Madde 5-d: En az üç yıllık mesleki deneyim ve Oda üyeliği 
geçmişine sahip

Madde 6 - Uyuşmazlığın tarafları ve bunların usul ve füruu, 
karı-koca, üçüncü derece dahil kan ve kayın hısımları ve 
mal sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar bilirkişilik görevi 
üstlenemezler. 

Birlik, Oda, Şube Yönetim Kurulları ile Temsilcilik Kurulları 
asıl ve yedek üyelerinin Oda tarafından verilen bilirkişilik 
hizmetlerinde görev üstlenmemeleri esastır.

Ancak zorunlu olarak bilirkişilik üstlenilmesi durumunda 
ücret alınmamak kaydıyla görev alınabilir.

Bu durumda takdir edilen bilirkişilik hizmet bedeli Odaya 
gelir olarak kaydedilir.

TMMOB İŞYERİ TEMSİLCİLERİ KURULU ve İŞYERİ 
TEMSİLCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Madde 7: Seçim günü, yeri ve saati TMMOB İl / İlçe 
Koordinasyon Kurulunca belirlenir ve en az 7 gün önce, Oda 
birimleri aracılığıyla o işyerindeki Oda İşyeri Temsilciliklerine 
ve İşyeri Yönetimine duyurulur.

Madde 10: TMMOB İşyeri Temsilcisi ve Yardımcılığı görevini 
yürütecek kişiler TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulu 
tarafından işyeri yönetimine TMMOB İşyeri Temsilcisi ve 
Yardımcısı olarak bildirilirler ve temsilcilikle ilgili görevlerini 
yürütebilmesi için İşyeri temsilcisine haftanın belirli bir 
günü ve saatinde izinli sayılması ve Temsilcilik hizmetlerinin 
yürütebileceği mekan tahsisi talebi iletilir.

TMMOB 41. OLAĞAN GENEL KURULU’NDA KABUL EDİLEN 
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ...

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu’nda TMMOB Yönetmelikleri ile ilgili kabul edilen değişiklikler aşağıdaki gibidir.



birlik haberleri

Madde 1- 2010 yılına ait tahmini gelir - gider bütçesi, 2008 
ve 2009 yılları gerçekleşen Birlik gelirleri, 2008 – 2009 
yılları gerçekleşen Oda gelir bütçeleri, 2010 – 2011 Oda 
tahmini bütçeleri ve önümüzdeki dönem öngörülen giderler 
dikkate alınarak denk kılınmış ve 2.255.000,00 TL olarak 
belirlenmiştir. (Ek:1 2010 yılı tahmini gelir - gider bütçesi)

Madde 2- Odaların Birlik Hissesinin 2010 yılı için 
2.090.000,00 TL olması kararlaştırılmıştır. Odaların 2010 yılı 
Birlik Hisseleri üye başına 2,36 TL/yıl ve Odalarca yapılacak 
fevkalade yardımlar faslından da 2009 yılı gelir bütçelerinden 
yıllık % 0,79 oranında ödeme yapılacak şekilde belirlenmiştir 
ve ekte tablolaştırılmıştır. (Ek:2: 2010 yılı Odaların Birlik 
Hissesi)

Madde 3- 2011 yılı için tahmini gelir - gider bütçesi. 01 Nisan 
2010 – 31 Mart 2011 tarihleri arasını içeren (ÜFE + TÜFE) / 
2 oranına kadar arttırılması için Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Madde 4- Birlik hissesi aylık eşit olarak tahsil edilecek ve 
ödemeler her ayın ilk hafta sonuna kadar yapılacaktır. Birlik 
Genel Sekreterliği Odalarca Birliğe yapılan ödemelerin 
gerçekleşme durumlarını gösteren tabloları her ay Denetleme 
Kuruluna ve Odalara gönderecektir. 

Madde 5- Birlik Yönetim Kurulu, TMMOB Denetleme 
Kurulu Raporu’na bağlı olarak, Birliğe borçlu olan Odalardan 
bu borçlarının tahsili için ödeme planı isteyecektir. Gerek 
görülürse, Yönetim Kurulu, Odaların borçlarının tahsili 
için her üç ayda bir icra işlemlerine başvuracaktır. Birliğe 
borçlu Odaların borçları bitinceye kadar, taşınmaz alımlarına 
izin verilmeyecektir. Odalar, Birliğe borçlu Odalar ile ilgili 
gelişmeleri yakından izlemek ve dayanışmayı sağlamak için, 
konu özelinde Birlik Yönetim Kuruluna başvurup bilgi alma 
hakkına sahiptir.

Madde 6- Odalar, TMMOB Ana Yönetmeliği’nin 46.maddesi 
gereği kesinleşen 2010 Yılı gerçekleşmiş gelir ve gider 
bütçelerini ve üye sayılarını ayrıca istenilmesine yol açmadan 
01 Mart 2011 tarihine kadar, 2011 Yılı gerçekleşmiş gelir ve 
gider bütçelerini ve bütçe dönemi sonu itibariyle üye sayılarını 
01 Mart 2012 tarihine kadar Birliğe bildireceklerdir.

Madde 7- TMMOB 41. Dönem Yönetim Kurulu, mülk ve 
taşınmaz alımına ve satımına yetkilidir.

Madde 8- Profesyonel yöneticiler, Birlik Genel Sekreteri, 
Birlik Genel Sekreter Yardımcıları, Danışmanlar ve Teknik 
Görevliler için Birlik Genel Kurulu’nu izleyen ilk aybaşından 
geçerli olmak, bir sonraki Birlik Genel Kurulu’nun yapıldığı 
ayın sonunda sona ermek üzere iki yıllık dönem için sözleşme 
yapılır. Bu sözleşmeli personelin aylıkları 01 Temmuz ve 01 
Ocak tarihlerinde 6 aylık sürelerle belirlenir. Sözleşmeli 

personele aylık ücretinin dışında yılda dört maaş ikramiye 
ödenir. Birlik adına Ankara dışı yapılacak görevlendirmelerde 
Yönetim Kurulu üyelerine ödenen faturalı masraf ödentileri 
üzerinden ödenir. Sözleşmeli personelin aylık ücretlerinin 
belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 9- Çalışma döneminde yapılacak Toplu İş 
Sözleşmesinin Birlik gelir - gider bütçesi dikkate alınarak 
gerçekleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 10-  Çalışma dönemi içerisinde Birlik kasasında en 
fazla nakit olarak 5.000,00 TL bulunacaktır.

Madde 11-  Birlik Başkanı, İkinci Başkanı, Sayman üye ve 
Genel Sekreter Yönetim Kurulu Kararı olmaksızın 2010’da 
4.000,00 TL ve 2011’de 5.000,00 TL’ye kadar harcama 
yapabilir. Bu harcamalar zorunlu durumlarda yapılacaktır. 
Her türlü demirbaş alımında Yönetim Kurulu kararı 
bulunacaktır.

Madde 12-  Genel Kurul Kararları olmayan Odalara, yabancı 
üye ödenti ve kayıt ücretleri en az miktar olarak, Birlik Genel 
Kurulu’nca aşağıdaki miktarlar öngörülmüştür. 

Yabancı Üye Ödentisi 

2010 Yılı         2011 Yılı

125,00 TL/Ay     150,00 TL/Ay

Yabancı Üye İlk Kayıt Ödentisi  

2010 Yılı         2011 Yılı    

375,00 TL     450,00 TL

Madde 13-  Bütçe ve Bütçe Uygulama Esasları 01 Nisan 2010 
tarihinden geçerli olmak üzere, TMMOB Genel Kurulu’nun 
ardından yürürlüğe girer. Birlik Yönetim Kurulu tarafından 
uygulanır. Her TMMOB Genel Kurul Delegesi bu Yönetmelik 
hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını, Odası aracılığıyla 
izleme hakkına sahiptir. 

Madde 14- Ankara da Yenimahalle Belediyesi Başkanlığınca 
tahsisi yapılan arsa üzerine yapılacak olan “TMMOB 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri” yapımı için 2010 yılında 
TMMOB bütçesine ek olarak Odalardan 10.000.000,00 
TL’nin Odalarca Yapılacak Fevkalade Yardımlar kaleminden 
tahsil edilmesi, Oda paylarının belirlenmesi ve inşaatta 
görevlendirilecek kadroların oluşturulması konusunda 
TMMOB 41.Dönem Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.

Madde 15- Çalışma Dönemi için aşağıdaki kadrolar kabul 
edilmiştir. Dönem içerisinde olası kadro ünvanı değişikliği 
yapılmasında ve kadro sayısının arttırılmasında Yönetim 
Kurulu yetkilidir. 

TMMOB 
41. DÖNEM (01 Nisan 2010 – 31 Mart 2012) 

BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
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a) Profesyonel Yönetici ve Süreli Sözleşmeli Personel
Başkan   1
Genel Sekreter  1
Genel Sekreter Yardımcısı 4
Teknik Danışman  4
Hukuk Danışmanı 2
Basın Danışmanı  1
Teknik Görevli  4

b) Toplu Sözleşmeli Personel
Yayın Görevlisi  3
Muhasebe Görevlisi 1
Büro Görevlisi  6
Kütüphane Görevlisi 1
Hizmetli   3
c) Dışarıdan Alınan Hizmet
Mali Müşavir  1
Ek 1: 2010 yılı Tahmini Gelir Gider Bütçesi
Ek 2: 2010 yılı Odalar Birlik Hissesi

Say� Oran Say� Oran

DO�AL DELEGE 32 30 94 26 81

ÇEVRE M.O. 100 22 22 39 39

ELEKTR�K M.O. 100 87 87 92 92

F�Z�K M.O. 40 27 68 24 60

GEM� M.O. 50 1 2 4 8

GEM� MAK.��L.M.O. 23 2 9 9 39

GIDA M.O. 100 56 56 58 58

HAR�TA VE KAD.M.O. 100 80 80 84 84

�Ç M�MARLAR O. 36 8 22 7 19

�N�AAT M.O. 100 83 83 80 80

JEOF�Z�K M.O. 78 44 56 25 32

JEOLOJ� M.O. 100 70 70 71 71

K�MYA M.O. 100 65 65 69 69

MADEN M.O. 100 72 72 67 67

MAK�NA M.O. 100 94 94 95 95

METALURJ� M.O. 73 50 68 47 64

METEOROLOJ� M.O. 10 10 100 8 80

M�MARLAR O. 100 81 81 72 72

ORMAN M.O 100 40 40 59 59

PETROL M.O. 18 4 22 5 28

PEYZAJ M.O. 78 31 40 55 71

�EH�R PLANCILARI O. 90 34 38 27 30

TEKST�L M.O. 33 10 30 7 21

Z�RAAT M.O. 100 83 83 88 88

TOPLAM 1761 1084 62 1118 63

TMMOB 41.OLA�AN GENEL KURULUNA KATILIM VE OY KULLANMA B�LG�LER�

ODALAR DELEGE SAYISI
Genel Kurula Kat�l�m Oy Kullanma



birlik haberleri

TMMOB 41. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPTI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 27-30 Mayıs 2010 tarihlerinde Ankara’da yapılan 41. 
Olağan Genel Kurulu sonucunda belirlenen Yönetim Kurulu, 12 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk 
toplantısında görev dağılımını yaptı. 

Yönetim Kurulu Başkanı   Mehmet Soğancı  Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu II. Başkanı  Selçuk Uluata İnşaat Mühendisleri Odası

Sayman    Mustafa Erdoğan  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Yürütme Kurulu Üyesi  Alaeddin Aras  Kimya Mühendisleri Odası

Yürütme Kurulu Üyesi  Fatma Berna Vatan  Maden Mühendisleri Odası

Yürütme Kurulu Üyesi  H. Gürel Demirel   Orman Mühendisleri Odası

Yürütme Kurulu Üyesi  Ayşegül Oruçkaptan Peyzaj Mimarları Odası

Yönetim Kurulu Üyesi Baran Bozoğlu  Çevre Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Üyesi  Hüseyin Yeşil  Elektrik Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Üyesi  Ekrem Poyraz  Fizik Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Üyesi  Bekir Erol  Gemi Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Üyesi  Hasan Çaylak  Gemi Mak. İşletme Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Üyesi  Recep Özmetin  Gıda Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Üyesi  Feyyaz Ataç  İç Mimarlar Odası

Yönetim Kurulu Üyesi  Mustafa Ergün  Jeofizik Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Üyesi  Fahrettin Çağdaş  Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Üyesi  A. İrfan Türkkolu  Metalurji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Üyesi  A. Deniz Özdemir  Meteoroloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Üyesi  A. Haluk Gürkan  Mimarlar Odası

Yönetim Kurulu Üyesi  Mehmet Çelik  Petrol Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Üyesi  Ayşe Işık Ezer  Şehir Plancıları Odası

Yönetim Kurulu Üyesi  A. Hulusi Dinçer  Tekstil Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Üyesi  Ergin Özügür  Ziraat Mühendisleri Odası

 

TMMOB 41. Dönem  Denetleme Kurulu 
ve Yüksek Onur Kurulu aşağıdaki şekilde 
oluştu.

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU

Musa Çeçen 
Elektrik Mühendisleri Odası

Serdar Ömer Kaynak  
Maden Mühendisleri Odası

Üzeyir Uludağ 
Makina Mühendisleri Odası

Aytimur Güpgüpoğlu 
Mimarlar Odası

Nevzat Uğurel  
Şehir Plancıları Odası

TMMOB DENETLEME KURULU

M. Macit Mutaf 
Elektrik Mühendisleri Odası

Köksal Şahin  
İnşaat Mühendisleri Odası

Ramazan Tümen  
Kimya Mühendisleri Odası

Nadir Avşaroğlu  
Maden Mühendisleri Odası

A. Kirami Kılınç  
Makina Mühendisleri Odası
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32 YIL ARADAN SONRA 
TAKSİM

Emekçiler, bedelini ödeyerek, direnerek 
kazandıkları Taksim Meydanı‘nda 
32 yıl aradan sonra 1 Mayıs İşçi ve 
Emekçi Bayramı‘nı kutladılar. Sabah 
saatlerinden itibaren Dolmabahçe, 
Şişhane ve Şişli‘de toplanmaya başlayan 
sendikalar, emek-meslek örgütleri, siyasi 
partiler, demokratik kitle örgütleri, 
1 Mayıs 1977‘de alanda olanlar ve 
yakınlarını kaybedenler, sanatçılar 
üç ayrı koldan düzenlenen yürüyüşle 
Taksim‘e girdiler. “Yılmadık, direndik, 
kazandık” yazılı pankartın arkasında 
yürüyen TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve İstanbul 
birimleri de DİSK, KESK ve TTB ile 
beraber Şişli üzerinden gelen kortejle 
alana girdi. Yüz binlerce kişinin geldiği 
alan yeterli olmayınca Gezi Parkı da 
emekçilere açıldı. 

TMMOB 1 MAYIS ALANLARINDAYDI
1 Mayıs başta Taksim olmak üzere tüm Türkiye’de yüz binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Taksim Meydanı’nın 32 yıl sonra 
işçilere açılmasının coşkusu tüm illerdeki etkinliklere de yansıdı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de kutlamalara 
geniş katılım sağladı.

Atatürk Kültür Merkezi önüne kurulan 
platformda sanatçı Timur Selçuk ve 
Ruhi Su Korosu tarafından seslendirilen 
“1 Mayıs  Marşı”na alandakiler büyük 
coşkuyla eşlik etti. Organizasyon 

ANKARA
Ankara‘da son yılların en görkemli 1 Mayıs kutlamaları 
gerçekleştirildi. 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı için sabah 
saatlerinden itibaren Tren Garı önünde toplanılmaya başlandı. 
Öğle saatlerinde mitingin yapılacağı Sıhhiye Meydanı‘na 
yürüyüşe geçen on binler, taşıdıkları döviz ve pankartlarla 
taleplerini dile getirdiler. 20 binin üzerinde emekçinin katıldığı 
mitingde hep birlikte 1 Mayıs Marşı söylendi. 

komitesi adına sendika başkanları ve 
Türk-İş ve DİSK‘in belirlediği birer işçi 
tarafından okunan bildiriyle devam 
eden Taksim‘deki kutlamalar olaysız 
sona erdi.

İZMİR
İzmir‘de de 1 Mayıs önceki yıllara göre daha geniş katılımla 
gerçekleştirildi. Kutlamaların adresi olan Gündoğdu 
Meydanı‘nda yapılan mitinge on binlerce emekçi katıldı. 
İzmir‘deki kutlamalarda güvencesiz çalışma ve özelleştirilmelere 
son verilmesi ile demokratik anayasa talepleri dile getirildi. 
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Sevgili Arkadaşlar,

Hepimiz inanıyoruz: 1 Mayıs 2010 Türkiye demokrasi 
mücadelesi tarihine önemli bir gün olarak işlendi.

Başta İstanbul Taksim olmak üzere, ülkenin tüm 1 Mayıs 
alanlarında TMMOB pankartı altında yer alarak işçi sınıfının 
“Birlik, Mücadele ve Dayanışma” gününü bu ülkenin 
emekçileri ile birlikte kutlayan ve bu coşkuyu birlikte 
yaşayan tüm TMMOB‘lilere, üyelerimize, Oda ve Şube 
Yöneticilerimize, İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımıza, hepinize 
çok teşekkür ediyoruz.

1 Mayıs 2010‘da öncelikle 1977 1 Mayısı‘nda yitirdiğimiz 
canlarımızı hep birlikte alanlarda andık. Eşitlikten, 
özgürlükten, adaletten, insandan, halktan ve emekten 
yana taleplerimizi alanlarda, bu ülkenin emekçileri ile hep 
birlikte haykırdık. Günümüzü hep birlikte kutladık. TMMOB 
örgütlülüğünü ve örgütlülüğümüzün geldiği noktayı herkese 
hep birlikte gösterdik. 

“Yaşasın 1 Mayıs!” sözüne bu yıl da sahip çıktık, her yıl daha 
fazla sahip çıkacağız.

“Bu ülkenin, bu ülke insanının TMMOB‘ye ihtiyacı var” 
sözüne çok inanıyoruz. Bu sözün gereklerini yerine getirmeye 
çok kararlıyız.

Şimdi sırada 26 Mayıs var. 

Mücadelemiz sürüyor, sürecek; “Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya 
dek”.
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

1 MAYIS 2010 İÇİN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE 

TEŞEKKÜR EDİYORUZ!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 40. Dönem 
4. Danışma Kurulu toplantısı 8 Mayıs 2010 Cumartesi 
günü yapıldı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı’nın 40. Dönem’de yapılan çalışmalara ilişkin 
bilgilendirmesi ile başlayan Danışma Kurulu’na 371 kişi 

TMMOB 40. DÖNEM 

4. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
katıldı. Toplantıda, ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Denetleme Kurulu raporu ve sonrasında 
yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıda, sırasıyla Danışma Kurulu üyeleri Mehmet 
Torun (MADENMO), Kaya Güvenç (MMO, 
TMMOB Eski Başkanı), Serdar Harp (İMO), Dündar 
Çağlan (JMO), Gökhan Günaydın (ZMO), Ali Fahri 
Özten (HKMO), Cengiz Göltaş (EMO), Ali Ekber 
Çakar (MMO), Hasan Basri Avcı (OMO), Şevket 
Akdemir (Van İKK), Alkım Erdönmez (MMO), 
Feyzi Demir (METALURJİ MO), Ferdan Çiftçi 
(İzmir İKK), Tigin Öztürk (EMO), Petek Ataman 
(GIDAMO), İdris Ekmen (Diyarbakır İKK), Ali 
Hasan Bakır (HKMO), Elif Bulut (ÇMO), Erhan 
Karaçay (EMO), Murat Cin (METALURJİ MO), 

İbrahim Gür (ZMO), Beyza Metin (EMO), Özkan Karataş 
(EMO), Turan Aydemir (EMO), Hüseyin Atıcı (MMO), 
Cemalettin Küçük (TMMOB) konuştu. 
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17 Mayıs 2010 Pazartesi günü Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Karadon Müessese Müdürlüğü içinde bulunan “Karadon 
Yeni Kuyu”da -540 kotunda meydana gelen ve aralarında 2 
maden mühendisinin de bulunduğu 30 maden emekçisinin 
hayatını kaybetmesine neden olan büyük bir facia 
yaşanmıştır. Ülke olarak acımız çok büyüktür. Bu kazada (!) 
hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor, ailelerine, yakınlarına 
ve ülkemize baş sağlığı diliyoruz.

Kazayla ilgili olarak yapılan tespitler aşağıda maddeler 
halinde verilmektedir.

Kaza, Karadon Yeni Kuyu -540 kotundaki hazırlık galerisinde 
meydana gelmiştir.

Söz konusu galerinin sürülmesi (açılması), alt işveren 
(yüklenici firma) tarafından yürütülmektedir.

Üç vardiya çalışma yapılan iş yerinde kaza anında 30 kişi 
çalışmaktadır.

Kaza, 08.00-16.00 vardiyasında saat 13.27 civarında 
meydana gelmiştir.

Kaza, grizu (metan gazı + hava karışımı) patlaması nedeniyle 
oluşmuştur. Grizunun patlaması ile oluşan yüksek sıcaklık, 
karbon monoksit (CO) gazı ve darbe etkisi ölümlere neden 
olmuştur.

Galeri ilerlemeleri delme-patlatma yöntemiyle (patlayıcı 
madde kullanılarak) gerçekleştirilmektedir.

Ana havalandırma emici yöntemle yapılmakta, bağlantı 
galerilerinin havalandırılması ise üfleyici pervanelerle 
gerçekleştirilmektedir.

Patlamadan önce çalışma ortamındaki grizunun yükseldiği 
tespit edilmiştir.

Ocakta çalışan işçiler genellikle çevre köylerden sağlanmakta, 
sendikasız ve düşük ücretlerle çalıştırılmaktadır.

Patlamanın şiddetiyle Karadon Yeni Kuyu‘nun vinç sistemi 
tahrip olmuş ve kafes kullanılamaz duruma gelmiştir. Bu 
nedenle ilk kurtarma çalışmaları Gelik‘te bulunan 75. 
Yıl Cumhuriyet Kuyusundan sürdürülmüş, aynı zamanda 
Karadon Yeni Kuyuda da çalışmalar “kurtarma vinci”yle 
devam ettirilmiştir.

Çal ı şan i şç i lerde gaz  maskes inin bulunmadığ ı 
saptanmıştır.

Kurtarma çalışmalarında başlangıçta organizasyon 

karmaşası yaşanmış olmakla birlikte, TTK Tahlisiye 
Ekiplerindeki meslektaşlarımız ve işçilerin özveriyle 
çalıştıkları gözlenmiştir.

Gaz izleme sistemi bulunmasına rağmen bu sistemin erken 
uyarı sistemi ile desteklenmediği sürece işlevsel olamayacağı 
anlaşılmıştır.

Kurum ve ilgili Bakanlıklar tarafından yapılması gereken 
denetimlerin yeterli olmadığı gözlemlenmiştir.

Söz konusu ocakta bilirkişi incelemesi tamamlanmamış 
olup, kazanın nedenleri henüz netlik kazanmamıştır.

Madencilik sektörü, doğası gereği özellik arz eden ve 
bu nedenle bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim 
gerektiren dünyanın en zor ve riskli iş koludur. Maden 
kazaları incelendiğinde olayın; teknik, sosyal, ekonomik, 
eğitim, planlama ve denetim sorunları gibi pek çok nedeni 
olduğu görülmektedir.

Ülkemiz, iş kazalarında dünyada üçüncü, Avrupa‘da birinci 
sırada yer almaktadır. Maden kazaları son yıllarda belirgin 
olarak artmaktadır. Odamız kayıtlarına göre, 2008 yılında 
43 maden çalışanı iş kazası sonucu yaşamını yitirmişken, 
2009 yılında bu sayı 92‘ye çıkmıştır. 2010 yılında bu son 
kaza ile birlikte 66 kişi hayatını kaybetmiştir. Ancak bu 
sayının daha yüksek olduğu tahmin edilmekte ve hayatını 
kaybedenler içerisinde maden mühendisi meslektaşlarımız 
da bulunmaktadır. Özellikle yeraltı kömür madenciliği, 
işçi sayısı başına düşen kaza ve ölüm sıralamasında bütün 
sektörlerin başında yer almaktadır. Bu nedenle, madencilik 
sektörü daha yakından izlenmeli, değerlendirilmeli ve kaza 
önleme çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmelidir. 

Özellikle 80‘li yılların başından itibaren uygulamaya 
konulan özelleştirme, taşeronlaşma, rodövans vb gibi yanlış 
uygulamalar; 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 artmasına neden olmaktadır. 
Yaşadığımız son olay bunu bize bir kez daha göstermiştir.

Taşkömürü Havzası, 2004 yılında Maden Kanunu 
Kapsamına alınarak yeni bir süreç başlamıştır. Bu süreçle 
birlikte Kurumun uzmanlaştığı hazırlık, üretim ve yıkama 

DEFALARCA SÖYLEDİK, YİNE SÖYLEYECEĞİZ. BU, BİZİM MADEN 
EMEKÇİLERİNE VEFA BORCUMUZDUR

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, Maden 
Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, Zonguldak Karadon’da meydana gelen ve 30 kişinin ölümüne 
neden olan grizu patlamasıyla ilgili olarak 21 Mayıs 2010 tarihinde Zonguldak’ta bir basın toplantısı düzenledi.

• basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları • basın açıklamaları
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gibi “asli işleriyle” birlikte tüm hizmetlerin özel sektör 
marifetiyle yapılmasının ve bir anlamda Kurumun tasfiye 
edilecek duruma gelmesinin önü açılmıştır. O güne kadar 
uygulanamayan özelleştirme projeleri birer birer hayata 
geçirilmiş ve bu aşamada hazırlık işleri ihale yoluyla özel 
sektöre devredilmiştir. Ancak bugüne kadar yapılan 
uygulamalara bakıldığında tam bir başarısızlık yaşandığı 
apaçık ortaya çıkmıştır. Odamız, özünde ülkemizin ve 
emekçilerin yararına görmediği özelleştirme ve bunun bir 
uygulaması olan taşeronlaşma ile ilgili olarak defalarca 
uyarılarda bulunmuştur.  Kurumun hazırlık ve üretim 
ekipleriyle iç içe yapılacak işlerde taşeron hizmeti 
alınmasının, iş güvenliği ve denetim açısından ciddi sorunlar 
yaratacağı kamuoyuyla paylaşılmış ve sonuçta bugünlere 
gelinmiştir.

Halkın alın teri ile kurulan ve ülkemizin kalkınmasında 
önemli işlevler gören kamu kuruluşlarımızda özellikle 
son dönemde yönetici kademelerine yapılan atamalarda; 
bilgi, beceri ve liyakat aranmasından vazgeçilmiştir. Artık, 
atamalarda geçerli olan ölçüt, sadece “cemaatten olmak, 
kendileri gibi düşünmek ya da kendilerinden olmak”tır. Bu 
şekilde, yetersiz kişilerin uzmanlık gerektiren makamlara 
getirilmesinin önü açılmış, kurumlardaki yozlaşma 
hızlandırılmıştır. Her dönemde belirli ölçülerde yaşanan 
kadrolaşma, son dönemde “kuşatma” şekline dönüşmüş 
ve tüm işyerlerinde iş barışını ve iş güvenliğini tehdit eder 
hale gelmiştir.

Bu değerlendirmeler ışığında görüş ve önerilerimiz aşağıda 
sunulmuştur:

• Özelleştirmeler durdurulmalı, taşeronlaşma uygulamaları 
iptal edilmelidir.

• Ucuz işgücüne dayalı ve örgütlenmeyi engelleyen çalışma 
anlayışı terk edilmelidir.

• Ülkemizde; yüksek risk taşıyan, kuralsız ve denetimsiz 
çalışan, mühendislik bilim ve tekniğinden uzak, teknik 
elemanın gözetim ve denetimi olmaksızın, tamamen ilkel 
koşullarda çalışan pek çok maden işletmesi bulunmaktadır. 
Bu işletmelerde her an kaza olma olasılığı mevcuttur. Bu 
nedenlerle; Sektörün özelliği göz önüne alınarak kapsamlı 
bir risk haritasının ilgili Bakanlıklarca hazırlanması ve 
denetimlerin buna göre yapılması gerekmektedir.

• Teknik nezaretçi ve iş güvenliğinden sorumlu olan 
mühendis ücretini, denetlemek durumunda olduğu işyeri 
sahibinden almakta olup bu durum mühendisin işletme ile 
ilgili kararlarında özgür davranmasını engellemektedir. Bu 
açıdan, teknik nezaretçinin ve iş güvenliğinden sorumlu 
mühendisin özgürce karar verebilmesi ve görevini layıkıyla 
yerine getirebilmesi amacıyla, ücretini oluşturulacak 
bir fondan alması için gerekli yasal düzenlemeler acilen 
yapılmalıdır.

• Kazaların önlenebilmesi için bilimsel ve teknik 
yatırımların yanı sıra, örgütlenmenin ve sendikalaşmanın 
önündeki engellerin kaldırılması, çalışma yaşamı ile 
birlikte çalışanların sosyal ve ekonomik yaşamlarının da 
iyileştirilmesi zorunludur.

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği yatırımları teşvik edilerek 
desteklenmelidir.

• İş güvenliği denetiminden birinci derecede sorumlu 
olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaşanan iş kazalarının 
önlenebilmesi için görevlerini tam olarak yerine getirmelidir. 
Yasal mevzuatlarda yapılacak düzenlemelerle denetim 
mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekirken, çıkarılan 
yönetmelikte denetimin özelleştirildiği ve ticarileştirildiği, iş 
güvenliği mühendislerinin görev, yetki ve sorumluluklarının 
net olarak tanımlanmadığı, meslek odalarının görüşlerinin 
dikkate alınmadığı görülmektedir.

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan 
İş Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, madencilik sektöründe 
etkin denetlemenin yapılabilmesi bakımından yetersizdir ve 
ciddi sakıncalar içermektedir. Söz konusu mevzuat, yeniden 
gözden geçirilerek madencilik sektörünün özellik arz eden 
sorunları da göz önüne alınarak yeniden düzenlenmelidir.

• Kaza sonrası organizasyon ve koordinasyonun, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir birim 
tarafından yürütülmesi, buna ilişkin planlamaların bu birim 
tarafından geliştirilerek kaza sonrası yaşanan belirsizliklerin 
giderilmesi büyük önem arz etmektedir.

• Kazaların oluşmasına neden olan etkenlerin; ilgili kurum 
ve kuruluşların koordinasyonu ile birlikte en kısa zamanda 
masaya yatırılması ve çözümlenebilmesi için acil olarak bir 
eylem planı hazırlanması gerekmektedir. Ulusal ölçekte 
oluşturulacak bu yapının; kazaların önlenmesi için gerekli 
risk haritalarını çıkarması, gerekli planlamaları ve eğitimleri 
koordine etmesi, ilgili yasa ve yönetmelikleri tekrar gözden 
geçirerek sahanın ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden 
düzenlemesi ve iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi için 
çalışmalar yapması gerekmektedir.

•  Tüm maden işletmelerinde maden üretimi, mutlaka 
yeterli sayıda maden mühendisi nezaretinde yapılmalıdır. 
İşyerinde her vardiyada daimi olarak maden mühendisi 
bulundurmayan işletmelere üretim izni verilmemelidir.

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, denetim elemanı 
olarak yararlanacağı maden mühendisi kadrolarını 
çoğaltarak denetimlerini artırmalıdır.

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın madencilikten 
sorumlu birimi olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘ne, 
yasa ile “madencilik faaliyetlerinin iş güvenliği ve işçi 
sağlığı ilkelerine uygun yürütülmesini takip etme” görevi de 
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verilmiştir. Bu kuruluş, madencilik sektörünün ihtiyaçlarına 
yönelik olarak yeniden yapılandırılarak, iş güvenliği ile ilgili 
denetim birimini oluşturmalı, personel kadrosu gerek nicelik 
gerekse nitelik bakımından geliştirilmelidir.

• Maden Mühendisleri Odası‘nın görevi ve yasal hakkı olan 
mesleki denetimin engellenerek üye denetimini yeterince 
yapamaması da sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır. Bu 
çerçevede gereken yasal düzenlemeler zaman geçirilmeden 
yapılmalıdır.

• Her işletmede risk değerlendirmesi yapılmalı, 
değerlendirme sonucunda çalışması uygun olmayan 
işletmeler kapatılmalıdır.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında bakıldığında, kaza 
sonrası Sayın Başbakanın “mesleğin kaderinde bu var” 
anlayışı, bilim ve teknolojiyi dışlayan mantığın açık bir 
yansımasıdır. Bilimsel veriler iş kazalarının % 98‘inin 
önlenebilir kazalar olduğunu göstermektedir Kazaların 
kader olmadığı, mühendislik bilim ve teknolojisinin 
uygulanmasıyla engellenebileceği bilinen bir gerçektir. 
Ülkemizde yaşanan ve siyasi iktidar tarafından yaratılan 
işsizlik ortamında insanların çaresizliğini kullanmak yerine, 

güvenli bir iş ve gelecek sağlayacak politikaların hayata 
geçirilmesi hükümetlerin asli görevidir. Sayın Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanının bir televizyon kanalına söylediği 
“Göreceksiniz. Bir yıl içinde iş kazaları sorununu çözeceğiz” 
anlamındaki sözlerinin takipçisi olacağımızı da vurgulamak 
isteriz.

Bundan önce olduğu gibi “gerekenler yapılacaktır” 
gerekçesinin arkasına sığınılmadan gerçek sorumlular 
belirlenmeli, maden mühendisleri, teknik nezaretçi ve 
bazı çalışanlar günah keçisi olarak seçilmemeli, olayın 
gerçek sorumluları vicdani ve hukuki gereklilikleri yerine 
getirmelidir.

Kazada yaşamını yitiren tüm maden emekçilerini bir kez 
daha saygıyla anıyor, yakınlarına ve ulusumuza başsağlığı 
diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
21 Mayıs  2010, Zonguldak
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TMMOB GENEL KURUL DELEGELERİ
MADENCİLER ANITINA 
SİYAH ÇELENK BIRAKTI 

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu delegeleri maden 
kazalarında yaşanan ölümleri protesto etmek için 
Kızılay’daki Madenci Anıtı’na siyah çelenk bıraktı.

Genel Kurulun üçüncü günü olan 29 Mayıs 2010 
tarihinde Kocatepe Kültür Merkezi önünden Madenci 

Anıtı‘na “Madenlerde ölüm kader değildir”, “Ölümler, 
iş cinayetleri durdurulabilir” sloganları ile yürüyen 
TMMOB delegeleri adına Genel Kurul Divan Başkanı 
Nevzat Uğurel ve Maden Mühendisleri Odası Başkanı 
Mehmet Torun tarafından “Kazalar Kader Değil” yazılı 
siyah çelenk bırakıldı.

Nevzat Uğurel, “Daha fazla kan, daha fazla sömürü 
ve daha fazla emekçi ölümüne neden olmaması için 
bu eylem son uyarı olarak kabul edilmelidir” derken, 
Mehmet Torun, madenlerde ölümün kader olmadığını, 
bunun emek sömürüsünün, taşeronlaşmanın ve 
özelleştirmelerin sonucu olduğunu ifade etti. Torun, 
“41. Dönem TMMOB Genel Kurul delegeleri olarak, 
madenlerde ölümün kader olmadığını haykırıyoruz. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer‘in, 
‘19 madenci güzel öldü‘  şeklinde yaptığı açıklamayı da 
kınıyoruz. Bu son uyarımızdır. Bundan sonra yapacağımız 
eylemler daha kitlesel olacaktır. Ölümlerin durdurulması, 
hepimizin yaşam hakkı en doğal talebimizdir” şeklinde 
konuştu.

TMMOB delegeleri açıklamanın ardından, Zonguldak 
Karadon‘da grizu patlaması sonucu yaşamını yitiren 
madenciler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. 
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 Emek örgütleri “Başta 4-C olmak üzere güvencesiz, kuralsız, 
esnek tüm istihdam uygulamalarından vazgeçilmesi; iş 
güvencesinin sağlanması; kiralık işçilik düzenlemesinin 
gündemden çıkarılması; çalışma hayatını düzenleyen 
yasaların ILO ve AB normlarına uyarlanması; çalışanların 
örgütlenmesi önündeki engellerin kaldırılması; kamu 
çalışanlarına grevli toplu iş sözleşmeli sendika hakkının 
güvence altına alınması” için 26 Mayıs günü bir uyarı 
eylemi gerçekleştirecektir.

TMMOB, 26 Mayıs günü emek karşıtı politikalara “dur” 
demek için üretimden gelen gücünü kullanacak emek 
örgütlerinin eylemini desteklemektedir. 

TMMOB, dün olduğu gibi bugün de tüm çalışanların 
sosyal, ekonomik taleplerinin ve emek örgütlerinin 
mücadelelerinin yanındadır. 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
24 Mayıs 2010

TMMOB, EMEK ÖRGÜTLERİNİN 
26 MAYIS EYLEMİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR Yıllardır devam eden ambargo altında yaşam mücadelesi veren 

Gazze halkına insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan 
yardım filosuna İsrail tarafından yapılan saldırıyı TMMOB 
şiddetle kınamaktadır.
Bu saldırı, İsrail‘in yıllardır Filistin halkına uyguladığı işgal ve 
katliamın boyutunu bir kez daha dünyaya göstermektedir.
Her türlü insani ihtiyaç maddesinin Gazze‘ye girişini 
yasaklayan İsrail ambargosuna, Dünya devletleri gözlerini 
kapamış, Filistin halkı adeta ölüme terk edilmiştir. 
İsrail‘i, onun Filistin halkına yaptığı katliamları destekleyen 
başta ABD ve tüm emperyalist güçleri ve bu saldırılara sessiz 
kalanları lanetliyoruz.  
Dünya devletleri artık bu şiddete dur demeli, İsrail‘in 
Filistin topraklarında Filistin halkına yönelik zulmüne son 
verilmelidir.
Filistin halkına yapılanlar unutulmayacaktır ve bu büyük 
trajedinin hesabı bir gün mutlaka sorulacaktır. 
N. Hakan Genç
TMMOB Genel Sekreteri
31 Mayıs 2010

İSRAİL SALDIRISI 
İNSANLIK DIŞIDIR, KINIYORUZ

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

Ülkemizde uzun süreden bu yana telefon ve ortam 
dinlemeleri yoluyla kişilerin özel hayatı basın yayın 
organlarında deşifre edilmektedir. Gizli ses ve görüntü 
kayıtları,  hem rakipleri ekarte etmek için kullanılmakta, 
hem de suçlanacak kişinin aleyhine delil olarak iddianame 
eklerine bizzat savcılar eliyle konulmaktadır. Bu dinlemeler; 
hem yargı kararı gereği Devlet kurumları eliyle, hem de 
“özel” ellerle yapılmaktadır. Devletin öncülük ettiği ve 
iddianame ile ilgisi olmayan özel konuşmaların dahi deşifre 
edildiği bir ortamda, bu tür ihlalleri sonlandırmanın güç 
olacağı açıktır.

Kamuoyunun önünde olan kişilere bu ülkede artık huzur 
kalmamıştır. Yaşananlar George Orwell‘in “1984”ünü 
aratmayacak derecede vahimdir. Büyük göz ve gözler tüm 
ülkeye korkuyu ekmişlerdir. Ana Muhalefet Partisi Genel 
Başkanı‘nın başına gelenlerden sonra artık insanımızın 
tamamı kendini korumasız hissetmektedir. Aslında istenen 
tam da budur.

“Devleti yöneten siyasal iktidardır” sözünden hareketle; 

İktidar en temel insan hakkı olan, Anayasa ve uluslararası 

insan hakları sözleşmesi ile güvence altına alınan “özel 
hayat, aile hayatı ve konut dokunulmazlığı” ihlallerini 
sonlandırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü hiçbir 
mazeretle geçiştiremez, gerekçelendiremez. Demokratik 
bir ülkede bu yaşananların hesabı verilmeden iktidarda 
kalmaya devam edilemez. İktidar, öncelikle devletin 
olanakları kullanılarak yapılan ihlallerin önüne geçmekle 
yükümlüdür. 

Siyasal iktidar, yaşatılan bu korku ve saygısızlıktan dolayı 
insanımızdan özür dilemeli ve Devlet dâhil hiç kimsenin 
artık özel hayata ilişkin bilgilere erişme ve kullanma suçunu 
işleyemeyeceği güvencesini vermelidir.

Biz çocuklarımızın bize soracağı şu soruya muhatap olmak 
istemiyoruz: “İnsanlığın döktüğü onca kana rağmen, 
Ortaçağ totaliter rejime dönüşü bize nasıl ve neden reva 
gördünüz?”

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
12 Mayıs 2010

ÖZEL HAYATLAR ÜZERİNDEN YAPILAN 

KİRLİ SİYASETİ KABUL ETMİYORUZ
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Türkiye emek mücadelesinin önemli günlerinden 15-16 
Haziran direnişinin 40. yılındayız. 1970 yılında, çalışma 
yaşamı ve temel sendikalar mevzuatını düzenleyen yasalarda 
değişiklik yapılmaya ve bu arada DİSK yok edilmeye 
çalışılmıştı. Buna yanıt 15-16 Haziran Direnişi ile verildi.

15-16 Haziran 1970 direnişinden bu yana, Türkiye‘deki hak 
ve özgürlükler mücadelesinin üzerinden 12 Mart 1971 ve 12 
Eylül 1980 karanlığı geçti. Şimdi de küresel kapitalizmin krizi 
insanımızın geleceğini karartıyor. Dünyanın her tarafında 
baskı, zor, zulüm bugün de gündemde. Ülkemizde yaşananlar 
da bizim yani emeğin aleyhine.

Emekten ve insandan yana olanların 15-16 Haziran ruhu 
ile tüm bu açık saldırılara direnmekten başka yolu yoktur. 
Aklımızda, direnişin simgesi Tekel işçilerinin gösterdiği yol 
olmalı.

Dünyada da, ülkemizde de umut ancak başka bir yaşam 

Yine gencecik insanlarımızın ölüm haberleri ile sarsıldık. 
Yüreğimiz yandı. Ülkenin her yerinde yine gencecik 
insanlarımızın cenaze törenleri yapılıyor şimdi. Gediktepe 
baskını “Kardeşlik temelinde bir arada yaşama” talebini 
yüksek sesle dillendirenlerin sesini duyulmaz kıldı. 

Toplumumuzu kutuplaşmalara yönelten her türlü silah 
kullanımının karşısına, ülkemizdeki tüm emek ve demokrasi 
güçlerinin “Bir arada yaşam” talebi ile karşı çıkması ve asla 
bundan vazgeçmemesi, Kürt sorununun çözümü konusunda 
tek gerçek çözüm olarak önümüzde durmaktadır.

Daha yirmi gün önce tamamladığımız TMMOB Genel 
Kurulu sonucunda yayımlanan sonuç bildirisinde de ifade 
etmiştik:

“Türkiye‘nin en önemli sorunu olan Kürt sorunu bütün 
yakıcılığıyla 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 

arayışının güçlenmesinden geçmektedir. Bugün başka 
bir ülke ve dünyaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
vardır. Kapitalizmin geleceği yoktur. Bizler insanlığın yok 
oluşa sürüklenmesine karşı özgürlüğün, barışın, kardeşliğin 
hâkim olduğu yepyeni bir dünyayı bugünden yaratmanın 
mücadelesini şimdi daha güçlü ve kararlı yürütmeliyiz. 
Neoliberal programın uygulayıcılarına, emperyalizme, 
gericiliğe, ırkçılığa ve darbecilere karşı yaşamın tüm alanında 
direnişimizi omuz omuza bir arada sürdürmeliyiz. 

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

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
14 Haziran 2010

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 
ölenlerin cenazeleri gösteriye dönüştürülerek, ölümler 
üzerinden siyaset yapılmaktadır. AKP Siyasi İktidarının 
‘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.”

TMMOB, Türklerin ve Kürtlerin bu ülkede kardeşçe, bir 
arada ve birlikte yaşama talebini yüksek sesle söylemeye 
devam edecektir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
21 Haziran 2010

BİR ARADA, BİRLİKTE YAŞAYABİLMEK İÇİN 

ÖNCE SİLAHLAR SUSMALIDIR

15-16 HAZİRAN 1970 DİRENİŞİNİ YARATANLARI 

SELAMLIYORUZ
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İş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin düzenlemeleri bir türlü 
hayata geçirmeyen Siyasal İktidar, şimdi de 4 milletvekilinin 
imzasıyla sunulan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu‘nda 
kabul edilen torba yasa ile iş güvenliği alanını piyasalaştırarak, 
iş güvenliği ve işçi sağlığı üzerinden para kazanmayı bekleyen 
çevrelere hizmet etmeyi amaçlıyor. 
4857 sayılı İş Yasası 22.05.2003 tarihinde kabul edilmiştir. 
İş Yasası‘nın genel gerekçesinde, “Yasanın kabul tarihi ile 
Türkiye‘nin yeni bir dönemecin başına gelmiş olmasının 
güzel bir tesadüf olduğu” belirtildikten sonra, “ Bu 
gelişme Ülkemizin Avrupa Birliğine aday ülkeler arasına 
alınmasıdır. Bu yeni süreç içinde Avrupa Birliğinin sosyal 
hukuk alanında da kendine özgü hukuk normlarına sahip 
olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle Ülkemizin onayladığı 
uluslararası çalışma sözleşmelerinin gereklerini yerine getirme 
çabalarını sürdürürken Avrupa sosyal normlarına da uyum 
sağlanması gereği ortaya çıkmıştır” denilmektedir. Yasa‘nın 
5. Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği başlığını taşımakta olup, 
bu bölümün 81 ve 82. maddeleri işyeri hekimi ve iş güvenliği 
mühendisleri tanımlarını düzenlemekte idi.
Siyasal İktidar, kendi döneminde kabul edilen “İş güvenliği 
mühendisliği” tanımını düzenleyen 82. maddenin bir 
türlü hayata geçmesine izin vermemiştir. İş güvenliği 
mühendislerinin nitelikleri, eğitimleri, çalışma koşulları, 
görev ve sorumlulukları belirlenirken, konunun doğrudan 
tarafı olması ve demokratik katılımın gereği TMMOB‘nin 
görüşünün alınması ve süreçte aktif rol alması aklın ve iş 
yaşamının zorunlu kıldığı bir durum olmasına karşın, Siyasal 
İktidar temsilcileri, yasayla güvencelenen demokratik 
katılımı bir türlü içlerine sindirememişlerdir. Bu nedenle, 
önce uygulama yönetmeliklerinde meslek odalarını sürecin 
dışında tutmayı denemişlerdir.
2004 yılında iş güvenliği mühendislerine yönelik çıkarılan 
uygulama yönetmeliği (İş Güvenliği ile Görevli Mühendis 
veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik) ile önce 
mühendis tanımı, mühendislerin eğitimi, yetkilendirilmesi, 
çalışma koşullarına yönelik düzenlemeler Yasa‘ya aykırı olarak 
yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu yönetmelik tarafımızca 
dava konusu yapılmış ve hukuka aykırı bulunarak iptal 
edilmiştir. 
Siyasal İktidar, İş Yasa‘nın gerekçelerine uygun düzenlemeler 
yapmak yerine, 15.5.2008 tarihinde istihdam paketi ile anılan 
torba yasa içinde, iş güvenliği ile görevli mühendis ve işyeri 
hekimleri ile ilgili düzenlemeleri değiştirme yoluna gitmiştir. 
Bununla da kalmamış Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim 
ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)‘nin Teşkilat Yasası‘nda 

da değişiklik yaparak mühendis, mimar ve hekimleri eğitme 
hakkını elde etmiştir. 
Bilim, teknik ve aklı reddederek hak ve yetki elde etmek 
TBMM‘de parmak hesabına indirgenmiştir. 
Bakanlık, hukuka ve bilme aykırı olarak elde ettiği yetkiye 
dayanarak 15.08.2009 tarihinde  “İşyeri Sağlık Güvenlik 
Birimleri İle Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri Hakkında 
Yönetmeliği” yürürlüğe sokmuştur. Bu Yönetmelik de 
tarafımızca dava konusu edilmiş ve yargı yürütmenin 
durdurulmasına karar vermiştir. 
Yargı tarafından verilmiş yürütmenin durdurulması kararını 
aşmak için yine aynı hukuksuz yola başvurulmakta ve 
hukuksuz yol TBMM‘ye teklif edilmektedir. 4 milletvekilinin 
imzası ile TBMM Başkanlığına “Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adı altında sunulan torba 
yasanın 10, 11 ve 12. maddeleri iş sağlığı ve iş güvenliğini 
ilgilendiren maddeler olup, İş Yasası‘nın 2. maddesine 
“iş güvenliği uzmanı, ortak sağlık ve güvenlik birimi, 
işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarını eğitecek eğitim 
kurumları” tanımı eklenmiştir. Söz konusu düzenlemeyle, 
İş Yasası‘nın 81. maddesinden mühendis ve mühendislerin 
örgütü olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği taraf 
olmaktan çıkarılarak yok sayılmıştır. Bugün itibariyle, bu 
teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu‘nda aynen kabul 
edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Yasa teklifinin gerekçeleri 
incelendiğinde, toplumsal ihtiyaçtan kaynaklanan bir 
değişiklik gibi sunulmaktadır. Bu sunuş tarzı dahi, yasama 
organına ve yargıya saygının olmadığını ortaya koymaktadır. 
Bu değişiklikler, toplumsal bir ihtiyaçtan değil, iş güvenliği 
ve işçi sağlığı üzerinden para kazanmayı bekleyen çevrelerin 
ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, İş Yasası‘nın 
mutabakatla kabul görmüş maddelerinin amacı ve gerekçesi 
sakatlanmıştır.
İktidar, hiçbir demokratik yönetimde kabul edilemez yol ve 
yöntemlerle kamu yararına ne varsa yok ederek düzenleme 
yapmaktadır. Bunu yaparken de hiçbir sınır tanımamaktadır. 
Oysa, hukuk devletinde öncelikle yönetenler hukuka 
uymak ve yargı kararlarını yerine getirmekle yükümlüdürler. 
Ülkemizde ise, yargının iptal ettiği her düzenleme ve işlemi, 
“hukuka” değil “yasaya” uydurmak için bir günde yasalar 
değişmektedir. Bu durum ürkütücüdür, korkutucudur ve 
hukuk güvenliğini ortadan kaldırmaktadır. 
Ülkemizin en ciddi sorunlarından biri olan işçi sağlığı ve 
güvenliği olgusu, iktidarın ele aldığı yöntemle çözüme 
kavuşturulacak bir sorun değildir. Kamu düzeni, güvenliği ve 
sağlığını ilgilendiren bu konu kamusal hizmet anlayışı ile ele 
alınmadığı sürece çözümü olanaklı değildir. Her şeyden önce 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNDE 

HUKUKSUZLUK, NEREYE KADAR?
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bireye, ailesine, toplumsal işgücü kaybına, işletmeye ve ülke 
ekonomisine ağır fatura çıkaran bu konu piyasalaştırılamaz. 
Piyasalaştırılırken dahi hukuksuzluğun sınırları bu kadar 
genişletilemez ve gerçeğe aykırı gerekçe üretilemez.  
Siyasal iktidardan değil ama TBMM‘den  “Her şeyin ticar
ileştirilemeyeceğini, ‘kamu yararı‘ diye bir kavramın sosyal 

hukuk devletinin olmazsa olmazı olduğunu hatırlamalarını” 
diliyoruz ve teklifi reddetmelerini bekliyoruz. Aksi halde 
soracağız, “Hukuk, kime ne kadar?” 

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
25 Haziran 2010

Türkiye‘nin en önemli sorunlarından olan Kürt sorununun 
bu ülkede çözülememesi ülkemizi insanlık dışı ortamlara 
sürüklemektedir. Sorunun çözülmemesi, çözülmek 
istenmemesi bölgede binlerce köyün boşaltılmasına, 
milyonlarca insanın yerinden yurdundan dolayısıyla 
üretimden kopartılmasına ve bölge halkının açlık ve 
sefaletle karşı karşıya bırakılmasına neden olmuştur. 
Yaşanan Kürt sorunuyla doğrudan bağlantılı olarak işsizlik 
ve yoksulluğu had safhada yaşayan bölge insanının evine 
ekmek götürmek, ailelerinin geçimini sağlamak amacıyla 
yollara düştüğü, güvencesiz, düşük ücretlerle ve sağlık, 
barınma gibi pek çok hakları ihlal edilerek ülkenin çeşitli 
bölgelerinde mevsimlik işçi olarak çalıştığı, hepimizce 
bilinmektedir.
Onurluca geçimini sağlamak için; kamyon kasalarında 
yüzlerce kilometre yol kateden, kimi zaman yollarda, 
kimi zaman çalıştıkları tarlalarda yaşamlarından olan bu 
ülkenin emekçi insanlarına yönelik olarak; Giresun‘da 
yapılan bir toplantıda “Örgüte yardım edecekleri ve kargaşa 
çıkaracakları iddiası ile Giresun‘a gelişlerine ambargo kararı” 
alındığı basına yansımıştır. 

İnsanlık tarihi tarafından mahkûm edilen anlayışları 
çeşitli bahanelerle günümüze taşımaya kalkarak bu kararı 
alanlar Anayasal bir suç işleyerek temel insan haklarını yok 
saymışlardır.  Basına yansıyan söz konusu iddialar hakkında 
yetkiler tarafından bir an önce bir açıklama yapılmalı ve tüm 
sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmalıdır.
Gündeme gelen bu olay bir kez daha göstermiştir ki; 
iktidar sorunu demokratik, adil, eşitlik temelinde barışçıl 
yöntemlerle çözmek yerine, baskı ve şiddet politikalarını 
devam ettiren ve sorunların çözümünün önünü tıkayan 
politikalarına devam etmektedir.  
Emekten ve halktan yana olan TMMOB, insanlarımız 
arasına düşmanlık tohumları ekmeye çalışanlara inat “barış 
içinde, bir arada ve kardeşçe yaşama” talebini yüksek sesle 
söylemeye devam edecektir.   
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
29 Haziran 2010

ÇALIŞMA HAKKINI HİÇE SAYAN 
“IRKÇI AMBARGO” KABUL EDİLEMEZ
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1972 yılında Stockholm‘de toplanan “Birleşmiş Milletler 
Çevre ve İnsan Konferansı”nda “temiz ve sağlıklı bir çevrede 
yaşamanın temel bir insan hakkı olduğu” kararı alındı ve 5 
Haziran “Dünya Çevre Günü” olarak kabul edildi. 

Ne yazık ki insanlık, 5 Haziran Dünya Çevre Gününü 
büyük sorunlarla karşılıyor. Kar hırsının boyutları insanlığın 
geleceğini tehdit etmeye, dünyayı yok etmeye devam 
ediyor. 

Dünyamız, ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınma, 
çölleşme, su kaynaklarının kirlenmesi, ekolojik çeşitliliğin 
kaybolması, tarım arazilerinin yok olması, endüstriyel kirlilik 
sorunlarıyla karşı karşıya bulunuyor. 

Uluslararası şirketlerin kar hırsı ve devletlerin geleceği 
düşünmeyen politikaları tehlikenin boyutlarını daha da 
artırıyor. 

Meksika Körfezi‘ndeki petrol platformunda yaşanan 
patlamayla başlayan petrol sızıntısının hala durdurulamamış 
olması tehlikenin boyutlarını bir kez daha gözler önüne 
seriyor. 

Yaşam alanlarımızın yok olmaması için, gelecek nesillere 
yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek için, bugün 
ekolojik bir krize dönüşen sorunlarının çözümünde bütüncül 
politikaların, hukuksal ve kurumsal düzenlemelerin 
geliştirilmesi ve uygulanması gereği açıktır. 

TMMOB, çevre politikalarının doğru sanayi, tarım, enerji, 
ulaşım ve kentleşme politikalarıyla ele alınması zorunlu 
görmektedir. 

N. Hakan Genç
TMMOB Genel Sekreteri
5 Haziran 2010

DÜNYA, ÇEVRE GÜNÜNÜ 
BÜYÜK EKOLOJİK SORUNLARLA KARŞILIYOR
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“Denizli Hükümet Konağı ve Çevresi” projesi Denizli 
kentine yeni bir hükümet konağı ve kent meydanı 
kazandırma amacı ile gündeme gelmiştir. Bunun devamında, 
Kız Meslek Lisesi ve mevcut Hükümet Konağı ile ilgili 
ciddi farklı görüşler oluşmuş, ancak konunun bir yarışma 
ile sonuçlandırılmasında uzlaşılmıştır.

Ardından Mimarlar Odası Denizli Şubesi önderliğinde 
bir sempozyum gerçekleştirilmiş, sempozyum sonuçları 
kamuoyu ve yetkililer ile paylaşılmıştır. Daha sonra proje 
ile ilgili ulusal ölçekte bir yarışma düzenlenmesi kararı 
alınmıştır. Türkiye‘nin saygın bilim insanlarının jüri olarak 
görev yaptığı yarışmanın şartnamesinde sempozyum 
sonuçlarının dikkate alınması ile ilgili taraflar uzlaşma 
sağlamışlardır.

Bu konudaki uzlaşma 1 Haziran 2009 tarihinde bir protokol 
ile kayıt altına alınmıştır. Protokole Denizli Valisi Yavuz 
Erkmen, TMMOB Denizli İKK Sekreteri Fatih Yaşa, 
Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı İbrahim Şenel, 
Bayındırlık ve İskan Müdürü Kasım Kayıhan, İl Özel İdare 
İmar İşleri Müdürü Niyazi Dayanır imza koymuşlardır. 
Protokolde korunması gerekli binalardan birisi de “Kent 
belleğinin oluşumunda iz bırakan, anı değeri olan, 
Cumhuriyet eğitim mirasının göstergesi” olarak nitelenen 
“Kız Meslek Lisesi” olarak belirtilmiştir.  

Devam eden süreçte, sempozyum sonucu oluşan kararlar göz 
önüne alınarak yapılan ulusal düzeydeki yarışmada birinci 
seçilen Yavuz Selim Sepin‘e ait proje, planlama kararını; Kız 
Meslek Lisesi‘ni “koruyarak kullanma” şeklinde vermiştir. 
Katılımcıların ve ödül alan projelerin %90‘ı da zaten bu 
binayı korumuştur

Ancak 2010 yılı Haziran ayında, binanın sökülmeye 
başladığı, çatı kiremitlerinin alındığı, kapı, pencere ve 
kalorifer peteklerinin söküldüğü görülmüş, binanın tamamen 
ya da kısmen yıkılacağı hazırlıklarına şahit olunmuştur.

Bu gelişmeler üzerine TMMOB Denizli İl Koordinasyon 
Kurulu harekete geçmiş, 18 Haziran 2010 tarihinde saat 
18.00‘de okul önünde kitlesel bir basın açıklaması yaparak, 
okulun yıkılmamasını ve bunun gerekçelerini kamuoyu ile 
paylaşmıştır. Ancak bu basın açıklamasından birkaç saat 
sonra Kız Meslek Lisesi 18 Haziran 2010 gecesi yıkılmaya 
başlanmıştır. Yıkımın haber alınması üzerine çoğunluğu 
mühendis ve mimar meslektaşlarımızdan olmak üzere 
çok sayıda vatandaş gece olmasına rağmen yıkım yerine 
gitmiş, yetkililerle yapılan görüşmelerde, bu okulun yıkımı 
ile ilgili gerekli belgeler istenmiş ancak hiçbir belge ibraz 
edilememiştir.

Tartışmaların ardından, Denizli Emniyet Müdürü Atilla 
Çınar olay yerine gelmiş, Denizli Valisi Yavuz Erkmen ile 
görüşmelerinin sonunda; “Okulun sadece toplantı salonunun 
yıkılacağı, okula dokunulmayacağı” bilgisini iletmiştir. Israrlar 
üzerine gece gerçekleştirilen yıkım durdurulmuş, ancak ertesi 
gün tüm okul yerle bir edilmiştir. 

Denizli İl Koordinasyon Kurulumuz, sürecin başından 
itibaren kent için bu derece önemli projelerin yeterince 
tartışılmasını ve birlikte üretilmesini istemiştir. Kız Meslek 
Lisesi‘nin korunması da bu uzlaşı kararlarından biridir. İl 
Koordinasyon Kurulumuz ısrarla bu yapı ile ilgili protokole 
ve uzlaşmaya aykırı kararlar verilmemesini ve uygulamalar 
gerçekleşmemesini istemiştir. 

Ancak binlerce öğrencinin yetiştiği, yarım asırdan fazla bir 
süredir Denizli gençliğinin eğitimine hizmet eden bir kültür 
yuvası kentin kamu gücünü kullanan iki yetkilisinin emri ile 
kanunsuz olarak yerle bir edilmiştir. Bu yıkımın gerçekleşme 
tarihi, biçimi ve sonuçları ise birçok acı gerçeği karşımıza 
çıkartmaktadır.

Yapılan görüşmeler ve oluşturulan protokollere aykırı 
olarak hukuki dayanaktan yoksun bu yıkım her şeyden 
önce devletin güvenilirliğini zedelemiştir. Kenti yönetenler 
inandırıcılığını yitirmiştir. Denizli Valiliği bu kanun dışı 
tutumu korumuştur.

Yıkım için gerekli izinler alınmamış, yasal süreç işletilmemiş 
ve yapılan protokolde bulunmayan bir yol projesi Denizli 
Belediyesi tarafından bahane edilmiştir. Kısaca Denizli 
Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi kamu gücünü kanunsuz 
biçimde kullanmış, kamu malına zarar vermiştir. Denizli 
Valisi bu kanun dışı tutuma karşı üzerine düşen görevi yerine 
getirmemiştir. Öte yandan, yıkım proje müellifi Yavuz Selim 
Sepin‘in bilgisi ve onayı alınmadan gerçekleştirilmiştir.

Bugün gelinen noktada okul tamamen yıkılmış bulunmaktadır. 
Ancak yıkımın üzerinden yaklaşık 15 gün geçmesine rağmen, 
ne Denizli Valiliği‘nden ne de Denizli Belediyesi‘nden bir 
açıklama yapılmamıştır.

Bu durum sözün bittiği yerdir. 

TMMOB, bu aşamadan sonra kamu yararını önde 
tutma tavrının bir parçası olarak konunun tüm hukuki 
boyutlarını araştıracak, ilgililere karşı yasal yollardan hak 
arama çalışmalarını sürdürecek ve ilgililer hakkında suç 
duyurusunda bulunacaktır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
30 Haziran 2010

DENİZLİ 

SAHİPSİZ DEĞİLDİR
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Sayın ..............

TMMOB .......... İl/İlçe Koordinasyon Kurulu 

Sekreteri

İl/İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliğimize göre, 
Koordinasyon Kurulumuz bu dönemde de bağlı Oda 
birimlerinin çalışmalarını koordine etmek, daha etkin ve 
verimli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli olan güç 
birliği, dayanışma ve ortak davranışı sağlamak amacıyla 
çalışmalarını sürdürecektir. Buna inanıyoruz.

Bu dönemde de Koordinasyon Kurulumuzca, yönetmeliğimizde 
de belirtildiği üzere:

Yönetmeliğin amaç maddesindeki hedefler ve ilgili birimlerin 
önerileri doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır. TMMOB 
İşyeri Temsilcilikleri oluşturulacak, işyeri temsilciliklerinin 
çalışmalarına yardımcı olunacak, bu çalışmalar koordine 
edilecektir. TMMOB ilkeleri doğrultusunda bölgenizdeki 
diğer ilgili kuruluşlarla geliştirici bir ilişki içinde bulunulacak 
ve ortak çalışmalar yapılacak; yerel konularda ülke ve kamu 
yararı savunulacak, çözüm önerileri geliştirilecektir. Kongre, 
kurultay, sempozyum, konferans, panel vb. etkinlikler 
düzenlenecek; yerel eğilimler, birikim ve deneyimler TMMOB 
Genel Sekreterliğine iletilecektir. Kamu yararı, üye ve halk 

çıkarlarını koruma doğrultusunda, odalarca sürdürülen 
mesleksel denetimin, teknik elemanların bütünlüğünü 
geliştirici bir uyum içinde uygulanması sağlanacaktır. 
Olanaklar dâhilinde çalışmalar kamuoyuna iletilecek, bu 
amaçla toplantılar düzenlenecek, yayın çıkartılacak ve diğer 
basın-yayın araçlarından yararlanılacaktır. Sosyal içerikli 
çalışmalar yapılacak, bu alanda sportif, sanatsal, kültürel 
yarışmalar, sergiler vb. çalışmalar gerçekleştirilecektir. 
Gereksinim duyulduğunda TMMOB‘de oluşturulacak 
olan Çalışma Gruplarına görüş ve öneriler iletilecek 
ve yerel çalışmalar yapmak için Alt Çalışma Grupları 
oluşturulacaktır. 

Özetle, aslında yürüteceğiniz çalışmalar TMMOB‘nin 
halkımıza dönük yüzü olacaktır. Bunları biliyoruz.

“Bu ülkenin, bu ülke insanının TMMOB‘ye ihtiyacı 
var” sözünün gereklerinin yerine getirileceğine olan 
inancımızla: 

Yeni çalışma dönemimizde şahsınızda bütün Kurul Üyelerimize, 
TMMOB Yönetim Kurulu adına başarılar diliyor, Yönetim 
Kurulumuzun sevgi ve dostluklarını iletiyorum.

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

YENİ DÖNEM İKK SEKRETERLERİNE MEKTUP GÖNDERİLDİ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu’nun 30 Nisan 2010 tarihli toplantısında atamaları yapılan 
İl/İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterlerine birer mektup göndererek, İKK’ların yürüttüğü çalışmaların TMMOB’nin halka dönük 
yüzü olduğunu hatırlattı ve başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son dönemde artan 
şiddet olaylarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere 
aralarında TMMOB’nin de bulunduğu çeşitli emek-

meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle 
25 Haziran 2010 tarihinde İstanbul’da Tarabya 
Köşkü’nde bir araya geldi.

  TMMOB, DİSK, KESK, TÜRK-İŞ, KAMU-SEN, 
MEMUR-SEN, HAK-İŞ, TİSK, TOBB, TÜSİAD, 
TÜGİK, MÜSİAD, TUSKON, TİM, TESK, 
TZOB, TBB‘nin katıldığı toplantıda, ilk olarak 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir bilgilendirme 
yaptı, daha sonra örgüt temsilcileri kendi görüşlerini 
sundu. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
da, TMMOB‘nin görüşlerini aktararak, bugüne kadar 

konuya ilişkin yapılmış açıklamaları bir dosya olarak 
sundu.

EMEK-MESLEK ÖRGÜTLERİ, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 
CUMHURBAŞKANI GÜL İLE BİR ARAYA GELDİ
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“Neo Liberalizm İstanbul ve Planlama”, “Kent Jeolojisi ve 
Ekolojisi”, “Afetler”, “İstanbul Peyzajı”, “Kent ve Kültür”, 
“Kent ve Sağlık”, “Doğal Varlıklar”, “Su”, “Çevre”, “Konut”, 
“Enerji ve Altyapı”, “Sosyo Ekonomik Durum ve İşsizlik” 
ile “Kentli Hakları” başlıklarında toplam 16 oturumun  
gerçekleştirildiği  sempozyum kapsamında; “1/100.000 
Çevre Düzeni Planı ve Çevreye Etkileri Paneli” ile bir de 
forum düzenlendi.

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

“TMMOB, kentlerimizin arzulandığı biçimde yaşatılması 
için gücünün ve potansiyelinin farkında olarak farklı 
seçenekler sunma görevini bir sorumluluk olarak görüyor. 
İşte bu nedenle kent sempozyumlarına da ayrı bir önem 
veriyoruz. Bu etkinliklerimizde kentlerin mevcut durum 
tespitleri yapılırken aynı zamanda bu tespitten yola çıkarak  
“Nasıl Bir Kent İstiyorum” sorusuna da kentte yaşayanlarla 
birlikte yanıt arıyoruz. 

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

Biz biliyoruz: Sanayi, enerji, turizm, tarım, ulaşım, sağlık, 
çevre, eğitim, kent, kültür ve sanat politikaları bir arada 
gerçekleştirilmedikçe ve her birine eşdeğer önem verilmedikçe 
arzu ettiğimiz kent yaşamı gerçekleşmeyecektir. 

TMMOB, uzunca bir süredir değişik kentlerimizde 
düzenlendiği “kent sempozyumları” ile meslektaşlarının 
ve uzmanların tespit ve önerilerini kapsamlı biçimde 
kamuoyuyla paylaşmanın ortamlarını yaratmıştır. Bu 
sempozyumlar göstermiştir ki; ülkemiz kentleri çağdaş 
toplumlara yakışır biçimde yönetilmemektedir. 

Kentlerde; sağlık, çevre, altyapı, ulaşım, barınma, 
ısınma, eğitim, kültür ve benzeri birçok konuda sorunlar 
yaşanmaktadır. Diğer yandan kentlerimiz; deprem, sel, 

heyelan ve yangın gibi afetlere hazırlıklı değildir. 

Ülkemizde yerel yönetimler alanında, özellikle 12 Eylül 
1980 askeri darbesi ve takip eden yıllarda yapılan yasal 
düzenlemelerle yerel idarelerce yürütülen hizmetlerde 
kamu yararı önceliği sürekli ihmal edilmiştir. Yıllar içinde, 
kentlerin imar, planlama, altyapı, ulaşım, çöp, su gibi 
konulardaki sorunları çeşitlenmiş ve derinleşmiştir. 

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

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

TMMOB, “Bir kente sahip çıkacak o kentte yaşayan 
bireylerdir” diyor. Kente dair her türlü kararda kentlilerin 
katılımının sağlanmasını istemek ve kentli haklarını 
savunmak vazgeçilemez bir görevimizdir. TMMOB 
görevinin gereklerini yerine getirmeye kararlıdır. 

TMMOB “Kentin sakini değil sahibi olalım, bunun için 
mücadele edelim” diyor. 

TMMOB 

İSTANBUL KENT SEMPOZYUMU

DÜZENLENDİ

TMMOB 2. İstanbul Kent Sempozyumu 20-23 Mayıs 
2010 tarihlerinde İTÜ Taşkışla’da düzenlendi.
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Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun kamu 
kurumu niteliğindeki meslek örgütlerine yönelik raporu 
üzerinden Örgütümüze yönelik saldırılar sürüyor. Devlet 
Denetleme Kurulu’na asılsız ve mesnetsiz iddialarla 
başvuran bir kişi veya kişilerin dilekçesi üzerinden şimdi de 
Bayındırlık Bakanlığı TMMOB için inceleme başlattı.
Bir kişi veya kişilerin Devlet Denetleme Kurulu Raporu 
üzerinden Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği‘ne hitaben 
yazdığı dilekçe, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 
tarafından ciddiye alınarak, DDK‘nın 12.01.2010 tarihli 
ve 54/23 sayılı yazısı eşliğinde Başbakanlığa iletilmiştir. 

CUMHURBAŞKANLIĞI DDK RAPORU ÜZERİNDEN TMMOB’YE YÖNELİK 
SALDIRILAR SÜRÜYOR

Başbakanlık da 29.01.2010 tarihinde aynı yazıyı, TMMOB 
hakkındaki iddiaların incelenmesi amacıyla Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı‘na göndermiştir. Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı bu kapsamda 6 Mayıs 2010 tarihli yazısıyla 
TMMOB‘den yeni belgeler istemiştir.  

Söz konusu dilekçenin Başbakanlığa iletildiği 12.01.2010 
tarihine bakıldığında ise DDK raporunun tamamının 
henüz web sitelerinde yayımlanmadığı ve konunun 
muhatabı olan TMMOB‘nin dahi raporun tamamına 
ulaşamadığı görülmektedir.

Sevgili Arkadaşlar,
8 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleşen TMMOB 40. Dönem 
4. Danışma Kurulu toplantısında da görüştüğümüz üzere; 
Siyasi İktidarın, Birliğimiz ve diğer meslek örgütleri üzerinde 
bir süredir “inceleme ve araştırma” adı altında yürüttüğü, 
ancak amaçlarının ve nedenlerinin hepimizce çok iyi bilindiği 
baskıcı politikalarının sonu gelmemektedir. 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği makamına gönderilen 
Birliğimiz hakkında “asılsız ve mesnetsiz” iddialarla dolu 
bir dilekçe, Genel Sekreterlikçe Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Denetleme Kurulu‘na iletilmiştir. Kurul tarafından “ciddiye” 
alınan dilekçe, 12.01.2010 tarihinde gereği için Başbakanlığa 
gönderilmiştir. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı dilekçeyi 
29.01.2010 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘na 
iletmiş, Bakanlık da, gereği için 03.02.2010 tarihinde konu 
ile ilgili olarak Bakanlık Teftiş Kurulu‘nu görevlendirmiştir. 
Konu Birliğimize “belge ve bilgi istemli” 06.05.2010 tarihli 
yazı ile aktarılarak “inceleme” başlatılmıştır. 
Asılsız ve mesnetsiz iddiaları içeren şikâyet dilekçesinin 
Cumhurbaşkanlığı Makamı ve Başbakanlıkça, Birliğimizi 
denetim için gerekçe oluşturması ve şikâyet dilekçesinin 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından 
hazırlanan rapora atıf yapılarak gerekçelendirilmesi oldukça 
anlamlıdır. 
Bir husus çok önemlidir: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 
Kurulu tarafından hazırlanan rapor, yazıyla istememize 
rağmen “gizli” olduğu gerekçesiyle konunun muhatabı olan, 
raporun “konusu” olan Birliğimize verilmezken, nasıl olduysa 
“birilerinin” eline geçmiş, birileri söz konusu raporu bizden 
önce inceleyebilmiş, “eksiklerini” tespit ederek, “asılsız ve 

mesnetsiz” iddialarla Cumhurbaşkanlığına başvurabilmiştir. 
Kamuoyu, devletin yönetiminde ve kurumların çalışmasında 
“gizli” olduğu ileri sürülen bilgi ve belgeler hakkında -bu 
ülkede genel uygulama haline geldiği üzere- kimi çevrelere 
yapılan servis sonucu bilgi edinebilmektedir. Demokratik 
hukuk devletinde bu yaşananların yeri olmayacağı açıktır.
Sevgili Arkadaşlar,
Hepimiz biliyoruz: Siyasi iktidarın, kendi yanlış icraatlarının 
önünde engel olarak gördüğü kamu kurumu niteliğindeki 
meslek örgütlerini yeniden şekillendirmeye yönelik niyeti 
aşikârdır.
Bugüne kadar hiçbir Cumhurbaşkanı, meslek örgütlerinin 
“etkin ve verimli şekilde hizmet yürütmelerinin ve 
geliştirilmesinin sağlanması” gerekçesiyle  “araştırma-
inceleme” adı altında Devlet olanakları ile rapor hazırlattırarak, 
iktidardaki siyasal partiye “muhaliflik” yapamayacak şekilde 
tasarlanmasını önermemiştir. 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu‘nun raporunda, 
meslek örgütlerinin bazılarının siyasetle uğraşarak hükümete 
muhalif güç olduğu, kimi meslek örgütlerinin de mali olarak 
çok büyüdükleri (bu bizim örgütümüz değil) tespitleri 
yapılarak; bu iki gücün yasal değişiklik ve denetim 
yoluyla nasıl bertaraf edilebileceğinin yol ve yöntemleri 
gösterilmiştir. Bu nedenle bugün yaşananlar tesadüf değildir. 
Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından altlık oluşturulmuş ve 
güncel deyimle “düğmeye basılmıştır”. Bakanlıklarda yapılan 
yasa tartışmaları, Bakanların meslek örgütlerini kastederek 
“İki ya da bilemediniz üç maddelik bir yasa ile bitiririz işi” 
demeleri ve meslek örgütlerine yönelik başlatılan denetimler, 
demokrasinin olağan bir süreci olarak asla algılanamaz.

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN BİRLİĞİMİZ HAKKINDA 
BAŞLATILAN İNCELEME ÜZERİNE TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca bir dilekçe üzerine Birliğimiz hakkında 
başlatılan inceleme hakkında 11 Mayıs 2010 tarihinde TMMOB Örgütlülüğüne yönelik bir mesaj yayımladı.
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“Araştırma ve İnceleme Raporu”, meslek kuruluşlarının 
muhalefetini susturmanın ince önermeleri ile bezenmiştir. 
Bu önermeler, ne DDK üyelerinin ne de Cumhurbaşkanı‘nın 
görevidir. Çünkü bu makam, Anayasa kuralı gereği ne aktif 
güncel siyaset yapabilir ne de üniversite kürsüsündeymiş gibi 
doktriner tartışma yapabilir. Bu rapor ile Cumhurbaşkanlığı 
makamı, siyasal iktidarın bir komisyonu gibi veri hazırlamış 
ve önermelerde bulunmuştur. İktidarın yardımcı organı gibi 
çalışmış ve siyasette taraf olmuştur. 
Meslek örgütlerine siyaset yasağı darbeci rejimin hazırladığı 
82 Anayasası ile yürürlüğe girmiş ve bu yasak daha sonra 
1995 yılında kaldırılmıştır. Her fırsatta 82 Anayasası‘na 
karşı olduklarını söyleyip bu Anayasanın demokratik bir 
yönde dönüşümünü, hatta yeniden yazımını savunanların, 
82 Anayasası‘nı aşan bir tarzda, anti-demokratik bir tutumla 
yetki kullanmaya yönelmeleri, demokrasiden ne anladıklarını 
yeteri bir açıklıkla ortaya koymaktadır.
Kamuoyu denetimi olmayan, baskı altına alınmış bir toplumda 
demokrasinin yeşermeyeceği ve gelişmeyeceği tarihin bir 
gerçeğidir. Siyasal iktidarı kamuoyu denetiminden korumak 
tehlikeli bir yoldur. Bu yolun gideceği yerin demokratik rejim 
olmadığı ise herkesin malumudur.

Sevgili Arkadaşlar,

TMMOB açık, şeffaf ve demokratik bir meslek örgütüdür. Bu 
örgüt 50 yılı aşkın tarihi ve 70‘lerde belirlenen yol haritasının 
doğrultusunda ve kendi iç dinamikleri ile oluşturduğu ilkeler 
ışığında çalışmalarını yürütür.

Tamamı tarafımıza iletilmeyen, iletildiği kadarı ile “asılsız 
ve mesnetsiz” iddialarla dolu sözlerin yanıtını da şüphesiz 
vereceğiz.

Bugüne kadar, emekten ve demokrasiden yana doğru 
bildiklerini söylemekten hiçbir koşulda vazgeçmeyen Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ni ve bağlı odalarını bu 
tür baskı politikaları, bu tür “asılsız ve mesnetsiz” iddialara 
dayanan soruşturmalar asla yıldıramaz. 

Sevgili Arkadaşlar, 

Şimdi hepimize daha fazla görev düşüyor. Şimdi hepimizin 
örgütlülüğümüze daha fazla sahip çıkma zamanıdır. Bunun 
gereklerini yerine getireceğinize olan inancımız tamdır.

Mehmet Soğancı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın TMMOB hakkında başlattığı inceleme kapsamında belge istemesi üzerine TMMOB’nin yanıtı 
7 Haziran 2010 tarihinde gönderildi.

BAYINDIRLIK VE  İSKAN BAKANLIĞI YAZISINA 
İLİŞKİN TMMOB’NİN  GÖRÜŞÜ  VE  YANITI
İlgi yazınızda, Cumhurbaşkanlığı makamına Birliğimize yönelik 
şikayette bulunulduğu, bu şikayetin Cumhurbaşkanlığınca 
Başbakanlığa 12.01.2010 tarih ve 54/23 sayılı yazı ile 
gönderildiği, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı‘nın 
29.01.2010 tarih ve 667.02./0158 sayılı yazısı ile 6235 sayılı 
Yasa‘nın Ek-3 üncü maddesi gereği Bakanlığınızdan konuyu 
inceleme talebinde bulunulduğu belirtilmiş ve sonuçta, 
yazışmalara konu olan soruların Birliğimizce yanıtlanması 
istenmiştir.

Öncelikle, Birliğimize yöneltilen sorular, Ziraat Mühendisleri 
Odası‘nın 40. Dönem Denetleme Kurulu‘nda görev alan iki 
üyenin 12.07.2006 tarihinde düzenlemiş olduğu bir raporu 
referans almaktadır. Bu Rapor, hazırlayanlarca Devletin 
ilgili-ilgisiz tüm birimlerine şikayet konusu edilmiş ve bu 
şikayet dilekçelerinden biri de 2006 yılında Devlet Denetleme 
Kurulu‘na ve ayrıca da Başbakanlığa sunulmuştur. Ancak, 
o tarihte inceleme konusu yapılmayan şikayet dilekçesi, 
idarenin sürekliliği ilkesi bir yana bırakılarak aradan 4 yıl 
geçtikten sonra raporu hazırlayanların niyet ve arzuları 
doğrultusunda devletin tüm olanakları seferber edilmiştir. 

Nitekim, tarafınızdan Birliğimize gönderilen “belge ve 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI’NA GÖNDERİLEN YANIT

bilgi” istemli yazı, 5 sayfadan ibaret olup, bunun 4 sayfası 
sözünü ettiğimiz şikayet dilekçesinden birebir alıntıdır. 
Birliğimize ve Ziraat Mühendisleri Odası‘na (ZMO) karşı, 
yalnızca ve yalnızca ideolojik bir yaklaşımın ürünü olan 
hasmane duygularla dolu bu şikayet dilekçesine yürütmenin 
önemli makamlarınca bu denli ilgi gösterilmesi ve adeta 
sahiplenilmesi düşündürücü olsa gerektir. Yasal denetim için 
araç kabul edilerek işleme konulduğu izlenimi doğuran şikayet 
dilekçesinin kendisi değil işleme koyan makamların izlediği 
yol/yöntem ve yetkileri yanıtımızın konusu olacaktır. 

İlgi yazıda, Birliğimize yöneltilen sorular ve istenen bilgi ve 
belgeler;

“A) Söz konusu dilekçelerde ileri sürülen iddialardan 
TMMOB‘u ilgilendiren hususları açıklayıcı bilgi ve 
belgelerin,

B) TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 40. Dönem Yönetim 
Kurulu çalışmalarına ait 1.Denetim 39.Dönem Denetim 
Raporu (01.01.2006-31.05.2006 tarihlerini kapsayan) ile 
ilgili olarak;

1- Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığınca Ziraat 
Mühendisleri Odası 40. Dönem 1. Denetim Raporunun 
(01.01.2006-31.05.2006) hangi tarihte TMMOB‘ne 
gönderildiği ve kayıtlarına girdiği,
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2- Yurt dışı toplantı ve kongrelere katılmak için 6235 sayılı 
Kanunun Ek Md-l‘e göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığından 
izin alınıp alınmadığı,

3- TMMOB 39. Dönem II. Denetleme Kurulu Raporunun 
8. maddesine yer alan ZMO‘nun 12.07.2006 tarihli Denetim 
Raporunda tespit edilen konuların denetlenmesi önerisi 
üzerine TMMOB Yönetim Kurulunca ne gibi işlem yapıldığı, 
VT. SMMM LTD.ŞTİ. Mali Müşavir Vehbi TURHAN‘dan 
alınan rapor dışında TMMOB tarafından denetçilerine 
inceleme yaptırılıp yaptırılmadığı, anılan rapor kendilerine 
intikal ettirildi ise TMMOB Denetleme Kurulu‘nun görüş ve 
önerilerini TMMOB Yönetim Kurulu‘na bildirip bildirmediği 
ve Yönetim Kurulunca ne gibi işlem yapıldığı,(6235 sayılı 
Kanuna dayalı TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği 
Md. 3.1.4.,3.1.5.,3.2.4.,7.,7.1.,7.2.)

4- Harcamaların Mali İşler Yönetmeliği ve Genel Kurul 
Kararlarına aykırı olduğu ve bağışların makbuzsuz 
toplandığı,(Yönetmelik Md.8/ Gelir - Gider Bütçesi ve 
kalemleri Md.34 )

5-Orman Mühendisleri Odasının Yönetim Kurulunda 
temsilcisinin olmadığı, (6235/5.mad.)

hususlarını açıklayıcı bilgi ve belgelerin” biçiminde ifade 
edilerek açıklama istenmektedir.

Biz bu hususları, hukukun temel ilkeleri, demokratik esaslar, 
Anayasa, 6235 sayılı yasa ve yargı kararları ışığında irdelemeye 
çalışacağız. 

Bildiğiniz üzere, TMMOB 1954 yılında 6235 sayılı Yasa 
ile kurulmuştur. Kurulduğu tarihte Anayasal bir kuruluş 
olmamakla birlikte, kuruluş Yasasında kamu kurumu 
niteliğinde meslek örgütü olarak tanımlanmıştır. Yasa‘nın 1. 
maddesinde TMMOB, “Türkiye sınırları içinde meslek ve 
sanatlarını icraya kanunen yetkili olup da mesleki faaliyette 
bulunan yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve 
mimarları teşkilatı içinde toplayan tüzel kişiliğe sahip Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kurulmuştur.

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Birliğin ve 
Odaların merkezi Ankara‘dadır.” biçiminde tanımlanmıştır.

Anayasal kurum haline gelmesi 1961 Anayasası ile 
olmuştur. 1961 Anayasası‘nın 122. maddesi, “Kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, kanunla meydana getirilir 
ve organları kendileri tarafından ve kendi üyeleri arasından 
seçilir.

İdare, seçilmiş organları, bir yargı mercii kararına 
dayanmaksızın, geçici veya sürekli olarak görevinden 
uzaklaştıramaz.

Meslek kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri 
demokratik esaslara aykırı olamaz.” biçiminde düzenlenmiştir. 
Bu düzenleme, bir vesayet denetimini değil, demokratik 
esasları temel alan bir yaklaşıma sahiptir. 

1982 Anayasası‘nın 135. maddesi, “Kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe 
mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî 
faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere 
uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının 
birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni 
hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak 
maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri 
tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi 
altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde 
aslî ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına 
girme mecburiyeti aranmaz.

Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette 
bulunamazlar.

Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının 
seçimlerinde siyasî partiler aday gösteremezler.

Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idarî ve malî 
denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir.

Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının 
sorumlu organlarının görevine, kanunun belirlediği merciin 
veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla 
son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.

Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini 
veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın 
gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir 
merci, meslek kuruluşlarını veya üst kuruluşlarını faaliyetten 
men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat 
içerisinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını 
kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar 
kendiliğinden yürürlükten kalkar.” denilmek suretiyle kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ayrıntılı bir 
biçimde ve vesayet denetimini öngören biçimde düzenlendiği 
görülmektedir. 

1982 Anayasası‘nın 135. maddesi, 1995 yılında yapılan 
değişikliğe kadar daha yasakçı ve ayrıntılı bir düzenlemeye 
sahipti.  Siyaset yasağı ile birlikte değerlendirildiğinde, 12 
Eylül Anayasası ile demokratik düzenin gereklerinden olan 
baskı gruplarının susturulmasının amaçlandığı açıktır. Mali 
ve idari denetim adı altında vesayet denetimi de tam bunun 
için getirilmiştir.  1995 yılında yapılan değişiklik ile siyaset 
yasağı kaldırılmış ve Avrupa Birliği‘ne bu değişiklik  olumlu 
bir örnek olarak  sunulmuştur. 

1982 Anayasası‘nın 135. maddesine paralel çıkarılan 66 sayılı 
KHK ile 6235 sayılı TMMOB Kanununa eklenen Ek-1 ve 
Ek-3.  maddeler bugüne kadar -çıkarıldığı dönem dahil- hiç 
uygulanmamıştır. 30 yıl boyunca hiç uygulanmamış ve bu 
nedenle hükümden düşmüş olan maddelerin bugün şikayetin 
incelenmesine dayanak yapılması hem hukuken hem de 
demokrasi açısından sorunludur.
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1980 darbesinin yapıldığı dönem ile bugünü kıyasladığımızda 
TMMOB Yasası‘nın Ek-1. maddesinin uygulanma olanağını 
hem hukuken hem de teknik yönden irdelemek gerekir.  
Bugün Dünya küçülmüş ve Dünya ile iletişim için bir internet 
ağı yeterlidir. Dünyayı tanımak için Evliya Çelebi olmaya gerek 
kalmamıştır. İletişim alanında yaşanan olağanüstü gelişmeler 
sonucu, TMMOB Yasası‘nın Ek-1 maddesi ile amaçlanan 
“denetim altına alma” istemi gerekçesinin gerçekleşme olanağı 
kalmamıştır. Yönetenlerin meslek kuruluşlarının iki kutuplu 
Dünyadaki hangi ülke ve hangi örgütlerle ilişki kurulduğunu 
denetleme ve kontrol etme amacı bugün için ilkel sayılan 
Ek-1 Maddeye göre olamayacağı açıktır. Denetleme gereği 
duyanlar açısından dahi, ilkel bir denetleme yöntemi olan 
Ek-1 maddeyi 30 yıl sonra uygulama girişimi hem teknik hem 
de yaklaşım olarak düşündürücüdür. 

TMMOB Yasası‘nın Ek-1. maddesi, yayımlandığı tarihten 
bu yana Anayasa‘nın 135. maddesine aykırıdır. “Ek Madde 1 
- (KHK/66 - 19.4.1983) Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliğini veya Odaları temsil etmek üzere uluslar arası 
toplantı ve kongrelere katılmak, Bayındırlık Bakanlığından 
izin alınmasına bağlıdır. Bu izin verilmeden önce İçişleri ve 
Dışişleri Bakanlıkları ile toplantı ve kongrenin konusuna 
göre diğer ilgili Bakanlıkların görüşleri de alınabilir” diyerek 
vesayet denetimini aşan bir biçimde hiyerarşik denetim 
öngörmüştür. Bu düzenleme, hizmet yönünden yerinden 
yönetim kuruluşu olan meslek örgütünün işlem tesis etmesini 
daha baştan engellemektedir. Doç.Dr. Onur Karahanoğlu, 
mehaz hukukta vesayetin amacını, “Anayasa gereği devlet, 
ülkesel yönetimlerin işlemleri üzerinde yasallık temelli bir 
idari denetim yapmaktır. Amaç, devletin tekçi yapısını, ulusal 
çıkarları ve ülke üzerinde hukuk yeknesaklığını korumaktır” 
biçiminde ifade etmektedir. Merkezi idare, kararlar üzerinde bir 
yerindelik denetimi değil, yasaya uygunluk denetimi yapmakta 
ve yasaya aykırı gördüğü kararları iptal istemiyle idare 
mahkemesine göndermektedir. Bizim Anayasa Mahkemesi 
kararları da Fransa uygulamasına paraleldir. Anayasa 
Mahkemesi‘nin 01.03 1985 gün ve 1985/6 sayılı kararları ile, 
26.09.1991 gün ve 1990/38 Esas, 1991/32 sayılı kararlarında 
“Merkezi idare, yerinden yönetim kuruluşları üzerinde, 
hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde 
yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum 
yararının korunması ve ihtiyaçların gereği gibi karşılanması 
amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari 
vesayet yetkisine sahiptir”. Yine Anayasa Mahkemesi, idari 
vesayeti, “Merkezi yönetime yerinden yönetim organları ve 
onların çalışmaları üzerinde, kamu yararını korumak amacıyla 
üst otoritelere yasayla verilen yetkilerin bütünüdür. Bu yetki 
yerinden yönetimlerin yetkisini ortadan kaldıracak, etkisiz 
kılabilecek biçimde kullanılamaz” diyerek denetim sınırını 
çizmiştir. Mahkeme, “Anayasa‘nın 2. maddesinde belirtilen 
Cumhuriyetin “hukuk devleti” niteliğinde en önemli işlev 
“yargı” denetimi nedeniyle yargı organlarına düşmektedir.  
Hukuk devletinde yargı denetiminin sağlanabilmesi için 

yasalarda yönetimin görev ve yetkilerinin sınırının açıkça 
gösterilmesi gerektiğinden duraksamaya yer yoktur. Hukuk 
devleti ilkesi, bu özelliği nedeniyle belirsizliğe ve sınırsızlığa 
yol açacak düzenlemeleri uygun karşılamaz.” tespiti karşısında,  
vesayet makamı hukuka aykırı bir karar ya da işlem olduğu 
kanısında ise, izlenecek yöntem yargısal denetim yoluna 
başvurmaktır. Aksi halin, demokratik hukuk devleti ilkesiyle 
bağdaşmayacağı açıktır. 

Ek-1. madde, Anayasaya aykırıdır çünkü; işlemin kurucu 
unsuru olması gereken meslek örgütünün iradesi değil, 
bakanlığın iradesi işlemin kurucu unsuru olarak kabul 
edilmiştir. Bu nedenle, madde bu haliyle hiyerarşik 
denetimi öngörmektedir. Prof.Dr. İsmet GİRİTLİ, işlemin 
kurucu unsurunu, “Vesayet yetkisi, yerinden yönetim 
idaresinin kararının tamamlayıcı bir unsuru değildir. Zira, 
karar özerkliği ve tüzelkişiliğe haiz olan yerinden yönetim 
idaresinin iradesinden doğmuş bir hukuki işlemdir. Yani asıl 
işlemin unsuru olan irade, yerinden yönetimin iradesidir. Şu 
halde, idari vesayetin kullanılması olan onay iradesi işleme 
dahil “yapıcı” bir irade olmayıp, asıl işlemin dışında kalır.” 
biçiminde ifade etmektedir. Ek-1. madde ise, tüzelkişiliğe 
sahip TMMOB‘nin iradesini değil Bakanlığın iradesini esas 
almakta ve “diğer bakanlıkları” da işlemin tamamlayıcı unsuru 
olarak görmektedir. Burada TMMOB‘un iradesi yoktur ve bu 
nedenle de bu madde uygulanmamıştır/uygulanamamıştır. 
Yalnızca TMMOB‘de değil, benzer düzenlemeler diğer kamu 
kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de uygulanmamıştır. 
Yakın zamanda    revize edilen kimi meslek örgütlerinin 
kuruluş kanunlarında KHK ile eklenen buna benzer maddeler 
ayıklanmıştır. Örneğin TOBB, Barolar Birliğinde ise bilgi 
vermeye ingirgenmiş ve bu haliyle de uygulama olanağı 
bulamamıştır.

Ek-1 maddede belirtilen “ilgili bakanlıklar”ın konumu da 
açıklıktan yoksundur. Adeta tüm Bakanlıkların görüşünün 
istenebileceği bu madde, hizmet bakımından yerinden 
yönetim kuruluşunun tanımı, işlevi ve amacını sakatlayan 
bir yaklaşımın varlığının kabulü anlamına gelmektedir. 
Burada işlemin gerçekleşmemesi için ne kadar engel varsa 
konulabileceğini ve bu engelleri de hükümet temsilcilerinin 
takdir edeceği kabul edilmiştir. Demokratik yaşamın ve 
örgütsel varlığın gerekçesine aykırı olan bu madde, bugüne 
kadar uygulanmadan varlığını sürdürmüştür. Hükümden 
düşmüş olan bu maddenin hiçbir dönemde uygulama olanağı 
bulmamış olması hem vesayet denetiminin kendisine hem 
de demokratik esaslara aykırı olmasından kaynaklanmıştır. 
Hukuka aykırı olan bu maddenin bugün uygulanması için 
soru sorulması dahi kabul edilemez.

Ziraat Mühendisleri Odası özelinde istenen bilgi ve belgelere 
gelince;

Öncelikle, Ziraat Mühendisleri Odası‘nın Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı‘nın vesayet denetimine bağlı bir oda 
olmadığını belirtmek gerekir. ZMO‘ya yönelik sorulan 
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BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI
Bakanlık Müfettişliği‘ne
ANKARA 
İlgi: 14.06.2010 tarih ve KD.20/2010-52 sayılı bilgi ve belge 
istemli yazınız.
İlgi yazınızda, “Hizmete Özel” adlı kitapta yer alan kimi 
raporların tasdikli suretlerinin Müfettişliğinize gönderilmesi 
ve şikayetçinin şikayete konu edindiği Denetleme Kurulu 
Raporu hakkında Birliğimizin ne gibi işlemler yaptığı 
sorulmaktadır.

Ziraat Mühendisleri Odası‘nın Denetleme Kurulu Raporu 
henüz şikayete konu edilmemişken TMMOB Denetleme 
Kurulu, 15 Temmuz 2006 tarihinde Denetleme Kurulu 
Raporlarını göndermeyen Odalardan Denetleme Kurulu 
Raporlarının istenmesine karar vermiştir (Ek:1). Ziraat 
Mühendisleri Odası 29 Temmuz 2006 tarihli yazısında, 
muhalefet şerhli Denetleme Kurulu Raporunu göndereceğini 
belirtmiştir (Ek:2). Ziraat Mühendisleri Odası, şikayete 
konu 12 Temmuz 2006 tarihli Denetleme Kurulu Raporu ve 
Muhalefet Şerhli Raporu 16 Ağustos 2006 tarihinde Birliğe 
(Ek:3 ve 4) iletmiştir. 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TMMOB’DEN BELGE İSTEMİNİ YİNELEDİ

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne gönderilen bir dilekçe üzerine TMMOB hakkında inceleme başlatan ve bazı 
belgeler isteyen Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, TMMOB’nin cevap yazısı üzerine 14 Haziran 2010 tarihinde gönderdiği 

soruların ve soruşturmanın bu yolla olmaması gerektiği 
hukuk kuralı gereğidir. İdare bağlı yetkiye tabi olduğuna göre, 
Bakanlığın yetkisini aşan bir yöntemle soruşturma yapması 
hukuka aykırı bir durum olacaktır. TMMOB Yasası‘nın Ek-3 
maddesi, (KHK/66 - 19.4.1983) Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği üzerinde, Bayındırlık Bakanlığınca; ihtisas 
dallarına göre, Odalar üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca 
idari ve mali denetim yapılır. İlgili Bakanlıklar; Bakanlar 
Kurulu Kararnamesi ile tespit edilir.” düzenlemesi karşısında 
Bakanlığın bir yetkisinin olmadığı görülecektir.

Soruşturmaya yanıt vermek anlamında algılanmamak 
koşuluyla olaya ilişkin kısa bir bilgi sunmakta da yarar 
görmekteyiz. Şikayetçinin ismi verilmemekle birlikte 
şikayetçinin kimliği, Ziraat Mühendisleri Odası‘nın şikayete 
konu Raporu hazırlayan Denetleme Kurulu üyesi olduğunu 
düşünmekteyiz, aksi halde bu kadar bilgiye sahip  olması ve 
ZMO‘na odaklanması izah edilebilir bir durum değildir. 

Şikayete konu edilen iki Denetleme Kurulu Üyesi tarafından 
hazırlanan Rapor‘un öncelikle üyelerin üstlendikleri görevle 
ve etik ilkelerle bağdaşır bir yanı bulunmamaktadır. Çünkü, 
Raporu hazırlayanlar 11.03.2006 tarihli Rapor ile denetleme 
sonucunda olumsuz bir unsura rastlanılmadığını 28 madde 
olarak sunmuşlar (Ek-1) ve Oda çalışmalarının daha iyi bir 
yönde olduğunu açıkça ifade etmişlerdir. 12.07.2006 tarihli 
yani 4 ay sonra hazırladıkları Denetleme Kurulu Raporun da ise 
Odaya ilişkin yapılan her şeyin yanlış olduğunu söylemişlerdir. 
Şikayetçiler iki rapor arasındaki çelişkiyi izah edememişler, 
gerçeğe aykırı olarak hazırladıkları Raporu da Devletin tüm 
birimleri ve kamuoyu önünde siyasi malzeme yapmışlardır. 
Oda‘da üstlendikleri görevi kötüye kullandıkları ve Oda‘yı 
kamuoyu önünde küçük düşürdükleri için kendilerine Oda 
Onur Kurulunca disiplin cezası verilmiş ve bu ceza TMMOB 
Yüksek Onur Kurulunca da onaylanmıştır.

İki Denetleme Kurulu üyesince hazırlanan ve şikayetlere 
dayanak yapılan rapor ve bu rapor hakkında yapılan işlemler, 

şikayetler, soruşturmalar, suç duyuruları, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı‘nın Teftiş Raporu (Ek-2) Ziraat Mühendisleri 
Odası tarafından bir araya getirilerek “Hizmete Özel” kitabı 
olarak yayımlanmıştır (Ek-3). Oda‘nın kendi iç denetimi, 
TMMOB ve yargı denetiminden geçmiş bir sürecin öyküsü 
bu kitapta belgeleriyle birlikte yer almıştır. Görüleceği üzere, 
konuyla ilgili tüm süreç  Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 
Kurulundan ya da hiçbir makamdan saklanmadığı gibi şeffaf 
bir şekilde Oda üyeleri ve ilgili kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Soruşturmaya konu yapılan şikayet dilekçesindeki iddialar tüm 
iç ve dış denetim süreçlerini yaşamış ve hukuken kapanmıştır. 
İncelemeye konu yaptığınız, karalama amaçlı, dayanaksız 
iddiaların kurum ve kişilerin zaman ve enerjilerini nasıl boşa 
harcattıkları kitap incelendiğinde açıkça görülecektir.

Orman Mühendisleri Odası‘na ilişkin soruya gelince, Orman 
Mühendisleri Odası 2004 yılı seçimlerinde TMMOB Genel 
Kurulundan sonra Genel Kurulu‘nu yaptığından TMMOB 
Genel Kurulu‘na kendisi katılamamış; bu nedenle de 
TMMOB‘de temsil olanağı bulamamıştır. Sonraki Genel 
Kurullarda ise, TMMOB‘ne borcunu ödememiş ve TMMOB 
Yasası‘nın 4. maddesinin son fıkrası gereği Genel Kurula 
katılamamışlardır. TMMOB‘nin 27-30 Mayıs 2010 tarihinde 
yapılan 41. Genel Kuruluna Birlik borcunu kapattığı için 
Orman Mühendisleri Odası katılmış ve temsilcisi TMMOB 
Yönetim Kuruluna seçilmiştir.

Demokrasinin askıya alındığı dönemin ürünü olan ve o 
dönemde dahi uygulanmayan TMMOB Yasası‘nın Ek-1 ve 
Ek-3 maddelerine dayanarak yöneltmiş olduğunuz soruları 
ve istemleri kabul edilemez buluyor ve ayrıca yurtdışı 
kongrelere katılan isimleri sunmayı demokratik esaslara 
aykırı buluyoruz. 

Sonuç olarak; 1982 Anayasası‘nda 1995 yılında yapılan 
demokratikleşme yönündeki değişikliklerin ruhuna aykırı 
uygulamaları kabul etmeyeceğimizi bilgilerinize sunmak 
zorunlu olmuştur. 
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TMMOB‘ye iletilen Raporu TMMOB Denetleme Kurulu 
incelemiş ve 13 Ekim 2006 tarihli toplantısında, Ziraat 
Mühendisleri Odasından gelen Denetleme Kurulu Raporu 
hakkındaki iddiaların incelenmesi için TMMOB Yönetim 
Kurulu‘na öneride bulunulmasına karar vermiştir (Ek:5).

TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 11 Kasım 2006 tarihli 
toplantısında, ZMO Denetleme Kurulu Raporları hakkında 
Mali ve Hukuk Müşavirliğinden görüş alınmasına karar 
verilmiştir (Ek:6). Hukuk Müşaviri ve Mali Müşavir konu 
hakkında Raporlarını hazırlamışlar ve Yönetim Kurulu‘na 
sunmuşlardır (Ek: 7). Yönetim Kurulu anılan raporları 
Denetleme Kuruluna sunmuş ve Denetleme Kurulu da (Ek: 
8) Mali İşler Yönetmeliği‘ni uygulama esnasında yapılan 
eksikliklere dikkat çekilmesi yönünde görüş bildirmiş ve bu 
uyarı ZMO Oda Yönetim Kurulu‘na iletilmiştir (Ek:9). 

Yukarıdaki süreç incelendiğinde, şikayetçilerin şikayeti 
TMMOB‘a ulaşmadan, TMMOB, Odaların Denetleme 
Raporlarını rutin kendi iç işleyişi içinde incelediği 
görülecektir. Aksaklıklar kendi iç denetim mekanizmalarında 
tespit edilip çözülmektedir. Şikayetçilerin kendileri 
tarafından hazırlanan ve yine kendileri tarafından deyim 
yerindeyse “ulusal sorun” haline getirdikleri Raporun kişisel 
marazlarla dolu olduğu görülecektir.

Konu hakkında Ziraat Mühendisleri Odası da kendi iç 
denetimini yaşamıştır. Bugün itibariyle olay tarihinin 
üzerinden 5 yıl geçmiş ve Ziraat Mühendisleri Odası iki 
Genel Kurul yaşamıştır.  Ziraat Mühendisleri Odası 8-9 Mart 
2008 tarihinde 41. Dönem ve 13-14 Mart 2010 tarihleri 
arasında ise 42. Dönem Olağan Genel Kurulu‘nu yapmış ve 
Yönetim Kurulu her iki dönemde de oybirliği ile aklanmıştır 
(Ek:10). Bu aklanma kararlarının iptaline yönelik hiçbir üye 
yargıya da başvurmamıştır. 

Şikayete konu Denetleme Kurulu raporunu hazırlayan 
kişilerin açmış olduğu tazminat davası Ankara 19. Asliye 
Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Yine 
Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu hakkında 
da “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar” verilmiştir. (Ek:
daha önce sunulmuştur).

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘na yapılan şikayet hakkında 
ise Bakanlık Teftiş Kurulu, ZMO Başkanının 4 ay MİEM de 
ücretli eğitici olarak çalışmasının Devlet Memurları Yasası 
yönünden ücretsiz izinde olması nedeniyle ve başkaca bir 
yerden ücret almadığından bir ihlal olmadığını ve Bakanlık 
tarafından yapılacak bir işlem olmadığına karar vermiştir 
(Ek: Daha önce sunulmuştur). 

Görüleceği üzere, TMMOB ve Oda‘nın denetleme 
mekanizmaları çalıştırılmıştır. Ayrıca, gerek Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı‘na yapılan şikayet, gerekse Cumhuriyet Savcılığı 
ve tazminat istemli hukuk davalarında şikayetçilerin 
ileri sürdükleri bir vahim tabloyla  karşılaşılmamış olup, 
istemleri reddedilmiştir. Nihayetinde, gerek iç denetim 
gerekse yargısal denetim sonucu, Oda‘nın hesaplarında 
mali ve cezai suç unsuruna rastlanılmamıştır. Şekli 
eksiklikler de iç denetim sonucu düzeltilmiştir.  

Uluslararası toplantı ve kongrelere katılım konusunda 
sorulan soruya gelince, bugüne kadar uluslararası toplantı 
ve kongrelere katılım için Bakanlıktan izin alınmamıştır. 
Ayrı tüzelkişiliğe sahip olan Odalarımız da bu konuda 
Birliğe bilgi verme gereği duymamışlardır. Ayrıca, bugüne 
kadar Bakanlık da bu konuda bir soru yöneltmemiştir. 
Daha önce sunulan görüş yazımızda belirtildiği üzere, 
Ek-1 maddenin hukuka ve demokratik esaslara aykırı 
bir düzenleme olması nedeniyle bugüne kadar bu madde 
hayat bulmamıştır. Hükümden düşmüş olan bu maddenin 
gereğini 30 yıl sonra sormak, hayatın olağan akışı ile de 
ilintili olmasa gerek. Dernekler Yasasın da dahi buna 
benzer maddenin AB uyum sürecinde, örgütlenme 
ve ifade özgürlüğüne aykırı bulunarak kaldırılmasının 
gerekçesi 6235 sayılı Yasa‘da geçerli olmadığı anlamına 
gelir ki bunun hukuken izahı olanaklı değildir. Avrupa 
Birliği İlerleme Raporunda (2007), İfade ve Örgütlenme 
özgürlüğü alanında yapılan olumlu gelişmeler ifade 
edilirken “Ayrıca, Medeni Kanunun 92. maddesi 
değiştirilerek “uluslararası alanda işbirliği yapılmasında 
yarar görülmesi” ölçütü öne çıkarılmış, bu konudaki diğer 
kısıtlamalar kaldırılmıştır.” denilmektedir.  Bu gelişme 5253 
sayılı Dernekler Kanunu‘nun 5. maddesinde “uluslar arası 
faaliyet” başlığı altında “Dernekler, tüzüklerinde gösterilen 
amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya 
işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube 
açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir 
veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara 
katılabilirler.” biçiminde ifade edilmiştir.

Gerek Anayasa‘nın 135 ve 90. maddesinde yapılan 
değişiklikler, gerekse AB uyum sürecinde örgütlenme ve 
ifade özgürlüğü çerçevesinde Dernekler Yasası‘nın denetim 
ve uluslararası faaliyetler ile ilgi kısıtlamaların kaldırılmış 
olması karşısında, Ek-1. maddeye ilişkin soru sorulmasını 
kabul edilemez bulduğumuzu bir kez daha ifade etmek 
isteriz. 

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.
N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter 



birlik haberleri

Dava dilekçesinde iptal gerekçesi ve hukuksal dayanaklar 
şöyle sıralandı: 

İPTAL NEDENLERİ ve HUKUKSAL DAYANAKLAR

Görevde yükselmeye ilişkin kurallar 657 sayılı Yasa‘da belirtilen 
temel ilkeler ışığında, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair 
Genel Yönetmeliği”nde düzenlenmiştir. Görevde yükselme ve 
atamalarda subjektif nedenlerin rol oynamaması için çıkarılan 
bu Yönetmeliğin bazı maddelerinde yapılan değişiklikler, 12 
Mart 2010 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

1) Yönetmeliğin 5.maddesi görevde yükselmeye ilişkin 
esasları düzenlemiştir. İptalini talep ettiğimiz son fıkrası 
şöyledir: Ancak, kurumların kendi yönetmeliklerinde 
düzenlemeleri kaydıyla, sadece hizmet alanına ilişkin olarak 
iki yıllık yüksek öğrenim görünlerin müdür ve daha alt 
görevlere, orta öğrenim üzerine kurumlarınca açılan en az iki 
yıl süreli mesleki kursları bitirenlerin ise müdür yardımcısı ve 
daha alt görevlere atanabilmeleri için bu maddede öngörülen 
öğrenim şartı aranmaz.

Kanuna ve Yönetmeliğin amacına tamamen aykırı olan bu 
düzenleme ile Kurumlara diledikleri gibi düzenleme yapma 
yetkisi verilmektedir. Böylece Kanun ve Yönetmelikte 
getirilen kuralların önemi kalmamaktadır.  Yönetmeliğin 
Amaç maddesi, “Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer 
ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması 
esas alınarak, .... görevde yükselme ve unvan değişikliklerine 
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” biçiminde düzenlenmiş 
olup, görevde yükselmelerin ve atamaların liyakat ve kariyer 
ilkelerine göre olacağı belirlenmiştir. Buradaki amaç, idarenin 
objektif, nesnel ilkelere göre düzenleme yapması iken, dava 
konusu düzenleme ile kurumlara istedikleri gibi düzenleme 
yapma ve uygulama yetkisi verilmektedir. İdarenin takdir 
hakkını da aşan bu düzenlemenin iptali gerekeceği açıktır.

Bu düzenlemenin uygulanması durumunda, iki yıllık yüksek 
öğrenim görünler müdür, ortaöğrenim üzerine kurumlarınca 
açılan iki yıl süreli mesleki kursları bitirenler müdür 
yardımcısı olabilmektedirler ve müvekkil Birlik bünyesindeki 
ODA‘lara üye olan mimar ve mühendislerin amiri konumuna 
gelebilmektedirler.

Düzenleme, 657, 2547, 3458 ve 6235 sayılı TMMOB Yasa‘ya 

da aykırıdır. 2547 sayılı YÖK Yasası‘nın tanımlar maddesinde 
lisans , “Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir 
programı kapsayan bir yükseköğretimdir.”, yüksek lisans, 
“(Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, 
master): Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim - öğretim ve 
araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir 
yükseköğretimdir.”,  ön lisansı, “Ortaöğretime dayalı, en 
az dört yarı yıllık bir programı kapsayan ara insangücü 
yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini 
teşkil eden bir yükseköğretimdir.”  biçiminde tanımlanmıştır.  
Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere öğrenim şartının önemli 
bir kriter olduğu tartışmasızdır. Değişiklik ile üniversite 
mezunları ile mesleki kursiyerler eşitlenmiştir. Bu düzenleme 
ile eşitlik ilkesi arasında bir rabıta kurmak olanaklı değildir.

2) Yönetmeliğin Geçici 3. maddesinde de; 

“Bu Yönetmelik kapsamına giren ünvanları, ilgili mevzuatı 
uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde 
görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim 
mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 
5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık 
yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Kurumlar, özel yönetmelikleriyle bu Yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihte görevde bulunan personeli bakımından, 5 inci 
madde ile öngörülen öğrenim düzeyinin altında bir öğrenim 
düzeyi belirleyebilirler.” hükmü yer almaktadır. Kazanılmış 
hak tanımını aşan bir şekilde ek haklar verilen bu düzenleme 
de yukarıda belirttiğimiz. 2547 sayılı YÖK Yasası ile 3795 
sayılı Yasaya aykırıdır.

1999 yılından bu yana, Geçici 3. madde “geçici” hüküm 
altında varlığını sürdürmektedir. Değişiklik esnasında bu 
geçici maddenin hala yönetmelik hükmü olarak varlığını 
sürdürmesi “geçici” olmanın mantığına aykırıdır. Geçiş 
dönemine ait bir düzenleme iken, kalıcı bir madde haline 
dönüşmesi ve yukarıda belirttiğimiz sakıncaların da ikinci 
fıkra olarak eklenmesi hem hukuka, 657 sayılı Yasaya ve 
Yönetmeliğin amacına aykırıdır. 

Sonuç olarak, dava konusu Yönetmelik açıkça hukuka 
olup, uygulaması telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracak 
niteliktedir. Bu nedenle dava sonuna kadar yürütmenin 
durdurulması isteminde bulunulması zorunluluğu 
doğmuştur.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA 
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR

GENEL YÖNETMELİĞİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI
TMMOB, 12 Mart 2010 tarih 27519 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile 
değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 
5.maddesinin son fıkrası ile Geçici 3. maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’a başvurdu.



birlik haberleri

TMMOB, Hattat Holding tarafından Bartın İli, Amasra İlçesi sınırları 
içerisinde kurulmak ve işletilmek istenen “Termik Santral Entegre 
Projesi” ile ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, ÇED 
ve Planlama Genel Müdürü Fevzi İşbilir, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Daire Başkanı Zeynep Dönmez, Bartın Valisi İsa Küçük, 
Hattat Holding yetkilileri ve Çınar Mühendislik Müşavirlik ve Proje 
Hizmetleri yetkilileri hakkında görevi kötüye kullanmak gerekçesiyle suç 
duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‘na verilen şikâyet dilekçesinde 
gerekçeler şöyle sıralandı: 

1.) Hattat Holding tarafından Bartın İli, Amasra İlçesi sınırları 
içerisinde kurulmak ve işletilmek istenen “Termik Santral Entegre 
Projesi” ile ilgili 16 Nisan 2010 tarihinde Bartın Valisi İsa Küçük‘ün 
başkanlığında Bartın İl Özel İdaresi toplantı salonunda “Termik 
Santral Bilgilendirme Toplantısı” adı altında, yasal dayanaktan 
yoksun, kamu yararına aykırı, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü 
ilkelerini çiğneyen bir toplantı yapılmıştır. Amasra‘da kurulmak 
istenen termik santral konusunda “bilgilendirme” amacıyla 
yapıldığı iddia edilen söz konusu toplantı, aslen yasal olarak hayata 
geçirilmesi mümkün olmayan bir projeye, yasal kılıf oluşturmak 
amacıyla yapılmıştır. 

2.) Hattat Holding tarafından 2005 yılından itibaren Bartın-
Amasra‘da termik santral yapılmak istenmektedir. Ancak, termik 
santral kurulmak istenen bölgenin doğal ve tarihi zenginlikleri, 
coğrafi ve iklim özellikleri, bitki örtüsü, peyzaj değerleri, turizm 
potansiyeli ile yöre yurttaşlarının tepkisi nedeniyle çevre ve insan 
sağlığı üzerinde olumsuz etkileri öngörülen, kullanılacak kömür 
nedeniyle küresel ısınmaya yol açan bir teknolojiyi barındıran 
söz konusu termik santral Amasra‘da yapılamamakta, ilgili 
idarelerden gereken izin ve ruhsatlar alınamamaktadır. Son olarak 
işletmeci firma tarafından kendi ticari çıkarı adına hukuk kuralları 
hiçe sayılarak göstermelik bir ÇED Başvurusu yapılarak zaman 
kazanılmaya çalışılmış ve yasa ve yönetmeliklere aykırı yollardan 
izin ve lisans işlemlerine başlanmıştır. Fakat asıl kabul edilemeyecek 
olan işletmeci firmanın ticari çıkarı adına giriştiği bu hukuksuzluğa 
kamu kurumlarının da ortak edilmeye çalışılmasıdır. 

3.) Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan ve ekte sunulan Zonguldak- Bartın-Karabük 
Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan 
Hükümleri göz önüne alındığında; “Termik Santral Entegre Projesi” 
için öngörülen yerde projenin hayata geçilemeyeceği açıktır. Nitekim 
Hattat Holding tarafından termik santral yapılması planlanan alanın 
Turizm Alanı olarak belirlenmesi nedeniyle Çevre ve Düzeni Planı 
hakkında askı süresi içinde yapılan itirazlar doğrudan Çevre ve 
Orman Bakanlığı tarafından ekte sunulan tablodan da anlaşılacağı 
gibi “UYGUN BULUNMAMIŞTIR”. Dolayısıyla “Termik Santral 
Entegre Projesi”  için seçilen yerin uygun olmadığını bizzat Çevre 
ve Orman Banklığı da kabul etmektedir. Nitekim Çevre ve Orman 
Bakanlığı‘na sunulan dilekçemiz ekindeki ÇED Başvuru Dosyası‘nda 
da proje için seçilen yer ile ilgili net bir bilgi verilemektedir. 

Dolayısıyla nerede yapılacağı belli olmayan bir proje hakkında ÇED 
süreci başlatılmış olmaktadır. Yer seçimi konusunda açıkça hukuka 
aykırılık olmasına ve bu husus ilgili idarelerce tespit edilmesine 
rağmen, proje konusunda aynı yetkili idarelerce projede ısrar 
edilmesi, işlenen suçun kasıt unsurunu oluşturmaktadır. 

4.) Çınar Mühendislik Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ltd. Şti 
tarafından hazırlanan ÇED Başvuru Dosyası‘nın Çevre ve Orman 
Bakanlığı‘ndan ÇED Olumlu Görüşü alamayacağı belli olmasına 
rağmen, Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel 
Müdürlüğü‘ne ÇED Başvurusu yapılmasının nedeninin ise EPDK 
tarafından işletmeci firmaya verilen Lisansın iptal edilmesinin 
önüne geçmek ve zaman kazanmak olduğu çok açıktır. 

5.) 30 Eylül 2009 tarihine kadar Elektrik Piyasası Lisans 
Yönetmeliği‘ne göre, elektrik üretim lisansı alınması için ÇED 
Olumlu ya da ÇED Gerekli Değildir Kararı alınmasına gerek 
yoktu. TMMOB‘ye bağlı bir kısım odanın da davacısı olduğu İzmir 
Aliağa‘da ENKA A.Ş. tarafından kurulmak istenen termik santral 
projesi için EPDK‘nın verdiği üretim lisanslarının iptali amacıyla 
açılan davada;  Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 
tarafından verilen 07/05/2009 tarihli dilekçemiz ekinde sunulan 
karar, 23/07/2009 tarihinde taraflara tebliğ edilmiştir.  Danıştay‘ın 
ÇED olumlu kararı ya da ÇED gerekli değildir kararı olmadan lisans 
verilmesini, sağlıklı çevrede yaşama hakkına, dolayısıyla hukuka 
aykırı bulan bu kararının ardından EPDK tarafından 30/09/2009 
tarihli Resmi Gazete‘de Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile artık ÇED izni ya 
da ÇED gerekli değildir kararı olmadan lisans alınamayacağı 
düzenlemiştir. 

Bu yönetmelik değişikliği ile Hattat Holding gibi daha önce ÇED 
izni ya da ÇED gerekli değildir kararı olmadığı halde lisans alanların 
lisanslarının yönetmeliğin 13.maddesine göre tadil edilmesi yani 
değiştirilmesi öngörülmüştür. 04/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî 
Gazete‘de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği‘nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 30 Eylül 2009 tarihinde 
getirilen Geçici 36. madde şu şekildedir:

“GEÇİCİ MADDE 36 - Üretim faaliyetinde bulunmak üzere bu 
maddenin yürürlük tarihinden önce lisans alan ve Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken karar 
için ilgili kuruma başvurmamış tüzel kişilerin, bu maddenin yürürlük 
tarihini izleyen altmış gün içerisinde Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği kapsamında alınması gereken karar için ilgili kuruma 
başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili kuruma başvuruda 
bulunduğunu Kuruma ibraz edemeyen tüzel kişiler hakkında 
Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Üretim faaliyetinde bulunmak üzere bu maddenin yürürlük 
tarihinden önce lisans alması uygun bulunan ve Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken karar 
için, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen altmış gün içerisinde 
ilgili kuruma başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili 
kuruma başvuruda bulunduğunu Kuruma ibraz edemeyen tüzel 

TMMOB’DEN ÇEVRE BAKANI VE BARTIN VALİSİ HAKKINDA 
SUÇ DUYURUSU



birlik haberleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve meslek örgütlerinin yönetim ve denetim 
organlarında yer alabilmelerini görevlendirmeye bağlayan genelgesi Danıştay Sekizinci Daire tarafından iptal edildi. 

TMMOB tarafından açılan davada Danıştay, genelgenin iptali yönünde karar verdi.

DANIŞTAY, ÖĞRETİM ÜYELERİNİN MESLEK KURULUŞLARININ
KURULLARINDA YER ALMALARINI GÖREVLENDİRMEYE BAĞLAYAN 

YÖK GENELGESİNİ İPTAL ETTİ

kişilerin lisans başvuruları Kurul kararıyla reddedilir ve Kuruma 
sunulmuş bulunan banka teminat mektupları irat kaydedilir. 

Birinci ve ikinci fıkra kapsamına giren tüzel kişilerden; 

a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Seçme 
Eleme Kriterlerine tabi projeleri bulunanlar, bu projelerine ilişkin 
olarak alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir 
kararını, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen doksan gün, 

b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel 
Etki Değerlendirmesine tabi projeleri bulunanlar ise, bu projelerine 
ilişkin olarak alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararını 
bu maddenin yürürlük tarihini izleyen üçyüz gün içerisinde Kuruma 
ibraz etmekle yükümlüdür. Bu süre zarfında, söz konusu kararın, 
tüzel kişinin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle ibraz 
edilememesi halinde, söz konusu tüzel kişinin lisansı Kurul kararıyla 
sona erdirilir veya lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilir ve 
Kuruma sunulmuş bulunan banka teminat mektubu iade edilir.

Üçüncü fıkrada öngörülen süreler, ilgili tüzel kişiden kaynaklanmayan 
nedenlerin tevsiki halinde, Kurul kararıyla uzatılabilir.”

6.) Yukarıda belirtilen ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikleri 
gösteren hukuksal gelişmelerden gerek işletmeci firma yetkililerinin 
gerek ÇED Genel Müdürü‘nün gerekse Bartın Valisi‘nin haberdar 
olmaması mümkün değildir. Bu nedenle yönetmelik değişikliğinde 
tanınan süre dolmak üzereyken henüz projenin yeri belli olmadan 
ÇED başvurusu yapılmıştır. Yapılan ÇED başvurusundan sunulan 
ÇED Başvuru Dosyası incelendiğinde; yer seçimi ile ilgili sorunların 
varlığını koruduğu, ÇED Başvuru Dosyası hazırlanırken, ÇED 
Başvuru formatında açık olmasına rağmen,  bu hususun mümkün 
olduğunca gizlenmeye çalışıldığı görülmektedir. Çınar Mühendislik 
Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ltd.Şti yetkileri başvuru dosyasını 
hazırlarken mümkün olduğunca yer seçimi ile ilgili sorunları ÇED 
süreci devam ederken çözülmesi gereken konular gibi göstermeye 
çalışarak suça ortak olmuş, gerçekleştirilmek istenen hukuksuzluğa 
teknik “mazeret” üretmeye çalışmıştır. 

7.) Yönetmelik değişikliğinde tanınan ilk süre 30 Kasım 2009 
tarihinde bitmek üzereyken ÇED başvurusu yapılmıştır. Gelinen 
aşamada ilk 60 günlük süre sınırını aşmak için hukuka aykırı bir 
başvuru yapılmış ve halen bu başvuru ÇED Genel Müdürlüğü 
tarafından ret edilmemiştir. 16 Nisan tarihinde Bartın Valisi İsa 
Küçük‘ün başkanlığında Bartın İl Özel İdaresi toplantı salonunda 
yapılan toplantıda ÇED Genel Müdürü olarak katılan Fevzi İşbilir, 
ÇED başvurusu yapılmasıyla, ÇED sürecinin başlamasının ayrı 
şeyler olduğunu iddia ederek, halkı yanıltmaya, şu ana kadar ÇED 
başvurusunu reddetmemelerine “mazeret” uydurmaya çalışmaktadır. 

Nitekim kamuoyunun ve yöre halkının yakın ilgisi nedeniyle yaşanan 
hukuksuzluk karşısında artan tepkileri azaltmak “bilgilendirme” adı 
altında yapılan bu toplantının diğer bir gerekçesini oluşturmuştur. 
ÇED Genel Müdürü, ÇED Yönetmeliği‘ne göre şu ana kadar ya ÇED 
başvurusunu ret etmeli ya da ÇED başvurusunun hukuka uygun 
olduğunu düşünüyorsa ÇED Yönetmeliği‘nin 9.maddesine göre 
yapmasına gereken Halkın Katılımı Toplantısı‘nı yapmalıydı. Ayrıca 
bu şekilde ÇED Yönetmeliği‘nde belirtilen süreklere ve prosedüre 
uyulmayarak yukarıda alıntı yapılan Elektrik Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen 
300 günlük süre konusunda da Hattat Holding‘in çıkarı adına yasa 
ve yönetmeliklere aykırı bir prosedür uygulanmaktadır. 

8.) TMMOB, Anayasa‘nın 135. maddesinde tanımlanan, 6235 
Sayılı Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘na göre 
kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. 2 Aralık 
2002 tarih ve 24954 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan TMMOB 
Ana Yönetmeliği‘nin “Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları” başlıklı 
3. Maddesinin (b) bendine göre; “...Mühendislik ve mimarlık 
mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki 
etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak 
gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla 
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek 
disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının 
korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, 
korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin 
ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin 
artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli 
gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak” Kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) ve bağlı Odaların amaçları arasında sayılmıştır. 
Ana Yönetmeliklerinde belirlenen kuruluş amaçları ve görevleri 
dikkate alındığında şüpheliler hakkında gerekli yasal süreçlerin 
başlatılmasını talep etmek TMMOB ve bağlı odaların bir görevidir. 
Nitekim ekte sunduğumuz TMMOB Bartın-Amasra Termik Santral 
Raporu Kitabı bu çerçevede kamusal sorumluluğun bir gereği olarak 
hazırlanmış bilimsel bir çalışmadır. 

9.) Türk Ceza Kanunu‘nun 257. Maddesi‘ne göre; “Kanunda 
ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine 
aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya 
kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç 
sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.” Şüphelilerin eylem ve işlemleri dikkate alındığında 
yasanın öngördüğü suç tipinin oluştuğu noktasında kuşku 
kalmamaktadır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞI‘NA
ANKARA

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu‘nda, ilgili Odalarımız 
tarafından TBMM Genel Kurulu‘nda görüşülmek üzere 
bekleyen “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanun Tasarısı” ile ilgili rahatsızlıklar gündeme taşınmış 
ve Genel Kurulumuz‘da Başkanlığınıza konu ile ilgili bir 
yazı iletilmesi yaklaşımı benimsenmiştir. TMMOB, ilgili 
yasa tasarısının sorun alanları doğrultusunda bir kez daha 
değerlendirilmesini talep etmektedir. 
Buna göre;
Ülkemizde gıda sanayiinin önemli bir bölümü küçük ve orta 
ölçekli işletmelerden oluşmaktadır.  Bu işletmeler gerek 
işveren gerekse çalışanları göz önüne alındığında sağlıklı 
gıda üretimi ve hijyenik kriterlerin uygulanması açılarından 
yeterli bilinç düzeyine sahip bulunmamaktadır. Bu durum; 
gıda kaynaklı hastalıklara davetiye çıkartmakta, dolayısıyla 
halk sağlığını ciddi bir biçimde tehdit etmektedir.

Bu yönüyle değerlendirildiğinde, halen yürürlükte olan 
5179 sayılı yasayla getirilen gıda siciline kayıt ve sorumlu 
yönetici istihdamı zorunluluğu, yönetmelikle getirilen 
sistemin bazı eksiklikler taşımasına karşın, sektördeki bu 
sorunun çözümüne büyük katkılar sağlamakta, sorumlu 
yönetici olarak çalışan meslek grupları, sözü edilen orta ve 
küçük işletmelerde önemli iyileşmelere imza atmaktadır.

Buna rağmen, halen TBMM‘de görüşülmekte olan 
“Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun 
Tasarısı” ile SORUMLU YÖNETİCİLİK UYGULAMASI 
KALDIRILMAK İSTENMEKTEDİR.
Getirilmek istenen düzenlemede 30 Beygir Gücü (BG)‘nün 
altında kapasiteye sahip veya 10 kişinin altında çalışan 
istihdam eden işletmelerde, konusunda lisans düzeyinde 
eğitim almış personel istihdam zorunluluğu kaldırılmakta, 
sadece bunun üzerinde büyüklükteki işletmeler için eleman 
istihdamı zorunluluğu getirilmek istenmektedir. 

Buradaki yaklaşıma göre; ülkemizdeki büyük işletmelerin 
gıda konusunda eğitim almış elemanların bilgi ve desteğine 
ihtiyaç duyduğu varsayılırken; gıda işletmelerinin % 80‘ini 
oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerin böyle bir 
ihtiyacının olmadığı öngörülmektedir. Oysa gıda güvenliği 
ihlallerinin en çok yaşandığı ve teknik bilgi ve desteğe 

ihtiyacı olan asıl bu ölçekteki işletmelerdir.  Günde 800 
bin ekmek üreten bir işletme için gıda güvenliği ne kadar 
önemli ise, günde 8000 ekmek üreten işletme için de en 
az o kadar önemli olmalıdır.

Ülkemizde gıda denetim sisteminin yetersizliği ortadayken, 
30 BG motor gücü kullanan veya 10 kişiden az çalışan 
istihdam eden işletmelerin sayısının da yaklaşık 30.000 
civarında olduğu bilinirken, gıda güvenliğinin nasıl 
sağlanacağı sorusu cevapsız kalmaktadır. Sorumlu 
yöneticilerin, ülkemizdeki gıda güvenliği sistemi içerisinde 
bir sigorta görevi gördüğü mutlaka dikkate alınmalı 
ve sistemin kaldırılması yerine, iyileştirilerek gıda 
güvenliğinden sorumlu yetkili kurumların denetim 
yükünün azalmasına katkı verir duruma getirilmelidir.

Biz TMMOB olarak, halk sağlığı açısından büyük öneme sahip 
gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için bugün uygulanmakta 
olan SORUMLU YÖNETİCİLİK SİSTEMİNİN 
İYİLEŞTİRİLEREK SÜRDÜRÜLEBİLMESİNİN bir 
zorunluluk olduğunu düşünüyoruz.

Bunun yanında, kriz koşullarının henüz etkisinin tam 
olarak atlatılamadığı ve işsizliğin en önemli sorun olarak 
varlığını koruduğu günümüzde, 20 bin mühendisin işini 
kaybetmesine, aileleri ile birlikte 85 bin insanın yaşam 
alanının daraltılmasına neden olacaktır. Bu düzenleme, 
işsiz kalacak mühendislerin iş bulma umuduyla, büyük 
işletmelerin yoğunlukta olduğu büyük illere göç etmesine 
de yol açarak, sosyo-ekonomik boyutta da sorunlar 
yaratacak, bölgesel gelişmeyi olumsuz etkileyecektir. 

Düzenlemeye gerekçe olarak gösterilen, konusunda lisans 
düzeyinde eğitim almış kişilerin istihdamının küçük 
işletmelere mali yük oluşturması konusunda ise, devlet 
gelecekte ortaya çıkacak sağlık sorunlarının yaratacağı 
mali yük yerine, bu personelin hizmetinin karşılığını verme 
konusunda işletmeleri destekleyici çözümleri üstlenmelidir. 
Sosyal devlet olmanın en önemli gereklerinden biri bu 
olmalıdır. 

Gıda güvenliğini sağlama amaçlı mevcut düzenlemeden 
geri adım atarak halk sağlığını riske atmak yerine; hem 
işletmelerin teknik ve hijyenik standartlarının yükseltildiği 
ve hem de personel çalıştırmanın küçük işletmeler üzerine 
bir yük oluşturmayacağı ara çözümler, sorunun halk, 
esnaf ve mühendislerin ortak yararına olacak biçimde 

“VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, 
GIDA VE YEM KANUN TASARISI” HAKKINDA 

TBMM’YE GÖRÜŞ GÖNDERİLDİ
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Tasarısı” ile ilgili olarak 
31 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na görüş gönderildi.
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çözümlenmesi için en doğru yol olarak görülmektedir. 

Böyle bir düzenlemenin yasalaşması, hem halk sağlığı 
yönünden, hem işsizliğe katkı yönünden önemli bir 
sorumluluğun üstlenilmesi anlamına gelecektir. Daha 
da önemlisi güvensiz gıda üretiminin yol açacağı sağlık 
sorunlarının birçoğunun uzun vadede ortaya çıkacağı göz 
önüne alındığında, üstlenilen bu sorumluluğun yarattığı 
kimi olumsuzluklar, radyasyonlu çaylarda olduğu gibi, yıllar 
sonra izlenebilecektir. 

Kanun Tasarısında bulunan bir hüküm ile kamu tarafından 
yürütülmesi gereken gıda denetimine yönelik görev ve 
hizmetlerin özel sektöre devrinin yolunu açmaktadır. 
“Resmî kontroller, itiraz hakkı ve resmî sertifikalar” başlıklı 
31. Madde‘nin 10. bendi ile “cezaî yaptırımların uygulanması 
ile ilgili yetkiler hariç olmak üzere, ... Bakanlıkça belirlenen 
şartlara sahip olanlara, bu görev ve yetkilerin tamamı veya 
bir kısmı tamamen veya kısmen devredebilir veya hizmet 
alımı yolu ile yerine getirebilir” denilerek, Bakanlığın asli 
görevlerinden olan resmi denetim görevlerinin Bakanlık 
dışına çıkarılması mümkün hale getirilmektedir. Cezai 
yaptırımların devredilemeyen görevler arasındadır. 

Denetim sırasında işletmenin uyarılması dahi cezai 
yaptırımlar kapsamındadır. Ceza yetkisi ile donatılmamış 
bir denetim sisteminin etkinliğinden bahsedilemez 
ve bu yetkilerle donatılamayacak olan kuruluşların 
denetim yapması beklenemez. Uyum sağlandığı iddia 
edilen Avrupa Birliği‘nde bu uygulamanın bir örneği 
yoktur. AB ülkelerinde, sadece laboratuvarlara yetki 
verilebilmektedir. Zaten ülkemizde de bu yetkilendirme 
yıllardır uygulanmaktadır. 

Bu kapsamda, Meclis Genel Kurulu‘nda görüşülecek 
olan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanun Tasarısı‘‘nda; kamunun gıda denetim yetkisinin 
güçlendirilmesi temel teşkil edeceğine ve bunun özel 
kesime devrinin engelleneceğine inanıyor, önemli 
halk sağlığı sorunlarına yol açabilecek ve yaklaşık 20 
bin mühendisin işini kaybetmesine neden olacak bir 
düzenlemeye imza atılmayacağı umudunu taşıdığımızı 
tarafınıza iletmek istiyoruz.

Saygılarımızla.
N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına alınacak 
mühendis kadrosuna ilişkin cinsiyet ayrımcılığı yapıldığı 
gerekçesi ile KPSS kılavuzunda ilgili düzenlemenin 
iptali istemiyle TMMOB tarafından açılan davada 
Danıştay Onikinci Daire’nin TMMOB lehine verdiği 
kararı onadı. 

2004 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı kılavuzunda 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü merkez 

MTA CİNSİYET AYRIMCILIĞI DAVASINDA 
ÖSYM’NİN YAPTIĞI TEMYİZ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Emniyet 
Müdürlüğü’nün şikayeti üzerine, Tekel işçilerinin Ankara’ya 
yeniden geldiği 1 Nisan eylemi ile ilgili olarak, 2911 Sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten 

1 NİSAN TEKEL EYLEMİ İLE İLGİLİ OLARAK 
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL SEKRETERİ’NİN 

İFADELERİNE BAŞVURULDU

teşkilatı mühendis kadrosuna yapılacak atamalar için 
“Cinsiyeti erkek olmak” ibaresini içeren düzenlemenin 
iptali istemiyle TMMOB tarafından dava açılmış, 
Danıştay Onikinci Daire, düzenlemenin iptali yönünde 
karar vermişti. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
söz konusu kararı temyiz etmişti. Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kurulu, ÖSYM‘nin temyiz istemini 
reddederek, Danıştay Onikinci Daire‘nin kararını 
onadı. 

soruşturma başlattı. Bu çerçevede, TMMOB 40. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve Genel 
Sekreter N. Hakan Genç, 8 Haziran 2010 tarihinde Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi.



birlik haberleri

TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Yönetim Kurulu 
temsilcileri 26 Haziran 2010 Cumartesi günü 41. Dönem 
Çalışma Programı üzerine görüş alışverişinde bulunmak üzere 
bir araya geldi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı’nın genel bir değerlendirmesiyle başlayan toplantıda, 
Oda temsilcileri de önümüzdeki iki yıllık çalışma dönemine 
ilişkin görüşlerini ve önerilerini dile getirdiler.

 Ankara Dedeman Oteli‘nde gerçekleştirilen toplantıya; 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, Sayman Üye 
Mustafa Erdoğan, Yürütme Kurulu Üyeleri Alaeddin Aras, 
Fatma Berna Vatan, H. Gürel Demirel, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Baran Bozoğlu, Hüseyin Yeşil, Ekrem Poyraz, Özcan 

Başkazancı, Hasan Çaylak, Recep Özmetin, Abdullah Alkan, 
Murat Akbaş, Fahrettin Çağdaş, Ahmet İrfan Türkkolu, A. 
Deniz Özdemir, A. Haluk Gürkan, Redife Kolçak, Ayşe Işık 
Ezer; Odalarını  temsilen Murat Taşdemir (ÇMO), Serdar 
Paker (EMO), Abdullah Zararsız (FMO), Hidayet Çetin 
(Gemi MO.), Petek Ataman (GIDAMO), Ali Fahri Özten 
(HKMO), H. Serdar Harp (İMO), Metin Altay (JFMO), 
Hakkı Atıl (JMO), Mehmet Besleme (KMO), Nahit Arı 
(MADENMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Cemalettin Küçük 
(Metalurji MO), Adem Taşcı (Meteoroloji MO), Mesut 
Tekayak (Petrol MO), Onur Tekin Bilgen (Peyzaj MO), 
Necati Uyar (ŞPO), Melike Anıl Bingöl (TMO) ve Turhan 
Tunçer (ZMO) katıldı.

TMMOB YÖNETİM KURULU 

VE ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

Forum programı

Açılış Töreni ve Konser   30 Haziran   2010  20.00 

 Seminerler -Atölye Çalışmaları 1 - 3 Temmuz 2010  9.30 - 20.30

 Forum Yürüyüşü ve Konser     3 Temmuz 2010   18.00 

 Final Asamblesi      4 Temmuz 2010   10.00

 TMMOB‘nin ASF‘de gerçekleştireceği seminerler:

1 Temmuz  09.30   Yerel Yönetimler ve Kentleşme   Maçka İşletme Fakültesi 

1 Temmuz  14.00 Küresel Enerji Savaşları Gümüşsuyu  Makina Fak.

 1 Temmuz  17.30  Eğitimin Özelleştirilmesine Hayır  Maçka İşletme Fakültesi 

 2 Temmuz  14.00  Su Haktır, Ticarileştirilemez   Maçka İşletme Fakültesi 

 2 Temmuz  17.30   Kapitalizmin Krizi    Maçka İşletme Fakültesi 
  İşsizlik ve Mücadeleler    

TMMOB 6. AVRUPA SOSYAL FORUMU’NA 

BEŞ SEMİNER İLE KATILIYOR
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TMMOB’nin 1973-1980 yılları arası Başkanlığını yapmış, 
mühendis- mimar hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip olmasında 
önder kişiliği ile hep ön saflarda yer almış Teoman Öztürk adına 
Çankaya Belediyesi tarafından, Çukurambar’da yapılan “Teoman 
Öztürk Parkı” 26 Mayıs 2010 Çarşamba günü törenle açıldı. 
Törene, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Nail Güler, Yönetim Kurulu üyeleri, 
TMMOB‘ye bağlı odaların yöneticileri, TMMOB üyeleri, Teoman 
Öztürk‘ün ailesi, Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ve CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldılar. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı parkın 
açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: 
“Burada olmaktan çok büyük onur duyuyorum. Ben ve 
arkadaşlarım başta Çankaya Belediye Başkanı olmak üzere, bu 
parkın yapılmasına karar verenlere, tasarlayanlara, yapanlara ve 
emeği geçenlere Birlik adına teşekkür ederiz.
Hepimiz biliyoruz; tüm çağdaş dünyada bir kentin kimliği 
alanlarıyla, parklarıyla da tanımlanır. Alanlar toplulukların 
buluşma, ses çıkarma yerleridir. Parklar da kentin ve o beldenin 
sahiplerinin, yaşlısının, gencinin, hangi yaş grubundan, hangi 
meslek grubundan olursa olsun tüm toplumun buluşma 
mekânlarıdır; konuşma, dayanışma mekânlarıdır.

Bugün açılan ‘Teoman Öztürk‘ parkı ile Çukurambar‘da önemli 
bir işlev yerine getirilmiş oldu. Bu park TMMOB için birkaç 
anlamda önemli. 
Diliyorum bu park TMMOB var oldukça bizimle birlikte gelişir, 
büyür, canlanır. Bu park TMMOB üyesi arkadaşlarımızın da 
buluşma yeri olacaktır.
Parkın bizim için asıl önemli anlamı ise; Parkın adının Teoman 
Öztürk olmasıdır. 73-80 arasında başkanlığımızı yapan 
sevgili Teoman Öztürk TMMOB var oldukça TMMOB‘nin 
mücadelesinde yaşayacaktır. O dönemde Teoman Öztürk 
ve arkadaşları aslında o günden bugüne onurlu yürüyen 
ve dik duran TMMOB‘nin yol haritasının kenar çizgilerini 
belirliyorlardı. Bu sözlerde denilmiştir ki; ‘Yüreğimizdeki 
insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme 
yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi 
ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın 
hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme 
yolunda inançlı ve kararlıyız‘
Sevgili arkadaşlar, TMMOB işte bu yolda yürümektedir ve bu 
yolda yürümek konusunda inançlı ve kararlıdır.
Burada bulunan herkese Birlik Yönetim Kurulu adına teşekkür 
ediyorum.

TEOMAN ÖZTÜRK PARKI AÇILDI

 Türkiye Barış Meclisi, barış çalışmalarına yaptığı katkılardan 
dolayı aralarında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 
de yer aldığı çeşitli kurum ve kuruluşlara plaket verdi.

İMO Lokalinde 8 Haziran 2010 gecesi gerçekleştirilen törenle 
verilen plaketi TMMOB adına 40. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı aldı. Geceye, TMMOB Genel 
Sekreteri N. Hakan Genç de katıldı.

BARIŞ MECLİSİ TMMOB’YE PLAKET VERDİ
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Mustafa Erdoğan şunları söyledi:

Değerli Arkadaşlar, 

Gencecik insanlarımızın ölümü yüreğimizi yakıyor. Bizler 
silahların susmasını, barışın konuşmasını istiyoruz.

Toplumumuzu kutuplaşmalara yönelten her türlü 
silah kullanımının karşısına, ülkemizdeki tüm emek ve 
demokrasi güçlerinin “Bir arada yaşam” talebi ile karşı 
çıkması ve asla bundan vazgeçmemesi, Kürt sorununun 
çözümü konusunda tek gerçek çözüm olarak önümüzde 
durmaktadır.

Bizler, Türklerin ve Kürtlerin bu ülkede kardeşçe, bir 
arada ve birlikte yaşama talebini yüksek sesle söylemeye 
devam edeceğiz.

Değerli Arkadaşlar, 

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. 

Bu nedenle, bugün ülkemizde emekçilerin, ezilenlerin 
birlikte mücadelesine ve dayanışmasına duyulan ihtiyaç 
ortadadır. Emperyalizme ve sömürüye karşı özgürlük, 
demokrasi ve bağımsızlık için verilen mücadeleyi ancak 
bir arada olursak, omuz omuza yürürsek, çabalarımızı 
ortaklaştırabilirsek büyütebiliriz. “Kurtuluş yok tek başına 
ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı o nedenle bugün hiç 
bu kadar anlamlı ve gerekli olmamıştı. 

Toplumsal muhalefetin içinde yer alan TMMOB, dünyada 
ve ülkemizde yaşananlara seyirci kalmayarak, karanlığa 
karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, eşitsizliğe karşı adaleti, 
şiddete karşı kardeşliği ve bir arada yaşamayı, sömürüye 
karşı emeği savunmaya devam edecektir.

TMMOB, 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 bilincindedir. TMMOB meslek alanları 
ile ilgili her konuda korkmadan, sinmeden, geri adım 
atmadan, eğilip bükülmeden doğruyu söylemeye devam 
edecektir. 

Türk Tabipleri Birliği‘nin değerli delegeleri; 

Şimdi herkes bilmelidir: İşte emekten ve halktan yana 
olanların bu yürüyüşünde, TTB ve TTB‘nin kadroları; 
TMMOB‘nin yol arkadaşıdır. 

Demokratik bir Türkiye ve herkese parasız, nitelikli, eşit ve 
ulaşılabilir bir sağlık hakkı ve insanca yaşam koşullarının 
sağlanması için mücadelesini sürdüren Türk Tabipleri 

Birliği, tabiplerin ve emekçilerin 
haklar ve özgürlükler mücadelesi 
içerisinde umudun sembollerinden 
biridir.

Şimdi herkes bilmelidir:  Bu 
ülkenin aydınlık yüzlü, aydınlık 
yürekli, aydınlık beyinli tabiplerine 
ve onların örgütü TTB‘ye, bu 
ülke insanının ihtiyacı devam 
etmektedir. 

Sevgili Arkadaşlar; 

İyi ki bu ülkenin TTB‘si var. İyi 
ki sizler varsınız. Yolumuz uzun, 
yolunuz uzun. Yolumuz açık olsun. 
Hepinize saygılar sunuyorum. 

TTB 59. BÜYÜK KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk Tabipleri Birliği 59. Büyük Kongresi 25-27 Haziran 2010 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji 
Binası’nda gerçekleştirildi. Kongrede, TMMOB’yi temsilen Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan konuştu.
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Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel çevre mücadeleleri, 
deneyimlerini paylaşmak ve güç birliği yapmak için TMMOB 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen 
etkinlikte bir araya geldi. İMO Teoman Öztürk Salonu’nda 
26-27 Haziran 2010 tarihlerinde “Çevre Direnişleri Buluşuyor” 
adıyla düzenlenen etkinlikte, Ölüler Altın Takmaz, Altıncı Filo 
Defol, Havamıza Sahip Çıkıyoruz, Derelerimiz Özgür Akacak, 
Toprağımıza - Suyumuza Sahip Çıkıyoruz, Nükleere İnat Yaşasın 
Hayat başlıklı altı oturum ve “Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz” 
başlıklı bir de forum gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında, TMMOB Ankara İKK Sekreteri Ramazan 
Pektaş, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Çankaya Belediye 
Başkanı Bülent Tanık ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı birer konuşma yaptılar. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın açılış 
konuşması şöyle:

Değerli Konuklar, Sevgili Arkadaşlar,

Yaşadığımız Dünya için, toprağımız, suyumuz, havamız için 
mücadele veren sevgili çevre gönüllüleri,

Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum. 

Bugün hepiniz, kendi bölgelerinizde yaşadığınız sorunları, 
verdiğiniz mücadeleyi bizlerle paylaşacaksınız. Biz de TMMOB 
olarak, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplinleri 
açısından konuya bakışımızı anlatacağız. 

Sevgili Arkadaşlar,

Bugün artık bir krize dönüşen çevre sorunlarının nedeni, 
kapitalist küreselleşmenin “kar daha fazla kar” anlayışıdır, bu 
anlayışla yaratılan politikalardır. 

Türkiye‘de çevre alanında 80‘ler boyunca yaşanan ve halen süren 
kurumsal ve politik arayışlar, göstermelik ve yüzeysel hukuksal 
düzenlemeler; çevre sorunlarını daha da içinden çıkılmaz bir hale 
sokmuştur. 80‘lerden bu yana izlenen neoliberal politikalar, bu 
iktidar döneminde daha da derinleşmiş, çeşitli alanlarda yarattığı 
tahribat ile kendisini göstermiştir. 

Sağlık, eğitim ve çevre alanı bu noktada, en ağır tahribatın 
yaşandığı alanlar olmuştur. Yine bu dönem, devletin küçültülmesi, 
özelleştirme, yerelleşme ve yabancılaştırmaya dayanan Dünya 
Bankası ve IMF programları ile ekonomik, sosyal, kültürel ve 
çevresel alanda son derece karamsar bir tablo oluşmuştur.

Ülkemizde çevre alanı yıllar boyunca istismar edilmiş, doğal 
kaynaklarımız bir talan ve yağma alanı olarak yerli ve yabancı 
sermayenin hizmetine sunulmuştur. Altyapı yatırımlarında 
izlenen yanlış politikalar, doğal kaynaklarımızı, tarihi ve 
kültürel varlıklarımızı, ormanlarımızı, kıyılarımızı birer rant 
cennetine dönüştürme çabaları, çevre sorunlarına ilişkin politika 
yoksunluğu, denetim ve yaptırım eksikliği ve uzman kadroların 
yanlış alanlarda istihdamı çevre sorunlarını daha da çıkmaza 
sokmuştur.

Sevgili Arkadaşlar

Yaşam alanlarımızın yok olmaması için, gelecek nesillere 
yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek için, bugün ekolojik bir 
krize dönüşen sorunlarının çözümünde bütüncül politikaların, 
hukuksal ve kurumsal düzenlemelerin geliştirilmesi ve 
uygulanması gereği açıktır. 

TMMOB, çevre politikalarının doğru sanayi, tarım, enerji, 
ulaşım ve kentleşme politikalarıyla ele alınmasını zorunlu 
görmektedir. 

Çevre sorunlarının oluşumunda birinci derecede etken 
olan kapitalist küreselleşme açık deyimiyle emperyalizmin 
yönlendirici politikaları ile yapılan siyaset, bugün artık hukuku 
istediği gibi şekillendirebilmektedir. Hatta kimi zaman “arkadan 
dolanma” olarak hukuk devre dışı bırakılabilmektedir. Bu siyasal 
iktidar döneminde de “yasa yolu” ile ülkenin dört bir yanı yağma 
ve talana teslim edilmiştir

Maden Yasası, Çevre Kanunu, Orman Arazilerinin Satışı ve 
Kıyı Kanunu gibi konularda Anayasa değişiklikleri, Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar Yasası,  Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması 
ve İşletilmesi Hakkında Yasa, Kentsel Dönüşüm Yasaları, Kamu 
Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkındaki 
Yönetmelik, Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına 
Dair Yönetmelik, en son Belediye Kanunu‘nda yapılan değişiklik 
aklımıza hemen gelen örneklerdir ve tamamı sorunludur.

Yasa ya da yönetmelik değişikliği yoluyla gündeme gelen olaylar, 
tarım arazilerimizin, ormanlarımızın, kıyılarımızın, doğal, 
tarihi ve kültürel varlıklarımızın yağma ve talanına sadece 
birkaç örnektir. Hukukun ve bilimin üstünlüğüne inanan Türk 
Mühendis Mimar Odaları Birliği ve bağlı odalarının buna karşı 
hem toplumsal anlamda mücadelesi hem de hukuk mücadelesi 
devam etmektedir, devam edecektir.

Hukuksal mücadelelerin yanı sıra TMMOB ve bağlı odaları, çevre 
sorunları alanında su raporundan enerji raporuna, rüzgar enerji 
santrallerinden termik santrallere, taş-kum-çakıl ocaklarından 

ÇEVRE DİRENİŞÇİLERİ ANKARA’DA BULUŞTU
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2B sorununa kadar ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte bir dizi 
bilimsel-teknik çalışma, sempozyum, kongre gerçekleştirmekte 
ve raporlar üretmektedir. Sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmakta 
ve yanlış uygulamalar içerisinde olan yerel ve merkezi iktidarları 
uyarmaktadır. Uyarmaya devam edecektir.

Sevgili Arkadaşlar,

TMMOB k i tap la ş t ı r ı l a rak  kamuoyuna  sunu lmuş 
çalışmalarımızdan birkaç örnek vermek istiyorum: Yalova

Subaşı Tersane Bölgesi Raporu 2005‘te, Mazıdağı ve Fosfat 
Gerçeği Raporu 2006‘da, 2B Sorunu Gerçekler Öneriler 
2006‘da, Enerji Raporu 2006‘da, Antalya Kurşunlu Kum Çakıl 
Ocağı Raporu 2007‘de, Sakarya Hendek Karatoprak Köyü Taş 
Ocağı Raporu 2008‘de, İklim Değişikliği Sempozyumu Bildiriler 
Kitabı 2008‘de, Bartın Amasra Termik Santral Raporu 2008‘de, 
Su Raporu 2009‘da Samandağı Rüzgar Santralları Raporu 
2009‘da yayımlandı. Bu kitaplarımızın konu ile ilgilenen çevre 
direnişçilerinin de dikkatine burada sunmak isterim.

Sevgili Arkadaşlar, 

Biz mühendisler, mimarlar, şehir plancıları hayatın her 
alanındayız. Bizler fabrikalardayız, işyerlerindeyiz, şantiyelerdeyiz, 
sokaklardayız, yaşamın içindeyiz. Bizler Türkiye‘nin her anında 
ve her yerindeyiz ve gerçekleri tüm çıplaklığı ile görüyoruz. Bizler 
hurafelerin değil, aklın ve bilimin temsilcileriyiz. Biz halkımıza 
olan sorumluluklarımızın bilinciyle sözümüzü söylemeye ve “Kral 
Çıplak” demeye devam edeceğiz.

Sevgili Arkadaşlar,

27-30 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Genel 
Kurulumuzun sonuç bildirgesinde de belirtmiştik: 

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 bir 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.

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

Standart dışı ve enerji yoğun teknolojilerin ithal edilmesinin 
önlenmesi, mevcut tesislerde enerji verimliliğini artıracak, 
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.

Madenlerimizin, jeotermal kaynaklarımızın, kıyı ve 
ormanlarımızın yerli ve yabancı sermaye tarafından yağmalanması 
durdurulmalıdır. 

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 mekanlar, 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.

GAP Projesi kapsamındaki sulama projeleri IMF ve Dünya 
Bankası dayatmalarına karşı çıkılarak 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.

Sevgili Arkadaşlar

Yerel halkın onayını almamış hiçbir ekonomik girişimden başarı 
şansı beklenemez. Biz, sizin bu mücadelenizi çok önemsiyoruz. 
Yöre halklarının haklı mücadelesi sadece “çevre politikaları” 
ile değil, bununla birlikte “sınıfsal” bir temelden yükselmelidir. 
TMMOB bu mücadeleye omuz vermeye devam edecektir.  
Hepinize saygılar sunuyorum.
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TMMOB 40. DÖNEM
VII. DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Tarihi             : 08 Mayıs 2010

Denetleme Dönemi         : 06 Mart 2010 - 07 Mayıs 2010

Denetlemeye Katılanlar   : M.Macit MUTAF 

     Köksal ŞAHİN

     A.Kirami KILINÇ

     Yusuf Ziya DEMİR

     Nadir AVŞAROĞLU

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına 
Yusuf Ziya DEMİR, Oturum Yazmanlığına Nadir 
AVŞAROĞLU‘nu seçmiştir. Denetleme sırasında 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. 19 Mart 2010 - 30 Mayıs 2010 (40.Dönem) tarihlerinde 3 
(üç) toplantı yaptığı ve 67 (altmışyedi) karar aldığı,

b. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı 
ve imza eksikliklerinin tamamlandığı görülmüştür. 

2- Kasa incelenmesi;

08 Mayıs 2010 tarihi saat 11.00 itibariyle yapılan kasa 
sayımında, kasada 1.114,10 (binyüzondört Türk Lirası on 
Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile 
uygun olduğu ve TMMOB 40.Dönem Bütçe Uygulama 
Esasları Yönetmeliği‘nin 10.Maddesi‘ne 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 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 40. 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:

TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 09 Ocak 2010 tarih ve 
399 sayılı kararı, 19 Mart 2010 tarih ve 434 sayılı kararı 
ile 30 Nisan 2010 tarih ve 467 sayılı kararı, Kurulumuzca 
değerlendirilmiş ve alınan kararlar olumlu karşılanmıştır. 
Kurulumuz; bu çalışmanın bir örnek teşkil etmesi ve olanaklar 
çerçevesinde diğer illerimizde de yaygınlaştırılarak devam 
ettirilmesi düşüncesindedir.  

TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri projesinde olduğu 
gibi, maddi boyutu yüksek olan TMMOB projelerinde 
ilgili mali prosedürün takibi, TMMOB‘nin yasa ve 
yönetmeliklerine uygunluklarının gözetimine yardımcı olmak 
üzere TMMOB Yönetim Kurulu tasrafından oluşturulacak 
çalışma gruplarında, TMMOB Denetleme Kurulu‘ndan da 
bir üyenin bulunmasında yarar görmekteyiz. 

- TMMOB ve bağlı Odaların Denetleme Kurulu Raporlarında 
ortak dil ve formatın oluşturulması konusunda birçok 
Odamızın bu uygulamaya geçmiş olduğu gözlenmiştir. 
Daha önce TMMOB Denetleme Kurulu tarafından örnek 
olması amacıyla oluşturulan Denetleme Kurulu Rapor 
Taslağı Odalarımıza gönderilmiş olup, bu taslak formatının 
tüm Odalarımızca uygulanmasının, sağlıklı bilgi akışının 
sağlanması açısından yararlı olacağı düşüncesindeyiz. 

- 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. Daha önceki raporlarımızda da 
belirtildiği gibi dönem içinde çok az sayıda Denetleme Kurulu 
raporu Birliğimize gönderilmiş olup, Odalarımızın bu konuda 
anılan Yönetmeliğe uymaları gerekmektedir.  

Y. Ziya DEMİR(Başkan), Nadir AVŞAROĞLU(Yazman 
Üye), M. Macit MUTAF(Üye), Köksal ŞAHİN(Üye), A. 
Kirami KILINÇ(Üye)

TMMOB 40. DÖNEM VII. DENETLEMESİ YAPILDI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 40. Dönem 7. Denetleme Kurulu toplantısı 8 Mayıs 2010 tarihinde yapıldı.



birlik haberleri

01 Mayıs 2010 Cumartesi
•1 Mayıs başta Taksim olmak üzere tüm Türkiye’de yüz binlerce 
kişinin katılımıyla kutlandı. Taksim Meydanı’nın 32 yıl sonra 
işçilere açılmasının coşkusu tüm illerdeki etkinliklere de yansıdı. 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de kutlamalara geniş 
katılım sağladı.

03 Mayıs 2010 Pazartesi
•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 1 Mayıs kutlamaları sonrası 
örgüte yönelik bir teşekkür mesajı yayımladı.

05 Mayıs 2010 Çarşamba

•TMMOB ve bağlı odaların sayman üyeleri toplantısı yapıldı. 
Toplantıda; TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu onayına 
sunulacak “TMMOB 2010-2011 Dönemi Bütçe Uygulama 
Esasları Yönetmeliği” üzerinde çalışmaların yapıldığı toplantıya 
Hakan Genç, Selçuk Uluata (TMMOB), Vehbi Turhan (TMMOB 
- Mali Müş.), Nurten Çağlar Yakış, Nurçin Soykut, İhsan Aydın 
(TMMOB), Tuğçe Serçe (Çevre Mühendisleri Odası), Erdal 
Apaçık (Elektrik Mühendisleri Odası), Sinan Özgür (Fizik 
Mühendisleri Odası), Mehmet Akbaş (Gemi Mühendisleri 
Odası), İhsan Altun (GMO), Taylan Kıymaz (Gıda Mühendisleri 
Odası), A. Ülkü Karaalioğlu (Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası), Mine Şenol (İç Mimarlar Odası), Züber Akgöl, Gülsüm 
Sönmez (İnşaat Mühendisleri Odası), Çetin Kurtoğlu (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), M. Nurten Akbulut (Kimya Mühendisleri 
Odası), İbrahim Yılmazoğlu (Maden Mühendisleri Odası), Tahsin 
Akbaba (Makina Mühendisleri Odası), Hüseyin Hızlı (Metalurji 
Mühendisleri Odası), Necip Mutlu (Mimarlar Odası), Nazile Ünlü 
(Petrol Mühendisleri Odası), Fatma Topal (Şehir Plancıları Odası), 
Turhan Tuncer (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

•TMMOB ve bağlı odaların yazman üyeleri TMMOB 41. Olağan 
Genel Kurulu’na taşınmak üzere TMMOB Yönetmelikleri ile ilgili 
değişiklik önerilerini ve karar taslakları önerilerini görüşmek üzere 
yapılan toplantıya Selçuk Uluata, Ergin Özügür, N. Hakan Genç 
(TMMOB), Nurten Çağlar Yakış, Nurçin Soykut (TMMOB), 
Vehbi Turhan (TMMOB-Mali Müş.), Hasan Şevki Çifçi (Çevre 
Mühendisleri Odası), Erdal Apaçık (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Casim Ağca (Fizik Mühendisleri Odası), Mehmet Akbaş 

(Gemi Mühendisleri Odası), İhsan Altun (GMO), Fatmagül 
Tuncer (Gıda Mühendisleri Odası), Ertuğrul Candaş (Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası), Abdullah Alkar (İç Mimarlar 
Odası), Gülsüm Sönmez (İnşaat Mühendisleri Odası), Metin Çetin 
(Jeofizik Mühendisleri Odası), Hakkı Atıl (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Erdoğan Işık (Kimya Mühendisleri Odası), Yunus 
Yener (Makina Mühendisleri Odası), Hüseyin Savaş (Metalurji 
Mühendisleri Odası.), Necip Mutlu (Mimarlar Odası), Redife 
Kolçak (Peyzaj Mimarları Odası), Ümit Özcan (Şehir Plancıları 
Odası), Fatih Taşdöğen (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

06 Mayıs 2010 Perşembe
•1-4 Temmuz 2010 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek 6. 
Avrupa Sosyal Forumu’na yönelik TSF bileşenleri toplantısına 
TMMOB’yi temsilen Yönetim Kurulu II.Başkanı Nail Güler 
katıldı.  

07 Mayıs 2010 Cuma
•Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Altay, II. Başkan Tuncay Arif Kaymaz, Genel Sekreter Metin 
Çetin, Üye A. Timur Kutlu, Yedek Üyeler Özkan Çelik ve Y. Fatih 
Özbay, Denetleme Kurulu Yedek Üyesi Emel Çalı, TMMOB’yi 
ziyaret ederek, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ile görüştü. Görüşmede, TMMOB Genel Sekreteri N. 
Hakan Genç de hazır bulundu.

•Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhcu, II. 
Başkan Erkan Karakaya, Yazman Üye Necip Mutlu, Sayman 
Üye Nurdan Topoğraf ve Üyeler Ali Ekinci, Can Diril, A.Zafer 
Okuducu TMMOB’yi ziyaret ederek, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Yürütme Kurulu Üyesi M. Sabri Orcan 
ve Yüksek Onur Kurulu Üyeleri Aytimur Güpgüpoğlu ve Tevfik 
Peker ile görüştü. Görüşmede, TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan 
Genç de hazır bulundu.

•Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Yılmaz, 
Yazman Üye Redife Kolçak, Sayman Üye Veli Koca ve Üye 
Mustafa Artar TMMOB’yi ziyaret ederek, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve Yürütme Kurulu Üyesi M. 
Sabri Orcan ile görüştü. Görüşmede, TMMOB Genel Sekreteri 
N. Hakan Genç de hazır bulundu.

08 Mayıs 2010 Cumartesi

•TMMOB 40.Dönem VII.Dönem Denetleme Kurulu toplantısı 
yapıldı. 

•Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 40. Dönem 4. 
Danışma Kurulu toplantısı 8 Mayıs 2010 Cumartesi günü yapıldı. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 40. 
Dönem’de yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmesi ile başlayan 
Danışma Kurulu’na 371 kişi katıldı. Toplantıda, ağırlıklı olarak 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporu ve sonrasında 
yaşanan gelişmeler değerlendirildiği ve 371 kişinin katıldığı 
toplantıda sırasıyla Danışma Kurulu üyeleri Mehmet Torun 
(Maden Mühendisleri Odası), Kaya Güvenç (MMO, TMMOB 
Eski Başkanı), Serdar Harp (İnşaat Mühendisleri Odası), Dündar 
Çağlan (Jeoloji Mühendisleri Odası), Gökhan Günaydın (Ziraat 
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Mühendisleri Odası), Ali Fahri Özten (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası), Cengiz Göltaş (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Ali Ekber Çakar (Makina Mühendisleri Odası), Hasan 
Basri Avcı (Orman Mühendisleri Odası), Şevket Akdemir (Van 
İKK), Alkım Erdönmez (Makina Mühendisleri Odası), Feyzi 
Demir (Metalurji Mühendisleri Odası), Ferdan Çiftçi (İzmir İKK), 
Tigin Öztürk (Elektrik Mühendisleri Odası), Petek Ataman (Gıda 
Mühendisleri Odası), İdris Ekmen (Diyarbakır İKK), Ali Hasan 
Bakır (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Elif Bulut (Çevre 
Mühendisleri Odası), Erhan Karaçay (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Murat Cin (Metalurji Mühendisleri Odası), İbrahim Gür 
(Ziraat Mühendisleri Odası), Beyza Metin (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Özkan Karataş (Elektrik Mühendisleri Odası), Turan 
Aydemir (Elektrik Mühendisleri Odası), Hüseyin Atıcı (Makina 
Mühendisleri Odası), Cemalettin Küçük (TMMOB) konuştu. 

11 Mayıs 2010 Salı
•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı’nca bir dilekçe üzerine Birliğimiz hakkında 
başlatılan inceleme hakkında TMMOB Örgütlülüğüne yönelik 
bir mesaj yayımladı.

12 Mayıs 2010 Çarşamba

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, son 
günlerde gündemde olan gizli dinlemeler ve gizli ses kayıtları ile 
ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

•TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu’na taşınmak üzere TMMOB 
Yönetmelikleri ile ilgili değişiklik önerilerini görüşmek üzere Oda 
Yazman Üyeleri (Sekreterleri) toplantısı yapıldı. Toplantıya; Selçuk 
Uluata (TMMOB), N.Hakan Genç (TMMOB), Nurten Çağlar 
Yakış (TMMOB), Nurçin Soykut (TMMOB), Vehbi Turhan 
(TMMOB), Erdal Apaçık (Elektrik M.O.), Fatmagül Tuncer 
(Gıda M.O.), Ertuğrul Candaş (Harita ve Kadastro M.O.), Gülsüm 
Sönmez (İnşaat M.O.), Metin Çetin (Jeofizik M.O.), Hakkı Atıl 
(Jeoloji M.O.), Osman Özgün (Kimya M.O.), Nahit Arı (Maden 
M.O.), Yunus Yener (Makina M.O.), Hüseyin Savaş (Metalurji 
M.O.), Ümit Özcan (Şehir Plancıları O.), Kamil Bayram (Ziraat 
M.O.) katıldı.

17 Mayıs 2010 Pazartesi
•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 27-30 
Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek 41. Genel Kurul öncesi 
TMMOB delegelerine bir mesaj gönderdi.

18 Mayıs 2010 Salı
•TMMOB-Oda Saymanları toplantısı yapıldı. Toplantıya; 
Selçuk Uluata, Hakan Genç, İhsan Aydın (TMMOB), Tuğçe 
Serçe(Çevre Mühendisleri Odası), Gülsen Şani, Nazan Ertürk 
(Gemi Mühendisleri Odası), Fikret Okant (Gıda Mühendisleri 
Odası), Züber Akgöl (İnşaat Mühendisleri Odası), Murat 
Akbaş (Jeofizik Mühendisleri Odası), Çetin Kurtoğlu (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Hasan Koç (Kimya Mühendisleri Odası), 
Tahsin Akbaba (Makina Mühendisleri Odası), Nurdan Topoğraf 
(Mimarlar Odası), Veli Koca (Peyzaj Mimarları Odası), Hamdi 
Arpa (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

21 Mayıs 2010 Cuma

•Zonguldak TTK Karadon Müessesesi yer altı ocağında 17 
Mayıs 2010 tarihinde meydana gelen patlama ile ilgili olarak, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TMMOB 
Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Torun’un katılımıyla Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube 
Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenlendi.

24 Mayıs 2010 Pazartesi

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, emek 
örgütlerinin 26 Mayıs günü gerçekleştireceği bir günlük uyarı 
eylemi ile ilgili olarak 24 Mayıs 2010 tarihinde bir basın açıklaması 
yaptı.

26 Mayıs 2010 
•TMMOB’nin 1973-1980 yılları arası Başkanlığını yapmış, 
mühendis- mimar hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip 
olmasında önder kişiliği ile hep ön saflarda yer almış Teoman 
Öztürk adına Çankaya Belediyesi tarafından, Çukurambar’da 
yapılan “Teoman Öztürk Parkı” açılış töreni’ne TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı Nail 
Güler, TMMOB Saymanı Selçuk Uluata, Yönetim Kurulu üyeleri, 
TMMOB‘ye bağlı odaların yöneticileri, TMMOB üyeleri, Teoman 
Öztürk‘ün ailesi, Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ve CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldılar. 

27 Mayıs 2010

•Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. Olağan Genel 
Kurulu 27-29 Mayıs 2010 tarihlerinde Kocatepe Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 30 Mayıs Pazar günü ise TMMOB 
Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri 
için seçimler yapıldı.

29 Mayıs 2010 Cumartesi
•TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu delegeleri maden kazalarında 
yaşanan ölümleri protesto etmek için Kızılay’daki Madenci 
Anıtı’na siyah çelenk bıraktı.

31 Mayıs 2010 Pazartesi

•İsrail’in Gazze’ye yardım götüren filoya düzenlediği saldırıya 
ilişkin olarak, TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç  bir 
basın açıklaması yaptı.

12 Haziran 2010 Cumartesi
•Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 27-30 Mayıs 
2010 tarihlerinde Ankara’da yapılan 41. Olağan Genel Kurulu 
sonucunda belirlenen Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilerek 
görev dağılımı yaptı.

14 Haziran 2010 Pazartesi

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 15-16 
Haziran 1970 direnişinin yıldönümü nedeniyle 14 Haziran 2010 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

17 Haziran 2010 Perşembe

•Antalya-Isparta-Burdur Dereleri Gönlünce Aksın Çevre 
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Platformu, Akdeniz Bölgesi’nde yapılan ve yapılacak olan 
Hidroelektrik Santrallere (HES) karşı yürüttükleri “Dereler 
Halkla Ankara’ya Akıyor” kampanyası kapsamında Birliğimizi 
ziyaret etti.

18 Haziran 2010 Cuma

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Peyzaj 
Mimarları Odası Muğla İl Temsilcisi Hülya Yolcubal’ın evinin 
önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi 
nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

•İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar 
Harp, Sayman Üye Züber Akgöl, Genel Sekreter Yardımcıları 
Ayşegül Bildirici ve Gülsüm Sönmez TMMOB’yi ziyaret ederek, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Sayman Üye 
Mustafa Erdoğan ve Yürütme Kurulu Üyesi Gürel Demirel ile bir 
süre görüştüler. Görüşmede TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan 
Genç de hazır bulundu.

21 Haziran 2010 Pazartesi

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Gediktepe 
baskını üzerine bir basın açıklaması yaptı.

23 Haziran 2010 Çarşamba

•Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar, Başkanvekili Şuayip Yalman, Yazman Üye Yunus Yener, 
Sayman Üye Tahsin Akbaba, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Harun 
Erpolat, TMMOB Yüksek Onuru Kurulu Üyesi Üzeyir Uludağ ve 
MMO Eski Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Birliğimizi 
ziyaret ederek, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Sayman Mustafa Erdoğan, Yürütme Kurulu Üyeleri 
Alaeddin Aras, Fatma Berna Vatan ve Gürel Demirel ile görüştü. 
Görüşmede, Genel Sekreter N. Hakan Genç de hazır bulundu.

24 Haziran 2010 Perşembe

•TMMOB Yüksek Onur Kurulu 41. Dönemin ilk toplantısı yapıldı. 
Toplantıya TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyeleri Musa Çeçen 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Serdar Ömer Kaynak (Maden 
Mühendisleri Odası), Üzeyir Uludağ (Makina Mühendisleri 
Odası), Aytimur Güpgüpoğlu (Mimarlar Odası) ve Nevzat Uğurel 
(Şehir Plancıları Odası) katıldı.

25 Haziran 2010 Cuma

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen torba yasa ile iş 
güvenliği alanının piyasalaştırılmak istendiğini belirterek, 
milletvekillerinin teklifi reddetmelerini istedi. Mehmet Soğancı, 
konuya ilişkin olarak bir basın açıklaması yaptı.

•Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün son dönemde artan şiddet 
olaylarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere aralarında 
çeşitli emek-meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı katılarak, TMMOB‘nin görüşlerini 
ve bugüne kadar konuya ilişkin yapılmış açıklamaları bir dosya 
olarak sundu.  

•TMMOB Sayman Üye Mustafa Erdoğan 25–27 Haziran 
2010 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji 
Binası’nda gerçekleştirilen Türk Tabipleri Birliği 59. Büyük 
Kongresi’ne katılarak konuşma yaptı.

26 Haziran 2010 Cumartesi

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Türkiye’nin 
dört bir yanındaki yerel çevre mücadeleleri, deneyimlerini 
paylaşmak ve güç birliği yapmak için TMMOB Ankara İl 
Koordinasyon Kurulu tarafından “Çevre Direnişleri Buluşuyor” 
adıyla düzenlenen etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

•TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Yönetim Kurulu temsilcileri 
41. Dönem Çalışma Programı üzerine görüş alışverişinde bulunmak 
üzere bir araya geldi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı’nın genel bir değerlendirmesiyle başlayan toplantıda, 
Oda temsilcileri de önümüzdeki iki yıllık çalışma dönemine 
ilişkin görüşlerini ve önerilerini dile getirdiler. Ankara Dedeman 
Oteli‘nde gerçekleştirilen toplantıya; Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Selçuk Uluata, Sayman Üye Mustafa Erdoğan, Yürütme Kurulu 
Üyeleri Alaeddin Aras, Fatma Berna Vatan, H. Gürel Demirel, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Baran Bozoğlu, Hüseyin Yeşil, Ekrem 
Poyraz, Özcan Başkazancı, Hasan Çaylak, Recep Özmetin, 
Abdullah Alkan, Murat Akbaş, Fahrettin Çağdaş, Ahmet İrfan 
Türkkolu, A. Deniz Özdemir, A. Haluk Gürkan, Redife Kolçak, 
Ayşe Işık Ezer; Odalarını  temsilen Murat Taşdemir (Çevre 
Mühendisleri Odası), Serdar Paker (Elektrik Mühendisleri Odası), 
Abdullah Zararsız (Fizik Mühendisleri Odası), Hidayet Çetin 
(Gemi Mühendisleri Odası), Petek Ataman (Gıda Mühendisleri 
Odası), Ali Fahri Özten (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), 
H. Serdar Harp (İnşaat Mühendisleri Odası), Metin Altay (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Hakkı Atıl (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
Mehmet Besleme (Kimya Mühendisleri Odası), Nahit Arı (Maden 
Mühendisleri Odası), Ali Ekber Çakar (Makina Mühendisleri 
Odası), Cemalettin Küçük (Metalurji Mühendisleri Odası), Adem 
Taşcı (Meteoroloji Mühendisleri Odası), Mesut Tekayak (Petrol 
Mühendisleri Odası), Onur Tekin Bilgen (Peyzaj Mimarları Odası), 
Necati Uyar (Şehir Plancıları Odası), Melike Anıl Bingöl (Tekstil 
Mühendisleri Odası) ve Turhan Tunçer (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

29 Haziran 2010 Salı

•Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Özarslan, 
Örgütlenme Sekreteri Oktay Kandemir ve Disiplin Kurulu Başkanı 
Önder Aydın Birliğimizi ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve Yürütme Kurulu Üyesi Gürel Demirel ile 
görüştü.

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, mevsimlik 
işçi olarak çalışan Kürt kökenli vatandaşların çalışmalarına 
ambargo konulacağı şeklinde basına yansıyan haberler üzerine, 
bir basın açıklaması yaptı.

30 Haziran 2010 Çarşamba 

• TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ayşegül Oruçkaptan Türk 
Tasarım Danışma Konseyi 2. toplantısına katıldı
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