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TMMOB 39. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından.....
05 Mart 2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

DSİ Genel Müdürlüğü’nün bağlı birimlerinde çalışan mühendis, mimar 
ve şehir placılarının TMMOB Su Politikaları Kongresi’ne katılımlarını 
engellemeye yönelik yazısına ilişkin gerekli yasal işlemlerin başlatıl-
masına,

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi’nin bugüne kadarki süreci  
değerlendirildiğinde, TMMOB’nin genel ilke ve taleplerinin karşı-
lanamayacağı anlaşıldığından ve Komitenin istenen yapı ve işleyişe 
kavuşamamasından dolayı, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesine 
üye bildirilmemesine,

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 07 Haziran 2003 tarih ve 253 no’lu ka-
rarıyla, Odalarımıza geçici üyelik kaydı için başvuran KKTC vatandaşı 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının Odalarımıza kayıtları sırasında 
aranması gereken Yükseköğretim Kurumu’ndan diplama denklik belgesi 
ile Kuzey Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMO-
B)’ne üyelik belgesine ilaveten, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı’nın bilgi yazısı üzerine çalışma izni koşulunun da aranmasına, 

28 Mart 2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına 
İlişkin Kanun Kapsamında Yapılacak Yarışma ve Sözleşmeye İlişkin 
Usul ve Esaslar ile Teşvikler Hakkında Yönetmelik hakkında iptal 
davası açılmasına,

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği hakkında iptal davası açılma-
sına,

25 Nisan 2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Yapılan uyarılara karşın, Birlik borcunu ödemeyen Orman Mühendisleri 
Odası’ndan 7 gün içinde Birlik borcunun ödenmesinin istenmesine, 
ödenmediği takdirde TMMOB Yasası gereğince TMMOB 40.Olağan 
Genel Kurulu’na katılamayacaklarının Orman Mühendisleri Odası’na 
bildirilmesine,

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 514 sayılı kararıyla, Bartın’da kurulması 
planlanan termik santrallere yönelik teknik rapor hazırlamak üzere gö-
revlendirilen komisyonun Bartın’daki incelemeleri hakkında Bartın İl 
Koordinasyonu’ndan alınan yazıda TMMOB Heyetine asılsız  suçlamalar 
yönelten Bartın İKK Sekreteri Ayşe Sevtap Uzun, Elektrik MO İl Tem-
silcisi Mahmut Demirok, İnşaat MO İl Temsilcisi Fatih Mehmet Kanbur, 
Maden MO İl Temsilci Yardımcısı Veli Türkaslan, Makina MO İl Temsil-
cisi Abdullah Kaleli, Mimarlar Odası İl Temsilcisi Ö.Kemal Çubukçuoğlu 
ve Ziraat MO İl Temsilcisi Figen Kemik hakkında disiplin soruşturması 
yapılmak üzere Odalarına yazı yazılmasına ve Bartın İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Ayşe Sevtap Uzun’un görevden alınmasına,

TMMOB Öğrenci Üye Kurultayı’nın, bazı Odalarımızın Öğrenci 
Üye Kurultaylarını yetiştirememesinden dolayı önümüzdeki döneme 
ertelenmesine,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonu’nda kurulan Orman 
Ürünleri, Kağıt ve Mobilya Teknik Komitesi’nde Birliğimizi temsilen 
asıl üye olarak Alaeddin Aras’ın, yedek üye olarak Feyyaz Ataç’ın yer 
almasına,

TMMOB Ziraat Mühemdisleri Odası Mesleki Denetim ve Asgari Ücret 
Yönetmeliği’nin TMMOB Hukuk Müşaviri’nin uygun görüşleri doğ-
rultusunda kabulüne ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Yürütme 
Kurulu’na yetki verilmesine,

karar verildi.

İÇİNDEKİLER
TMMOB Genel Kurulu 29 Mayıs-1 Haziran’da         

1 Mayıs’ta Alanlardaydık                                   

39. Dönem 4. Danışma Kurulu Yapıldı                                     

SSGSS’ye Karşı Mücadelemizi Sürdürdük    

Irak İşgali Beşinci Yılında Protesto Edildi                                                            

TMMOB Etkinlikleri                                             

Oda Organları                             

Çalışma Grupları Güncesi 

TMMOB Denetleme Kurulu Raporu                                                   

TMMOB 
Birlik Haberleri Bülteni

Mart-Nisan 2008/Sayı 119, 
Ayda bir yayımlanır; 
Yaygın süreli yayın

Yönetim yeri: 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Selanik Cad. No:19/1 Yenişehir 06650
ANKARA

Tel: (312) 418 12 75 Faks: (312) 417 48 24
web:http://www.tmmob.org.tr   
e-posta:tmmob@tmmob.org.tr

TMMOB Adına Sahibi: Mehmet Soğancı
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: N.Hakan Genç

5.500 adet basılmıştır. Üyelerine parasız dağıtılır.

Baskı:

 Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti. 
Kazım Karabekir Cad. Tuna Han. No:101 / G-2

İskitler/Ankara    
Tel : (0312) 384 27 61 Faks: (0312) 341 39 79

e-mail: info@basakmatbaa.com
Baskı tarihi: 10.05. 2008
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Gündem

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,

- Yönetmeliklerle ilgili komisyonlar 

- Mali İşler ve Bütçe Komisyonu

- Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu

 TMMOB 40. OLAĞAN GENEL KURULU 
29 MAYIS-1 HAZİRAN’DA 
ANKARA’DA TOPLANIYOR 

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu çoğunluksuz olarak 29-30-31 Mayıs günleri saat 09:00’da Karayolları 
Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda toplanacak. Seçimler ise 1 Haziran günü 09:00-17:00 saatleri arasında 
Mimar Kemal İlköğretim Okulu’nda yapılacak. 

TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu’nun çoğunluklu olarak 22-23-24 Mayıs 2008 
tarihinde Saat 10:00’da TMMOB’de (Selanik Caddesi No:19/1 Kızılay-Ankara), bu toplantıda çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde Genel Kurul’un 29-30-31 Mayıs 2008 tarihlerinde Saat 09:00’da Karayolları Genel 
Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda (Yücetepe-Ankara) çoğunluk aranmaksızın toplanmasına; seçimlerin çoğunluk 
sağlandığı takdirde 25 Mayıs 2008, çoğunluk aranmaksızın 1 Haziran 2008 Pazar günü Saat 09:00-17:00 arasında 
Mimar Kemal İlköğretim Okulu (Yüksel Caddesi, Kızılay-Ankara)’nda yapılmasına oybirliğiyle karar verdi.

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

Okunması, Görüşülmesi,

8. 39. Dönem Yönetim Kurulu’nun Aklanması,

9.Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlan-
ması,

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

Açıklanması, 

11.Dilek ve Öneriler

12.Seçimler
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Tüm dünyada coş-
kuyla kutlanan 1 
Mayıs Birlik, Mü-
cadele, Dayanışma 
Günü Türkiye’de 
devlet terörüne sah-
ne oldu. Günlerdir 
başta Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere, Adalet 
Bakanı Mehmet Ali 
Şahin, İçişleri Bakanı 
Beşir Atalay, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve İstanbul Valisi 
Muammer Güler’in yarattığı korku havasıyla 1 Mayıs’a gi-
ren emekçiler, sabahın erken saatlerinde saldırıya uğradılar. 
Polis, gaz bombalarıyla, tazyikli suyla, coplarda tüm yurtta 
tam bir terör havası estirirken, İstanbul’a adeta sıkıyönetim 
günlerini yaşattı. Polis terörü öyle bir boyuta ulaştı ki, savaş 
zamanlarında bile saldırılmayan hastanelere, gaz bombası 
atıldı. Tüm Türkiye’de 500’ün üzerinde kişi gözaltına alı-
nırken, çok sayıda kişi de yaralandı. 

1 Mayıs Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü”nü kutlamak 
için daha önceden belirlendiği gibi DİSK Genel Merkez bi-
nasının önünde toplanan gruba polis saat 06.30 sıralarında 
gaz bombalarıyla saldırdı. DİSK binasının içine de atılan 
bombadan birçok işçi etkilendi. Daha sonra tekrar topla-
nan işçilere polis yine saldırdı. Saat 08.30 sıralarında polis 
panzerinden kırmızı renkli su sıkan ve biber gazı kullanan 
polislerce saldırıda bulunuldu. Bina önünde bulunanlardan 

bir kısmı içeri girerken 
bir kısmı da sokakta 
slogan atarak polise 
direndi. DİSK binası-
nın içi sularla doldu. 
İşçilere üçüncü saldırı 
ise 09.15 sıralarında 
su sıkılarak oldu. Biber 
gazından etkilenerek 
fenalaşan birçok kişi 
ambulanslarla hastane-
lere götürüldü. 

Olaylara ilişkin bir açık-
lama yapan DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, ablu-
kalı durumun ortadan kaldırılmasını isteyerek, “Konulan 
yasaklar demokratik Türkiye diyenlerin ikiyüzlü demokrasi 
anlayışının kanıtıdır. Bu insanların burnu kanarsa sorum-
lusu iktidar ve vali olacaktır” dedi. 

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hayati Yılmaz’la gö-
rüşmelerini sürdüren sendika yöneticileri, görüşmelerden 
uzlaşma çıkmaması üzerine Taksim’e gitmekten vazgeçerek, 
DİSK Genel Merkezi önünde toplananlara açıklama yaptı. 
KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, “Bizim tale-
bimiz meşrudur, demokratiktir. Emekçinin önünde hiçbir 
güç duramamıştır, bundan sonra da duramayacaktır” dedi. 
Taksim’e yürümek istediklerini, 31 yıl önce öldürülenleri 
anacaklarını, ancak bunun engellediğini anlatan Tombul, 
yaşananları AKP’nin ikiyüzlülüğü olarak nitelendirdi. 
DİSK Genel Merkezi içine gaz bombası atılmasını kınayan 
Tombul, Taksim Meydanı’na gitmek isteyenlere düşman 

HERŞEYE RAĞMEN 

“YAŞASIN 1 MAYIS”
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muamelesi yapıldığını söyledi.

DİSK Genel Başkanı Çelebi ise, İstanbul’un bir hapis-
haneye çevrildiğini, Türkiye’de 1 Mayıs kutlamalarını 
engellemek için akla gelen her türlü şiddet yönteminin 
kullanıldığını belirtti. Çelebi, “DİSK’in Genel Merkezi’ne 
tecavüz edildi. Bizim hanemize sularla, gaz bombalarıyla 
saldırıldı. AKP’nin kendisine demokrat, türban sevdalısı, 
yalnızca türbana özgürlük isteyen ikiyüzlülüğü ortaya çık-

mıştır. Şimdi bütün alanlar Taksim, bütün Türkiye Taksim 
olmuştur. Tüm arkadaşlarımın mücadelesini kutluyorum” 
dedi. Çelebi, hükümetin provokasyonuna alet olmamak 
için sağduyuyla eylemi noktaladıklarını açıkladı.

Çelebi ve Tombul’un yaptığı konuşmalar devam ederken, 
polisin toplanan kalabalığın bazı noktalarına gaz bomba-
larıyla müdahale ettiği görüldü. 

TAKSİM’E ÇELENK BIRAKILMADI 

Bu açıklamalardan sonra saat 12.00 civarında DİSK Ge-
nel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel Başkanı İsmail 
Hakkı Tombul, TÜRK - İŞ Genel Sekreteri Mustafa Türkel, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile 
bir grup milletvekilinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 
100 kişilik grup ikinci açıklamanın yapılacağı Şişli CHP 
Binası’nın önüne doğru yürüyüşe geçti. Grup, yürüyüş 
boyunca polis barikatlarıyla karşılaştı. CHP Şişli Binası 
önünde emek-meslek örgütü temsilcileri tekrar açıklama 
yaptılar. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı, 1977’de ölenleri anmak için kitleyi saygı duruşuna 
çağırdı.

Şişli ile Taksim arasında kalan Dolapdepe kavşağında cid-
di olaylar yaşandı. Elmadağ’da göstericilere copla saldıran 
polis, Pangaltı’da 8-10 kişiyi bir arada görünce dahi göz 
yaşartıcı bomba attı. 

ANKARA DA GAZ BOMBALARINDAN 
NASİBİNİ ALDI

Ankara’da 1 Mayıs’ı kutlamak iste-
yen emekçiler, Opera Binası önünde 
toplanarak, Sıhhiye Meydanı’na yü-
rüdüler. Miting alanına girişte polisle 
bir grup arasında arbede yaşanması 
üzerine polis alana gaz bombaları attı. 
Sıhhiye’deki kutlamalarda bir anda 
tansiyonun yükselmesine yol açan 
gerginlik sonrası polis güvenlik nok-
talarında aramaya son verdi. Yaklaşık 
15 bin kişinin katıldığı Ankara’daki 
kutlamalar olaysız sona erdi.

TMMOB ÜYELERİ DE GÖZALTINDA

Tüm illerde yapılan 1 Mayıs kutlamalarına geniş katılım sağlayan 
TMMOB üyeleri de yaşanan saldırılardan payını aldı. Adana’da 
miting dağıldıktan sonra bayrakları toplamak için alanda kalan 
Makina Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Temsilcinin kolu bilerek 
ve isteyerek, polisler tarafından kırıldı. Harita ve Kadastro Mühen-
disleri Odası İstanbul Şubesi yöneticileri, Makina Mühendisleri 
Odası Kocaeli Şubesi yöneticileri gözaltına alındı. 
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1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü DİSK 
Genel Merkezi’ne saldırı ile başlatan, İstanbul’u sıkı-
yönetim alanına çeviren, tüm yurtta emekçilere polis 
terörü uygulayan, 500’ün üzerinde emekçiyi gözaltına 
alan güçleri, yetkilileri kınıyoruz. Tüm dünyada işçi 
bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs’ı Türkiye’de emek-
çiler için cehenneme çeviren yetkilileri istifaya davet 
ediyoruz.

TMMOB ve TMMOB’liler de bu terörden nasibini 
aldı. Adana’da miting dağıldıktan sonra bayrakları 
toplamak için alanda kalan Makina Mühendisleri 
Odamızın Öğrenci Üye Temsilcinin kolu bilerek ve 
isteyerek, polisler tarafından kırıldı. Harita ve Kadast-
ro Mühendisleri Odamızın İstanbul Şubesi yöneticileri, 
Makina Mühendisleri Odamızın Kocaeli Şubesi yöneti-
cileri gözaltına alındı. Çok sayıda üyemiz, yalnızca tüm 
dünyada kutlanan “Birlik, Dayanışma ve Mücadele 
Günü”nü kutladığı için gözaltına alındı. 

Siyasi iktidar ve kolluk kuvvetleri, IMF, Dünya Bankası 
politikalarını uygulama ve Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Yasası’nda somutlanan emek düşmanı 
tutumlarını 1 Mayıs’ta bir kez daha ortaya koydular. 

Anti demokratik uygulamalarla İstanbul’u sıkıyönetim 
alanına çeviren, tüm yurtta işçisine, kamu çalışanına, 
tüm emekçilere, vatandaşlarına polis terörü uygulatan 
bütün yetkililer derhal istifa etmeli, bütün gözaltına 
alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır.

Tüm bu baskılar emekten yana olanları yıldırmayacak-
tır. TMMOB ve Odaları, diğer emek-meslek örgütleri 
ile birlikte omuz omuza haklı mücadelesine devam 
edecektir.

İnadına, her şeye rağmen YAŞASIN 1 MAYIS...

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
2 Mayıs 2008

BİRLİK, MÜCADELE VE 
DAYANIŞMA GÜNÜNÜ 
CEHENNEME ÇEVİREN 

YETKİLİLERİ 
İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ

 TMMOB, 1 Mayıs 2008’de 1 Mayıs alanlarında ola-
cak. 

1 Mayıs 2008’de, 1 Mayıs alanları işçilerin, emekçile-
rin, çalışanların türküleriyle, halaylarıyla bir kez daha 
özgürleşecek.

1 Mayıs’ta alanlarda “Başka bir yaşam, başka bir Türkiye 
mümkün” diyenler buluşacak. 

1 Mayıs’ta eşit, özgür, demokratik Türkiye talepleri 
haykırılacak.

1 Mayıs’ta neoliberal politikalara bir kez daha karşı 
çıkılacak.

1 Mayıs’ta hep birlikte “Kahrolsun ABD emperyalizmi” 
denilecek.

1 Mayıs’ta gericiliğe ve ırkçılığa karşı daha fazla dik 
durulacak.

1 Mayıs’ta omuzlar arası boşluk en aza indirilerek omuz 
omuza olunacak.

Bugün, dünyadaki kardeşlerimizle birlikte bize dayatılan 
açlığı, yoksulluğu, sömürüyü, savaşı, gözyaşını ve acıyı 
yenmek için, kendi yaşamımızı ve geleceğimizi savunmak 
için, mücadele bayrağını daha da yükseltme zamanı.

Bugün, Türkiye’de, Ortadoğu’da ve bütün dünyada 
barışın, kardeşliğin, bir arada yaşamın, adaletin ve da-
yanışmanın hüküm sürdüğü bir gelecek yaratmak için 
mücadelemizi kararlılıkla sürdürme zamanı.

1 Mayıs’ta yeniden 1 Mayıs alanlarındayız ellerimizde 
bayraklarımızla.

Haydi, 1 Mayıs’a!

Haydi, 1 Mayıs alanlarına!

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
16 Nisan 2008

2008’DE BİR KEZ DAHA: 
YAŞASIN 1 MAYIS; 
YAŞASIN BİRLİK 

MÜCADELE 
DAYANIŞMA GÜNÜ
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TMMOB 39. Dönem IV. Danışma 
Kurulu 26 Nisan 2008 tarihinde 
Ankara’da toplandı. İMO Teoman 
Öztürk Salonu’nda gerçekleştirilen 
toplantıda söz alan Danışma Kurulu 
üyeleri, Türkiye’nin içinden geçtiği 
süreci, TMMOB’nin 39. Dönem 
çalışmalarını değerlendirdiler. 
Konuşmalarda, ağırlıklı olarak 
İKK’ların işlevselleştirilmesi, 
odaların birlikte iş yapma kültürünün 
geliştirilmesi, siyasal iktidarın meslek 
odalarına yönelik saldırıları öne 
çıktı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı’nın açılış 
konuşmasıyla başlayan Danışma 
Kurulu’na 298 kişi katıldı. Mehmet 
Soğancı açılış konuşmasında, ortalama 
bir Avrupa ülkesinde 50-60 yılda 
yaşanabilecek olayların Türkiye’de 
bir yıla sığdığına dikkat çekerek, 
“Tüm bu hızlı gelişmeler, sıkıntılı, 
sancılı ve sorunlu bir ülkede yaşıyor 

olmak, bizim gibi meslek örgütlerine 
çok daha fazla görev düşmesine, 
sorumluluklarımızın artmasına neden 
oluyor” dedi. Soğancı, tüm yaşanan 
olumsuzluklara karşın, TMMOB’nin 
hiç bıkkınlık göstermeden, hiç 
durmadan, hiç ara vermeden kendi 
bildiği yoldan yürüdüğünü, devraldığı 
onurlu yürüyüşü ve dik duruşu bağlı 
odaların yöneticileri ve örgütlü üyeleri 
ile birlikte sürdürdüğünü ifade etti.

Ülkenin içinden geçtiği dönemle 
ilgili genel bir değerlendirme 
yapan Soğancı, 14 Ekim TMMOB 
Mitingi, 1 Mayıs 2007’de Taksim’in 
özgürleştirilmesi, “3 Kasım Özgür, 
Demokratik ve Eşitlikçi Bir Türkiye” 
mitingi ve SSGSS’ye karşı verilen 
mücadelede TMMOB’nin hep 
alanlarda olduğunu belirterek, 
“Katıldığımız, düzenleyicisi ya da 
çağrıcısı olduğumuz miting ve 
benzeri etkinliklerde hep ‘bağımsız, 
demokratik ve özgür bir Türkiye’ için 

TMMOB 39. DÖNEM 

IV. DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI YAPILDI

yükselttik sesimizi. İlkeli işbirlikleriyle, 
emekten ve halktan yana çaba 
gösteren tüm örgütlerle omuz omuza 
ama asla birbirimize omuz atmadan 
yan yana durarak Türkiye demokrasi 
mücadelesinin içinde yer aldık” diye 
konuştu.

TMMOB’nin 39. Dönem çalışmaları 
hakkında da bilgi veren Soğancı, 
TMMOB’nin bağlı odalarıyla birlikte 
iki yıllık bir çalışma döneminde 200’ün 
üzerinde etkinlik gerçekleştirildiğini, 
bu dönemde yalnızca TMMOB’nin 
20 etkinlik düzenlediğini anlattı. 
Meslek alanları üzerinden, ülkenin 
enerjiden istihdama, özelleştirmeden 
kentsel dönüşüme, afet yönetiminden 
su politikalarına birçok sorununun 
masaya yatırıldığını ifade eden 
Soğancı, bu dönem kente yönelik 
etkinliklere de ağırlık verildiğini ve 
İKK’lar aracılığıyla Bursa, İstanbul, 
Ankara, Kocaeli, Eskişehir ve 
Bodrum’da kent sempozyumları 
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gerçekleştirildiğini söyledi. Soğancı, 
Mayıs ayı içinde Denizli ve Adana’da 
da kent sempozyumları yapılacağını 
kaydetti. 

Soğancı, 39. Dönem’de hukuksal 
alanda da önemli başarılar elde 
edildiğini belirterek şöyle konuştu: 

“Cargill, jeotermal sahaların kullanım 
haklarının devredilmesi, İpekyolu 
Vadisi Serbest Bölgesi kararları, 
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında 
Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik’in bazı maddelerinin 
iptali, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
İmar Yönetmeliği’nin ‘sicil durum 
belgesi istenmesi’ başlıklı maddesini 
değiştiren yönetmeliğin iptali istemiyle 
açtığımız davalar hep bizim lehimize 
sonuçlandı. Yanlış gördüğümüz 
uygulama ve yönetmeliklere yönelik 
açtığımız davaların çoğunu kazandık. 
Çıkarılmaya çalışılan tüm yasalara 
karşı olumlu olumsuz görüşlerimizi 
kamuoyuna, siyasi karar vericilere 
ilettik. Meslek alanlarımız ile ilgili 
çıkan tüm yönetmelikleri izledik.”

TMMOB’nin diğer çalışmaları 
hakkında da bilgi veren Soğancı 
şöyle devam etti. 

“Sadece bunlarla kalmadık. Oda 
temsilcilerinden oluşturduğumuz 
çalışma gruplarımızın çalışmaları 
ile gerek meslek alanlarımıza 
yönelik, gerekse ülkede yaşananlara 
ilişkin olarak bilimsel bilgiyi rehber 
edinerek oluşturduğumuz yüzlerce 
görüşü ve basın açıklamasını 
kamuoyunun bilgisine sunduk. WEB 
sayfamızı haber sitesi haline getirdik. 
Kurduğumuz TMMOB Radyo ile 
görüşlerimizi internet üzerinden sesli 
olarak üyelerimize ve kamuoyuna 
anında ilettik.”

Mehmet Soğancı’nın açılış konuşma-
sından sonra sırasıyla; Serdar Harp 
(İMO YK Başkanı), Ali Ekber Çakar 
(MMO YK), Erhan Karaçay (EMO 
İstanbul), Ali Fahri Özten (HKMO 
YK), Mehmet Torun (MADEN MO 

YK Başkanı), Kaya Güvenç (MMO), 
Hüseyin Önder (EMO YK), Kemal 
Zeki Taydaş (GIDAMO YK), Şevket 
Akdemir (TMMOB Yüksek Onur 
Kurulu-ZMO), Hüseyin Atıcı (Adana 
İKK Sekreteri), Nevzat Ersan (İMO 
Ankara), Hakkı Atıl (JMO YK), Ka-
dir Dağhan (GIDAMO YK), Cihat 
Mazmanoğlu (İMO Hatay), Ramazan 
Pektaş (EMO Ankara), Mehmet Bes-
leme (KMO YK Başkanı), Kurtuluş 

TMMOB 39.DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU’NA 
KATILIM LİSTESİ (26 NİSAN 2008)

TMMOB Yönetim Kurulu                           
TMMOB Yüksek Onur Kurulu   
TMMOB Denetleme Kurulu    
TMMOB Genel Sekreterlik    
Çevre Mühendisleri Odası    
Elektrik Mühendisleri Odası                             
Fizik Mühendisleri Odası    
Gemi Mühendisleri Odası    
Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odası  
Gıda Mühendisleri Odası                
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası              
İç Mimarlar Odası     
İnşaat Mühendisleri Odası                              
Jeofizik Mühendisleri Odası     
Jeoloji Mühendisleri Odası   
Kimya Mühendisleri Odası              
Maden Mühendisleri Odası              
Makina Mühendisleri Odası              
Metalurji Mühendisleri Odası   
Meteoroloji Mühendisleri Odası  
Mimarlar Odası     
Orman Mühendisleri Odası 
Petrol Mühendisleri Odası 
Peyzaj Mimarları Odası                
Şehir Plancıları Odası    
Tekstil Mühendisleri Odası 
Ziraat Mühendisleri Odası               
İl Koordinasyon Kurulu Sekreterleri  

   TOPLAM    

10
1
1
4
3

23
2
4
2

26
21
4

62
1
8

14
16
52
1
4
3

12
4

13
8

298

Kaya (EMO İstanbul), Mehmet Ak-
demir (MMO Kocaeli), Durmuş Nar 
(İMO Antalya), Özgür Coşar (EMO 
Ankara), Turan Kapan (İMO Di-
yarbakır), Hülya Yılmaz (GIDAMO 
İzmir), Semra Ocak (ÇMO İstanbul), 
Ferdan Çiftçi (İzmir İKK Sekreteri), 
Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJ YK 
Başkanı), Başak Koç (EMO İstanbul), 
Emin Koramaz (MMO YK Başkanı) 
söz aldılar.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, oda genel kurulla-
rının tamamlanması üzerine konuya 
ilişkin olarak 21 Nisan 2008 tarihin-
de bir basın açıklaması yaptı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’ne bağlı ve 300.000 üyesi 
bulunan 23 odanın Genel Kurul 
ve seçim süreci tamamlandı. Mayıs 
ayının son günlerinde de Birlik Genel 
Kurulu toplanacak

Odalarımızın Genel Kurul Sonuç 
Bildirileri TMMOB’nin manifesto-
larıdır. Sonuç bildirilerimizde hep 
birlikte bir kez daha vurguladık:

TMMOB ve bağlı Odaları; 

Mesleki demokratik kitle örgütüdür. 
Demokrat ve yurtsever karakterdedir. 
Emekten ve halktan yanadır. Anti-
emperyalisttir, “Yeni Dünya Düzeni” 
teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin 
karşısındadır. Siyasetin dar anlamını 
aşar, yaşamın her olayını siyasetle 
ilişkili görür. Barıştan yanadır. İnsan 
hakları ihlallerine karşıdır, insanlık 

onurunun korunmasından yanadır. 
Örgütsel bağımsızlığını her koşulda 
korur, gücünü sadece üyesinden ve 
bilimsel çalışmalardan alır. Meslek 
ve meslektaş sorunlarının, ülkenin 
ve halkın sorunlarından ayrılamaya-
cağını kabul eder. Politikanın oluş-
turulmasında ve uygulanmasında 
demokratik merkeziyetçi yöntemleri 
uygular. Karar alma süreçlerinde 
demokratik ve katılımcıdır. Bağlı 
Odaları ile birlikte mühendis, mi-
mar ve şehir plancılarının meslek 
alanlarını düzenler, üyesinin ve 
halkın çıkarlarını korur. Sanayileş-
me ve demokratikleşme alanlarında 
durum tespitleri yapar, politikalar 
ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin 
demokratikleşmesi için çaba sarf 
eder. Kamuoyu oluşturmaya yönelik 
çalışmalar içinde tartışmasız yer alır. 
Demokratik kitle örgütleri ve sivil 
toplum örgütleri ile ilkeli ve demok-
ratik işbirliği içerisindedir.

TMMOB ve bağlı Odaları önümüz-
deki dönemde de, 

Meslek ve meslektaş sorunlarının hal-
kın sorunlarından ayrı tutulmayacağı-
nı bilerek çalışmalarını yürütecektir.

Eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye 
özlemiyle emekten ve halktan yana 
mücadelesini sürdürecektir. 

Barıştan, dostluktan, dayanışmadan 
ve bir arada yaşamdan yana etkin-
liklerin içerisinde aktif olarak yer 
alacaktır.

Toplumsal muhalefetin odağında yer 
alarak onurlu yürüyüşüne ve dik du-
ruşuna devam edecektir. 

Oda Genel Kurullarımızda güven 
tazeledik. Herkese bir kez daha du-
yuruyoruz:

Biz, önümüzdeki dönemde de neoli-
beral politikalara, gericiliğe ve darbe 
özlemcilerine karşı mücadelemize hiç 
ara vermeden, hiç bıkkınlık gösterme-
den, hiç yılmadan devam edeceğiz.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı  

TMMOB’YE BAĞLI ODALARIN GENEL KURUL VE SEÇİM SÜREÇLERİ 

TAMAMLANDI

Kadınların her alanda var olma 
ve eşit olma mücadelelerinin 
simgeleştiği 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü kutlu olsun. 

Anayasa’da yer alan “Herkes, 
dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle 
ayırım gözetilmeksizin kanun 
önünde eşittir” ifadesine kar-
şın, kadınlar için; aile yaşamında, çalışma hayatında ve 
toplumda hak ettikleri eşit koşullar sağlanamamıştır. Yeter-
siz yasal düzenlemeler; kız çocuklarının okutulmamasına, 
töre cinayetlerinin devam etmesine, iş yaşamında kadın 
istihdamının engellenmesine olanak sağlayan düşünce ve 
önyargıların önüne geçememiştir. 

Ülkemizde üniversiteler bünyesindeki bölümlere kadın 
erkek ayırımı yapılmadan öğrenci alınmasına, iş kanun-
ları ve ülkemizin de imza attığı Birleşmiş Milletler Kadına 

Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın 
Ortadan Kaldırılması Sözleş-
mesi’ne karşın, özellikle kamu 
kurumlarında personel alım 
ilanlarına da yansıyan cinsiyet 
ayrımcılığı dikkat çekicidir. 

Egemen sınıfın çıkarlarına hiz-
met eden cinsiyet ayrımcılığı 
çözülmeden, özgür ve eşit bir 
toplum yaratılmasının mümkün 

olmadığını düşünen TMMOB, ülkemizde ve tüm dünyada 
kadınların hak ve taleplerini elde etme mücadelelerini 
desteklemektedir. 

Kadın erkek yan yana, omuz omuza, yaşamın her ala-
nında!

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutlu olsun

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

8 MART 
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 

KUTLU OLSUN!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.
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Emek Platformu’nu oluşturan 17 
meslek ve emek kuruluşu, TBMM 
Genel Kurulu’nda görüşülecek 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Yasa Tasarısına karşı uya-
rı eylemlerinin ilk ayağı olarak, 13 
Mart 2008’de tüm illerde kitlesel 
basın açıklamaları gerçekleştirdi. 

Ankara’da Emek Platformu 
Başkanlar Kurulu Türk-İş Genel 
Merkezi’nde bir araya geldi ve 

EMEK PLATFORMU 

SSGSS YASA TASARISI 

BASIN AÇIKLAMASI

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek oları Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik öngören Tasarı, 
çalışanlar, emekliler, hak sahibi durumundaki aile fertleri ile 
dul ve yetimler için sosyal sigortalar ve sağlık alanında ağır 
hak kayıplarına neden olacaktır.

Emeklilik ve sağlık alanında köklü değişiklikler yapan ve 
kazanılmış hakları geriye götüren Tasarı, sosyal devlet ilkesine 
de aykırıdır.

Tasarı İle yapılan düzenlemeler, ülkede yaşayan herkesi olum-
suz etkileyecek; sosyal sigorta ve sağlık haklarına erişimlerini 
güçleştirecek ve giderek daha da olanaksız kılacaktır.

Oluşturulmak İstenen sistemle, mevcut sistemdeki hakların 
korunduğu iddia edilmektedir. Ancak bu iddia, tüm çalışanlar 
İçin gerçeği yansıtmamaktadır, çünkü bu tasarının yasalaştığı 
tarihten itibaren herkes bu yasa kapsamında çalıştığı süre 
oranında yeni düzenlemelerden etkilenecektir. Ayrıca, 
Tasarı yine iddia edildiği gibi, çalışanlar arasında norm ve 
standart birliği sağlamamakta, aksine var olan farklılıkları 
derinleştirmektedir.

Tasarıyla yapılan düzenlemeyle;

1- Bugün, emeklilik İçin kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan 
yaş sınırı kademeli olarak kadın ve erkeklerde 65’e; prim gün 
sayısı 7 binden 9 bin’e yükseltilmektedir.

2- Halen fiili hizmet zammından yararlanan çalışanların bu 
hakları bazı sektörlerde ellerinden alınmaktadır.

basın açıklaması 
Türk-İş Genel 
Başkanı Musta-
fa Kumlu tara-
fından okundu.

İstanbul’da ise 
5000 kişilik bir grup Beyoğlu Tü-
nel’den Taksim Meydanı’na yürüdü 
ve burada basın açıklaması yapıl-
dı. Yürüyüşe; TMMOB Yönetim 
Kurulu II. Başkanı Hüseyin Yeşil, 

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çe-
lebi, KESK Genel Başkanı İsmail 
Hakkı Tombul, Türk Tabipleri Bir-
liği Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu 
ve diğer konfederasyonlardan yöne-
ticiler katıldı.

3- Malûllük ve ölüm aylığı hak etmek için aranan 5 yıllık 
hizmet süresi 10 yıla; 900 günlük prim gün sayısı İse 1800 
güne yükseltilmektedir.

4- Aylık bağlama oranı her 360 prim gün sayısı için yüzde 
2’ye indirilmektedir.

5- Emekli aylıklarının hesaplanmasına İlişkin kazançların 
güncel erimesinde kullanılacak katsayının belirlenmesinde 
gelişme hızının (refah payının) yüzde 100’ü yerine, yüzde 
30’u dikkate alınacaktır.

6- İş kazacı ve meslek hastalığı sonucu yüzde 25 ve daha 
yüksek oranda sakat kalan çalışanlara bağlanan sürekli iş 
göremezlik gelirinin alt sınırı kaldırılmaktadır.

7- Alt sınır aylığı düşürüldüğünden, özellikle mevsimlik, 
geçici süreli ve yarı zamanlı çalışanlar, daha az aylık almakla 
karşı karşıya kalabilecektir.

8- Çalışan ve ölüm geliri-aylığı alan çocuksuz dul eş aylığı, 
yüzde 75’den, yüzde 50’ye düşürülmektedir.

9- Emekli aylıklarının yükseltilmesinde yalnızca enflasyon 
oranındaki artış dikkate alınacağından, emekli, dul ve ye-
timlere refahtan pay verilmemektedir.

10- Asgari ücretin üçte biri tutarında, altı ay süreyle verilmesi 
kabul edilen süt emzirme yardımı, bir defaya mahsus olarak 
düzenlenmektedir.

11- Asgari ücretin üç katı tutarında verilmesi kabul edilen 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASA TASARISI HAKKINDA 
EMEK PLATFORMU ORTAK AÇIKLAMASI

10 birlik haberleri
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AKP, SSGSS YASA TASARISI İLE 

İLGİLİ EMEK PLATFORMU’NUN 

SÖYLEDİKLERİNİ DİNLEMELİDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, 26 Mart 2008 tarihinde SSGSS Yasa 
Tasarısı ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Kapitalist küreselleşme döneminde, sürece denk gelen ne-
oliberal iktisat politikaları doğrultusunda, IMF ve Dünya 
Bankası’nın istemleri ile siyasal iktidarca “reform” adı 
altında dayatılan SSGSS Yasa Tasarısı halen hepimizin 
gündeminde.
Her zaman söyledik yineliyoruz: 
Bu Yasa Tasarısı sosyal devlet anlayışının tasfiyesi anlamın-
dadır. Bu tasarı yasalaştığında hepimizin, tüm yurttaşların 
sağlık ve sosyal güvenlik hakları büyük bir tahribata uğra-
yacaktır. Bu tasarının yasalaşması halinde, sağlık hakkımız 
elimizden alınmış olacaktır. Geleceğimiz karartılacaktır. 
Herkes biliyor: 
Bileşeni olduğumuz Emek Platformu’nun SSGSS Yasa 
Tasarısı’na karşı itirazları 7 temel başlık altındadır.
Prim ödeme gün sayısı 7000 olarak belirlenmelidir.
Emeklilik yaşı 58-60 olarak kalmalıdır.
Aylık bağlama oranlarında hak kaybı olmamalıdır. 
Fiili hizmet zamlarının kapsamı daraltılmamalıdır.
Temel teminat paketi-ilaç-fiyatlandırma komisyonlarına 
meslek örgütleri temsilcileri alınmalıdır.
Emekli aylıklarının hesaplanmasında refah payının tama-
mı yansıtılmalıdır.
Katkı-katılım payları kaldırılmalıdır.
AKP’yi uyarıyoruz:
Emek ve meslek örgütlerinin SSGSS Yasa Tasarısı hak-
kında söylediklerini dikkate alın. 
14 Mart uyarı eyleminden gereken dersleri çıkarın.
Yüzünüzü IMF ve Dünya Bankası’na değil, çalışana ve 
emekçiye döndürün.
TMMOB, bu tasarıdaki değişikliklerin Emek Platformu 
taleplerinin tamamı doğrultusunda yapılmasını “olmazsa 
olmaz” olarak görmektedir.
TMMOB, emekten ve halktan yana olan herkesi, ses 
çıkarmaya ve sesini yükseltmeye çağırmaktadır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

cenaze yardımı bir asgari ücret tutarına İndirilmektedir.

12- Yetim kız çocuklan için ödenmekte olan evlenme yardımı 
(çeyiz parası) yetim aylığının 24 katı tutarından, 12 katına 
düşürülmektedir.

13- Çalışanlar İle emekli, dul ve yetimlerin yararlanacakları 
sağlık hizmetlerine İlişkin tedavi yöntemleri, İlaç ve tıbbi 
malzemelerin miktar ve sürelerinin belirlenme yetkisi kurum 
yönetimine bırakılarak belirsizlik yaratılmaktadır.

14- Diş protezlerine yaş sınırı getirilerek 18 yaşını doldurma-
mış veya 45 yaşından gün almamış kişiler protez bedelinin 
yüzde 50’sini cepten ödeyecektir.

15- Çalışanlar İle emekli dul ve yetimler, özel hastanelerden 
yararlanmak için sağlık hizmeti bedelinin yüzde 20’sini cepten 
ödeyecektir.

16- Sosyal Güvenlik Kurumu’nun oluşturacağı bir komisyo-
nun belirleyeceği tedavi yöntemleri dışındakilere, üç katına 
kadar fark ücreti ödenmesi öngörülmektedir.

17- Muayene ve tedaviler için şimdilik 2 YTL; protez, ortez 
ve ilaç bedelleri için yüzde 10 ve yüzde 20 oranında değişen 
oranlarda katılım payı ödenecektir.

18- Çalışması sona eren sigortalılardan, önceki yıl İçinde 90 
gün prim ödeyenlerin kendileri, 120 gün prim ödeyenlerin 
ise kendileri ile birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, 
6 ay süreyle sağlık yardımlarından yararlanma hakkı kaldı-
rılmaktadır.

19- Genel Sağlık Sigortası primlerini devletin ödeyeceği 
kişiler için asgari ücretin üçte biri olarak belirlenen yoksul-
luk sınırı, nasıl elde edildiğine bakılmaksızın hanenin tüm 
gelirlerini dikkate alacağından, toplumun büyük bir bölümü 
sağlık sigortası primi ödemekle yükümlü tutulacaktır.

SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI AÇISINDAN 
YARINLARI TAMAMIYLE GÜVENCESİZ 
BIRAKAN VE AMAÇLANAN NORM VE 
STANDART BİRLİĞİNİ ÇALIŞANLARIN 

ALEYHİNE DAHA DA BOZAN BU DÜZENLEMEYİ 
KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

EMEK PLATFORMU

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, Türkiye Kamu-Sen, 
Memur-Sen, BASK, 

Türkiye lşçi Emeklileri Derneği, Tüm işçi Emeklileri 
Derneği, 

Tüm Bağ-Kur Emeklileri Derneği, TMMOB, Türkiye 
Barolar Birliği, 

Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, 

Türk Eczacıları Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 
TÜRMOB
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Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısına 
ilişkin itirazlarımız var. Bu itirazlarımızı, dün, Türkiye’nin 
dört bir yanında düzenlediğimiz basın toplantılarıyla dile 
getirdik, bugün de iki saat süreyle “çalışmama hakkımızı” 
kullanıyoruz. Taleplerimiz dikkate alınmazsa, tasarının Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmeye 
başlandığı gün, Ankara’da olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, Biz bu güne gelene kadar hep diya-
logdan yana olduk, olmaya da devam edeceğiz. “Yapmayın”, 
“etmeyin”, dedik... “olmuyor” dedik... “Efendiyiz ama ense-
mizde boza pişirtmeyiz” dedik...”Mütevazılığımızı istismar 
etmeyin” dedik... 

Dinlediler... Ama uygulamada ciddi bir değişiklik göreme-
dik. 

Değerli Arkadaşlarım, Biz nemelazımcı olamayız. Kabuğu-
muza çekilip, önümüze her gelen yasaya “evet” diyip, çalı-
şanlara kötülük yapamayız. Biz, yüz binlerin sözcüsüyüz.

Görevimiz, fakir fukaranın dertlerinin çözümlenmesinden, 
demokrasinin korunmasına kadar geniş bir çalışma alanını 
kapsar... Emek örgütlerinin, vaatlerine sadık, halktan, de-
mokrasiden ve haktan yana iktidarlara nasıl sahip çıktıkları, 
batı demokrasileri tarihinin en şerefli bölümlerini meydana 
getirir. Ve biz de halktan, demokrasiden ve haktan yana 
her iktidarı, başımızın üzerinde taşımaya hazırız. Bizim sade 
ve masum bir amacımız var. Çalışanlarımızın sosyal devlet 
çatısı altında mutlu, huzurlu çalışmalarını, geleceğe güvenle 
bakmalarını istiyoruz. 

İddiaların aksine, ne ideolojik yaklaşıyor, ne yalan söylü-

YÜZ BİNLER İŞ BIRAKTI, 

ON BİNLER ALANLARDA HAYKIRDI: 

“ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN OLACAK”

Hükümet’in hazırladığı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Yasa Tasarısı’na karşı Emek Platformu’nun al-
dığı karar doğrultusunda, çalışanlar 14 Mart 2008 saat 
10.00’da iki saat süreyle iş bıraktı. Ankara, İstanbul ve 
İzmir’de alanlarda toplanan on binlerce kişi attıkları slogan-
larla yasa tasarısını ve AKP Hükümeti’ni protesto ederken, 
Emek Platformu Başkanlar Kurulu da yürüyerek geldikleri 
Başkent Elektrik A.Ş. önünde basın açıklaması yaptılar. 

SSGSS Yasa Tasarısı’nı protesto etmek için Ankara’da 
düzenlenen eylem, çalışanların, emek-meslek örgütü 
temsilcilerinin Numune Hastanesi önünde toplanmasıyla 
başladı. Taşıdıkları dövizler, attıkları sloganlarla tasarıyı 
ve AKP Hükümeti’ni eleştiren çalışanlar, Sosyal Güvenlik 

Kurumu ve Sağlık Bakanlığı’nın önünden geçerek Abdi 
İpekçi Parkı’na geldiler. Abdi İpekçi Parkı’nda toplananlara 
konuşan TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Sinan Adıyaman, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, yasa tasarısı-
nı eleştirdiler ve tasarının geri çekilmemesi halinde “genel 
grev” uyarısı yaptılar.
Eylemin başladığı saatlerde, Emek Platformu Başkanlar 
Kurulu yürüyerek Başkent Elektrik önüne geldi. Burada, 
Platform adına ortak açıklama Türk-İş Genel Başkanı Mus-
tafa Kumlu tarafından yapıldı. Kumlu, Sosyal Güvenlik ve 
Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı konusunda taleplerinin 
hükümet tarafından dikkate alınmaması durumunda, tasarı-
nın TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandığı gün 
Ankara’da eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.
Emek Platformu İstanbul bileşenleri ise, Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi önünde bir araya geldi. Sloganları, dövizleri ve 
pankartlarıyla, SSGSS Yasa Tasarısı’nı, Başbakan Erdo-
ğan’ı ve hükümeti protesto eden çalışanlar, Cerrahpaşa’dan 
Saraçhane Parkı’na kadar yürüdü. Saraçhane’de toplanan 
çalışanlar, burada yaptıkları açıklamada yasa tasarısının 
geri çekilmesini istedi. 
İzmir’de de iş bırakan işçiler Basmane’de toplanacak Konak 
Meydanı’na yürüdüler. 
Katılımın yüksek olduğu eylemlere, vatandaşlar da destek 
verdi

EMEK PLATFORMU ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
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yor, sadece ve sadece bu masum amaç için 
mücadele veriyoruz. Dün, 7 bin prim gün 
ve 58-60 yaşa karşı verdiğimiz mücadelede 
bizimle omuz omuza olanların, bugün ikti-
dar oldukları için 9 bin prim gün ve 65’yaşı 
öve öve bitirememelerini hazmedemiyoruz. 
Sosyal güvenliğe bakış açımızın oturduğu-
muz koltuğa göre değişmemesi gerektiğini 
düşünüyoruz...

Değerli arkadaşlarım, Bugün, işçiler, me-
murlar, emekliler kazanılmış haklarını kay-
betmeme mücadelesi için ayağa kalkmıştır. 
Çünkü gelinen noktada bu eylem artık bir 
ihtiyaçtır! Hükümete düşen görev, tasarıyı 
allamaya pullamaya çalışmak değil, taleple-
rimizi hemen dikkate alarak tasarıda gerekli 
değişikliği yapmaktır. 

Bu ses eş ve çocuklarımızla birlikte 20 milyon 
insanın sesidir... Halkımızın tümünün bizi 
desteklediğini de biliyoruz. Eylemlerimize 
katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. 

Hoşgörüsünden dolayı halkımıza teşekkür 
ediyoruz. Biz bu güne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da soğukkanlı ve sorumlu 
davranmaya devam edeceğiz. Biz, barış ve 
istikrar içinde bir Türkiye istiyoruz. 

Umuyoruz ki hükümet bu olgun eylemler-
den gerekli mesajı çıkarmıştır. Umuyoruz 
ki Hükümet, gereken uzlaşma zeminini ha-
zırlayacak ve ülke gerçeklerine göre sosyal 
güvenlik tasarısındaki değişikliği yapacaktır. 
Bizim maksadımız kavga etmek değil, soğuk 
kanlılıkla sükunetle konuyu çözüme ulaştır-
maktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla 
selamlıyor, eyleme katılan işçilerimize, me-
murlarımıza, emeklilerimize ve halkımıza 
teşekkür ediyorum. 

Sağ olun, var olun. 

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, 
Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, BASK
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği, Tüm İşçi 
Emeklileri Derneği,
Tüm Bağ-Kur Emeklileri Derneği, TMMOB, 
Türkiye Barolar Birliği,
Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri 
Birliği, Türk Eczacıları Birliği,
Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 
TÜRMOB

EMEK PLATFORMU 
BAŞKANLAR KURULU 
TOPLANTISI YAPILDI

Emek Platformu Başkanlar Kurulu, 27 Mart 2008 tarihinde SSGSS 
Yasa Tasarısı ile ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere Türk-İş Genel 
Merkezi’nde bir araya geldi.

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ

Emek Platformu’nun 14 Mart 2008 tarihinde SSGSS yasa tasarısına karşı 
tüm Türkiye’de uyguladığı “çalışmama hakkını kullanma eylemi” başarılı 
olmuştur. Emek Platformu Başkanlar Kurulu, eyleme katkı sağlayan tüm 
toplum kesimlerine teşekkür etmektedir. 

Emek Platformu Başkanlar Kurulu’nun, 27 Mart 2008 tarihli toplantısında 
SSGSS yasa tasarısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 24 
Mart 2008 tarihinde yapılan görüşmenin sonuçları değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirmede, Bakanlığın, Emek Platformu’nun kimi taleplerine 
olumlu yaklaştığı, kimi talepleri konusunda net çözümler getirmediği, kimi 
taleplerin ise kabul edilmediği tekrar teyid edilmiştir. 

Özellikle; 

1-Emek Platformu, uygulama yılı ötelenmiş olmasına rağmen 65 yaş emek-
liliğine karşıdır. Emek Platformu, 58-60 yaş emekliliğinde ısrarlıdır. 

2-Bakanlığın güncelleme kat sayısına olan yaklaşımı emekli aylıklarında 
zaman içinde azalmaya neden olacaktır. Emek Platformu, güncelleme kat-
sayısının belirlenmesinde gelişme hızının yüzde 30’u yerine yüzde yüzünün 
dikkate alınmasını talep etmeye devam etmektedir. Emeklilerde gelir ve 
aylıkların yıllık artışında refah payı da dikkate alınmalıdır.

3- Emek Platformu, bu yasa kapsamında çalışmaya başlayacak olan sigor-
talıların gelecekte elde edecekleri gelirin geçinmeye yeterli bir seviyeye 
gelebilmesi için aylık bağlama oranlarının makul bir seviyede tutulmasını 
istemektedir. 

4-Emek Platformu, mevcut yasalar uyarınca fiili hizmet zammından ya-
rarlanan çalışanların bu haklardan yararlanmayı sürdürmeleri dahil tüm 
taleplerinde ısrarlıdır. 

Emek Platformu, taleplerini, tasarının TBMM Genel Kurulu’nda’ görüşülmesi 
sürecinde aktif olarak takip edecektir.

EMEK PLATFORMU 

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, BASK 
Türkiye İşçİ Emeklileri Derneği, Tüm İşçİ Emeklileri Derneği, Tüm Bağ-
Kur Emeklileri Derneği, TMMOB, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri 
Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği, TÜRMOB

 

13 
Mart-Nisan 2008/Sayı 119

birlik haberleri



14 birlik haberleri
Mart-Nisan 2008/Sayı 119 15 

Mart-Nisan 2008/Sayı 119
birlik haberleri

Türkiye’nin gündemine ilk olarak 16 Kasım 2002 tarihinde 
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 
“Acil Eylem Planı” ile giren Sosyal Güvenlik Reformu ve 
Genel Sağlık Sigortası gibi kavramlar, o günden bu yana 
gündemden düşmedi. AKP söz konusu düzenlemeleri, IMF 
ile yürüttüğü tüm müzakerelerin, niyet mektuplarının, 
gözden geçirmelerin ve stand-by anlaşmalarının temel 
pazarlık meselesi haline getirerek, sosyal haklarımızı kredi 
karşılığında pazarlamıştır.

2005 yılı Mayıs’ında IMF ile AKP Hükümeti arasında 
imzalanan 19. Stand-By Anlaşması’nın gereği olarak, 
emek ve meslek örgütlerinin görüş ve eleştirileri umur-

sanmaksızın hazırlanan SSGSS Yasa Tasarısı 2006 yılında 
yasalaştırılmış, fakat Anayasa Mahkemesi tarafından bazı 
maddeleri iptal edilmiştir. Toplumun ihtiyaçları doğrultu-
sunda değil, IMF’nin talepleri ve dayatmalarıyla şekillenen 
SSGSS Yasa Tasarısı’nın seçimlerin ardından bir kez daha 
alelacele gündeme getirilmesinin nedeni, 19. Stand-By 
Anlaşması’nın önümüzdeki Mayıs ayında sona erecek ol-
masıdır. IMF, AKP’ye verdiği kredilerin diyeti olarak bu 
yasayı şart koşmaktadır. Ülke ekonomisini borçla yürüten 
Hükümet, IMF’den yeni borçlar alabilmek için Tasarıyı 
hızla Meclis Genel Kurulu’ndan geçirmek istemektedir.

Bizler bu Yasa Tasarısı gündeme geldiği günden bu yana, bu 

TBMM’de görüşülmekte 
olan Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Yasa 
Tasarısı’na karşı DİSK, KESK, 
TMMOB, TTB ve TDB ortak 
eylem kararı aldı. Eylem planı 
28 Mart 2008’ de saat 13.00’de 
TMMOB’de düzenlenen basın 

toplantısıyla açıklandı. 

Toplantıya; DİSK Genel Sekreteri 
Tayfun Görgün, KESK Genel 
Başkanı İsmail Hakkı Tombul, 
TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, 
TTB Merkez Konsey Üyesi 

Muharrem Baytemür ile TDB 
Yönetim Kurulu Başkanvekili 
Murat Akkaya katıldı.

Basının yoğun ilgi gösterdiği 
toplantıda, ortak açıklama KESK 
Genel Başkanı İsmail Hakkı 
Tombul tarafından okundu.

BİZ KARŞI ÇIKARSAK YAPAMAZLAR!
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yasaya karşı çıktık. Çünkü bu Tasarı, neoliberal ekonomi 
politikalarının uzantısı olarak hazırlanmış ve sosyal devlet 
anlayışının tamamen tasfiyesini amaçlayan bir öze sahiptir. 
Bu Yasa Tasarısı, halkımızın sosyal güvenlik haklarının 
geriye götürülmesi, özel emeklilik sistemleri getirilerek 
geleceğimizin piyasaya emanet edilmesi, emekliliğin hayal 
haline gelmesi, sağlık alanının tümden ticarileştirilmesi, 
parası olmayanın sağlık hizmetlerinden yararlanamaması 
anlamına gelmektedir.

Ülkemizde yaşayan yurttaşlarımızın geleceğini karartan bu 
yasaya karşı gerek tek tek örgütler olarak, gerekse yan yana 
eylemler yaparak halkımıza bu yasanın gerçek yüzünü an-
latmaya çalıştık. Son olarak geçtiğimiz haftalar içerisinde 
Emek Platformu’nu oluşturan 17 Örgüt hep birlikte basın 
açıklamaları ve 14 Mart’ta 2 saatlik “iş bırakma eylemi” 
gerçekleştirerek, bu konudaki kararlılığımızı bir kez daha 
dile getirdik.

Bu güçlü karşı çıkışımız ve kamuoyunun büyük desteği 
sonucunda, yıllardır taleplerimizi görmezden gelen AKP 
Hükümeti bizlerle görüşmeyi kabul ederek bazı maddeler-
de geri adım atmak zorunda kaldı. Bu süreçte hükümetin 
attığı geri adım, hak kayıplarımızın bir kısmını ortadan 
kaldırsa da, yasanın temel parametrelerinde yeterli deği-
şikliğe gidilmemiştir. Yasa mevcut haliyle geleceğimiz için 
ciddi bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. 

Tüm itirazlarımıza, kamuoyunun tüm tepkisine rağmen, 
Hükümet sahte bir “uzlaşma havası” estirerek, Tasarıyı 
Meclis Genel Kurulu’na taşımıştır. 

Bu Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’ndan derhal geri 
çekilmelidir. Toplumsal uzlaşma sağlanmaksızın, emek ve 
meslek örgütlerinin eleştiri ve talepleri dikkate alınmaksı-
zın çıkartılacak yasanın vebali, o yasaya parmak kaldıran 
milletvekillerinin yakasını ömürleri boyunca bırakmaya-
caktır. Kendileri 2 yılda kıyak emekli olurken, emekçilerin 
65 yaşında emekli olmasına, açlık sınırının altında emekli 
maaşı almasına parmak kaldıranlar; kendileri her türlü 
sağlık hizmetinden hiçbir tutar ödemeksizin faydalanır-
ken yurttaşların hastanelerden faydalanmak için katkı ve 
katılım payı ödemesine, sağlığın paralı hale getirilmesine 
parmak kaldıranlar bu halkın yüzüne nasıl bakacaklar?

Evet, Türkiye’de yaşayan kime sorsanız ülkemizdeki sağlık 
ve sosyal güvenlik sisteminden hoşnut olmadığını söyle-
yecektir. Kayıt dışı istihdam nedeniyle milyonlarca işçinin 
sosyal güvenceden ve emeklilik hakkından yoksun olduğu, 
prim borcu olan milyonlarca esnafın sağlık hizmetlerin-
den yararlanamadığı, çalışma imkânı bulunmayanların ve 
işsiz yurttaşlarımızın hastane kapılarına adım atamadığı, 
emeklilik maaşlarının açlık sınırının bile altında olduğu, 

sağlık hizmetlerinden yararlanmada bölgeler ve gelirler 
arasında derin uçurumların bulunduğu ülkemizde sağlık 
ve sosyal güvenlik alanlarında gerçekten de bir düzen-
lemeye gitmek gerekmektedir. Fakat bu düzenlemeler 
kayıt dışı istihdamı önlemeli, tüm yurttaşlarımızı sağlık 
ve sosyal güvenlik sistemi şemsiyesi altına almalı, herkes 
için ücretsiz-nitelikli-ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmalı ve 
emeklilerimize insanca yaşayabilecekleri bir ücret verilme-
sini sağlamalıdır. Halkın sağlık ve sosyal güvenlik hakkını 
bir kara delik olarak gören zihniyetin bu sorunları ortadan 
kaldıramayacağı açıktır.

Bizler ülkemizin yarınlarını tehdit eden, çocuklarımızın 
geleceğini elinden çalan bu yasanın uygulamaya konulma-
ması için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yasa 
Tasarısı, Genel Kurul’dan geri çekilmez ise Cumhurbaş-
kanı ve Anayasa Mahkemesi süreçlerinde de takipçisi 
olacağız.

Bu yasanın geri çekilmesi için;

- Yasanın görüşülmeye devam edildiği 1 Nisan Salı günü 
saat 14:00’te Türkiye’nin her yerinde işyerlerimizden çıkıp 
alanlarda kitlesel eylemler gerçekleştireceğiz. 

- Aynı gün Ankara’da saat 14:00’te TBMM Dikmen kapısı 
önünde bir araya gelerek, sesimizi bir kere daha Meclis’e 
duyuracağız.

- 6 Nisan Pazar günü on binlerce kişi İstanbul Kadıköy 
Meydanı’nda, Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek Platfor-
mu’nun organize ettiği mitingte buluşacağız. 

Bu yasa Meclis’ten geçse de bizim gündemimizden düşme-
yecektir. Biz bu yasaya karşı mücadeleye devam edeceğiz. 
Süreç içerisinde toplumun diğer kesimleriyle de eylemle-
rimizi örgütlemeye devam edeceğiz ve bunu kamuoyuyla 
paylaşacağız.

Buradan tüm kamuoyuna sesleniyoruz: biz karşı çıkar-
sak, bu yasayı çıkaramazlar! Tüm halkımızı yasaya karşı 
çıkmaya çağırıyoruz! Gelin 1 Nisan Salı günü AKP hü-
kümetine unutamayacağı bir sürpriz yapalım! O gün tüm 
illerde alanları doldurarak geleceğimizi IMF kredisine 
satmayacağımızı haykıralım.

Biz buradaki 5 örgüt bu eylemlerin sadece çağrıcısıyız. 
Yasadan olumsuz etkilenecek olan tüm toplumsal kesim-
leri (Emekçileri, Esnafı, İşsizleri, Emeklileri, Ev Kadın-
ları, Gençleri, Çocukları yani toplumumuzun neredeyse 
tamamını) eylemlere katılmaya, sağlık ve güvenli gelecek 
haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. 

DİSK KESK TMMOB TTB TDB
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TBMM’de görüşülmekte olan Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa 
Tasarısı’na karşı KESK, DİSK, TMMOB, 
TTB ve TDB tarafından yapılan eylem çağ-
rısıyla on binlerce emekçi 1 Nisan’da alan-
lara çıktı. Ankara’da Güvenpark ve Akay 
Caddesi’nde toplanan emek-meslek örgütü 
temsilcileri ve emekçilere TBMM’ye geçiş 
için izin verilmedi. Polisin engellemeleri-
ne karşın emekçiler Kızılay Meydanı’nda 
buluştu ve yıllar sonra Kızılay Meydanı 
yeniden miting alanına döndü. 

KESK, DİSK, TMMOB, 
TTB ve TDB tarafından 
yapılan eylem çağrısı 
toplumun bütün kesim-
lerinden destek buldu. 
Eyleme, birçok demokra-
tik kitle örgütünün yanı 
sıra öğrenciler de destek 
verdi. TMMOB ve DİSK 
üyeleri Karanfil Sokak’tan 
yürüyerek, Akay Kavşağı-
na çıkarken, KESK’e 

bağlı sendikalar da Kızılay Güvenpark’ta 
toplandı. Polis, her iki grubun da Meclis’e 
yürümesine izin vermedi. Güvenpark’ta 
bekleyen gruba polisin müdahale etmesi 
üzerine arbede yaşandı ve polis barikatını 
aşan grup Kızılay’da oturma eylemi yaptı. 
Öte yandan, TMMOB ve DİSK üyelerinin 
bulunduğu Akay Kavşağına CHP Millet-
vekilleri Çetin Soysal ve Durdu Özpolat 
ile DTP Milletvekilleri Sevahir Bayındır, 
Özdal Üçer, Gültan Kışanak gelerek, po-

lislerle TBMM’ye geçiş için izin verilmesi 
yönünde görüştüler. Ancak polisin geçiş 
izni vermemesi üzerine, bir süre bekleyen 
grup bir süre sonra Karanfil Sokak yönüne 
ilerledi. Burada da polisin yolu kapaması 
üzerine grup, direnerek yolu açtı ve Kızı-
lay’daki KESK üyeleri ile buluştu. 
Kızılay Meydanı’nda sırasıyla DİSK Genel 
Başkanı Süleyman Çelebi, TMMOB Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TTB Merkez Konsey Başkanı Gençay 
Gürsoy ile KESK Genel Başkanı İsmail 
Hakkı Tombul eylemcilere seslendi. DİSK 
Başkanı Çelebi, mücadele kararlılıklarını 
vurgularken, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Soğancı, “Bugün Kızılay Meyda-
nı’nı özgürleştirdiniz. Mücadele günleri bizi 
bekliyor. Hak verilmez alınır, zafer sokakta 
kazanılır” diye konuştu. KESK Başkanı İs-
mail Hakkı Tombul da, haklarını korumak 
için mücadele ettiklerini belirterek, herkesi 
6 Nisan’da Kadıköy’e, 1 Mayıs’ta Taksim’e 
çağırdı.

SSGSS İSTANBUL’UN 

İKİ YAKASINDA DA PROTESTO EDİLDİ
SSGSS Yasa Tasarısı, İstanbul’da da alanlarda protesto 
edildi. Emek-meslek örgütü üyeleri ve çalışanlar Avrupa 
yakasında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 
AKP İstanbul İl Başkanlığı’na yürüdü. Polis, çalışanların 
AKP binasına kadar yürümesine izin vermedi. Anadolu ya-
kasında bir araya gelen çalışanlar da, Haydarpaşa Numune 
Hastanesi’nden Kadıköy İskele Meydanı’na kadar, yolu trafiğe 
kapatarak yürüdü. 
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Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarı-
sı’na karşı eylem planı açıklayan DİSK, KESK, TMMOB, 
TTB ve TDB öncülüğünde, 1 Nisan’da tüm Türkiye ça-
pında gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin ardından, 6 
Nisan Pazar günü de 5 örgütün öncülüğünde “Herkese 
Sağlık ve Güvenli Gelecek Platformu”nun organizasyo-
nuyla Kadıköy’de miting düzenlendi. Yağmurlu havaya 
rağmen katılımın yoğun olduğu mitingte, SSGSS Yasa 
Tasarısı’na karşı “bu yasayı durduralım” çağrısı yapıldı. 

Kadıköy Meydanı’nda saat 14:00 başayacak mitingten 
saatler önce katılımcılar Kadıköy Tepe Nautilus ve 
Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde toplanmaya 
başladı. “Herkese sağlık, güvenli gelecek” yazılı pankart 
açarak, Kadıköy İskele Meydanı’na doğru yürüyüşe geçen 
kortej “Direne direne kazanacağız”, “Genel grev genel 
direniş”, “Mezarda emekli olmayacağız” sloganları eşli-
ğinde yürüdü. “AKP, emeğin düşmanı”, “Sağlığımızdan ve 
geleceğimizden vazgeçmeyeceğiz”, “Dikkat, emeğimiz ve 

sağlığımız tehlikede” yazılı dövizler taşıyan grup, polisin 
yoğun güvenlik önlemleri altında alana girdi.

Mitingte yapılan konuşmalarda; SSGSS Yasa Tasarısı’nda 
hükümet geri adım atmış gibi görünse de yasanın “te-
mel parametrelerine” dokunulmadığına dikkat çekildi. 
Hükümetin, Emek Platformu’nun talepleri ve eylemleri 
karşısında oyalama, geçiştirme ve emek örgütlerini böle-
rek, Meclis’ten yasayı jet hızıyla geçirme taktiği izlediğini 
belirten konuşmacılar, tasarının IMF ve Dünya Banka-
sı’nın isteği doğrultusunda hazırlandığını ve derhal geri 
çekilmesi gerektiğini ifade ettiler. 

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Gençay Gürsoy, Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’na iliş-
kin “AKP hükümeti, kapatılma davasının telaşı içinde 
bir yandan demokrasiye sarılırken, bir yandan ipimizi 
çekiyor. Grevin meşru anı bu andır. Şalterler iner bu iş 
biter” dedi.  

SSGSS YASA TASARISI 
KADIKÖY’DE PROTESTO EDİLDİ
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SSGSS’YE KARŞI 
YİNE ALANLARDAYDIK

Değerli Basın Mensupları, Sevgili Arkadaşlar,
Hemen arkamızdaki Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, 
sağlığımızı, sosyal haklarımızı ve geleceğimizi yakından ilgilendi-
ren SSGSS Yasa Tasarısı’yla ilgili 2. tur görüşmelere devam edi-
liyor. Ne yazık ki geleceğimiz, neyi oyladıklarından bile habersiz 
milletvekillerinin parmak işaretlerine emanet edilmiş durumda. 
Türkiye adeta, şoförü uykuya dalmış bir otobüs gibi, tehlikeli 
bir yolculuktadır. IMF’nin pusulasıyla çıkılan bu neo-liberal 
yolculuk, çalışanların, emeklilerin, kadınların, gençlerin ve de 
çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor. Bizler bu karanlık seya-
hatin, gözüne uyku girmeyen yolcularıyız ve otobüs devrilmeden 
önce başta şoför olmak üzere herkesi uyandırmak boynumuzun 
borcudur!
Bu yasa gündeme geldiğinden bu yana, 4 yılı aşkın zamandır 
eylemler yapıyoruz. Bu süre içinde yüzlerce basın açıklaması 
yaptık, yüz binlerce bildiri dağıttık, referandum yaptık, yürü-
yüşler yaptık, iş bırakma eylemi yaptık, mitingler düzenledik. 
Duymayan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün istedik 
yasanın getirdiklerini ve götürdüklerini. Ama AKP Hükümeti 
bizlerin taleplerini bugüne kadar hiç duymadı. Çünkü onlar, IMF 
emirlerinden başka hiçbir şey duyamaz olmuşlar. AKP Hükümeti 
eylemlerimizi göremezdi, çünkü onların gözleri IMF kredisinden 
başka hiçbir şey göremez olmuş.
Şimdi buradan, görüşülen her maddenin ardından bir gözleriyle 
muhalefet sıralarını, diğer gözleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’nın işaretini gözleyen AKP milletvekillerine sesleniyoruz: 
“IMF’nin buyruklarını dinlemeyin, IMF buyruklarına teslim ol-
muş kabine üyelerini dinlemeyin; vicdanınızın sesini dinleyin, 
meydanları dolduran halkın sesini dinleyin! Bu yasanın geç-
mesine izin vermeyin. Bu tasarı geçtiği takdirde, Türkiye’nin 
karanlık geleceğinin vebali sizin yakanızı asla bırakmayacaktır. 
Hastane kapılarında kalanların, emeklilik yüzü göremeyenlerin 
“ah”ı sizi bulacaktır.

Değerli Arkadaşlar,
Bu yasa gündeme geldiğinden bu yana, bizler bu yasanın IMF ve 
Dünya Bankası’nın dayatmaları sonucunda hazırlandığını dile 
getirdik. IMF ve Dünya Bankası’nın dayattığı tüm yasalar gibi, bu 
yasanın da temel önceliği; halkın değil, uluslararası sermayenin 
çıkarlarıdır. Bu yasa, halkın sağlık hakkına yapılan harcamaları, 
ülkemizin geleceğine yapılan yatırımları “kara delik” olarak gören 
kara bir zihniyetin ürünüdür! 
Bizim bu yasanın getirdiği düzenlemelere yönelik itirazlarımız 
devam etmektedir:
- Uygulama yılı ötelenmiş olmasına rağmen emeklilik yaşının 
65’e yükseltilmesine karşıyız. 
- Güncelleme katsayısının belirlenmesinde gelişme hızının yüz-
de 30’u yerine yüzde 100’ünün dikkate alınmasında ısrarcıyız. 
Emekli aylıklarının da yıllık artışında, refah payının dikkate 
alınmasını istiyoruz.
- Bu yasa kapsamında çalışmaya başlayacak olan sigortalıların 
gelecekte elde edecekleri gelirin geçinmeye yeterli bir seviyeye 
gelebilmesi için aylık bağlama oranlarının makul bir seviyede 
tutulmasını istiyoruz. 
- Mevcut yasalar uyarınca fiili hizmet zammından yararlanan 
çalışanların bu haklardan yararlanmalarını sürdürmelerini, 
yeni riskli iş gruplarıyla bu kapsamın genişletilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. 
- Sağlık sisteminin piyasalaştırılarak, katkı payı getirilmesine 
karşıyız.
- Ev kadınlarının sosyal güvenlik sisteminden dışlanmasına, 
kadınların erkeklere tabi görülmesine karşıyız.
Türkiye’ye verilecek kredi için SSGSS Yasası’nın çıkartılmasını 
şart koşan IMF Heyeti ne kadar kararlıysa; daha önce Cumhur-
başkanlığından ve Anayasa Mahkemesi’nden dönen bu tasarıyı 
bir kez daha meclise taşıyan AKP Hükümeti ne kadar karalıysa, 
bu alanları dolduran emekçiler onlardan bin kat daha kararlıdır. 
Bizler bu yasanın yürürlüğe girmesine razı olmayacağız! 
İşçiler bu yasaya karşı, kamu çalışanları bu yasaya karşı, kadınlar 
bu yasaya karşı, gençler bu yasaya karşı ve bizler biliyoruz ki, biz 
karşı çıkarsak, yapamazlar!
KESK - DİSK - TMMOB - TTB - TDB

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB, Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’na karşı başlattıkları eylem planı 
çerçevesinde 10 Nisan 2008’ de yeniden alanlara çıktı. Türkiye’nin 
her yerinde saat 12:30’da alanlarda kitlesel basın açıklamaları ger-
çekleştirilirken, Ankara’da da saat 12:30’da TBMM Dikmen Kapısı 
önünde bir araya gelindi. Emekçiler, sloganlarıyla, taşıdıkları döviz 
ve pankartlarla AKP Hükümeti’ni uyarırken, sırasıyla KESK Genel 
Başkanı İsmail Hakkı Tombul, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 
TTB Merkez Konsey Başkanı Gençay Gürün ile TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı birer konuşma yaptılar.
TBMM önünde yapılan eyleme, ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras ile, 
CHP ve DTP’li bazı milletvekilleri de destek verdi.
KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve TDB’nin ortak basın açıklaması 
KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul tarafından okundu.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞI’NA

OYLARINIZLA GELECEĞİMİZLE OYNADIĞINIZIN 
FARKINDA MISINIZ?

“AKP, ÇIKARMAKTA ISRAR ETTİĞİ HALKIN 
GELECEĞİYLE OYNAYAN 5510 SAYILI YASAYI 

REFERANDUMA GÖTÜRMELİDİR!”

IMF, Dünya Bankası, DTÖ gibi uluslararası finans kuruluş-
larının daha fazla kâr anlayışına uygun olarak hayata geçiril-
mesini istediği yasa tasarıları, AKP milletvekilleri tarafından 
hiç düşünülmeden onaylanmakta, “temel yasa” olarak hızla 
Genel Kurul’dan geçirilmektedir.

5510 sayılı Yasa Tasarısı’nı IMF ile AKP arasında imzalanan 
19. Stand-by Anlaşması’nın gereği olarak ve borçlara yeni 
borçlar eklemek için Meclis’te rekor bir hızla görüşülmeye 
devam etmektedir. Bu Yasa’da değişiklik öngören yaklaşımın, 
sosyal hukuk devleti ilkesine aykırı olarak, sosyal güvenlik 
haklarında yapılmış olan düzenlemeleri daha da geriye ta-
şıyarak, bu amaca hizmet etmeyi sürdürdüğünü, parmak 
kaldırıp indirmekte hiçbir çekince görmeyen milletvekilleri 
çok iyi biliyor olmalı.

Halkımızın sosyal güvenlik haklarını geriye götüren, özel 
emeklilik sistemleri ile geleceğimizi bankaların insafına 
terk eden, emekliliği hayal haline getiren, sağlık alanını 
şirketlere devrederek ticarileştiren, parası olmayana sağlık 
hizmetlerini vermeyen bu yasaya parmak kaldıran millet-
vekilleri, toplumsal değer üreten ve bu yasadan en fazla 
etkilenen kadınların, geleceğimiz olan çocukların yüzüne 
nasıl bakacaklardır? “Sizler iki yılda emekli olurken bizler 
niye 65 yaşına kadar bekleyeceğiz?” sorusuna hangi “makul” 
cevabı vereceklerdir?

Artık herkes biliyor ki, Dünya Bankası ve IMF modeline 
dayalı “Sosyal Güvenlik Reformu” sosyal devleti ve sosyal 
güvenlik hakkını tümüyle reddetmekte, bireyi, geleceği ya-
salarla güvence altında olan bir yurttaş yerine, yazgısını mali 
piyasaların belirlediği bir nesneye dönüştürmektedir.

Kendileri her türlü birinci sınıf sağlık hizmetinden yararla-
dıklarında “kara delik” hesabı yapılmazken, bütçenin yüzde 
80’ini vergileriyle ödeyen bu halkın sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaları mı “kara deliği” oluşturmaktadır?

7200 prim gün ödememize rağmen 65 yaşına kadar bekleme-
miz gerektiği gerçeğini kimden ve nasıl saklayabilirsiniz?

Güncelleme katsayısının belirlenmesinde refah payının sa-
dece %30’unu yansıtmanın mantığı seçim bölgelerinde nasıl 
izah edilebilecektir?

“Kazanılmış hakların korunduğu” masalını kameralar karşı-
sında terlemeden anlatanlar, hakları elinden alınan emekçi-
lerinin gözünün içine bakarak tekrarlayabilecekler midir?

Kendilerine “halkın vekilliği” payesini biçenler, eğer IMF’nin 
değil halkın taleplerini esas alıyorlarsa, içinde insan unsurunu 
barındırmayan, emeği, emekçileri ve halkı dışlayan, serma-
yenin kârına kâr katarken halka yoksulluğu ve sefaleti reva 
gören SSGSS Yasa Tasarısı’nı Genel Kurul’dan derhal geri 
çekmelidirler!

AKP, ÇIKARMAKTA ISRAR ETTİĞİ ve HALKIN 
GELECEĞİYLE OYNAYAN BU YASAYI, OYLARINI 
ALMAKTAN GURUR DUYDUĞU HALKIN 
REFERANDUMUNA SUNMALIDIR!

Bizler ülkemizin yarınlarını, çocuklarımızın ve bizlerin 
geleceğini elimizden alıp sermayeye peşkeş çeken yasanın 
uygulamaya konulmaması için mücadelemizi sonuna kadar 
kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. 

DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB, Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’nı 
milletvekillerine gönderdikleri faksla 
protesto etti. Faks eylemi tüm illerde 
15 Nisan 2008 tarihinde saat 12:
00’de merkez postaneler önünde basın 

açıklamalarıyla birlikte gerçekleştirildi. 
Ankara’da Kızılay Postanesi önünde 
yapılan eyleme DİSK Ankara Bölge 
Temsilcisi Kani Beko, KESK Genel 
Başkanı İsmail Hakkı Tombul, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ile emek-meslek 

“OYLARINIZLA 
GELECEĞİMİZLE 

OYNADIĞINIZIN 
FARKINDA MISINIZ?”

örgütlerinin üyeleri katıldı. Faks 
metni KESK Genel Başkanı İsmail 
Hakkı Tombul tarafından okunduktan 
sonra, Tombul, Soğancı ve Beko 
postaneden TBMM Başkanlığı’na 
faks göndererek, milletvekillerinden 
yasanın geri çekilmesini istedi.
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“Merhaba işgal ve savaş karşıtları, 

Merhaba mücadele arkadaşlarım,

Merhaba emek ve meslek örgütlerinin, partilerin, platformların, 
inisiyatiflerin temsilcileri, üyeleri

Hepiniz bu alana hoş geldiniz, hepimiz bu alana hoş geldik,

Bugün burada dünya çapında bir hareketin, küresel savaş karşıtı 
mücadelenin bir parçası olarak bulunuyoruz. Bugün burada, 
kızgınlığımızı, öfkemizi haykırmak için bir aradayız. Bugün tüm 
dünyada on binlerce savaş karşıtı öfkeli, bugün ve bu hafta tüm 
dünyada on binlerce savaş karşıtı sokaklarda,

Öfkeliyiz çünkü tam 5 yıl önce bu hafta ABD emperyalizmi ve 
ortakları Irak’ı istila etti. 

Sevgili arkadaşlar,

5 yıl önce ne dediysek bu gün teker teker doğrulanıyor.

İşgalin Irak üzerinde yarattığı etki kelimenin tam anlamıyla kor-
kunç. Irak halkı beş yıldır kanlı bir korku filmini bizzat yaşıyor. 
Irak halkı beş yıldır öldürülüyor. Araştırmalar bir milyondan 
fazla Iraklının öldürüldüğünü söylüyor. ABD emperyalizmi 
Irak’ta çoğu çocuk bir milyondan fazla insanı öldürdü. Çoğu 
kadın, çoğu yaşlı ve hepsi yoksul bir milyondan fazla insan!

Bu yüzden tek bir gün bile işgal karşıtı, savaş karşıtı mücadeleyi 
örgütlemeye ara vermiyoruz. İşte bu yüzden işledikleri savaş 
ve insanlık suçlarının hesabını sorana kadar, ABD Irak’tan 
defolana kadar mücadele etmeye tek bir saniye bile ara ver-
meyeceğiz!

Biz 5 yıl önce de söylüyorduk, bugün tüm dünyayla birlikte bir 
kez daha haykırıyoruz! ABD Irak’ta ne teröre karşı mücadele 
ediyor ne de demokrasi ve özgürlükler için. ABD Irak’ı petrol 

ABD’nin Irak’ı işgalinin 5’inci yılı dolayısıyla binlerce insan 15 Mart 2008 tarihinde Kadıköy İskele Meyda-
nı’nda toplandı. İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu’nun örgütlediği mitingde, binlerce insan pankartlarla, 
sloganlarla barış talebini dile getirdi. Ankara’dan ve diğer illerden de katılımın olduğu mitingde, örgütler 
adına ortak açıklama TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından yapıldı.

IRAK İŞGALİ 
BEŞİNCİ YILINDA 

KADIKÖY MEYDANI’NDA 
PROTESTO EDİLDİ



20 birlik haberleri
Mart-Nisan 2008/Sayı 119 21 

Mart-Nisan 2008/Sayı 119
birlik haberleri

için işgal etti. Şirket karları için işgal etti. Enerji kaynaklarını 
denetlemek için savaşıyor, dünya hegemonyası için savaşıyor. 
ABD beş yıldır Irak’ta insanlığın bildiği tüm insanlık ve savaş 
suçlarını işledi ve işlemeye devam ediyor. 

Sevgili arkadaşlar,

Ne yazık ki AKP hükümeti, bu beş yıllık işgale utanç verici bir 
biçimde ortaklık ediyor. AKP Adana’yı, Adana’daki İncirlik 
Üssü’nü yıllardır ABD’nin hizmetine sunmuş durumda.

İncirlik Üssü Irak işgalinde ABD’nin kullandığı en büyük lojistik 
merkez durumunda. Irak’ı yakıp yıkan bombaları atan uçaklar 
da, Iraklıları öldüren askerlerde İncirlik Üssü’nü kullanıyor. 
Kısacası, İncirlik Üssü, işgalin merkezlerinden birisi.

Bugünlerde ilginç bir gelişme yaşanıyor. İncirlik Üssü 7 hafta-
lığına kapatıldı. Tadilat varmış! Bütün bildiğimiz bu: İncirlik 
Üssü onarılıyor. 

İnsanın aklına ister istemez şüphe doluyor. ABD İncirliği yeni 
planları için, yeni istila adımları için mi şekillendiriyor? ABD 
neredeyse iki yıldır İran’ı tehdit ediyor. İran’ın nükleer enerji 
konusunda attığı adımları, dünyanın en büyük tehlikesi olarak 
adlandırıyor. Hepimiz biliyoruz ki ilk fırsatını bulduğunda ABD 
İran’a saldıracak. Ve yine hepimiz biliyoruz ki böyle bir saldırıda 
İncirlik Üssü başrolde olacak.

Bu yüzden diyoruz ki, madem 7 haftalığına kapattınız. İncirlik 
üssü’nü ebediyen kapatın! Madem 7 haftalığına kapattınız, 
İncirlik üssü bir kez daha açılmasın, Irak’ta işlenen cinayetlere 
daha fazla ortak olmasın.

ABD’nin Irak’tan sonra İran’a da saldırmasını engellemek için 
bir kez daha hep birlikte vurgulayalım: İncirlik Üssü Kapatıl-
sın! 

Sevgili Arkadaşlar,

Önümüzdeki hafta ilginç bir gelişme daha olacak. Afganistan 
ve Irak işgallerinin mimarı, emperyalizmin Bush’tan sonraki 
en önemli sözcüsü ABD Başkan Yardımcısı Dick Chenney 
Türkiye’ye gelecek.

Uluslararası analizciler, Chenney’in iki amacı olduğunu söylü-
yor: Birincisi ABD’nin Afganistan işgalinde Türkiye’nin aktif 
savaşın içinde yer almasını isteyecek. İkincisi de: ABD’nin füze 
savunma sistemi içine Türkiye’nin de dahil edilmesi. 

Biz Chenney’e buradan sesleniyoruz. Gelme istemiyoruz!

Buradan hükümete de sesleniyoruz: İşgalcileri ağırlamaktan, 
her hafta bir işgalciyle el sıkışmaktan vazgeçin. İşgalcilere 
özenmeyin. İşgalcilerle işbirliği yapmayın!

Sevgili mücadele arkadaşlarım,

ABD’nin 11 Eylül sonrası uygulamaya geçtiği “Medeniyetler 
Çatışması” politikası, tüm dünyada özgürlüklerin kısıtlanması, 
demokratik hakların güvenlik gerekçesiyle sınırlandırılmasını 
getirmedi sadece. Irak işgali, işgal etmeye, bombalamaya, yakıp 
yıkmaya hevesli herkes için tetikleyici işlevini gördü.

İsrail, son iki haftadır Filistin’i bombalıyor yine. ABD’nin “Yeni 
bir Amerikan Yüzyılı” programı, İsrail’e her zamankinden daha 
pervasızca Lübnan ve Filistin haklarına saldırma cüreti kazan-
dırıyor.

Ne yazık ki Türkiye’de de “Küçük Amerika” olmaya özenen 
politikacılar eksik olmuyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan kara 
harekatı desteğini ABD istihbaratından alan, ABD’nin Irak 
işgalinin bir parçası olmaya özen gösteren bir müdahaleydi.

Biz, Kuzey Irak’a hava operasyonlarının derhal durdurulmasını 
talep ediyoruz. Ve bir kez daha ama bir kez daha, halklar ara-
sındaki kardeşliği dinamitleyen, kara harekatı gibi adımların bir 
daha asla atılmamasını istiyoruz.

Kürt sorununun bir tek çözümü var! Harekât, operasyon ve 
ölüm bu çözümün parçası değil, olamaz. Çözüm diyalogdan, 
çözüm barışçıl adımların atılmasından, çözüm küçük ABD 
olmaya özenmemekten geçiyor.

Çözüm demokrasinin sınırlarının genişletilmesinden geçiyor. 
Çözüm, savaşa değil, sağlığa, eğitime, halka yatırım yapmaktan 
geçiyor. Bu yüzden hep birlikte, harekât gerçekleştiğinden beri 
vurguladığımız sözümüzü bir kez daha vurguluyoruz: Ölüm değil 
Çözüm istiyoruz.

Sevgili Arkadaşlar,

ABD’nin Afganistan ve Irak işgalleri, İsrail’in Lübnan’ı ve 
Filistin’i bombalaması, Türkiye’nin Kuzey Irak’a harekât ya da 
operasyonlar yapması, küresel güvensizlik politikalarıdır.

Irak işgalinin beş yıllık maliyetinin milyarlarca dolar olduğunu 
biliyoruz. Bu kaynaklar dünyadaki açlığın, sağlık hizmetlerin-
deki, eğitim alanındaki eksikliklerin giderilmesine harcansaydı, 
eşitlik ve adalet için kullanılsaydı dünya çok daha güvenli bir 
yer olurdu.

Bizler, tüm dünyadaki, işgal ve savaş karşıtları beş yıldır müca-
dele ediyoruz. Beş yıldır “İşgale ve Savaşa hayır!” diyoruz. Beş 
yıldır, “ABD Irak’tan defol!” diyoruz. ABD’yi durdurmak zorun-
dayız! İsrail ve Türkiye’nin sınırları geçip harekâtlar yapmasına 
karşı sesimizi yükseltmeliyiz! İşgale maruz kalan halkların bu 
dayanışmaya ihtiyacı var. Halklar arasında kardeşliğin korun-
ması için bu sesin, “Barışın ve dayanışmanın sesi”nin çok daha 
güçlü bir biçimde haykırılmasına ihtiyaç var.

Evet, sevgili arkadaşlar,

Biz biliyoruz: Başka bir yaşam mümkündür. Başka bir Türkiye 
mümkündür. Başka bir dünya mümkündür.

Şimdi dünya halkları ile birlikte ABD Emperyalizmine ve 
işbirlikçilerine karşı durma zamanıdır. Şimdi kapitalist küre-
selleşmenin saldırılarına karşı direnme zamanıdır. Şimdi küresel 
saldırıya karşı küresel direniş zamanıdır. Şimdi savaşsız, ölümsüz, 
sömürüsüz başka bir dünya için ayağa kalkma zamanıdır.

Şimdi haykırma zamanıdır: 

Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya hep Beraber, Ya Hiç Birimiz”
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Geçtiğimiz günlerde İşgal altındaki Irak’a giden ABD Başkan 
Yardımcısı Dick Cheney, “Gelme katil seni istemiyoruz!” slo-
ganlarının atıldığı bir dönemde şimdi de Ankara’ya geliyor. 

Kimdir bu Dick Cheney? 

Cheney ABD emperyalizminin Irak işgalinin baş mimarla-
rındandır.

Cheney, petrol ve silah şirketlerinin sözcüsüdür.

Cheney, Guantanamo’nun sorumlularındandır.

ABD Irak’ta ne teröre karşı mücadele ediyor ne de demokrasi 
ve özgürlükler için. ABD Irak’ı petrol için işgal etti. Şirket 
karları için işgal etti. Enerji kaynaklarını denetlemek için 
işgal etti. Dünya hegemonyası için işgal etti. ABD beş yıldır 
Irak’ta insanlığın bildiği tüm insanlık ve savaş suçlarını işle-
di ve işlemeye devam ediyor. İşgalin Irak üzerinde yarattığı 
etki kelimenin tam anlamıyla korkunç. Irak halkı beş yıldır 
kanlı bir korku filmini bizzat yaşıyor. Irak halkı beş yıldır 

öldürülüyor. Araştırmalar bir milyondan fazla Iraklının öldü-
rüldüğünü söylüyor. ABD emperyalizmi Irak’ta çoğu çocuk 
bir milyondan fazla insanı öldürdü. Çoğu kadın, çoğu yaşlı 
ve hepsi yoksul bir milyondan fazla insan!

ABD emperyalizminin şimdiki temsilcisi Cheney’in bu ülke 
topraklarına gelmesine karşıyız. 

Buradan hükümete de sesleniyoruz: İşgalcileri ağırlamaktan, 
her hafta bir işgalciyle el sıkışmaktan vazgeçin. İşgalcilere 
özenmeyin. İşgalcilerle işbirliği yapmayın! Tescilli savaş suç-
lularıyla ve her gün yeni insanlık suçları işleyenlerle ne görü-
şeceksiniz? Bu çetenin Afganistan’ı, Irak’ı ve bütün dünyayı 
ne hale getirdiği ortada değil mi? Biz biliyoruz ki Cheney’in 
çantasında Ortadoğu halklarının başına örülecek yeni çorap-
lar var ve onunla görüşmekten hiçbir hayır çıkmaz.

Dick Cheney neden Türkiye’de? Ne istiyor? Hangi diyeti al-
maya geldi? Yoksa kulaktan kulağa fısıldananlar doğru mu? 

ABD ORTADOĞU’DAN DEFOL!
TMMOB, DİSK, KESK ve TTB, ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney’in Türkiye’ye gelişi nedeniyle 24 Mart 2008 tarihinde 
Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı tarafından okundu.

CHENEY GELME, İSTEMİYORUZ! 
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Türkiye Kuzey Irak’a kara harekatı yaptı. Bu harekat ABD’nin 
verdiği istihbarat bilgileriyle, ABD’nin belirlediği sınırlar için-
de yapıldı. Cheney şimdi Kuzey Irak harekatına verdikleri 
iznin karşılığını mı istiyor?

Peki nedir bu karşılık?

İncirlik Üssü 7 haftalığına kapatılıp tadilata alındı. Bunun 
normal bir tadilat olmaması ve ABD’nin olası İran saldırısı 
için İncirlik Üssü’nün hazırlanması mümkündür. Cheney, 
Türkiye’yi bir İran saldırısının parçası haline getirmek için 
mi bugün Ankara’ya ayak bastı?

ABD uzun süredir Afganistan’da askeri olarak sıkışmış va-
ziyette. NATO ülkelerinden daha fazla muharip asker, yani 
ABD askerleriyle birlikte Afgan halkına karşı savaşacak asker 
istiyorlar. Bu konuda gözleri Türkiye’de. Bunun pazarlığı mı 
yapılacak?

Gördüğünüz gibi ABD emperyalizminin temsilcisi Cheney’in 
Türkiye’ye gelişi, sadece felaket ihtimallerini, yeni savaş, işgal 
ve katliam hazırlıklarını akla getiriyor. Bütün dünyada da 
bu böyle algılanıyor. Çünkü emperyalistlerin yıllardır acılar 
ve yıkımdan başka dünyaya sundukları bir şey yok! Onların 
ufukları, petrol, enerji kaynakları ve dünya hegemonyası için 
başka ülkeleri işgal etmek ve öldürmekle sınırlı.

Ama Cheney’in çantasında başka bir tehlikeli öneriyi daha 
taşıdığı ve Ankara’da bu öneriyi konuşacağı da söyleniyor. 
ABD emperyalizminin askeri merkezlerine göre İran neredey-
se kıtalararası vuruş gücüne sahip bir füze sistemi geliştirmiş 
durumda. ABD ise İran’ın füzelerine karşı geniş ölçekli bir 
füze kalkanı projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Çek Cum-
huriyeti ve Polonya gibi ülkelerle pazarlıklar yapıldı. Şimdi 
sırada Türkiye var. Türkiye füze kalkanı kapsamına alınmak 
isteniyor. Bu sistemler bizim sınırlarımıza konuşlandırılmak 
isteniyor.

Bu girişim ise komşularımız tarafından tehdit olarak algıla-
nıyor. Çünkü aynı sistem saldırı ve mütecaviz amaçlar için 
de kullanılabiliyor.

Türkiye’de yaşayan halklar, emekçiler İncirlik Üssü’ndeki 

90 nükleer başlığın sökülüp atılmasını savunurken, AKP 
hükümeti Cheney’le yeni füze kalkanı projesinin pazarlığını 
yapamaz, yapmamalıdır. Burası ABD’nin müstahkem mevkisi 
değil, bizim evimiz...

Türkiye hiçbir şekilde İran’a yönelik saldırı hazırlıklarının, 
yeni işgallerin parçası, ABD’nin saldırganlık üssü haline 
gelmemelidir.

AKP hükümeti, artık savaş ve insanlık suçları işlediği sabit 
olan emperyalistlerle el sıkışmaktan vazgeçmelidir. ABD ile 
her türlü askeri işbirliği sona erdirilmeli, ABD’nin savaş poli-
tikalarına karşı Türkiye, halkın büyük çoğunluğunun istediği 
gibi barış politikalarının merkezi haline gelmelidir.

Türkiye İsrail’le her türlü askeri işbirliğine son vermelidir. 
İsrail’in yakıp yıktığı Filistin ve Lübnan halklarıyla, ABD’nin 
toplu mezarlığa çevirdiği Irak halklarıyla dayanışmalıdır.

Cheney’le yapılan görüşme tüm ayrıntılarına kadar kamu-
oyuna açıklanmalıdır. Biz bu görüşmenin ve sonuçlarının 
takipçisi olacağız. Savaş ve işgal maceracılarıyla yapılan 
tüm işbirliklerini teşhir edeceğiz.

Ortadoğu halklarının barış ve kardeşlik bayramı NEVRUZ 
kutlanırken nedir bu yapılan pazarlıklar? Tüm bölgeyi savaş 
bataklığına çeviren ABD’nin yeni tezgahlar kurduğu açık 
değil mi? Hem Irak’a asker yollayıp operasyon yapıp, hem 
İran’a, Filistin’e yönelik saldırı ve tehditlere ortak olurken 
bir yandan da barış ve kardeşlik için yakılan NEVRUZ ateş-
lerinin üzerinden atlamak çelişki değil midir?

Hepimiz biliyoruz: ABD emperyalizmi ve onun şimdiki tem-
silcisi Cheney halkların kardeşliğinin düşmanıdır.

Biz bıkmadan, usanmadan, emperyalizme, Cheneylere, tüm 
işgalcilere, işgalcilerle işbirliği yapanlara inat, yüksek sesle 
bağırmaya devam edeceğiz:

KAHROLSUN ABD EMPERYALİZMİ
YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ
DİSK-KESK-TMMOB-TTB

TMMOB NEVRUZ’U 
DİYARBAKIR’DA KUTLADI

TMMOB Özgürlüğün, barışın, kardeşliğin bayramı Nevruz Diyarbakır’da çoşkuyla kutlandı. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Diyarbakır Nevruz Tertip Komitesi’nin resmi davetlisi olarak Diyarbakır’da düzenlenen et-
kinliklere katıldı.

Diyarbakır Hamravat Evleri’ndeki alanda düzenlenen kutlamalara binlerce insan katıldı. 
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Meslek örgütleri; kamu yararını gözeten, eğitim faaliyetleri 
ve objektif değerlendirme kriterleriyle üyesini geliştiren, 
siyasi erkten bağımsız olarak uzun vadeli stratejilerle üretim 
yapan, sanayi ve hizmet kuruluşları kadar ülkenin başarısında 
etkilidirler. 
Meslek örgütleri; Demokratik işleyişin vazgeçilmezi olan sivil 
toplumun da temel taşıdırlar. Meslek kuruluşları, varlık ne-
denleri gereği, özerk olmak durumundadır. 
Bu kuruluşların her dönemde ve her platformda demokrasiyi 
geliştiren adımların destekçisi olmalarının koşulu da budur. 
Aksi halde mesleki örgütlenmeler, demokratik işleyişin ölçüt-
lerini, dönemin iktidarının çıkarlarıyla sınırlı olarak gözeten 
bir yapıya dönerler.
Bu risk, demokrasi ve cumhuriyetin değerlerini sindirmeye 
çalışan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin göze alabileceği bir 
risk değildir. 
Gerek ülke çıkarları gerek mesleki sorunlara yaklaşım konu-
sunda siyasi erkten bağımsız meslek kuruluşları, her iktidar 
döneminde, özerk kararlarını alabilen, önermelerde bulunan 
ve çözümler üreten yapıyı koruyabilmelidir. 
Farklı bakışlara, düşüncelere kapatılan kapıların tek tipleşmeyi 
yaratacağı ve bundan katılımcı demokrasinin zarar göreceği 
bilinmelidir. 
Bu gerçekler ışığında AKP hükümetinin, meslek örgütlerini 
işlevsiz kılacak düzenleme yapmasını, demokrasinin temel 
dayanağı olan çok sesliliğin yok edilmesi girişimiyle eş anlamlı 
olarak değerlendiriyoruz. 
Yasama yetkisini de kullanarak deyim yerindeyse “taraftar” ola-
rak kabul edilen kesimleri açıkça destekleyen ve TÜRMOB 
için nispi temsil sistemini öngören, böylece üye iradesini hiçe 
sayan, ayrıca seçme ve seçilme hakkına engel koyan hükümete 
birkaç sorumuz var: 
1- Siyasi erke bağımlı bir meslek örgütü sizin iktidarınız sıra-
sında ve bu iktidar döneminden sonra ülke çıkarları ile kamu 
yararını gözetebilecek midir? Temel niteliği olan özerkliği 
koruyabilecek midir? 
2- Özerkliğini koruyamamış meslek örgütlerinde dönemin 
iktidarlarına tabi yönetimlerin kayırmacılık girişimlerine nasıl 

engel olacaksınız?
3- Meslek örgütlerinin en temel işlevi olan üyelerinin sorun-
larına çözüm üretme, sorumlu oldukları mesleki alanların 
bilimsel derinliğe, tarafsız sorgulamaya yönelik çalışmaları 
hangi kanallar ile gerçekleşecek?
4- Muhasebe/ denetim mesleğinin çalışma altyapısını düzen-
leyen yasayı seçimlere kısa bir süre kala değiştirme hazırlığınız 
var. Yeni TTK yasası, Basel II, Sosyal güvenlik yasası gibi uy-
gulama alanları net olmayan onlarca sorun dururken sadece 
yönetime sokmak istediğiniz kesimler için yasa çıkarıyorsunuz. 
Eğer sorunları çözmek niyetiniz samimiyse sorunlara taraflarıyla 
çözüm aramak gerekmez mi?
5- Tasarıda öngördüğünüz odalardaki seçim sistemine göre şu 
anda Meclis’te bulunan diğer partilerle yürütme organını yani 
bakanlıkları paylaşmanız gerekir. CHP, MHP, DTP ve DSP’ye 
hangi bakanlıkları vereceksiniz? 
İki dönem üst üste aynı kadroların yönetimde bulunması 
demokrasinin ruhuna aykırı ise önümüzdeki ilk genel seçim-
lere AKP’nin katılmaması gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. 
Türkiye’nin önündeki genel seçimlerde nasıl bir tutum içinde 
olacaksınız? 
Bu sorulara yanıt verilmesini ve TÜRMOB için hazırlanan mes-
lek yasa tasarısında seçimle ilgili maddelerin geri çekilmesini, 
gündeminizde olan diğer meslek örgütlerine ilişkin oluşacak 
mesleki sorunlara konunun taraflarıyla çözüm aranmasını da 
bekliyoruz. 
Meslek örgütleri hiçbir siyasi gücün arka bahçesi olmamıştır, 
olmayacaktır. 
Kararlılığımız ve mücadelemiz özerkliğin sigortası olacaktır. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
Türkiye Barolar Birliği (TBB)
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)
Türk Eczacılar Birliği (TEB)
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) 
Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB)

SİYASETİN ARKA BAHÇESİ OLMAMAYA KARARLI 

MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN HÜKÜMETE 5 SORU
Hükümet tarafından hazırlanan 3568 
sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 
Müşavirlik Kanunu’nda değişiklik içe-
ren tasarıya, 7 meslek örgütünden tepki 
geldi. Meslek örgütleri TÜRMOB için 
hazırlanan meslek yasa tasarısında se-

çimle ilgili maddelerin geri çekilmesini 
istedi. Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri 
Birliği (TTB), Türkiye Barolar Birliği 
(TBB), Türkiye Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Mü-
şavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), 

Türk Eczacılar Birliği (TEB), Türk 
Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), 
16 Nisan 2008 tarihinde “Siyasetin 
arka bahçesi olmamaya kararlı meslek       
örgütlerinden, hükümete 5 soru” baş-
lıklı ortak bir açıklama yaptı. 
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
16 Nisan günü saat 22:00’de Kanaltürk’te yayınlanan 
“5. Boyut” programına katılarak, siyasi iktidarın meslek 
örgütlerine yönelik politikalarını değerlendirdi. Merdan 
Yanardağ’ın hazırlayıp sunduğu programa, Soğancı’nın 
yanı sıra TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı Yahya 
Arıkan ve TTB’yi temsilen İstanbul Tabip Odası Genel 
Sekreteri Hüseyin Demirdizen konuk oldular. Türkiye Ba-
rolar Birliği Başkanı Özdemir Özok ile Türk Dişhekimleri 
Birliği Başkanı Celal Korkut Yıldırım da programa telefon 
bağlantısıyla katıldılar.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
programda yaptığı değerlendirmeler şöyle:

SUNUCU : Şöyle bir tablo var herhalde: şimdi bu listede 
de adı geçen meslek örgütlerinin tümü aslında hükümetin 
izlediği neoliberal politikalara ve diğer politikalara, hükü-
metin tutumuna muhalif yönetimlere sahip. Özellikle son 
dönemde sendikalarla birlikte Sosyal Sigortalar ve Sağlık 
Sigortası Yasa Tasarısı’na karşı son derece etkili bir muha-
lefet sürdürüldü ve geri adım attılar, yasayı geri çekmek 
ve bir takım düzenlemeler yapmak durumunda kaldılar. 
Şimdi Parlamento aritmetiğine baktığımızda etkili bir 
muhalefet olmadığı açık ya da Parlamento’daki muhale-
fet partilerinin etkili bir biçimde AKP’nin yürüttüğü bu 
operasyonlara karşı mücadele edemedikleri belli, toplumda 
da bunu hissetmek mümkün. Burada meslek birliklerinin, 
sendikalarla birlikte, işçi sendikalarıyla birlikte bu muhale-
fet boşluğunu önemli ölçüde doldurduğunu ve hükümetin 
bu tip operasyonların önünde bir engel oluşturduğunu 
görüyoruz. Öyle değil mi yani nedir bu meslek birlikleri? 
Belki bunu açalım, etkisini bir değerlendirelim ve hükü-
metin bu tutumunu siz büyük bir meslek örgütünün genel 
başkanı olarak nasıl görüyorsunuz? Buyurun.

MEHMET SOĞANCI (TMMOB GENEL BAŞKANI): 
Ben öncelikle size ve kanalınıza çok teşekkür ediyorum 
ve programınızı da kutluyorum. TÜRMOB’un başına 
gelecek olan önemli bir hadise için burada görüşlerimizi 
ifade ediyor olmaktan da büyük bir keyif aldığımı öncelikle 
ifade ediyorum. 

Muhalefet örgütüyüz, bunu isteyerek yapmıyoruz aslında. 
Bu 1970’lerden beri Türkiye’de meslek birliklerinin üzeri-
ne düşen bir görev ve sorumluluk olarak gelişti. Aslında bu 
örgütler, durduk yerde kendi kendimize muhalefet yapa-
lım, mevcut sistem işlerken siyasal iktidarların tamamına 
bir muhalefet çizgisi çizelim noktasında bir anlayışımız 

olmadı hiçbir zaman. TÜRMOB hariç, yeni kuruldu, yasası 
yeni, ama diğer 6 meslek örgütüne baktığımızda aslında 
1950’li yıllarda ikili bir anlayış olduğunu görüyoruz. “Ya 
sistemin yeniden organizasyonu için okumuş çocukların 
örgütlendirilmesi anlamındadır, ya da kendi iç dinamiğiyle 
gelişen bir süreç içerisinde mühendisler, mimarlar, tabipler, 
eczacılar belli ortamlarda örgütlenmek durumunda kalmış-
lardır” diye konuşulur sosyologlar tarafından. Ne olduysa 
oldu, ama 50’li yıllarda gerçekten bu meslek birliklerinin 
Türkiye’de çıkışı oldu. Aşağı yukarı bakarsanız yasaya ya 
da ben TMMOB yasasından söyleyeyim...

SUNUCU : Bunlar yasayla kurulan ama tüzel kişiliğine 
sahip.

MEHMET SOĞANCI : Evet evet. Anayasanın 135. 
Maddesi’ne göre oluşturulan 7 meslek birliğinden başka 
birlikler var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi. Ama 
bizim 7 meslek birliği akademik unvanlı mesleklerdir. Yani 
biz ülkenin okumuş çocuklarının örgütleriyiz. O anlamda 
sizin demin de saydığınız gibi 7 mesleğin ayrı ayrı kendi 
birliği var. TMMOB’nin bir ayrı özelliği var diğer meslek 
birliklerinden; bizde 60 meslek disiplini 23 odada örgüt-
lüdür, 23 odadan da birlik oluşur. 

SUNUCU : Yani Mimarlar Odası, Makina Mühendis-
leri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası gibi 23 tane Oda 
var. 

MEHMET SOĞANCI : Evet. 54’teki yasada da bunlar-
dan topluca mühendis, mimar, şehir plancısı birliği ola-
rak Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği oluşturulmuş. 
Yasamıza baktığınızda aslında çok hoştur 1954 yasasının 
amacı. Burada bizim birliğe yüklenen görevler odalaşmayı 
esas kılar. Yani bir yeni meslek çıkarsa, bunlar belli bir sayı 
ulaşırsa odalaştır der, örgütle der. İkincisi yine bu meslek 
mensupları kendi aralarındaki birlik ve dayanışmayı 
geliştirecek, bunların çıkarlarını savunacak ve meslek 
alanları üzerinden de Türkiye’deki her şeyi takip edecek. 
Yasada çok hoş cümleler vardır; “Kamunun ve ülkenin 
çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının 
bulunmasında, korunmasında, işletilmesinde, çevre ve 
tarihi değerlerin, kültürel mirasın korunmasında, ta-
rımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal 
ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve 
etkinliklerde bulunmak...” gibi

SUNUCU : Çok iyi bir gerekçe.

MEHMET SOĞANCI : Şimdi biz bu yasadan bu da-

TMMOB KANALTÜRK’TE SİYASİ İKTİDARIN 

MESLEK BİRLİKLERİNE YÖNELİK POLİTİKALARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞ BİLDİRDİ
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yanağı alınca sözümüzü söylüyoruz ve siyasal iktidarca 
muhalefette kalıyoruz; bu sadece AKP için değil, tüm 
iktidarlar için böyle.

SUNUCU : Yani mesela sizin birliğe bağlı Mimarlar 
Odası işte imar yağmasının önündeki tek engel hemen 
hemen.

MEHMET SOĞANCI : Tabi, Mimarlar Odamız, Şehir 
Plancıları Odamız ya da birliğin kendisi imar yağmasının 
önündeki engel. Şimdi biz, bu yasadan aldığımız güçle ve 
tabi ki bu yasanın dışında Türk Mühendis Mimar Oda-
ları Birliği’nin 70’lerden itibaren geliştirdiği iç dinamikle 
böyle bir noktadayız. Şöyle bir örnek vereyim, ben bunu 
söylemek zorundayım çünkü TÜRMOB’a karşı ne yapıl-
mak istendiği, AKP’nin neden bunları yapmak istediği 
ya da bize yapmak istediklerinin de altında bu iş yatıyor. 
Biz şimdi 2003 yılında bir mühendislik mimarlık kurultayı 
yaptık, kendi iç dinamiğimizle geliştirdik, sonra bunun 
kararlarını genel kuruldan geçirdik. Mesela şöyle bir şeye 
karar verdik hepimizi bağlayan cümleler. Demişiz ki orada: 
“TMMOB’ye bağlı Odalarımız mesleki demokratik kitle 
örgütüdür. Demokrat ve yurtsever karakterdedir, emekten 
ve halktan yanadır, antiemperyalisttir, yeni dünya düzeni 
teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır. Siyase-
tin dar anlamını aşar, yaşamın her olayını siyasetle ilişkili 
görür. Barıştan yanadır, insan hakları ihlallerine karşıdır, 
insanlık onurunun korunmasından yanadır, örgütsel ba-
ğımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve 
bilimsel çalışmalarından alır, meslek ve meslektaş sorunla-
rının halkın sorunlarından ayrı tutulmayacağını temel ilke 
olarak kabul eder.” Bu cümlelere alt alta baktığınızda ve 
bunu örgütün genel bir manifestosu haline getirdiğinizde 
zaten bizim açıktan bütün yaşananlara karşı bir meydan 
okuyuş içinde olduğumuzu, bunun örgütsel bir kimlik 
olduğunu görürsünüz. 

SUNUCU : Tabi hükümetin politikalarına cepheden karşı 
olduğunuz gibi bir nesnel sonuç çıkıyor. 

MEHMET SOĞANCI : Evet bu cümlelerle. Neden peki 
bu ülkenin mühendisleri, mimarları bunu yazdı durduk 
yerde? Çünkü gerçekten sisteme baktığımızda, -artık 
bunu ortalama bir gazete okuru, bütün yurttaşlarımız 
da kabul ediyor- 1980’li yıllardan beri kapitalist küresel-
leşme denilen emperyalizmin bu yeni modası, insanlığa 
aslında yokluk getirdi, açlık getirdi, sefalet getirdi. Ben 
çocukken, mühendisler, mimarlar toplumun elit tabaka-
sını oluştururdu ve hatta söz vardı: “kızını ya doktora ya 
mühendise ver.” Bunlar artık unutuldu. Kapitalist kürsel-
leşmeyle, bizim mesleğimiz de dahil dejenere ederek ve 
bizim bütün arkadaşlarımızı yoksulluk sürecine iten bir 
hadiseyle karşı karşıya kaldı toplum. Neydi bu kapitalist 

küreselleşmenin uygulamaları? 3 tane yöntem uygulandı 
80’den beri Türkiye’de. Dış politikası Amerika Birleşik 
Devletlerine bağlı, ekonomisi IMF ve Dünya Bankasına 
bağlı, demokraside Avrupa Birliği ile pazarlıklar noktasın-
da şekillenen bir Türkiye oldu. İşte tam da bu noktada 
biz bunları yazmak zorunda kaldık. Mesleğimiz ne: bilim 
ve teknolojiyi insanla buluşturan bir meslek, yani insan 
odaklığı bir mesleği yapıyorsun. O zaman insana karşı 
işlenen bütün suçlara karşı çıkmak zorundasın, böylesi 
bir örgütlenme yapacaksın. O zaman başına geleceğe de 
razı olacaksın bir anlamda. Yani TÜRMOB’un başına 
gelen beklenmedik bir şey değil. Burada direnen biri var, 
“Yanlış yapıyorsunuz, bu sistem IMF ve Dünya Bankası’na 
bağımlı giden bu ekonomik sistem yanlış gidiyor. SSGSS 
yasaları, toplumu yeniden dizayn eden bütün bu yasalar, 
kapitalist küreselleşmeye uyum yasaları, hele bizim meslek 
alanlarımızla ilgili olan orman yasaları, kıyı yağma yasaları, 
kentsel dönüşüm yasaları, bütün bunlar yanlış” diyorsun, 
başına iş alıyorsun.

SUNUCU : Şimdi bu meslek örgütlerinin şöyle bir özelliği 
de var, seyircilerimiz için söyleyeyim, meslek mensupları 
kuşkusuz biliyor zaten. Siz Odanıza üye olmadan bir 
projeyi imzalayamazsınız. Zorunlu üyelikler var bura-
da. Sizin Odanıza üye olmadığı taktirde mesleğini icra 
edemez herhalde.

MEHMET SOĞANCI : Kesinlikle evet.

SUNUCU : Tabipler Birliği için de aynı şey geçerli Diş 
Hekimleri için de aynı şey geçerli. Bir anlamda iş yeri 
açmak, özel çalışmak ya da bir yerde çalışmak için bu 
meslek birliklerine üye olmak zorunluluğu var. Yasadan 
gelen bir zorunluluk.

MEHMET SOĞANCI : Evet evet.

SUNUCU : Sayın Soğancı biraz önce yaptığımız de-
ğerlendirmeye çok oturan çok uygun bir soru gelmiş bir 
seyircimizden. Doğrudan size soruyor. Diyor ki: “Ankara 
gar önünde yapılacak köprülü kavşak için TMMOB ne 
yapmayı düşünüyor?” Şimdi bu sorunun şöyle bir önemi 
var: Yani bu çok spesifik, bütün Türkiye’nin izlediği bir 
program ama sokaktaki insan, vatandaş yurttaş sizden 
bekliyor. Yani böyle bir işlev görüyorsunuz, meslek bir-
liklerinin, örgütlerinin böyle bir rolü var. 

MEHMET SOĞANCI : Türkiye’de emek ve meslek 
örgütlerine muhalefet rolünün düşmesi aslında siyasi öz-
nelerin problemli olmasından dolayı, Türkiye’de siyasete 
gerçekten sahip çıkılamayışından dolayı. Bir de bu meslek 
örgütlerinin senelere dayanan birikimlerinin belli bir nok-
taya gelmesinden dolayı bizi muhalefet öznesi haline getirir 
yurttaşımız ve üyelerimiz. Bu bizim için çok keyif vericidir 
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ama Türkiye için çok doğru değildir. Bizler meslek örgütü-
yüz, işimiz meslek alanlarımız üzerinden siyaset yapmak. 
Türkiye’de problem siyasi öznelerin yokluğundandır. Şimdi 
öyle bir durumda hak etmediğimiz noktada bir muhalefet 
örgütü oluyoruz, bu hem siyasal iktidar anlamında, hem 
yurttaş gözünde ve derde düşen herkes, sanki biz bu işleri 
çözebilecekmiş gibi bir pozisyon yüklüyor; ikili bir iş, ben 
bundan keyif alıyorum. Gerçekten birliğimizi temsil ediyo-
rum her yerde ve bir muhalefet örgütü olmanın da keyfini 
yaşıyorum. Yurttaşların da böyle düşünmelerinin onların 
en doğal hakları olduğunu düşünüyorum. 

Gar önündeki projeye gelince, olay yalnız onunla sınırlı 
değil. Türkiye’de siyasal iktidar, “kentsel dönüşüm proje-
leri” adı altında Haydarpaşa Port, Galata Port, Lara Kent 
Parkı, Dubai kuleleri gibi yüzlerce projeyi gündeme geti-
riyor ve bunlar aslında bir yağmalama işidir. Ankara’da da 
Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından maalesef yanlış 
işler yapılmaktadır. Bunların biz dava süreçlerini sürekli 
olarak gündemde tuttuk, yürüttük.

SUNUCU : Zaten davaları siz açtınız.

MEHMET SOĞANCI : Evet. Dilimiz döndüğünce 
elimizden geldiğince ve gücümüz yettiği oranda kente 
ve kentliğe karşı işlenmiş suçlara karşı çıkmaya devam 
edeceğiz. Konuya gelirsek, az önce de konuşuldu; AKP 
kendisine muhalif olan her şeyi teslim almaya çalışacaktır, 
meslek örgütleri de buna dahildir. AKP kendine demokrat-
tır. En son kapatma davasında da görülmüştür bu iş. Geri 
kalan, ses çıkartan, yani “bu iş yanlış” diyen, itiraz eden 
herkese de gerekli zoru kullanacaktır. Hatırlayın SSGSS 
için, en demokratik şekliyle meslek örgütleri, emek ör-
gütleri olarak, bu ülkenin tanınmış insanları olarak, bu 
ülkenin yasalar gereği kurulmuş olan örgütlerinin tem-
silcileri olarak, gerek 14 Martta gerek 1 Nisan’da yapılan 
etkinliklerde başımıza gelmeyen kalmadı. Ama o günlerde 
de AKP kendi kapatma davasına ilişkin olarak Türkiye’de 
demokrasi havarisi kesilmişti; kendisine demokrattır. 

AKP meslek örgütlerini teslim almaya çalışır ama bu me-
sela bizim örgütümüzde mümkün değildir. Türk Mühendis 
Mimar Odalar Birliğinde 194 şubede seçim yapıldı. 

SUNUCU : AKP buralarda liste bile çıkaramadı.

MEHMET SOĞANCI : 3-5 tanesinde çıkartabildi. 
Bunlar kolay işler değil. Son 5 tanesi kaldı, bu hafta sonu 
onlar da tamamlanıyor. Böylece 23 Odamızın yönetimle-
ri belirleniyor arkasından da Mayıs ayında, Mayısın son 
günlerinde birliğin yönetimi ortaya çıkacak. 

YAHYA ARIKAN : Ama sayın Başkanım 300 bin üye 
olduğunu söylüyorsunuz.

MEHMET SOĞANCI : Evet.

YAHYA ARIKAN : Yarın bir gün 600 bin, 900 bin, 1 
milyon olduğunda ne yapacaksınız?

MEHMET SOĞANCI : Tam onu söyleyeceğim, 5 yıl 
içinde 600 bine, 10 yıl içinde 1 milyona çıkacak bir üyeden 
bahsediyoruz. Şimdi bizim meslek örgütleri zorunlu üyelik-
tir, bunların demokrat olma özelliği yönetimlerinden gelir. 
Eğer bu 7 tane meslek örgütünde saydığımız emekten ve 
halktan yana yüreği çarpan insanlar yönetimde olmazsa, 
-ben her yerde söylüyorum; bıyıkları bize benzemeyen 
kişiler bunların yönetimine gelirse- bu meslek birlikleri 
düzenin, sistemin ya da AKP iktidarının yedek tekeri 
olurlar. Ama Türkiye’deki meslek örgütlerinin kendi bi-
rikimi buna asla müsaade etmeyecektir. Öyle bir hadise 
oldu ki artık, öyle bir birikim, bizim hemen hemen bütün 
Odalarımızda, bütün meslek birliklerinde mesleğini icra 
eden arkadaşlarımız gerçekten kamusal bir anlamda iş yap-
tıklarının farkında olarak bizleri yönetime taşıdılar. Yani 
bütün o siyasal iktidarların baskılarına karşı gelerek, bizim 
gibi düşünenleri yönetime taşıdılar. Hangi Odaya bakar-
sanız bakın, gerçekten demokrat arkadaşlarımız görevde. 
“Türkiye’de daha iyi işler olsun” diyen, daha aydınlık, daha 
çağdaş, daha gelişmiş bir Türkiye özlemi içerisinde olan 
insanlar görevde. Biz de kimse kusura bakmasın “hodri 
meydan” dedik. Bütün örgütlerde böyle oldu bu; Tabipler 
Birliği’nde, TÜRMOB’da da böyle oldu. Gerçekten de 
yapılacak olan seçimlerde ben TÜRMOB’daki arkadaşlar 
adına da söylerim “hodri meydan” diye. Yani bu örgütler 
teslim alınamaz. Bu örgütlerin kendi iç birikimlerini çok 
yükselttik. Böyle teslim alamayacaklarını bildikleri zaman 
ne yapıyorlar? Mesela bizim başımıza gelen: bu son AKP 
iktidarı zamanında bir yasa tasarısı. Türkiye bilir bunu, 
kamuoyu önüne taşıdık; yabancıların çalışma iznini 
düzenleyen yasada değişiklik yapılıyor. Yani bakarsanız, 
TMMOB’yle hiç uzaktan yakından alakası olmayan bir 
şey yabancıların çalışma iznini düzenleyen yasada deği-
şiklik yapan yasa tasarısı. 7 maddeden oluşuyor. 4 mad-
desi bizim hem 6235 sayılı TMMOB Yasası’nda, hem de 
3458 Sayılı Mühendislik Mimarlık Hakkında Yasası’nda 
değişiklik yapıyor. 3458 Sayılı Yasa gereği, mühendislik, 
mimarlık okur, okuldan mezun olursunuz. Bunda değişiklik 
yapıyor. Biz öncelikle de şunu söylüyoruz; mühendislik, 
mimarlık evrensel bir meslek. Yani bir inşaat mühendisi 
Türkiye’de de inşaat mühendisi, Almanya’da da inşaat 
mühendisi. İster Alman olsun, ister Türk olsun, bizim için 
fark etmiyor evrensel bir meslek. Ama yaptığı bu değil, 
sermayenin sınırsız dolaşımı için, yani Türkiye’nin bütün 
temel değerlerinin peşkeş çekilmesi anlamına gelecek bir 
şekilde bunu denetimsiz kılıyor. 

SUNUCU : Çaktırmadan başka bir şeyin başka bir 
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yasanın içine gizliyorlar.

MEHMET SOĞANCI : Evet. Şimdi bu 6235 sayılı Yasa, 
bizim temel yasamız ve bizim yetki alanlarımız daraltılmak 
isteniyor. Neyse ki; bir önceki Cumhurbaşkanı, bu yasanın 
bizimle ilgili olan maddelerini veto etti. AKP, bu meslek ör-
gütlerini teslim alamıyor ama senin örgütünün elini kolunu 
bağlamak için elinden geleni yapıyor. Ne yaptı mesela: 
Orman Mühendisleri Yetki Yasası... 60 meslek disiplini var 
bunlardan bir tanesi orman mühendisliği. Şimdi bilim ve 
tekniğin gereği bir iş yapacaksan, önce bunun örgütüne 
yani usulen de olsa sorulur: “Hani bu orman mühendisleri 
ne yapar?” diye. Ucube bir yasa tasarısı, bunun yönetme-
likleri şimdi mahkemelik ve hepsi dönüyor geriye. Böyle 
abuk subuk anlamsız bir iş yaptılar. Orman Mühendisliği 
Yetki Yasası; Türkiye’de TMMOB Yasası’na müdahil olma 
yasasıdır. Aslında meslek yasasını savunmak başka bir şey. 
Mesleklerin kendi yasalarını tanımlanmasına Türkiye için 
gerekli bir şey kimse itiraz etmez. Ama bunların yapışla-
rında ki mantık; onun kendi birliğinin alanını daraltmak 
noktasında oldu. Kelimenin tek anlamıyla iğrenç bir iş 
yaptılar aslında. Mesela ne yaptılar; işte iş sağlığı ve iş 
güvenliği... Bugün Tuzla tersanelerinde haftada bir ölüm 
var. Türkiye iş kazalarındaki ölümlerde Avrupa 1.si, dünya 
7.si. İş kazalarında ki ölümlerde rekor kırıyoruz. Bu alanın 
düzenlenmesi lazım. Bu alanın düzenlenmesi için, Türk 
Tabipleri Birliği’yle de çok sayıda çalışmamız var, çok 
sayıda önerimiz var. 

SUNUCU : İnsan için vahşi bir ortam orada ki...

MEHMET SOĞANCI : Geri kalmış ülkelerden bile ön-
deyiz iş kazalarında. Acımasız vahşi kapitalizmin en önemli 
gösteri yeri. Şimdi böyle bir yasa tasarısı var ama senin 
alanını daraltacak ya umurunda değil oradaki ölümler. 
İş sağlığı iş güvenliği alanında bir düzenleme umurunda 
değil. Tabiplerle de daha önce dava açtık, Anayasa Mah-
kemesi’nden döndü geldi, yönetmelikleri iptal ettirdik. 
Mesela iş sağlığı ve güvenliğinde çalışacak olan mühen-
dislerin eğitimini Bakanlığa bağladılar. Maksat başka. 
Hani buraları teslim alamaz AKP ama o siyasal iktidarın 
kendi gücüyle, örgütlerin yetki alanlarını daraltmak için 
elinden geleni yapıyor. Bunun altı çok önemle çizilmek 
zorundadır. Siyasal iktidar ne yaptığının farkında değildir. 
Bu meslekler hani amiyane tabiriyle tombala meslekler 
değil. Bu meslekler, örneğin bizim mesleğimiz kapitalizmle 
ortaya çıkarak şekillenen gelişen bir meslek. Bunun 100 
yıllık bir geçmişi var ve bu geçmişin birikimi, bu örgütler 
aracılığı ile geleceğe taşınır. Yani mesleğin daraltılması, 
birliğin daraltılması, özelleştirmeler, kamusal değerlerin 
yok edilmesi, Türkiye’nin yeniden dizayn edilmesi, ka-
pitalist küreselleşmeye uyumu, hepsini bırakalım çok 
şovanistce kendi mesleğimden bakayım; mühendisliği 

bitiren bir alandır özelleştirme işi. Mühendislik birikimi 
kolay yaratılan bir iş değildir, özelleştirerek bu birikimi 
berhavat edersiniz dağıtırsınız. Müdahale bu noktalarda 
olmaktadır ve biz örgütler olarak bunun da çok farkın-
dayız. Belki de, bu program da bunun görünür olmasını 
öne çıkardı, o açıdan da gerçekten programınıza teşekkür 
ediyorum bir kere daha.

SUNUCU : Sayın Soğancı AKP bu ülkede ne yaptı, ben 
merak ediyorum.

MEHMET SOĞANCI : Şöyle bir şeyi her zaman söylü-
yorum; AKP’nin IMF ve Dünya Bankası nezninde karnesi 
A’dır. Kapitalist küreselleşmeye uyum sürecini Türkiye’ye 
en iyi yaşatan siyasal iktidardır. Bizim durduğumuz nokta-
dan ise tam tersi. AKP o kapitalist küreselleşmenin gereği 
görevini yapmakla yükümlüdür bunu da çok başarılı bir şe-
kilde yapmaktadır ama olan emeğe ve halka olmaktadır. 

Burada önemli olan, insanların, yurttaşların, hepimizin 
bunun farkına varmış olmasıdır. Tam da işte bu noktada 
meslek örgütlerine çok büyük görevler düşmektedir. Böyle 
bir nedenden dolayı farklı görevleri üstlenmek zorunda 
kalıyoruz. Bizim örgütümüzdeki 300 bine yakın üyemizin 
yaklaşık % 25’i ya işsiz ya meslek dışı bir işte çalışıyor.

SUNUCU : Öyle mi?

MEHMET SOĞANCI : İlkokul birinci sınıftan üniversite 
mezuniyetine bir mühendisin, mimarın maliyeti 100 bin 
dolardır. Bu kadar plansız bir ekonomik sistem içerisinde, 
bu insanların yetiştirildiğini ve sisteme dahil olduğunu 
düşünün.

SUNUCU : Akıl terk edildiği için. Planlama aklın en 
önemli şeyidir. 

MEHMET SOĞANCI : Evet bütün bunlar yok.

SUNUCU : Göstergesi hesapsız bir şekilde mühendislik 
fakülteleri açılıyor.

MEHMET SOĞANCI : Şöyle bir şeyden bahsetmek isti-
yorum. Şimdi kapitalist küreselleşmenin bu yıkıcı etkisinin 
nasıl olduğunu görünür kılmak için çok büyük görevler 
üstendik. Biz kendi kendimize üstlenmedik bunu, şartların 
zaruri sonucu oldu bu. TMMOB bağlı odalarıyla birlikte 
yılda 200’e yakın etkinlik yapıyor. Çevre sempozyumu 
yapıyoruz, Türkiye’nin çevre değerleri nasıl yok edil-
mekte o fotoğraf çekiliyor ve kamuoyunun, siyasi karar 
vericilerinin kullanımına sunuluyor. Afet sempozyumu 
yapıyoruz; normalde depremler, yangınlar, sel felaketleri 
birer doğa olayıdır ama Türkiye’deki sistem bozuk olduğu 
zaman bunların hepsi afete dönüşüyor. Japonya’da 7.2 şid-
detinde deprem evlerin çamını kırmaz, bizde 7.2 binlerce 
yurttaşımızın canına mal olur. Afet sempozyumlarında o 
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bilimin ve tekniğin gereklerini ifade ediyoruz. Yerel Yöne-
timler Sempozyumu yapıyoruz, “bir başkent, bir İstanbul 
böyle yönetilemez”i anlatıyoruz. Enerji Sempozyumu, 
Özelleştirme Gerçeği Sempozyumu, Denizcilik Sorunları 
Sempozyumu, Sanayi Kongresi, İklim Değişimi Sempozyu-
mu ve Su Politikaları Kongresi son 6 ayda Türk Mühendis 
Mimar Odaları Birliği’nin gerçekleştirdiği etkinlikler. Bu 
etkinliklerde bilim insanları geliyor örgütümüzün dene-
yimlerinden geçen görüşler ifade ediliyor. Bunların her biri 
bir siyasi manifestodur, her birinin sonuç bildirgesi bir siyasi 
manifestodur. Bilimsel bilgi vardır, alın teri vardır ve emek 
vardır. O zaman da kapitalist küreselleşmenin ideolojik 
açılımlarına karşı bir dik duruş olur. İşte biz düzenlediğimiz 
tüm bu bilimsel etkinliklerle, bunları ortaya koyduğumuz 
zaman, AKP niye bize karşısınız noktasına geliyor. 

MEHMET SOĞANCI : Tüm meslek örgütlerinin, 
kendi meslek alanları üzerinden ifade ettikleri; aslında 
bu mevcut sistemin bozukluklarının, yanlışlıklarının gö-
rünür kılınmasıdır. Bu örgütler ne yapılması gerektiğini de 
anlatmaktadırlar. Yani sadece fotoğraf çekmiyor, sorunları 
tespit ediyor ve çözüm önerilerini de ifade ediyor. Bunun 
için de bizimle uğraşılmak zorundadır. 

Biz Türkiye’de başka bir işe de yüklendik. Az önce de 
ifade ettim, Türkiye’de siyasi özne problemi olduğu için, 
Türkiye’nin demokratik gelişiminde, 12 Eylül hukuku gibi 
etkilerle siyasi karar vericilerde ve bu işi örgütlemede bir 
problem olduğu için, bu ortamda SSGSS’nin reform adı 
altına nasıl bir yıkıntı yasası gündeme getirdiğini görünür 
kılmak için ciddi olarak bir iş düştü üzerimize. 

1 Mayıs’ta emeğin bayramının kutlanması için Taksim’e 
çıkıyoruz. Şimdi ben bir meslek örgütü insanıyım, sonuç-
ta bana mı kaldı diye soruyorum zaman zaman. Ama biz 
bundan hiç rahatsız değiliz. Bazı şeyler bize kalıyor. Meslek 
örgütlerinin böyle bir anlamı var. Biz bunlara adım attık-
ça, yani Türkiye’de verilen demokrasi mücadelesinin ön 
saflarına çıktıkça bu sefer siyasal iktidarlar bizle uğraşmak 
zorunda kalıyor. Ha neden uğraşıyor çünkü...

SUNUCU : Şu nedenle. Size çarpıcı bir örnek vereceğim: 
17 Ağustos 1999 depreminden 6 ay önce Kocaeli’nde 
İzmit’te düzenlenen bir sempozyuma Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği tarafından sunulan bir tebliğ 
var, “deprem gelecek” demiş. Zannediyorum size bağlı 
odalardan Jeoloji Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühen-
disleri Odası.

MEHMET SOĞANCI : Evet birlik etkinliğimiz, il koor-
dinasyon kurulumuz aracılığı yapılmıştır o.

SUNUCU : Birlik etkinliği evet. Yıkıcı bir deprem gele-
cek ve Türkiye deprem kuşağında, hatta çizilmiş. Şimdi 

depremden sonra İzmit Belediyesi bunları yayınladı 
kitap olarak. Şimdi ben orada okuduğum zaman hakika-
ten insan çarpılıyor, olamaz böyle bir şey, siz bu yüzden 
gereklisiniz, meslek birlikleri bu yüzden var.

MEHMET SOĞANCI : Bu ülkede siyasi karar vericiler 
ölümün üzerinden rant yapma işini bile gündeme getirebil-
mişlerdir. Türkiye’de depremden sonra çıkan yapı denetim 
yasaları, depremden sonra çıkartılan ya da çıkartılamayan 
afet yasaları... Bunların neden çıkartılamadığına baktığı-
nızda altında büyük bir rantiye dönmektedir. Bunları biz 
açığa çıkarttığımız için bizimle uğraşılmak zorundadır. Yani 
biz, sadece deprem geliyor diye bir tahminin ötesinde, bir 
deprem olayının afete dönüşmemesi için yapılması gerekli 
olan her türlü tekniği, bilim insanlarını bir araya getire-
rek ifade ediyoruz. Defalarca yapıldı bu sempozyumlar, 
defalarca anlatıldı. Türkiye’de hala bir afet yasasının ge-
liştirilmesi ve güncelleştirilmesi mümkün kılınamamıştır. 
Yapı denetimi Türkiye’nin en zengin 17 ilinde geçerli 
olmak üzere çıkartılmıştır. Türkiye’nin tamamının bir 
deprem kuşağı içinde olduğunu artık bizim söylememize 
gerek yok. Bu dünya haritalarında belli bir şey ama yapı 
denetimi yalnızca 17 zengin ilde uygulanmaktadır, rantın 
olduğu illerde uygulanmaktadır. Biz bunları söylediğimiz 
için bizimle uğraşılmaktadır. 

Bizim meslek örgütlerimiz Türkiye’nin nefes alma-verme 
alanlarıdır. Bu meslek örgütlerinin sözü; insana, yaşama 
ve geleceğe dairdir. Siyasal iktidar bıraksın uğraşmayı da 
bu sözleri dinlemeye çalışsın, dinlemekten de öte anla-
maya çalışsın, algılamaya çalışsın. O zaman Türkiye’deki 
çocuklarımız için, geleceğimiz için çok hayırlı bir iş yapmış 
olurlar.

SUNUCU : Bu turda ne yapılabilir, nasıl hareket edilme-
lidir bunu konuşalım. Hükümetin müdahalesinin ortadan 
kaldırılması nasıl bir toplumsal fayda getirecektir? Mes-
lek örgütlerinin özerkliğinin önemi nedir bunun üzerinde 
duralım bence...

MEHMET SOĞANCI : Şimdi Sayın Yanardağ, aslın-
da bizim yasamızın, yani 6235 Sayılı Yasa’nın normalde 
demokratikleştirilmesi gerekli. Dünyada bizim emsalimiz 
örgütlerle karşılaştırdığımızda, bizim yasamızda “kamu 
kurumu niteliğinde meslek örgütü” yazar. Aslında bü-
tün dünyada mühendislik, mimarlık örgütlenmelerine 
baktığınızda, kendi şartnamelerini, kendi düzeneklerini, 
mühendislerin sertifikasyonunu, akreditasyonunu yapar. 
Örgütlenmeler; tümüyle özerk, bağımsız kuruluşlar ola-
rak kabul edilen kuruluş aracılığı ile yapılır. Türkiye’de 
şu an ki gibi müdahalelerle uğraşılacağına aslında kamu 
kurumu niteliğinden öte tümüyle bağımsız, özel, kendi 
gelirini ayarlayan, kendi içinde yasasına kadar kuralla-
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rını koyabilen yapıların oluşturulması gerekli. Maalesef 
Türkiye’de doğru söz söyleyeni 9 köyden kovarlar sözü 
çok doğrudur. Yalnızca AKP değil, hangi siyasal iktidar 
olursa olsun -mevcut sistemin nemalandıran, bu rant işini 
çeviren, IMF ve Dünya Bankası ekonomi programlarını 
uygulayan- herkes karşısında söz söyleyen meslek örgüt-
leriyle de uğraşmaktan keyif alıyor. Aslında yapılması 
gereken tam tersi. Bu meslek birlikleri üyelerinin hak 
ve çıkarlarının korunması için oluşturulan yapılar, ama 
öte yandan da tarihsel sorumlulukları var. Kendi meslek 
alanları üzerinden ülkeye ilişkin söz söyleyecekler. Türki-
ye için bu 1970’lerden beri hoş bir birikim oldu aslında. 
TÜRMOB daha sonra kuruldu ama bütün örgütlerin ger-
çekten ciddi bir birikimi oldu. Aydınlık bir Türkiye için, 
bu meslek örgütlerinin bilimsel verilere, tekniğe dayalı, 
çağa uygun ama geçmişi de ifadelerine kilak vermek lazım. 
Önemli olan bunun önünün açmak yani bizlerin sözünü 
duyulabilir hale getirmek. Sistemin, bizleri görünür kılması 
lazım, buna ön ayak olması lazım. Ama Türkiye’de nerede 
bu?... Türkiye’de demokrasinin sınırları AB ile pazarlıklar 
noktasında dönüyor yani kendi iç dinamikleri ile gelişmi-
yor. Türkiye’deki demokrasi ne kadar gelişkinse bizim gibi 
örgütler ancak o kadar özerk ya da bağımsız kalabiliyor. 
Bütün sıkıntı bu. Ecevit Hükümeti zamanında 15 günde 
15 yasa, Derviş yasaları çıkartıldı. Hızını alamayan AKP 
iktidarı zamanında da tüm yasalar çıkartıldı. Bizim meslek 
alanlarımızla ilgili olan nükleer santral yasasından enerji 
yasalarına, üst kurulların oluşturulmasından özelleştirme 
yasalarına bir çok yasa çıkartıldı ama bunların bir tanesi 
için bile bizden görüş alınmadı. AKP’nin kendi mantığı 
var, “görüş aldık sivil toplum örgütlerinden” diyorlar ama 
valla bizden almıyorlar. Ya da usulen aldıklarında da almış 
oluyorlar yani bu kağıdı verdiğinizde alınmış oluyor da 
okunmuyor ve ondan yararlanılmıyor.

SUNUCU : Anayasa’yı da bayağı demokratik hazırladı-
lar!, 6 kişilik komisyona hazırlatıp size “maille gönderin 
görüşlerinizi” diyorlar.

MEHMET SOĞANCI : Şimdi örneğin TÜRMOB’la 
ilgili yasa var. TÜRMOB’a yapılan iş kötü bir iştir. Bu 
her meslek örgütünü 1. dereceden ilgilendirir. Buna kar-
şı çıkılması, buna dik bir duruş sergilenmesi şarttır. Bu 
hepimizin başına her an yetkilerin kısıtlanması yönünde 
gelebilir. Geçen sene Tabiplerle epey bir uğraşıldı, bir de 
onların bir macerası daha oldu 3 sene yapılamadı, başka 
sağlık odaları meslek birlikleri çıkartılma çabaları oldu. 
Bize yönelik bu yabancılar yasası var. Bizler farklı siyasal 
düşüncelerimiz olsa bile, örgütlerimizin farklı kültürel 
geçmişleri ve birikimleri olsa bile, sonuç itibariyle meslek 
adamı kimliğimizle ve bir meslek örgütü yöneticisi 

kimliğiyle baktığımızda neler olabileceğini görüyoruz. 
Yani bu örgütlerin böyle çok gelişmiş bir demokrasi kül-
türleri ve anlayışları var. Ben demin söyledim, şimdi yine 
söyleyeyim, siyasal iktidarın yapacağı çok basit bir şey, bu 
örgütlerin söylediklerini algılamaya çalışacak. Başka bir 
yolu yok bu işin.

SUNUCU : Anlamaya çalışacak.

MEHMET SOĞANCI : Evet anlamaya çalışacak, 
yeterince anlatmaya çalışıyoruz ama onların anlamakta 
biraz problemi oluyor. Türkiye’de var olan bu 7 meslek 
kuruluşu gerçekten Türkiye demokrasi için kazanılmış 
değerlerdir. Bunların hiç hırpalanmaması lazım. Aksine 
bunların aydınlık bir Türkiye için geliştirilmesi lazım. Bu 
konu çok önemlidir. Biz bir şeyin daha farkındayız, yani 
siyasal iktidarı bilmiyorum ama genel yurttaşlar açısından, 
halkımız açısından örgütlerimize verilen değerin ve bize 
karşı duyulan güvenin çok farkındayız. Bu üyelerimiz 
nezdinde de öyle, dışarıdan bizi izleyen yurttaşlarımız 
açısından da öyle. Biz konuştuğumuz ya da gittiğimiz her 
yerde sıcak temaslarda bulunduğumuzdan bunu biliyoruz. 
Ve ben de bunun aslında keyfini yaşıyorum bunu söylemek 
istiyorum.

MEHMET SOĞANCI : Türk Mühendis Mimar Oda-
ları Birliği açısından TÜRMOB kardeş bir örgüttür, yol 
arkadaşıdır. Onların çabalarına birlik olarak destek ver-
mekten öte omuz vermeye çalıştığımızı ve sonuna kadar 
da çalışacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Konu 
ile ilgili TMMOB’ye ilişkin de söylemek gerekirse, bizim 
şube genel kurullarımız yapıldı ve birer demokrasi şöleni 
halinde geçti. Oda Genel Kurulları sürecimiz yaşandı ve 
Birlik Genel Kurulu da Mayıs ayında toplanacak. Burada 
söylenen sözler gerçekten aydınlık bir Türkiye içindir, 
bütün meslek birliklerinin genel kurullarında ifade edi-
lenler sözler, hep çocuklarımıza ve geleceğimize yönelik 
sözlerdir. Bunun da herkes tarafından çok iyi algılanması 
gerekir. Altını ısrarla çiziyorum, bu ülkenin bu meslek bir-
liklerine çok büyük ihtiyacı vardır. Meslek birliklerinin 
de şüphesiz az önce söylenildiği gibi örgüt üyelerine çok 
ihtiyacı vardır yani oyun çift taraflıdır. Üyelerin bu meslek 
birliklerine TÜRMOB’a, TMMOB’ye, Tabipler Birliği’ne, 
diğer meslek birliklerine sahip çıkması da demokrasinin 
gelişimi açısından önemlidir. Biz ne yapacağız; biz her 
zaman barışı, adaleti, eşitliği kardeşliği, bir arada yaşamı, 
aydınlık bir Türkiye’yi savunmaya bunun için elimizden 
ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Gerçekten emek 
ve meslek örgütlerinin sözü insana ve yaşama dairdir. Bu 
konu Türkiye’nin demokratikleşmesinde çok önemlidir. 
Sözümüzün düzgünce anlaşıldığına da inanmak istiyorum 
sağ olun.
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TMMOB, KESK, DİSK ve TTB, 2009 
ALTERNATİF DÜNYA SU FORUMU İSTANBUL İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU
TMMOB, KESK, DİSK ve TTB, 2009 yılının Mart ayında İstanbul’da yapılacak 5. Dünya Su Forumu’na alternatif bir forum 
düzenlemeye hazırlanıyor. Dört örgüt, aynı tarihlerde İstanbul’da ALTERNATİF DÜNYA SU FORUMU yapılması için çağrıda 
bulundu.

2009 yılının Mart ayında Türkiye önemli bir toplantıya ev 
sahipliği yapıyor. 5. Dünya Su Forumu İstanbul’da dünya su 
politikalarını tartışmak üzere bir araya gelecek. Devlet yöne-
timlerinin ve özel şirketlerin domine ettiği forumda bugüne kadar 
‘su’ sorununu yaratanlar konunun ‘çözümlerini’ arayacak. Sosyal 
hareketlerin dışlandığı bu kapalı ‘forum’un esas gündemi, Tür-
kiye’deki su kaynaklarının, baraj vb. yatırımların özelleştirilme 
sürecine açılması olacak.
Bizler inanıyoruz ki, su dünyadaki bütün insanların ortak ka-
musal mülkiyetidir. Kim olursa olsun suyu özel mülkiyet olarak 
görüp kullanamaz. Su tüm ekosistemlerin vazgeçilmez kaynağı 
ve temel ihtiyacıdır.
Suyun vazgeçilmez özelliğinden dolayı tüm insan topluluklarının 
ve her insanın suya - özelde içme suyuna - yeterli nitelik ve 
nicelikte erişim hakkı olmalıdır. Toplumun refahı su olmadan 
çoğalamaz, su başka bir kaynakla ölçülemez, kar amacıyla 
değişilemez.
Suyun toplumlar, insanlar, cinsiyetler ve ülkeler arası dayanış-
manın gelişmesine katkıda bulunması gerekir.
Su kaynakları dünya ve bölgeler düzeyinde, insanların gelirleri 

ile eşitsiz şekilde dağılmıştır. Ancak suya erişiminin insanlar, 
topluluklar ve bölgeler arası böyle olması/kalması gerektiği 
anlamına gelmez.
Çoğu hükümet su kaynaklarını ekonomik gelir olanağı olarak 
yoğun bir şekilde kullanıyor. Bunu yaparken genelde ekonomik 
karı temel alarak yapıyor, bu da çok sayıda olumsuzluğa neden 
oluyor.
Su kaynakların yönetimi ve kullanımı en az ekonomik ihtiyaçlar 
kadar toplumsal eşitlik ile ekolojik/çevresel ihtiyaçları gözeterek 
uzun vadeli (sürdürebilir) şekilde planlanıp uygulanmalı.
Su kaynakları hakkında alınacak kararlar toplumun en geniş 
kesimi tarafından demokratik yönteme dayanarak alınmalı, yerel 
ve bölgesel düzeydeki topluluklar ve insanlar özellikle bu sürece 
aktif şekilde dahil edilmelidir. Suyun yönetimiyle ilgili kararlar 
sosyo-ekonomik çoğunluluklara ve kültürel farklılıklara saygı 
temelinde alınmalıdır.
Bu düşüncelerle hareket eden bizler, Dünya’daki çok sayıda sosyal 
hareketle birlikte 2009 Mart’ında İstanbul’da Alternatif Su Fo-
rumu’nu düzenleyeceğiz. Su ile ilgili birçok başlığı tartışacağımız 
bu forumun detaylarını ele alacağımız 21 Nisan 2008 tarihindeki 
toplantıya sizlerin de katılımını bekliyoruz.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB-15 Nisan 2008

2009 yılının Mart ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek 5. Dün-
ya Su Forumu’na alternatif bir forum düzenleme çağrısı yapan, 
TMMOB, KESK, DİSK ve TTB hazırlıklara başladı. Bu çerçe-
vede, ilk hazırlık toplantısı 21 Nisan Pazartesi günü Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde yapıldı.
Dünya’da su sorununu yaratan devlet yönetimlerinin ve özel 
şirketlerin organize ettiği 5. Dünya Su Forumu’na alternatif ola-
rak düzenlenmesi planlanan “Alternatif Forum”un ilk hazırlık 
toplantısında eylem ve etkinliklerin genel çerçevesi çizildi. 
Sosyal hareketlerin dışlandığı 5. Dünya Su Forumu’nun esas 
gündeminin, “Türkiye’deki su kaynaklarının, baraj vb. yatırım-
ların özelleştirilme sürecine açılması olduğu” ifade edilen hazırlık 
toplantısında, 2007 yılında Kenya, Meksika ve Bolivya’da yapılan 
paneller, sempozyumlar, açık oturumlar hatırlatılarak, tüm dün-
yada suyun özelleştirilmesine karşı verilen mücadelelerin öne-
mine değinildi ve bu mücadelenin genişletilmesini sağlayacak 
olması açısından İstanbul Alternatif Su Forumu’nun anlamına 
dikkat çekildi. 

Toplantıda, Alternatif Su Forumu sürecinin etkin örgütlenmesi, 
farklı başlıklarda atölye çalışmalarının belirlenmesi, ülke çapında 
bu konuda etkin olarak faaliyet yürüten yapılara ulaşılması ve 
İstanbul merkezli bir muhalefetin örülmeye çalışılması kararlaş-
tırıldı. Forumun örgütlenmesi aşamasında ulusal ve uluslarası 
tüm yapılarla bağlantıya geçilmesinin önemine de vurgu yapıldı. 
Toplantıda; konu ile ilgili olarak örgütlenme sürecinin sendikalar, 
meslek odaları, siyasi yapılar, dernekler ve bu konuya duyarlı olan 
tüm bireylere açık olarak gerçekleştirilmesinin gerekliliği ifade 
edildi. Toplantıya katılımının arttırılması amacıyla tüm bileşen-
lerin etkin duyuru yapmasına ve geniş katılımlı ikinci toplantının 
5 Mayıs 2008 Pazartesi günü saat 19 :00’da Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi’nde yapılmasına karar verildi.
Toplantıya, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Hüseyin 
Yeşil, TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores Dinçöz, TMMOB 
İstanbul Birimlerinden Yönetim Kurulu Üyeleri ile meslek ör-
gütü, sendika ve demokratik kitle örgütlerinden temsilciler 
katıldı.

SU YAŞAMDIR, 

YAŞAMLARIMIZ SATILIK DEĞİL

ALTERNATİF DÜNYA SU FORUMU 
HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI
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Bodrum Yarımada-
sı’nın geleceği 6-9 
Mart 2008 tarihle-
rinde düzenlenen 
TMMOB Bodrum Ya-
rımadası’nın Çevresel 
ve Yapısal Geleceği 
Sempozyumu’nda ele 
alındı. Bodrum’da ça-
lışan TMMOB üyele-
rinin yoğun ilgi göster-
diği sempozyumda, 15 
üniversiteden bilim insanları, TMMOB’ye 
bağlı Odaların yönetici ve üyeleri ile çeşitli 
sivil toplum örgütü yöneticileri tarafından 
59 adet bildiri sunuldu.

Sempozyumun açılış konuşmaları sırasıyla; 
Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Sek-
reteri Semayi Yaman, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Muğla 
Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Selmin Tufan, 
Bodrum Belediye Başkanı Mazlum Ağan, 
Muğla Vali Yardımcısı Recep Yüksel tara-
fından yapıldı. 

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Semayi Yaman açılışta 
yaptığı konuşmada, sempozyumun Bod-
rum’un çevresel ve yapısal sorunlarına 
dikkat çekmek amacından öte, geleceğe 
dair uygulanabilir çözüm önerilerini de 
içeriyor olmasına gayret ettiklerini belirtti. 
Yaman, sempozyumun Bodrum’un doğal 
güzelliklerinin ve kültürel derinliğinin, 
evrensel ortak değer olarak algılanması 
ve korunması yönünde faydalı olacağı 
inancı taşıdığını söyledi. 

Mehmet Soğancı da açılış konuşmasında 
şunları söyledi:

...Halikarnas Balıkçısı, Bodrum’ u ilk gör-
düğü andaki duygularını “Mavi Sürgün” 
adlı kitabında şöyle aktarıyor:

“En nihayet yokuşun tepesine gelmiştik. 
Yolcular ‘Neredeyse Bodrum görünecek’ 
dediler. Yüreğim çarpıyor. Kaç aydır bura-
ya gelmeye çalışıyordum yahu.. Tepedeki 

bir dönemeci dönünce ‘şırrakguuuur’ 
diye Arşipel’ in koyu çividisi ölçülmez 
açıklıklara kadar yayılıverdi. Hani büyük 
camilerde ya da kiliselerde bir din adamı, 
bir şey söylerde, cemaat o sözü tekrarlar. 
Tekrarlanan söz en yakınımızdaki binlerce 
dudaktan, binlerce insan öteye kadar dal-
ga dalga sıcak bir uğultu halinde enginler. 
Böyle bir güür...r’ler de secdeye varılışlar-
la olur. Yalnız burada üstümüzü kapayan 
bir kubbe değil, bir derinlik var sonsuz. 
Akşamın çividisinde koyulaşan koca 
Arşipel -eski deniz varlığını bana öyle bir 
heybetle bildirdi. Masmavi bir gürleyişti o. 
Ben diyeyim yüz bin deniz mili, en berrak 
bir açıklığa uzuyor. Doğduğum tepeden 
sonsuzluğu seyrediyormuş gibiyim. Gü-
vercinlik Körfezinde de böyleydi. Ama 
orada, ne de olsa karşı kıyı vardı. Burada 
göz yaylımına hiçbir engel yoktu.

Bakış ufukları belirledikçe adalar, sonra 
kıyıların denize sarılıp sarlaşmış kalabalık 
burunları ve koyları. Bunların ortasında 
hilal şeklinde iki liman, ortada kaleyi 
taşıyan yarımada. Doğrusu ben, kalenin 
kulelerini daha basık sanıyordum. Bem-
beyaz yükseliyorlar. Yüreğimdeki kaygı 
artıyor.

Ne de olsa Bodrum adının yüreği sıkan bir 
karanlığı, bir boşluğu var. Oysa gördüğüm 
ışık ve berraklık, buğuyu üfüren meltem 
gibi izbeliği ve loşluğu öylesine sildi ki, 
hapsedilsem bile, hapishanenin göğü 
gören bir penceresi, bir kapısı olur diye 
içim aydınlanıyor.”

Halikarnas Balıkçısının kaleminden 

TMMOB BODRUM YARIMADASI’NIN ÇEVRESEL VE YAPISAL GELECEĞİ 
SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Bodrum Yarımadası’nın Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu 6-9 Mart 2008 tarihlerinde gerçekleştirildi.  

Bodrum...

“Bodrum, hem doğanın 
olağanüstü güzelliğini hem 
de tarihin hatıralarını 
kendinde toplayan apak bir 
Akdeniz köşesidir. Şehrin 
hilal şeklindeki iki limanı 
sevenin sevilen belalıya 
açılan gönlü sanki denize 
açılır. (Deniz de belalı değil 
de nedir?) yan yana uzanan 

iki limanın bitişen yerinde kule üstüne 
kule -Sen Jan Şövalyelerinin kalesi- 
yükselir. Bembeyaz şehir bu iki limanın 
kıyısınca yan gelip uzanır. Beyaz evler, 
cicibiciye özenmeyen kesin çizgilerden 
yapılmadır. Tertemiz kat kat badanalanır 
ve beyaz duvarları, maviler mavisi gökleri, 
beyaz çizgileriyle ustura gibi keser.

Eskiden evler, savaş ve savunma için, yük-
sek yamaçlara kondurulurdu. Bunlara ev 
değil, kule denirdi. Ama deniz özlemiyle 
maviye imrenişten ötürü yerlerinde 
duramayarak, çam kokan nalınlarıyla, 
tıngır mıngır yokuş aşağıya seğirtmişler. 
İki koyun gıcır gıcır çakılları boyunca di-
zilmişler. Arkada kalanlar ayak uçlarına 
kalkarak öndeki kız kardeşlerinin omuz-
ları üzerinden denize bakakalmışlar. Kimi 
cesur evler denize dalıp kayık olmuşlar ve 
dalgalar üzerinde oynaya güle, karadaki 
pısırık kız kardeşleriyle alay etmişler. İşte 
bundan dolayı kayıklarla evlerin, birde 
mandalina bahçelerinin sıkı fıkı bir ak-
rabalığı vardır. Denizde gidip gelmekten 
usanan kayıklar ya ev ya da mandalina 
bahçesi olurlar.

Burası engin göklerin memleketidir. İçten 
gelen bir türküyü kapıp koyuverin, uzak-
laştıkça türkü gökte masmavi olur. Işık 
burada yalnız karanlığı aydınlatmakla 
kalmaz, aydınlattığı maddeyi değiştirir 
ve görülen bir şair rüyasına çevirir. Baş-
ka yerlerde ölüp nur içinde yatılacağına 
burada nur içinde yaşanır. Gece yıldızlar 
tek tük görülen mıymıntı şeyler değildir. 
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Yıldız kalabalıklığına engin gece dar gelir. 
Sanki parıltılarıyla göğü sarsıp gürlerler. 
Hele ufuktan ay bir görüne koysun evren 
bir peri masalına döner.

Kıyı boyu zümrüt fıskiyeler gibi hurmaların 
arasındaki küçük lokantalarla noktalan-
mıştır. Bura aşçıları, mitolojik suratlı or-
foz balıklarını, renk renk skaros ve başka 
balıkları pişirmekte ustalar ustasıdırlar. 
Hele bir ahtapot pilavı pişirsinler, pilavı 
gören midye dolmaları utançtan kıpkırmızı 
kesilirler.

Havasından mı, denizden mi her nedense 
burada Tekel’in rakıları bile mucize kabi-
linden cennet şekerine döner.

Bodrum kentinin bir yanında maden suları 
denize akar, karşıdaki karaada’nın ılıcası 
ise, neredeyse ölüyü diriltir. Gövdenin kanı 
yaşama sevinciyle çarpar damarlarda, yor-
gun gözler güneş gibi canlanıp çakar.

Bodrum doğusunda Gökova körfezi 45 
deniz mili içerlere doğru uzanır. Orası 
Nis’ine, Montekarlo’suna, Dalmaçya kı-
yılarına taş çıkartır. Her ufak koyu Mersin 
ve başka kokulu ağaçlarla çevrili erimiş 
bir zümrüt parçasıdır. Denizlerinde uçan 
balıklar uçar.

Dağlarında her biri 18 bin portakal veren 
portakal ağaçları yükselir. Dünyanın hiçbir 
yerinde rastlanmayan buhur (Liquid Am-
ber Styraxiflua) ormanları buradadır.

100 metreden denize tepe takla inen 
uçurumları mı isterseniz, irili ufaklı ada 
kümeleri mi istersiniz, altın renkli plajlar 
mı istersiniz? Ne istersiniz vardır burada. 
‘İtalya’yı gör de öl’ derler. Yok a canım; 
Bodrum’la kıyılarını gör ve yaşa....”

Sevgili Katılımcılar,

Bodrum’a adım attığımız an Cevat Şa-
kir’in Bodrum’unu özlüyoruz ve o yılların 
Bodrumu’nu hayal ediyoruz. Arkeoloji 
kitaplarında adları geçen kentlerin bir 
parça izlerini görmek istiyoruz. Ancak 
eski Bodrum’a geri dönüşün olanaksızlığı 
dikkate alındığında bu hayal, Yarımada’nın 
eski ruhuna ve kimliğine kavuşmasına kar-
şılık gelmektedir. Bodrum’un eski kimliği 
bir sürgün yeri değildir elbette; keşfedil-
memiş, dokunulmamış, hırpalanmamış, 
yağmalanmamış ancak ilham verici, 

başka yerlere benzemeyen bir kasaba ve 
bir yarımada...

Zaman, teknoloji ve refah yönünden 
1950’lerin 60’ların Bodrum’undan daha 
ilerde olan bu yarımada ürettiği, pay-
laştığı değerler yönünden daha ilerde 
görünmüyor. 

Ancak bu sempozyumu düzenleyenler 
ve burada bulunan konuklar, sorunlar 
içinde kaybolan, başkalarının gündemine 
hapsolan, pusulasını şaşırmış bir kitle 
değildir. Başkaları gibi bakmayan, baş-
kaları gibi düşünmeyen, yıllardır verdiği 
mücadeleleri her alana yayan iddialı ve 
ısrarcı olan bu kitle her şeye rağmen bu 
yarımadayı sahiplenmekten vazgeçmeye-
cektir. Evet, sevgili arkadaşlar, Bodrum 
için bir hayali paylaşmak, onun ötesinde 
bir gelecek portresi canlandırmak için bir 
araya geldik. 

Tarihin akışını değiştiren sermaye henüz 
bizi bir arada tutan türlü değerleri yok et-
meye muktedir olamadı, ama birçoğunu 
elimizden almış görünüyor. 1960’ların 
turisti gelmiyor ise öncelikle bunu biraz 
düşünmek gerek. Günümüzde başka 
profillerde insanlar başka amaçlarla ve 
başka türlü bir mekanda yaşıyorlar. Ki-
şileri suçlamak doğru bir yaklaşım değil 
elbette, ancak insanların bu alışkanlıkları, 
talepleri ve kültürleri yönlendirilmekte ve 
şekillendirilmektedir. Bizim sorunumuz ve 
karşılaştığımız sorunların kaynağı Bodrum 
ve diğer kıyı bölgelerinin sermayece, siya-
sal iktidarlarca ve yerel ortaklarınca başka 
türlü algılanıyor olmasıdır. Böyle olmasay-
dı kıyısı, ormanı, doğası, yaşamı, turizmi, 
gecesi, gündüzü başka türlü olurdu. Bizler 
kazanç ve kar gibi sınırlı parametrelerden 
bakmıyoruz bu dünyaya. Bilimsel, teknik 
ve mesleki donanımımız ve birikimimizi 
kamuoyu ile paylaşmak gelecek için farklı 
seçenekler sunmak için buradayız. Belirli 
kesimlerin dar perspektifi yerine insan ya-
şamı, çevresel değerler, doğal kaynaklar ve 
yaşanabilir bir gelecek kaygıları olan bir 
topluluğu temsil ediyoruz burada. 

Ülkemizdeki sermaye birikimi ve ulusla-
rarası sermaye yığılması kendini yeniden 
üretememekte sermaye açısından en kolay 
birikim ortamlarından biri olan doğal kay-
naklara yönelmektedir. Madencilik, enerji, 

kıyı turizmi, ikinci konut gibi temel gelir 
kaynakları aynı zamanda yöre insanının 
yaşam ortamına zarar vermekte, bir ke-
simin kazançlı çıktığı bu ortamda geniş 
bir kesim kaybetmektedir. Her yaz sıkça 
karşılaştığımız orman yangınlarının Bod-
rum’da aynı anda birden fazla yerde ortaya 
çıkmasını tesadüf sözcüğü ile açıklamak 
mantık sınırlarımızı zorlamaktadır. 

Turizm, sanayileşme, enerji ve madencilik 
adına toplumsal maliyeti ve geri dönüşü 
olmayan zararları ısrarla vurgulamak, 
kamuoyuyla paylaşmak durumundayız. 
Termik santraller sadece enerji üretim 
geliri hesabıyla kurulamazlar. Bu tür 
büyük ölçekli kirletici tesislerin çevre-
sel maliyetleri çok kez enerji getirisini 
aşabilmektedir. Bu tür tesislerde bütün 
girişimlere rağmen arıtma filtreleme gibi 
önlemlerin alınmadığı bilinmektedir. Bu 
durumda bölge insanının yaşamını tehdit 
eden bir işletmenin faaliyetlerinin sürmesi 
anlamlı mıdır sorusunu gündemde tutmak 
gerekir. Diğer yandan uluslararası turizme 
açılma iddiasında olan bir bölgede balık 
çiftlikleri kurulması, bölgede atık su ve 
katı atık sisteminin yeterli düzeyde haya-
ta geçirilmemiş olması çelişkilerini ortaya 
koymak bu sorunların aşılmasına yönelik 
baskıyı sürdürmek durumundayız.

Yarımada’ya yayılmış konutlar, büyük 
ölçekli içine kapalı turizm tesisleri, geri-
leyen tarımsal üretim, doğal kaynakları 
tehdit eden büyük ölçekli yatırımlar ye-
rine daha mütevazı ama daha insanca 
bir yaşam mekanı olan bir Yarımada, 
dar bir kesimin tatil yeri yerine kalıcı bir 
yaşamın sürdüğü, özgünlüğü, değerleri ile 
anılan bir Bodrum istiyoruz. Bugüne kadar 
“sürdürülebilir turizm” sloganıyla yapılan 
planlama çalışmaları ve hazırlanan pro-
jelerin tamamı slogan düzeyinde kalmış, 
uygulamada alışılagelen sermaye merkezli 
ancak toplumsal faydası olmayan yatırım-
lar sürmüştür. Yarımada’da özünde kendini 
geliştirebilen, yenileyen ve niteliği ön anı-
lan, doğayla ve insanla barışık turizm proje 
ve uygulamaları görmek istiyoruz. Sektörel 
olarak sadece turizme bağımlı olmayan ta-
rım, kültür, üretim ve eğitim sektörleriyle 
de ekonomik yaşamını sürdürebilen bir 
Yarımada görmek istiyoruz.
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Sempozyum kapsamında; “Kalkınma, 
Sağlık, Sosyal Durum ve İklim De-
ğişimi”, “Gözlemler ve Değişimler”, 
“Değişimler, Önlemler ve Etkiler”, 
“Enerji, Sanayi, Tarım, Gıda ve İklim 
Değişimi”, “Su Kaynakları ve İklim 
Değişimi”, “Kentleşme, Ulaşım ve İklim 
Değişimi”, “İklim Değişimi ve Ulusla-
rarası Sözleşmeler”, “Etik Sorunlar ve 
İklim Değişimi” başlıklı oturumlar ve 
“İklim Değişimi ve Türkiye Paneli” 
gerçekleştirildi. 

Sempozyumun açılışında konuşan 
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Musta-
fa Diren, iklim değişiminin Türkiye için 
“kuraklık ve susuzluk” demek olduğunu 
belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Hilmi Güler’in buna yönelik çözüm 
önerisinin “akarsuların özelleştirilmesi” 
olduğunu hatırlattı ve “BM Eski Genel 
Sekreteri Kofi Annan, ‘21. yüzyılın su sa-
vaşlarına sahne olacağını’ ifade etmişti. 
Bizim buna yorumumuz ise ‘su savaşla-
rının bildiğimiz anlamda olmayacağı ve 

kağıt üzerinde gerçekleşeceği’ şeklinde 
olmuştu. İşte o zamanki öngörümüzün 
en güzel kanıtı. Savaşlar kağıt üzerinde. 
Sizce suyumuzu ele geçirmek için silaha 
gerek var mı? Üstelik tahkimle, ulusla-
rarası anlaşmalarla elimizi kolumuzu 
bağlamışken” diye konuştu. 

Diren, özellikle Ankara’da ve büyük 
şehirlerde yaşanan su sıkıntısının ne-
denlerinin küresel ısınma ile kamufle 
edilemeye çalışıldığını anlatarak, bunun 
gerçek nedenlerinin yönetim, işletme, 
planlama hataları ve altyapı eksiklikleri 
olduğunu söyledi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ise, içinde bulundu-
ğumuz yüzyılın en çetin sorunlarından 
birinin küresel ısınma ve iklim değişimi 
olduğunu belirterek, “Bu bilindiği halde 
Türkiye’nin neden ‘küresel iklim değişi-
mi’ karşısında, siyasi parti ve siyasi irade 
programlarına yansıyan bir politikası 
yoktur?” diye sordu. 

İklim değişiminin şiddetlenen etki-

TMMOB 
İKLİM DEĞİŞİMİ SEMPOZYUMU 

YAPILDI

lerini hafifletebilmek ve gelecek on 
yılları kazanabilmek için Türkiye’nin 
de tüm dünya ile birlikte uluslararası 
anlaşmalara tabi olmasının bir zorun-
luluk olduğunu ifade eden Soğancı, 
uluslararası anlaşmalar denince akla 
ilk gelen KYOTO Protokolü’nün ise 
“karbon ticareti” olduğunu ve bu açıdan 
desteklenmesinin mümkün olmadığını 
söyledi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı’nın konuşması şöyle: 

Değerli Arkadaşlar,

Küresel ısınma ve devamı iklim değişimi 
endişelenmeyi gerektirmeyecek kadar 
uzak ya da belirsiz bir gelişme olarak 
görülebilir. En azından, soğuk bir kış 
gününde birkaç derecelik ısınmanın o 
kadar da kötü olmadığını düşünebilir 
ve iklim değişimine ilişkin uyarıları, 
yaşam biçimlerimizi değiştirmek için 
geliştirilen çevreci korkutma taktikleri 
olarak algılayabiliriz. Ama az da olsa 
medyayı izliyorsanız insanlığı tedirgin 

Türkiye’nin ve dünyanın gündeminden düşmeyen küresel iklim değişimi konusu, 13-14 Mart 2008 tarihlerinde 
“TMMOB İklim Değişimi Sempozyumu”nda masaya yatırıldı. İMO Teoman Öztürk Salonu’nda düzenlenen ve 
iki gün süren sempozyumda; bilim insanları ve uzmanlar, sundukları bildirilerle “iklim değişimi” konusunu her 
yönüyle ele aldılar. 
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eden çevresel haberleri göreceksiniz. 
Bunda da öne çıkan, sıkça duyduğumuz 
bir kavram var: Sera gazı emisyonları, 
sera etkisi. 

Nedir sera etkisi?

Sera gazları, ısıyı dünyanın atmosferine 
hapseden gazlara verilen isim. Güneş 
ışınları yeryüzüne düştüğü gibi, yeryüzü 
de belli miktarda enerjiyi uzaya geri 
yansıtmaktadır. Atmosferde yer alan 
çeşitli molekül kümelerinden oluşan 
ve karbondioksit gazını da içeren ko-
ruyucu katman, uzaya doğru yansıyan 
radyasyonu bir süre tutarak, yeryüzünün 
ısınmasına neden olur. Günümüzdeki 
tehlike ise, karbondioksit ve diğer 
sera gazlarının miktarındaki artışın bu 
doğal sera etkisini şiddetlendirmesinde 
yatmaktadır. Özellikle sanayi devriminin 
başlangıcından itibaren sera gazlarının 
atmosferdeki konsantrasyonlarında sü-
rekli bir artış meydana gelmiştir. İnsan 
faaliyetleri sonucunda meydana gelen bu 
artış, iklim sisteminin doğal dengesinin 
giderek bozulmasına neden olmaktadır. 
Modern insanoğlu aktiviteleri, fosil ya-
kıtların kullanımı, ormanların yok olu-
şu, tarım alanlarının bozulması, büyük 
miktarlarda karbondioksit ve diğer sera 
gazlarının atmosfere salınmasına sebep 
olmaktadır. Bunun sonucunda dünya, 
güneşin altına park edilmiş bir arabanın 
içi gibi ısınmaktadır.

Peki, bu sera etkisi, dünya ikliminde ne 
tür değişikliklere yol açacaktır? 

Sera etkisi dünya yüzeyinin ortalama sı-
caklığını değiştireceği için, uzun vadede 
iklimlerde değişimler, buzulların erimesi, 
mevsimlerin kayması, yağış rejimlerinin 
değişmesi ve tarım alanlarının verimsiz-
leşmesi gibi çok ciddi sorunlara neden 
olabilecektir. 

Küresel ısınma ve iklim değişimi 
birbirini tetiklemektedir. Buna bağlı 
olarak meydana gelebilecek felaketler 
zincirinin; buzulların erimesi, deniz 
suyu seviyesinin yükselmesi, taşkınlar, 
kıyı kesimlerde toprak kaybı, temiz su 
kaynaklarının denize karışması ve su 
sorunu, yüksek sıcaklık artışıyla görülen 
aşırı buharlaşma ve kuraklık, yangınlar, 

göl ve ırmak sularında azalma, bu deği-
şimlere dayanamayan bitki ve hayvan 
türlerinin yok olması ya da azalması, bazı 
bölgelerde aşırı ısınma nedeniyle virüs 
türlerinde değişiklik olması ve salgın 
hastalıkların gelişmesi, oluşacak göç 
dalgasıyla yerel ve global ölçekte taşıma 
kapasitesinin aşılması ve bunun sonu-
cunda sorunların yaygınlaşması şeklinde 
seyredeceği ileri sürülmektedir.

Küresel ısınmanın etkileri, şimdiden 
Bangladeş, Maldiv Adaları, Pakistan 
ve Endonezya’da toprak kayıplarıyla 
kendini göstermektedir. Küresel ısınma 
ve iklim değişiminin sosyo-ekonomik ve 
politik boyutu da göz ardı edilemeyecek 
kadar önemlidir.

Elbette Türkiye de bu ısınmadan etki-
lenecek. 

Küresel ısınma sonucu ülkemizde bek-
lenen en önemli sorun, su sorunudur. 
İklim değişimi öncelikle yağış rejimini 
değiştireceğinden su kaynakları po-
tansiyel ve kullanılabilir miktarlarında 
değişecektir. Ülkemiz su zengini bir ülke 
değildir. Ancak su miktarı bakımından 
kendisine yeterli bir ülke olmasına 
rağmen uygulanan yanlış politikalar 
sonucu bazı bölgelerde büyük sıkıntılar 
çekilmektedir. Meteorolojik süreçler 
bakımından kurak ve ıslak yılların 
yaşanması olağan durumlardır. Ölçüm 
sonuçları da ülkemizdeki su rejimlerinin 
yıllara göre çok farklılıklar gösterdiğini 
ortaya koymaktadır. Bu anlamda bakıl-
dığında son yıllarda büyük şehirlerde or-
taya çıkan su sorununu iklim değişimine 
bağlamak doğru değildir. Bu sorunun 
yaşanmasında, kuraklığın etkisinden 
daha fazlası, şehirleşme politikaları gibi 
politikalarla su havzalarının yok edilme-
sinin yanı sıra yönetimlerin katkıları çok 
büyüktür. İklim değişiminin gelecekteki 
etkileri dikkate alınarak bu konuda top-
lumsal çıkarı gözeten politikalar yaşama 
geçirilmelidir. 

Küresel ısınmanın, ülkemizde tarım ve 
orman ürünlerinde azalışa, su kaynakla-
rının rejiminin değişmesi sonucu enerji 
sıkıntısına, kıyı kesimlerden iç kısımlara 
doğru nüfus hareketine neden olması 

beklenmektedir. 

Çevre ve Orman Bakanlığı verilerine 
göre; Dünya’da sera etkisi yaratan 
çevre sorunlarının %46’sı enerji tüke-
timi, %24’ü sanayi faaliyetleri, %18’i 
ormansızlaşma, %9’u tarım ve %3’ü de 
diğer kaynakların yarattığı emisyonlar 
nedeniyle oluşmaktadır. Buradan an-
laşılmaktadır ki; sorununun en önemli 
nedeni enerji tüketimidir. Enerji 
üretim sistemlerinde kullanılan yakıt 
türüne bağlı olarak da çevre sorunları 
artmaktadır.

Değerli Arkadaşlar,

BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Paneli (IPCC), 2001’de yayımladığı ve 
bir dönüm noktası oluşturan raporda, 
geçtiğimiz yüzyıldaki ısınmanın çok 
büyük ölçüde insan etkinliğinden kay-
naklandığını açıkladı. 

Küresel ölçekte, içinde bulunduğumuz 
yüzyılın en çetin çevre sorunlarından 
biri olduğu bilindiği halde Türkiye’nin 
neden “küresel iklim değişimi” karşısın-
da, siyasi parti ve siyasi irade programla-
rına yansıyan bir politikası yoktur? 

İklim değişiminin şiddetlenen etkileri-
ni hafifletebilmek ve gelecek on yılları 
kazanabilmek için Türkiye’nin de tüm 
dünya ile birlikte uluslararası anlaşma-
lara tabi olması bir zorunluluktur. 

Uluslararası anlaşmalar denince akla 
hemen KYOTO Protokolü geliyor. 

Ancak, Kyoto bir başlangıç değil, son 
çare olarak gelinen noktadır. 

Yıl 1988, TORONTO’da düzenlenen 
“Değişen Atmosfer” konulu konfe-
ransta karbondioksit emisyonlarının 
2005 yılına kadar yüzde 20 azaltılması 
önerilmiş. 

Yıl 1994, AOSİS’e üye olan Pasifik ve 
Karayipler’de bulunan 39 küçük ada 
devleti BARBADOS’da yaptıkları top-
lantıda, karbondioksit salımlarını 2005 
yılına kadar 1990 düzeyine göre yüzde 
20 azaltmayı talep etmiştir. Toronto 
konferansındaki talep Amerika, Japon-
ya ve Rusya dışındaki ülkeler tarafından 
olumlu karşılanmasına rağmen bu konu-
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da herhangi bir adım atılamamıştır. 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çer-
çeve Sözleşmesinin yetersiz kaldığının 
görülmesi üzerine KYOTO protokolü 
hazırlanarak, 1997 yılında imzaya açıl-
mıştır. KYOTO protokolüyle, sera gazı 
emisyon değerlerinin, 2008-2012 yılları 
arasında 1990’daki seviyesinden % 5,2 
oranında aşağı çekilmesi hedeflen-
mektedir. Ancak Kyoto Protokolü’nün 
yürürlüğe girebilmesi, 2005 yılında 
Rusya’nın da protokolü imzalaması ile 
mümkün olmuştur. Çünkü Protokolün 
yürürlüğe girmesi, sera gazı emisyon-
larının en az yüzde 55’inden sorumlu 
olan 55 ülkenin onayına bağlı idi. Yani 
Protokol, imzaya açılmasından yaklaşık 
8 yıl sonra ancak yürürlüğe girebilmiş-
tir ve 2012 yılında yükümlülük dönemi 
sona erecektir. 

Protokolün yürürlüğe giriş tarihi bile, 
aslında küresel ısınmanın başlıca faili 
gelişmiş ülkelerin protokole hangi açı-
dan baktıklarını anlamak için yeterlidir. 
Esneklik mekanizması karbon ticaretini 
mümkün kılmaktadır. En önemli amacı 
karbondioksit emisyonlarını azaltmak 
olan bir protokolün, karbon ticareti-
ne izin vermesini anlamak mümkün 
değildir. 

Bu anlamda emperyalist güçlerin ta-
mamen kendi çıkar politikalarına göre 
şekillendirdikleri, amacından sapmış 
ve işi “karbon ticareti”ne dönüştürmüş 
bu protokolü desteklemek veya onay 
vermek mümkün değildir. Ancak ik-
lim değişiminin önlenmesine yönelik 
alınacak her türlü önlem, ülkelerin 
insanlığa karşı birinci görevidir. Ve bu, 
Kyoto’ya bağlı kalınmadan da yapılabilir. 
Yeter ki ekonomik kaygıları bir kenara 
bırakalım.

Değerli Arkadaşlar,

İklimin canlı yaşamının sürekliliğini 
sağlayacak şekilde devam ettirilebilme-
sinde en önemli konulardan bir tanesi 
de yönetimdir. Bu alanda birikimi olan 
kurumların yaşamasını ve hizmetlerinin 
devamını sağlamak önemlidir. İklim de-
ğişiminde su kaynaklarımızın öncelikle 

etkileneceğini sürekli belirtmekteyiz. O 
zaman su kaynakları üzerinde ölçümler-
den başlayarak proje oluşturulması ve 
uygulanmasının sonucuna kadar çalışma 
yapan kurumlardan DSİ, DMİ ve EİEİ 
gibi kurumların gelişmesini destekle-
yecek yönde politikaların bir an önce 
yaşama geçirilmesi gerekmektedir. 
Yeniden yapılanma adına birçok kamu 
kuruluşumuz kapatılmakta ya da yetki-
sizleştirilmektedir. Köy Hizmetlerinin 
başına gelen durum bu kurumların da 
başına getirilmemelidir. Değişen ikli-
min yönetilebilmesinin, bilgi birikimi 
ve deneyimi olan kurumların sayesinde 
olacağı unutulmamalıdır. 

Değerli Arkadaşlar,

Kamuoyu ve halk, küresel ısınmayı ve 
bağlantılı olarak iklim değişimi sorunu-
nu ciddi bir şekilde gündemine alıp bu 
yönde sürekli bir baskı haline gelme-
dikçe siyasi iktidarlar, iklim değişiminin 
nedenlerinin zayıflatılması ve etkilerinin 
hafifletilmesi yönünde ciddi bir çalışma-
ya kendiliğinden girmeyeceklerdir. Yaşa-
dığımız “karbon ekonomisi”nde, karbon 
emisyonlarının azaltılması son tahlilde 
kaçınılmaz ekonomik maliyetlere yol 
açmakta, enerji, su ve tarım politika-
larında ise çeşitli çıkar gruplarının hiç 
de hoşlanmayacağı karşı-teşviklerin 
uygulanmasını gerektirmektedir. Daha 
fazla kar dürtüsünün ve neoliberal ikti-
sat politikalarının egemen kılındığı bir 
ekonomik modelde bunların dışında, in-
sana değer veren bir politikanın yaşama 
geçirilmesini beklemek ne yazık ki saflık 
olarak değerlendirilir.

Bizlerin iklim değişimiyle ilgili tavrı 
ise bunun tam tersi olmalıdır, çünkü 
bireysel önlemler çok değerli olmakla 
birlikte yalnızca bu önlemlere dayanarak 
kazanılacak mesafe çok kısadır. Belki ya-
pılacakların başında, üreticilerin enerji 
verimliliğinin maliyetini üstlenecekleri, 
fosil yakıtlar karşısında temiz enerjinin 
teşvik edildiği bir politik ortam yarat-
mak gelmelidir. Sektörel, bölgesel ve 
yerel hedefler benimseyip bunları izle-
mekle, hedefe giden yolu denetlemekle 
yükümlü örgütsel yapılar inşa etmekle 

işe başlayabiliriz. Bu konuda merkezi 
kurumların yanı sıra belediyelere, mes-
lek örgütlerine çok fazla iş düşecektir. 
Belki de kuracağımız yerel inisiyatifler-
le çok işler yapabilir, kamuoyu baskısı 
yaratabiliriz.

Türkiye’nin artan sıcaklıklara uyumu, 
bunun ortaya çıkarabileceği sonuçlar-
la başa çıkabilmesi, gerekli önlemleri 
alıp hazırlıkları yapabilmesi açısından 
ormanlar ve kıyılarımız çok önemli iki 
kaynaktır. Bunlar, özenle korunması 
gereken kaynaklardır. 

Kıyı alanlarının daha fazla yapılaşma-
ya açılmış olması, olası deniz seviyesi 
yükselmeleri karşısında tehlikeler ya-
ratabilecek bir durumdur. Bundan da 
önemlisi kamu tarafından alınabilecek 
önlemlerin alınması olanağı ortadan 
kaldırılıyor. 

Ormanlarla ilgili de aynı şey söz konusu. 
Ormanlar, yutak dediğimiz, karbondiok-
sit tutma potansiyeli taşıyan kaynaklar-
dır. İnsan eliyle atmosfere bıraktığımız 
karbondioksiti doğal olarak önleyen, 
azaltan kaynaklardır. Uzun vadede kul-
lanabileceğimiz bu kaynaklar, siyasal 
iktidarlar eliyle ne yazık ki, 2B yetmedi 
2A benzeri düzenlemelerle yok edilmeye 
çalışılmaktadır.

Tüm bunları bu sempozyumda birlikte 
değerlendireceğiz.

Bu sempozyumumuzda ve sonraki hafta 
yapacağımız kongremizde bildirilerle ve 
yapılan katkılarla kapsamlı olarak dile 
getireceğimiz konuları kamuoyuna 
yaymak, bir baskı gücü oluşturmak 
TMMOB’nin görevi olacaktır. 

Bitirirken, bugün burada bulunmamı-
zı sağlayan arkadaşlarıma, Yürütme 
Kurulumuza, Düzenleme Kurulumuza, 
görüşlerini bizimle paylaşacak bilim 
insanlarına, uzmanlara, Meteoroloji 
Mühendisleri Odamızın Sevgili Yöneti-
cilerine, Oda çalışanlarına, emeği geçen 
tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Katılımınızla bize güç verdiniz, cesaret 
verdiniz. Hepinize teşekkür ediyor, 
saygılar sunuyorum.
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Kongrenin açılışında sırasıyla; Kongre Başkanı Prof. Dr. İb-
rahim Gürer, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp ve 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı birer 
konuşma yaptılar.

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp, Türkiye’nin 
iddia edildiği gibi su açısından zengin bir ülke olmadığını 
belirterek, “Bu durum, su konusunda daha hassas olmayı, su 
kaynaklarını daha özenli kullanmayı gerektirmekteyken, yö-
netim erkinin bu konuda tam bir akıl tutulması içinde olduğu 
açıktır” dedi. Su gibi toplumsal bir değerin, hayatın en vaz-
geçilmez unsurunun, küresel su şirketlerinin kar hesaplarının 
insafına terk edilemeyeceğini söyleyen Harp, “Özelleştirmeci 
iktidarlara, ulusal değerleri, haraç mezat satanlara, ülke sana-
yisinin devlerinden sonra sularımızı özelleştirme programının 
içine alanlara birisinin çıkıp, ‘son ırmak kuruduğunda, son 
ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde, paranın hiçbir 
işe yaramayacağını’ anlatması gerekiyor. İş işten geçmeden, 
geriye dönülmez bir yola girmeden, doğanın ve hayatın bir 
parçası olan suyun özelleştirilmesi aymazlığını durdurmalıyız” 
diye konuştu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, 
kapitalist küreselleşmenin yakın gelecekte bulunduğumuz 
coğrafyada su üzerinden yapacaklarının ipuçlarına dikkat 
çekti ve “Dünya genelinde suyu bir meta ve kar amaçlı 
ticari bir unsur olarak değerlendirmeye yönelik girişimlerin 
Türkiye’yi de etkileyeceği açıktır. Türkiye’nin ekonomik so-
runları gerekçe gösterilerek gündeme getirilecek özelleştirme 

uygulamalarına geçit verilmemelidir. Su ve halkın geleceği, 
serbest piyasa ekonomisinin insafına ve uluslararası tekellerin 
kar hırsına terk edilemez” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
konuşması şöyle: 

Sevgili arkadaşlar,

Bu kongrenin ilkini Mart 2006 tarihinde Ankara’da ger-
çekleştirmiştik. Bu kongre ile bağını kurmak için öncelikle, 
1. Kongrenin Sonuç Bildirisinden birkaç cümleyi sizlerle 
paylaşmak istedim. 

Sonuç bildirisinde, kamu hizmeti olarak tanımlanan su, “ya-
şamın vazgeçilmez unsuru ve yerine bir başka şeyin ikame 
edilemeyeceği bir doğal kaynak” olarak ele alınmakta idi. 
“Her insan, sağlıklı ve güvenilir suya erişme hakkına sahip 
olmalıdır” genel anlayışının egemen olduğu sonuç bildirgesi, 
bunun uygulamada geçerli olabilmesi için, suya erişme konu-
sunda fırsat eşitliğinin, aynı zamanda tüm toplum kesimleri 
için olanak eşitliğine dönüştürülmesi ile mümkün olacağının 
altını çizmiştir. 

‘’Bu durumun yaratılamadığı yerlerde öncelikle suya eriş-
menin bir insan hakkı olduğu kabul edilmeli ve suyun kamu 
yararı ilkesi doğrulusunda ve kar gözetilmeden olabildiğince 
ucuz olarak yurttaşın kullanımına sunulması sağlanmalıdır. 
Tüm bunların gerçekleştirilebilmesi için su yönetiminin 
kurumsal yapısının oluşturulmasında bu hizmetin bir kamu 
hizmeti olduğu ve kamu yararı anlayışı ile ulusal çıkarlarımız 

TMMOB TMMOB 
SU POLİTİKALARISU POLİTİKALARI

KONGRESİ KONGRESİ 
DÜZENLENDİDÜZENLENDİ

TMMOB Su Politikaları 2. Kongresi 20-22 Mart 2008 
tarihlerinde İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda 
yapıldı. TMMOB adına sekreteryası İnşaat Mühendisleri 
Odası tarafından yürütülen kongre kapsamında, 5 paralel 
oturum ve 5 panel gerçekleştirildi. Üç gün süren kongrede; 
suyun işlevsel kullanımından özelleştirilmesine, iklim deği-
şikliklerinden su kaynaklarına, suyun hukuki boyutundan 
sınır aşan sulara birçok konu, bilim insanları ve uzmanlar 
tarafından tartışıldı.  Kongre,www.su.kongre.tv internet 
adresinden canlı olarak yayınlandı.
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gözetilerek ele alınması gerektiği mutlaka dikkate alınmalıdır. 
Geliştirilmeyi bekleyen su potansiyelimize karşın su yöneti-
mindeki çok parçalı yapının ortaya çıkardığı olumsuzluklar, 
su kaynakları yönetiminin kurumsal yapısının kapsamlı bir 
biçimde yenilenmesini zorunlu kılmaktadır. Doğal olarak 
bu yeni kurumsal yapı tercih edilecek teknik, ekonomik ve 
sosyal politikalar temelinde şekillenecektir. Bu politikaların 
tespitinde ülkemize özgü koşullar dikkate alınmalıdır. 

Sevgili arkadaşlar,

Bu tip genel yaklaşımlar yanında somut önerilerle de devam 
eden sonuç bildirgesi ne yazık ki siyasi karar vericilerde gere-
ken etkiyi göstermemiştir. Kongremizden sonra ülkemiz yoğun 
bir kuraklık ve aynı zamanda sel ve heyelanlar yaşamıştır. 

Küresel ısınma ya da iklim değişimi karar vericilerimiz tarafın-
dan işlerine geldiği gibi algılanmakta ve dile getirilmektedir. 
Orman ve kıyı yağmasına olanak sağlayan düzenlemeler 
gündeme geldiğinde küresel ısınma ve beraberinde iklim 
değişimi “çevresel masallar” olarak gösterilmekte, yönetimsel 
yetersizliğin ve beceriksizliğin sonucu ortaya çıkan susuzluk 
ve sellerin afete dönüşümü ise küresel ısınma ve iklim deği-
şikliği ile açıklanmaya çalışılmaktadır. 

Değerli Konuklar,

2006 yılı Mart ayında ilkini yaptığımız Su Politikaları Kong-
remiz ile aynı tarihlerde Meksika’da da 4. Dünya Su Forumu 
düzenlenmişti. Dünya Su Konseyi’nce düzenlenen bu foru-
mun 5’incisi 2009’da İstanbul’da yapılacak.

Kendisini “Dünya su güvenliği için çok yönlü uluslararası bir 
ortaklık” olarak tanımlayan “Dünya Su Konseyi” 300 üyeli 
uluslararası bir kuruluştur. Ana programının oluşmasında su 
sanayi diye anılan çokuluslu şirketler ile Dünya Bankası’nın 
görüşleri ağır basar. 

Dünya Su Konseyi su sorununu neoliberal dünya görüşüne 
göre algılamakta ve çözümler üretmektedir. 

Nedir bunlar?

“Gelişmemiş ülkelerde kentlerdeki yüksek nüfus artışı su 
kaynakları üzerinde aşırı baskı getirmekte, su sunumunda 
kıtlık yaratmaktadır.

Maliyetinin altında, yapay olarak düşük fiyatlandırıldığı için 
su tüketiminde israf olmaktadır.

Devlet ve yerel yönetimler, düşük yatırım, popülizm ve yol-
suzluk nedenleriyle bu işi becerememektedirler.

Güvenli su üretimi, dağıtımı için özel sektörü, bu işe ortak 
yapmak, açıkçası bu işlevleri özelleştirmek gerekir.”

Neoliberalizmin bu basit önermesi öncelikle Latin Amerika 
ülkelerinde hayata geçirilmeye çalışıldı. Dünya Bankası kre-
dilerinde ve IMF anlaşmalarında ön koşul olarak öne sürülen 
sudaki özelleştirmeler Latin Amerika halklarının direnmesiyle 

karşılaştı ve iflas etti. Latin Amerika halklarının çokuluslu su 
şirketlerine başlattığı bu savaş sırasında Meksika’da forumun 
toplanması tesadüf değildi. Özelleştirilmiş su sistemlerinin 
bilânçosu, bu konuda 15 yıllık deneyimi olan Meksika’da 
çıkartılmak isteniyordu. Meksika deneyimi kamu çıkarı değil 
kar peşinde koşan çok uluslu şirketlerin su tüketim tarife-
lerini çarpıcı oranlarda yükseltmeleri ile başlamış, faturaları 
ödeyemeyen yoksulların sularının kesilmesi, sözleşmelerde 
yazılan yatırımların yapılmaması ile devam ederek temiz 
sudan yoksun insanların sayısının daha da artmasına neden 
olmuştur. Bu sorunlarla yaşayan Meksikalılar ülkelerinde 
yapılan 4. Dünya Su Forumu’nu protesto etmişler ve tüm 
dünyaya ‘’sudan yararlanmak bir insan hakkıdır’’ diyerek 
seslenmişlerdi.

Bizler de Mart 2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek 
5. Dünya Su Forumu sırasında 4. Dünya Su Forumunda 
tüm dünyaya seslenen Meksikalıların seslerini çoğaltacağız. 
Ülkemizi laboratuar gibi kullanıp, özel sektöre dayalı su 
sistemlerini ülkemize dayatmaya çalışanlara, alternatif et-
kinliklerle cevap vereceğiz. İşte bu kongremiz aynı zamanda 
2009 yılında İstanbul’da dünyanın her tarafından gelecek 
dostlarımızla gerçekleştireceğimiz alternatif kongrenin de 
başlangıcı olarak algılanmalıdır.

Sevgili arkadaşlar,

Kapitalist küreselleşmenin yakın gelecekte bulunduğumuz 
coğrafyada su üzerinden yapacaklarının ipuçlarına da dikkat 
çekmek istiyorum.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) açıkla-
dığı “İnsani Gelişme Raporu 2006, Kıtlığın Eşiğinde, Güç, 
Yoksulluk ve Küresel Su Krizi” adlı raporda, Türkiye gibi 
komşularıyla arasında orantısız akarsu zenginliği olan ülkelere 
kriz uyarısı yapılıyor. 

Raporda yer alan ve Türkiye’yle ilgili olan bir bölüm şöyle: 

Su yönetiminde yukarı bölge, aşağıya gidecek su akımının 
koşullarını ve bu çerçevede anlaşmazlığın ya da işbirliğinin 
düzeyini belirler. Bu en belirgin haliyle tarım sulaması ko-
nusunda görülür. Çok gelişkin sulama sistemlerine sahip 
ülkeler arasında, sularının üçte ikisi ya da daha fazlasını 
komşularından gelen nehirlerden alan Mısır, Irak, Suriye, 
Türkmenistan ve Özbekistan gibi ülkeler vardır. Akarsuların 
yukarı bölgelerinde su kullanımındaki değişiklikler, tarımsal 
sistemler ve kırsal geçim kaynaklarını ciddi şekilde etkileyebi-
lir. Dicle-Fırat Havzası, bir bakışta toplam nüfusu 103 milyon 
olan Irak, Suriye ve Türkiye’ye hizmet ediyor. Türkiye’nin 
21 baraj ve 1.7 milyon hektarlık sulama arazisini kapsayan 
Güneydoğu Anadolu Projesi, havza bölgesinde kazananlar ve 
kaybedenler yaratarak Suriye’ye su akışını üçte bir oranında 
düşürebiliyor.

Akarsuların yukarı bölümlerinde su kullanımındaki mütevazı 
değişiklikler bile insani gelişmeyi her açıdan etkileyebilir. Su 
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öncelikleri, sınırın iki tarafında birçok değişkenlik gösterebilir. 
Türkiye’nin sulanabilir toprağının beşte biri Dicle ve Fırat’ın 
doğduğu sekiz Güneydoğu ilinde bulunmaktadır. Bu anlam-
da Güneydoğu Anadolu Projesi’nin Türkiye için önemini 
değerlendirmek zor değildir. Fakat Suriyelilerin beşte biri de 
Fırat çevresindeki alanda yaşamaktadır. Aynı zamanda bu 
iki nehir Irak’ın en kalabalık iki kenti Bağdat ve Basra’dan 
geçmektedir. Ulusal çıkarları dengeleyen bir şekilde ve büyük 
bir sorumlulukla yönetmek, yüksek nitelikli bir siyasi liderlik 
gerektirir.” 

Su konusunda çıkabilecek krizlerden bahsedilirken bu kriz-
lerin üstesinden gelecek liderlere değinmeden geçilemiyor. 
Bu krizleri çözmek “yüksek nitelikli bir siyasi liderlik” gerek-
tirirmiş. Bu ifade, herhalde ülkemizde yaratılmaya çalıştıkları 
sistem hakkında çok net bir niyet belirlemesi. 

Sevgili arkadaşlar,

Su, ekonomik ve sosyal değeri olan sınırlı ve stratejik doğal 
bir kaynaktır. Küresel ısınma ve su kaynaklarındaki azalma, 
suyun, petrol gibi uluslararası ilişkilerde diplomatik bir konu 
ve üzerine savaş senaryolarının oluşturulduğu bir kaynak du-
rumuna gelmesine yol açmıştır.

Türkiye, bulunduğu coğrafya ve sınır aşan akarsuları Fırat ve 
Dicle nedeniyle dikkatleri üzerine çekmektedir. Türkiye, Fırat 
ve Dicle’nin su potansiyelini, komşu ülkeler Irak ve Suriye ile 
bir çözüme kavuşturulamaması nedeniyle tam olarak değer-
lendirememektedir. Şu anda Irak’ın ABD işgali altında olması 
ve Irak’ta nasıl bir yapılanma oluşacağı belli olmadığı için 
kısa vadede bir çözüm bulunması beklenmiyor. Bu aşamada 
atılacak bir adımda, muhatabın Irak mı yoksa ABD mi olacağı 
bile tartışmalıdır. Ayrıca, bu süreçte, ABD’nin İsrail odaklı 
yürüttüğü “Büyük Ortadoğu Projesi” kapsamında suyun da 
yer alacağı unutulmamalıdır.

Sevgili arkadaşlar,

Fırat ve Dicle’nin, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde de tar-
tışılan konulardan biri olarak masada durması da dikkat 
çekicidir. AB Su Çerçeve Direktifi’nin 12. maddesinde, üye 
ülkelerin birbiriyle entegre havza yönetimi zorunlu kılınmış, 
üyelerin üye olmayan ülkelerle entegre havza yönetimi ise sa-
dece teşvik edilmiştir. Direktif’e göre, entegre havza yönetimi 
konusunun, üyelik aşamasında gündeme gelmesi gerekirken, 
AB ilerleme raporlarının hemen hemen tamamında konuya 
yer verilmektedir. AB’ye 15-20 yıllık dönemde üye olabilecek 
Türkiye için, Fırat ve Dicle nehirlerinin İsrail ve komşuları ile 
ortak yönetimi konusunda, şimdiden önlem alması yönünde 
çağrı yapılması dikkatlice irdelenmelidir. 

Türkiye’nin sınır aşan sular konusunda diğer ülkelerle so-
runlarını tam olarak çözemediğinin altını çizelim ve küresel 
ısınmanın etkisiyle Fırat ve Dicle’nin öneminin daha da 
artacağını bir kez daha vurguluyoruz. 

Sevgili arkadaşlar,

Stratejik öneminin yanı sıra, Dünya genelinde suyu bir meta 
ve kar amaçlı ticari bir unsur olarak değerlendirmeye yönelik 
girişimlerin Türkiye’yi de etkileyeceği açıktır. Dünya Ticaret 
Örgütü, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların, Türki-
ye’nin içinde bulunduğu mali durumu da kullanarak, baskı 
yapacağı dikkatlerden kaçırılmamalıdır. Böyle bir ortamda, 
özelleştirilecek ve üzerine kar eklenecek bir su ücreti, halkın 
bu temel hakka ulaşmasını güçleştirecektir. 

Ülkemizin su kaynakları da hızlı nüfus artışı ve endüstriyel 
gelişim, artan tarımsal üretim ve kirlilik unsurlarının baskı-
ları altındadır. Bugün çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de 
de yaşanan su sorunlarının temelinde yönetim, politika ve 
yatırım eksiklikleri yatmaktadır. 

Yaşanan sorunlar, su kaynaklarının geliştirilmesi, denetimi ve 
yönetiminde yeni yaklaşımlara gereksinim olduğunu ortaya 
koymuş, uluslararası ve ulusal düzeyde arayışlar başlamıştır. 
Burada dikkatlerden kaçırılmaması gereken nokta, yeni po-
litikalar oluşturulurken, suyun temel bir insan hakkı olduğu 
ve kamusal anlayışla planlamanın yapılması gerekliliğidir. 
Kuraklık, küresel ısınma ve iklim değişikliği toz dumanı içe-
risinde, halkın aleyhine olabilecek düzenlemelerden uzak 
durulmalıdır. “Acil çözümler değil, kamu yararına yönelik 
akılcı çözümler” üretilmelidir. 

Su; enerji, tarım, sağlık ve çevre olmak üzere sosyoekonomik 
kalkınmanın temel unsuru olmaya devam edecektir. Susuz 
bir geleceğin olmayacağı göz önünde bulundurularak, gerekli 
politika değişikliğine gidilmeli ve yeterli kaynak ayrılmalıdır. 
Burada temel noktalardan birisi de bu sorun sadece ülkeyi 
yönetenlerin iradesine mi bırakılacak, yoksa toplumun tüm 
kesimleri, gelecekleri için harekete geçerek, politika belirle-
yicisi ve uygulayıcılarına, bu alanda kararlı adımlar atması 
konusunda baskı unsuru mu olacak? Toplumun da suyun 
sınırlı ve kamusal bir kaynak olduğunu anlaması ve geleceğine 
sahip çıkması gerekir. 

Bu alanda, Türkiye’nin ekonomik sorunları gerekçe gös-
terilerek gündeme getirilecek özelleştirme uygulamalarına 
geçit verilmemelidir. Su ve halkın geleceği, serbest piyasa 
ekonomisinin insafına ve uluslararası tekellerin kar hırsına 
terk edilemez. 

Sevgili arkadaşlar,

TMMOB, suya erişmenin bir insan hakkı olduğunun unu-
tulmadığı, suyun korunduğu, geliştirildiği ve insanlık için 
kullanıldığı bir dünyada insanların bir arada, kardeşçe ve 
özgürce yaşamalarını istemektedir. Bu kongremizin de buna 
hizmet etmesini dileriz.

Katılımınızla bize güç verdiniz, cesaret verdiniz. Hepinize 
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
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TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 
7. Uluslararası Boya ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi 
ve Fuarı, 10-12 Nisan 2008 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlendi.

 “Çevre Dostu Boya Teknolojileri” ana temasıyla düzenlenen 
kongrenin açılışında TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Alaed-
din Aras da bir konuşma yaptı. Konuşmasında TMMOB’nin 
çalışmaları ve etkinlikleri hakkında bilgi veren Aras, boya sa-
nayinin çevreye etkileri üzerine de bir değerlendirme yaptı. 

Aras konuşmasında şunları söyledi: 

“Değerli Katılımcılar

Kimya sanayi içerisinde BOYA SANAYİ, ülkemizin önemli 
sanayi kollarından birini oluşturmaktadır. Boya sanayi deni-
lince genel olarak boyar maddeler, yağlıboya ve vernik akla 
gelmektedir. Bugün uygulamada, diğer endüstri kuruluşların-
da olduğu gibi, boya sanayinde de işyeri açma çalışma ruh-
satı, emisyon izni ve deşarj izni gibi konularda bazı sorunlar 
yaşanmaktadır. Ayrıca, yine az da olsa birçok boya sanayi 
kuruluşunun çevre ile ilgili yasal düzenlemelerden, örneğin 
Çevre Kanunu’na dayanılarak çıkartılan yönetmeliklerin 
tümünden veya bazılarından halen haberleri olmamış veya 
yeni olmaktadır. Böyle olunca da bu kuruluşlar ile yetkili 
kurumlar arasında sorunlar yaşanmakta ya da idari nitelikli 
yüksek para cezaları ile karşılaşılmaktadır. 

Bu nedenle çevre açısından boya sanayini ilgilendiren 
mevzuatın da bu kongrede ayrıntılı olarak ele alınmasında 
yarar vardır. Boya sanayinin çevre sağlığı üzerindeki olumsuz 
etkilerini azaltmak ve gerekli yasal yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi açısından başta üyelerimiz olmak üzere bu sek-
törde yer alanların, bu mevzuatların takipçisi ve uygulayıcısı 
olmaları gerekmektedir. 

Boya sanayimiz ve tabii ki kimya sanayimiz için yakın gele-
cekteki bir tehlikeye de değinmek istiyorum.

Kimyasallara ilişkin mevcut birçok mevzuatı tek bir çatı al-
tında toplayan ve 1 tonun üzerindeki kimyasal maddelerin 
Avrupa Birliği’ne (AB) girişi için tescil şartı getiren REACH 
için geri sayım başladı. 

AB sınırlarından içeri giren her türlü kimyasal maddeyi 
denetim altına almayı amaçlayan REACH’in ön kayıt 
döneminin başlamasına 3 aydan kısa bir süre kaldı ancak 
sanayicilerimizde özellikle AB ülkelerine ihracat yapanlarda 
bir hareket yok.

18 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından 
kabul edilen ve 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiş bulu-
nan REACH (Registration, Evaluation and Authorisation 

of Chemicals) (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve 
İzni) Tüzüğü AB Resmi Gazetesi’nin 30 Aralık 2006 tarih 
ve L396 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kimya sektörümüz, ihracatının önemli bir bölümünü Avrupa 
Birliği ülkelerine yapıyor. 2007 yılında AB’ye yapılan ihracat 
3 milyar 730 milyon dolara ulaştı. REACH’in etki alanı ana 
kimya sanayi ile de sınırlı değil. Kimyasal madde içeren bir 
ürün ihraç ediyorsanız ve miktarı yılda 1 tonu aşıyorsa, bu 
kimyasal maddenin de kayıt altına alınması gerekiyor. RE-
ACH, kimya, demir-çelik, maden, metal, alaşımlar, otomotiv, 
kırtasiye gibi pek çok sektörü etkileyecek gibi görünüyor. 

Uzun ve zorlu bir süreci beraberinde getiren REACH’in ilk 
uygulaması 1 Haziran - 1 Aralık 2008 tarihleri arasındaki ön 
kayıt süreci. AB’ye ihracat yapan firmalarımızın hem ihra-
catlarının kesintiye uğramaması hem de sonraki aşamalarda 
zaman kazanmaları açısından ön kayıtlarını yaptırmaları 
büyük önem taşıyor. 

Komisyon’un ve diğer birçok ilgili kurumun tahminlerine 
göre, kimya endüstrisinin bu konuda 11 yıl boyunca yapa-
cağı doğrudan giderler, 2,3 milyar ile 4 milyar avro arasında 
değişebilecek. Bu şu demek: Bu işin Avrupa kimya endüst-
risine yıllık maliyeti, toplam yıllık satışların ancak on binde 
4-6’sı kadar olacak. 

Kimya politikasında yapılacak reformun, ekonomik gerek-
çeler yanında insan sağlığını ve çevreyi korumasını güvence 
altına almak için, REACH’in şunları sağlaması gerekiyor: 

- “En zararlı kimyasal madde” kategorisine girdiği saptanan 
maddeler aşama aşama kaldırılmalı ve yerine daha güvenli 
uygun alternatifler geçirilmelidir. 

- Binlerce kimyasal maddenin içerdiği zehir konusundaki 
bilgisizlik sona ermelidir. Bu amaçla, tehlikeli kimyasal 
maddeleri ve daha güvenli muhtemel alternatifleri saptamak 
üzere, bütün kimyasal maddeler için yeterli temel güvenlik 
bilgisi bulunmalıdır. 

- Bütün kimyasal madde imalatçıları ve kullanıcıları için 
öngörülen “Özen Yükümlülüğü”, onları, ürünlerinin gü-
venliğinden sorumlu tutmaktadır. REACH, yılda bir ton-
dan az üretilen veya ithal edilen 70.000 kimyasal maddeye 
uygulanmayacaktır. Tüzükte özen yükümlülüğü konusunda 
hüküm bulunması, bu maddeler için temel bir güvenlik ağı 
sağlayacaktır. 

- Kamu, kimyasal maddelerin güvenliğiyle ilgili bilgiye 
erişme olanağı olduğunu bilme hakkına sahiptir. Tüketi-
ciler, kullandıkları ürünlerdeki zararlı kimyasal maddeleri 
öğrenebilmelidirler.”  

7. ULUSLARARASI BOYA VE 
YARDIMCI MADDELER SANAYİ KONGRESİ VE FUARI YAPILDI
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Konuşma metni şöyle:

Gün geçtikçe yeni açılımların ve yöntemlerin yaygınlaşarak 
uygulandığı meslek alanlarımızda insanlığın ihtiyaçları ve 
geleceği arasında; yenilikler ile sorunlar birbirine paralel 
gitmektedir. Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması 
için ulusal mühendislik bilimleri politikalarını oluşturması 
gerekmektedir. Ulusal teknoloji politikalarının oluşturulma-
sı ve bu alanlara yatırımın sağlanabilmesi için üniversiteler, 
meslek odaları ve sanayi işbirliği ile yapılan her türlü etkinlik 
önemli bir araçtır. Bu sempozyumun; haberleşme, elektronik, 
bilgisayar, bilişim ve endüstri mühendisliği alanlarındaki araş-
tırma ve geliştirme çalışmalarının sergilendiği, paylaşıldığı ve 
tartışıldığı bir zemin olarak, ülke kalkınmasındaki önceliklere 
göre bilimsel çalışmaların özendirilmesi, bilim ve teknoloji 
alanında ulusal politikaların oluşturulması, geliştirilmesi ve 
yaşama geçirilmesi için üzerine düşen görevleri yerine geti-
receğine inanıyoruz. 

Sevgili katılımcılar, 

TMMOB ve Bağlı Odaları ülkemizde meslek alanları ile ilgili 
gelişen ya da gelişebilecek her türlü konuda görüş oluşturma, 
oluşan görüşleri geliştirme ve bunları kamuoyu ile paylaşma 
çalışmalarını eleştirel olduğu kadar yeni açılımlar sağlayacak 
şekilde sürdürmektedir. Bu çalışmalarını kendi örgütlü yapı-
ları yanında başka kurum ve kuruluşlarla da sürdürmektedir. 
İşte bugün de bu anlayışla oluşturulan bu sempozyumda bir 
aradayız. Konumuz mühendislik ve teknolojidir. 

Sevgili katılımcılar biz çalışmalarımızı, kesişme noktaları çok 
olan iki ana eksende yürütüyoruz: 

Birincisi: Mesleğimiz ile ilgili alanlarda, enerjiden ormana, 
ziraattan, kentleşmeye, sanayileşmeden, yer bilimlerine, ha-
berleşmeden yazılıma kadar tüm mühendislik alanlarında, 
ülke gerçeklerini tanımlamaya çalışıyoruz. Sorunları tespit 
ediyor, çözüm yollarını öneriyoruz. Bu alanlarda katkı koyma-
ya çalışanlara, birikimlerini yansıtmak isteyenlere platformlar 
oluşturmaya çalışıyoruz. TMMOB ve örgütlülüğü 2 yıllık ça-
lışma döneminde nerede ise 200’e yakın etkinlik yapıyor. Bu 
en kötümser tahminle 2.000’e yakın bildiri ve sunum anla-
mına geliyor. Bu etkinliklere katılım sayısı nerede ise 40.000 
kişi. TMMOB ve bağlı odalarının her yıl yayınladığı 500’e 
yakın kitabı da düşünürsek çalışmaların kapsamı hakkında 
fikir sahibi oluruz.

İkincisi: Mesleki denetimin vazgeçilmez ön koşulu olarak gör-
düğümüz bir çalışmayı, üyelerin uzmanlaşması ve belgelen-
mesine yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. Yarın yapılacak olan 
panelde Odalarımız bu alanda yaptıklarını dile getirecekler.

İşte bu sempozyum ve benzerleri bu çabalarımızın gerçek-
leşmesine yönelik çalışmaların önemli bir kesişme noktasını 
oluşturuyor. Bu çalışmalar bilim insanlarının ve uzmanların 
yoğun emek harcayarak oluşturduğu bilgiyi erişilebilir ve 
ulaşabilir hale geliyor. Bilgi bu etkinliklerde paylaşılıyor. 

Yaklaşık 310.000 civarında üyemiz var. Her sene mühendislik 
mimarlık programlarına 34.000 yeni kayıt oluyor, mezun sayısı 
27.000 civarında. Bir başka yanı da mühendislik mimarlık 
programlarında toplam 194.000 öğrencinin eğitim görüyor 
olmasıdır. MÜDEK kapsamına giren mühendislik dallarında 
ise yeni kayıt 28.400, mezun 21.500 ve toplam okuyan öğrenci 
sayısı ise 154.500 kişidir.

Ülkemizde 63 adet mühendislik disiplini vardır ve bu di-
siplinler TMMOB’de 23 oda içinde örgütlüdürler. Üniver-
sitenizdeki bölümler açısından baktığımızda elektronik ve 
haberleşme ile bilgisayar bölüm mezunları Elektrik Mühen-
disleri Odamıza, Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları 
Makina Mühendisleri Odamıza, iç mimarlık mezunları ise 
İç Mimarlar Odamıza kayıt olmaktadırlar. TMMOB ve 
odalarının mühendis, mimar üyeleri yanında, ileride üyeleri 
olacak mühendislik öğrencilerine yönelik açılımları da vardır. 
Öğrenci üyelik yolu ile öğrenci kardeşlerimizin Odalarımızın 
çalışmalarına katılmasını, mühendislik hayatı ile tanışmanın 
ilk adımları atmasını sağlamak için bu organizasyon bizlerin 
çok önem verdiği bir girişimimizdir.

TMMOB ve Odaları gerek mühendislik hayatında gerekse 
de mühendislik eğitimi alanında üzerine düşeni yapmaya 
çalışmaktadır ve bu alanda her türlü işbirliğine her zaman 
her düzeyde hazırdır. 2000 yılında oluşturulan Mühendislik 
Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nde gözlemci olarak yer alan 
TMMOB, bu konsey tarafından oluşturulan akreditasyon 
kuruluşu MÜDEK’te fiilen yer almaktadır. Yarın hakkında 
bir sunum yapılacak olan MÜDEK, 2007 yılında tüzel kişilik 
kazanarak bir dernek haline gelmiştir.

Sözlerime son verirken bu sempozyumun hazırlanmasında 
emeği geçenlere sevgi ve saygılarımı sunuyor, Örgütüm adına 
teşekkür ediyorum.  

I. MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ SEMPOZYUMU 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çankaya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen                         
I. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu 24-25 Nisan 2008 tarihlerinde gerçekleştirildi. 
Çankaya Üniversitesi’ndeki sempozyumun açılışında, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı adına TMMOB Danışmanı Orhan Örücü bir konuşma yaptı.
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Ertem konuşmasında şunları söyledi:

“Sayın Bakanım, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün 
Değerli Başkanı, Sayın Etimaden Genel Müdürü, Sayın 
Genel Müdürlerim, Değerli Bilim İnsanları, Değerli Dele-
geler, Medyanın Değerli Üyeleri, sizleri TMMOB Yönetim 
Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.

İkinci Ulusal Bor Çalıştayı’nı düzenleyen, Eti Maden İşlet-
meleri Genel Müdürlüğü ve Ulusal Bor Araştırma Ensti-
tüsü’nün değerli yöneticilerini kutluyorum. Bize bu ortamı 
yaratan Çalıştay Yürütme Kurulu Başkanına, üyelerine ve 
emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. 

İkinci Ulusal Bor Çalıştayı’nın ülkemizde maden aranma-
sında önemli çalışmalar yapmış, bor madeninin aranma-
sında ve bulunmasında sorumluluklarını yerine getirmiş 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünde 
“Müdürlüğünde” yapılıyor olmasını işbirliği açısından an-
lamlı ve önemli seçim olarak değerlendiriyorum. 

Çalıştay süresince çok sayıda bilimsel araştırmayı ve 
bulguyu, pilot uygulamaları dinlemekten büyük bir haz 
duyacağız. Burada sunulan raporlar gelecekteki yeni 
araştırmaların habercisi ve başlatıcısı olacaklar. Emek 
harcayarak, araştırmalarını yazılı hale getirerek bizlerle 
paylaşan değerli bilim insanlarına, araştırmacılara ve 
meslektaşlarımıza teşekkür ederim. 

Bor minerallerinin aranması, işletilmesi teknolojisi ko-
nularına değinerek zamanınızı almak istemiyorum ancak 
madenlerimiz ve diğerlerinden farklı olarak bor ile olan 
yakınlığımızı da dile getirmek zorunda olduğumu düşü-
nüyorum. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin Ana Yö-
netmeliğinin 3. Maddesi’nde amaçları arasında. “...ka-
munun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun 
doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve 
işletilmesinde... ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında 
gerekli gördüğü tüm etkinlik ve girişimlerde bulunmak.” 
yer almaktadır. 

Bor Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeleri ara-
sında ilgili yasa gereği TMMOB tarafından belirlenmiş 
bir meslektaşımız var. Bu dönem bu görev bana verildi. 
Üniversitelerimizde, Etimaden, MTA ve BOREN bünye-
sinde bor ile ilgili çalışmalar yapan üyemiz mühendisler 
bulunuyor. 

Toplumsal sorumluluklarımız, ilkelerimiz ve çalışma an-
layışımızın gereği olarak, bor ile ilgili arama, işletme, zen-
ginleştirme, teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmaları 
ile yakından ilgilenilmektedir.

Biliyoruz ki bor rezervlerimiz şimdiki kullanım şekli ve 
tüketim hızı ile 1000 yıl yetecek düzeydedir. Yine biliyo-
ruz ki bor mineralleri ve kimyasalları, yeni gelişmelerin 
etkisiyle oluşacak tüketim alışkanlıkları sonunda daha 
çok gereksinim duyulup, daha çok kullanılabilecektir ve 
diğer madenlerde olduğu gibi tükenme riski taşıyorlar. Bu 
nedenle de, işletilmesinde bilimsel yöntemlerin uygulan-
ması, projeye uygunluk konuları ile kullanım alanlarının 
araştırılması ve ar-ge çalışmaları TMMOB’nin önemsediği 
ve desteklediği konulardır.

TMMOB ülkemizde Bor Araştırma Enstitüsü’nün kurul-
masını önemli bir adım olarak değerlendirmiştir. Bu ens-
titümüzün, üniversiteler, Tübitak, Eti Maden İşletmeleri 
ve MTA ile ortak çalışmalar yapması ile kısa sürede amaca 
ulaşılabileceğini düşünüyoruz. 

28-29 Nisan 2005 tarihlerinde yapılan 1. Ulusal Bor 
Çalıştayı’nın açılışında Birlik Başkanımız Sayın Mehmet 
SOĞANCI yaptığı konuşmada; madenlerden ve bor 
minerallerinden toplumsal yarar gözetilerek maksimum 
faydanın sağlanabilmesinin koşullarını mühendis yaklaşı-
mı ile TMMOB’nin savunduğu değerler açısından ortaya 
koymuştu. Konuşmasında bor minerallerinin rezerv ve 
kalite açısından sahip olduğu özellikler sonucu ortaya 
çıkan önemlerini dile getirerek, Ulusal Bor Araştırma 
Enstitüsü’nün kuruluşunu ve BOREN Yönetim Kuru-
lu’nda TMMOB’nin bir üye ile temsil edilişini önemse-
diğimizi belirtmişti. TMMOB tarafından yetkilendirilen 
bir üyemiz dışındaki üyelerin de mühendis oluşları ve 
TMMOB’ye bağlı odalarımıza kayıtlı üyeler olmaları da 
bizleri gururlandırıyor.

Başlangıçta, bor ve bor ürünleri ile ilgili araştırmalar ve 
uygulamalar daha çok jeofizik, jeoloji, kimya, maden ve 
metalurji mühendislerimizin ilgi alnında idi. Bugün ve 
bundan sonra bu alanın farklı mühendislik alanlarını, fi-
zik, elektrik, endüstri, makine, ziraat gibi ve tıp doktorları, 
veterinerler vb. meslek disiplinlerini de ilgilendirdiğine 
tanık olacağız. Araştırma ve uygulamalarda görev alan 
mühendis meslektaşlarımızla ve diğer melek mensupları 
ile bir arada olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum.

II. ULUSAL BOR ÇALIŞTAYI YAPILDI
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘’II. Ulusal Bor 
Çalıştayı’’ 17-18 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışında BOREN Yönetim Kurulu’nda 
TMMOB’yi temsilen yer alan TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi İlker Ertem de bir konuşma yaptı.
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Değerli delegeler, TMMOB bor mineralleri ve bor içeren 
sanayi ürünlerine yönelik araştırmaları önemsiyor, BO-
REN’de temsil edilen kurum ve kuruluşların da önemse-
diğini düşünüyor. Boren çalışmalarını ilgili meslek odala-
rımız ve komisyonlarımız aracılığı ile yakından izliyoruz. 
Araştırmalarla edinilen bilgilerin, araştırma sonuçlarının 
kısa dönemde faydaya dönüşmesi isteğimiz ama bunun 
zorluklarını da biliyoruz. BOREN Kuruluş Kanunu ile iç 
hukuk düzenlemelerinin amaca ulaşmada önemli araçlar 
olduğunu, herhangi bir özrün arkasına saklanmadan 
yürürlüğünü gerekli görüyoruz, uygulamada karşılaşılan 
sorunların yeni düzenlemelerle çözümlenebileceğine 
inanıyoruz.

Araştırma ve geliştirme çalışmaları yeni ve daha iyi, en 
iyi olanı belirlemek için yapılan çalışmalardır. Araştırma 
ve geliştirme çalışmalarının yapılması; uygun çalışma 
ortamlarını, araştırma araçlarını ve yeterli sayıda uygun 
personelin geçim ve gelecek endişesi taşımadan çalıştırıl-
malarını zorunlu kılmaktadır. Bunun için de yeterli mali 
kaynak yaratılmak zorundadır.

Boren faaliyetleri incelendiğinde, hiç de küçümsenmeye-
cek çalışmaların yapıldığı görüyoruz. Bu çalışmalar hakkın-
da Boren Başkanı ve Etimaden İşletmeleri Genel Müdürü 
bilgi verdiler. Bu çalışmalarda tanımlanan görevlerin bir 
bölümünü, “Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile 
gerçek ve tüzel kişilerin bor ve ürünlerinin geniş bir şekilde 
kullanımı, yeni bor ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi 
hakkında araştırma isteklerini değerlendirmek, Ar-Ge so-
nuçlarını piyasaya sunmak, bu konularda araştırma yapan 
gerçek ve tüzel kişileri finansman, personel ve teçhizat ile 
desteklemek” oluşturmaktadır. 

BOREN bir araştırma kurumu, kuruluşu olarak; görevleri 
arasında belirtilen “...amacıyla temel ve uygulamalı araş-
tırma yapmak, yaptırmak, yapmayı özendirmek, değişik 
alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel 
ortamı ve alt yapıyı sağlamak, bunun için laboratuarlar 
kurmak, laboratuarların kurulmasına destek vermek, 
mevcut ve/veya kurulacak laboratuarları teçhizat ile des-
teklemek” bölümüyle ilgili kısa sürede önlemler almak, 
çalışmalar başlatmak zorundadır. 

Bu amaçla; 

- BOREN bir araştırma kuruluşu için gerekli; laboratuarı 
olan, pilot çalışmaya uygun mekana kavuşmalıdır,

- Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü ile Endüstriyel 
İlişkiler Koordinatörlüğü tanımlanmış görevleri yapmak 
üzere teçhiz edilmeli, yetkilendirilmelidir.

- BOREN Kuruluş Kanunu’nda belirlenen kadro ve un-
vanlar yeniden gözden geçirilerek; yeterli sayıda uygun 
personelin daimi kadrolarda istihdamı sağlanmalıdır. 

- BOREN’de görev yapan tüm personel için mesleki ge-
lişimin her türlü aracı harekete geçirilmeli, lisans sonrası 
eğitim ile yaşam boyu ve mesleki sürekli eğitim araçların-
dan yararlanılmalıdır.

Ülkemizde, bilinen bor minerallerinin işletilmesi ve pazar-
lanması sorumluluğu yasa ile ETİMADEN’e verilmiştir. 
Bu yasal düzenlemenin, kaynağın işletilmesi ve değer-
lendirmesi sürecinde yarattığı faydayı biliyoruz. Bir başka 
gerçeklik de madenlerden elde edilecek ekonomik yarar ve 
toplumsal faydanın sürekliliğinin, Etimaden’in kurumsal 
sorumluluğunun yerine getirilmesi sırasında yeterli sayıda 
nitelikli personel istihdamı ile bilim ve tekniğin gerekle-
rinin yerine getirilmesiyle ilişkili olduğudur. 

Çağdaş yönetim ilkelerinin işlemediği, bilgi, beceri ve 
deneyimin yok sayıldığı, etik değerlerin göz ardı edildi-
ği dönemler, ayırımcılığın ve kayırmacılığın yaşanması 
halleri bugün ve daha fazla gelecekte de yeni sorunları 
yaratacaktır. 

Etimaden Genel Müdürlüğü’nden hukuki yapısı, yetmiş 
yılda oluşan örgüt kültürünün yarattığı kurumsal niteliği 
ile meslektaşlarımıza ekonomik, sosyal ve kültürel gelişim 
için fırsat ve ortam yaratmasını bekliyoruz. Mesleki gelişi-
min araçlarının harekete geçirilmesi kurumsal kapasitenin 
iyi kullanılmasının aracı olacaktır. 

TMMOB ve bağlı odalarımız, üyemiz mühendis ve mi-
marların mesleki ve toplumsal sorumluluklarını yerine 
getirirken gereksinim duydukları maddi ve manevi desteği 
vermeye hazırdır ve vermektedir. 

2. Bor Çalıştayı’nın yeni araştırmalara ve toplumsal fayda 
yaratacak uygulamalara kaynak oluşturacağını düşünüyo-
rum. Ve bu çalıştayların düzenli olarak yapılmasında yarar 
görüyorum. Bundan sonra düzenlenecek bor çalıştayları-
nın TMMOB Maden Mühendisleri Odamız tarafından 
uluslararası düzeyde yapılan BOR SEMPOZYUM’larına 
alternatif olarak algılanmayacağına da inanmak istiyorum. 
Böyle bir niyet gelecekte bor çalıştaylarının amacından 
uzaklaşması tehlikesi ile karşı karşıya kalmasına neden 
olacaktır.

Değerli katılımcılar, saygıdeğer meslektaşlarım TMMOB 
ve Odalarımız diğer madenlerle birlikte bor minerallerinin 
işletilmesi, zenginleştirilmesi, endüstride kullanımı ile ülke 
ve toplum yararına pazarlanması sürecinde kurumsal bilgi, 
deneyimlerini toplumun hizmetine sunmada kararlıdır. 

Değerli bilim insanları, araştırmacılar ve endüstriyel uy-
gulamacılar, doğal kaynaklarımıza, bor minerallerine sahip 
çıkışınız, onlardan maksimum faydayı sağlarken gelecek 
nesillerin ihtiyaçlarını da gözetmedeki duyarlılıklarınız 
nedeniyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.”



44 birlik haberleri
Mart-Nisan 2008/Sayı 119 45 

Mart-Nisan 2008/Sayı 119
birlik haberleri

YANIT VE DÜZELTME
Sayın yazar, “Ulusalcı Sol CHP’yi Bölecek mi?” başlıklı yorum 
yazınızın “sansursuz.com” ve “hurhaber.com” sitesinde yayım-
landığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu yazınızda gerçeğe aykırı 
bilgiler verildiğinden kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi 
amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması ve yanıt verme zo-
runlu görülmüştür.
Bildiğiniz üzere, gerek evrensel hukukun gerekse Anayasa 
(Madde 28) ve Basın Yasası’nın (Madde 3) güvence altına 
aldığı basın özgürlüğü, basının siyasal erki denetlemesinde ve 
toplumun düşünce özgürlüğünün gelişiminde önemli görevler 
üstlenmesinden kaynaklanmaktadır. 
Haber verme ve eleştirme hakkı, demokratik yaşam biçiminin 
bileşenlerinden biri olduğundan tartışılamayacak haklardandır. 
Ancak, haber verme ve eleştirme hakkının kabulü için, açıklama 
veya eleştiriye konu olan haberin, gerçek ve güncel olması, açık-
lanmasında kamu ilgi ve yararının bulunması, açıklanış şekliyle 
konusu arasında düşünsel bir bağ bulunması gerekmektedir. Bu 
öğelerden birinin yokluğunda, haber verme ve eleştiri hakkından 
söz edilemeyecektir. Çünkü eleştiri hakkını kullandığını iddia 
edenin, bu iddiayı ortaya atarken gerekli zihinsel bir emek ve 
çalışma ortaya koymadan eleştiri hakkına sığınmasını hukuk ve 
kamusal ahlak kabul edemez. 
1-Yazınızda “ÖDP içindeki bu kesim aslında başından beri 
KESK”i, TMMOB”yi denetliyor. Aynı zamanda trilyonluk 
malvarlıkları üzerinde oturuyorlar. Yani, kendi güçlerinden de 
büyük bir zenginliği kontrol ediyorlar. TMMOB’nin ve KESK’in 
nakit ya da gayrimenkul mal varlıkları incelendiğinde mücade-
lenin hangi çerçevede geliştiğini anlamak gayet kolay oluyor.” 
biçiminde bir yorumda bulunmaktasınız. Bu yorumun maddi bir 
dayanağı bulunmamaktadır.
ÖDP ile TMMOB arasında kendinizce ilişki kurmanız, ÖDP’nin 
niyetlerine ilişkin kendi duyumsamanız, ÖDP içindeki tartışma-
larla TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri arasında doğrudan bir 
ilişki kurmanız ve bu ilişki üzerinden yorum yapmanızın hem 
TMMOB yapısı ile hem de gerçeklikle bir ilgisi bulunmamak-
tadır.
TMMOB bünyesinde 23 Oda bulunmakta olup, her biri de ayrı 
tüzel kişiliktir. TMMOB, 23 Oda’nın temsil edildiği üst birliktir. 
TMMOB’ye bağlı odalara mühendis, mimar ve şehir plancıları-
nın üyelikleri gönüllü değil zorunlu üyeliktir. Dolayısıyla üyele-
rin, tüm siyasal renkleri barındırıyor olması çok doğaldır. Başka 
bir deyişle, TMMOB üyelerinin siyasal düşüncelerinin homojen 
olması doğası gereği olanaklı değildir. Bu nedenle, herhangi bir 

siyasal partinin ya da yapının TMMOB’yi denetlemesi, üye yapısı 
nedeniyle olanaklı değildir. Bu gerçek karşısında, TMMOB hak-
kındaki yorumunuz her türlü maddi dayanaktan yoksundur. 
Yasası gereği TMMOB harcamaları TMMOB Genel Kurulu ta-
rafından seçilen TMMOB Denetleme Kurulu tarafından yapılır. 
TMMOB’nin her türlü gelir gider bütçesi Genel Kurul denetimi-
ne açıktır. TMMOB belirttiğiniz şekilde trilyonluk mal varlığına 
sahip değildir. 54 yıllık tarihinde bu yılbaşına kadar TMMOB 
küçük dairelerde kiracı olarak varlığını sürdürmüştür. Şu an 
kullandığı yerin yarısı da kiradır. TMMOB’ye bağlı bazı odaların 
kendilerine ait hizmet binaları yoktur ve kirada oturmaktadır-
lar. Kendilerine ait yeri olan bağlı odalar da gayrimenkullerden 
bir gelir elde etmediğinden ithamınız dayanaksız kalmaktadır. 
TMMOB hakkındaki bu sözleriniz de tümüyle gerçek dışıdır.
2-Yazınızda maddi dayanaktan yoksun olarak; “Tüm meslek ör-
gütlerini, odaları ÖDP şemsiye altında toplamak, var olanlara ye-
nilerini eklemek. Bu konuda kendisine örgütünü Anıtkabir”deki 
222 A eylemine yönlendiren TMMOB Başkanı Mehmet Soğan-
cı, KESK içindeki Sendikal Birlik Platformu destek veriyordu.” 
biçimindeki sunumunuz da gerçek dışıdır. 222A ismiyle yapılan 
eylem kurumsal bir çağrı olmaması nedeniyle TMMOB Yönetim 
Kurulu gündemine hiç girmemiş ve bu nedenle bu etkinliğe 
TMMOB’nin örgütsel olarak katılması olmamıştır. Cumhuriyetçi 
Kadınlar Derneği’nin öncülüğünde kadın derneklerinin örgüt-
lediği bir eylemi tüm Türkiye bilmesine karşın, sizin bir basın 
mensubu olarak bilmemeniz şaşırtıcı değil midir? 
Bu etkinliğe sıfatlarında “TMMOB’ye bağlı odaların üyesi” de 
olan yurttaşlar da katılmış olabilir. Kişilerin bir eyleme katılması 
ya da katılmaması bireysel tercih ve hakları olup, buna müdahale 
söz konusu olamaz. “Anıtkabir’deki 222A eylemine yönlendiren 
Mehmet Soğancı” ifadeniz tamamen gerçek dışı olup, her şeyden 
önce etkinliği örgütleyenlere saygısızlıktır. 
3-Yazınızın bir bölümünde de yine tümüyle maddi bir dayanaktan 
yoksun ve gerçekdışı olarak, “Şimdi tüm bunlardan sonra ne 
yapılacak? Geçen yazımda da ipuçlarını verdiğim gibi, öncelik-
le CHP kongresi beklenecek. Kongrede bir değişiklik olmadığı 
takdirde ÖDP olağanüstü kongreye götürülebilir. Peki, başkan 
adayları kim olabilir? Birkaç isim var:..” diyorsunuz. Yazınızda 
belirttiğiniz adaylar arasında TMMOB Başkanı Mehmet Soğan-
cı’nın ismi de zikredilmektedir. Kişilerin ismini hiçbir beis gör-
meden yazarken bu şahıslara aday olup olmadıklarını sormanız 
gerekmektedir. Gerçeklikle ilişkisi olmayan bu konu mutlaka 
tarafınızca düzeltilmelidir. TMMOB geleneğinde, TMMOB 
Başkanlığı görevini sürdüren hiç bir başkan bir siyasi partinin 

FUAT UĞUR’UN “sansursuz.com” VE “hurhaber.com” 

INTERNET SAYFALARINDA YAYINLANAN YAZISINA TEKZİP GÖNDERİLDİ

sansursuz.com” ve “hurhaber.com” internet sayfalarında yayınlanan TMMOB’ye, TMMOB Yönetim Kurulu’na ve TMMOB 
Başkanı’na yönelik iftira ve yalan ifadeler içeren “Ulusalcı Sol CHP’yi Bölecek mi? (2)” başlıklı Fuat Uğur imzalı yazıya tekzip 
gönderildi.
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başkanlığına aday olmamıştır. TMMOB Başkanı hakkında su-
nulan bu bilgi tamamen gerçek dışıdır.
TMMOB hakkında bir değerlendirme yapacaksanız, gerekli 
araştırma ve özeni göstermeniz gerekmektedir. 50 yılı aşkın 
geçmişi ile bugün emekten ve halktan yana çalışmaları ile 
onurlu yürüyüşünü ve dik duruşunu sürdüren TMMOB hak-
kında, TMMOB Yönetim Kurulu hakkında ve TMMOB Başkanı 
hakkında elinizde tuttuğunuz köşeden kamuoyuna bir şeyler 
yazacaksanız, gerçekten sorumluluk duymanız gerekir. 

Danıştay Onuncu Daire, “Bazı Düzey 
2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları 
Kurulmasına Dair 2006/10550 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı”nın iptali ve 
yürütmesinin durdurulması istemiyle 
TMMOB tarafından açılan davada, 
Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2 ve 
3’üncü maddeleri ile “TR62 ve TR31 
Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Kurulu 
Üye Sayılarının, İller ve Kuruluşlar 
İtibariyle Toplam Dağılımına İlişkin 
Tablo”nun yürütmesini durdurdu.
Söz konusu Bakanlar Kurulu 

Danıştay Onüçüncü Daire, TCDD taşınmaz satışı ihalesinin 
iptali ve ihalenin dayanağını oluşturan, dava konusu işlemde 
uygulanan Yönetmelik’in iptali için açılan davada yürütmeyi 
durdurma kararı verdi.

Danıştay Onüçüncü Daire, TCDD taşınmazlarının satışı 
ihalesinin yürütmesini durdurdu. İptali istenen ihalenin da-
yanağını oluşturan ve dava konusu işlemde uygulanan TCDD 
İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne Ait Taşınmazların Satışı ve 
Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik’in yürütmesi de, ya-

16.03.2007 gün ve 26464 sayılı Resmi Gazete’ de yayınla-
nan “6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesinin (A) 
bendine göre Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerler 
Hakkında Yönetmelik”in bazı maddelerinin iptali ve yü-
rütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Danış-
tay Sekizinci Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kararı’nın 2’nci maddesinde kalkınma 
kurulunun yapısı ve oluşumu, 3’üncü 
maddesinde ise kalkınma kurulunun 
teşkili düzenleniyor. Yürütmesi 
durdurulan “TR62 ve TR31 Düzey 
2 Bölgelerinde Kalkınma Kurulu 
Üye Sayılarının, İller ve Kuruluşlar 
İtibariyle Toplam Dağılımına İlişkin 
Tablo” ise kalkınma ajanslarında kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel kesim 
ve sivil toplum kuruluşlarının temsil 
edileceği üye sayısını belirliyordu.
Danıştay Onuncu Daire, Kalkınma 

DANIŞTAY’DAN 

KALKINMA AJANSLARI KURULMASINA DAİR 

BAKANLAR KURULU KARARI İLE İLGİLİ TMMOB LEHİNE KARAR

sal dayanağını oluşturan 5335 sayılı Yasa’nın 32. maddesiyle 
ilgili Anayasa’ya aykırılık itirazının Anayasa Mahkemesi’nce 
karara bağlanmasına kadar durduruldu. 

Söz konusu ihale ve yönetmelikle ilgili Liman-İş Sendikası 
tarafından açılan davada daha önce yürütmeyi dur-
durma kararı verilmesi nedeniyle, Danıştay Onüçüncü 
Daire, TMMOB’nin açtığı davada ayrıca karar vermeye 
gerek görmedi.

TCDD TAŞINMAZLAR İHALESİ VE İHALE YÖNETMELİĞİNİN 
YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Bir basın mensubu olarak sizden beklenen tümüyle gerçek dışı, 
kulaktan dolma ya da kendi kişisel duyumsamanız ve duygula-
rınızla hareket etmemenizdir.
Sayın Yazar, gerçek dışı ve TMMOB için haksız ve doğru olma-
yan yazınıza karşılık bu metnin yanıt metni olarak aynı yerde 
yayımlanmasını aksi halde gerekli yasal girişimlerde bulunaca-
ğımızı tarafınıza ihtar ediyoruz.
Saygılarımızla

Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik’in iptali ve 
yürütmesinin durdurulması yönünde 
TMMOB tarafından açılan davada, 
daha önce verdiği yürütmeyi durdurma 
kararını ise kaldırdı. Anayasa 
Mahkemesi, söz konusu yönetmeliğin 
dayanağı olan “Kalkınma Ajanslarının 
Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 
Hakkında Kanun”un Anayasa’ya 
aykırılık iddiasını reddetmişti.

Söz konusu yönetmeliğin iptali istemiyle hem TMMOB 
Peyzaj Mimarları Odası hem de Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği dava açmıştı. Danıştay Sekizinci Dairesi, 
Peyzaj Mimarları Odası tarafından açılan davada yürüt-
meyi durdurma kararı vermesi sebebiyle TMMOB’nin 
davasında ayrıca karar vermeye gerek görmedi.  

YARGIDAN “2-A” İÇİN 
YÜRÜTMEYİ DURDURMA



46 birlik haberleri
Mart-Nisan 2008/Sayı 119 47 

Mart-Nisan 2008/Sayı 119
birlik haberleri

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kuru-
lu, Mersin’de 26 Nisan Cumartesi günü 
yapılacak “Nükleer Santrallere Hayır 
Mitingi” öncesi 22 Nisan 2008 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı. 

İnsanlık eliyle yaratılan en büyük fela-
ketlerden biri olan Çernobil Kazasından 
22 yıl sonra, kazadan ders alınmadığını 
ibretle izliyoruz. Nükleer güç sahibi 
olmak adına dile getirilen, “elektrik ih-
tiyacımız var” söylemi gerçek olmamanın 
ötesinde rasyonel değildir. 

Kazanın ardından geriye kalanlar; on-
larca yıl tarım yapılamayacak araziler, 
yüz binlerce radyoaktiviteye maruz 
kalmış insan, milyonlarca kilometre 
kare genişliğinde radyasyonla kirlenmiş 
bir coğrafya, gelecek nesillere de sıçra-
yacak kanserojen etkiler ve en önemlisi 
hala toprağın altında kimsenin ne olup 
bittiğini bilmediği nükleer bir reaktör. 

“Karbon emisyonu yok” diyerek topluma 
temiz enerji olarak lanse edilen nükleer 
enerji, bütün Dünyanın terk etmeye 
başladığı bir kaynaktır. Karbon emisyonu 
olmamakla birlikte radyoaktif emisyon 
ve suların ısınması bağlamında ısıl emis-
yon etkisi bulunmaktadır. Dünyamızın 
ve geleceğimizin kurtuluşu daha fazla 
nükleer santralde değil, yenilenebilir ve 
temiz kaynaklardadır. 

Hem teknik, hem ekonomik hem 
de ekolojik açıdan potansiyel felaket 
kaynağı olan, ayrıca istihdam ve yakıt 
zenginleştirilmesi için doğrudan dış ba-
ğımlılık yaratacak olan nükleer santral-
lerin, sadece bazı çıkar çevreleri için rant 
kaynağı olduğunu biliyoruz. Topluma 
lanse edilen “nükleer santrallerde risk 
yoktur” söylemi, teknik olarak gerçek 
dışı bir ifadedir. Risk ihtimali olmayan 
sistem yoktur, ancak düşük ihtimalli risk-
ler vardır. Ancak, her risk hesabında risk 
gerçekleştiğinde karşılaşılacak zarar en 
önemli parametredir. 

26 Nisan Dünya 
Anti Nükleer Günü 
Olsun

Çernobil kazasın-
dan 22 yıl sonra, 
bu kazada hayatını 
kaybedenlerin anısı için toplumun bu 
konudaki duyarlılığını sürdürdüğünü 
görüyoruz. Çernobil kazasının meydana 
geldiği 26 Nisan’ın bütün Dünyada “Anti 
Nükleer Günü” olarak kabul edilmesini, 
nükleerden yeni ölümler, yeni nükleer 
kazalar, yeni nükleer rüşvetler isteme-
diğimizi bir kez daha söylüyoruz. 

Temel bir insan hakkı olarak kabul edi-
len enerji; güvenilir, kesintisiz, kaliteli 
ve ucuz olarak sunulması gereken bir 
kamu hizmetidir. Küreselleşme süre-
ciyle birlikte sermayenin hedef olarak 
seçtiği en önemli alanlardan biri enerji 
olmuştur.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın tahminle-
rinde, Dünya enerji tüketiminin 2005-
2030 yılları arasında yüzde 50’den fazla 
artacağı öngörülmektedir. Artan enerji 
talebine karşılık fosil yakıt rezervlerinin 
sınırlı olması, arz güvenliğini tehlikeye 
sokmakta; enerji üzerinde oynanan 
oyunlar ve yapılan pazarlıklar da her 
geçen gün yoğunlaşmaktadır. 

Hükümektler yenilenebilir enerji kay-
naklarına yönelmek yerine Nükleer 
Lobilerin etkisi altında kalmaktadırlar. 
Üretim ve tüketimde enerjinin etkin 
kullanılması ile yenilenebilir enerji kay-
naklarının değerlendirilmesi, uzun vadeli 
stratejik enerji planlarının hazırlanması 
ve çevresel güvenliğin tehdit edilmemesi 
öncelikle dikkate alınmalıdır. 

ABD’nin önce Afganistan, ardından 
Irak’ı işgali; günümüzde Ortadoğu ve 
özellikle İran ile Suriye’ye yönelen tehdit 
süreci; Rusya ile Avrupa Birliği arasında 
gündemden düşmeyen gerginlikler, Dün-

ya yüzeyinde hem enerji kaynaklarının 
bulunduğu bölgelerin hem de pazarların 
kontrol edilmesi için yürütülen kaygı ve-
rici bir yarışı sergilemektedir. 

Enerji hatlarının “geçiş güzergahı” olarak 
görülen Türkiye, hegemonik güçlerin çı-
karları doğrultusunda oluşturulan senar-
yoların içine yerleştirilmekte, jeopolitik 
ve stratejik konumuyla bu kargaşanın 
ortasında kalmaktadır.

Ülkemize zorla dayatılan nükleer sant-
rallerin yapılmasına yönelik başlatılan 
ihale süreci ile Akkuyu ilk etapta kur-
ban seçilmiştir. Akkuyu’da bir nükleer 
santral yapılması halinde diğer belirtilen 
bölgelerde de nükleer santrallerin yapıl-
ması kaçınılmaz olacaktır. 

Öyle ise ilk hedefimiz bütün gücümüzle 
Akkuyu’ya yönelmektir. Ülkemizdeki 
bütün dinamik güçlerin Akkuyu’ya 
odaklanması gerektiğine inanıyoruz.

Bu gerekçe ile 26 Nisan 2008 tarihinde 
Mersin Merkezde Metropol Miting Ala-
nı’nda yapılacak “Nükleer Santrallere 
Hayır” mitinginde bütün dostlarımızı 
yanımızda görmek ve destek vermele-
rini bekliyoruz. 

Bu kapsamda Kocaeli İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK) Mersin’e 25 Nisan 2008 
Cuma günü saat 24:00 da İzmit - Halkevi 
durağından otobüs kaldırarak “Nükleer 
Santrallere Hayır” mitingine destek 
verecektir.

TMMOB 
Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu
22 Nisan 2008

KOCAELİ İKK: 

“ÇOCUKLARIMIZA 

RADYASYONSUZ BİR DÜNYA BIRAKALIM!”
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ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
19-20 Nisan 2008 tarihinde yapılan Oda Genel Kurul sonrası 
Elektrik Mühendisleri Odası’nın Yönetim, Denetleme ve Onur 
Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL
Başkan   : Musa ÇEÇEN
Başkan Yardımcısı  : Tarık ÖDEN
Yazman Üye  : Hüseyin ÖNDER
Sayman Üye  : Serdar PAKER
Üye  : Cemil KOCATEPE
Üye  : Şaban FİLİZ
Üye  : Erol CELEPSOY

YÖNETİM KURULU YEDEK
Ercan SEKİN
Selçuk ESEN
Birkan SARIFAKİOĞLU
Ozan ERSOY
Fatih KAYMAKÇIOĞLU
Erdem GÜNEŞLİGÜN 
Mehmet BOZKIRLIOĞLU 

ONUR KURULU ASIL
Mehmet GÜZEL
Mustafa Ergün TUNARLI
Erol SANCAK
Tuncay ÖZKUL 
Tevfik Fikret DEMİREL 

ONUR KURULU YEDEK
Servet KUMSAL
Nagihan ABACILAR
İrfan ERTÜRK
Hüseyin ORMAN 
A. Oğuz SOMÇAĞ

DENETLEME KURULU ASIL
Memik KARAYILAN, Oktay FIRAT
Hasan AKTAŞ, Özgür TORAMAN
Kenan SIKIK, İbrahim AKSÖZ 
Cumhuriyet ALPASLAN

DENETLEME KURULU YEDEK
Serap UÇURAN, Mehmet TİRGİL
Turan ŞENCİL, Mehmet DURAN
Nihat EVİTAN, Hikmet Nurhan PARLAK 
Gülgün PİŞİRİCİ

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Sırdaş KARABOĞA

TMMOB DENETLEME KURULU
M. Macit MUTAF

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Emir BİRGÜN
Hüseyin YEŞİL
Hüseyin ÖNDER

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 
29-30 Mart 2008 tarihinde yapılan Oda Genel Kurul sonrası Çev-
re Mühendisleri Odası’nın Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu 
üyeleri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL
Başkan  :  Yılmaz KİLİM 
II. Başkan :  Sevinç KARAKAYA
Genel Sekreter :  Burçak KARAMAN UYSAL
Sayman Üye :  N. Özlem ERGENLER
Üye  :  Ertuğrul ÜNLÜTÜRK
Üye  :  Ozan Devrim YAY
Üye  :  Mehmet GÖLGE 

YÖNETİM KURULU YEDEK
Pınar SEVİNDİK HIŞIR
R. Sema ALEVCAN
Bülent HALİSDEMİR
Nurdan HALATÇI GEDİK
Cüneyt SARGUT
E. Burcu GÜNGÖR
Özen ARLI

ONUR KURULU ASIL
Süleyman ARICI
Gülfem BAKAN
Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ
Rıfat GÖKSU
Ethem TORUNOĞLU

ONUR KURULU YEDEK
Oya ERSAN SANER
Feza KARAER
Erol SANER
M. Tunay BOZBEYOĞLU
Aytaç Salim YURTTAŞ
 
DENETLEME KURULU ASIL
Kısmet AKÇASOY
Y. Korhan ALTINDAL
Sadık OKUTUCU

DENETLEME KURULU YEDEK
Meltem BİLGİÇ ERDOĞDU
Abdullah ÖZDEMİR
Aynur AKGÜL TOKEL
 
TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Nurhan ALTINAKAR YÜCEL

TMMOB DENETLEME KURULU
A. Cengiz BAYSAL

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Yılmaz KİLİM
Ethem TORUNOĞLU
Ö. Eylem TUNCAELLİ
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FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
29-30 Mart 2008 tarihinde yapılan Oda Genel Kurul sonrası Fi-
zik Mühendisleri Odası’nın Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu 
üyeleri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL
Başkan  : Dr. Abdullah ZARARSIZ 
II. Başkan : H. Burçin OKYAR
Yazman Üye : Göksel ERKAN 
Sayman Üye : Sinan ÖZGÜR
Üye  :Bülent YAPICI
Üye  : Prof. Dr. Mehmet TOMBAKOĞLU
Üye  : S. Çetin TEKİN 

YÖNETİM KURULU YEDEK
Murat ACAR
Hüseyin GENCER
Sevim SERİNDAĞ
Nurhak TATAR
Dinçer YEĞEN
Turan OLGAR
Ali DOĞAN

ONUR KURULU ASIL
Prof. Dr. Demir İNAN
Prof. Dr. Atilla KILIÇ
Prof. Dr. Yalçın SANALAN
Gönül BUYAN
Adil BUYAN

ONUR KURULU YEDEK
Nilgün YILDIRIM
Casim AĞCA
Mesut SAYIN
Haldun KAHRAMAN
Sabit BALIKÇI

DENETLEME KURULU ASIL
Haluk ORHUN
Prof. Dr. Ömer YAVAŞ
F. Birsen ALAÇAKIR

DENETLEME KURULU YEDEK
Yakup KALAYCI
Şükrü YILDIRIM
Tolga İNAL

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Mustafa GÜLENÇ

TMMOB DENETLEME KURULU
İsmail Hakkı ARIKAN

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Abdullah ZARARSIZ
Ekrem POYRAZ
Oğuz PERVAN

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
08-09 Mart 2008 tarihinde yapılan Oda Genel Kurul sonrası Gemi 
Mühendisleri Odası’nın Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu üye-
leri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL
Başkan  : R. Tansel TİMUR 
Başkan Yrd. :İnci Gündüz BALDOĞAN 
Genel Sekreter : M. Erdal KILIÇ
Sayman Üye :M. Coşar BÜYÜKDIĞAN
Üye  :Bahtiyar Serindağ ÇAĞLAR
Üye  :Gökhan GÖKE
Üye  :Mehmet Ali GÜLLER

YÖNETİM KURULU YEDEK
Hür FIRTINA
Yalçın ÜNSAN
İsmail BAYER
Kaan TUNÇELLİ
Mustafa Kerim ACAR
Ozan YURDUGÜL
Bülent HÜSEYİNOĞLU 

ONUR KURULU ASIL
Ömer GÖREN
İsmet ÜNER
Mehmet TAYLAN
Öner ŞAYLAN
Orhan DURGUN

ONUR KURULU YEDEK
Metin KONCAVAR
Erol SAZLI
Levent GÜLMEN
Fuat TURAN
Rıza Ercan GÜÇ

DENETLEME KURULU ASIL
İsmail YALÇIN
Tamer KARA
M. Tayfun TEMEL

DENETLEME KURULU YEDEK
Yaşar GÜVEN
Alper ERALP
Elif AKAL 

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Bülent ŞENER

TMMOB DENETLEME KURULU
İsmail YALÇIN

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Hakan AYDOĞDU
Tuncay ŞENYURT
Zuhal CAN

Oda Yönetim Kurulları •Oda Yönetim Kurulları•Oda Yönetim Kurulları•Oda Yönetim Kurulları



48 birlik haberleri
Mart-Nisan 2008/Sayı 119 49 

Mart-Nisan 2008/Sayı 119
birlik haberleri

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME 
MÜHENDİSLERİ ODASI 

08-09 Mart 2008 tarihinde yapılan Oda Genel Kurul sonrası 
Gemi  Makinaları İşletme Mühendisleri Odası’nın Yönetim, 
Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL
Başkan  : Muammer YAĞIZ
II. Başkan : Alper BAKMAZ
Genel Sekreter  : İbrahim BİNİCİ
Muhasip Üye : V.Serdar ÇOŞAR
Üye  : Engin YAZICIOĞLU
Üye  : Feramuz AŞKIN
Üye  : Mehmet AKBAŞ

YÖNETİM KURULU YEDEK
Selin Bahar KIR
Uğur YILMAZ
İrfan TİRYAKİ
Cem MOHAN
Zeki AYDIN
Zafer KARAÖZ
A. Aydın ERCAN

ONUR KURULU ASIL
Atilla ÇİFTÇİGÜZELİ   
Rahmi KANBAY    
Şaban KOCA     
Mehmet ÇİNÇİK    
Fahrettin KÜÇÜKŞAHİN   

ONUR KURULU YEDEK
Mehmet AKÇA
Süleyman SAVAŞ
Cengiz EKER
Süleyman KAZAN
Suat YAĞIZ
 
DENETLEME KURULU ASIL
Kemal Yaşar DÖNMEZ    
Serkan AY      
Vedat SAVAŞ      
 
DENETLEME KURULU YEDEK
Cenk KILIÇ
Gürsel TEZCANLI
Hikmet KAYIŞOĞLU
 
TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Mustafa ÖCAL

TMMOB DENETLEME KURULU
Cengiz EKER

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Muammer YAĞIZ
Alper BAKMAZ

GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 
29 Şubat 1-2 Mart 2008 tarihinde yapılan Oda Genel Kurul 
sonrası Gıda Mühendisleri Odası’nın Yönetim, Denetleme ve 
Onur Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL
Başkan  : Atakan GÜNAY
II. Başkan : Kadir DAĞHAN
Yazman Üye : Kemal Zeki TAYDAŞ
Sayman Üye : Yaşar ÜZÜMCÜ
Üye  : Mehmet BİNGÖL
Üye  : Neslihan SUCU
Üye  : Tufan GÜNDÜZALP

YÖNETİM KURULU YEDEK
Halime TOKGÖZ
Kazım ÖZTÜRK
Murat ŞANLI
Ahmet Erhan ÇİÇEK
Gülten TAVACI
Ali İhsan DÜLGER
M. Rüştü KAYA
 
ONUR KURULU ASIL
Ali Haydar SÜSLÜ
Taner BAYSAL
Fikret ÖZEKİN
Ethem ÖZTOKLU
İbrahim Haldun İNELMEN

ONUR KURULU YEDEK
Selim DEMİR
Serap ÖZTÜRK
Fatma Diler ERCAN
Hülya TAŞÇI
Filiz GÜRTAŞ BEKTÖRE
 
DENETLEME KURULU ASIL
Recep ÖZMETİN
Esra TOKOĞLU
Süreyya KALKAN KARADAĞ

DENETLEME KURULU YEDEK
Kenan SUCU
Enes AĞBAL
Şükrü BOZKURT
 
TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Hasan MORDENİZ

TMMOB DENETLEME KURULU
Yaşar ÜZÜMCÜ

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Atakan GÜNAY
Kadir DAĞHAN
Kemal Zeki TAYDAŞ
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HARİTA VE KAD. MÜHENDİSLERİ ODASI 
19-20 Nisan 2008 tarihinde yapılan Oda Genel Kurul sonrası 
Harita ve Kad. Mühendisleri Odası’nın Yönetim, Denetleme ve 
Onur Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL
Başkan   : Ali Fahri ÖZTEN
II. Başkan  : Fazlı Yaşar ÇETİNTAŞ
Yazman Üye  : Ertuğrul CANDAŞ
Sayman Üye  : Asiye Ülkü KUTLU
Üye  : Ufuk Serdar İNCİ
Üye  :Timur Bilinç BATUR
Üye  : Özkan TALAY

YÖNETİM KURULU YEDEK
Ayhan BİNGÖL
Hüseyin GÜL
Mustafa ERDOĞAN
Yusuf ÇİÇEK
Feriha YAMAN
Melik SARAÇ
Cevdet ACAR
 
ONUR KURULU ASIL
Fikret NERGİZ
Halil ERKAYA
Suat ATAY
Halil KAYNARCA
İlyas OSMANAĞAOĞLU

ONUR KURULU YEDEK
Talip KIRAN, Mehmet KUTLU
Faruk ÖZTÜRK, A. Ayhan DEVECİ
Servet KARAMAN
 
DENETLEME KURULU ASIL
M. Ümit DİKER, Zafer BEYDİLLİ
Mehmet Ali AKGÜL, Atila KARAÇELEBİ
Sebahattin BEKTAŞ, Gürkan ÖZ
Önder Serkan ATAGÜN

DENETLEME KURULU YEDEK
Recep VADİ, Yılmaz HASANÇEBİ
Pervin ŞAHİN, Fikri HAŞAL
Erhan ULUGÖL, Erdem TUNA
Hüseyin MERCAN
 
TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Hasan Yaşar ARKAYIN

TMMOB DENETLEME KURULU
Yusuf Ziya DEMİR

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Nail GÜLER
Mehmet ARSLAN
Cengiz DAĞDELEN

İÇ MİMARLAR ODASI 
05-06 Nisan 2008 tarihinde yapılan Oda Genel Kurul sonrası 
İç Mimarlar Odası’nın Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu 
üyeleri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL
Başkan  : M. Akın YILDIZ
II. Başkan : Turhan TEKTÜRK
Genel Sekreter : Tansu ILDIR
Sayman  : Erkan KOÇAK
Üye  : Ata Can KALE
Üye  : Pınar ÇELEBİ
Üye  : Gülsüm Kamer ÇUĞLAN

YÖNETİM KURULU YEDEK
Abdullah ALKAN
Eda ERCAN
Cem ARTANTAŞ
Mine ŞENOL
Ahmet Fatih KARAKAYA
Gökhan DOĞRAMACI
Harun YILDIRIM
 
ONUR KURULU ASIL
Turgut KAÇAR
Nilgün ÇARKACI
Levent TÜMER
Ümit DERVİŞOĞLU
Gürkan Kasım HOCAOĞLU

ONUR KURULU YEDEK
Sema ÖZTÜRK
Olga ALTINTAŞ
Egem UZEL
Makbule ÖRGE
Yaşar D. YİGENO
 
DENETLEME KURULU ASIL
Durul ONARAN
Mesut ÇELİK
Kaan ÇAĞIRMAN

DENETLEME KURULU YEDEK
Barış YANIK
Hakan ERTEK
Mehmet Yasin AYDIN
 
TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
-----

TMMOB DENETLEME KURULU
Durul ONARAN

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Feyyaz ATAÇ
Adil ÖNGEL
Sumruhan AKCAN
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İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
07-08-09 Mart 2008 tarihinde yapılan Oda Genel Kurul sonra-
sı İnşaat Mühendisleri Odası’nın Yönetim, Denetleme ve Onur 
Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL
Başkan  : H. Serdar HARP
II. Başkan : Alaettin DURAN
Yazman Üye : Levent DARI
Sayman Üye : Züber AKGÖL
Üye  : Abdullah BAKIR
Üye  : Metin KORKMAZ 
Üye  : İlker GÜNDEZ
 
YÖNETİM KURULU YEDEK
Gülsüm SÖNMEZ
Bülent TATLI
H. Hüseyin YILDIZ
Taylan KALENDER
Hüseyin Cahit ÇINGI
Ozan DEMİRTAŞ
Salim YANMIŞ
 
ONUR KURULU ASIL
Hasan Fehmi KARA
D. Galip KILINÇ
H. Ülkü ÖZER
Yusuf TURABİ
Işıkhan GÜLER
 
ONUR KURULU YEDEK
Mustafa BAYGELDİ, Halide Saniye BAŞARAN
Hafize Sevim AYDIN, Ercan ÇETİN
Yaşar BALIK
 
DENETLEME KURULU ASIL
Ali Osman KARA, Niyazi ÜSTÜN
Buket ÇELİK, Şükrü HAMARAT
Nejat Gökhan GÜRKAYA, A. Gültekin EKMEKÇİOĞLU
Sinan İLBAY, Murat ÖZENİR
Nebil YENGÜNER

DENETLEME KURULU YEDEK
Ahmet HAŞİMİ, B. Gürcan TURNA
Faruk BAĞDAT, Mehmet KONİ
Tezcan US, Fercan YAVUZ 
Muammer SAVAŞ, E. Erinç YALÇINKAYA
 
TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Taner YÜZGEÇ

TMMOB DENETLEME KURULU
Köksal ŞAHİN

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Baki ARSLAN
Selçuk ULUATA
Ahmet KAVALCI

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
19-20 Nisan 2008 tarihinde yapılan Oda Genel Kurul sonrası 
Jeofizik Mühendisleri Odası’nın Yönetim, Denetleme ve Onur 
Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL 
Başkan  : Şevket DEMİRBAŞ   
II. Başkan : Murat YILMAZ   
Yazman Üye : Ali Zeynel A. DENİZLİOĞLU 
Sayman Üye : Metin ALTAY   
Üye  : Arslan ÇINAR    
Üye  : Zafer SAL    
Üye  : T. Arif KAYMAZ    
 
YÖNETİM KURULU YEDEK
Tuğbay KILIÇ
Fikri ÖZTÜRK
Tayland EFEOĞLU
Aytekin AYVA
Ertan KESER
Mehmet ŞENOCAK
Emre DEĞİRMENCİ

ONUR KURULU ASIL                                      
Ömer AKBAŞ     
Emin HÖKELEKLİ     
Eşref PASLI      
Metin ÇETİN
Bülent KÜNBETLİOĞLU    

ONUR KURULU YEDEK
Taner TANIŞ
Sinan KELEŞ
Sedat ERDEN
Cemil ADIGÜZEL
Bülent KAYPAK

DENETLEME KURULU ASIL         
Tuncer SEYMEN, Ahmet LEZGİ    
Fikret ÖZKAZANÇ     
Mustafa Tankut KILINÇ    
Asaf Timur KUTLU     

DENETLEME KURULU YEDEK
Seyit TOSUN, Betül ÜNÜÇOK
Mehmet KILIÇAY, Recep KIZILKOCA
Mehmet Akif ALKAN

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Ali Ersin ÇEVİKAYAK

TMMOB DENETLEME KURULU
Orhan GÜRELİ

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Oğuz GÜNDOĞDU
Ali Rıza KILIÇ
Mustafa TURHAN
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JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
29-30 Mart 2008 tarihinde yapılan Oda Genel Kurul sonrası 
Jeoloji Mühendisleri Odası’nın Yönetim, Denetleme ve Onur 
Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL
Başkan  : Dündar ÇAĞLAN 
II. Başkan : Hakkı ATIL
Yazman Üye : Sami ERCAN 
Sayman Üye : Çetin KURTOĞLU
Üye  : Hüseyin ALAN
Üye  : Adem ULUŞAHİN
Üye  : Ali Burak YENER

YÖNETİM KURULU YEDEK
Murat ATEŞOĞULLARI
Halil İbrahim YİĞİT
İsmail CİHAN
Ayşe GÜZEL
Oğuz TÜFENKÇİ
Gözde KURUÇİM
Hakan TANYAS
 
ONUR KURULU ASIL
İsmet CENGİZ
Orhan OZAN
Bayazıt ERDEM
Oktay EKİNCİ
Tuncay ÖZARMAN

ONUR KURULU YEDEK
Aytekin ZİHNİ, Erdal BİLGİNER
Ergun MANAV, Malik Dursun BAKIR
Vedat TURUL
 
DENETLEME KURULU ASIL
Faruk İLGÜN, Hasan Ali BAYRAK
Buket ECEMİŞ, Ercan BAYRAK
Orhan KIZILTEPE, Bekir ÖDEMİŞ
Hüseyin T. ARICAN

DENETLEME KURULU YEDEK
Doğan YURTSEVEN, Halil KESKİN
Veysel URKAN, Nesrin ARSLAN
Deniz TİRİNGA, Nihat YILDIRIM
Düzgün ÇAM
 
TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Taner ÜNLÜ

TMMOB DENETLEME KURULU
Osman S. ECEMİŞ

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Buket ECEMİŞ
Ö. Ersin GIRBALAR
Çetin KURTOĞLU

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
19-20 Nisan 2008 tarihinde yapılan Oda Genel Kurul sonrası 
Kimya Mühendisleri Odası’nın Yönetim, Denetleme ve Onur 
Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL                    
Başkan  : Mehmet BESLEME   
II. Başkan : Zeliha YILDIZ   
Sekreter Üye : Osman ÖZGÜN   
Sayman Üye : İbrahim AKYÜREK   
Üye  : Erdoğan IŞIK    
Üye  : Hasan VURAL    
Üye  : Hasan KOÇ     
  
YÖNETİM KURULU YEDEK
Vahap SINMAZ
Taylan ÇORUH
Ayşegül KESEDAR
Niyazi ÖZGÜR
Sibel KEMERLİ
Nihal TEMİZOĞLU
M. Cevat BOZ

ONUR KURULU ASIL                                      
Yusuf F. OZANOĞLU    
Gürel NİŞLİ      
Serkan KÜÇÜK     
Beşer BAYDAR     
M. A. Neşet KADIRGAN 
    
ONUR KURULU YEDEK
Suna TOPTAN
Emel DORA
Sevilay MEKİK
Hanifi SARAÇ
Coşar ŞARER

DENETLEME KURULU ASIL         
Ramazan TÜMEN, Necmi MADEN    
Emin DEMİR, Timur ÖZHAN    
Ergül AYAZ      

DENETLEME KURULU YEDEK
Erdal DEMİRTAŞ, Mustafa Güner TÜZÜN
Saim AYAZ, Kuddusi BÜYÜKAKILLI
B. Utku HARDAL

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Mürşit PEKİN

TMMOB DENETLEME KURULU
Muzaffer SÖNMEZ

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Ömer İÇEMER
Alaeddin ARAS
Haşmet CAMCI
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MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
08-09 Mart 2008 tarihinde yapılan Oda Genel Kurul sonrası 
Maden Mühendisleri Odası’nın Yönetim, Denetleme ve Onur 
Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL
Başkan  : Mehmet TORUN
II. Başkan : Berna Fatma VATAN
Genel Sekreter : Nahit ARI
Sayman Üye : Ahmet SARDAR
Üye  : Cemalettin SAĞTEKİN
Üye  : Nejat TAMZOK
Üye  : Niyazi KARADENİZ

YÖNETİM KURULU YEDEK
İbrahim YILMAZOĞLU
Mehmet GÜLER
H.Can DOĞAN
Esin PEKPAK
Hüseyin CANPOLAT
Devrim Yücel ÖZDAMAR
Emra ERGÜZELOĞLU
 
ONUR KURULU ASIL
Asım KUTLUATA
Tevfik GÜYAGÜLER
Fikret ÖZBİLGİN
Vedat DİDARİ
Ali ÖNEMLİ

ONUR KURULU YEDEK
Celalettin ERTEN
Adil AYTEKİN
Uygur URCUN
Ahmet ATALAY
Kamil AYYILDIZ
 
DENETLEME KURULU ASIL
Suat DURSUN
Yaşar UZUNKAVAKLI
Muharrem TORALIOĞLU

DENETLEME KURULU YEDEK
Mehmet Fatih YOLERİ
Selami LELOĞLU
A. Murat TEKİN
 
TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Ertuğrul IŞIK

TMMOB DENETLEME KURULU
Nadir AVŞAROĞLU

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Mehmet Ali HİNDİSTAN
İlker ERTEM
M. Erşat AKYAZILI

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
12-13 Nisan 2008 tarihinde yapılan Oda Genel Kurul sonrası 
Makina Mühendisleri Odası’nın Yönetim, Denetleme ve Onur 
Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL
Başkan   : Emin KORAMAZ
II. Başkan  : Şuayip YALMAN
Yazman Üye  : Ali Ekber ÇAKAR
Sayman Üye  : Tahsin AKBABA
Üye  : Baki ÇINAR
Üye  : Mustafa YAZICI
Üye  : Selçuk SOYLU 

YÖNETİM KURULU YEDEK
Çağdaş AKAR, Bünyamin AYDIN
Bedri TEKİN, Barış LEVENT 
Harun ERPOLAT, Şahende ARAS YILMAZ
Osman TEZGİDEN

ONUR KURULU ASIL
S. Melih ŞAHİN, A. Turan DÖRTDEMİR
Barış ÖZERDEM, Fatih ÖZTOSUN
Battal KILIÇ

ONUR KURULU YEDEK
Şehmus AĞIRMAN, Eyüp SAYDAM
Selçuk GÖNDERMEZ, Ahmet DERELİ
Meftun GÜRDALLAR

DENETLEME KURULU ASIL
Haydar ŞAHİN, Ahmet ENİŞ
Selahattin ALSANCAK, Ercüment Ş. ÇERVATOĞLU
Nizamettin DURAKOĞLU, Gürsel ERDEMİR
Yahya BULAT , İbrahim ERYILMAZ 
Gafur ONUR, Osman SERTER 
Mustafa KOCA, M. Bülent TUNCEL
Osman ÇAKIL

DENETLEME KURULU YEDEK
Ali ÖZDEMİR, Nihat ANGI
Ali Oğuz AVCI, Hüseyin KAYA
Erol KILIÇKAP, Tamer ÖZBEN
Hasan YİTİM, Remzi ASLAN
Ahmet ÖZMEN, Mehmet EYÜPOĞLU
M. Sadık YURTMAN, Ersoy BEY
Nazif Tuncer UZ

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Tevfik PEKER

TMMOB DENETLEME KURULU
A.Kirami KILINÇ

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Mehmet SOĞANCI
Elif ÖZTÜRK
S. Melih ŞAHİN
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METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
29-30 Mart 2008 tarihinde yapılan Oda Genel Kurul sonrası 
Metalurji Mühendisleri Odası’nın Yönetim, Denetleme ve Onur 
Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL
Başkan Cemalettin KÜÇÜK 
II. Başkan Kaya ÖZEREN
Yazman Üye Hüseyin SAVAŞ 
Sayman Üye Mehmet Kemal BAŞAK
Üye İrfan Ahmet TÜRKKOLU
Üye Hüseyin Alper HIZLI
Üye Utkan GÜNEŞ

YÖNETİM KURULU YEDEK
Serhat EKMEKÇİ
Volkan ÖZKAN
Celal HANÇERLİOĞLU
Serhan Kadir SÖZÜŞEN
Abidin Fırat SAPÇI
Arif Bülent BAPİR
Ercüment ALPTEKİN
 
ONUR KURULU ASIL
Süleyman Sami ALTUN
Ahmet Levend OTSUKARCI
Sinan KALYONCU
Hikmet BİLGE
Mahmut KİPER

ONUR KURULU YEDEK
Etem KIRCA
Selçuk HARPUT
Nurettin İlteriş YALVAÇ
İhsan ÖNAL
Ahmet Muhtar TEPİROĞLU
 
DENETLEME KURULU ASIL
Şefik DOĞAN, Mehmet Erhan İŞKOL
Murat Can OCAKTAN, Mustafa Önder YÜCEL
Mustafa Hakan KURTTEPELİ

DENETLEME KURULU YEDEK
Erol TURGUT, İlhan ÖĞÜŞ
Ali CÖMERT, İrfan AKYOL
Kazım Can CANDEĞER
 
TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Yusuf Ziya KAYIR

TMMOB DENETLEME KURULU
İhsan ÖNAL

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Cemalettin KÜÇÜK
Kaya ÖZEREN
Utkan GÜNEŞ

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
05-06 Nisan 2008 tarihinde yapılan Oda Genel Kurul sonrası 
Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın Yönetim, Denetleme ve Onur 
Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL
Başkan  : A. Erhan ANGI 
II. Başkan : Mustafa DİREN
Yazman Üye : Erdem BERBER  
Sayman Üye : Ö. Taner AKMAN
Faal Üye  : Kevser ŞENTÜRK

YÖNETİM KURULU YEDEK
Ömer KARACA  
Sema KANDIR BALI 
Ahmet TAŞPINAR  
Hakan AKSU 
Miktat YAVUZ  
 
ONUR KURULU ASIL
Seyfettin AYDIN  
Harun Yaşar KUTOĞLU  
Mikdat KADIOĞLU 
Sebahattin YALKIN  
Yurdanur Sezginer ÜNAL  

ONUR KURULU YEDEK
Hüseyin GÜRİPEK 
Ali AYDEMİR  
Hüseyin Avni SAĞESEN  
Ali KÖKSAL 
Abdülvahap TURAN  
 
DENETLEME KURULU ASIL
Uğur ŞİRİN  
A. Deniz ÖZDEMİR 
Atilla AYDOĞAN 

DENETLEME KURULU YEDEK
Aynur GÜRLER BEKTAŞ  
Yüksel MALKOÇ 
Mahmut MÜSLÜM  
 
TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Abdurrahman DÜŞÜNGEN

TMMOB DENETLEME KURULU
İsmail KÜÇÜK

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Sıtkı ERDURAN
Ali Erhan ANGI
A. Deniz ÖZDEMİR
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MİMARLAR ODASI
18-19-20 Nisan 2008 tarihinde yapılan Oda Genel Kurul sonrası 
Mimarlar Odası’nın Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri 
şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL
Başkan   : Bülend TUNA
II. Başkan  : Erkan KARAKAYA
Genel Sekreter  : Necip MUTLU
Sayman Üye  : Aysel ÇETİNSOY
Üye  : Cengiz BEKTAŞ
Üye  : Emre MADRAN
Üye  : Kubilay ÖNAL 

YÖNETİM KURULU YEDEK
Ali EKİNCİ
Samet KARYALDIZ
Talat KÖKSAL
Sultan PINAR
Hakan ÖZKAN
Aynur ÖZEN
Fatma SAĞLAM OLCAYTU
 
ONUR KURULU ASIL
Recep ESENGİL
İsmail ÜNSAL
Bekir GERÇEK
Bekir Raman KALYONCUOĞLU
A. Zafer OKUDUCU

ONUR KURULU YEDEK
Enver KÜÇÜKALIÇ, Keziban ŞİMŞEK
Mehmet ZEYBEK, Sait CAN
Mustafa YALIN
 
DENETLEME KURULU ASIL
Engin TİMURCAN, Maide GÜLAY
Ali Temel AKA, Özcan GÖRMÜŞ
Abdurrahim BAYRAMOĞLU, Şeref ULAŞ
Cüneyt ZEYTİNCİ

DENETLEME KURULU YEDEK
Necati SIRLIBAŞ, Ufuk ÖNDER
Hakan MENEVİŞ, Melek YAHŞİ
Hüseyin BAŞNAMLI, Cevdet BAKIRCI
Faika Özlem SARI
 
TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Aytimur GÜPGÜPOĞLU

TMMOB DENETLEME KURULU
Cumali YURTMAN

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Sabri ORCAN
Süleyman BOZ
Şerafettin ENGÜDAR

 

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI
05-06 Nisan 2008 tarihinde yapılan Oda Genel Kurul sonrası 
Orman Mühendisleri Odası’nın Yönetim, Denetleme ve Onur 
Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL
Başkan  : Ali KÜÇÜKAYDIN
II. Başkan : Muhammet SAÇMA
Yazman Üye : Cemal SUNAR
Sayman Üye : Ergün ÇETİN
Üye  : Zeki KAMACI
Üye  : Osman TURUNÇ
Üye  : İsmail Hakkı BARI

YÖNETİM KURULU YEDEK
Mithat KOÇ
Erdoğan ÖZEVREN
Faruk BAYRAKTAROĞLU
İsmail Cengiz METİN
Kubilay AKDENİZ
Erol AYDOĞDU
Fami EZER
 
ONUR KURULU ASIL
Tarhan ZIK
Eşref GİRGİN
Gürzap YILMAZ
İsmet ŞEN
Hanifi AVCI

ONUR KURULU YEDEK
Muhammet BAYBURTLU
Mehmet PEKER
Ahmet KAYA
Necmettin ÇINGIL
Ziyaeddin AKKOYUNLU
 
DENETLEME KURULU ASIL
Kemal KARA
H. Avni ÇATAL
İsmet ASLAN

DENETLEME KURULU YEDEK
Tamer ERTÜRK
Adnan GÜLLER
Orhan YAZICI
 
TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Süleyman Işık DERİLGEN

TMMOB DENETLEME KURULU
Selami CİLAN

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Cezmi KELEŞ
Mehmet DENİZ
Ersu KALFA
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PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI
19-20 Ocak 2008 tarihinde yapılan Oda Genel Kurul sonrası  
Petrol Mühendisleri Odası’nın Yönetim, Denetleme ve Onur 
Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL
Başkan  : Mehmet KUL
II. Başkan : Sami GÜRSEL
Genel Sekreter : Cankat HAPA
Sayman Üye : Hüseyin ÇALIŞKAN
Üye  : Mehmet Çelik
Üye  : M. Tahir ERGİN
Üye  : Nazile ÜNLÜ
 
YÖNETİM KURULU YEDEK
Yüksel KURT
Ali KARAKAYA
Evren ÖZBAYOĞLU
Ali Rıza TANRIVERDİ
Reha GÜLÜMSER
Ahmet BAYRAK
Alpaslan ÇELİK
 
ONUR KURULU ASIL
Cengiz CÜCÜ
Abdurrahman YAŞAR
Veysi ALYAMAÇ
Adnan GÜMÜŞTAŞ
A. Kemal GÖK

ONUR KURULU YEDEK
Erol KANMAZ
Hasan AKMAN
Ender OKANDAN
Yusuf AHÇI
Nazan N. TOPGÜDER
 
DENETLEME KURULU ASIL
Adnan ASAN
Mehmet KARADAĞ
Şensoy ŞENER

DENETLEME KURULU YEDEK
Mete TOPGÜDER
Hasan ERDOĞAN
Ahmet AYSER
 
TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
-----

TMMOB DENETLEME KURULU
A. Kemal GÖK

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Mahmut ÇELİK
Hüseyin ÇALIŞGAN
M. Tahir ERGİN

PEYZAJ MİMARLARI ODASI
05-06 Nisan 2008 tarihinde yapılan Oda Genel Kurul sonrası  
Peyzaj Mimarları Odası’nın Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu 
üyeleri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL
Başkan  : Ayşegül ORUÇKAPTAN
II. Başkan : Oğuz YILMAZ
Genel Sekreter : Redife KOLÇAK
Genel Sayman : Müfit HATAT
Üye  : Selami DEMİRALP
Üye  : Birsen BALTACI
Üye  : Mustafa ARTAR

YÖNETİM KURULU YEDEK
Kemal ÖZGÜR
Onur T. BİLGEN
Ali ÖZKIR
Gözde YÜCESAN
Erkan ERDOĞAN
Meryem SARIKAYA
Dilşen KARA
 
ONUR KURULU ASIL
Çetin SARPER
Gönül EREN
Emin BARIŞ
Halim PERÇİN
Şükran ŞAHİN

ONUR KURULU YEDEK
Alper ÇABUK, Oktan NALBANTOĞLU
Nesrin KARAOĞLU, Belemir D. GÜZER
Esen ESENGİL
 
DENETLEME KURULU ASIL
Sefa HET, Keykubat ARAS
Durcan CENGİZ, Veli KOCA
Ayten ÖZKÖKDEMİR, Fuat KARAASLAN
Mehmet İKİNCİKARAKAYA

DENETLEME KURULU YEDEK
Başak ÖZER, Gülgün GÜNGÖR
Ömer TÜRK, Dursun ESEN
Nuriye UĞURLU, H. Murat DURANSOY
Ayten HAYTABEY
 
TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Muzaffer YÜCEL

TMMOB DENETLEME KURULU
Ömer Lütfi GÜLKAL

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Gülay ODABAŞ
Ayşegül ORUÇKAPTAN
Redife KOLÇAK
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ŞEHİR PLANCILARI ODASI
01-02 Mart 2008 tarihinde yapılan Oda 
Genel Kurul sonrası  Şehir Plancıları 
Odası’nın Yönetim, Denetleme ve Onur 
Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL
Başkan: H. Tarık ŞENGÜL
II. Başkan: Serdar NİZAMOĞLU
Genel Sekreter : Derya KESİK
Genel Sayman : Pınar ÖZCAN
Üye: Tutku DOĞAN
Üye: Mine ÖKSÜZ
Üye: Nazım AKKOYUN

YÖNETİM KURULU YEDEK
Ulaş KILIÇKAYA, Yener BAŞ
Nevzat CAN, Gökhan BİLGİHAN
Ceren GAMZE YAŞAR
Hakan KARADEMİR
Osman BALABAN
 
ONUR KURULU ASIL
Perihan KİPER
Nihan Özdemir SÖNMEZ
Eser ATAK, S. Zafer ŞAHİN
Menşure IŞIK

ONUR KURULU YEDEK
Pervin ŞENOL, Saffet ATİK
Orhan SARIALTUN
Ahmet Tuncay KARAÇORLU
Cüneyt Kamil ERGİNKAYA
 
DENETLEME KURULU ASIL
H. Çağatay KESKİNOK
Ali Ulvi ULUBAŞ
Hakan GÜMÜŞ, Aynur Y. ÇAKIR
Şükran Tuna ÖZAYDINLIK

DENETLEME KURULU YEDEK
Başak ERBİL, Arzu TAYLAN
Çağrı ÇİFTELER, Özgür KORKMAZ
Çiğdem HACIOĞLU
 
TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Belma BABACAN

TMMOB DENETLEME KURULU
Yalçın DEMİRTAŞ

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Fikret ZORLU
Yaser GÜNDÜZ
Başar ALİPAÇ

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ 
ODASI

15-16 Mart 2008 tarihinde yapılan Oda 
Genel Kurul sonrası Tekstil Mühendisleri 
Odası’nın Yönetim, Denetleme ve Onur 
Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL
Başkan Melike Anıl Bingöl YÜKSEL
II. Başkan Onur BİLENOĞLU
Genel Sekreter Ali Serkan SOYDAN 
Sayman Üye Deniz VURUŞKAN
Üye Murat İLHAN
Üye Halis ERDOĞAN
Üye Hakan KORTAN

YÖNETİM KURULU YEDEK
Ahmet DEMİRCİOĞLU
Vildan SÜLAR
Selçuk AKSARI
Ahmet AYGEN
İmren SELEK
Senem KINIK
H.Gazi ÖRTLEK

ONUR KURULU ASIL
Bülent ÇELİKOK
Ayşe OKUR
Ahmet Hulusi DİNÇER
Ahmet GÜZEL
Mihriban AKYOL

ONUR KURULU YEDEK
Mustafa TUNCER 
Ahmet DEMİRCİOĞLU
Dilek TOPRAKKAYA
Yasin VURAL
Burak ÇEKER 

DENETLEME KURULU ASIL
Vildan SÜLAR
Ayşe ÇELİK
Güner KAYA

DENETLEME KURULU YEDEK
F. Gizem ŞEKERCİ, Urungu ÖZENÇ
Ferda SİNAOĞLU
 
TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Güngör BAŞER

TMMOB DENETLEME KURULU
Mustafa CİVAN

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Güngör DURUR
Melike Anıl BİNGÖL YÜKSEL
Onur BİLENOĞLU

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ 
ODASI

08-09 Mart 2008 tarihinde yapılan Oda 
Genel Kurul sonrası Ziraat Mühendisleri 
Odası’nın Yönetim, Denetleme ve Onur 
Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASIL
Başkan : Dr. Gökhan GÜNAYDIN
II. Başkan: Dr. Turhan TUNCER 
Yazman Üye: Fatih TAŞDÖĞEN
Sayman Üye: Hamdi ARPA
Üye: Özden GÜNGÖR
Üye: Doç.Dr.Melahat AVCI BİRSİN
Üye: Dr. Kadriye KALINBACAK
 
YÖNETİM KURULU YEDEK
Burhan HARMANKAŞI
Murat ASLAN
Mehtap ERCAN
Vuslat ULUSOY
Zeynep Pınar ÖNER
Betül GÖÇMEN
Dr. Caner KOÇ
 
ONUR KURULU ASIL
Ayhan BARUT
Feyyaz UYSAL
Hüseyin Cahit EKER
Ferhat YILMAZ
M. Şükrü ALTINOVA.

ONUR KURULU YEDEK
Murat AKAR, Mehmet BAYHAN
Halide Jale TAMZOK
Hatice ÜNAL
Mahmut DÜNDAR
 
DENETLEME KURULU ASIL
Caner AKSAKAL, Ali ŞENAY
Tevfik KIZGINKAYA

DENETLEME KURULU YEDEK
Lütfi EROĞLU
Mikdat TARI
Ali İhsan İLHAN

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Kadir ÇETİNKOL

TMMOB DENETLEME KURULU
Atilla YAZAR

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Ergin ÖZÜGÜR
Murat ASLAN
Faruk Uğur BALLIKTAŞ
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ÇALIŞMA GRUPLARI 

GÜNCESİ
Mart-Nisan 2008

18 Mart 2008 Salı

•TMMOB Örgütlülüğünün Geliştirilmesi Çalışma 
Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıda; hazırlanan tas-
lak rapor hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve 
rapora son hali verilerek TMMOB Genel Sekreterli-
ğine iletilmesi kararlaştırıldı. Toplantıya; Bülent Akça 
(TMMOB), Olgun Yurt (Elektrik Mühendisleri Odası), 
Ahmet Erhan Çicek (Gıda Mühendisleri Odası), Ah-
met Göksoy (İnşaat Mühendisleri Odası), Elif Öztürk 
(Makine Mühendisleri Odası), Ü. Nevzat Uğurel (Şehir 
Plancıları Odası) ve Murat Aslan (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı. 

29 Nisan 2008 Salı

•TMMOB Örgütlülüğünün Geliştirilmesi Çalışma 
Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıda; Çalışması Grubu 
raporuna son şekli verildi. Toplantıya; Bülent Akça 
(TMMOB), Olgun Yurt (Elektrik Mühendisleri Oda-
sı), Kemal Zeki Taydaş (Gıda Mühendisleri Odası), 
Ufuk Serdar İnci (Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası), Ahmet Göksoy (İnşaat Mühendisleri Odası), 
Nadir Avşaroğlu (Maden Mühendisleri Odası), Elif 
Öztürk (Makine Mühendisleri Odası), Hüseyin Savaş 
(Metalurji Mühendisleri Odası), Murat Aslan (Ziraat 
Mühendisleri Odası) katıldı.

•İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıda, kanun taslağına son şeklinin ve-
rilmesi için Bakanlık tarafından hazırlanan taslağın 
odalara iletilmesine ve 8 Mayıs 2008 tarihine kadar 
görüş istenmesine karar verildi. Toplantıya; Aleaddin 
Aras (TMMOB), Nurhan Parlak (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Gökhan Abana (Gemi Mühendisleri Odası), 
Fikret Öztekin (Gıda Mühendisleri Odası) Ruhi Öktem 
(Kimya Mühendisleri Odası), Mustafa Yazıcı (Makine 
Mühendisleri Odası), Ali Ekinci (Mimarlar Odası) Bur-
han Harmanbası (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

SON ÇIKAN YAYINLARSON ÇIKAN YAYINLAR
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TMMOB 39. DÖNEM
VIII. DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Tarihi : 03 Mayıs 2008
Denetleme Dönemi : 28 Mart 2008 - 02 Mayıs 2008
Denetlemeye Katılanlar : 

Mustafa ÖZDEMİR
Köksal ŞAHİN
Nadir AVŞAROĞLU
A.Kirami KILINÇ
Zeki MUTLU

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlı-
ğına Köksal ŞAHİN’i, Oturum Yazmanlığı’na A.Kirami 
KILINÇ’ı seçmiştir. 

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit 
etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 28 Mart 2008 - 02 Mayıs 2008 (39.Dönem) tarihlerin-
de 2 (iki) toplantı yaptığı ve 36 (otuzaltı) karar aldığı,

b. TMMOB Teknik Görevlisi Çağın Anıl EROL’un as-
kerlik görevi nedeniyle görevinden ayrıldığı,

c. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak 
alındığı ve imzalandığı, görülmüştür.

2- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri’nin usulüne uygun ve düzenli şekilde 
tutulduğu görülmüş, bir önceki denetlemeden bu yana 
geçen süre içinde 1 (bir) adet demirbaş alımı yapıldığı 
tespit edilmiş ve imzalanmıştır. 

3- Kasa Defteri incelemesinde;

03 Mayıs 2008 tarihi saat 13.00 itibariyle yapılan kasa 
sayımında, kasada 02 Mayıs 2008 tarihinden kalan 
1.312,43 (binüçyüzoniki Yeni Türk Lirası kırküç Yeni 
Kuruş) YTL bulunduğu, bu rakamın kasa defteri kayıtları 
ile uygun olduğu ve TMMOB 2006 - 2007 Dönemi Bütçe 
Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 10. Maddesi’ne 
titizlikle uyulduğu görülmüştür.

4-Banka Hesaplan incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-
1’dedir.

5- Çek ve Senet Hesapları incelenmesinde;

03 Mayıs 2008 tarihi itibarı ile 3 (üç) adet çek ve 1 (bir) 
adet senet bulunmaktadır. 

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz 
ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Oda Ödentileri;

Yapılan incelemede TMMOB 2006-2007 Dönemi Bütçe 
Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 2. maddesi gereği he-
saplanan 2007 yılı Birlik Hisselerinin Odalara bildirildiği 
ve yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren 
tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüş-
tür. Fizik Mühendisleri, Orman Mühendisleri ve Tekstil 
Mühendisleri Odalarının Birlik ödentilerini tamamla-
madığı, diğer Odaların tüm ödentilerini tamamladıkları 
görülmüştür. 31 Mart 2008 tarihi itibarı ile TMMOB’nin 
üç Odadan 39.787,74 (otuz-dokuzbinyediyüzseksenyedi 
Yeni Türk Lirası yetmişdört Yeni Kuruş) YTL alacağı 
olduğu görülmüştür.

8- Diğer Hususlar;

Yapılan incelemede;

4 Odanın (Çevre Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, 
Jeoloji Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası) 
2007 yılı sonu itibari ile Denetleme Kurulu raporlarını 
gönderdikleri diğer Odaların Denetleme Kurulu rapor-
larını göndermedikleri saptanmıştır. Denetleme Kurulu 
raporlarını göndermeyen Odaların 2007 sonu itibarı ile 
Denetleme Kurulu raporlarını göndermeleri hususunda 
uyarılması gerekmektedir.

Köksal Şahin -Başkan

A. Kirami KILINÇ -Yazman Üye 

Nadir AVŞAROĞLU -Üye

Zeki MUTLU -Üye 

Mustafa ÖZDEMİR -Üye



60 birlik haberleri
Mart-Nisan 2008/Sayı 119


