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TMMOB 40. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından...

05 Eylül 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Ülkemizde kurulmaya çalışılan Hidroelektrik Santrallerinin ülke-
mizin enerji projeksiyonlarındaki yerlerinin nasıl olması gerektiği 
ve çevreye etkilerini incelemek ve konuyla ilgili rapor hazırlamak 
üzere “HES Çalışma Grubu” kurulmasına, Çalışma Grubu’na katıl-
mak üzere Odalardan temsilci istenmesine ve çalışma grubundan 
TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri Emir Birgün ve Deniz Özdemir’in 
sorumlu olmasına, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 15 Ağustos 2009 
tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Sağlık ve 
Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında 
Yönetmelik”in iptali için dava açılmasına, 

Eskişehir Osmangazi Mahallesi sınırları içinde kalan bazı parsellerin 
turizm, konaklama, rezidans ve ticaret alanlarına dönüştürülmesine 
ilişkin kararın iptali için dava açılmak üzere TMMOB Eskişehir İl 
Koordinasyon Kurulu’na yetki verilmesine, 

09 Ekim 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Sivas’da İl Koordinasyon Kurulu kurulmasına ve Odalardan İl 
Koordinasyon Kurulu’na katılacak temsilcilerin isimlerinin isten-
mesine, 

Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’nin iptali için dava 
açılmasına,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “Konferans, seminer, pa-
nel vb. organizasyonlara katılım” hakkındaki yazısına karşı açılan 
davanın uygunluğuna,

3 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Danışmanlık 
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”nin iptali için açılan 
davanın uygunluğuna,

31 Ekim 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)’nun 4 Kasım 
2009 tarihinde tüm illerde SSGSS, katkı payları ve güvencesizliğe 
karşı gerçekleştireceği etkinlik ile 25 Kasım 2009 tarihinde Toplu 
İş Sözleşmesi hakkının kullanılması için gerçekleştireceği uyarı 
grevinin desteklenmesine, bu etkinliklerin öncesinde ve sırasında 
gerekli çalışmaların yürütülmesi için İl Koordinasyon Kurullarımızın 
görevlendirilmesine,

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun hazırladığı Araş-
tırma ve İnceleme Raporu ile ilgili ön bir rapor hazırlamak üzere 
İlker Ertem, Redife Kolçak ve Ergin Özügür’den oluşan Devlet 
Denetleme Kurulu Raporu Çalışma Grubu’nun kurulmasına,

Bakanlar Kurulu’nun 14 Eylül 2009 tarihli ”Bazı Düzey 2 Bölge-
lerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Bakanlar Kurulu 
Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ının iptali için 
dava açılmasına,

TMMOB İklim Değişimi Sempozyumu’nun, Sekreteryalığını yapan 
Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın görüşleri ve talebi doğrultusun-
da yapılamayacağının anlaşılması üzerine iptaline, 

karar verildi. 
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın 
açılış konuşması aşağıdaki şekilde oldu: 

Sevgili Arkadaşlar

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

‘Başka bir gelecek yok‘ diyenler, şimdi kendilerini kurtaracak 
yeni bir alternatif arayışı içerisine girdiler. Patronların ve on-
ların temsilcilerinin yaptığı dünya zirvelerinde kendileri için 
bir gelecek arıyorlar. Onlar için bir geleceğin olabilmesinin 
yolunun halklarının daha fazla sömürülmesinden, işsizliğin 
ve yoksulluğun artmasından geçtiğini biliyoruz. O zaman 
onların karşısında emekten yana olanların da, vahşi kapita-
list düzenin ötesinde bir alternatif arayışını ve mücadelesini 
güçlendirmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. 

Daha güzel bir gelecek için mücadele etmek öncelikle öyle bir 
geleceği tahayyül etmeyi ve ona inanmayı gerektirir. Kapita-
list küreselleşmenin ‘alternatif yok‘ söylemi en çok zihinlerde 
tahribat yaratarak, insanlığı “ütopyasız ve tarihsiz” kıldı. O 
nedenle şimdi kapitalizm çökerken bizler kendi toplumsal 
mücadeleler tarihimizin yeniden keşfine çıkarak, halkın kendi 

gücüyle isyan etme ve direnme hafızasını tarihsel olarak ve 
bugünün içindeki mücadelemizle güncellemeliyiz. 

Kapitalizmin de onun temsilcisi siyasetçilerin ve kurumların 
da bugün miadı dolmuştur. Biz onların kendi istekleriyle ve 
gönüllü olarak emekliliğe ayrılmayacağını, dünyayı ellerinden 
geldiğince son noktaya kadar sömürmeye çalışacaklarını bi-
liyoruz. Miadı dolanları tarihin çöplüğüne göndermenin tek 
yolu emekten yana olanların, başka bir yaşam isteyenlerin 
mücadelesi ile mümkündür. Bunu biliyoruz. 

O zaman şimdi, onların “tarihe gömüldü” dedikleri büyük 
korkularını, sınıf savaşını selamlamanın zamanıdır.

Sevgili Arkadaşlar

Onların sözlerinin tükendiğini son olarak İstanbul‘da yapılan 
IMF ve Dünya Bankası yıllık zirvesinde gördük.  ‘İstanbul Ka-
rarları‘ olarak adlandırılan kararlarında az gelişmiş ülkelerden 
daha fazla kaynağı emperyalist merkezlere taşımak dışında 
bir karar almadılar. Krizden çıkış için yine çareyi “sömürü 
katmerleştirmekte” buldular.  

Dünyanın geleceği ile ilgili söyleyebildikleri tek şey; “önü-
müzdeki yıllarda işsizliğin ve yoksulluğun artacağı, yoksulluk 
nedeniyle savaşların yaşanabileceği” oldu.

Bu kimsenin bilmediği bir konu zaten değil. TMMOB, DİSK, 
KESK, TTB olarak IMF ve DB‘ye yazdığımız mektupta şöyle 
ifade etmiştik,:

TMMOB 40. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 
ERTELENMEK ZORUNDA BIRAKILDI

TMMOB’nin 10 Ekim 2009 Cumartesi günü 
yapılmak istenen 40. Dönem 3. Danışma 
Kurulu toplantısı, Danışma Kurulu üyelerinin 
konuşmaları kendilerini Artı İvme olarak 
adlandıran bir grup tarafından engellenince, 
kısa süre içerisinde tamamlanmak üzere 
ertelenmek zorunda kaldı.

Yoğun katılımın olduğu Danışma Kurulu 
Toplantısı TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı‘nın TMMOB‘nin 
çalışmalarını anlatan sunumuyla başladı. 
Soğancı‘nın ekonomik kriz ve ülke 
gündemindeki gelişmeleri değerlendiren açış 
konuşması sonrası Danışma Kurulu üyelerinin 

konuşmalarına geçildi. 

Sırasıyla Makina Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve İnşaat 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Harp‘in konuşmaları tamamlandıktan 
sonra Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Musa Çeçen‘in konuşmasını 
adı geçen grup alkışlı protesto ile engellemeye 
çalıştı. Alkışlı protestoya rağmen konuşmasını 
tamamlayan Musa Çeçen‘den sonra söz Şehir 
Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
H. Tarık Şengül‘e verildi. Ancak, adı geçen 
grubun protestoları ve kürsüye yönelik sözlü 
müdahalelerinin devam etmesi ve salonda 
gerginliğin artması üzerine toplantıya ara 
verildi. Aradan sonra yeniden toplanan 
Danışma Kurulu‘nda H. Tarık Şengül 
kürsüye geldi. Adı geçen grubun tavırları 
ile konuşmaların yapılamaz durumda 
olması nedeniyle, toplantı kısa süre içerisinde 
tamamlanmak üzere ertelendi.
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“Bugün yaşanan bunalım basit bir iktisadi kriz değildir. Bu 
artık tarihsel misyonunu tamamlamış bir üretim ve toplumsal 
sistemin yani kapitalizmin bütüncül bir krizidir ve yakın bir 
gelecekte derinleşmiş toplumsal krizlerle daha büyük yıkım 
ve acılara yol açması muhtemeldir. Bu nedenle sürdürmekte 
ısrar ettiğiniz sermaye yanlısı politikalar bugün olduğu kadar 
gelecekte de birer uygarlık suçu oluşturacaklardır.”

Onların  ‘İstanbul Kararları‘ olarak ifade ettikleri yeni sö-
mürü politikaları karşısında bizim de yine mektupta ifade 
ettiğimiz ‘bizden aldıklarınızı geri verin ve geldiğiniz yere 
dönün‘ şeklindeki sözümüz ve bununla ilgili kararımız ve 
kararlığımız olacaktır. 

AKP, IMF ve DB zirvesi için özel kongre merkezleri ile polis 
gücüyle, kırmızı halılarıyla bir karşılama hazırladı. AKP‘ye de 
IMF ve Dünya Bankası‘na da gerçek karşılama ise sokaklar-
daydı. IMF Başkanı o ‘ayakkabıyı‘ unutmayacaktır. Aslında 
onların anlamaları gereken; aç ve yoksul bıraktıkları halkların 
öfkesinden kaçamayacaklarıdır. 

IMF protestolarının ardından bazılarının yazılı ve görsel med-
yada ‘IMF değişti‘, ‘yeni IMF‘ gibi sözlerle ‘iyi emperyalizm‘ 
üretme teorilerine ancak gülüp geçiyoruz. Piyasa tanrısına 
inananlarının sonu reklâm filmlerindeki ‘sakız alın‘ acizliğinde 
görülmektedir. Bu vesileyle emeğini halkın hizmetine sunan, 
halktan ve emekten yana çabalar içinde olan bizim bilim 
insanlarımızı da buradan selamlıyorum. 

Sevgili Arkadaşlar

AKP‘nin ‘oyunlarının‘ da sonu geliyor. Demokrasi oyunu 
yine polis şiddeti ile yalanlandı. Tayyip Erdoğan zirvede 
‘dışarıdaki sese kulak verelim‘ derken anlaşılıyor ki; emniyet 
güçlerine ‘susturun‘ talimatı veriyordu. Geçtiğimiz haftalarda 
İstanbul‘da bir doğa olayı sel tam bir felakete dönüşürken 
ortalıkta görülmeyen devlet, bütün ‘gücüyle‘ bir kez daha 
İstanbul‘da IMF ve Dünya Bankasına ses veren emekçilerin 
karşısına dikilerek ‘ben varım‘ derken, aslında bizlere IMF 
ve DB politikalarını uygulayarak gelişen neoliberal devletin 
ne olduğunu da gösteriyordu. Yani sosyal ve kamusal niteliği 
ortadan kalkmış, baskı ve zordan ibaret bir devlet gösterdiler 
hepimize. 

AKP‘nin bir diğer oyunu da IMF‘ye karşı ‘sahte kabadayı-
lıkları‘. AKP, IMF ile ister anlaşsın ister anlaşmasın, Orta 
Vadeli Program diye açıkladığı ekonomi politikaları IMF 
programının ta kendisidir. Orta vadeli programın verilerine 
göre, AKP‘nin hükümete geldiği 2002‘de %10,3 düzeyinde 
seyreden işsizlik oranı 2012‘de %13,3‘e yükselecek. Türkiye 
tam bir ‘kaybedilmiş 10 yıl‘ ile karşı karşıya gelecektir. Devlet 
Bakanı Ali Babacan ‘kemer sıkma politikası uygulayacağız‘ 
diyor. Özal‘dan hafızalarımıza kazınan ‘kemer sıkma‘ politikası 
bugün ustalarının yolundan sapmayan AKP için de tek ve 
yegâne program olmaya devam ediyor. 

Hükümet Orta Vadeli Programda tamamen özel sektör 

ağırlıklı bir strateji benimsemektedir. Elektrik dağıtımı, 
şeker üretimi, telekomünikasyon ve liman işletmeciliğinin 
hızla özelleştirilmesi öngörülüyor. Tüm dünyada finansın 
üretimin önüne geçtiği, krizin temel nedeninin aşırı finan-
sallaşma eğilimi olduğu kabul edilirken İstanbul‘u uluslara-
rası finans merkezi yapma hülyası övünülerek dile getiriliyor. 
Benzer biçimde esnek istihdamın yaygınlaştırılmasından söz 
edilerek emek gelirlerini aşağı çeken, işten çıkarılma korkusu 
ile çalışanların karabasanı haline gelen ekonomik politikalar 
ortaya konuyor. Sağlıkta katkı payı arttırılarak en temel bir 
yurttaşlık hakkı olan sağlığın özelleştirilmesine doludizgin 
devam ediliyor. İşte IMF programı tam da budur. 

Biz burada bir kez daha “IMF ve Dünya Bankası defol. Bu 
ülke, bu halk satılık değil” diyoruz.

Sevgili Arkadaşlar

Türkiye‘nin bir başka gündem konusu da ‘demokratik açılım‘ 
tartışmalarıdır. TMMOB olarak yıllardır demokrasi ve özgür-
lükler için, eşitlik için, adalet için mücadele yürütüyoruz. 
Evet, Türkiye‘nin demokratikleşmesi doğrultusunda atılacak 
her adımdan bizler ancak memnuniyet duyarız. 

Ancak ortada bir yanılsamadan başka bir şey yok. Giderek 
daha baskıcı/otoriter uygulamaları hayata geçiren, toplumsal 
alanı dinsel gericilikle kuşatan bir iktidarın demokrasiyi ge-
liştirmesi zaten mümkün de olamaz. Son dönemde gündeme 
gelen Kürt sorununun çözümü tartışmalarında da görüyoruz 
ki AKP bu sorunu da kendi renginden bir ülke yaratma uğraşı 
çerçevesinde ve ABD emperyalizminin bölgedeki yönelimleri 
doğrultusunda ele alıyor. Bugünlerde ‘Dağ fare mi doğuruyor‘ 
diye şüpheler dile getiriliyor. Evet şüpheniz olmasın tam da 
öyledir. 

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

Sevgili Arkadaşlar

Önümüzdeki dönemde ABD‘nin kapitalist küreselleşme-
nin, emperyalizmin krizini aşabilmek için bölgenin enerji 
kaynaklarına yönelik başlattığı kontrol ve denetimi arttır-
maya uğraşacağı, bu doğrultuda bölgede ve dünyanın başka 
yerlerinde savaşlar, iç savaşlar çıkartabileceği Dünya Bankası 
başkanının itiraflarından da kolayca anlaşılabilmektedir. Bur-
juvazinin yeni yalanı ‘yeni Amerika‘, ‘yeni IMF‘dir ki, artık 
bunlara kimse de inanmıyor. Emperyalizm bildiğimiz gibidir, 
yani azgın bir sömürü için dünyanın her yerini kontrol alma 
çabasını sürdürmekte, bunun için gerektiğinde darbelere, 
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savaşlara, iç savaşlara başvurmaktan çekinmemektedir, 
çekinmeyecektir. 

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

Evet, Sevgili Arkadaşlar,
Başka bir dünya kurmanın zamanıdır. Şimdiki dünya dü-
zeninin geleceği yoktur. Gelecek, eşitlik ve özgürlük için 
mücadele edenler tarafından bugünden kurulacak ve yarın 
mutlaka ama mutlaka kazanılacaktır.
TMMOB ve örgütlü yapısı bu bilinçle çabalarını sürdürmek 
zorundadır.
Biz biliyoruz; yolumuz uzun. Yolumuz meşakkatli. Ama herkes 
bilsin: gelecek güzel günlere olan inancımız tam.
Hepimize kolay gelsin arkadaşlar

10 Ekim 2009 tarihinde, Ankara’da TMMOB İn-
şaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Toplantı 
Salonu’nda TMMOB 40. Dönem 3. Danışma Ku-
rulu, örgütümüzün değişik birimlerindeki yönetici 
ve Danışma Kurulu bileşenleri ile toplanmıştır. 

Danışma Kurulu TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı’nın açış konuşması ve içinde bulunduğumuz 
süreci değerlendiren sunumu sonrasında, Danışma 
Kurulu üyelerinin değerlendirme ve konuşmaları 
ile yoğun bir ilgi ve katılımla sürerken; toplantı, 
büyük bir çoğunluğu Danışma Kurulu üyesi ol-
mayan, TMMOB’nin yarattığı demokratik kültür 
gereği toplantıyı izlemek üzere orada bulunmasına 
izin verilen ve kendilerine Artı İvme adını veren 
bir grup tarafından konuşmacılara yapılan müda-
halelerle engellenmiştir.

TMMOB’nin örgütsel yapısı ve tarihi ile yarattığı 
örgüt içi demokrasi kültürünü fırsat bilerek, orga-
nize ve bilinçli bir tarzla Danışma Kurulu üyelerini 
kürsüde konuşturmayan ve toplantının sürdürülmesini 
engelleyenleri şiddetle kınıyor ve TMMOB Danışma 
Kurulu’na yapılan bu saldırganlığı reddediyoruz. 

Bu arada, bu hareketleri ile TMMOB ortamında kaos 
ve güvensizlik yaratmaya çalışanlar bilmelidir ki: 

Genel Kurul’dan sonra TMMOB’nin en önemli organı 
olan Danışma Kurulu bundan böyle provokasyonlara 
asla teslim edilmeyecek ve bu tür davranışlar TMMOB 
örgütlülüğünden gerekli yanıtı alacaktır. 

TMMOB Danışma Kurulu en kısa süre içerisinde 
yeniden toplanarak, 10 Ekim toplantısının kaldığı 
yerden ve örgütümüzün belirlediği yoldan yürümeye 
devam edecektir. 

TMMOB içeriden ve dışarıdan her türlü saldırıya 
yanıt verecek kadar büyük bir örgüttür. 

TMMOB YÖNETİM KURULU 

 

 

TMMOB 40. DÖNEM 
3. DANIŞMA KURULU ÜZERİNE 

TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

TMMOB 40. DÖNEM III. DANIŞMA KURULU‘NA 
KATILIM LİSTESİ (10 EKİM 2009)

             KATILIM SAYISI
TMMOB Yönetim Kurulu   18 
TMMOB Yüksek Onur Kurulu 2
TMMOB Denetleme Kurulu 3
TMMOB Genel Sekreterlik  5
Çevre Mühendisleri Odası  6
Elektrik Mühendisleri Odası  21
Fizik Mühendisleri Odası  3
Gemi Mühendisleri Odası  2
Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odası  -
Gıda Mühendisleri Odası  11
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası  18
İç Mimarlar Odası  13
İnşaat Mühendisleri Odası  70
Jeofizik Mühendisleri Odası  15
Jeoloji Mühendisleri Odası  12
Kimya Mühendisleri Odası  22
Maden Mühendisleri Odası  17
Makina Mühendisleri Odası  94
Metalurji Mühendisleri Odası  5
Meteoroloji Mühendisleri Odası  -
Mimarlar Odası  12
Orman Mühendisleri Odası  2
Petrol Mühendisleri Odası  -
Peyzaj Mimarları Odası  9
Şehir Plancıları Odası  2
Tekstil Mühendisleri Odası  1
Ziraat Mühendisleri Odası  12
İl Koordinasyon Kurulu Sekreterleri 10
TOPLAM  385
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10 Ekim 2009 tarihinde yapılması engellenen TMMOB 
40. Dönem 3. Danışma Kurulu’nda yaşananlar üzerine 
TMMOB’ye bağlı Odaların Yönetim Kurulu Başkanları 
14 Ekim 2009 tarihinde TMMOB örgütlülüğüne yönelik 
ortaklaşa açıklama yaptılar.

TMMOB 40. Dönem Çalışmalarının Değerlendirilmesi 
gündemi ile 10 Ekim 2009 günü İMO Teoman ÖZTÜRK 
salonunda yapılan TMMOB 40. Dönem III. Danışma Kurulu 
toplantısı büyük bir çoğunluğu Danışma Kurulu üyesi olma-
yan bir grup tarafından müdahale edilerek engellenmiştir. 

Bir süredir TMMOB örgütlülüğü içinde bu grup tarafından 
geliştirilen saldırgan tutum TMMOB Danışma Kurulu‘nda 
da yaşanmıştır.

TMMOB Başkanının konuşmasından sonra Oda Başkanları-
nın konuşmasına olağan dışı yöntemler ve şiddetle müdahale 
edilmiş, salondan kürsüye, divana doğru ve kimi Danışma 
Kurulu  üyelerinin üzerine yürünmüş, Divana ve Danışma 
Kurulu üyelerine sözlü hakaretlerle saldırılmıştır. Bu tavır kar-
şısında divan, toplantıya ara vermiştir. Aradan sonra Divan 
tarafından öncelikli olarak Danışma Kurulu üyeleri olmak 

üzere tüm toplantı katılımcılarına söz ve kürsü hakkının ve-
rileceğinin belirtilmesine rağmen aynı çevrenin TMMOB 
kültürüne yakışmayacak düzeyde saldırgan tutumlarını de-
vam ettirmesi üzerine yaşanabilecek tatsız olayların önüne 
geçebilmek için toplantı ertelenmiştir.

TMMOB’nin demokrasi ortamlarında bu ve benzeri saldırı-
lara izin verilmeyeceği bilinmelidir.

Bizler TMMOB’ye bağlı oda başkanları olarak,

TMMOB‘nin mücadele geleneklerinden aldığımız tarihsel 
sorumlulukla davranacağımızı, ülkemizde halkımız ve mes-
lektaşlarımız açısından son derece yakıcı gündemlerin yaşan-
dığı bir dönemde TMMOB ortamını sorumsuz yaklaşımlara 
teslim etmeyeceğimizi ifade ediyor, bilinçli ve örgütlü olarak 
gerçekleştirilen bu saldırıyı reddediyor ve kınıyoruz. 

50 yılı aşkın tarihi boyunca ülkenin ve üyelerinin sorunlarını 
temel varlık sebebi sayan TMMOB‘nin geçmişindeki cesur, 
devrimci ve demokrat tutumu geleceğini de şekillendirmeye 
devam edecektir.

Yaşasın TMMOB ve TMMOB Örgütlülüğü

TMMOB’NİN DEVRİMCİ DEMOKRAT DURUŞUNA 
VE BİRLİKTE MÜCADELE KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIKIYORUZ

Sevinç Karakaya    TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Musa Çeçen            TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Abdullah Zararsız    TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
R. Tansel Timur      TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Muammer Yağız      TMMOB Gemi Mak. İşl. Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Atakan Günay        TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Fahri Özten         TMMOB Harita ve Kad.Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Turhan Tektürk         TMMOB İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Hamdi Serdar Harp     TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Şevket Demirbaş         TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Dündar Çağlan            TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Besleme         TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Torun             TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz            TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Cemalettin Küçük       TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
A. Erhan Angı             TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
H.Bülend Tuna            TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Kul                TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşegül Oruçkaptan   TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı
H. Tarık Şengül          TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Melike Anıl Yüksel    TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
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Tarih: 16 Ekim 2009

Sayı : 2103

CUMHURBAŞKANLIĞI

DEVLET DENETLEME KURULU 

BAŞKANLIĞI‘NA

ANKARA

Konu: 16 Ekim 2009 tarihli Anka Haber Ajansı‘nın “Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Meslek 
Kuruluşlarını Yerden Yere Vurdu: Politikayla Uğraşmasınlar” haberi hk.

Kurulunuzun 22.05.2008 tarih ve 107 sayılı ile 25.09.2008 tarih ve 296 sayılı yazılarıyla, “Kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının daha iyi ve etkin bir şekilde hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin “meslek 
kuruluşlarındaki mevcut uygulamaların ve sorunların tespit edilmesi, meslek kuruluşlarının görüş ve önerilerini 
de dikkate alarak söz konusu sorunların giderilmesine ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine 
yönelik öneriler getirilmesini amaçlamaktır” biçiminde bir gerekçe ile Birliğimizin de içinde olduğu kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının incelenmesine karar verildiği Birliğimize iletilmişti.

İsteminize konu olan tüm bilgi ve belgeler 2.09.2008 tarih ve 1591 sayılı ile 03.12.2008 tarih ve 2210 sayılı 
yazılarımızla Kurulunuza iletilmişti.

16 Ekim 2009 tarihli Anka Haber Ajansı‘nın “Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Meslek Kuruluş-
larını Yerden Yere Vurdu: Politikayla Uğraşmasınlar “ başlığıyla verdiği haberden Kurulunuzun araştırma ve 
inceleme raporunu tamamladığı anlaşılmaktadır.

Öncelikle habere konu “Araştırma ve İnceleme Raporu”nun taraflara gönderilmeden kamuoyuyla paylaşıl-
masını şaşırtıcı bulduğumuzu ifade etmek isteriz.  

Konunun tarafımızca anlaşılabilmesi için “Araştırma ve İnceleme Raporunuzun” bir örneğinin Birliğimize 
ivedilikle iletilmesini arz ederiz.

Saygılarımızla,

N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter

DEVLET DENETLEME KURULU’NDAN 

MESLEK ÖRGÜTLERİYLE İLGİLİ RAPORU YAZIYLA İSTENDİ

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun aralarında TMMOB’nin de yer aldığı kamu kurumu niteliğindeki 
meslek örgütlerine yönelik başlattığı inceleme sonrası hazırladığı araştırma ve inceleme raporunun özeti yayımlandı. 
“Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Teşkilat ve Mali Yapıları, Denetimleri, Organlarının Seçimlerine 
Dair Esasların Değerlendirilmesi ile Bunların Etkin ve Verimli Şekilde Hizmet Yürütmelerinin ve Geliştirilmesinin Sağ-
lanması Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler” konulu özet rapor 41 sayfadan oluşuyor.

Anka Ajansı tarafından 16 Ekim 2009 tarihinde geçilen “Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Meslek Kuruluş-
larını Yerden Yere Vurdu: Politikayla Uğraşmasınlar” başlıklı haber üzerine Devlet Denetleme Kurulu’ndan söz konusu 
rapor yazıyla istendi. 
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BASIN AÇIKLAMASI

Öncelikle sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden yurttaş-
larımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Değerli basın emekçileri

IMF ve Dünya Bankası, yıllık toplantısını bu sene 6-7 Ekim 
2009 tarihleri arasında İstanbul‘da yapacak. 

Dünya‘nın dört bir yanından gelecek olan bakanlar, maliye 
ve merkez bankası bürokratları, uluslararası finans ve ser-
maye çevrelerinin temsilcileri, bu kurumların politikalarını 
tartışmak ve ileriye dönük politikalarını tartışmak için bir 
araya gelecekler. 

Bu toplantılar öncesinde uluslararası sermaye çevrelerinin 
temsilcileri ve bürokratların bir araya geleceği çeşitli semi-
nerler yapacaklar ve kendi çıkarları adına oluşturdukları 
politikalarını tüm dünyanın gözleri önünde savunmaya ça-
lışacaklar.

Değerli basın emekçileri

Ama bizler onları iyi tanırız, yıllardır hayatımızın bir parçası 
onlar, en son yaşadığımız küresel ekonomik krizin ve yıllarca 
dünyada yaşanan onlarca krizin sorumlusu onlar. 

Bu krizlerden sonra sanki kendi yarattıkları sorunun çözümü 
kendileriymiş gibi ortaya çıkanlar da yine onlar.

Dünyanın dört bir yanında hastalıktan, ilaç bulamadığı 
için, hastaneye gidemediği için ölen milyonlarca çocuğun 
kaderinde onların politikaları vebal altındadır. Eğitimi tica-
rileştirdikleri için milyonlarca çocuğun okula gidememesinin 
nedeni de yine bu politikalardır. Milyonlarca işçinin açlık 
sınırının altındaki bir asgari ücretle yaşamasının, kamuda ve 
özel sektörde güvencesiz çalışma koşullarının yayılmasının 
sebebi de yine onlardır. 

Yıllarca yapısal uyum programları, niyet mektupları, borçları, 
faizleri, Sosyal Güvenlik Reformları, Kamu Reformları gibi 
sözde reformları ile hayatımızın içinde oldukları yetmiyormuş 
gibi şimdi bir de yoksulluğa yol açan politikalarını tartışmak, 
daha etkili kılmak ve güven tazelemek için İstanbul‘a geli-
yorlar. 

Onlar buyuruyorlar, siyasal iktidarlar uyguluyorlar...

Ama bizler buna sessiz kalmayacağız. Dünyanın tüm emek-
çileri, ezilenleri, yoksulları adına IMF ve Dünya Bankası 

politikalarına karşı insandan yana alternatiflerimizi ortaya 
koyacağız. Yıllarca hayatımızın içinde olduğunuz yeter, bir 
de sizi şehrimizde istemiyoruz diyeceğiz.

IMF ve Dünya Bankası‘na ve onların yoksulluğu, işsizliği, 
güvencesizliği arttıran politikalarına ARTIK YETER diye-
ceğiz.

29 Eylül Salı günü DİSK-KESK-TMMOB-TTB genel baş-
kanları ortak basın toplantısı yaparak kampanyayı başlata-
caklardır.

Kampanya sürecinde, IMF ve DB‘nin uzmanlarının tartıştığı 
ve ülkelerin kaderini belirleyecek konularda, işçilerin, emek-
çilerin gözüyle, akademisyenler ve konu ile ilgili uzmanların 
katılımıyla toplantılar gerçekleştirecek yaşanan kriz, kapi-
talizmin açmazları konularında görüşlerimizi açıklayacak, 
çalışmalar sergileyeceğiz.

Krizin teğet geçmediği, etkilenenlerin yani işçilerin, işten 
atılanların, emeklilerin, öğrencilerin, kadınların, tarım 
emekçilerinin kendi ağızlarından dertlerini anlatacağı “emek 
kürsüleri” oluşturacağız.

1 Ekim 2009 Perşembe günü IMF buyruklarıyla ve AKP ik-
tidarı eliyle uygulanan sosyal güvenliğin iflasını belgeleriyle 
gözler önüne serecek, 1. yılında sosyal güvenlik üzerinde 
oynanan oyunları “protesto edeceğiz. Merkezi olarak İstan-
bul‘da olmak üzere tüm ülkede kitlesel basın açıklamaları, 
yürüyüşler gerçekleştireceğiz.

 3 - 4 Ekim 2009 tarihlerinde “Mahalle etkinlikleriyle” bildiri 
dağıtımları, panel ve konserler düzenleyecek, emekten yana 
akademisyen ve konu ile ilgili uzmanların yapacağı akademik 
çalışmalarla, görüşlerimizi açıklayacağıoz.

6 Ekim 2009 Salı günü merkezi olarak İstanbul Taksim‘de ve 
bütün illerde “IMF VE DB POLİTİKALARINA KARŞI SES 
VER” başlığıyla kitlesel gösteriler gerçekleştireceğiz. 

Değerli basın emekçileri

IMF ve DB dayattığı sermayenin çıkarlarını ve kapitalizmi 
yeniden onarma girişimlerine, işçilerin, emekçilerin cevabı:

“KÂR DEĞİL, İNSAN” - “KRİZİN ADI KAPİTALİZM” 
şiarlarıyla “IMF DEFOL” ve “BAŞKA BİR DÜNYA MÜM-
KÜN” olacaktır.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

KÂR DEĞİL, İNSAN... 
IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL!..

IMF ve Dünya Bankası’nın 6-7 Ekim 2009 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirdiği guvarnörler toplantısına karşı  DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB  “alternatif etkinlikler” gerçekleştirdi. Dört örgüt etkinliklerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için 15 Eylül 2009 
tarihinde DİSK Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi.

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek,  TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores Dinçöz ve 
TTB Merkez Konseyi Üyesi Ali Çerkezoğlu‘nun katıldığı basın toplantısında dört örgüt adına açıklamayı DİSK Genel Sekreteri 
Tayfun Görgün yaptı.
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KEMER SIKMAYA, EŞİTSİZLİĞE, 
SÖMÜRÜYE HAYIR… 

BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN!
DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin IMF ve Dünya Bankası top-
lantılarına karşı gerçekleştirdiği “alternatif etkinlikler” programı 
çerçevesinde 29 Eylül 2009 Salı günü Taksim Gezi Parkı’nda bir 
basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, KESK Başkanı Sami Evren, DİSK 
Genel Sekreteri Tayfun Görgün, TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Gençay Gürsoy katıldılar.

Burada dünyayı felakete sürükleyenleri protesto etmek için 
toplandık. Onlar her zaman sömürünün, baskının, eşitsizliğin 
yanında yer aldılar. Dünyayı krizlerle felakete sürüklediler. 
Onları yakından tanıyorsunuz. Onlar, ekmeğimize, özgür-
lüğümüze, ücretimize sürekli müdahale ettiler. Müdahaleye 
devam etmek istiyorlar.
Onlar bütün dünya işçi sınıfını ve ezilen halklarını ağır 
sömürü düzenine mahkûm eden uluslararası sermaye ör-
gütleridir.  
Onlar İMF ve Dünya Bankası‘dır. Yıllar boyunca hükümetlere 
yoksullaştırıcı politikaları dayatmış, ülke bütçelerini faiz öde-
me aracı haline getirmiş, dünya halklarını açlığa terk etmiş ve 
dünya sermayesini evrensel işçi haklarına karşı örgütlemişler-
dir. Şimdi, yıllık toplantılarını yapmak üzere İstanbul‘a gelmek 
istiyorlar. AKP hükümeti, sermaye ve İMF destekçileri onları 
en iyi şekilde ağırlamak için seferber oldular. 
Biz ise onların politikalarını istemiyoruz.
Değerli arkadaşlarım
Küresel kriz milyonlarca insanı açlığa, yoksulluğa sigortasız 
ve güvencesiz çalışmaya sürüklerken, bu örgütler, dünyaya 
yeniden düzen vermeye kalkışıyorlar.  Küresel krizde tartışılır 
hale gelen inandırıcılıklarını yeniden onarmak istediklerini 
açık açık söylüyorlar. Onarım yeri olarak İstanbul‘u seçtiler. 
Bu toplantıda “Meşruluğumuzu kesinleştirmenin ve etkinli-
ğimizi artırmanın yollarını tartışacağız.” diyorlar. 
Biz ne sizi, ne politikalarınızı, ne önerilerinizi görmek ve duy-
mak istemiyoruz. Bu ülkenin gerçek sahipleri yani emekçileri, 
yani işsizleri, yani yoksulları, sizi evimize, ülkemize çağırma-
dık. Bizim davetlimiz değilsiniz. 
Biz bu ülkenin insanları, sizi ve temsil ettiğiniz ideolojiyi, 
hiç bitmeyen kemer sıkmaktan ibaret olan politikalarınızla 
çok yakından tanıyoruz. Bu ülkenin emekçileri, yoksulları, 
ezilen halkları sizin dayattığınız politikaların bedelini düşen 
ücretiyle, artan sömürüyle, işsizlikle, paralı hale gelen sağlık 
hizmeti ile sigortasız çalışmak zorunda kalmasıyla, eğitimin 
paralı hale gelmesiyle, talan edilen kamu fabrikasıyla, tohum 
ekemediği toprağıyla çok iyi bilmektedir. 
Bu küresel krizin dünyanın her yerinde milyonlarca insanı 

işsiz ve yoksul bıraktığını kabul ediyorsunuz. Ama bütün 
bunlardan kendinizi sorumlu tutmuyorsunuz. İşlerin artık 
eskisi gibi gitmeyeceğinin de farkındasınız. Bu nedenle “inan-
dırıcılığını yeniden sağlamak ve meşruluğumuzu onarmaya 
çalışıyorsunuz.
İstanbul sizin meşruluk sağlayacağınız bir yer değildir. İstan-
bul‘un tarihine 15-16 Haziran‘larla, 1 Mayıs‘larla, kitlesel 
grevlerle, emeğin mücadelesi kazınmıştır. Bir gün gelecek, 
emeğin mücadelesi elbette sizin kararlarınızı da politikaları-
nızı da süpürüp atacaktır.
Değerli arkadaşlarım,
İstedikleri kadar toplantı yapsınlar, istedikleri kadar karar-
lar alsınlar. Emeğin kazanımlarını ortadan kaldırmak dünya 
halklarını yoksullaştırmak ve hükümetlere baskı yapmak 
için ve  ne hayaller beslerlerse beslesinler. Artık bir dönem 
kapanmaktadır. Kendilerinin yol açtığı 2008-2009 dünya krizi 
onların meşruluğunu tuzla buz etmiştir. Dünya işçi sınıfı ve 
dünyanın ezilen halklarına önümüzdeki dönemde kendi po-
litikalarının eskisi gibi kolayca dayatamayacaklardır. Politika 
ve kararları bundan sonra hep daha çok tartışılacak, daha 
çok reddedilecek ve kabul edilmeyecektir. 
Bu kurumlar yıllardır dünya işçilerini ve halklarını başka 
bir dünyanın mümkün olmadığına inandırmaya çalıştılar. 
Yıllarca başka alternatif yok dediler. Her sorunun piyasada 
çözüleceğini söylediler. Paylaşma ve dayanışmanın gelişmeyi 
engellediğini, rekabetin önünün açılması gerektiğini savun-
dular. Ama 2008-2009 krizi bu iddialarını yerle bir etmiştir. 
Bütün dünya işçi sınıfı, dünyanın ezilen halkları bu krizde 
onların gerçek yüzünü bir kez daha görmüştür. Gerçek yüz-
lerini saklamak için artık çok daha büyük çaba harcamaları 
gerekmektedir.  
Onların şehrimiz İstanbul‘da bizim hakkımızda yeni kararlar 
almasının bizim için hiçbir hükmü yoktur. Buradan alacakları 
kararları meşru görmeyeceğimizi, Hükümetlerin bu kararlara 
uymaması için mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz.  
Başka bir dünya mümkündür, alternatif vardır. Emekçileri, 
ezilenleri bu ülkenin sorumlu bütün insanlarını İMF ve Dün-
ya Bankası‘nı protesto etmeye onlara evinize gidin demeye 
çağırıyoruz.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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Sayın 
Dominique Strauss-Kahn
IMF Başkanı

Sayın 
Robert Zoellick,
Dünya Bankası Başkanı

Bizden Aldıklarınızı Geri Veriniz ve Geldiğiniz Yere 
Gidiniz...

Temsil ettiğiniz IMF ve Dünya Bankası‘nın bu yılki top-
lantısını 6-7 Ekim 2009 tarihinde ülkemizde gerçekleş-
tirmek istiyorsunuz.  Sizin için uzunca süredir hükümet 
çevreleri, Türkiye burjuvazisi “ev sahipliği” yapmaya 
hazırlanıyorlar. Tüm dünyadan iktidar grupları, resmi 
ve özel finans kuruluş temsilcileri ve geniş bir medya 
ordusuyla ülkemize gelmeniz bekleniyor. İstanbul sizin 
için yeniden düzenleniyor. Trafik size göre ayarlanıyor, 
oteller sizin için menüler hazırlıyor, kent sizin için te-
mizleniyor ve güvenlik hizmetleri yine sizin için gözden 
geçiriliyor. Kendinizi evinizde hissedesiniz diye..! Biz, bu 
ülkenin gerçek sahipleri yani emekçileri, yani işsizleri, 
yani yoksulları, sizi evimize, ülkemize çağırmadık. Bizim 
davetlimiz olmadığınızdan ülkemizdeki varlığınız bizim 
için ancak bir zorlama, bir tür zorbalıktır... 

Siz ne bizi ve ne de dünya halklarını temsil ediyorsu-
nuz. Yıllardır gittiğiniz her toprakta, sizin için kurulan 
barikatların ardından, tüm dünya için kararlar alıyor-
sunuz. Aldığınız kararları zorbaca uygulaması için hü-
kümetlerle koalisyonlar kuruyorsunuz. Bunları yeterli 
görmediğinizde ve tüm bunları yok sayarak, kendinizi 
tüm dünyanın tek ve mutlak yetkili kurumları olarak 
görüp, halklara eşitlik ve demokrasi dersleri veriyorsu-
nuz. Biz bu topraklarda yaşayanlar, tıpkı dünyanın bir 
çok yerindeki diğer ezilen halklar gibi, sizin ne olduğu-
nuzu çok iyi biliyoruz. Biz, devrimci bir halk ozanımızın 
ifadesiyle, yani “Büyük İnsanlık”, yani tarihi yapanlar 
elbette şunu da biliyoruz: Siz Yirminci Yüzyıl‘da inşa 
edilmiş küresel zorbalarsınız. Siz sadece sermayenin ve 
iktidarın sesisiniz. 

Emin olunuz ki, gelecek yüzyılların tarihçileri 
yaşadığımız yüzyılı yazarlarken, temsil ettiğiniz iki 

kurumun insanlığa uyguladığı baskıyı utanç vesikaları 
olarak deşifre edeceklerdir. Ne de olsa tarih yaşayanların 
belleklerinden aktarılır. Davetsiz olarak bulunduğunuz 
bu ülkenin halkları, sizleri ve temsil ettiğiniz ideolojiyi 
hiç bitmeyen istikrar programlarınızla, yıllarca emekçi-
lerin alın teriyle üretilmiş kamusal varlıkları talan eden 
özelleştirmelerinizle, reform olarak direttiğiniz ve her 
seferinde budadığınız sosyal haklarla çok iyi bilmekte-
dirler. Sizler halkların kendi kaderlerini tayin hakkını 
elinden alan, toplumsal özerklik alanlarını tahrip eden 
ve hiç kuşkusuz, ABD güdümünde hareket eden iki 
küresel sermaye örgütüsünüz. Suçlusunuz! Dünyanın 
her tarafında sizlere eşlik edenler ise, yine hiç kuşkusuz, 
kendi halklarını satan ve temsil ettiğiniz suç örgütünün 
oligarşisini oluşturan üyeleridirler. Bizden aldıklarınızı 
geri verin ve  geldiğiniz yere geri gidiniz . . .

Küresel düzeyde yarattığınız krizin bu büyük yıkımda 
sanki sizin hiç bir etkiniz olmamış gibi, ülkemize gele-
cekmişsiniz kapitalizmin krizi için çıkış yolları arayacak-
mışsınız. Ve yine hiç utanmadan 1980‘li yıllardan bu 
yana şiddetle savunduğunuz liberal politikaları, yufka 
yürekli yoksulluk edebiyatına bulandırıp insanlığa çö-
zümmüş gibi duyuracaksınız... 

Siz Sayın  IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn,

Yakın geçmişte krizin faturasının 1.4 trilyon doları 
aştığını açıkladınız. Sıradan bir iktisat öğrencisi bilir 
ki krizi aşmak sonuçta ödemekle mümkün olur.  “Sa-
yın” IMF Başkanı bu krizi kim ödeyecek? Toplantınıza 
çağırdıklarınız ya da onların temsil ettiği uluslararası 
sermaye mi yoksa dünya halkları mı? Yani dünyanın 
her yerinde işsiz kalanlar, yoksullaşan sıradan insanlar 
mı? Hala sıkılmadan dışa açılmanın, esnekleşmenin, 
güçlendirilmiş bir finansal sistemin yaşadığımız krizi 
aşmada birincil öneme sahip olduğunu söylüyorsunuz. 
Tüm dünya ekonomisi 1980‘li yıllardan bu yana bugün 
yeniden formüle ettiğiniz söz konusu politikaları ara-
lıksız uygulamadı mı? ABD‘de batan finans şirketleri 
yeterince esnek değiller miydi? Dünya halkları için 
utanmadan tekrarladığınız “istikrar” çağrısını aynı 
şekilde ABD için tekrarlayabilecek misiniz? Yoksa yıl-
lardır dünyanın tüm coğrafyalarında yaratılan değeri 

DÖRT ÖRGÜTTEN IMF VE DÜNYA BANKASI BAŞKANLARINA MEKTUP: 

“BİZDEN ALDIKLARINIZI GERİ VERİNİZ VE GELDİĞİNİZ YERE GİDİNİZ…”

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB,  IMF ve Dünya Bankası toplantılarına karşı başlattıkları kampanya çerçevesinde 
29 Eylül 2009 tarihinde IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn ve Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick’e birer 
mektup gönderdi. 
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kendi topraklarında tüketime çeviren, devasa açıklar 
veren ABD için ne yapalım “oyunun kuralı bu” demeyi 
mi tercih  edeceksiniz? “Sayın” Strauss-Kahn temsil 
ettiğiniz kuruluşun mevcut krizle doğrudan organik bir 
bağı vardır. Biz, bu toprağın halkları, yarattığınız krizi 
ödemek istemiyoruz, politikalarınızı alın ve geldiğiniz 
yere gidin..!  

Siz Sayın Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick,

Mevcut krizin dünyanın her yerinde milyonlarca in-
sanı işsiz ve yoksul bıraktığını büyük bir fütursuzlukla 
açıklıyorsunuz. Peki ama çeyrek yüzyıldır dünyanın 
her yerinde aralıksız uyguladığınız yapısal uyum po-
litikalarının yaşadığımız küresel krizle hiç bir bağ-
lantısı yok mu? Devletleri küçültmek için amansızca 
desteklediğiniz özelleştirme politikalarının; eğitim ve 
sağlık hizmetlerini piyasalaştırmanın; çalışma yaşamı 
ve onun örgütlü kurumları üzerine sürdürdüğünüz 
amansız saldırıların; tüm dünyada sosyal güvenlik ku-
rumlarını talan eden politikalarınızın, bu süreçte hiç 
mi etkisi yok? Sizin yapısal uyum olarak adlandırdığınız 
şey, bizlerin çok iyi bildiği gibi, genel olarak bir serma-
yeleştirme sürecidir. Küresel sermaye adına konuşan 
siz “Sayın” Dünya Bankası Başkanı Zoellick dünya 
halkları için konuşamazsınız. Yufka yürekli yoksulluk 
politikalarınız olsa olsa trajiktir. Sizin yardımseverliğiniz 
çağımızın “yoksullar yasasıdır”. Utanç vericidir. Biz sizin 
ulufenizi değil, emeğimizin değerini istiyoruz. Yüzyıllar 
süren emek mücadelesinde kazandıklarımızı ve sizin 
bizlerden çeyrek yüzyılda dünyanın her yerinde şiddetle 
kopararak aldıklarınızı geri istiyoruz. Politikalarınızı alın 
ve geldiğiniz yere gidin..! 

Toplumun gerçek sorunlarının sizi ilgilendirmediğini 
biliyoruz. Sizlerin paranın ve kârın güvenliğini sağlamak 
için insanın ve toplumun hayatını dikkate almadığınızın 
farkındayız. Hiç merak etmiyoruz ama Toplantınızda şu 
konulara yer vermeyeceğinizi  de çok iyi biliyoruz.

• Bir an önce yoksul halkların devletlerinin ve emek-
çilerinin borçları silinmeli,

• Özel bankalar ve  mali sermaye kuruluşları  denetim 
altına alınmalı,

• Özelleştirilmelerle ele geçirilen ve talan edilen 

kamusal ve doğal varlıklar yurttaşların mülkiyetine ve 
denetimine iade edilmeli,

• Herkese çalışma ve insanca geçim için ücret hakkı 
tanınmalı

• Eğitim ve sağlık hizmetleri tüm yurttaşlara insanca 
ve eşit erişim hakkı temelinde sağlanmalı,

• Tüm dünyanın doğal varlıklarını ve kültürel mirasını 
koruyacak ve insanların kardeşçe ve birlikte yaşayabil-
melerini sağlayacak bir uluslararası ilişkiler sisteminin 
inşası için politikalar geliştirilmeli, koşulsuzca destek-
lenmeli.

Sayın  IMF başkanı Dominique Strauss-Kahn ve Sayın 
Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick,

Yukarıdaki temel talepler sizce mümkün görünmüyorsa, 
bu durumda halklar ve insanlık adına konuştuğunuzu 
iddia etmeyiniz. Sermaye ve onun küresel çıkarları 
adına konuşabilirsiniz. Yalnız unutmayınız ki bugün 
sermaye adına konuşmak ve bunu insanlığın genel çı-
karınaymış gibi savunmak sadece yaşadığımız mevcut 
krizin derinleşmesiyle sonuçlanacaktır. Bugün yaşanan 
bunalım basit bir iktisadi kriz değildir. Bu artık tarihsel 
misyonunu tamamlamış bir üretim ve toplumsal siste-
min yani kapitalizmin bütüncül bir krizidir ve yakın bir 
gelecekte derinleşmiş toplumsal krizlerle daha büyük 
yıkım ve acılara yol açması muhtemeldir. Bu nedenle 
sürdürmekte ısrar ettiğiniz sermaye yanlısı politikalar 
bugün olduğu kadar gelecekte de birer uygarlık suçu 
oluşturacaklardır.

Biz, bu ülke halkı, dünya halklarının kardeşliği teme-
linde size şunu söylüyoruz: Dün olduğu gibi küresel 
ekonomiyi temsil edip yöneteceğinizi düşünüyorsanız, 
yanılıyorsunuz. Aldığınız her kararın küresel düzeyde 
sonucu iktisadi, siyasi, toplumsal, kültürel ve ekolojik 
krizin derinleşmesi olacaktır. Bu bilinçle size tekrar 
“Bizden aldıklarınızı geri verin ve geldiğiniz yere geri 
gidin” diyoruz... 

Süleyman Çelebi       DİSK Genel Başkanı        
Sami Evren                KESK Genel Başkanı                     
Mehmet Soğancı       TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Gençay Gürsoy         TTB Merkez Konseyi  Başkanı 
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ANKARA:

12:15  Numune Hastanesi önünde buluşularak Sağlık Ba-
kanlığı‘na yüründü

İSTANBUL:

12.00‘de Tünel‘de toplanılarak  Tünel -Taksim arasında 
yüründü

ORTAK AÇIKLAMA METNİ:

Genel $ağlık(sızlık) $igortası‘nın Birinci Yılı

Genel Sağlık Sigortası (G$$) bundan bir yıl önce, 1 Ekim 2008‘de 
yürürlüğe girmişti. Sendikalar ve meslek örgütleri olarak G$$‘nin 
yol açacağı sakıncalara dikkat çekmiş ve şiddetle karşı çıkmıştık. 
Peki aradan geçen bir yıl içinde neler oldu?

•· Muayene ücretleri devlet hastanelerinde 8, özel hastanelerde 
15 TL‘ye çıkarıldı. Daha önce parasız olan sağlık ocakları da paralı 
hale getirildi. 

•· İlaca ulaşmak zorlaştırıldı; ilaçta vatandaşın ödediği pay arttırıl-
dı. Düşük ücretli emeklilerin ve sürekli ilaç kullanan sigortalıların 
katkı payları, ücret ve maaşların satın alma gücünü önemli ölçüde 
geriletti.

•·Milyonlarca vatandaş hâlâ sağlık güvencesinden mahrum. Da-
hası, kriz gerekçesiyle işinden atılan yüz binlerce emekçi ve aileleri 
de sağlık güvencelerini yitirdiler. 72 milyonluk Türkiye‘de sosyal 

güvenceden kesin olarak mahrum  14 milyon insan bulunuyor. 

•· Özel hastanelere giden hastalar “ilave ücret” adı altında para-
lar ödemeye zorlandı. Üstelik şimdilik güya % 30 olan bu “bıçak 
parası” yakında % 70‘e çıkarılacak. Hükümet ve Özel hastane 
patronları ise hastalara ilave maliyet çıkarmak için büyük çaba 
harcıyorlar.

•·Muayene olurken, ilaç alırken ödediğimiz yetmedi; bundan 
sonra hastaneye yattığımızda, ameliyat olduğumuzda da katılım 
payı ödeyeceğiz. 

•· En çok propagandası yapılan “bütün çocuklar koşulsuz olarak 
GSS‘li olacak” vaadi daha şimdiden boş çıktı.

•·Seçim döneminde sağlıktaki “başarıları” ile övünüp oy avcılığı 
yapanlar şimdi ağız değiştirdiler. Sağlık harcamalarının artmasını 
gerekçe gösterip 3 milyar TL kısıntıya gidiyorlar. Yani daha az 
sağlık hizmeti alacak ve daha çok katılım payı ödeyeceğiz. Ama 
özel hastanelere aktarılan kaynaklarda bir azalma olmayacak.

•· Emekli olabilmek bir ayrıcalık haline geldi ve emekli maaşları 
geriledi. Son bir yılda  yaklaşık 250 bin kişi sigorta primi  ödene-
mediği için sistemden çıkmak zorunda kaldı.  

Kısacası; GSS‘nin sağlıkta yaşanan sorunları çözemeyeceği, tam 
tersine sağlığı her geçen gün daha fazla paralı hale getireceği ve 
sağlığa ulaşmayı daha da zorlaştıracağı daha ilk yıldan belli oldu.

Peki AKP Hükümeti GSS‘yi çıkarmak için neden bu kadar çok 
ısrar etmişti? Çünkü uluslararası sermayenin soygun örgütleri, 
IMF ve Dünya Bankası böyle istemişti. Sermaye bütçeden sosyal 
harcamalara kaynak aktarılmasını istemiyordu. Amaçları sağlığı 
piyasalaştırmak, özelleştirmek ve kendileri için bir kâr alanına 
dönüştürmekti.

Onlar emretmişti; bütün siyasi geleceğini küresel kapitalist 
merkezle olan ilişkilerine bağlayan AKP de Millet Meclisi‘nden 
geçirmişti G$$‘yi.

G$$‘nin birinci yılını doldurduğumuz bugünlerde sağlığımızı, 
sosyal güvenliğimizi, geleceğimizi çalan kapitalist efendiler ül-
kemize geliyorlar. Bu ülkenin halkına karşı polis barikatlarıyla 
korundukları vadide bizleri daha da yoksul, daha da sağlıksız, 
daha da güvencesiz, daha da çaresiz bırakmak için yeni planlar, 
programlar yapacaklar. 

Bizler; bu ülkenin hekimleri, mimarları mühendisleri, işçileri, kamu 
emekçileri, yoksulları; neo-liberal soygun politikalarının tekmil 
mağdurları ve mazlumları; IMF ve Dünya Bankası‘nı da, temsil 
ettikleri uluslararası sömürü-soygun düzenini de, onun emrindeki 
siyasetçileri de istemediğimizi yıllardır söyledik, söylüyoruz. 

Bugün de yüzlerine karşı hep birlikte bir kez daha haykırıyoruz:

AKP, IMF, DÜNYA BANKASI SAĞLIĞA ZARARLIDIR! 

BAŞKA BİR SAĞLIK SİSTEMİ, BAŞKA BİR DÜNYA 
MÜMKÜNDÜR!

DİSK- KESK-TMMOB-TTB

AKP, IMF, DÜNYA BANKASI SAĞLIĞA ZARARLIDIR!
Uluslararası sermayenin ekonomik örgütü IMF’nin buyruklarıyla ve AKP iktidarı eliyle “1. yılında sosyal güvenlik üzerinde oynanan 
oyunlar” protesto etkinlikleri kapsamında DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 1 Ekim 2009 tarihinde merkezi İstanbul’da 
olmak üzere çeşitli illerde kitlesel basın açıklamaları ve yürüyüşler gerçekleştirildi.
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İstanbul’da 6 Ekim Salı günü IMF-Dünya Bankası guvernör-
ler toplantıları devam ederken, DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB tarafından Taksim’de düzenlenen ve binlerce kişinin 
katıldığı protesto eylemine güvenlik güçleri sert müdaha-
lede bulundu. Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı eylemde, 
4 örgütün ortak açıklaması okunurken emniyet güçleri 
tarafından biber gazı ve tazyikli su ile müdahale edildi.

Emniyet güçlerinin sert müdahalesi sonrası açıklama yapan 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticileri saldırıyı kına-
yarak, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını, İçişleri 
Bakanı, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürünün 4 örgütten 
özür dilemesini istedi.

IMF ve Dünya Bankası Guvernörler Toplantısını protesto 
etmek için bugün sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi 
Taksim Meydanı‘nda toplanmaya başladı. DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB‘nin öncülük ettiği protesto eylemine 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri, TMMOB İstanbul İKK 
Sekreteri Tores Dinçöz, TMMOB‘nin İstanbul birimlerinin 
yöneticileri ve çok sayıda TMMOB üyesi de katıldı. 

Örgütleri temsilen DİSK Genel Başkan Yardımcısı Ali 
Camcı, KESK Genel Başkanı Sami Evren, TMMOB Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez 
Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy tarafından basın açıkla-
ması yapıldı. Açıklama KESK Genel Başkanı Sami Evren 
tarafından okundu.

Ortak açıklama şöyle:

IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantı yapmak için ülke-
mizdeler. Küresel sermayenin krizi nasıl en ucuz yoldan 
atlatacağını tartışmak, yeni taktikler, stratejiler oluşturmak 
için İstanbul‘da buluştular. 

İstanbul Valiliği ve Belediyesi aylardır bu toplantı için 
hummalı bir faaliyet içinde; toplantının yapılacağı bölge-
ler asfaltlandı, temizlendi, yeniden donatıldı. Amaç daha 
3 hafta önce yurttaşlarını sele teslim eden, varoşlarında 
milyonlarca yoksul emekçinin sefalete mahkûm edildiği 
İstanbul‘u küresel bir kent olarak pazarlamak; IMF‘ye 
şirin görünmek. 

Ama onların şirin görünmek istediği küresel sermaye ku-
rumlarının kim olduklarını biz emekçiler çok iyi biliyoruz. 
IMF‘yi de Dünya Bankası‘nı da Türkiye‘nin emeğinin hak-
kıyla geçinme mücadelesi veren, bu ülkenin değerlerini 
yaratan, hayatı her gün yeniden kuran, okutan, yazdıran, 
sağaltan, inşa eden, üreten emekçileri çok iyi biliyoruz. 

Stand by‘larını, kemer sıkma programlarını, faiz dışı fazla 
hedeflerini, harcama disiplini programlarını çok iyi biliyo-
ruz. Çünkü yıllardır bu kurumların oluşturduğu programları 
harfiyen uygulayan hükümetler tarafından yönetiliyoruz. 
Her politikaları aleyhimizedir, yaptıkları her şey, attıkları 
her adım emekçilere, yoksullara, halklara karşıdır. 

Bugün onların bu toplantılarda aradıkları, artık her tarafın-
dan dökülen ve insanlığa savaş, gözyaşı ve sefaletten başka 
bir şey getirmeyen bu küresel sömürü düzenini kapitalist/
emperyalist sistemi sürdürmeye yönelik bir çözümdür.

Bizler ne onların kurumlarını ne de onların çözümlerini 
değil tartışmak, varlıklarını bile kabul etmiyoruz.

Buradan sizlerle önemli bir çağrıyı paylaşmak istiyorum.

Bütün “güney ülkeleri” adına, yani ezilen, geri bıraktırı-
lan, geri kalmış, gelişmekte olan adına ne derseniz deyin, 
bugüne kadar emperyalist ülkeler ve onların sistemlerinin 
korunup, işlemesini sağlayan IMF, Dünya bankası gibi 
kuruluşları tarafından sömürülen ülkeler adına bir çağrı 
yapıyorum.

Bu çağrıyı ülkemizde milyonlarca işçi ve emekçiyi bağrında 
bulunduran emek ve meslek örgütleri adına; emekten ve 
ülkesinin geleceğinden, bağımsızlıktan, sosyal   adaletten,   
özgürlüklerden   yana    ilerici, devrimci, demokrat, sosyalist 
milyonlar adına yapıyorum.

Buna hakkımız olduğuna inanıyor, milyarlarca dünya va-
tandaşının bu çağrıya katılacağına güveniyorum.

Arkadaşlar

IMF ve Dünya bankası emperyalist zengin ülkelerin azge-
lişmiş, gelişmekte olan ülkeleri bir sömürü aracıdır.

Bu nedenle IMF ve Dünya bankası lağvedilmen, bugüne 
kadar ülkeleri sömürerek elde edilen kazançları halklara 
geri ödenmelidir.

Bizden aldıklarını geri istiyoruz.

Bu kurumların yerine gelişmekte olan, azgelişmiş ve des-
teğe muhtaç ülkelere ;

-yeni istihdam kaynakları, 

-yoksullulara sosyal yardım, 

-çevrenin korunması,

-eğitim, sağlık, sosyal güvenlik konusunda uluslararası 
koruyucu yasalar ve destek örgütleyecek,

İSTANBUL’DA IMF-DB PROTESTOSUNA 

SERT MÜDAHALE



14 birlik haberleri
Eylül-Ekim 2009/Sayı 128 15 

Eylül-Ekim 2009/Sayı 128
birlik haberleri

ULUSLARARASI EMEK FONU ve DÜNYA EMEK VE 
ÇEVRE BANKASI oluşturulmalıdır.

IMF ve Dünya Bankasının bugüne kadar haksız gelirleri 
kayıtsız şartsız bu yeni oluşturulan kurumlara devredil-
melidir.

Bu kurumlara bugüne kadar ülkeleri sömüren “zengin ül-
keler”, “kuzey ülkeleri” belli oranlar üzerinde katkı sunmak 
zorunda bırakılmalıdır.

Bu kurumların yönetimi “güney ülkeleri”, diye adlandırılan, 
geri bıraktırılmış, geri kalmış, gelişmemiş, gelişmekte olan 
diye adlandırılan ülkelere, ancak sadece yukarda belirtilen 
harcamaları planlamak üzere bırakılmalıdır.

Evet, yeni bir çağrı yapıyoruz.

Biliyoruz ki, IMF ve DB varoldukça, zengin ülkeler daha 

zengin, kapitalizm yeni / yeniden kendi krizlerini yaratacak 
ve de milyonlarca işçi ve emekçi, için açlık - işsizlik - yok-
sulluk kaçınılmaz bir kader olarak geri dönecektir.

İşçi ve emekçilerin asıl kurtuluşunun kapitalizmin ortadan 
kaldırılmasıyla oluşacağı inancıyla bir kez daha haykırı-
yoruz;

IMF ve Dünya Bankası lağvedilmelidir.

Biz işçiler, emekçiler, ezilen, sömürülen dünya halkları yeni 
bir dünya istiyoruz.

Eşit, özgür, emeğin, çevrenin, insanlık değerlerinin koru-
nup desteklendiği, savaşların olmadığı, halkların kaderle-
rini tayin ettiği, bir gelecek için haykınyoruz ki

BÖYLE BİR DÜNYA MÜMKÜN.  

IMF- DÜNYA BANKASI LAĞVEDİLSİN.

IMF VE DÜNYA BANKASI 

İLLERDE DE PROTESTO EDİLDİ

İstanbul’daki IMF-Dünya Bankası toplan-
tıları çeşitli kentlerde de protesto edildi. 
TMMOB İl Koordinasyon Kurullarının da 
düzenleyicileri arasında olduğu eylemlere 
çok sayıda TMMOB üyesi katıldı.

Ankara‘da Sakarya Caddesi‘nde toplanan 
yaklaşık 2 bin kişilik grup, IMF ve hükümet 
aleyhinde sloganlar atarak Kocatepe‘deki 
AKP Ankara İl Başkanlığı binasına yürüdü. 
Emniyet güçleri grubun İl Başkanlığı Binası 
önüne gitmesine izin vermeyince basın 
açıklaması sokağın girişinde yapıldı. Ortak 
basın açıklamasını okuyan TMMOB Ankara 
İI Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ramazan 
Pektaş, uluslararası sermayenin İstanbul 
buluşmasının emperyalist tekelleri korumak 
amacıyla yapıldığına dikkat çekti. 

IMF-Dünya Bankası toplantıları Adana, 
Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Sam-
sun, Zonguldak‘ta da düzenlenen gösterilerle 
protesto edildi.
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Dün İstanbul‘da, IMF ve Dünya Bankası‘nın İstanbul Kong-
re Merkezi‘nde düzenlediği toplantıya karşı DİSK, KESK, 
TMMOB, TTB öncülüğünde yaptığımız ve çok sayıda emek ve 
meslek örgütünün, derneklerin, demokratik kitle örgütlerinin, 
siyasi parti ve çevrelerin de katıldığı protesto gösterimiz AKP‘nin 
iki yüzünü de bütün çıplaklığıyla gösterirken, İstanbul polisinin 
de acımasız saldırısına sahne olmuştur. Polisin saldırısı sonucu 
İshak Kavlo adlı bir yurttaşımız maruz kaldığı yoğun gazın etki-
siyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir. 
Hemen belirtelim ki, İstanbul Valisi‘nin dün yaptığı açıklamalar 
gerçeği hiçbir biçimiyle yansıtmamaktadır. Kamera kayıtlarından 
da anlaşılacağı gibi, basın açıklaması yapılırken gazlı, panzeri, 
coplu saldırı başlatılmıştır.  
Bizler bu gösteriyi haftalar öncesinden kamuoyuna ilan ettik. 
Ve 1 Ekim‘den bu yana yapılmakta olan IMF-Dünya Bankası 
zirvesine ilişkin onlarca etkinlik ve eylem gerçekleştirdik. 
Bunların hepsi de, sizler de çok iyi biliyorsunuz ki demokratik 
tepkilerimizden ibaretti. Emek ve meslek örgütleri doğal yapıları 
gereği şiddete karşıdırlar ve tepkilerini demokratik bir üslupla 
dile getirirler. 
Dün gerçekleştirdiğimiz protesto eyleminin çerçevesi de bundan 
ibarettir. Fakat, AKP Hükümetinin içerde başka, dışarıda başka 
olan yüzü, demokratik muhalefet hareketlerine karşı tahammül-
süzlüğü dün bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
Bu saldırının siyasi sorumlusu, dün toplanan zirvede yaptığı 
konuşmasında “Dışarıda bu toplantıyı protesto edenlere kulak 
vermeliyiz” diyen Başbakan‘ın bizzat kendisidir. Başbakan eğer 
toplantıda dile getirdiği “küresel adalet” talebinde ısrarlıysa, 
Sayın Babacan‘ın ilan ettiği kemer sıkma politikasından hükü-
metinin vazgeçmesi gerekir.
Çünkü, bizzat o toplantılarda, IMF 90 milyon insanın yoğun 
yoksullukla karşılaşacağını, Dünya Bankası ise 59 milyondan 
fazla insanın işsiz kalacağını ve 50 bin bebeğin öleceğini söylüyor. 
Yani kendi politikalarının insanlığa nasıl bir dünya öngördüğü-
nün itirafını yapıyorlar. 
Ezilenlerin, emekçilerin, halkların kuyusunu kazmak için yapılan 
bu toplantıya tepki göstermememiz, karşı çıkmamamız mümkün 
değildir. Vicdan sahibi herkes, karşısında cop, gaz bombası bulsa 
da sonuna kadar bu insafsızlığa karşı çıkacaktır.

IMF ve Dünya Bankası, dünyada gittikleri her yerde, toplan-
dıkları her kentte emekçilerin tepkileri, protestolarıyla karşı-
lanmaktadır. 
Onlar dünya emekçilerinin kuyusunu kazacak, dünya halklarının 
dörtte üçünü sefalete mahkum edecek, gezegeni ekolojik bir 
felaketin eşiğine getiren küresel sömürü düzenini tahkim etmek 
için toplanacak ve biz sessiz kalacağız. Bu mümkün değildir.
Dün gerçekleştirdiğimiz protesto eylemiyle sadece Türkiye‘nin 
değil tüm dünya halklarının, tüm dünya emekçilerinin sesi ve 
vicdanı olduk. Küresel kapitalizme karşı insanlığın küresel ada-
let özlemini dile getirdik. Dünyayı yaşanmaz hale getiren IMF 
ve Dünya Bankası lağvedilsin diye haykırdık. Başka bir dünya 
mümkündür dememiz bundardır.
Bugüne kadar emperyalist ülkeler ve onların sistemlerinin koru-
nup, işlemesini sağlayan IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar 
tarafından sömürülen, ezilen, geri bıraktırılan, bütün ülkelerin 
yoksulları ve emekçileri adına dün Taksim Meydanı‘nda yaptı-
ğımız çağrıyı yineliyorum.
IMF ve Dünya Bankası lağvedilmeli, bugüne kadar ülkeleri 
sömürerek elde edilen kazançları halklara geri ödenmelidir.
Halka karşı, emekçilere, yoksullara, emeklilere, köylülere, genç-
lere, kadınlara karşı yürüttüğünüz neo-liberal savaşı bırakma-
lısınız. Çünkü inandığınız küresel sömürü düzeninin insanlığa 
vereceği kan ve gözyaşından başka bir şey yoktur.
İnsanın insanı sömürmediği, sokaklarında özgürlük türküleri 
söylenen, hep birlikte üretip hep birlikte tüketilen, halkların 
kardeşçe barış içinde yaşadığı bir dünya mümkündür.
Bizler böyle bir dünya için küresel kapitalizme bütün gücümüzle 
direneceğiz. Eylem ve etkinliklerimizle, mitinglerimizle bu sö-
mürü düzenine karşı sesimizi yükselteceğiz.
Ve dün yaşanan olayların sorumlularıyla ilgi suç duyurusunda 
bulunacağız.
Buradan tüm dünya emekçilerine, tüm dünya halklarına sesle-
niyoruz. IMF ve Dünya Bankası İstanbul toplantısı dikensiz gül 
bahçesi gibi geçmemiştir. Geçtiğimiz yıllarda dünyanın başka 
kentlerinde toplanan emperyalist örgütlere karşı sesini yük-
selten emekçiler gibi Türkiye emekçileri de dünyanın finansal 
patronluğunu yapan bu kurumlara karşı seslerini yükseltmiştir. 
Her koşulda da yükseltmeye devam edecektir. 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, IMF-Dünya Bankası toplantıla-
rını protesto sırasında emniyet güçlerince yapılan müdahale üzerine 
7 Ekim 2009 tarihinde DİSK Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı 
düzenlediler. DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, KESK Genel 
Başkanı Sami Evren, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ve TTB Merkez Konsey Başkanı Gençay Gürsoy’un katıldığı 
basın toplantısında adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin baskılarla 
engellenemeyeceği vurgulandı.

ADALET, EŞİTLİK 
VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZ 
BASKILARLA ENGELLENEMEZ!
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Ülkemizde kayıt dışı işyerleri hariç her gün ortalama iki yüz 
ellinin üzerinde iş kazası yaşandığı ve bu kazalardan dördünün 
ölümlü olduğu bilinmektedir. İki dakikada bir iş kazası yaşanan 
ülkemizde, “işçi sağlığı ve iş güvenliği” tedbirlerinin alınması 
Devlet yönünden acil bir görevdir. 

22.05.2003 tarihinde kabul edilen 4857 sayılı İş Yasası ile 
50‘den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde, iş güvenliğiyle görevli 
mühendis, işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilmişti. Bu 
zorunluluğun yerine getirilmesine ilişkin çıkarılması gereken 
tüzük ve yönetmelikler, bugüne kadar siyasal iktidarca bir türlü 
yasanın amacına uygun bir şekilde düzenlenmemiş, aksine ya-
sanın uygulanmasını zorlaştıran, işlevsizleştiren yönetmelikler 
ve tüzük taslakları hazırlanmıştır. 

Bu düzenlemeler de doğal olarak Birliğimizce dava konusu 
edilmiştir. Yargı, amaca hizmet etmeyen, soyut ve uygulama 
gücü bulunmayan tüzüğü iade etmiştir. Birliğimizin başvurusu 
ile iş güvenliği mühendisleri ile teknik elemanları, “iş güvenliği 
uzmanı” adı altında eşitleyen, mesleki bağımsızlığı reddeden, 
eğitimi ticarileştiren, iş güvenliği hizmetini danışmanlık hiz-
metine indirgeyen bakanlık yönetmeliği de yargı tarafından 
iptal edilmiştir. 

Siyasal iktidar şimdi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
eliyle yargı kararları ve toplum beklentilerini yok sayan bir 
anlayışla “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak 
Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik” adı 
altında düzenleme yapmış ve 15 Ağustos 2009 tarihinde 
yayımlamıştır.  

Yönetmeliğe bakıldığında görülmektedir ki: 23 Haziran 2006 
tarihinde Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi‘nin kararı ile 
Bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyonda yer alan on iki 
kuruluşun işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki çalışmaları 
ve önerileri değerlendirmeye alınmamıştır. Birlikte iş yapma 
ve demokrasi kültürüne sahip olmayanlardan daha fazlası 
zaten beklenemezdi.  

Siyasal İktidar, bu yönetmelikle 4857 sayılı Yasa‘nın 
gerekçelerine uygun düzenlemeler yapmak yerine Yasa‘nın 
tüzük çıkarma zorunluluğu ortadan kaldırmış, iş güvenliğiyle 
görevli mühendis ve işyeri hekimleri ile ilgili düzenlemeleri 
değiştirme yoluna gitmiştir. 

Bununla da kalmamış, Bakanlık Genel Müdürlüğü olan 
ÇASGEM‘in, Teşkilat Yasası‘nda değişiklik yaparak 
müdürlüğün “mühendis, mimar ve hekimleri eğitme hakkı”nı 
elde etmesini sağlamıştır. Bilimi, tekniği ve aklı reddedenler, 
yasa değişikliği ile “hak” elde etmekte ve bunu da toplumsal 

bir ihtiyaca yanıt verme gerekçesi olarak sunmaktadırlar. Tüm 
bu değişiklikler, İş Yasası‘nın mutabakatla kabul görmüş mad-
delerinin amacını sakatlamış, aynı zamanda hukuka karşı hile 
yöntemiyle yargı kararları işlevsiz hale getirmiştir.

Mühendisler ve mimarlar yetkilendirildikleri alanlarda; yapı, 
maden, kimya, tekstil, sanayi vb. sektörlerde hizmet vermekten 
ve yaptıkları işlerden sorumlu kişilerdir. İş güvenliği konusunda 
bir yeterlilik tanımlaması yapılacaksa “iş güvenliği mühendisi” 
kavramı dışında bir kavram yaratmaya gerek yoktur. Mühen-
disler yaptıkları işin bilime, teknolojiye ve hukuka uygunluğu 
konusunda meslek odaları vasıtası ile ve yargı yolu ile denet-
lenirler. Aldıkları akademik eğitimin kazandırdığı bilginin ve 
değerlerin korunması da odaları aracılığı ile yaşam boyu meslek 
içi eğitim ve meslekte gelişim çalışmaları ile sağlanmaktadır. 
Dolayısıyla, meslek odaları bu yapının vazgeçilmez örgütlü 
yapılarıdır. Siyasal iktidar bunu algılamak zorundadır.

Adı geçen düzenleme, yine çalışanın canını, sağlığını ve gü-
venliğini yok saymıştır. Kazaya uğrayan kişinin, ailesinin ve 
toplumun kaybı yine öncelikler arasında yer almamıştır.   

Bu Yönetmelik ile öncelikle iş kazalarının sık yaşandığı işyerleri 
kapsam dışı bırakılmış, mühendislerin almış olduğu akademik 
mühendislik eğitimi yok sayılarak unvan bakımından meslek 
lisesi düzeyine indirilmiş, mühendislerin eğitimi ve sunacakları 
hizmet ve iş akitleri piyasa koşullarına teslim edilmiştir. Yani 
işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı tam bir pazar, aktörler de tacir 
konumuna getirilmiştir. Her şeyden önce bireye, ailesine, 
toplumsal işgücü kaybına, işletmeye ve ülke ekonomisine 
ağır fatura çıkaran bir konu piyasalaştırılamaz. Siyasal İktidar 
bunu da algılamak zorundadır.

Ülkemizin en ciddi sorunlarından biri olan işçi sağlığı ve iş 
güvenliği olgusu, iktidarın ele aldığı yol ve yöntemle çözüme 
kavuşturulacak bir sorun değildir. Kamu düzeni, güvenliği ve 
sağlığını ilgilendiren bu konunun kamusal hizmet anlayışı ile 
ele alınmadığı müddetçe çözümü olanaklı değildir. İşçi sağlığı 
ve iş güvenliği konusunda “Önce insan” anlayışının dışındaki 
her türlü düzenleme yanlıştır.

Siyasal iktidardan, her şeyin ticarileştirilemeyeceğini, kamu 
yararı diye bir kavramının, sosyal hukuk devletinin olmazsa 
olmazı olduğunu algılamasını beklerdik. Ama yine olmadı. 

Herkes bilsin: TMMOB, bu Yönetmeliğe karşı da yargıya 
başvuracaktır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SİYASAL İKTİDAR İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA 
İNSANIMIZDAN YANA ADIM ATMAMAYA KARARLI

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 15 Ağustos 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik” üzerine 2 Eylül 2009 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı.
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 15 Ağustos 2009 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri 
Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik 
Birimleri Hakkında Yönetmelik” üzerine 8 Eylül 2009 ta-
rihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir 
basın açıklaması yaptı. Dört örgüt yönetici ve üyelerinin ka-
tıldığı basın açıklamasında ortak metin TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından okundu.

15 Ağustos 2009 tarihinde Resmi Gazete‘de bir düzenleme 
yayınlandı: “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak 
Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik.”

Siyasal iktidar uzun bir süredir niyetli olduğu bu değişik-
lik için uygun bir zaman kolluyordu, buldu. Yaz tatilinde 
ağustos ayının ortasında işçilerin anasını ağlatacak bir 
yönetmelikle “işyerlerinde ölümlere devam” dedi.  

Türkiye‘nin işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında herkesin 
bildiği taşeron çalışma cenneti Tuzla‘sı vardı. Türkiye‘nin 
50‘nin altında işçinin çalıştığı yerlerde yapılan kot taşlama 
işçilerinin hastalığı olan silikozisi vardı. Kısacası olumsuz 
deneyimleri çoktu, sonuçları ölümdü ve en önemlisi ge-
rekçeleri biliniyordu. 

Aslında, ne yapılması gerektiği de çok açıktı: 

Her alanda ve anlamda taşeronlaşmayı sonlandırmak, 
bütün işyerlerini kapsayacak şekilde işçi sağlığı ve iş gü-
venliği düzenlemelerini yaygınlaştırmak, bu işi yapacak 
ekibin üyelerinin (mühendis, hekim, hemşire vd) mesleki 

bağımsızlığını meslek örgütleri şemsiyesinde güvence 
altına alarak niteliklerini yükselten eğitim vb. süreçleri 
tanımlamak. 

Aslında yapılması gerekenler çok açıktır:

İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini; işyeri mekanı, 
teknoloji, üretimde kullanılan hammadde, üretilen ürün, 
ergonomi v.b. konuları daha proje aşamasında planlan-
mak. Üretim sürecinde kullanılan ekipmanların ve kişisel 
koruyucuların işçi sağlığı ve iş güvenliği standart ve mev-
zuatına uygun üretilmelerini sağlamak. Bu konuda zorunlu 
standartları oluşturmak, üretim, satış ve kullanım sırasında 
standartlara göre denetim yapmak.    

Ancak AKP, yapılması gerekenin tam tersini yaptı.

Türkiye‘de işyerleri arasında 50 veya daha fazla işçi ça-
lıştıran işyeri sayısı 21.127, 50‘nin altında işçi çalıştıran 
işyeri sayısı 1.095.421‘dir. 2007 yılında bildirilen/kayıtlara 
giren 80.602 iş kazasından 49.549‘u 50‘nin altında işçi 
çalıştıran işyerlerinde meydana gelmiştir. Ne var ki Yö-
netmelik 50‘nin altında işçi çalıştıran işyerlerini kapsa-
mamaktadır. 50‘nin altında işçi çalıştıran işyerlerinin iş 
güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliği hizmetlerinden 
yararlanamaması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının en-
gellenmemesi ve işçilerin hayatlarını kaybetmeye devam 
etmesi anlamına gelmektedir. Bu işyerlerinin büyük kısmı 
kayıt dışındadır, sigortasız işçi çalıştırırlar. Bu düzenleme 
ile “işçi sağlığı ve iş güvenliği” olmadan işçi çalıştırılması 
güvenceye alınmıştır.

AKP’NİN SÖYLEDİĞİNE DEĞİL, YAPTIĞINA BAK! İŞÇİ SAĞLIĞI 
VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA FERMAN: ÖLÜMLERE DEVAM!
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AKP işyerlerindeki sağlıkta da çok başarılıdır(!): AKP bir 
işçiye yılda 3 dakika yeter demektedir.

Yönetmeliğe göre 999 işçiye kadar işçi çalıştıran işyerleri 
ortak sağlık birimlerinden hizmet alabilmektedir. Yö-
netmeliğin izin verdiği zamanlamalar ışığında bir işyeri 
hekimi 8 saatlik iş gününde 11 adet 999 çalışanı olan 
işyerine bakabilmekte, böylece ortak sağlık ve güvenlik 
biriminde görevli bir işyeri hekimi 11.000 işçiden sorumlu 
olabilmektedir. Çünkü AKP‘nin vicdanı işçi başına yılda 
3 dakikayı yeterli görmüştür. Yönetmelikte 10 işçiye 30 
dakika diye yazılıdır.

İşyeri sağlık birimlerinde “sağlık gözetimi” için ayrılan 
sürenin yıllar içerisinde düşüşü gerçekten dikkat çekici 
olup, 1980 sonrası gelen bütün hükümetler arasında en 
piyasacı, yani her şeyin fiyatını bilip; insanın, özellikle 
de işçinin değerini bilmeyen hükümetin AKP olduğunu 
göstermektedir.

300 işçili ağır ve tehlikeli iş kolundaki bir fabrikada “sağlık 
gözetimi”nin çıkarılan her yeni yönetmeliğe göre gerilediği 
açıktır.

1980 yönetmeliğine göre; ayda işçi başına 15 dakika hesabı 
ile ayda 75 saat; 2003 yönetmeliğine göre; ayda 5 gün+ 
yılda işçi başına 30 dakika periyodik muayene zamanı ile 
ayda 52,5 saat, 15 Ağustos 2009 yönetmeliğine göre; ayda 
en az 36 saat+ yılda 10 işçi başına 90 dakika periyodik 
muayene zamanı ile ayda 39,75 saat olarak düzenleme 
yapılmıştır.

Bir başka ifadeyle 1980‘den bu yana sağlık gözetimi için 
işçilere ayrılan süre AKP sayesinde yarı yarıya azaltılmış-
tır. Üstelik çalışma saatleri sürekli artmakta, işçiler aşırı 
derecede sömürülmekte ve yıpranmaktadır. Oysa işyeri 
hekimliği için imkânların çok daha kapsayıcı ve geniş 
olması gerekir.

Yargı önceki yönetmeliğin iptalinde, iş güvenliği uzmanı 
kavramının uygunsuzluğuna karar vermiştir. İş güvenliği 
mühendisleri ve teknik elamanlarının iş güvenliği uzmanı 
adı altında yeni bir statüde birleştirilmesi hukuka uygun bu-
lunmamışken bu yönetmelikle aynı düzenleme getirilmiş, 
aynı kavram yer almıştır. Bu Yönetmelik ile mühendislerin 
almış olduğu akademik mühendislik eğitimi yok sayıla-
rak unvan bakımından meslek lisesi düzeyine indirilmiş, 
mühendislerin eğitimi ve sunacakları hizmet ve iş akitleri 
piyasa koşullarına teslim edilmiştir. Yani işçi sağlığı ve iş 
güvenliği alanı tam bir pazar, aktörler de tacir konumuna 

getirilmiştir.

Yönetmelikte işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin sana-
yiden sayılan işyerlerinde kurulması öngörülmüştür. Otel, 
hastane, katı atık toplama, havaalanı yer hizmetleri gibi 
yerlerde işyeri sağlık ve güvenlik birimi bulunması zorunlu 
kılınmamıştır. Bilinen kayıtlar üzerinden bakıldığında bile 
iki dakikada bir iş kazası yaşanan, günde ortalama iki yüz el-
linin üzerindeki iş kazasından dördünün ölümlü olduğu bir 
ülkede bu düzenlemeleri yapmak, hem de demokratikleşme 
yönünde toplumsal beklentilerin yükseldiği bir zamanda 
demokratik bir çalışma yaşamını kökten dinamitleyen bu 
adımı atmak ancak AKP vicdanı ile açıklanabilir. Anlaşılan 
o ki; AKP bu topraklarda çalışan Türk-Kürt bütün işçilerin 
anasını iş kazaları/cinayetleri ile ağlatmaya kararlıdır.

Elbette bu yönetmelik birden bire ortaya çıkmamıştır. 
AKP‘nin daha önce yaptığı olumsuz düzenlemelere karşı 
meslek örgütleri/sendikalar girişimlerde bulunmuştur. 
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi‘nde bu basın açık-
lamasını yapan kuruluşlar başta olmak üzere “önce insan” 
yaklaşımıyla yapıcı önerilerde bulunmuşlardır. Ancak 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nca hiçbiri dikkate 
alınmamıştır. 

Bu düzenleme ile, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanının vaz-
geçilmez yapıları olan meslek örgütlerinin rolü dışlanma-
ya, sıradanlaştırılmaya çalışılmaktadır. Eğitim dâhil olmak 
üzere işçi sağlığı ve güvenliği bir pazar haline getirilmiş, 
açıkçası can pazarına dönüştürülmüştür. 

Söylemek gerekiyor: Dün olduğundan çok daha fazla oran-
da, bütün uyarılara rağmen bilinçlice yapıldığı, bilinçlice 
tercih edildiği için ölen her işçinin kanında bu düzenlemeyi 
yapanların eli vardır. AKP‘nin sorumluluğu vardır. Bu ül-
kede sağlıktan sorumlu bir bakanlık, bir yetkili varsa bu 
düzenlemeye karşı çıkmalı, açıklamalı ve durdurmak için 
gereğini yapmalıdır.

Herkes bilsin: Biz dün olduğu gibi bugün de, yarın da işçi 
sağlığı ve güvenliği alanının ticarileştirilmesi, piyasalaş-
tırılması, taşeronlaştırılması, niteliksizleştirilmesi, hizmet 
verecek hekim, mühendis, hemşire vd.nin dışlanması, mes-
leki bağımsızlığın yok edilmesine karşı her türlü girişimi 
yapacağız. Çünkü biz “önce insan” diyoruz ve samimiyetle 
“iş kazalarında ölenlerin, sakatlananların, hastalananların 
anaları ağlamasın” istiyoruz.

DİSK  -  KESK  -  TMMOB  -  TTB
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Tarih: 24 Eylül 2009
Sayı : 1873
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI‘NA
(İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)
ANKARA
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kuruluş Kanunu‘nda ve 
Ana Yönetmeliği‘nde belirtildiği gibi; başta mühendislik mimarlık 
hizmeti gerektiren alanlarda olmak üzere insan yaşamını ilgilen-
diren tüm alanlarda yapılan ve yapılması gereken hukuki düzen-
lemelerle yakından ilgilenmekte ve bilimsel bilgiye ve deneyime 
dayalı olarak görüş ve önerilerini toplumla ve ilgililerle paylaşmayı 
mesleki ve toplumsal sorumlulukları arasında görmektedir.
Çalışma yaşamını ilgilendiren ve düzenleyen hukuki mevzuat, 
yaratacağı sonuçlar göz önünde bulundurularak bütünsellik içinde 
ele alınmak zorundadır. Çalışma koşulları, çalışanların yeterlilik-
leri, çalışanların bedensel bütünlüklerinin ve sağlıklarının korun-
ması, işgücü kayıplarının en aza indirilmesi, çalışmada süreklilik 
üretim sürecinde yaratılan değerlerin maliyetini etkilediği gibi 
kalitesinin de yükselmesine neden olur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusu bu gerçekliklerle ele alınmalı ve şekillendirilmelidir. 
TMMOB; genel olarak insanı, özel olarak çalışan insanı önemse-
yen, üretimi yaşamın sürdürülmesinin ve toplumsal refahın aracı 
olarak algılayan düzenlemelerde sorumluluklarının bilincindedir. 
Gerek yaşanan ve bilinenler ışığında gerekse olasılıklara ilişkin 
kestirimlerle çalışan kesime zarar vereceği ortaya konan sözde 
kural ve önlemlerin uygulanmasını engellemek için yasal girişim 
ve eylemleri de sürdürmeye kararlıdır. 
15 Ağustos 2009 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlü-
ğe giren İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık Ve 
Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik, sorun çözmek yerine, 
sorunları artırıcı niteliktedir. Ülkemizin en ciddi sorunlarından biri 
olan işçi sağlığı ve iş güvenliği olgusu, bahse konu Yönetmelikteki 
yol ve yöntemle çözüme kavuşturulacak bir sorun değildir. Kamu 
düzeni, güvenliği ve sağlığını ilgilendiren bu konunun kamusal 
hizmet anlayışı ile ele alınmadığı müddetçe çözümü olanaklı değil-
dir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda “önce insan” anlayışının 
dışındaki her türlü düzenleme yanlıştır
TMMOB, 2 Eylül 2009 tarihinde basın açıklaması yaparak Yönet-

melikle ilgili düşüncelerini toplumla paylaşmıştır. Yönetmeliğin 
hazırlanması aşamasında dile getirdiğimiz görüş ve önerilerimizin 
dikkate alınmaması anlaşılamamıştır. 
4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak 2004 yılında çıkarılan “İş 
Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, 
Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik” ile ilgili yargı kararlarını yok sayarak bu yönetmeliğin 
düzenlenmesi ise bir başka hata olarak değerlendirilmektedir.
Konu ile yakından ilgilenenlerin ve iş hukuku alanında çalışma 
yapanların bildikleri 4857 sayılı Kanun‘ da yer alan “İş güvenliği ile 
görevli mühendis veya teknik elemanların nitelikleri, sayısı, görev, 
yetki ve sorumlulukları, eğitimleri, çalışma şartları, görevlerini 
nasıl yürütecekleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin 
görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarı-
lacak bir yönetmelikle düzenlenir.”  hükmünün işletilmemesi ya 
da yeterince önemsenmemesi doğru bulunmamaktadır. 
İşin özelliğini, çalışma koşullarını, çalışanların bilgi ve becerilerini 
göz ardı eden düzenlemelerin beklenen faydayı yaratması olanak-
sızdır.  İş kazaları sayısının fazla, işgücü kayıplarının çok olduğu 
ülkemizde önlem, uyarı, denetim gibi faaliyetlerin önemsenmesi 
gerekir. 
Mevzuat düzenlemeleri, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan 
kaldırıcı nitelikte olmalıdır. İş kazaları, iş gücü kayıpları, işgör-
mezlik ve can kayıpları ile ilgili kayıtlar, istatistiksel bilgiler karar 
vermede ve yapılan düzenlemelerde göz önünde bulundurulmak 
zorundadır. 
Tüm çalışanların kaza risklerinin ortadan kaldırılması, sağlık 
ve güvenliklerinin korunması gerekirken yönetmeliğin sadece 
sanayiden sayılan iş yerlerinde uygulanmak üzere düzenlenmesi 
kabul edilemez bir durumdur. Yönetmelikte işyeri sağlık güvenlik 
biriminin sanayiden sayılan işyerlerinde kurulması hükmü bulun-
maktadır. Ancak, otel, hastane, hipermarket, katı atık toplama, 
havaalanı yer hizmetleri gibi işyerlerinde ve faaliyetlerde sağlık 
ve güvenlik yönünden önemli riskler bulunmaktadır. 
Yönetmeliğin, elli kişinin altında işçi çalıştırılan işyerlerinde uy-
gulanmayacak olması da çok sayıda çalışanın sağlığı ve bedensel 
bütünlüğünün risk altında olması anlamına gelmektedir.  

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA 
İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA 

YÖNETMELİK ÜZERİNE GÖRÜŞ GÖNDERİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri 
Hakkında Yönetmelik üzerine 24 Eylül 2009 tarihinde görüş gönderildi.

SSK (SGK) 2007 yılı istatistiklerine göre ülkemizdeki durum, 

İşyerindeki İşçi Sayısı  İşyeri Sayısı  Toplam İşçi  İş Kazası Sayısı   İş Kazası Sayısı%

50’den az  1.095.042 5.199.170 49.549   61

50’den fazla  21.217  3.306.220 31.053   59
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şeklindedir. Tablo incelendiğinde 50‘nin üzerinde işçi çalış-
tırılan işyeri sayısı, SSK ya kayıtlı işyeri sayısının % 2‘si bile 
değildir. İş kazalarının % 60‘ından fazlası 50‘nin altında işçi 
çalıştıran işyerlerinde meydana gelmektedir. 

İstatistikler ülkemizde takriben her 6,8 dakikada bir iş ka-
zasının meydana geldiğini, her 10,8 saatte bir çalışan insa-
nımızın (her gün en az 2 çalışan) hayatını kaybettiğini, her 
5,5 saatte bir çalışan insanımızın sürekli iş göremez şekilde 
sakat kaldığını göstermektedir.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının yoğun olarak yaşandığı 
ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, 
azaltılması için gerekliliklerden birisi de, doğru bir işyeri İSG 
örgütlenmesi, hekim, mühendis, hemşire, teknik eleman, psi-
kolog vb. meslek gruplarının katkısının sağlanmasıdır.

Yönetmeliğin içerdiği hükümlere ilişkin görüş ve düşünce-
lerimiz, aslında yönetmelik taslak aşamasında iken Birliği-
mizce yazılı olarak iletilen metinlerde yer almakla birlikte, 
görüşlerimizden bir bölümünü yeniden hatırlatma gereği 
duyuyoruz.

1- TMMOB ve bağlı odalar, 50‘nin altında çalışanı bulunan 
iş yerlerine de iş güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliği 
hizmetlerinin gitmesini savunmuştur. Bu nedenle yönetme-
liğin kapsam başlıklı 2. maddesi de TMMOB bakış açısına 
uygun değildir. 

Yönetmelikte devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan iş yerle-
rinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere 
iş yeri sağlık ve güvenlik birimi kurulu oluşturulacağı hükme 
bağlanmıştır. Bununla mevsimlik çalışan işçiler yönetmelik 
kapsamı dışında bırakılmıştır.

2- Mühendisler ve mimarlar yetkilendirildikleri alanlarda; 
yapı, maden, kimya, tekstil, sanayi vb. sektörlerde hizmet 
vermekten ve yaptıkları işlerden sorumlu kişilerdir. İş gü-
venliği konusunda bir yeterlilik tanımlaması yapılacaksa “ iş 
güvenliği mühendisi “ kavramı dışında bir kavram yaratmaya 
gerek yoktur. 

Tüm uyarılara rağmen zorlama olarak “iş güvenliği uzmanı” 
kavramı yaratılmıştır. Bu unvanın ÇSGB tarafından verile-
meyeceğinin bilinmesine rağmen uzman kavramında ısrar 
etmek, yönetmeliğin bir kez daha yargıya götürülmesine 
neden olacaktır.  

İş güvenliğinin sağlanmasının bir ekip işi olduğunun kabul 
edilmesi, işyeri örgütlenmelerinde iş güvenliği mühendisi, 
iş güvenliği teknik elemanı vb. elemanlara görev verilmesi, 
daha bilimsel bir yaklaşım olacaktır.

3- Mühendisler yaptıkları işin bilime, teknolojiye ve hukuka 
uygunluğu konusunda meslek odaları vasıtası ile ve yargı yolu 
ile denetlenirler. Aldıkları akademik eğitimin kazandırdığı 
bilginin ve değerlerin korunması da odaları aracılığı ile ya-
şam boyu meslek içi eğitim ve meslekte gelişim çalışmaları 

ile sağlanmaktadır. Dolayısıyla, meslek odaları bu yapının 
vazgeçilmez örgütlü yapılarıdır. 

Meslek Odaları kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde 
yapılardır. Ana yönetmelikleri serbest mühendislik müşavir-
lik hizmetleri yönetmeliği ve hizmet içi eğitim yönetmeliği 
ve diğer yönetmeliklerle mesleki gelişimin hizmet alanının 
hukuki temelini oluşturmuşlardır. Bu alanda çalışma yapmak 
varlık nedenlerindendir. Mühendisler için yeni eğitim ve bel-
gelendirme kurumları yaratmaya çalışmak kaynak israfına 
neden olacaktır. 

İş güvenliği alanında hizmet verecek mühendislerin meslek 
odalarına kayıtlı olması denetim, haksız rekabetin önlenmesi 
ve mesleki gelişim için vazgeçilemez bir zorunluluktur. 

4- Yönetmeliğe göre; yıllarca işyerlerinde iş sağlığı ve güven-
liği alanında görev yapmış meslektaşlarımız ile TMMOB‘ye 
bağlı odalar tarafından verilen eğitimler sonucu iş güvenliği 
mühendisi belgesi alan ve işyerlerinde iş güvenliği mühendisi 
olarak görev yapan meslektaşlarımızın bilgi birikimleri yok 
sayılmaktadır. Yönetmeliğe göre, A ve B Sınıfı Belge yalnızca 
ÇSGB‘de çalışanlara verilebilmektedir. ÇSGB‘de sadece üç 
yıl görev yapmış birisi belge almak için yeterli görülürken 
15-20 yıl özel sektörde ya da kamu sektöründe görev yapmış 
birisinin bilgi birikimini yok saymak olanaklı değildir.

5- Yönetmelikte Eğiticilerin nitelikleri ile ilgili olarak pe-
dagojik formasyon veya eğiticilerin eğitimi belgesinin yanı 
sıra, en az üç yıl (A)sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile 
iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yaptığını belgelemesi 
istenmektedir.

Daha sonra iptal edilmiş bir yönetmelik gereği alınmış, geçerli 
olmayan belge ile fiilen çalışılması mümkün olmadığından 
böyle bir koşulun dayatılmasını anlayabilmek mümkün 
değildir. 

6-Yönetmelikte İş güvenliği uzmanlarının görevleri arasında, 
işyerinde, gece postaları da dahil olmak üzere çalışma ortamı-
nın gözetiminin yapılması hükmü de bulunmaktadır. Her ne 
kadar bir başka maddede, çalışma ortamının gözetimi ,‘‘ işyeri 
sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik biriminin 
işyerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürüteceği 
her türlü önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsar.‘‘şeklinde tarif 
edilmişse de gözetimin bizzat işin sürekli başında bulunularak 
yapılan bir faaliyet olduğu değerlendirildiğinde, İş Güvenliği 
Uzmanlarının sürekli işin başında bulunacağı gibi bir sonuca 
ulaşılmaktadır. Uygulamada bunun doğru işleyişini sağlayacak 
bir açıklamaya gereksinim vardır.

7- İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının işyeri sahibi karşısın-
daki mesleki bağımsızlığı sağlanmamıştır. Ücretini doğrudan 
işyeri sahibinden alan bir uzmanın mesleki bağımsızlığını ko-
ruması konusunda sıkıntılar yaşanacaktır. 

8- Yukarıda sayılanların dışında yönetmeliğe ilişkin onlarca 
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eleştirimiz ve hukuki eksiklikler bulunmaktadır. Bunlara rağ-
men TMMOB yönetmelik gereği temsil edildiği komisyonlara 
en iyi şekilde katkı verecektir. 

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapacak mühendislerin 
eğitimini önemsemekteyiz. Yönetmelikte eksikliklere rağmen, 
yönetmelik yürürlükte olduğu sürece yapılacak eğitim ve sı-
navların bilimsel, objektif ölçütlerde yapılabilmesi için tüm 
katkımızı sunacağız. Eğitim, sınav vb. konulardaki son şekli 
verilmiş görüşlerimizi sunacağımızı belirtmekle birlikte, bu 
yazıda da bazı başlıklara değinilecektir. Sunduğumuz ve su-
nacağımız öneriler yalnız iş güvenliği mühendisliği eğitimine 
yöneliktir. Diğer meslek gruplarını kapsamamaktadır. 

Yönetmeliğin ayrıntılı olarak değerlendirilmeden hazırlandı-
ğına ilişkin verilerden birisi de eğitime katılanlar için düşmesi 
gereken asgari hava miktarıdır. Yönetmelikte bu on metre 
küp olarak belirtilmiştir. Oda yüksekliğinin 2,5 metre olduğu 
düşünüldüğünde odadaki malzeme vs‘leri hesaba katmadan 
bile 15 kişilik bir grup için 60 metre karelik bir alana ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Eğitimin içeriğinden yalnızca konu başlıklarının alt alta sıra-
lanmasını anlamamak gerekmektedir. Bu nedenle ders amaç, 
hedef, ilgili mevzuat, tarafların yükümlülükleri vb. başlıkların 
belirlendiği “ders planı” nın içeriğini önemsemekteyiz. Ders 
planında yalnızca konu başlıkları değil, ilgili mevzuat, ilgili 
standartlar, kaynakça vb. bilgiler yer almalıdır. TMMOB, 
bağı odalardan kendi meslek disiplinindeki konular için “ders 
planı” nın hazırlanmasını istemiştir. Odalardan bu konuda 
iletilecek öneriler, 12 Ekim 2009 tarihli toplantımızda değer-
lendirilecek ve son şekli verilmeye çalışılacaktır. Bu nedenle 

bir sonraki komisyon toplantısının 20 Ekim 2009 tarihinde 
yapılmasını öneriyoruz.
İş güvenliği uzmanı eğitiminin önemli bir bölümünün uzaktan 
eğitim yöntemi ile yerine getirileceğini görüyoruz. Yönteme 
ilişkin eleştiriler bir yana, ülkenin birçok yerinin teknik alt-
yapısı böyle bir eğitimin yapılmasına imkân vermemektedir. 
Mühendislik eğitimi, eğitimi veren kişi ve eğitimi alanların 
yüz yüze, karşılıklı etkileşim içinde olduğu, öğrenme anında 
soru-cevap mekanizmasının çalıştığı ve diğer öğrencilerin de 
katkılarının alındığı, bilginin paylaşılıp birlikte sorgulamanın 
yapıldığı derslik ve laboratuarlarda gerçekleştirilmelidir. Bu 
eğitim süreci teknolojinin getirdiği yeni olanaklarla zengin-
leştirilebilinir. Ancak eğitim müfredatının yalnızca 1/3 ünün 
yüz yüze verildiği bir eğitim modeli, mühendislik eğitimi için 
gerekli olan klasik eğitim modeline uymamaktadır. 
Ölçme değerlendirme de en az eğitim kadar önem taşımak-
tadır. Soruların hazırlanması,  soru bankası, sınav komisyonu, 
gözetmen, sınavların yapılması, sınav ücretleri, soru kâğıtla-
rının değerlendirilmesi, pratik eğitimin başarıya etkisi, sınav 
sonuçlarına itiraz, sınav evraklarının saklanması vb. konular 
eğitimler başlamadan mutlaka düzenlenmelidir. 
Yönetmeliğin bütününe yönelik uyarılarımızın yeniden değer-
lendirilerek düzenleneceğini umuyor, eğitim ve belgelendirme 
sürecinin önerilerimiz doğrultusunda gelişip sürdürülmesinde 
yarar görüyoruz.
Bilgi ve gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla.

N. Hakan GENÇ
Genel Sekreter

TMMOB, 15 Ağustos 2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Sağlık ve Güvenlik 
Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında 
Yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle 
Danıştay’a başvurdu.

Söz konusu yönetmeliğin 2, 4. maddenin (b, c, d ve ğ bent-
lerinin), 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 26, 27, 35, 36,37, 38 40, 
42, 44, 47, 54, 55, 56 maddelerinin iptali, bu hükümlerin 
iptaliyle yönetmeliğin uygulanması olanağı kalmayacağından 
bütününün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle ya-
pılan başvuruda, Anayasa‘ya aykırılık itirazı dikkate alınarak 
Anayasa Mahkemesi‘ne başvurulması da istendi. 

Dava dilekçesinde, yönetmelik ve yasal dayanak mad-
delerinin değiştiriliş amaç ve yöntemleri ve içerdikleri 
normların, üst hukuk kurallarına açıkça aykırı olduğu 
belirtilerek, “Hukuk devleti ilkelerine ve hizmet gerekle-
rine aykırı hükümler taşıyan, Danıştay kararlarını da yok 
sayan dava konusu Yönetmelik hakkında davalı İdare‘nin 
savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına ka-
rar verilmesini talep ediyoruz. Aksi halde telafisi olanaksız 
zararlar doğacaktır, çünkü sertifikaya sahip kişiler ‘ortak 
sağlık ve güvenlik birimi‘ kurmaya başlamışlardır. Bu olu-
şumların alanda bir tahribat yaratmadan karar verilmesini 
talep etmek zorunlu olmuştur” denildi.

“İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK 

VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK”İN İPTALİ İÇİN 

DANIŞTAY’A BAŞVURULDU
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Basın açıklaması şöyle:

KENTLERİ YAĞMA ALANINA DÖNÜŞTÜRENLER, 
YAĞMURU DA FELAKETE DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR

Sayın Basın emekçileri, değerli katılımcılar;

Ne yazık ki yine hep birlikte yaşadığımız bir felâketin 
sonrasında 31 insanımızı yitirdik, 9 da kaybımız var.  Ek 
olarak, doğal ve kentsel yaşamın zenginliğini ve gücünü 
yaratan hayvanlarımızın ve bitkilerimizin, en verimli tarım 
topraklarımızın en verimli tabakalarının, ürettiğimiz, inşa 
ettiğimiz konutlarımızın, iş alanlarımızın, depolarımızın, 
araçlarımızın, yollarımızın, eşyalarımızın, yani toplumsal 
zenginliğimizin bir bölümünü sele verdik. 

Her ne kadar Başbakan tarafından “izahı adeta mümkün 
olmayan büyük felâket” olarak tanımlansa da açıkça belirt-
meliyiz ki bu felâket kaçınılmaz, zorunlu, önce katlanılması 
ardından yaraların sarılması gereken bir felâket değildir. 
Ülkemizde çoktan beridir, hemen tüm doğa olayları önce 
afete, afetler de hemen felâkete dönüşmektedir.  Ve yine 

açıkça ve en baştan belirtmeliyiz ki bu dönüşüm süreci-
nin yani hemen her bir doğa olayının afete ve felâkete 
dönüşmesinin nedeni ve sorumlusu merkezi ve yerel yö-
netimlerdir.  

Ve çok doğal olarak yaşanan felâketlerin sorumluları 
tarafından izahları “adeta” değil gerçekten mümkün de-
ğildir. Onlar ister istemez önce olayın büyüklüğünü vur-
gulayacak, ardından kenti ve kent insanını suçlayacak, 
yönetimlerin işbirliği ve koordinasyon halinde ellerinden 
geleni yaptıklarını, yaraları sarmak için olanakları seferber 
ettiklerini belirtecek, ölenlere rahmet, kalanlara sabır ve 
baş sağlığı dileyecek, geçmiş olsun mesajları verecektir.

Internet üzerinden kolaylıkla erişilebilir olan ve basın 
açıklamamızın ekinde bilginize sunduğumuz TMMOB 
ve Bağlı Odalarının Basın Açıklamaları bu nedenlerin 
genel çerçevesini çok yönlü olarak çizmektedir.  Bu açık-
lamalarda da vurgulandığı gibi,

Yoksulluk, sağlıksız kentleşme, altyapı eksikliği, barınma, 
yıllardan beri gelen, çözülmediği için büyüyerek bugünlere 

taşınan sorunlar arasındadır. 
Bugün yaşam alanlarımızda, 
kentlerimizde; altyapıdan, 
sosyal donatı alanlarından, 
yeşil alandan, dere ıslah ça-
lışmalarından, imar çalışma-
larından, kentsel arsa üreti-
minden söz etmek mümkün 
değildir.  

Kentler, üretilen rantların, 
genel olarak her türlü serma-
yenin ve iktidar yandaşlarının 
talanına sunulduğu bir yağma 
alanı olarak görüldüğü sürece 
bu durum değişmeyecektir.

TMMOB, İSTANBUL’DA SEL FELAKETİ ÜZERİNE 

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İstanbul’da yaşanan sel felaketi üzerine, TMMOB İstanbul İKK çalışmaları 10 Eylül 2009 tarihinde 
düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde 
gerçekleştirilen basın toplantısında mevcut durum değerlendirmesine ilişkin basın açıklaması TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından yapıldı. TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores 
Dinçöz, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Eyüp Muhcu, Orman Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi Başkanı Besim Sertok, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Atalık 
da durumla ilgili bilgilendirmede bulundular. 
Basın toplantısına TMMOB‘ye bağlı Odaların İstanbul Şubelerinin yöneticileri ile TMMOB Yönetim Kurulu 
II. Başkanı Nail Güler, Yönetim Kurulu Üyeleri Sabri Orcan ve Oğuz Gündoğdu da katıldı.
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Son dönemde ard arda yaşadığımız Batman, Bartın, Hatay, 
Giresun, Doğu Karadeniz Bölgesi, Trakya ve İstanbul sel 
felaketlerinin tümü dere yatakları, su havzaları, düz ova 
ve tarımsal alanlar ile kıyı bölgelerinde olmuştur. Oysa 
bu alanlar planlama ilkeleri açısından kentsel gelişmeye 
açılmaması gereken yerlerdir.Oysaki İstanbul‘un anayasası 
olan 1/100.000 ölçekli planı bütün bu alanlardaki yapılaş-
maları engellemesi gerekirken var olanı da meşrulaştırmış 
ve TOKİ eliyle de ekolojik açıdan sakıncalı bütün alanları 
yapılaşmaya açmaya devam etmektedir.

TMMOB ve bağlı Odaları, mühendis, mimar ve şehir 
plancıları meslek alanlarından edindikleri bilgi, birikim 
ve deneyim ile şimdiye dek olduğu gibi, yaptıkları etkin-
liklerle kamuoyunu bilgilendirmeye, açtıkları davalarla 
kentli haklarını korumaya, bu talan sürecinin karşısına 
dikilen tüm toplumsal dinamiklerle birlikte muhalefetini 
sürdürmeye devam edecektir.

Fakat, yaşadığımız İstanbul felaketi, bu genel yaklaşımın 
ve konumlanışın ötesinde ihmallerle doludur ve bu ihmal-
ler sel olup, insanlarımızın ölmesine ve milyarlarca liralık 
kayba neden olmuştur.

Değerli basın emekçileri

Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarılara rağmen hem 
Tekirdağ‘da hem de İkitelli‘de afet öncesi uyarı sistemleri 
çalışmamıştır. AKOM yurttaşlara basın aracılığıyla “Uya-
nık Olmalarını” söylemekten öteye geçmeyerek” gemisini 
kurtaran kaptan” zihniyetini afet yönetim zihniyetleri ola-
rak bir kere daha tescil ettirmiştir.

Afet zaten tanımı gereği olağanüstü bir durum olup çok 
nadir ortaya çıkan bir durumdur, ancak bilimsel yöntem-
ler kullanılarak tedbirler almak mümkündür. Bu anlamda 
görevlendirilen AKOM yetkilileri “100 yılda bir olacak 
bir afet” deyimini kullanarak afet yönetiminden bihaber 
olduklarını göstermektedirler.

Afet bir yana neredeyse yağmur çiselemesi ile taşan ve 
geçmiş yıllarda da birçok kayba neden olan Ayamama 
deresi yatağında, yeni adıyla Basın Ekspres yolunda şim-
diye dek yaşanan taşkınlara karşın herhangi bir iyileştirme 
yapılmamıştır. Suyun toplanmasının muhtemel olduğu ve 
önceki tecrübelerle sabitlendiği ana arter yollar ve yerle-
şim yerlerinde trafik, yerleşim bölgelerindeki yurttaşların 
tasfiyesi vb. hiçbir tedbir alınmamıştır.  Esasen; derelerin 
su toplama alanlarındaki yapılaşmanın ve bu konudaki 
yağma plan kararları politikaların hızına hiçbir dere ıslah 
çalışması yetişemeyecektir. Sorun sadece dere ıslahı ile 
geçiştirilemez açılan sistemin ıslahı gerekmektedir.

Yağmurların şiddetli yağmaya başlamasından itibaren, sel 
oluşmasını takip eden süreçte dahi bölgeye hiçbir kamu 
aracı ve kurtarma ekibi ulaşmadığı gibi trafik yönetimi 

anlamında da selin ilk etkileri geçene kadar hiçbir müda-
halede bulunulmamıştır.

Afete müdahale konusunda gelişmiş ülkelerde de afetin 
yarattığı yıkımları önlemek çok kolay değildir ancak afet 
nedeniyle insan sağlığının riske girmesi kabul edilebilir 
değildir. Bu amaçla afet bölgesinin boşaltılması ve can 
güvenliğinin sağlanması konusunda hiçbir tedbir alın-
mamıştır. 

Kamu yetkilileri olayları medyadan takip ettikleri itirafında 
bulunmuşlardır.

AKOM, Valilik ve Yerel Yönetim yetkilileri insanların ca-
nını kurtarmayı bir yana bırakıp, afetin etkilerini en aza 
indirecek koordinasyonu sağlamak yerine siyasi eleştirilere 
cevap vermeyi görev bilmişlerdir.

Yurttaşların afet anında yapmaları gerekenler anlamında 
ciddi bir eğitim boşluğu olduğu da bir kere daha görülmüş 
hatta afetten korunmak yerine afet anında oluşan enkaz-
lardan yağmalamalar yapılmıştır.

 Değerli basın mensupları;

Bu yaşanan felaketler sonrasında, yine kalıcı hiçbir tedbir 
alınmayacak, yurttaşların ve kamunun zararını karşılamak 
üzere yeni yöntemler yine devreye sokulmayacak, zamanın 
yaraları sarması ve belleğimizden silinmesi beklenecek-
tir. 

10 yıllardır olduğu gibi uzmanların tüm uyarılarına rağmen 
bilimsel verileri ve önerileri dikkate almadan yurttaşları-
mızın ölmesi kadere bağlanacaktır.

Başta TMMOB ve bağlı Odaları olmak üzere,  uzman 
kamu kurumları ve gönüllü kuruluşların bundan sonraki 
süreçte yapılacak iyileştirmeler adına planlama ve icra 
aşamalarında sürece katılmaları sağlanmayacaktır.

TMMOB‘ye bağlı Odalar olarak;

Afet öncesi, anında ve sonrasındaki süreçlerden sorumlu 
olan tüm yetkilileri yaşanan can kayıplarındaki ve oluşan 
maddi zarardaki paylarına dair özeleştirilerini verip, istifa 
etmeye;

İhlali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı 
belirtirken;

Başta yurttaşlarımız olmak üzere tüm toplumsal dina-
mikleri; bilime yaslanan, insanı ve doğayı çalışmalarının 
merkezine koyan, kamu yararı gözeten politikalarda bir-
leşerek bir yandan kentleri yağmaya ve talana açan diğer 
yandan kaderciliği ve çaresizliği pompalayan bu toplumsal 
zihniyete karşı mücadele etmeye çağırıyoruz.

Saygılarımızla,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
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Marmara güne selle başladı. Sağanak yağmurun ardından 
aniden bastıran sel yaşamı altüst etti. Yaşanan afet nede-
niyle kaybettiğimiz canlarımızı saygıyla anıyor, ailelerine 
başsağlığı diliyoruz.

TMMOB hep söylüyor. Bir kere daha söyleyelim:

Sel gibi, deprem gibi doğa olayları eğer istenirse sadece 
doğa olayı olarak kalır. Tehlikelere yol açmaz, afete dö-
nüşmez. 

Hepimiz çok iyi biliyoruz: Her felaketten sonra, yaşanan 
olaylarda hiç sorumluluğu yokmuş gibi, büyük bir pişkin-
likle yaraların sarılacağına söylemek ülkemizin siyasal ik-
tidarlarının ayırt edici özelliğidir ve bizce doğa olaylarını 
felaket haline getiren yaklaşımın asıl nedeni tam da budur. 
Ülkemiz insanı aslında yara sarmakla sınırlı bir yaklaşım 
yerine, önleyen, zararı en aza indirgeyen, insan hayatını 
korumayı başlıca amaç sayan, insanın sağlıklı yaşamasını 
asli amaç haline getiren, odağında insan olan bir yaklaşıma 
ihtiyaç duymaktadır. 

Sağanak yağış sonrasında oluşan su taşkını, daha önce 
ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi bu sefer de Mar-
mara‘da tam bir faciaya dönüşmüş, insanlarımız canlarını 
kaybetmiş, yüzlerce ev ve işyeri, binlerce hektarlık arazi 
ve kilometrelerce yol su altında kalmıştır. 

Yoksulluk, sağlıksız kentleşme, altyapı eksikliği, barınma, 
yıllardan beri gelen, çözülmediği için büyüyerek bugünlere 
taşınan sorunlar arasındadır. Bugün yaşam alanlarımızda, 
kentlerimizde; altyapıdan, sosyal donatı alanlarından, yeşil 
alandan, dere ıslah çalışmalarından, imar çalışmalarından, 
kentsel arsa üretiminden söz etmek mümkün değildir. 

Yaşanan felaketlerin sorumluları bunlara karşı önlem 
almayan, alamayan, almak istemeyen merkezi ve yerel 
yönetimlerdir. 

Dikkat edilsin: Merkezi ve yerel yöneticiler yaşananları 
“doğal afet” gibi algılatmak ve sorumluluklarını 

unutturmak gayreti içindedir. Oysa biliyoruz ki, yaşanan 
felaketler plansız ve çarpık kentleşmeden kaynaklanmak-
tadır. Kentler yaşam alanları gibi değil rant aracı olarak 
görülmektedir. Ne yazık ki bütün bunların doğal sonucu 
depremler, yağışlar vb. doğa olayları, afetlere dönüşerek 
can, mal ve toprak kaybına yol açmaktadır.

Her bir olumsuzluğun nedeni bir bütün olarak ülkemizde 
insana verilen değerle ilgilidir. İnsan hayatı ne zaman 
öncelikler sıralamasında en baştaki yerini alır ve toplum-
sal hayatımız buna uygun düzenlenirse, yaşamı çekilmez 
kılan olumsuzluklardan kurtulmak için ilk adım atılmış 
olacaktır.

Bölgede yaşananlar, ülkemizin afetlere karşı acil eylem 
planı olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yerel 
ve merkezi yönetimin çalışmalarda koordinasyonsuzluğu 
bir kez daha açığa çıkmıştır.

Merkezi ve yerel yönetimler insan odaklı politikaları vakit 
geçirmeden uygulamak yükümlülüğü ile karşı karşıyadır. 
Biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının bilgi, birikim 
ve deneyim ile söyledikleri; insan hayatının korunma ve 
sağlıklı devam ettirilmesi yolunda değerlendirilmelidir. 

TMMOB her zaman söylediklerini bir kez daha söylü-
yor:

Sel baskınları, depremler, toprak kaymaları, kazalar kader 
değildir. 

Doğa olaylarının afete dönüşmesi takdir-i ilahi değildir.

Doğa olaylarının doğal afetlere dönüşümü engellenebilir 
bir olgudur. 

Yeter ki bilimin ve tekniğin gereği yapılsın. 

Yeter ki, öznesinde “insan” olan politikalar uygulansın.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DOĞA OLAYLARININ “AFET”E DÖNÜŞMESİ TAKDİR-İ İLAHİ DEĞİLDİR. 

DOĞA OLAYLARININ AFETE DÖNÜŞÜMÜ ENGELLENEBİLİR BİR OLGUDUR. 

YETER Kİ BİLİMİN VE TEKNİĞİN GEREĞİ YAPILSIN

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Marmara’da yaşanan sel felaketi üzerine 8 Eylül 2009 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı.
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12 Eylül‘ün üzerinden yirmi dokuz yıl geçti. 12 Eylül bu ül-
kede faşizmin adıdır. 12 Eylül devletin, siyasetin, ekonomi ve 
toplumsal yaşamın emeğin aleyhinde yeniden yapılandırıldığı 
bir dönemeçtir. 

12 Eylül faşizmi, siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamda 
yarattığı dönüşümle, 12 Eylül Anayasası ve kurumlarıyla 
günümüzde de etkisini sürdürmektedir. 

Bugün yaşadığımız, planlamadan, sosyal devlet anlayışından 
uzaklaşma, gelir dağılımındaki adaletsizlik, emekçi hakları-
nın tırpanlanması, kamunun birikiminin özelleştirme uygu-
lamalarıyla talan edilmesi, neoliberal politikalarla ABD-AB, 
Dünya Bankası-IMF güdümünde bir Türkiye, toplumsal 
değerlerin yok oluşu, değerlerin rant uğruna feda edilmesi 
12 Eylül‘ün sonucudur. 12 Eylül‘ü yaratan güçlerin tam da 
istediği sonuçtur bu.

Türkiye, darbecileri ve darbe döneminde yaşananları yargıla-
yamayan birkaç ülkeden biridir. Darbecilerini yargılayamadığı 
sürece Türkiye‘deki demokrasi kavramı daima bir açıdan ya-
ralı ve tartışmalı olacaktır.

Demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir Anayasa hayata 
geçirilmedikçe, sosyal hukuk devleti egemen kılınmadıkça, 
ekonomi ve dış politika ülke ve halkın çıkarları yerine belli 

çevrelerin güdümünden çıkartılmadıkça, her türlü emperya-
list bağımlılık terk edilmedikçe, 12 Eylül Anayasası ile gasp 
edilen grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkı bütün 
çalışanlara yeniden tanınmadıkça ve cuntacılar yargılan-
madığı sürece 12 Eylül‘ün yarattığı düzeni aşmak mümkün 
olmayacaktır. 

Halkına karşı sorumlulukları olan bu ülkenin mühendisleri, 
mimarları, şehir plancıları ve onların örgütü Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği bugün de sonuçları süren 12 Eylül‘ü 
yargılamaktadır. 

TMMOB, 12 Eylül ile başlayan Türkiye‘nin kapitalist küresel-
leşmeye eklemlenme sürecinde “Bir başka Türkiye, Bir başka 
dünya”nın mümkün olduğunu bilmekte ve mücadelesini bu 
yönde sürdürmektedir.

TMMOB, bağımsız, özgür, eşitlikçi bir Türkiye için; emek 
ve demokrasi güçlerinin omuz omuza, birbirine omuzlarını 
yaslayarak ve ortaklaşa sürdürdükleri bir demokrasi müca-
delesinin tarafındadır.

Şimdi 12 Eylül düzeni ile hesaplaşma zamanıdır.

Mehmet SOĞANCI 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

12 Eylül Askeri Dar-
besi’nin 29. yılı Türki-
ye’nin dört bir yanında 
düzenlenen miting ve 
yürüyüşlerle protesto 
edildi. TMMOB üyele-
rinin de yoğun katılım 
sağladığı etkinliklerde 
sloganlarla, pankart-
larla darbecilerin yar-
gılanması istendi.
Ankara‘daki miting 
için öğlen saatlerin-
den itibaren Tren Garı‘nda toplanmaya başlayan kalabalık, 
ellerinde cuntacıların katlettiği, kaybettiği yüzlerce kişinin 
fotoğraflarını taşıyarak Sıhhiye Meydanı‘na yürüyüşe geçti. 
Taşınan pankartlarla 12 Eylül Darbesi‘nin yanı sıra 12 Eylül 
düzeninden beslenen AKP iktidarı da protesto edildi.
İstanbul‘da da sağanak yağışa rağmen Tepe Nautilus‘ tan 

Kadıköy Meydanı‘na 
geniş katılımlı bir 
yürüyüş düzenlendi; 
atılan sloganlar, taşınan 
pankartlarla darbeci 
generallerin halen 
yargılanmamasına 
duyulan öfke dile 
getirildi.

İzmir‘de akşam 
saatlerinde Basmane 
M e y d a n ı ‘ n d a 
toplanılarak Konak 

Meydanı‘na yüründü ve bir basın açıklaması yapıldı. 

Adana‘da 5 Ocak Meydanı‘ndan İnönü Parkı‘na yürünerek, 
İnönü Parkı‘nda basın açıklaması gerçekleştirildi. Eskişehir‘de 
de Hamam Yolu Yediler Parkı‘ndan Adalar Migros önüne 
protesto yürüyüşü düzenlendi.

TMMOB 12 EYLÜL’Ü YARGILAMAKTADIR…
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, “12 Eylül Askeri Darbesi”nin yıldönümü nedeniyle bir basın 
açıklaması yaptı.

12 EYLÜL’ÜN 29. YILDÖNÜMÜ MİTİNGLERLE PROTESTO EDİLDİ
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Bugünün dünyasına ve ülkemizin bugününe bir meslek örgütü 
sorumluluğumuzla baktığımızda Dünya Gıda Günü ile ilgili 
güzel sözler söylemek ne yazık ki kolay olmuyor.
Son 30 yıldır içine sokulduğumuz kapitalist küreselleşmenin 
sonuçları bugün ortadadır: 1 milyar kişinin günde 1 dolardan 
az kazandığı, dünya nüfusunun zengin %2‘sinin dünya servetin 
yarısına el koyduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kuzey ile güney 
arasındaki, kadın ile erkek arasındaki, varsıllarla yoksullar ara-
sındaki fark gittikçe açılıyor. Ülkemizde de yoksulların daha 
fazla yoksullaştığı, siyasal yapıda pek çok değişimin gerçekleş-
tiği biçimde yaşanan süreç, kapitalist küreselleşmenin küresel 
kriziyle karanlık yüzünü bir kez daha gösteriyor.  
İşsizlik rekorları kırılıyor bu ülkede. Yoksulluk ve sefalet almış 
başını gidiyor. Kapitalist küreselleşmenin küresel krizi emek-
çileri teğet geçmiyor. Üstüne üstlük, adaletsizliğin adaletsizlik 
olarak, açlığın açlık olarak sürüp gitmesini sağlamak için kapi-
talist küreselleşmenin bu düzenini korumaktan da utanmadan 
söz ediyorlar.
Onların sözlerinin tükendiğini son olarak İstanbul‘da yapılan 
IMF ve Dünya Bankası yıllık zirvesinde gördük.  ‘İstanbul Ka-
rarları‘ olarak adlandırılan kararlarında az gelişmiş ülkelerden 
daha fazla kaynağı emperyalist merkezlere taşımak dışında bir 
karar almadılar. Krizden çıkış için yine çareyi “sömürü katmer-
leştirmekte” buldular.  
Dünyanın geleceği ile ilgili söyleyebildikleri tek şey; “önü-
müzdeki yıllarda işsizliğin ve yoksulluğun artacağı, yoksulluk 
nedeniyle savaşların yaşanabileceği, aç kalan bebek ölümlerinin 
artacağı” oldu.
Bu kimsenin bilmediği bir konu zaten değil. TMMOB, DİSK, 
KESK, TTB olarak IMF ve DB‘ye yazdığımız mektupta şöyle 
ifade etmiştik:
“Bugün yaşanan bunalım basit bir iktisadi kriz değildir. Bu 
artık tarihsel misyonunu tamamlamış bir üretim ve toplumsal 
sistemin yani kapitalizmin bütüncül bir krizidir ve yakın bir 
gelecekte derinleşmiş toplumsal krizlerle daha büyük yıkım 
ve acılara yol açması muhtemeldir. Bu nedenle sürdürmekte 
ısrar ettiğiniz sermaye yanlısı politikalar bugün olduğu kadar 
gelecekte de birer uygarlık suçu oluşturacaklardır.”
Kapitalist küreselleşmenin dünyada yarattığı en büyük sorun-
ların başında da açlık gelmektedir. Kapitalizmin krizinin bu 
sorunu daha da artıracağı ortadadır.
Dünya üzerinde yaklaşık 1 milyar insan açlıkla mücadele 
etmektedir. Bundan çok daha fazla sayıda insan da gizli açlık 
çekmekte, yetersiz beslenmektedir. 
Hastalığa ve ölüme yol açan, insanların potansiyel çalışma 
güçlerini azaltan, çocukların öğrenme kapasitelerini etkile-
yen, insanlığın barış ve refah içerisinde yaşamasına engel olan 

açlıkla mücadelede, özellikle gelişmiş ülkelerin refah paylarını 
gelişmemiş ülkeler ile paylaşması gerekliliği kaçınılmaz bir olgu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün buna kayıtsız kalan ya da 
çözüm yerine polemik üreten bu ülkelere 1996 yılında düzen-
lenen Dünya Gıda Zirvesi‘ndeki imzalarını hatırlatmak gerekir. 
1996 yılında bir araya gelen liderler 2015 yılına kadar dünya 
üzerindeki aç insanların sayısının yarıya indirilmesi üzerinde 
anlaşmaya varmışlardı. Dünyadaki açların sayısını 2015 yılına 
kadar yarı yarıya azaltmayı öngören Dünya Gıda Zirvesi ve 
bununla ilişkili “Binyıl Kalkınma Hedefi”nin gerçekleşmesi için 
yeterli mesafenin alındığını söylemek olası mıdır? Yaşadığımız 
kapitalist küreselleşme döneminde bunun mümkün olması 
olası mıdır? Eşitsizliği yeniden üreten, var olan politikalarla 
bu sorunlara çare bulunacağı şeklinde ham hayaller peşinde 
koşanların öncelikle bunu kabul etmesi gerekir. 
Uygulanan neoliberal politikaların bir sonucu olarak, 1980‘li 
yıllardan bu yana, tarımsal üretim artışı nüfus artış hızının 
altında kalmaktadır.  IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret 
Örgütü‘nün dayattığı “politikalar” Türkiye‘yi de giderek tarım 
ürünleri dışalımcısı konumuna sürüklemektedir.  Üç tarafı de-
nizlerle çevrili, verimli arazilere ve geniş bitki örtüsüne sahip 
ülkemiz, kapitalizmin aktörlerinin dayattığı bu yanlış politikalar 
sonucunda bugün gıda alanında giderek artan sorunlarla baş 
başadır. 
Yapılaşmaya tahsis edilen ekim arazileri, betonlaşma çılgınlığı 
ve daha fazla rant uğruna yakılan; yok edilen ormanlar, insan-
sızlaştırılan bir coğrafyada bitirilen hayvancılık, ekilmeyen ya 
da ekilemeyen 2.000.000 dönüm verimli arazi, ölüm tarlaları-
na dönüştürülmüş mayınlı araziler sosyo-ekonomik  kayıpların 
yanı sıra FAO‘nun  dikkat çekmeye çalıştığı  gıda hakkına da 
ciddi bir tecavüzdür. Balıkçılıkta gelinen nokta düşündürücü-
dür. Balık çeşitleri gün be gün azalmaktadır.  Çok çeşitliliğin 
yerine bugün sularımızda bir elin parmakları kadar canlı türü 
kalmıştır. Uygulanan yanlış politikalar sonucu ülkemizdeki 
hayvan ve bitki türleri hızla yok olmaktadır. Türkiye tarım 
ürünleri ihraç eden yerine ithal eden bir ülke konumuna gelmiş-
tir. Gıda alanındaki dışa bağımlılığın bedelini de her zamanki 
gibi emekçiler, işsizler, yoksullar ödemektedir. 
Bunlar biliniyor.
TMMOB her konuda olduğu gibi gıda konusunda da sözünü 
söylemeye devam edecektir.
TMMOB “Dünya Gıda Günü”nde, insanımızın aç kalmadığı, 
yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanabildiği “Başka bir dünya 
mümkün” demektedir. 
TMMOB “Başka bir dünya mümkün” diyenleri, o dünya için 
ortaklaşa mücadeleye çağırmaktadır.
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLU OLSUN!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.
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TASLAK ANLAŞMA METNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bakanlığınız tarafından Birliğimize gönderilen “taslak anlaşma” 
metninden bu anlaşmanın hangi ülkelerle yapılacağı, hangi 
ihtiyaçtan kaynaklandığı ve taviz verilecek mühendislik ve 
mimarlık hizmetlerini anlamak olanaklı olmamıştır. 
Ancak, araştırmalarımız sonucu,
1) Öncelikli olarak Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Avrupa 
Birliği (AB), OECD ülkeleri gibi bölgesel yapılarla anlaşma 
yapılacağı,  
2) Mühendislik ve mimarlık alanında, CPC 511 kodlu İnşaat 
Sahalarının Ön İnceleme İşleri (Pre-erection work at Cons-
truction Sites) , CPC 515 kodlu            “Özel Ticari İnşaat 
İşleri (Special Trade Construction Work) ve CPC 518 kodlu 
kodlu İnşaat İşleri veya Yıkımı ile ilgili veya İnşaat Mühen-
disliği İşleri Ekipmanının Kiralanması Hizmetlerinin (Renting 
services related to equipment for construction or demolition of 
buildings or civil engineering works, with operator)  yanında 
pek çok mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinini 
içeren hizmetlerin serbestleştirilmek istendiği, bilgisini öğren-
miş bulunuyoruz.
Öncelikle Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı‘nın da bildiği üzere, 
GATS II. tur hizmet ticareti müzakereleri kapsamında 2002 yı-
lında ABD, Japonya ve Norveç‘in taviz talebinde bulundukları 
bu alanlar (511,515 ve 518) o tarihte ve sonra 2005 ve 2006 
yıllarında tartışma konusu olmaya devam etmiş ve nihayetinde 
bu alanların kendi iç mevzuat açısından dahi tanımlı alanlar 
olmadığından, mevzuat çalışmaları sürdürüldüğünden ve sek-
törün mevcut hali serbestleşmeye olanak vermeyecek durumda 

olduğundan kapalı alanlar olarak kalması tüm sosyal taraflar 
ve devletin yetkili organları tarafından uygun bulunmuştur.  
O günden bugüne ülke koşullarında hangi olumlu gelişme 
olmuştur da bu anlaşmaya gerek duyulmuştur? Bu sorunun 
yanıtı “taslak anlaşmayı” hazırlayanlar tarafından gerekçele-
riyle birlikte verilmelidir. 
Kaldı ki, hala tartışılan iç mevzuat düzenlemeleri (ulusal dü-
zenlemelerimiz) Devletin tek taraflı olarak yabancı sermaye ve 
hizmet sunucularına muafiyet tanıdığı yönündedir. 4817 sayılı 
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve uygulama 
yönetmelikleri, Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasası ve 1995 tarihli 
Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ, Doğrudan 
Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hak-
kında Yönetmelik, Vergi Muafiyetleri, Rekabetin Korunması 
Hakkında Yasa, Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinas-
yonu ve Görevleri Hakkında Kanun, Türkiye Yatırım Destek 
ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun, ayrıca AB 
ülkelerine tek taraflı olarak açılan alan ve muafiyetler göz 
önüne alındığında, GATS‘ın da ötesine geçen tek taraflı 
açılma söz konusudur.
Uluslararası finans örgütlerine ve Dünya Bankası‘na danış-
manlık hizmeti veren FİAS‘ın Raporunda, yabancıların giriş 
prosedürlerinin ve işçilerle ilgili düzenlemelerin yatırımcılar 
için büyük bir sorun oluşturmadığına, diğer ülkelerle kar-
şılaştırıldığında Türkiye‘nin iyi bir yerde olduğuna işaret 
edilmektedir (Dünya Bankası FIAS Yabancı Personel Ça-
lışma İstihdamı hakkındaki Çalıştay Raporu). Bu rapordaki 
tespitten de anlaşılacağı üzere, ulusal mevzuat ülke vatandaşı 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI’NA GATS KONULU 
YAZI GÖNDERİLDİ

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca hazırlanan GATS temelinde, hizmet alanlarının ikili anlaşma yoluyla serbestleştirmenin 
önündeki engelleri kaldıracak anlaşma metniyle ilgili olarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından görüş istenmesi 
üzerine 2 Eylül 2009 tarihinde konuyla ilgili görüş Bakanlığa gönderildi.

Tarih: 2 Eylül
Sayı : 1757
T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü‘ne
ANKARA

İlgi: 20.08.2009 tarih ve B.09.0.TAU.0.76.00.06.722/7201 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, Dış Ticaret Müsteşarlığı‘nın 07.08.2009 tarih 320003180 sayılı yazısı ile GATS temelinde, hizmet alanlarının 
ikili anlaşma yoluyla serbestleştirmenin önündeki engelleri kaldıracak bir anlaşma metninin hazırlandığı, müzakere edileceği 
ve Bakanlığınıza sunulduğu, yazı ekinde gönderilen anlaşma metni hakkında Birliğimizin görüşü istenmektedir.
Birliğimiz görüşü ekte gönderilmekte olup, bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter
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yönünden koruyucu değil, yabancı yönünden alabildiğine ser-
besti içermektedir. Bu serbesti bir mütekabiliyet ilkesine de 
dayanmamaktadır. 
Temel yanlışlık, Ülkemizin, GATS müzakerelerinde birinci 
gruptaki gelişmiş ülkelerin (AB, ABD, Japonya, Kore, kanada, 
Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre vb.) yanında o ülkeler tarafın-
dan önerilen anlaşma çerçevelerini destekleme pozisyonuna 
düşürülmesidir. Bu ülkelerin sermayelerine teslim olan ve 
müzakerelerde bağımsız rol oynamaktan imtina eden ve her 
alanda strateji yoksunluğu, yaşanan bu küresel krizde görüle-
ceği üzere en çok küçülen ülke konumuna düşürmüştür. Bu 
gerçeği bilerek müzakerelerin yapılması gerektirdiği açıktır. 
Yapılan ve devam ettirilen müzakerelerin -sektör temsilcile-
rinin uyarılarına karşın- ülke lehine gitmediği de tüm toplum 
kesimlerince bilinmektedir.
Mühendislik hizmetleri açısından ise, ülkemizde halihazırda 
sadece entegre mühendislik kapsamında tanımlanan anahtar 
teslim altyapı, ulaştırma gibi projelerin Hazine Müsteşarlığı 
tarafından garanti edildiği bilinmektedir. Söz konusu hizmet 
sektöründe zaten ülke müteahhitlik sektörünün temsilcileri 
veya doğrudan yabancı sermayeli kuruluşlarla kurulan kon-
sorsiyumlarla hizmet sunulduğu da açıktır. Oysa şu gerçek de 
Bakanlığınız tarafından bilinmektedir ki; sektörü tanımlayan 
ve düzenleyen mevzuatın bulunmaması, sektörün uluslara-
rası rekabete hazır olmaması, sektöre, yabancı hizmet sunu-
cusunun, birincil ve ikincil mevzuatların oluşturulmadan 
girmesi neticesinde, ileride yapılacak düzenlemelerde, ülke 
pozisyonunda herhangi geri bir adımın atılması bugünden 
engellenecektir.
511 kodlu “İnşaat Sahalarının Ön İnceleme İşleri”ne somut 
olarak baktığımızda, kendi iç mevzuatın oluşmadığı ve bu alan-
da hangi meslek mensuplarının yetkili olduğu dahi bugüne 
kadar yetkili mercilerce bilinçli olarak ortada bırakılmıştır. Yapı 
sürecinin yer tespiti dâhil tanımlı olmadığı, bu sürecin sağlıklı 
ve bilimsel olarak tartışma sürecinin dahi tamamlanmadığı 
tüm taraflar tarafından kabul gören gerçektir. Kentlerdeki imar 
rantının paylaşımı, gerek 511 kodlu gerekse 518 kodlu hizmet 
alanlarının önünde objektif, nesnel iç mevzuat oluşumunu 
engellemiştir. İç mevzuat açısından sorunlu ve afet öncesi ve 
sonrası açısından bir makro plana dahi sahip olmayan ülkemiz 
açısından 518 kodlu hizmet alanını serbestleştirmek, telafisi 
olanaklı olmayan kayıplara yol açacağı açıktır. Kaldı ki bu 
alanın doğal afet sonrası yardımlaşma dışında kapalı kalması 
kamu güvenliği açısından elzemdir.
Anılan taslak anlaşma metnine başlık düzeyinde değinecek 
olursak;
•1-  Kapsam maddesi kabul edilemez. Çünkü iki istisna hariç 
tüm hizmet sektörleri ismi zikredilmeyen ülkelere açılmaktadır. 
Tüm hizmet alanlarını açarken, anlaşma yapılması düşünülen 
ülkelerin devlet olarak hangi hizmetleri kamu hizmeti olarak 
sundukları da bilinmemektedir. Ülkemizde hemen hemen tüm 
kamu hizmetleri özelleştirildiğinden, anlaşma yapılacak ülke-

lerin kamu hizmet anlayışını bilmeden eşit koşullarda anlaşma 
yapıldığını söylemek olanaklı değildir. Yani bu bilinmezlikler 
içinde mütekabiliyetin gerçekleşme olanağı bulunmamaktadır. 
Uygulamanın nasıl takip edileceği de belirsiz ve tanımsızdır.
•2- Ülkemiz mevzuatı açısından yabancı gerçek ve tüzel kişile-
rin ülkeye girişinde esaslı bir kısıt bulunmamaktadır. Karşı taraf 
ya da tarafların iç mevzuatında yabancılara ilişkin dolayısıyla 
Türk vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar var ise bu kısıtlama-
ların aynısını Türkiye karşı tarafa uygulayamayacaktır.
•3-      Türkiye yabancı sermayeye vergi muafiyeti sağlamakta 
iken, anlaşma yapan ülke bu muafiyeti sağlamakla yükümlü 
değildir.
•4-      Bu anlaşma ile yabancıların çalışma izinleri ve vize 
konusunda elde ettikleri avantajların, Türk vatandaşlarına 
anlaşma yapan ülkeler tarafından uygulama zorunluluğu 
bulunmamaktadır. 
•5-      Bu anlaşmanın yanında DTÖ‘nün koyduğu koşullar 
ve GATS‘ın geçerliliği devam ederken, büyük uğraşlar sonucu 
GATS‘ın taahhüt listesinde kapalı ve koşullu olarak kalmış 
alanlar, ismi zikredilmeyen ülkelere açılmaktadır. 
•6-      Taslak anlaşma metnin  “iç düzenleme” başlığı altında 
düzenlenen 5. maddesi ülke vatandaşları aleyhine yabancılar 
lehine bir düzenleme olup, haksız rekabetin önünü açan bu 
madde kabul edilemez. Kendi yurttaşı açısından tanımlı ol-
mayan bir süreç yabancılar açısından tanımlı ve sorunlarını 
çözücü mekanizma yaratan taahhütler kendi ülke vatandaşı 
için sağlanmamıştır. “Hizmet kalitesini sağlamak için gere-
ğinden fazla zor olmamalıdır” taahhüdü ülke vatandaşı için 
kendi ülkesinde tanınacak bir hak mıdır ki, yabancı hizmet 
sunucusuna bu taahhüt yapılmaktadır. “Lisanslama prosedür-
leri durumunda, kendi içlerinde hizmet sunumu konusunda 
sınırlayıcı olmamalıdır” biçimindeki bir taahhüt yine bir dev-
letin taahhüt edebileceği bir şey olmasa gerek. 
•7-      Metnin “karşılıklı tanıma” başlığını taşıyan 6. maddesi 
karşılıklı tanımayı içermeyen yanıltıcı bir maddedir. Tavsiye 
niteliği taşıyan, uygulama olanağı bulunmayan bir maddedir. 
Madde içeriği dikkatlice incelendiğinde, “ortak komite”, 
“meslek kuruluşları” bunların tanımları bulunmadığı gibi, ül-
kemizde “yetkilendirme”, lisanslama”, “operasyon” ve “sertifi-
kalandırma” konusunda uygulama kriterleri kimler tarafından 
konulmakta ve yasal yetkili örgütler kimlerdir?  Müsteşarlık 
bunu bilmekte midir? Bunu biliyor ise iç tartışmaları kimlerle 
yürütmüştür? Yürütme, meslek odalarını engellemeyi politi-
ka olarak benimsediğinden ve meslek odalarının yürütmeye 
katılma yollarını kapadığı sürece, mühendislik hizmetlerinde 
asla karşılıklı tanıma gerçekleşemez. Bu nedenle, bu madde 
uygulama olanağı olmayan bir maddedir.
•8-      “Piyasaya erişim” başlığını taşıyan 12. madde ülkede 
yaşanan somut koşullar ve gelecekte yaşanacak koşulları göz 
ardı eden bir maddedir. Ekonomik koşulların, iş gücü arzı 
ve talebin ne olursa olsun anlaşma yapılan ülkeye her türlü 
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tavizi devamlı hale getiren bir anlaşma toplum yararına de-
ğildir. Bu madde “ulusal düzenlemeleri saklı tutan” madde ile 
çelişmektedir. Bu madde ile 4817 sayılı Yasa‘da (Madde:11) 
belirtilen çalışma izni talebini kısıtlayan devlet yetkisinden 
de vazgeçmektedir. Bu anlaşmanın GATS koşullarına uygun 
“şeffaflık” gereği yayımlanacağı da göz önüne alındığında tüm 
Dünya ülkelerine, istihdam koşulları ne olursa olsun açık hale 
gelineceği anlamına gelmektedir.   
•9-      “Ulusal muamele” başlığını taşıyan 13. maddenin de 
ülkemiz hizmet sunucuları açısından aleyhe bir düzenlemedir. 
Kendi ülkesinde daha sıkı koşullara bağlanmış yabancı ülke 
vatandaşı ülkemizde daha kolay iş yapabilecek, ülkemiz insanı 
ise o ülkede bu kolaylığı yaşayamayacaktır.
•10-   Türkiye ve hizmet sunucuları, bu taslak metin,  ismi 
zikredilmeyen ülke ya da ülkelerle imzaladığında nasıl bir ra-
hatlama yaşayacaktır? Olağanüstü bir rahatlama yaşanacağı 
düşünülüyor olmalı ki, “takvimlerin değiştirilmesinde” (mad:
18) dahi tahkim öngörülmüştür. Üç yıl sonra taahhüt edilen 
maddelerde bir değişiklik yapıldığında durumdan etkilenen 
taraf tahkime gitmektedir. Bu ağır taahhüdün altına ülkemi-
zin hangi sebeplerle sokulduğunu tüm toplumun bilmesi ve 
bilgilendirilmesi gerekmektedir.   
•11-  Piyasaya erişimde, kamu alımlarında, ödemelerde, 

şikayet ve uyuşmazlık çözümünde ülke vatandaşı aleyhine, 
yabancı lehine ayrımcı muameleyi yazılı hukuki metin haline 
getiren anlayışı anlamak olanaklı olmamıştır.

Sonuç olarak; 

Tüm hizmet sektörlerinde olduğu gibi mühendislik, mimarlık 
hizmetleri ve sunucularının yeterliliklerini ve uygulama ku-
rallarına ilişkin iç mevzuat henüz tutarlı, paralel ve birbirini 
tamamlama ve teyit etmekten uzaktır. Bu süreç ülkemizde 
tamamlanmamıştır. Bu nedenle, iç mevzuatı tanımlı, uygu-
lamanın önünü açan, objektif, nesnel bir düzeye çıkarmak 
öncelikli görevdir. Bu görevi tamamlamadan,  bu alanları ku-
ralsız, denetimsiz yabancı meslek mensuplarına açmak için 
çaba göstermek, hem mühendis, mimar ve şehir plancılarına 
hem de topluma büyük haksızlıktır. 

Yukarıda da açıkladığımız üzere, bu anlaşma metninde açıl-
ması düşünülen alanların kapalı kalması en son 2006 yılında 
yetkili kurumlar tarafından mutabakata varılan konudur. 
Ülke menfaatlerine uygun davranmak, yürütme erkini kul-
lananların Anayasal görevidir. Yürütmenin Anayasal görevi 
yerine getirmesini beklemek de bizler açısından Anayasal bir 
hak olduğunu belirtme ihtiyacı duyduğumuzu üzülerek ifade 
etmek isteriz.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan 
“Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulları Kurulma-
sı Hakkında Yönetmelik Taslağı” görüş için üniversitelere 
gönderilmiştir. 
YÖK tarafından hazırlanan taslakta, yönetmeliğin amacı 
“Yükseköğretim Kurumlarında gerek akademik, gerek 
idari faaliyetler açısından, yüksek ve sürdürülebilir kalitede 
hizmetlerin sağlanabilmesinde daha rasyonel ve verimli so-
nuçlara ulaşabilmek için, yükseköğretim kurumları dışındaki 
paydaşların da katılacağı Danışma Kurullarının oluşturulması 
ve bunların ortak çalışma ilkelerini belirlemektir” biçiminde 
tariflenmiştir.
Taslak metinde Danışma Kurulu üyeleri incelendiğinde, 
TMMOB‘nin de adı olmasına karşın üniversitenin asli 
bileşenlerinin temsilcileri olan örgüt ya da sendikalar ile 
diğer meslek kuruluşlarının temsilcilerine yer verilmediği 
görülmektedir.  
Biz TMMOB olarak her zaman söyledik; 

Üniversiteler, öğrencisiyle, öğretim üyesiyle, çalışanıyla 
üniversite bileşenlerine aittir.

Üniversitelerde, parçacı, eksik ve yanlış düzenlemeler yapıl-
ması yerine; 12 Eylül hukukunun bir ürünü olan YÖK, tüm 
kurumları ile kaldırılmalı ve üniversiteler tam anlamı ile özerk 
ve demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

Özerk ve demokratik üniversite, üniversitenin bütün bile-
şenlerinin yönetim ve karar alma sürecine katılmaları ile 
mümkün olacaktır.

İlgili Yönetmelik taslağı ile oluşturulması düşünülen “ Da-
nışma Kurulları”  özerk-demokratik bir üniversite anlayışının 
çok uzağındadır.    

TMMOB, küreselleşme ve sermayenin isteklerine göre üni-
versitelerimizi ve bilimi piyasanın uzantısı haline getirecek 
üniversitelerimizin yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası 
olmayacak ve Yönetmeliğin bu şekli ile yürürlüğe girmesi 
halinde Danışma Kurullarının içerisinde hiçbir şekilde yer 
almayacaktır. 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

 

YÖK ÜNİVERSİTELERDE DANIŞMA KURULLARI KURARAK 

NE YAPMAK İSTİYOR?
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Yükseköğretim 
Kurumlarında Danışma Kurulları Kurulması Hakkında Yönetmelik Taslağı” üzerine 27 Ekim 2009 tarihinde bir basın açıklaması 
yaptı.
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü‘ne açılan davada, söz konusu 
yönetmelik ile  Anayasa‘nın 128 ve 168. maddeleriyle,  6200 
Sayılı Yasaya aykırı olarak, kamu hizmeti niteliği taşıyan denetim 
yetkisinin özel hukuk tüzelkişilerine devredildiği belirtildi. Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü‘nün yapmakla yükümlü olduğu su 
tesisleri ile ilgili denetim hizmetlerinin, özel firmalara verilecek 
izin belgeleriyle yaptırılması düzenleyen Yönetmeliğin iptali ve 
yürütmesinin durdurulması için açılan dava dilekçesinde şöyle 
denildi:
“Dava konusu Yönetmelik ile özel sektöre devredilen su yapılarının 
gözetim ve denetim görevi,  6200 sayılı Yasa ile davalı idareye 
verilmiştir.  6200 sayılı Yasa‘nın 2. Maddesinde, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü‘nün görev ve yetkileri sayılmıştır. Buna göre, 
Anayasa‘nın 168. Maddesi kapsamında bulunan tüm suların 
ve bu su kaynakları üzerinde kurulacak yapıların kendi görev 
alanına giren sorumluluğu ile kamu adına yapılacak gözetim ve 
denetim görevi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü‘ne verilmiştir. 
Buna göre, tabii servet ve kaynakların aranması ve işletilmesinin 
gerçek ve tüzel kişiler eliyle yürütülmesi için yasa düzeyinde açık 

bir düzenleme yapılması gerekirken, bu durumda dahi gerçek ve 
tüzel kişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gö-
zetim, denetim usul ve esasları ve müeyyidelerin yasayla açıkça 
belirlenmesi zorunlu tutulmuştur. Devletçe yapılacak gözetim ve 
denetim faaliyetinin ise özel sektör kuruluşlarına devredilmesi 
olanağı bulunmamaktadır. Nitekim Anayasa‘nın 128. maddesinin 
1. fıkrası “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel-
kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları 
kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar 
ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” hükmünü taşımaktadır. 
Su yapılarının gözetim ve denetiminin bir kamu hizmeti olması 
karşısında, bu kamu hizmetinin yürütülmesinin özel hukuk tüzel 
kişilerine devredilmesi olanağı bulunmamaktadır. 
Dava konusu Yönetmelikle denetim firmalarına bırakılan proje 
ve teknik denetim bir kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesine 
yönelik zorunlu bir denetimdir ve kamu hizmeti niteliğindedir. Bu 
nedenle Anayasa‘nın 128. maddesine, 6200 sayılı Yasa‘ya ve kamu 
yararına aykırı olan dava konusu Yönetmelik hükümlerinin iptali ve 
dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulması gerekmektedir. “

SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’NİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI
TMMOB, 15.08.2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği”nin iptali 
ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’a başvurdu.

Tarih: 07 Ekim 2009            
BURSA HAKİMİYET GAZETESİ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ‘NE
AÇIKLAMA
(Yanıt Metnidir)

Gazetenizin 15 Eylül 2009 tarihli sayısının 5. sayfasında “teknik 
öğretmenlere müjde” başlığı ile Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) 
Bursa İl Başkanı Fahri Yıldız‘ın kamuoyunu bilgilendirmek adına 
yapmış olduğu açıklama gerçeği yansıtmadığından kamuoyunun 
bilgilendirilmesi zorunlu olmuştur.

Anılan haberde, TMMOB‘nin “ İş Güvenliği ile Görevli Mühendis 
veya Teknik Elemanların Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalış-
ma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” iptali istemiyle açtığı 
dava yüzünden ülkede iş sağlığı ve güvenliği uzmanı yetişmediği 
ve bu nedenle iş kazalarının yüksek olduğu ileri sürülmektedir. 
Gerçekleri çarpıtan bu açıklama, TMMOB‘ye karşı bilinçli bir 
suçlama içermekte olup, ifade özgürlüğü ile bir ilintisi bulunma-
maktadır. Çünkü, İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı dava 
açmak Anayasal bir haktır (Anayasa Madde:125). Yürütmenin 
eylem ve işlemlerinin yargı yoluyla denetlenmesini istemek bir 
hak olmanın yanında aynı zamanda hukuk devleti ilkesi ve 
demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bu nedenle, TMMOB‘ye dava 
açma hakkını kullanması nedeniyle bir eleştiri yöneltilemez. Kaldı 
ki, Danıştay tarafından yapılan yargısal denetimde, söz konusu 
yönetmeliğin hukuka aykırı olduğu da tespit edilmiştir (Danıştay 
10. Daire 2004/6075 Esas, 2006/2159 Karar). Bakanlığın yasaya 
ve hukuka aykırı yönetmelik yayımlaması nedeniyle TMMOB‘nin 

eleştirilmesi, eleştiri yapanın hukuk devleti ve demokrasi kavra-
mını özümsemediğini de ortaya koymaktadır. Yargı organı tarafın-
dan hukuka aykırı olduğu saptanmış bir yönetmeliği savunmak ve 
dava açılmasını eleştirmek hukuk devleti ilkesini de reddetmek 
anlamına gelmektedir.  

TMMOB‘nin açmış olduğu dava 4857 sayılı İş Yasası‘nın 82. mad-
desinin yürürlüğünü etkilememiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı‘nın denetimini de ortadan kaldırmamıştır. Bu nedenle, 
iş kazalarından öncelikle bu alanı düzenleme ve denetimiyle yü-
kümlü olan Bakanlık sorumludur. TMMOB ne işverendir ne de 
hükümetin icra organıdır. İş kazalarından sorumlu tutulmasına 
ilişkin suçlamanın akılla izah edilir bir yanı bulunmamaktadır.

Mühendis ve teknik öğretmenlerin lisans eğitimi farklı olduğuna 
göre hak, yetki ve sorumlulukları da farklı olacaktır. “İş Güvenliği 
Uzmanı” kavramı altında mühendislerle teknik öğretmenlerin eşit-
lenemeyeceği alınan akademik eğitimin doğal sonucudur. TMMO-
B‘nin teknik öğretmenlerin bilimsel eğitimle kazanmış oldukları 
hak ve yetkileri ellerinden almak gibi bir yaklaşımı olamaz. Ancak, 
Vakıf temsilcisinin mühendis ve mimarlık alanına girme gibi bir 
yaklaşıma sahip olduğu görülmektedir. Bu yaklaşımın da mühendis 
ve mimarlarca onaylanamayacağı açıktır.

Bir mahkeme kararı açıklama ve habere konu edilecekse, yazılı 
olduğu biçimde aktarılmalı ve yanlış beklentilere meydan verecek 
şekilde konu çarpıtılıp, içeriği ve sonucu tamamen yanlış şekilde, 
topluma gerçek dışı bilgi verilmemelidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

BURSA HAKİMİYET GAZETESİNE TEKZİP GÖNDERİLDİ
Bursa Hakimiyet gazetesinin 15 Eylül 2009 tarihli sayısının 5 sayfasında yayımlanan ““Teknik Öğretmenlere Müjde” başlıklı yazıda TMMOB’ye 
yönelik bilinçli bir suçlama yöneltildiği gerekçesiyle gazeteye tekzip gönderildi.
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MUHALEFET ŞERHİ: 

İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Tehlike Sınıfları Listesi 
Tebliği‘nin 

1. Maddesinin a) bendinde belirtilen Az Tehlikeli İşler gru-
bunda bulunan “saf su ve asitli su üretim yerleri”nin Tehlikeli 
İşler grubuna alınması ile, 

Görüşülen taslağın 1. Maddesinin b) bendinde belirtilen 
Tehlikeli İşler grubunun; 

- “Solvent kullanmak suretiyle ekstraksiyon yapan bütün 
nebati ve hayvani ham yağ ve rafine yağ elde edilen tesisler 
ve entegre yağ tesisleri”nin, 

- “Sabun, deterjan ile çamaşır suları ve sodası ve diğer temizlik 
maddeleri sanayii, nişadır, çivit imal yerleri”, 

- “Tankerle karada yapılan nakliyat (Toz, gaz, sıvı kimyasal 
maddeler dahil)” ve 

- “Süt tozu, konsantre süt imali, süt pastorize ve sterilize tesis-
leri” işlerinin Çok Tehlikeli İşler grubuna alınması talebimiz 
komisyonca kabul edilmemiştir. 

Tebliğin 2. Maddesi ile ilgili şerh gerekçesi: 

Bilindiği üzere İş Kanunu ve yönetmelikleri; çalışanların 
güvenliğini ve üretimin devamlılığını sağlamak, verimliliği 
artırmak, insan ve çevre sağlığına zarar verecek koşulları 
ortadan kaldırmak, çalışanları olumsuz koşullardan, iş kazala-
rından ve meslek hastalıklarından korumak için çıkarılmakta 
ve uygulanmaktadır. 

İşyerinde muhtelif işler yapılırken asıl işin tehlike sınıfından 

daha yüksek derecede tehlikeli işler yapılıyorsa, işyeri tehlike 
sınıfı daha yüksek derecedeki tehlike sınıfında değerlendiril-
melidir. Çünkü; İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak 
Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik‘te; tehli-
ke sınıfının belirlenmesinde; iş sağlığı ve güvenliği açısından, 
yapılan işin özelliği, kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, 
iş ekipmanları, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam 
ve şartları ile ilgili hususların göz önünde bulundurulacağı 
belirtilmektedir. Buradan da görüleceği üzere, tehlike sınıfı 
belirlemesinde yalnızca işyerinde yapılan işin özelliği değil, 
kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanları, üretim 
yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları da önemlidir. 
Tehlike sınıfı belirlemesinde yalnızca asıl iş göz önünde 
bulundurulursa, burada belirtilen kriterlerin değerlendirme 
dışında tutularak, belirleme yapılması yönetmelik hükmüne 
aykırı olacaktır. 

İşyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma 
sürelerinin belirlenmesinde işyeri tehlike sınıfı göz önünde 
bulundurulmaktadır. İşyerinde muhtelif işler yapılıyorsa 
ve bu işlerden bir kısmı asıl işten daha yüksek derecedeki 
tehlike sınıfında yer alıyorsa, sadece asıl işin temel alınması 
işyerinde çalıştırılacak uzman ve hekimin işyerinde daha az 
süre çalışması sonucunu doğuracak, bu da görevlerin yerine 
getirilmesinde aksamalara yol açacaktır. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle; Tehlike Sınıfları Tebliğinde 
yer alan “Bir işyerinde muhtelif işlerin yapılması durumunda, 
işyerinde yapılan asıl iş tehlike sınıfı tayininde temel alınır.” 
hükmüne katılmıyorum. 

13 Ekim 2009 
Mehmet TORUN 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN 
TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİNE MUHALEFET ŞERHİ KONDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Belirleme Komisyonu”nca hazırlanan 
“İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği”ne muhalefet şerhi kondu. Söz konusu komisyon çalışmalarına 
TMMOB Yönetim Kurulu adına katılan Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, 12 Ekim 2009 
tarihinde gerçekleştirilen toplantıda tebliğin bazı maddelerine şerh koydu. 

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin TMMOB ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı aleyhine açtığı maddi 
ve manevi tazminat davası 29 Eylül 2009 tarihinde ya-
pılan 4’üncü duruşmada reddedildi.

İstanbul 4. Asliye Mahkemesi‘nde görülen davanın 
duruşmasına; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Sabri 
Orcan, Cemalettin Küçük, TMMOB Yüksek Onuru 
Kurulu Üyeleri Tevfik Peker, Sırdaş Karaboğa, TMMOB 

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ’NİN 
TMMOB ALEYHİNE AÇTIĞI DAVA REDDEDİLDİ

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tores Dinçöz 
ile çok sayıda oda yönetici, çalışanları ve TMMOB üye-
leri katıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
imzasıyla 24 Şubat 2009 tarihinde yapılan “Bergama-
Ovacık Altın Madeni İşletmesinin Ayrıcalığına Son 
Verilmelidir” başlıklı yazılı basın açıklaması nedeniyle, 
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından TMMOB ve Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı aleyhine maddi 
ve manevi tazminat davası açılmıştı. 
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TMMOB Van Kent Sem-
pozyumu 1-3 Ekim 2009 
tarihlerinde VATSO TUŞBA 
Toplantı Salonu’nda düzenlen-
di. Üç gün süren sempozyum 
kapsamında gerçekleştirilen 7 
oturumda kentin tarihi, kültü-
rel, mimari dokusundan sosyo-
ekonomik yapısına, yapılaşma 
politikalarından doğal afetlere 
hazırlık durumuna farklı ko-
nular ele alındı. 

Sempozyumun açılışında sırasıyla TMMOB Van İKK Sekre-
teri Şevket Akdemir, Sempozyum Düzenleme Kurulu adına 
Ahmet Göksoy, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya ve Van Vali Yar-
dımcısı Ömer Özcan konuştu. 

TMMOB İKK Sekreteri Şevket Akdemir tarihi ve kültürel 
dokusuyla bugünlere kadar gelen Van‘ın merkezi yönetimlerin 
gerekli önemi vermemesi nedeniyle bugün sorunlar yumağı 
haline geldiğini söyledi. Sempozyum Düzenleme Kurulu adına 
konuşan Ahmet Göksoy da Van‘da da her zaman olduğu 
gibi faturanın yoksullara kesildiğini belirterek, “Yoksul bir 
kent olan Van savaşın ağır yükünü omuzlamadı mı? İnsa-
nıyla, tarihiyle, sokaklarıyla, taşlarıyla, binalarıyla bunun 
izlerini taşımıyor mu? Van, tarihi değerleri yok etmenin, 
insanı özünden soyutlamanın, köklerinden, kültüründen 
uzaklaştırmanın, geleneğine yabancılaşmanın, kolsuz, dalsız 
kalmanın ağır yükünü almadı mı omuzlarına?” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TMMOB‘nin kentlerde var olan sorunların aşılması, sağ-

lıklı kentsel çevrelerin oluş-
turulması ve kentsel yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesi 
doğrultusunda, toplumun 
büyük bölümünün dışlayan, 
halkın katılım ve deneti-
mine kapalı yerel yönetim 
biçiminin aşılmasını, kent 
halkının ve meslek örgüt-
lerinin demokratik katılımı 
ve denetimini sağlayacak 

bir anlayışın geliştirilmesini, öncelikli ve temel gerek olarak 
gördüğünü ifade etti.

Van Belediye Başkanı Bekir Kaya da, kentte yaşayanların 
kente sahip çıkmaması durumunda gelişme kaydedileme-
yeceğini belirterek, kentlerin doğru planlanması, doğru 
gelişmesinde mimar, mühendis ve şehir plancılara büyük 
görev düştüğünü söyledi

Van Vali Yardımcısı Ömer Özcan da Van‘da kentleşme adına 
güzel şeyler yapılabileceği konusunda iyimser olduğunu dile 
getirdi.

“Demokratikleşme, Yerel Yönetimler, Örgütlü Kent ve Özerk 
Yönetim Forumu” 

Sempozyumun son günü düzenlenen “Demokratikleşme, 
Yerel Yönetimler, Örgütlü Kent ve Özerk Yönetim” konulu 
forumda belediye başkanları konuyu tartıştılar. TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras tarafından yönetilen 
forumda Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, Batman Belediye 
Başkanı Necdet Atalay, Van Erciş Çelebibağı Beldesi Belediye 
Başkanı Veysel Keser, Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanı 
Zülküf Karatekin konuşmacı olarak yer aldılar.

TMMOB VAN KENT SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

Van’da 1994 yılında bir trafik kazasında hayatını 
kaybeden Mühendis Tekin Turan adına yaptırılan 
anıt çeşme 30 Eylül 2009 tarihinde açıldı. Açılışa 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğan-
cı, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Dağ-
han, Oğuz Gündoğdu, Alaeddin Aras, TMMOB 
Van İKK Sekreteri Şevket Akdemir, TMMOB Van 
birimlerinin yöneticileri ve çok sayıda TMMOB 
üyesi katıldı.
 

VAN EDREMİT’TE TEKİN TURAN ANISINA YAPTIRILAN 

TMMOB ANIT ÇEŞMESİ AÇILDI
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TMMOB Batman İKK Sekreteri Süleyman Noyan, sem-
pozyumun 31 Ekim 2006‘da yaşanan sel felaketinin üçüncü 
yıldönümüne denk geldiğini hatırlatarak, “11 insanımızın 
ölümü ve onlarcasının yaralanması ile sonuçlanan ve 
63.000 kişinin etkilendiği bu büyük felaketin üzerinden 
üç yıl geçmiş olmasına rağmen İluh deresi boyunca var olan 
evler hala boşaltılamamış ve uygulanabilir bir proje yürür-
lüğe konamamıştır. Kısa süre önce İstanbul‘da yaşanan sel 
felaketi aslında Batman‘daki yaklaşımın Türkiye‘nin geri 

TMMOB 

BATMAN KENT SEMPOZYUMU 

DÜZENLENDİ
TMMOB Batman Kent Sempozyumu 31 Ekim-1 
Kasım 2009 tarihlerinde Yılmaz Güney Sinema 
Salonu’nda düzenlendi. “Kentimiz de geleceğimiz 
de çocuklarımızındır” sloganıyla gerçekleştirilen 
sempozyumun açılış konuşmaları TMMOB Bat-
man İKK Sekreteri Süleyman Noyan, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
Batman Belediye Başkanı Necdet Atalay tara-
fından yapıldı. 

kalanından farklı olmadığının en açık göstergesi. Şunu 
özellikle belirtmeliyiz ki; Türkiye artık yara sarmakla sınırlı 
bir yaklaşım yerine, önleyen, zararı en aza indirgeyen, in-
san hayatını korumayı başlıca amaç sayan, insanın sağlıklı 
yaşamasını asli amaç haline getiren, odağında insan olan 
bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır” diye konuştu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
kentlerin arzulandığı biçimde yaşatılması için TMMOB‘nin 
farklı seçenekler sunmayı bir sorumluluk olarak gördüğünü 
belirterek, “TMMOB, kentlerimizde var olan sorunların 
aşılması, sağlıklı kentsel çevrelerin oluşturulması ve kentsel 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi doğrultusunda, toplumun 
büyük bölümünün dışlayan, halkın katılım ve denetimine 
kapalı yerel yönetim biçiminin aşılmasını, kent halkının 
ve meslek örgütlerinin demokratik katılımı ve denetimini 
sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesini, öncelikli ve temel 
gerek olarak görmektedir” dedi. Türkiye‘nin 72. ili olan 
Batman‘ın sorunlarının Türkiye genelindeki kentlerin 
sorunlarından çok farklı olmadığını kaydeden Soğancı 
şöyle konuştu: 

“Batman göçle büyüyen bir kent ve göçün getirdiği çarpık 
yapılaşma da en önemli sorunlardan biri. Son dönemde 
kentin modern bir görünüm kazanması için çalışmalar 
yürütülse de bu çabaların geliştirilmesi gerektiği ve daha 
yapılması gereken birçok işin olduğu ortada duran bir 
gerçektir.”

Batman Belediye Başkanı Necdet Atalay da, ilk defa 
düzenlenen sempozyumun önemine değinerek, bu beş 
yılı önümüzdeki yüzyıllık kenti yaratmanın ve böyle bir 
kentin temelini atmanın süreci olarak değerlendirdiklerini 
söyledi. 
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Gerçekleştirilen yerel kurultaylar şöyle:
Adana Yerel Kurultayı (06 Haziran 2009)
Ziraat Mühendisleri Odası‘nda 46 kişinin katılımı ile forum for-
matında katılımcılarının görüşleri ve çözüm önerileri alınarak 
gerçekleştirildi.
Zonguldak Yerel Kurultayı (05 Eylül 2009)   
Maden Mühendisleri Odasında 68 kişinin katılımı ile forum 
formatında katılımcıların görüşleri ve çözüm önerileri alınarak 
gerçekleştirildi. Yerel Kurultay öncesinde Bartın, Karabük, 
Karadenizereğli ve Kastamonu il hazırlık toplantıları gerçek-
leştirildi.
Samsun Yerel Kurultayı (26 Eylül 2009)
DSI VII. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda katılımcıların 
görüşleri ve çözüm önerileri alınarak gerçekleştirildi.
Bursa Yerel Kurultayı (04 Ekim 2009)
Konak Kültür Evinde 92 kişinin katılımı ile üç oturum halinde 
gerçekleştirildi. Çalışma gruplarının sunumlarının ve karar tas-
lak önerilerinin sunulmasının ardından karar önerileri ile ilgili 
katılımcıların görüşleri alındı ve oylama ile eğilim belirlemesi 
yapıldı. Yerel kurultay öncesinde Balıkesir, Çanakkale ve Yalova 
il hazırlık toplantıları ve işyeri ziyaretleri gerçekleştirildi.

İstanbul Yerel Kurultayı (17 Ekim 2009)
YTÜ Oditoryum‘da 241 kişinin katılımı ile forum formatında ka-
tılımcıların görüşleri ve çözüm önerileri alınarak gerçekleştirildi. 
Yerel kurultay öncesinde üniversite çalışanı, kamu çalışanı, özel 
sektör çalışanı ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancıları ile 
hazırlık toplantıları, İTÜ, İÜ akademisyenleri ile hazırlık toplan-
tıları ve Dudullu OSB hazırlık toplantıları gerçekleştirildi.
İzmir Yerel Kurultayı (17 Ekim 2009)
Makina Mühendisleri Odası Tepekule Kongre Merkezi‘nde 
gerçekleştirildi. Panel formatında gerçekleştirilen iki oturu-
mun ardından, katılımcılara söz verilen serbest kürsü ile sona 
erdirildi.
Kocaeli Yerel Kurultayı (17 Ekim 2009)
Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Salonu‘nda gerçekleştirildi. 
Ankara Yerel Kurultayı (24 Ekim 2009)

İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu‘nda atölye 
sunumları, atölye forumları ve serbest kürsü şeklinde gerçekleş-
tirildi. Yerel kurultay öncesinde Eskişehir, Afyon, Konya, Aksa-
ray, Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat il hazırlık 
toplantıları ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

TMMOB ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİS, MİMAR VE
ŞEHİR PLANCILARI 

YEREL KURULTAYLARI TAMAMLANDI

Ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamında karşılaştığı 
sorunların tespiti, tanımı ve çözüm yollarını tartışmak amacıyla 14-15 Kasım 2009 
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek “TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Kurultayı” kapsamında gerçekleştirilen yerel kurultaylar tamam-
landı. Yaşanan ekonomik krizin mühendis, mimar ve şehir plancılarına yansıması 
ve bölgesel etkilerinin incelenmesi amacıyla, Kurultaya hazırlık çerçevesinde Adana, 
Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Samsun ve Zonguldak’ta yerel kurultaylar 
düzenlendi.

Kadın mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının; toplumsal ve iş ya-
şamlarında karşılaştıkları cinsi-
yet ayrımcılığından kaynaklanan 
sorunları tanımlamak ve çözüm 
üretmek amacıyla 21-22 Kasım 
2009 tarihlerinde İstanbul’da 
düzenlenecek TMMOB Kadın 
Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Kurultayı öncesinde 
yerelde gerçekleştirilen çalış-
taylar tamamlandı. “Çalışma 
Hayatında Mühendis, Mimar, 

TMMOB KADIN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI 

KURULTAYI YEREL ÇALIŞTAYLARI TAMAMLANDI

Şehir Plancı Kadınlar” ve “Mühendis, Mimar, Şehir Plancı Ka-
dınların Örgütlenmesi” ana başlıklarında 6 bölgede gerçekleştirilen 
çalıştaylarda çıkan sonuçlar kurultaya götürülecek.
Gerçekleştirilen yerel çalıştaylar şöyle: 
Marmara Bölgesi Çalıştayı  İSTANBUL (07 Haziran 2009) 
Akdeniz Bölgesi - ADANA (27 Eylül 2009) 
Ege Bölgesi Çalıştayı - İZMİR (04 Ekim 2009) 
Karadeniz Bölgesi Çalıştayı - SAMSUN (11 Ekim 2009) 
İç Anadolu Bölgesi Çalıştayı - ANKARA (18 Ekim 2009)
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çalıştayı 
DİYARBAKIR (01 Kasım 2009)
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Marmara Belediyeler Birliği toplantı salonunda düzenlenen 
ve Önlem dergisi adına Serkan Küçük‘ün yönettiği panelde, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Adnan Ağar, 
MESS adına Altan Çetinkan, TMMOB adına Alaeddin 
Aras ve TTB adına Bülent Aslanhan konuşmacı olarak 
yer aldılar.                                                                   

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras‘ın pa-
nelde yaptığı konuşma şöyle

Yaşama hakkı ve çalışma hakkı en önemli insan hakları 
arasındadır. Bu hakların toplumsal yaşamda kullanılabilmesi 
hukuki düzenlemelerin yapılması ve yazılı metinlerin ortaya 
çıkması ile mümkün olmaktadır. 

Günümüzde, toplumun önemli bir bölümünü oluşturan 
çalışanların sağlıklarının ve bedensel bütünlüklerinin ko-
runması,  çalışma koşullarının düzenlenmesi ve kaza riskleri-
nin ortadan kaldırılması için önlemler alınması kabul gören 
genel bir anlayıştır. Bu nedenle çalışma yaşamında işçi sağlığı 
ve iş güvenliği ile ilgili önlemler vazgeçilmez - ertelenemez 
olarak kabul edilir. Bu anlamda işveren ve çalışan yanında 
işyeri hekimi ve iş güvenliği mühendisi de olmazsa olmaz 
koşul olarak yer edinmiştir.

Ancak buna ilişkin ülkemizdeki uygulamalar, ne çağdaş 
ülkelerdeki uygulamalar gibi ne de İLO normlarına uygun 
işliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  “İşyeri Sağlık ve 
Güvenlik Biriminin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yö-
netmelik” taslağına ilişkin, 4857 sayılı Yasa‘ya dayalı olarak 
28 Kasım 2008 tarih ve 55478 sayılı yazısı ile Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği‘nden görüş istemiştir.

TMMOB, Bakanlığa adı geçen yönetmelik taslağı ile ilgili 
olarak görüş ve önerilerini madde madde karşılaştırmalı 
olarak 23 Aralık 2008 tarih ve 23000 sayılı yazısı ile ilet-
miştir.

Bakanlığın sunduğu bu yönetmelik taslağı, daha önce 
28.03.2006 tarihinde Danıştay 10. Dairesi‘nce oybirliği 
ile iptal edilen 20.01.2004 tarih ve 25352 sayılı Resmi 
Gazete‘de yayınlanan “İş Güvenliği ile Görevli Mühendis 
veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”ten daha 
geri konumdadır.

Örneğin Danıştay, “iş güvenliği ile görevli mühendis veya 

teknik elemanların “iş güvenliği Uzmanı” adı altında yeni bir 
statüde birleştirilmesini hukuka uygun bulmaması nedeniyle 
uygulanma olanağı kalmayan “iş güvenliği uzmanı” ibare-
sine yer verilen Yönetmeliğin 5. maddesini, niteliklerinin 
belirlendiği 7. madde, sertifika sınıflarının düzenlendiği 
8.madde, iş güvenliği uzmanının eğitimi ve sınava ilişkin 
koşullara yer veren 9. madde, görev alanının öngörüldüğü 
10. madde, hizmet süresinin saptandığı 11.madde, görevleri-
nin sayıldığı 12.madde ile yetkilerin kurala bağlandığı 13 ve 
sorumlulukların belirlendiği 14.madde ile iş güvenliği uzma-
nının işverenlerce görevlendirilmesini öngören 15.maddeyi 
dayanağı yasa hükümlerine ve hukuka uyarlılık görmediğini” 
oybirliği ile karara bağlamıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, önceki yönetmelik-
teki iptal kararının gerekçelerini gidermeden “İşyeri Sağlık 
ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri 
Hakkında Yönetmelik” 15.08.2009 tarih ve 27320 sayılı 
Resmi Gazete‘de yayınlayarak yürürlüğe sokmuştur. Bu yö-
netmelikte iptal gerekçeleri giderilmediği gibi “İş Güvenliği 
Uzmanı”nın tanımı meslek okulları düzeyine indirilmiştir.

Belirli bir kesimin çıkarlarını koruyan bu yönetmelik, işle-
yişi ile de çelişkili ve uygulamadan yoksun kalacaktır. 2006 
yılındaki yönetmelik iptalinden sonra işyerleri, zorunluluk 
olmaması nedeniyle iş güvenliği uzmanları ile sözleşme 
yapmamıştır.

Yeni yönetmelikteki 47. maddede, eğitimci olabilmenin ta-
nımı kimler için yapıldı ve bu tanıma dayalı olarak kimler 
kapsam dışına çıkarılmak istendi?

Örneğin, 47. maddenin (b) bendi ile “pedagojik formas-
yona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip, en az üç 
yıl (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile iş sağlığı ve 
güvenliği alanında görev yaptığını belgeleyen (A) sınıfı 
iş güvenliği uzmanları” tanımına uyan kaç kişi vardır? 
Yukarıda da belirtildiği gibi yönetmelik iptali nedeni ile adı 
geçen uzmanların işverenlerce zorunluluk olmadığı için 
çalıştırılmadığı aşikardır.

Bakanlık bu yönetmeliği yayımlamadan önce bir “İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu” taslağı hazırladı ve Birliğimizden de 
görüş istedi. TMMOB 8 Ekim 2008 tarih ve 1838 sayılı yazı 
ile görüşlerini iletti. Ancak taslak, oluşturulan İş Sağlığı 
ve Güvenliği Konseyi‘ne bile getirilmeden Başbakanlığa 
gönderildi. Fakat akıbeti belli değil. Yönetmeliğin,  bu 

“İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ NELER GETİRİYOR” 

PANELİ DÜZENLENDİ

Önlem dergisi tarafından düzenlenen“İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında 
Yönetmelik Neler Getiriyor?” başlıklı panel 12 Eylül 2009 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Panele TMMOB adına 
konuşmacı olarak Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras katıldı.
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yasalaşacak kanundan sonra çıkarılması gerekirken, alela-
cele çıkarılmasının gerekçesini anlamış değilim.

Bakanlık bu yönetmeliği, 5753 sayılı Yasa ile (istihdam pa-
keti) ÇASGEM‘e verilen yetkiye dayalı olarak yayınladı. 
Hukuka karşı hile yöntemi ile yargı kararlarını işlevsiz kılan 
bu kanun, ilgili meslek kuruluşlarının halen yürürlükteki ka-
nuni yetki ve sorumluluklarını gasp etmiştir. Oysa, Mesleki 
Yeterlilik Kurumunun kuruluş kanununa göre mühendis ve 
mimarları ancak meslek kuruluşları eğitebilir.

TMMOB‘ye bağlı Odalarımızın meslek içi eğitim yönet-
melikleri yürürlüktedir ve buna uygun eğitimler ve bel-
gelendirmeler yapılmaktadır. Ancak bu belgeler ve ayrıca 
Maden Mühendisleri Odamızın Bakan imzalı protokollere 
dayalı verdiği iş güvenliği mühendisliği belgeleri, yeni çıkan 
yönetmeliğin geçici 1. maddesine göre yok sayılmaktadır. 

Mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları, yasalarla yet-
kilendirildikleri alanlarda hizmet vermekten ve yaptıkları 
işlerden sorumlu kişilerdir. İş güvenliği konusunda bir ye-
terlilik tanımlaması yapılacaksa “İş Güvenliği Mühendisi” 
(Bu tabir mühendis, mimar ve şehir plancısını içeriyor) 

kavramı dışında bir tanımlama yapmaya gerek yoktur. 
Mühendisler yaptıkları işin bilime, teknolojiye ve hukuka 
uygunluğu konusunda meslek odaları vasıtası ile ve yargı 
yolu ile denetlenirler. Aldıkları akademik eğitimin kazandır-
dığı bilginin ve değerlerin korunması da Odalar aracılığı ile 
yaşam boyu meslek içi eğitim ve meslek gelişimi çalışmaları 
ile sağlanmaktadır.

Yeni yayınlanan yönetmelik, yine çalışanın canını, sağlığını 
ve güvenliğini yok saymıştır. Öncelikle iş kazalarının sık ya-
şandığı işyerleri kapsam dışı bırakılmış, mühendislerin eğitimi 
ve sunacakları hizmet piyasa koşullarına teslim edilmiştir. Bir 
bakıma işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı bir pazar, aktörler de 
tacir konumuna getirilmiştir. Her şeyden önce bireye, ailesi-
ne, toplumsal işgücü kaybına, işletmeye ve ülke ekonomisine 
ağır fatura çıkaran bu konu piyasalaştırılamaz.

İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda “önce insan” anlayışının 
dışındaki her türlü düzenleme yanlıştır.

TMMOB, bu yönetmeliğe karşı yargıya başvuracaktır.

TMMOB Yönetim Kurulu kararıyla “Hatay Samandağ 
Belediyesi’nin talebi üzerine Samandağ’da bazı tarım ara-
zileri ve yaşam alanları üzerinde kurulmaya çalışılan rüzgar 
enerjisi santralleri ile ilgili inceleme yapmak ve teknik rapor 
hazırlanması” amacıyla kurulan TMMOB Samandağ Ça-
lışma Grubu 11 Eylül 2009 tarihinde Hatay Samandağ’da 
incelemelerde bulundu.

TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç, TMMOB Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Emir Birgün, Cemalettin Küçük, Gülay 
Odabaş, Çevre Mühendisleri Odası Üyesi Mehmet Ali Uslu, 
Elektrik Mühendisleri Odası Üyesi Kemal Ulusaler, Makina 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şuayip Yalman, 
Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Diren, Ziraat Mühendisleri Odası Üyesi Mehmet 
Ali Dayıoğlu‘dan oluşan TMMOB Heyeti TMMOB Hatay 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Adnan Orukoğlu ve İKK 
bileşenleriyle birlikte önce Samandağ Belediyesi Başkan Ve-
kili Mehmet Ali Kamacı, Samandağ‘a bağlı belde belediye 
başkanları ve halkın katılımı ile Samandağ Belediyesi‘nde 
bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Ardından Samandağ‘da 
kurulan ve kurulması planlanan rüzgar enerji santrallerini 
yerinde görerek incelemelerde bulundu.

Heyet, hazırlayacağı raporu en kısa zamanda kamuoyuna 
açıklayacak.

TMMOB SAMANDAĞ ÇALIŞMA GRUBU, 

HATAY SAMANDAĞ’DA İNCELEMELERDE BULUNDU
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Giriş:

Hatay Samandağ Belediyesi’nin talebi 
üzerine Samandağ’da bazı tarım arazileri 
ve yaşam  alanları üzerinde kurulmaya 
çalışılan Rüzgar Enerjisi Santralleri ile 
ilgili inceleme yapmak ve teknik rapor 
hazırlamak üzere, TMMOB Yönetim 
Kurulu’nun 5 Eylül 2009 tarih ve 343 sa-
yılı kararıyla kurulan Samandağ Çalışma 
Grubu 11 Eylül 2009 tarihinde Saman-
dağ’da gerekli inceleme ve görüşmeleri 
yaparak aşağıdaki raporu hazırlamıştır. 
Samandağ’da inceleme yapan Çalışma 
Grubu’nda TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyeleri Emir Birgün, Cemalettin Küçük, 
Gülay Odabaş, TMMOB Genel Sekrete-
ri N.Hakan Genç, Makina Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şuayip Yal-
man, Meteoroloji Mühendisleri Odası Yö-
netim Kurulu Üyesi Mustafa Diren, Çevre 
Mühendisleri Odası Üyesi Mehmet Ali 
Uslu, Elektrik Mühendisleri Odası Üyesi 
Kemal Ulusaler, Ziraat Mühendisleri 
Odası Üyesi Mehmet Ali Dayıoğlu yer 
almıştır.

Rüzgar Enerjisi:

Rüzgar enerjisi binlerce yıl boyu insanlar 
tarafından kullanılmaktadır. Önceleri 
deniz taşımacılığında yelkenlilerde ve 
hububat öğütülmesi amacıyla yel değir-
menlerinde rüzgar enerjisinden yararla-
nılmıştır. Yine tarımda  yer altı suyunun 
çıkartılmasında rüzgar enerjisinden 
faydalanılmıştır. Günümüzde elektrik 
enerjisi üretmek üzere rüzgar enerjisinden 
yararlanılması ise giderek yaygınlaşmak-
tadır. Fosil yakıtların tükenme eğilimine 
girmesi ve fiyat dalgalanmaları enerjide 
alternatif arayışlarını beraberinde ge-
tirmiştir. Enerji çeşitliliği açısından son 
çeyrek yüzyılda yoğun bir biçimde ye-
nilenebilir enerji kaynaklarına yönelim 
olmuştur. Özellikle fosil yakıtların neden 
olduğu çevre sorunları ve iklim değişik-
liliği yenilenebilir enerji kaynaklarının 
ve rüzgarın önemini arttırmıştır. Ayrıca 
kaynak olarak bir maliyeti bulunmayan 

rüzgar enerjisi kendisine yönelimin en 
önemli nedenlerinden biri olmuştur.

Dünya rüzgar enerjisi potansiyeli 121.2 
gigawat olup bu potansiyelin henüz % 
1,5’i kullanılmaktadır. En yoğun kulla-
nım AB içerisinde Danimarka, İspanya, 
Portekiz ve Almanya’dadır. Türkiye’de 
ise 48.000 MW. potansiyel olup bunun 
% 1.07’sine tekabül eden 513.6 MW’lık 
bölümü kullanılmaktadır. 

EPDK verilerine göre Mayıs 2009 itiba-
riyle lisans alan ve yatırım aşamasında 
olan rüzgar santrallerinin kapasitesi 
2844.70 MW’dır. Bu durumda işletmede 
olanlar, lisans alan ve yatırım aşamasında 
olan tüm rüzgar santrallerinin kapasitesi 
3386.40 MW’dır. Başka bir ifade ile Tür-
kiye rüzgar enerji potansiyeli %93 atıl 
durumda olup değerlendirilmeyi bekle-
mektedir. Halen 39.60 MW kapasitede 
3 adet lisans başvuru aşamasında olup, 
31.918 MW kapasitede 724 adet lisans 
başvurusu da inceleme ve değerlendirme 
aşamasındadır.

Rüzgar Enerjisi Mevzuatı:

Ulusal mevzuat;

Enerji Piyasası Yasası,
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kulla-
nımına İlişkin Yasa,
Orman Yasası,
Çevre Yasası,
Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanıl-
ması ve Arazi Toplulaştırılmasına İlişkin 
Yasa,
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yasası.

2001 yılında yürürlüğe giren Enerji 
Piyasası Yasası, Türkiye’de elektrik ener-
jisi üretim ve dağıtımında özelleştirmeyi 
getirmiş olup, özel sektöre üretim ve da-
ğıtım izni vermektedir. Yine anılan Yasa 
ile enerji piyasasını denetlemek ve düzen-
lemek üzere Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) kurulmuştur. Yasa gereği 

üretimde bulunacak şirketlere EPDK li-
sans vermekte ve süreci denetlemektedir. 
Şirketlere verilen lisanslar Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi’nce (EİEİ) incelemeye tabi 
tutulup bu İdare’nin oluru sonucu inşa 
faaliyetlerine başlanabilmektedir. 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kul-
lanılmasına İlişkin Yasayla (YEK) “YEK 
Belgesi” ve teşviklerin düzenlenmesi ve 
uygulamasına yönelik çalışmalar gerçek-
leştirilmektedir.  Bu yasanın 8. Maddesi, 
Orman İdaresi veya Hazine’nin özel mül-
kiyetinde ya da devletin takdir ve tasarru-
funda olan gayrimenkulun, yenilenebilir 
enerji kaynaklarından elektrik üretmek 
amacıyla kullanılması durumunda, sant-
ral, erişim yolu ve şebeke bağlantı nok-
tasına kadar olan enerji iletim hattı için 
arazi kullanım iznini, Çevre ve Orman 
Bakanlığı’nın ya da Maliye Bakanlığı’nın 
vereceğini belirtmektedir. 2011 yılının 
sonuna kadar hizmete sokulacak olan bu 
enerji santralleri, erişim yolları ve şebeke 
bağlantı noktasına kadar olan enerji ile-
tim hatları, işletmenin ilk on yıl boyunca 
izin, kiralama, irtifak ve kullanım hakla-
rına ilişkin ücretlerde % 85 indirimden 
yararlanma hakkına sahip olacaktır. Ay-
rıca, yenilenebilir enerji yatırımlarından 
muhtelif ağaçlandırma gelirleri ücretleri 
de alınmayacaktır.

1956 yılında yürürlüğe giren Orman Ya-
sası’nda, Devlet’e ait orman arazilerinin, 
turizm bölgeleri ve merkezleri içinde 
olanlar haricinde, gerçek ve tüzel kişi-
ler tarafından, ÇOB’dan gerekli izinler 
alındıktan ve yeterli ödeme yapıldıktan 
sonra, kamu yararına tesisler için kulla-
nılabileceği belirtilmektedir. 

Çevre Yasasında ise projelerin çevre per-
formansını düzenleyen bir dizi yönetmelik 
mevcuttur. Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) ve ekleri de bu yönetmeliklerden 
biridir. ÇED raporlarının takibi Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na (ETKB) 
verilmişse de yine yasayla bu yetkinin 
ETKB’nca valiliklere devredilebileceği 

HATAY SAMANDAĞ İLÇESİ’NDE KURULACAK
RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİ İLE İLGİLİ 

TMMOB RAPORU
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belirtilmekte olup, ETKB bu yetkisini 
Valiliklilere devretmiştir.

EPDK’nın 26.05.2009 tarihli toplantı-
sında aldığı karar gereği 10 MW. ve üzeri 
RES projeleri için ÇED belgesi sunma 
zorunluluğu kaldırılmıştır. Ancak daha 
sonra 14.09.2009 tarihinde yine EPDK 
toplantısında ÇED raporu düzenleme zo-
runluluğuna ilişkin yeni bir karar alınmış 
ancak bu karar henüz Resmi Gazete’de 
yayınlanmamıştır.

Tarım Arazilerini Koruma Yasası gere-
ğince RES’lerin kurulacağı tarım arazisi 
konusunda tarımsal amaç dışı kullanım 
izni verilmektedir (Bu yetkide Bakanlık 
tarafından Valiliklere devredilmiştir).

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yasası gereğince de ilgili kurumlardan 
görüş alınmaktadır.

Bütün bu ulusal mevzuat ötesinde ya-
bancı finans kurumlarından kredi alan 
şirketler için Uluslararası Finans Kuru-
mu’nun (UFK) Performans Standartları 
söz konusudur.

Bu standartlar;

Sosyal ve çevresel değerlendirme ve 
yönetim sistemi,
Çalışma koşulları, kirliliğin önlenmesi ve 
güvenlik, 
Toplum sağlığı ve güvenliği,
Arazi iktisabı ve zorunlu yeniden yer-
leştirme, 
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürüle-
bilir doğal kaynak yönetimi,
Yerel halklar ve kültürel miras’ına başlık-
larını içermektedir.
Bu standartlar sağlanmadığı koşullarda 
ilgili şirketin kredi alması olanaklı ol-
mamaktadır.

Rüzgar Enerjisi Teknolojileri:

Rüzgar türbinleri beş megawata kadar 
güçlerde üretilmektedir. Her bir türbin 
temel, direk, gövde ve kanatlardan oluş-
maktadır. Türbin temelleri güçlerine göre 
maksimum 15mx15mx3.5m boyutlarında 
betonarme temel olarak tesis edilmekte-
dirler (karada). Zeminin durumuna göre 
bu ölçüler ve temel tipi değişebilmektedir. 

Ancak hemen hemen hiçbir durumda aki-
ferlere etkisi olmayıp yer altı su kaynak-
larını tahrip etmezler. Türbin direkleri 
kafes direk ya da çelik pilonlar şeklinde 
imal edilmektedirler. Türbin gövdeleri ise 
elektrik üretimine yönelik sargılar, dişli 
kutusu, gerilim trafosu gibi ekipmanları 
içermektedir. Dişliler içi yağ dolu bir kutu 
içerisinde bulunmakta olup periyodik 
olarak bu yağ değiştirilmektedir. Ayrıca 
son dönem türbin gövdelerinde gürültü 
önleme amacıyla izolasyon mevcuttur. 
Türbin kanatları ise cam elyaf takviyeli 
fiberden imal edilmektedirler. Her bir 
türbinde genellikle iki veya üç kanat bu-
lunmaktadır. Türbin gücüne göre direk 
boyları 165m.’ye kadar imal edilebilmek-
tedir. Kanat boyları 70 m.’ye kadar ulaşan 
türbinler de mevcuttur. 

Türbinlerde rüzgarın şiddetine göre 
frenleme sistemleri mevcut olup belirli 
rüzgar güçleri üzerinde türbin kendini 
kilitlemektedir. Şartname gereği tüm 
türbinlerde topraklama tesis edilmek 
zorundadır.

RES’ler birden çok sayıda tesis edildik-
lerinde bunlara Rüzgar Çiftlikleri (RÇ) 
adı verilmektedir. RÇ’lerde elde edilen 
elektrik enerjisi kablolar aracılığıyla be-
lirli bir şalt tesisinde toplanır ve buradan 
enerji iletim hatları (EİH) ile nakledilir. 
Çiftlik içerisinde kablolama ortalama 80 
cm. derinlikte yer altına tesis edilir. Tesis 
tamamlandığında zemin işlenmeye uygun 
olacak şekilde eski haline getirilir. Yani 
çiftlik içerisinde tarım ve hayvancılık 
yapılabilmektedir.

Rüzgar türbinleri çiftlik içerisinde bir-
birlerinin rüzgarını engellemeyecek ve 
türbülans oluşturmayacak bir biçimde 
yerleştirilirler. Yine RES’ler topoğrafik 
olarak çevrelerinde türbülans oluşturacak 
yerlerden uzak tesis edilirler. Dolayısıyla 
yüksek ağaçlardan oluşan örtülü arazi ve 
binalardan (yerleşim yerlerinden) uzak 
yerlere tesis edilmektedir.

Rüzgar Enerjisinin avantaj ve deza-
vantajları:

Avantajları:

•Temiz bir enerji kaynağıdırlar. Fosil 

enerji kaynaklarında olduğu gibi CO2 
emisyon salınımlarına neden olmaz. 
Nükleer enerji santralleri gibi radyoaktif 
atıkları bulunmaz. Geniş alanları kap-
lamadığı için tarımsal üretime olumsuz 
etkisi  kısıtlıdır. Hidroelektrik santral-
ler gibi büyük alanları işgal etmezler. 
Özellikle karbondioksit salınımları ve 
dolayısıyla asit yağmurları açısından 
yenilenebilir enerji kullanımı önem arz 
etmektedir. Zira hava kirliliği nedeniyle 
akciğer hastalıkları, astım atakları, düşük 
doğum ağırlıkları, erken doğum ve bebek 
ölümleri meydana gelebilmektedir. Aynı 
zamanda asit yağmurları nedeniyle toprak 
ve su kirlenmekte ve kara ve su hayvanları 
olumsuz etkilenmektedir.

• Yine RES’ler su tüketimi açısından 
diğer enerji kaynaklarına göre çok avan-
tajlıdırlar.  Kwh. başına litre olarak su 
harcaması;

Nükleer enerji santrallerinde, 2,3
Kömür santrallerinde, 1.9
Petrol santrallerinde. 1,6 ve kombine 
çevrim doğalgaz santrallerinde 0.95’ tir. 
Oysa rüzgar türbinlerinde su tüketimi 
kwh. başına sadece 0.004 litredir. 

• RES’ler rüzgar enerjisiyle çalıştığı için 
kaynak olarak sıfır maliyetlidirler. 

• RES’lerde öz kaynağımız kullanıldığın-
dan kaynak bakımından dışa bağımlılık 
yaratmazlar.

• İşletme maliyetleri son derece düşük-
tür.

Dezavantajları:

• Rüzgarın kararsızlığı nedeniyle elektrik 
enerjisinin regüle edilmesinde alt yapıya 
ihtiyaç duyarlar.

• Baz enerji santralleri değildirler.
• Kuş göç yolları üzerinde kurulurlarsa 
doğal yaşama olumsuz etki ederler. 
Kuş ölümlerinde; avcıların rolü %55, 
kedilerin rolü %10, kentsel ve sanayi   
kirliliğinin rolü %15, enerji iletim hat-
larının rolü %10 iken RES’lerin rolü %1 
civarında olduğu tespit edilmiştir.
• Kanat ve gövde gürültüleri mevcuttur. 

Çeşitli gürültü seviyeleri dB (A);
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Kırsalda gece boyunca arka planda du-
yulan, 20-40 

Yatak odasında, 35,

RES’lerde 350 m. uzakta, 35-45,

Genel ofiste (çalışma saatlerinde), 60,

Kamyon (100m. Uzakta), 65,

Matkap (7m. Uzakta), 95,

Jet uçağı (250 m. Uzakta), 105,

Ağrı eşiği, 140.

• Elektromanyetik kirlilik yaratırlar, 
ancak bu kirlilik seviyesi 65 m. sonra 
(yani      direğin dibine erişmeden) sıfır 
düzeyine iner.  

• Büyüklüklerine göre 2-3 km. çevre-
sinde radyo, tv. haberleşme dalgalarına    
olumsuz etki yaparlar. (Uydu ve kablolu 
yayınlar hariç) 

• Görüntü kirliliği ise kişiden kişiye 
değişmektedir. Peyzaj açısından uygun 
yerleştirildiğinde ilgi çektiği, olumlu 
bulunduğu gibi kimi kişilerce de olumsuz 
olarak görülmüşlerdir. Kimi yerlerde karşı 
çıkılırken kimi yerlerde turizm  vb tanı-
tım broşürlerinde reklam unsuru olarak 
da kullanılmaktadırlar.

• Yerli türbin üretimi söz konusu olmadı-
ğından elektro mekanik malzeme temini 
açısından dışa bağımlılık yaratırlar.

• Rüzgar türbinlerinin döner kanatları, 
stroboskopik bir etkiye yol açabilirler. 
Bu etkiye yüksek frekansla ortaya çıkan 
gölge oyunları neden olur. Bu gölge 
oyunları yaklaşık 500 m. yarıçapta his-
sedilmektedir. Düşük dönme hızlarında 
pek görülmezler.

RES’lerin Maliyetleri ve Getirileri:

Türkiye’de rüzgar türbinlerine ilişkin 
elektro mekanik donanım üretimi 
yapılmadığından rüzgar türbinleri ve 
kanatları ithal yoluyla sağlanmaktadır. 
Yalnızca türbin direkleri Türkiye’de 
üretilmektedir. Ancak türbin üreticileri 
çoğunlukla bunları da kendi ülkele-
rinden teminini şart koşmaktadırlar. 
Direk ve gövdelerin nakliyesi, boyutları 
nedeniyle bir hayli yüksek maliyet gerek-

tirmektedir. Ayrıca türbin üreticisi firma 
sayısı sayılı olduğundan en az üç-dört yıl 
ötesine sipariş kabul etmektedirler. Genel 
olarak 1 MW’lık bir türbin ortalama 1,2 
milyon �’ya mal olmaktadır. YEK bera-
berinde teşvikler getirmiş olup yenilene-
bilir enerji içerisinde yer alan rüzgardan 
üretilen elektriğe 5,5 euro-cent/kwh alım 
garantisi vermektedir. Bu garanti on yıl 
boyunca geçerlidir. Taslak bir yasada ise 
bu alım garantili fiyatlar 8,5 euro-cent 
olarak geçmektedir. Bu şartlarda bir RES 
en fazla altı yıl içerisinde kendini amorti 
edebilmektedir.  

Samandağ Hakkında:

Samandağ, Asi Nehri’nin Akdeniz’e ulaş-
tığı deltada Musa Dağı, Keldağ ve Saman 
Dağı arasındaki düz ovada yer almaktadır. 
Samandağ ovası 3,200 ha alana sahip olup 
bunun 2,200 ha (%68,8) lık bölümü su-
lanmaktadır. İlçe 13 belde ve 31 köyden 
oluşan 446 km2 lik yüzölçüme sahiptir. 
Tarım arazileri 10-50 da olup, çok küçük 
ölçeklidir.

2007 nufus sayımı verilerine göre ilçe 
merkezinde 42012 kişi, belde ve köyler-
de 82818 kişi olmak üzere toplam 124830 
kişi yaşamaktadır. İlçede kilometre kare-
ye 256.6 kişi düşmektedir. İlçede tarım, 
özellikle sebzecilik, narenciye üretimi ve 
balıkçılık yaygındır. Ayrıca son yıllarda, 
3500 da alan ile seracılık sektöründe 
gelişme görülmektedir.

Samandağ’da maydanoz üretimi kârlı ol-
duğu için ön plana çıkmıştır. Maydanoz 
üretim masrafları az, geliri yüksek bir 
üründür. Bu nedenle, tarımsal boyutunu 
ortaya koymak için bölgede yoğun olarak 
yapılan maydanoz üretimi ele alınmıştır. 
Samandağ’da yaklaşık 10,000 da arazide 
maydanoz tarımı yapılmaktadır. İklim 
uygun olduğu için maydanoz yılda 4 kez 
hasat edilmektedir. 1 da araziden yılda 4 
ton maydanoz üretilmektedir. 1 dekar 
araziden yıllık gelir 6000 TL seviyesin-
dedir. (Bu yurtiçine yapılan üretimden 
elde edilen gelir, yurtdışına üretimde iki 
katı) Ayrıca, hasadında günde 3000 bağ 
kesilmekte; 30-40 çuval maydanoz top-
lanmaktadır. İşçiler çuvalını 4 TL’ye topla-
maktadır. Maydanoz tarımı, üretiminden 

hasadına kadar bir geçim kaynağı olarak 
önemli bir ekonomik kazanç kaynağıdır. 
Üretimi yapılan maydanozun yurt içinin 
yanı sıra Macaristan, Moldova, Romanya, 
İtalya, Sırbistan, Hollanda, Ukrayna ve 
Rusya’ya da ihraç edilmektedir. Sadece 
türbinin kapladığı alan esas alındığında 
100 m² alan üzerinde maydanoz üretilirse 
yılda 600 TL gelir elde edilmektedir. Ay-
rıca, dağıtım ve iletim hatları da dikkate 
alınmalıdır.

Samandağ fauna ve florası irdelendiğin-
de Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 
RAMSAR Uluslar arası sözleşmelerinde 
geçen Samandağ kumulları faunası dikkat 
çekmektedir. Bu alan korunması gereken 
RAMSAR alanı olarak belirlenmiştir. 
Yine oldukça uzun bir sahile sahip Sa-
mandağ kumsalları caretta-carettaların 
yumurtlama alanlarından biri olarak 
tespit edilmiştir. 

Samandağ uygun florası nedeniyle arıcılık 
yapılan bölgelerden birisidir. 4600 kadar 
modern kovandan 92 ton bal ve 1400 kg. 
balmumu üretilmektedir.

Hatay ili 1. derece deprem bölgesindedir. 
Samandağ depremsellik bakımından Ölü 
Deniz fay zonuna oldukça yakındır. Rey-
hanlı ve  Ölü Deniz fay zonları doğuda 
sınır boyunu takip etmektedir.  

Tespitler:

Samandağ’da yapılan incelemelerde;

• Yerel yöneticilerin ve halkın çevreleri 
konusunda hassasiyetleri olduğu, bu 
doğrultuda yaşam alanları ve çevrenin 
korunması doğrultusunda çaba içerisinde 
oldukları, 

• 9 adet RES için yer seçiminin 
tamamlanmış olduğu ve pilon yerlerinin 
sulu ve nitelikli tarım yapılan arazi üzerine 
denk geldiği,
• RES’lerle ilgili malzeme nakil amacıyla 
yol yapım çalışmalarına başlanıldığı an-
cak bu çalışmalar için DSİ’den geçici 
dolgu izni alınmasına rağmen bölge 
yerel yönetimlerinden herhangi bir iznin 
alınmadığı, 
• Asi Nehri üzerine dolgu yapılmış olduğu 
ve ani bir taşkın için önlem alınmadığı,
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• Yol yapım çalışmalarının bir plan olma-
dan, tarım arazileri ve Asi nehrinin çeşitli 
yerlerinin doldurularak yapılması düşü-
nüldüğü görülmüş ve tespit edilmiştir.

Ayrıca yerinde yapılan tespitler dışında 
belgeler üzerinde yapılan incelemelerde; 

• RES tesis edecek Ezse Elektrik Üretim 
Limited Şirketi’nin lisans başvurularını 
yapıp EPDK’dan 27.01.2004 tarihinde 
üretim lisansı aldığı ve bu lisans gereği 
yapacak olduğu üretim tesisinin her biri 
2,5 *MW.’lık dokuz (9) üniteden oluşan, 
toplam 22,5  Mw.gücünde olduğu,

• RES’in yıllık çalışma süresinin 3333 saat 
olacağı kabulü ile yıllık toplam üretiminin 
75.000.000 kwh. olarak öngörüldüğü,

• Lisans verileme sonrası, tesis tamamla-
ma süresinin 62 ay olarak verildiği, ancak 
çeşitli süre uzatımları sonucunda tesisin 
tamamlama tarihi olarak, 27.08.2009 
tarihinin tespit edildiği,

• Tesisin 154 kV. Sebenoba RES-Antakya 
ili TM EİH’na girdi çıktı şeklinde nokta 
bağlantı yapılacağı, dolayısıyla bu noktaya 
kadar EİH tesis edilmesi gerektiği,

• Lisans süresinin 49 yıllık olduğu ve % 
99,99 hisse ile doğrudan ortağının Falck 
Renewables PLC olduğu,

• Hatay Valiliği’nin 13.09.2005 tarihinde 
“ÇED Gerekli Değildir Belgesi” verdiği,

• Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal 
Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlü-
ğü’nün  9 türbinlik tesis için “Yapılan 
tarımsal faaliyetlere zarar vermeyecek 
tedbirlerin alınması şartıyla tarım dışı 
amaçlı arazi kullanılması uygundur” 
görüşü verdiği,

• ETKB’nın 04.10.2004 tarihinde kamu-
laştırma için kamu yararı yerine geçmek 
üzere lüzum kararı aldığı,

• Hatay Müze Müdürlüğü’nün 1 nolu 
rüzgar türbininin yerinin 3. derece sit 
alanına denk geldiği ve yerinin değişti-
rilmesini istediği, bunun üzerine 1 nolu 
pilonun yerinin değiştirildiği, bunun 
üzerine sit alanı dışına tesis edilen tesis 
için uygun görüş verdiği,

• Hatay Valiliği İl Çevre ve Orman Mü-

dürlüğü’nün İl İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğü’ne İskenderun ve Yakın Çevre 
Düzeni Planı’nda Leke değişikliği yapıl-
ması hakkında uygun görüş verdiği,

• Antakya ve Samandağ Çevre Koruma 
Derneklerinin, AB standartlarına, sit 
alanlarına, milli parklara, sulak alanla-
ra, herhangi bir nedenle koruma altına 
alınmış alanlara ve kent dışına kurulması 
şartıyla RES’lerin tesisine olumlu görüş 
verdikleri tespit edilmiştir.

Sonuç:

Enerji elde edilmesinde ve ülke enerji 
yapılanmasında öz kaynakların değer-
lendirilmesi, temiz ve çevre ile uyumlu 
yenilenebilir enerji kaynaklarından yarar-
lanılması; enerjiye en ucuz ve en kaliteli 
bir biçimde ulaşımın  en temel bir insan 
hakkı olduğunun kabul edilmesi ve bu 
doğrultuda enerji üretiminin, iletiminin 
ve dağıtımının kamu eliyle yapılması; 
rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji 
kullanımını teşvik eden yasaların ve 
çalışmaların desteklenmesi ancak bu 
teşviklerde kamu yararının gözetilmesi; 
bunlara bağlı olarak da, enerji tesisleri-
nin yer seçimi, çevre etkileri ve halkın 
olurunun alınması konularında gerekli 
şartların yerine getirilmesi gereklidir.

Rüzgar türbini yapılacak bölgeler için 
arazi etüdü, dağıtım ve iletim hatları 
etüdü ayrı ayrı yapılmalıdır. Bunlar top-
lam yönetim bakış açısı altında çevre, 
tarım, turizm, mühendislik ölçütlerine 
göre birleştirilmelidir.

Sayılan bu hususlar göz önüne alınarak, 
çevresel etkilerin daha ayrıntılı ve dikkat-
li bir biçimde irdelenmesi için bölgedeki 
RES’lerle ilgili ÇED Raporu’nun zorunlu 
olması gereklidir.

Bölgede yapılacak olan çalışmalarla ilgili 
olarak halkın görüşüne başvurulmalıdır. 
Ancak, Samandağ bölgesindeki enerji 
tesislerinin kurulumu öncesi Bakanlıklar, 
Valilikler, Müzeler ve derneklerden görüş 
alınırken yerel ile hiçbir ilişki kurulma-
ması, yerel yönetime bilgi verilmemesi, 
görüş alınmaması doğru ve uygun bir 
tavır değildir. 

Oysa Avrupa Konseyi tarafından 1985 

yılında hazırlanan ve üye devletlerin 
imzasına açılan Avrupa Yerel Yönetim-
ler Özerklik Şartı, Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından 21 Kasım 1988 tarihinde 
Strasbourg’da imzalanmış ve Türki-
ye Büyük Millet Meclisi tarafından 
08.05.1991 tarih ve 3723 sayılı yasa ile 
onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Şart, 
daha sonra bir kez de Bakanlar Kurulu 
kararıyla 1992’de yeniden onaylanmış 
ve 03.10.1992 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanmıştır. Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı; vatandaşların kamu işle-
rinin sevk ve idaresine katılma hakkının 
demokratik ilkelerden biri olduğu ve bu 
hakkın en doğrudan kullanım alanının 
yerel düzeyde olduğunu belirtmektedir. 
Şartın 3. maddesi, Özerk Yerel Yönetim 
Kavramına “yerel makamların, kanun-
larla belirlenen sınırlar çerçevesinde, 
kamu işlerinin önemli bir bölümünü 
kendi sorumlulukları altında ve yerel 
nüfusun çıkarları doğrultusunda düzen-
leme ve yönetme hakkı ve imkanı” olarak 
açıklık getirmektedir. Bu maddeden de 
anlaşılacağı üzere yerel halkın çıkarları 
ancak onların doğrudan seçtiği yerel 
yönetimlerce gözetilebilir. 

Yine anılan maddenin devamında, “Bu 
hak, doğrudan, eşit ve genel oya daya-
nan gizli seçim sistemine göre serbestçe 
seçilmiş üyelerden oluşan ve kendilerine 
karşı sorumlu yürütme organlarına sahip 
olabilen meclisler veya kurul toplantıla-
rı tarafından kullanılacaktır. Bu hüküm, 
mevzuatın olanak verdiği durumlarda, 
vatandaşlardan oluşan meclislere, refe-
randumlara veya vatandaşların doğrudan 
katılımına olanak veren öteki yöntemlere 
başvurulabilmesini hiçbir şekilde etkile-
meyecektir.” denilmektedir.

Görüldüğü üzere yerel yönetimlerin ve 
halkın yaşam alanındaki her türlü geliş-
mede söz sahibi olması esastır, demokra-
sinin olmazsa olmazıdır. 

Dolayısıyla bölgedeki RES’lerin kuruluşu 
ile ilgili halkın uygun görüşü önem ka-
zanmaktadır. Bölge halkının gösterdiği 
hassasiyete önem verilerek, görüşleri 
doğrultusunda yatırım düşünülmeli, ter-
sine işlem yapılmamalıdır. Halka rağmen 
bir tesisin yapılamayacağı bilinmelidir.
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TÜRK TASARIM DANIŞMA KONSEYİ 

İLK TOPLANTISINI YAPTI

Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulan ve TMMOB’nin de temsil edildiği Türk Tasarım Danışma Konseyi 
ilk toplantısını 23 Ekim 2009 tarihinde yaptı. Toplantıya, TMMOB adına Yönetim Kurulu Üyesi İlker 
Ertem katıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün‘ün başkanlık ettiği toplantıda, Konseyin çalışma usul ve esasları 
görüşülerek kabul edildi ve alt komisyonlar oluşturuldu.

Türk Tasarım Danışma Konseyi, Ocak ayı içinde tasarım konulu bir çalıştay yapılması kararı da aldı.

Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu’nun 2009 yılı üçüncü toplantısı 28 Eylül Pazartesi günü yapıldı. Toplantıya, 
TMMOB’yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi İlker Ertem katıldı. Toplantıda, Makina Mühendisleri Odası’na enerji ve-
rimliliği konusunda B sınıfı yetki belgesi verildi. 

Toplantıda, Kasım ayında yapılacak Enerji Verimliliği Danışma Kurulu Toplantısı‘na katılacak kurum ve kuruluşlar 
belirlenerek temsilci istenmesine karar verildi. Danışma Kuruluna Elektrik, Kimya ve Makina Mühendisleri Odalarının 
temsilcileri katılacak. Danışma kurulunda, enerji verimliliği konusunda yaşanan süreç irdelenerek, öneriler ve mevzuatta 
yapılması gerekli değişiklikler ele alınacak.

Enerji verimliği konusunda B sınıfı yetki belgesi başvurusu yapan TMMOB Makina Mühendisleri Odası, eğitimleri İs-
tanbul Şubesi nezdinde, İstanbul‘da yapmak üzere yetkilendirildi. Yetkilendirme kararı EİE İdaresi Genel Müdürlüğü‘nün 
önerisi değerlendirilerek 28 Eylül 2009 tarihli EVKK toplantısında alındı.

Toplantıda, Kurul üyeleri konuyla ilgili görüşlerini ortaya koydular ve temsil ettikleri kurumların çalışmaları hakkında 
bilgi verdiler. 

Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin kurulmasına ilişkin 
Bakanlar Kurulu kararı 3 Eylül 2009 tarih 27338 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bakanlar Kurulu kararının 
amaç maddesinde Konseyin kuruluş amacı şöyle belirtiliyor: 
Türkiye‘nin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak 
için tasarım stratejilerinin ve politikalarının belirlenmesine, 
uygulama altyapısı oluşturulmasına ve uygulanmasına ve 
bu suretle katma değeri yüksek tasarımlar yaratılmasına, 
Türk tasarımcılarının ve tasarımlarının dünya pazarında 
tercih edilir konuma getirilmesine, tasarımcı ve sanayici 
işbirliğinin sağlanmasına ve “Türk Tasarımı” imajının 
yerleştirilmesine yönelik istişare niteliğinde kararlar almak 
ve önerilerde bulunmak amacıyla Türk Tasarım Danışma 
Konseyi kurulmuştur.
Konsey; Sanayi ve Ticaret Bakanı, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı Müsteşarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Müsteşarı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Dış 
Ticaret Müsteşarı, Yükseköğretim Kurulu tarafından 
belirlenecek bir üniversite öğretim üyesi, Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türk Patent 
Enstitüsü Başkanı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Başkanı, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı, 
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği 
Başkanı, Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği Başkanı 
ve Moda Tasarımcıları Derneği Başkanından oluşuyor. 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘-
nın konuşması şöyle:

“Bir Başka Dünya, Bir Başka Avrupa, Bir Başka Türkiye, 
Bir Başka Yaşam Mümkün” diyenler Avrupa Sosyal Foru-
munun bileşenleri 

Hepinizi Türkiye Sosyal Forumunun bir bileşeni olan ve 
Türkiye‘de 350.000 mühendis, mimar ve şehir plancısının 
örgütü TMMOB‘nin Başkanı sıfatıyla şahsım adına dost-
lukla selamlıyorum. Hoş geldiniz, Hoş bulduk. 

Sevgili arkadaşlar, 

2010‘da İstanbul‘da düzenlenecek olan Avrupa Sosyal 
Forumu‘nun hazırlıklarını görüşmek için bugün bir ara-
dayız. 

Bugün kapitalist küreselleşmenin yaşamakta olduğumuz 
küresel krizinin dünyanın her yerinde hissedildiği bir günde 
bir aradayız. 

Hepimiz biliyoruz:

Son 30 yıldır içine sokulduğumuz kapitalist küreselleşme-
nin sonuçları bugün ortadadır: 1 milyar kişinin günde 1 
dolardan az kazandığı, dünya nüfusunun %2‘sinin dünya 
servetin yarısına el koyduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kuzey 
ile güney arasındaki, kadın ile erkek arasındaki, varsıllarla 
yoksullar arasındaki fark gittikçe açılıyor. Ülkemizde de 
yoksulların daha fazla yoksullaştığı, siyasal yapıda pek çok 
değişimin gerçekleştiği biçimde yaşanan süreç, kapitalist 
küreselleşmenin küresel kriziyle karanlık yüzünü bir kez 
daha gösterdi. 

Küresel mali kriz tüm müdahalelere rağmen önü alınamaz 
bir şekilde derinleşiyor. Kapitalist küreselleşme sürecinin 
sonunu işaret eden bu krizle birlikte, kapitalizmin geleceği 
de tartışmalı hale geliyor. Neo-liberalizmi tartışılmaz ve 
geri döndürülemez, kaçınılmaz bir süreç olarak göste-
renler dahi, neo-liberalizme karşı alternatif arayışlarına 
giriyorlar. 

Küresel ekonomiyle yakın bağları olan hiçbir ülke bu kriz-
den zarar görmeden kendisini kurtaramayacak. Özellikle 
Türkiye gibi kendi kaynaklarını kullanamayan, emperyaliz-
me bağımlı ülkeler bu krizden daha da fazla etkilenecek. 

İşsizlik rekorları kırılıyor bu ülkede. Yoksulluk ve sefalet 
almış başını gidiyor. Kapitalist küreselleşmenin küresel krizi 
emekçileri teğet geçmiyor. Zenginler krizi fırsata çevirip 
zenginliklerine zenginlik katarak yaşamaya devam ediyor-
lar. Adaletsizliğin adaletsizlik olarak, açlığın açlık olarak 

sürüp gitmesini sağlamak için kapitalist küreselleşmenin 
bu düzenini korumaktan söz ediyorlar. 

AKP iktidarının ülkeyi pazarlaması, yoksulları daha da 
yoksullaştıran politikalar, siyasal üst yapıda İslami gerici-
leşme dalgası ile paralel yürümektedir. Sosyal devlet tahrip 
edilirken cemaat ağları, sadaka dernekleri ülkeyi sarmıştır. 
Yurttaş olmanın gereği olan sosyal haklar, yerini biat kül-
türüne, el pençe divan durmaya bırakmıştır. 

Görülen o ki bugüne kadar Türkiye‘yi yönetenler büyük 
bir bunalım, çözümsüzlük ve alacakaranlık dışında hiçbir 
şey yaratamamıştır. Daha çok yoksulluk, IMF‘ye ve em-
peryalizme daha çok bağımlılık, baskı, şiddet, çeteler ve 
yolsuzluklar, bu düzenin ve ülkeyi yöneten siyasi iktidar-
ların marifetleridir. 

TMMOB, kapitalizmin iflasının ilan edildiği böylesine bir 
dönemde, tüm dünyadaki emekten ve halktan yana güçlere 
“daha demokratik, daha barışçı, gelirini adaletli paylaşan” 
bir dünya mücadelesi için büyük görevler düştüğünü söyle-
mektedir. Biz, “Başka bir Türkiye‘nin, başka bir dünyanın 
mümkün” olduğunu daha sık söylememiz gerektiğinin bi-
lincindeyiz. Hep birlikte bunun mücadelesini yükseltilmesi 
gerektiğine inandığımız günlerde yaşıyoruz. 

Sevgili arkadaşlar, 

Biz, Türkiye‘de ve tüm dünyada neo liberalizme, işgallere 
ve savaşlara, gericiliğe ve her türlü ayrımcılığa karşı verilen 
mücadeleleri paylaşıyoruz. Ekonomik, toplumsal ve çev-
resel krizler yaratan ve savaşları küreselleştiren kapitalist 
küreselleşme sistemine karşıyız. 

Günümüzde savaş, yeni liberal politikaların militarist yüzü 
olarak karşımıza çıkıyor. Irak‘ın işgali, militarizm ile çoku-
luslu şirketlerin ekonomik egemenliği arasındaki bağlantıyı 
tüm dünyanın gözleri önüne serdi. Komşu Irak‘ta savaş ve 
işgal, Filistin‘in işgali, Çeçenya‘da katliam, Afrika‘da göz 

ASF HAZIRLIK TOPLANTISI DİYARBAKIR’DA YAPILDI
İstanbul’da 2010’da gerçekleştirilecek Avrupa Sosyal Forumu (ASF) Hazırlık Toplantısı 25 Eylül 2009 tarihinde Diyar-
bakır’da yapıldı. Toplantıda, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da Türkiye Sosyal Forumu adına bir 
konuşma yaptı.
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ardı edilen savaşlar, yakın geçmişte Balkanlar‘da yaşa-
nanlar, insanlığın geleceğinin ne büyük bir tehdit altında 
olduğunu gözler önüne seriyor. Kendi ülkemizde de, acı-
larını hepimizin birlikte yaşadığı bir Kürt sorunu yıllardır 
devam ediyor. 

Biz, kapitalist küreselleşmeye, emperyalizme, savaşa, do-
ğanın sömürülmesine, ırkçılığa, kültürel emperyalizme, 
yoksulluğa, ataerkilliğe, ve cinsel yönelim ve toplumsal 
cinsiyet kimlikleri de dahil olmak üzere cinselliğe dayalı 
tüm ayrımcılık biçimlerine karşı mücadeleye desteğimizi 
vurguluyoruz. Kadınlara yönelik her türlü şiddeti redde-
diyoruz. Aynı zamanda farklı yeteneklere sahip, sakatlar, 
körler ve AIDS gibi ölümcül hastalıklara yakalanmış in-
sanlara yönelik tüm ayrımcılıklara da karşıyız. 

Biz eşitlik için, özgürlük için, toplumsal adalet için, doğal 
kaynaklara eşit erişim hakkı için, insanların sağlıklı bir 
çevrede yaşama ve tüm canlıların var olma hakkı için, 
insan ve yurttaşlık hakları, tüketici hakları, katılımcı de-
mokrasi, her iki cinsten işçilerin haklarının uluslararası 
anlaşmalarda garanti altına alınması, kadın hakları ve aynı 
zamanda halkların kendi geleceklerini tayin hakları için 
mücadele ediyoruz. Biz, barışın ve uluslararası dayanışma-
nın savunucularıyız. 

Devlet terörüne ve şiddet içermeyen sivil direnişleri suç 
gibi gösteren “terör” yasalarına karşıyız. Sözde terörizme 
karşı olanlar, tüm dünyada vatandaşlık haklarını ve de-
mokratik özgürlükleri kısıtlıyor. 

Dünyayı geri dönüşsüz bir ekolojik yıkımın eşiğine getiren, 
daha fazla kâr elde etmek için aşırı üretim ve aşırı tüke-
timi tek geçerli kural sayan, doğanın sınırlarını yok sayan 
kapitalist küreselleşmeye karşıyız. Yaşamın ve doğanın 
sürdürülebilir olmasını amaçlayan ekolojik politikaları 
destekliyoruz. 

İşçilerin, köylülerin, halk hareketlerinin ve evlerini, işle-
rini, topraklarını ve haklarını kaybetme tehdidi ile karşı 
karşıya olan tüm insanların mücadelelerinin haklılığına 
inanıyoruz. 

Din, yasa ve etnisite temelinde şiddet, sekterlik ve milli-
yetçiliği besleyen her türlü ayrımcılığa karşıyız. Kültürel, 
dinsel ve geleneksel ayrımcı uygulamalar yoluyla kadınlara 
yönelik şiddet ve baskının sürdürülmesini kınıyor, inanç ve 
düşünce özgürlüğünü savunuyoruz. Herkesin kendi ana-
dilinde konuşma hakkını savunuyoruz. Farklılıklarımıza 
rağmen bir arada olmamız bizim zenginliğimiz. 

Yeni liberal politikaların Türkiye‘de uygulanma biçim-
lerinin en açık göstergesi olan özelleştirmeler, IMF‘nin 
direktifleriyle yürütülüyor. Sendikasızlaştırmaya ve taşe-
ronlaştırmalara karşı verilen mücadelelerin yanındayız. 
Başta eğitim ve sağlık olmak üzere emeklilik ve sosyal 
güvenlik sisteminin savunulmasının, kamu mallarını ko-
rumak üzere özelleştirmelere karşı mücadelenin içerisin-
deyiz. Emekçilerin kazanımlarının ellerinden alınmasına 
karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz. 
İşçi haklarına saygı gösteren, insanca yaşam için gereken 
bir ücret sağlayan, şirket kârlarına dayalı rekabeti değil 
toplumsal dayanışmayı öne çıkaran bir Türkiye için mü-
cadeleleri destekliyoruz. İnsanlığın ürettiği tüm değerlerin 
sermaye lehine yağmalanmasında en büyük sorumluluğa 
sahip olan G8 Zirvesine, IMF ve Dünya Bankası‘na karşı 
sesimizi yükseltiyoruz. 

Dünyada ve Türkiye‘de olana bitene karşı bakışımız da işte 
bu anlayışlarımız doğrultusunda. 

Ve diyoruz ki, “Bitmedi bu kavga sürüyor sürecek, yeryüzü 
aşkın yüzü olana dek.” 

Ve ülkemizin meydanlarında emek ve demokrasi güçlerinin 
hep birlikte ve inanarak sıkça söylediği bir söz var: “Kur-
tuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz.” Biz 
bu söze çok inanıyoruz. 

Sevgili Arkadaşlar, 

Başka bir dünya mümkündür! Başka bir Avrupa müm-
kündür! Başka bir Türkiye mümkündür! Başka bir yaşam 
mümkündür! 

Hepimizin yolu açık olsun sevgili arkadaşlar!

Diyarbakır’da yapılan ASF hazırlık toplantısı ve MSF 
toplantılarının tamamlanmasından sonra TSF bileşenleri 24 
Ekim Cumartesi günü saat 15.00’de Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi’nde toplandı. Toplantıya TMMOB 
adına Yönetim Kurulu II. Başkanı Nail Güler katıldı.
MSF toplantısının bilgilendirilmesi ve değerlendirilmesinin 
ardından, ASF hazırlık toplantısında görüşülen ve önerilen 
konularda görüşmelere devam edildi. ASF toplantı tarihinin 

ABD Sosyal Forumu ile aynı tarihlere denk gelmesi 
nedeniyle bir hafta ertelenmesi uygun bulundu. Buna 
göre ASF toplantıları 1-4 Temmuz 2010 tarihleri arasında 
yapılacak. 
Ayrıca, Kasım ayında Paris ya da Brüksel‘de gerçekleştirilecek 
ASF program çalışma grubu toplantısına hazırlık yapılması 
kararlaştırıldı. Çalışma gruplarının sürece bağlı olarak 
çalışmalarına devam etmesi değerlendirildi.

ASF HAZIRLIK TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın 
Keçiören II. Halk Kültür ve Sanat Festivali kapanış 
konuşması şöyle:

Bu ülkenin, Ankara‘nın, Keçiören‘in aydınlık yürekli, aydınlık 
beyinli yiğit insanları 
“Biz nasıl bilirsek hep bir ağızdan gülmesini, Biliriz öylece 
yaşamasını ölmesini” diyenler
Dostlar,
Şimdi burada hep birlikte dostların arasındayız, güneşin 
sofrasındayız.
Çok değerli sanatçı arkadaşlarımızla bu akşam bu etkin-
liğimizle Keçiören II. Halk Kültür ve Sanat Festivalini 
bitiriyoruz.
Dostlar, hep söyledik, festivalin etkinlikleri sırasında da 
konuştuk. Burada bir kez daha söyleyelim: 
Bu ülkede ve dünyada süreç emeğin ve halkın aleyhine işliyor. 
Kapitalizmin küresel krizi önü alınamaz bir şekilde derinleşi-
yor. Önümüzdeki dönem yoksulluğun, işsizliğin büyüyeceği 
bir dönem olacak. Krizin faturası her zaman olduğu gibi 
emekçilere, yoksullara, ezilen halklara çıkarılacak. 
Hep söyledik, bir kere daha söyleyelim: Kapitalist küreselleş-
menin krizi bizim krizimiz değildir. Bu kriz vahşi kapitalizmin 
“kar daha fazla kar, sömürü daha fazla sömürü düzeninin” 
krizidir. Bu kriz, “Üsttekine han hamam, alttakine din iman 
düzeni”ni sürdürücülerinin krizidir.  “Kriz bize teğet geçer” 
diyenler, size sesleniyoruz: “Biz bu krizin bedelini ödemeye-
ceğiz.” İşten atmalara, düşük maaş zamlarına, yoksulluğa, 
işsizliğe, zamlara ve anti demokratik uygulamalara karşı 
yurdun dört bir yanında sesimizi daha da yükselteceğiz. Ka-
pitalist küreselleşmenin krizinin faturasının bize, emekçilere, 
ücretiyle geçinenlere, yoksullara, alttakilere çıkarılmasını asla 
kabul etmeyeceğiz 
Dünya Bankası, IMF, AB ve benzeri kuruluşların dayattığı 
yapısal uyum programlarıyla yalnızca “zam ve zulüm düzeni” 
getirenlere, ekonomiyi üretime değil ranta dayandırıp, her 
sıkıştıklarında faturayı halka kesenlere, AKP‘ye “Artık Ye-
ter” diyoruz. Kapitalist küreselleşme sürecine eklemlenme 
doğrultusunda IMF ve Dünya Bankası nezdinde karnesi “A” 
olan AKP‘ye “Dur” diyoruz. 

AKP‘yi uyarıyoruz: “Bu ülke bu halk sahipsiz değildir” 
Sevgili Arkadaşlar, 
Murathan Mungan Fırtına şiirinde şöyle söylemiş. 

Bak işte yaklaşıyor fırtına, Bak yine yükseliyor dalgalar 
Yollardan sonra, Yıllardan sonra, Şarkılar söylüyor çocuklar 

Yollardan sonra, Yıllardan sonra, Yeniden yan yana onlar 
Ne geçmiş tükendi Ne yarınlar Hayat yeniler bizleri 

Geçse de yolumuz bozkırlardan Denizlere çıkar sokaklar 

Bugünlerde bu sözleri söylemeyi çok seviyoruz.
Evet, biz iyi biliyoruz:
Bugüne kadar Türkiye‘yi yönetenler büyük bir bunalım, 
çözümsüzlük ve alacakaranlık dışında hiçbir şey yaratama-
mıştır. Daha çok yoksulluk, IMF‘ye ve emperyalizme daha çok 
bağımlılık, baskı, şiddet, çeteler ve yolsuzluklar, bu düzenin 
ve ülkeyi yöneten siyasi iktidarların marifetleridir. 
Dünyada da ülkemizde de umut ancak başka bir yaşam 
arayışının güçlenmesinden geçmektedir. Bugün başka bir 
ülke ve dünyaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. 
Kapitalizmin geleceği yoktur. Bizler insanlığın yok oluşa sü-
rüklenmesine karşı özgürlüğün, barışın, kardeşliğin hakim 
olduğu yepyeni bir dünyayı bugünden yaratmanın mücade-
lesini şimdi daha güçlü ve kararlı yürütmeliyiz. 
Bu ülkede yaşananlara karşı; şimdi tam da; karanlığa karşı 
aydınlığı savunma zamanıdır. Şimdi tam da baskıcı, otoriter 
yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi savunma 
zamanıdır. Şimdi tamda ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği 
linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşa-
mayı savunma zamanıdır. Şimdi adaleti ve eşitliği savunma 
zamanıdır. Şimdi tam da, bağımsız, eşit, özgür, demokratik 
bir Türkiye için mücadele etme zamanıdır. Şimdi tam da 
gericiliğe, neoliberalizme ve darbeciliğe karşı mücadele etme 
zamanıdır. Şimdi tam da geri adım atmadan temel hak ve 
özgürlüklere sahip çıkma zamanıdır. 
Şimdi görev zamanıdır. Şimdi mücadele etme zamanıdır. 
Şimdi omuzlarımızı birbirine yaslama zamanıdır. 
Şimdi hep beraber, hep birlikte bir kez daha ve inanarak 
söyleme zamanıdır: 

Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber, Ya Hiç Birimiz 

TMMOB KEÇİÖREN II. HALK KÜLTÜR 
VE SANAT FESTİVALİ’NE KATILDI

Ankara Keçiören’de 7 muhtarlık tarafından düzenlenen Keçiören 
II. Halk Kültür ve Sanat Festivali’ne TMMOB de düzenlediği bir 
panelle destek verdi. 25-27 Eylül 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen 
festivalin ikinci gününde TMMOB tarafından “Kent Sorunları ve 
Çözüm Önerileri” başlıklı panel düzenlendi. Şehir Plancıları Odası 
Tarık Şengül’ün konuşmacı olduğu panel TMMOB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından yönetildi. Mehmet Soğancı 
Festivalin kapanışında da bir konuşma yaptı.
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Değerli Konuklar, 
Sevgili Arkadaşlar,  

Hepimizin bildiği gibi, ülkemizdeki yapılaşmanın sağlıklı, 
güvenli, konforlu olma yolunda çok önemli sorunları bu-
lunmaktadır. Ülkemizdeki mevcut yapı stokunun büyük bir 
bölümü depreme, yangına, sele karşı güvensizdir. Daha büyük 
bir bölümü ise sağlık koşullarından ve konfordan uzaktır. 

Ülkemizde yapı sektörüne ilişkin yasal mevzuat yayımlanma 
tarihlerine bakarsak, bu konuda ne durumda olduğumuzu 
rahatlıkla görebiliriz.

3194 sayılı İmar Kanunu 1985‘te, Deprem bölgesinde yapı-
lacak binalar hakkında yönetmelik 1997‘de, Yapı Denetimi 
KHK ve Yapı Denetimi Kanunu 2001‘de, Binaların Yangın-
dan Korunması Hakkında Kanun 2002‘de yayımlanmıştır. 
Yasalara bağlı çıkarılan uygulama yönetmeliklerinin yayım-
landığı tarihten itibaren tam anlamıyla uygulamaya geçtiğini, 
bu tarihlerden sonra üretilen yapıların bu yasal düzenlemelere 
uygun yapıldığını kabul etsek bile, ülkemizdeki yapı stoku-
nun çok önemli bir kısmının bu yasal düzenlemelerden önce 
yapıldığını ve bunlara uymadığını söylemek yanlış olmaya-
caktır.  Kabul etsek diyoruz çünkü bu yasal düzenlemelerin 
bu gün bile ciddi boyutta uygulama sorunları vardır. Hepimiz 
biliyoruz.

Yasal düzenlemelerin içerisinde özgün bir yeri olan “Binala-
rın Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hepimizin 
bildiği gibi, 2002 yılında yayımlandı, 2007 ve 2009 da revize 
edildi. Bu Salonda bulunan birçok meslektaşımızın ve sektör 
derneğimizin yöneticilerinin, bu yönetmelikle düzenlenmesi 
ve yönetmeliğin hayata geçirilmesi için çaba harcadığını bili-
yoruz ve bu çabalarından dolayı da kendilerine çok teşekkür 

ediyoruz.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
yürürlüğe girdi ama şu an yeni yapılan binalarımız hakkında 
bile, gönül rahatlığıyla yangın çıkmaz, çıksa dahi can kaybı 
yaşanmaz az hasarla atlatılır diyebiliyor muyuz? Hayır.

Önümüzdeki en yakın örnek Mayıs 2009 da Bursa‘da Şevket 
Yılmaz Devlet Hastanesi‘nde yaşanan faciadır. Yeni yapılan 
hatta “akıllı bina” olarak tanımlanan, hastaların canlarını 
emanet ettiği bir hastanede çıkan yangında 9 yurttaşımız 
yaşamını yitirmiştir. 

Görülen o ki; güvenli, sağlıklı ve konforlu binalar inşa ede-
bilmek için mevcut yasal mevzuatımız henüz yeterli değil. 
Uygulanabilir bir yönetmelik hazırlayıp yayımlayabilirsiniz. 
Ancak, onun tam anlamıyla uygulanabilir olması farklı bir 
süreç ve kararlılık gerektirmektedir. 

Hepimizin bildiği üzere yüksek ve insan yoğunluklu yapılar, 
özellikle hastanelerimiz insan sağlığını ve can güvenliğini 
garanti altına alacak tesisatlarla donatılmak zorundadır. Bu 
tesisatların ulusal, uluslararası teknik mevzuatlar kapsamında 
tesis edilmesinin yanı sıra yine uluslararası kabul görmüş tek-
nik şartnameler ve yönetmelikler çerçevesinde sürekli olarak 
bakım ve periyodik kontrolleri gerçekleştirilerek işletilmesi 
gerekmektedir. Bunların tam anlamıyla yerine getirildiğini 
söylemek şu an için mümkün görünmüyor.

Bunun dışında yönetmelik yayımlanmadan önce inşa edilmiş 
mevcut yapıların yönetmelik hükümlerine uygun hale geti-
rilmesi ve güvenliğin sürekli kılınması ise ayrı ve meşakkatli 
bir çalışma olarak önümüzde durmaktadır. Bu konuda da 
Yönetmeliğin yayımlandığı 2002 yılından beri ülke çapında 
ciddi bir çalışma henüz başlatılmamıştır. 

Tüm bu sorunların giderilmesi ve halkımızın gereksindiği 
planlı, güvenli,  sağlıklı yapıların hayata geçirilmesi için 
konuya taraf tüm kesimlerin uzmanlıkları ve sorumlukları 
çerçevesinde işbirliği ortamı yaratılması gerekmektedir. 
Burada görev siyasi iktidardadır ve başta TMMOB‘ye bağlı 
ilgili odalarımız başta olmak üzere; sektörle ilgili vakıf der-
nek gibi sivil toplum örgütlerinin kamu yararını esas almak 
üzere birlikte hareket etmesinin organizasyonunu sağlamak 
zorundadır. 

Ancak bizim devletimizin ve siyasal iktidarların TMMOB ve 
benzeri meslek örgütleriyle ilişkiye girmekte geçmişten gelen 
bir zaafı olduğunu düşünüyoruz. Bu zaafın sürmesinde ısrar 

TMMOB YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU’NDA 
GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Türkiye Yangından Korunma Vakfı ile Yangından Korunma Derneği (TÜYAK) tarafından düzenlenen Yan-
gın ve Güvenlik Sempozyumu’nun 9 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen açılışında TMMOB’nin konuya 
ilişkin görüşleri TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından aktarıldı.
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eden bürokratların da bu ısrarlı tavırlarını piyasayla kurmuş 
oldukları yatay ilişkilere bağlıyor ve tüm bunları anlamakta 
zorlanıyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini, konforunu, 
barınma hakkını doğrudan etkileyen bu konuda sürdürülen 
bu tavrı kabul etmediğimizi, reddettiğimizi de burada belirt-
mek istiyoruz.  

TMMOB bina yapım sürecini kamusal bir hizmet olarak 
görmekte ve her aşamasının yasal düzenlemelerle kamu 
denetimi altına alınması gerektiğini düşünür. Konuyla ilgili 
olarak yapmış olduğu tüm çalışmaların temelinde bu bakış 
açısı yatmaktadır.  Bu nedenledir ki siyasi iktidarların aksi 
çabasına rağmen çok uzun yıllardır yapı alanında hizmet üre-
ten üyelerinin mesleki denetim gerçekleştirmekte, uzmanlık 
alanına giren konularda yasal mevzuat çalışmalarına müda-
hale etmektedir. 

Mevcut yasal mevzuatlarla düzenlenmiş bulunan yapı üre-
tim ve denetim süreci bugün itibariyle insanlarımızın güven 
içinde barınacağı sağlıklı, güvenli ve çağdaş yapılar gerçek-
leştirilmesini sağlayamamaktadır. 

Oysa dünya çapında yapı teknolojileri son yıllarda çok ge-
lişmiştir. Bu gelişime paralel olarak, gelişimi yakından takip 
etmeye çalışan teknik elemanlarımız ve bağlı odalarımız bu 

bilgiye sahiptir. Bu bilgi birikimi bağlı odalarımızın kendi 
olanaklarıyla düzenlediği teknik kongrelerde paylaşılmakta, 
teknik mevzuatın alt yapıları bu kongrelerde oluşturulmakta-
dır. Dünyadaki en gelişmiş teknolojik bilgilerin paylaşıldığı bu 
kongrelerimize ne yazık ki ilgili bakanlıklarımızın yeterli ilgiyi 
gösterdiğini, bu bilgi birikimini ülkemizin yasal mevzuatına 
taşımaya çalıştığını görememekteyiz. 

Yapı mevzuatımızda planlama, tasarım, üretim ve denetim 
süreçlerinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bağlı odalarımızın da sürece daha etkin katılımını sağlaya-
cak yeni bir tasarım, üretim ve denetim süreci modelinin 
yaratılması gerektiği artık kaçınılmazdır. 4708 Sayılı Yapı 
Denetim Kanunu ile 3194 Sayılı İmar Kanunu ve bağlı 
ikincil mevzuatın insan odaklı bir model esas alınarak ye-
niden düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca her türlü yapı 
denetim mevzuatının dışında tutulan kamuya ait binalar, 
başta kamu ve özel hastaneleri acilen kamuya ve bağlı oda-
larımızın denetimine açılmalıdır. Denetimlerde eksiklikleri 
tespit edilen hastanelerin iyileştirme çalışmaları planlı bir 
şekilde ve süratle yerine getirilmelidir.

Başta siyesi iktidar temsilcileri olmak üzere siz sektörün de-
ğerli temsilcilerini de planlı, güvenli, sağlıklı, konforlu yapılar 
için işbirliğine davet ediyoruz. 

İzmir Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş.’de çalışırken taşeron-
laştırma nedeniyle işten çıkarılan Genel-İş Sendikası üyesi 
işçilerin Ankara’ya yaptıkları yürüyüş sonrası Abdi İpekçi 
Parkı’nda kurdukları kamp sırasında uğradıkları saldırı, emek 
ve meslek örgütlerince 27 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen 
bir basın açıklamasıyla kınandı. TMMOB’nin de destek ver-
diği kitlesel basın açıklamasında Kent AŞ. işçilerinin yalnız 
olmadığı vurgulandı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Abdi 
İpekçi Parkı‘nda düzenlenen eylem sırasında yaptığı konuş-
mada,  “Bu abluka dağılacak diye yola çıktınız. Sizin sesiniz 
yenilgi tanımaz. Başlattığınız bu uzun yürüyüş Türkiye emek 
ve haklar mücadelesinde yerini almıştır. Size yapılan saldırıyı 
TMMOB‘ye yapılmış olarak alıyoruz. Size bu ülkenin mü-

hendis, mimar ve şehir plancılarının dayanışma duygularını 
iletiyorum” diye konuştu. 

KENT A.Ş. İŞÇİLERİNE YAPILAN SALDIRI KINANDI

Oda Yazman Üyeler toplantısı 7 Ekim 2009 tarihinde 
TMMOB’de gerçekleştirildi. Toplantıya; Hakan Genç 
(TMMOB), Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), Hüseyin Ön-
der (EMO), Kemal Zeki Taydaş (GMO), Ertuğrul Candaş 
(HKMO), Levent Darı (İMO), Osman Özgün (KMO), 
Nahit Arı(MadenMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Hüseyin 
Çalışgan (PMO), Redife Kolçak (Peyzaj MO) ve Derya Kesik 
(ŞPO) katıldı.

ODA YAZMAN ÜYELER TOPLANTISI YAPILDI
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın 
açılış konuşması şöyle: 

Değerli Konuklar

Sevgili Arkadaşlar

Odamızın düzenlemiş bulunduğu 4. Bakım Teknolojileri 
Kongresi‘nde burada aranızda bulunmaktan büyük bir onur 
duyduğumu öncelikle belirtiyorum.

2003‘de başlatılmış ve iki yıllık aralarla bugüne, dördüncüsü-
ne gelmiş Bakım Teknolojileri Kongrelerimizin başlatıcılarına, 
sürdürücülerine, bugüne getirenlere, kongrelerimizde görüş-
lerini bizimle paylaşan bilim insanlarına, uzmanlara, Denizli 
Şubemizin o günden bugüne görev almış yöneticilerine, 
kongrelerimizin gerçekleşmesinde görev alan şube çalışanı 
arkadaşlarıma, etkinliklerimizin eli, ayağı, kolu, gözü olan 
öğrenci arkadaşlarıma ve katılımlarınızla bu etkinliğimizi 
geliştiren, büyüten siz bakım mühendisi meslektaşlarıma en 
samimi duygularımla çok teşekkür ediyorum. 

Bakım Teknolojileri Kongrelerimiz; örgütümüzün, Makina 
Mühendisleri Odası örgütlülüğünün yüz akı bir etkinlikler 
dizisidir. Odamız şüphesiz sizlerden gelecek taleplerle bu diziyi 
devam ettirecektir. Ve işte bugün de düzenleme kararının 
alınışının sekizinci yılında da bir aradayız.

Sevgili Arkadaşlar

İlgili olan her kesime bakım ve bakım mühendisliği alanında 
TMMOB şunları söylüyor:

Bakımlı bir sistemi işletmek, kamu çıkarını gözetmenin temel 
ilkelerinden biri olarak ele alınmalıdır. Bakım, sadece üretim 

açısından ele alınmamalı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, enerji 
verimliliği ve çevre açısından da önemsenmeli, bu konuda 
yaptırımlar uygulanmalıdır.  Bakımlı bir tesisteki iş kazaları-
nın da minimum olacağı gerçeğinden hareketle; işçi sağlığı 
ve iş güvenliği açısından iş kazalarında Avrupa‘da ilk sırada 
bulunan ülkemizde bakım konusu ilgili her taraf açısından 
önemsenmelidir. Denetim mekanizması olmadan bakımsız 
makinadan dolayı olan kazaların, can ve mal kayıplarının, 
iş kayıplarının önlenmesi mümkün değildir. Bu noktadan 
tespitle; tüm makina ve cihazların bakımları kayıt altında 
tutulmalı ve denetlenmelidir. İş Kanununa bağlı çıkarılacak 
tüzük ve yönetmeliklerde bu kontrollerin “TMMOB‘ye 
bağlı ilgili meslek odalarınca yapılması” ibaresi mutlaka yer 
almalıdır.

Mühendislerin bir bölümü, tesis ve işletmelerde “bakım mü-
hendisi” olarak çalışmaktadır. Makina Mühendisleri Odası, 
bu kongre ve benzer diğer etkinlikleri sonucunda “bakım 
mühendisliği” ile ilgili bir birikim sağlamıştır. Bu birikim 
kullanılarak, “bakım mühendisliği” belgelendirme konusunu 
hedefleyecek çalışmalara devam edilmelidir. “Bakım mühen-
disliği” konusunda taraflarca ortak bir dil geliştirilmelidir. Gü-
nümüzde eğitimin sürekliliği tartışılmaz bir konudur. Bakım 
mühendisi ve her kademedeki bakım personeli, teknolojik 
gelişmeler göz önünde bulundurularak sürekli eğitilmelidir 
ve gelişmelerine önem verilmelidir. Bakım konusundaki 
çalışmaların kavramsallaştırılması, etkinleştirilmesi, yaygın-
laştırılması, sürekliliğinin sağlanması ve uygulanması için 
gerekli mesleki eğitim ve bu Kongrede örneği görüldüğü gibi 
katılımcı platform faaliyetleri sürdürülmeli, yerel ve merkezi 
yönetimlerce bu çalışmalar desteklenmelidir.

MMO 

4. BAKIM TEKNOLOJİLERİ 

KONGRESİ VE SERGİSİ 

DÜZENLENDİ

Makina Mühendisleri Odası 4. Bakım 
Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 22-25 
Ekim 2009 tarihlerinde Denizli’de 
gerçekleştirildi. Pamukkale Üniversitesi 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen Kongrede, bakım 
mühendislerinin yetkilendirilmesi, 
bakım mühendisliği eğitimleri, bakım 
mühendisliğinin üniversitelerin eğitim 
programlarındaki yeri ve bakım 
mühendisliğinin geleceği tartışıldı. 
Kongre kapsamında, 13 oturumda 46 

akademisyen 
ve uzman 
tarafından 38 
bildiri sunumu 
yapıldı ve 14 
kurs ile bakım 
mühendisliği 
konulu bir panel gerçekleştirildi.

“Bakım Mühendisliği” ana temasıyla 
düzenlenen Kongrenin açılışında 
sırasıyla MMO Denizli Şube 
Başkanı Hüseyin Hadımlı, MMO 

Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Ekber 
Çakar, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Pamukkale 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
İnan Özer, Denizli Belediye Başkanı 
Yardımcısı Şamil Çınar, Vali Yardımcısı 
İsmail Tezel konuştu.
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TMMOB İçmimarlar Odası tarafından düzenlenen Öğren-
ci Üye Kurultayı, 32 üniversiteden gelen İçmimarlar Odası 
öğrenci üyelerinin katılımı ile 24 Ekim 2009’da Ankara 
Çankaya Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Kurultayın açılış konuşmaları Çankaya Üniversitesi İçmimar-
lık Bölümü Başkanı Cüneyt Elker, İçmimarlar Odası Genel 
Sekreteri ve Kurultay Yürütme Kurulu Üyesi Tansu Tecer, 
İçmimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Tektürk 
ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
tarafından yapıldı.

Üç oturum halinde gerçekleştirilen kurultayda öğrenciler 

Tekstil Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Kurultayı ve Kam-
pı 23-25 Ekim 2009 tarihlerinde Muğla Akyaka Orman 

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 
ÖĞRENCİ KURULTAYI VE KAMPI  

İÇMİMARLAR ODASI ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 

Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Kurultayı 31 Ekim 2009 tarihinde Mersin Büyükşehir Kongre Merkezi’nde yapıldı. 
Programı nedeniyle Kurultayın açılışına telekonferans sistemiyle katılan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
TMMOB’nin ilkeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

GIDA M.O
ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 

GENÇ İMO YAZ EĞİTİM KAMPI…
 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın ilk kez düzenlediği 
“genç-İMO 1. Yaz Eğitim Kampı” 31 Ağustos-8 Eylül 2009 
tarihleri arasında İzmir Foça’da gerçekleştiriliyor. 8 günlük 
kamp süresince, “Mühendislik, Gelecek ve Barış”, “Yapı 
Atölyesi: Kerpiç”, “Mühendislik ve Gelecek”, “Üniversite 
ve Öğrenci Olmak”, “Mesleğin Politikası” başlıklarında 
oturumların yanı sıra çeşitli atölye çalışmaları da düzenleniyor. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp’ın konuşmacı 
oldukları 3 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen oturumda 
ise “TMMOB ve İMO Örgütlülüğü” öğrencilere anlatıldı. 

“İçmimarlık Tanımı”, “İçmimarlık Eğitimi” ve “Mezuniyet 
Sonrası ve Mesleki Örgütlülük” konu başlıklarında sunumlar 
yaptılar.

Kampında gerçekleştirildi. Kurultaya TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da katıldı

TMO Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl Yüksel‘in açılış 
konuşması ile başlayan kurultayda gerçekleştirilen oturum-
larda öğrenciler; “TMO ve Öğrenci İletişimi, Küresel Kriz 
ve Tekstil Sektörüne Etkileri, Tekstil Mühendisliği Nedir 
ve Çalışma Alanları Nelerdir?, Üniversitelerde Yeni Tekstil 
Mühendisliği Bölümlerinin Açılması” konu başlıklarında 
sunumlar yaptılar.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, 
TMMOB tarihi, ilkeleri, çalışma tarzı, TMMOB‘de öğrenci 
üyelik konularını kapsayan bir sunum gerçekleştirdi. 
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MASAL BİTTİ
Kapitalist sistemin tarihinin en derin krizini yaşadığı günlerdeyiz. 
Böylesi bir dönemde krizin faturası zenginlere değil zaten sefalet 
içinde olanlara, yoksullara, işçilere, emekçilere ödetilmekte.
“Kriz bizi teğet geçecek” açıklamasını yapan Başbakanın, bu iddi-
asının işten çıkarmalarla, artan işsizlik oranlarıyla, ekonomideki 
negatif büyümeyle, yoksulluğun günden güne derinleşmesiyle nasıl 
yalanlandığı apaçık ortadadır. Bugün ülkemizde 7 milyonu aşkın 
işsiz olduğunu gösteriyor rakamlar. 2008 Ağustosundan bugüne 
kadar yani bir yıllık süre içerisinde işten atılanların sayısı 1 milyona 
yaklaşmış durumda. İşini koruyabilenlerin de kölelik koşullarında, 
10 saati aşan mesailerle
çalıştırıldığı, güvenceden yoksun bırakıldığı, her geçen gün yok-
sullaştırıldığı bir ortamdayız. “Ölümün gösterilip sıtmanın kabul 
ettirildiği” bir rıza mekanizmasının işletildiği bir düzen sürüp 
gitmekte. AKP hükümetinin en büyük başarısının neoliberal 
politikaların uygulamasının yanı sıra krizin etkilerini saklama, 
bunların üzerini örtme ve bir toplumsal başkaldırıyı önleyebilme 
konusunda en iyi taktikleri uygulama becerisi olduğunu söylemek 
mümkün.
AKP‘nin uyguladığı neoliberal politikaların sonucunda ortaya 
koyduğu özeleştirme /piyasalaştırma projeleri halkın varoluşunu 
tehdit eder boyutlara ulaştı. Özellikle eğitim ve sağlık alanındaki 
dönüşüm programlarının yıkıcı etkileri gün geçtikçe daha fazla 
hissedilmeye başlandı.
SSGSS yasasının kabul edilişiyle, bundan bir yıl önce, 1Ekim 
2008 yılında yürürlüğe Genel Sağlık(sızlık) Sigortası uygula-
malarının üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçti. Sağlık hakkına 
ilişkin kamusal sorumluluğundan sıyrılan devlet “paran kadar 
sağlık” diyerek sağlık harcamalarının bütçe üzerindeki yükünü 
düşürmeyi amaçlamakta, sağlık harcamalarının maliyetini, 
vatandaşların ödediği katılım paylarını artırarak çözme yoluna 
gitmektedir.  1 Ekim 2009 tarihinden itibaren muayene ücretleri 
devlet hastanelerinde 8 TL, özel hastanelerde 15 TL olmuştur. 
Önceleri tamamen ücretsiz olan sağlık ocaklarında ise 2 TL ücret 
alınmaya başlanmıştır.
GSS‘le birlikte bütün yurttaşların sigortalı olacağı ve her türlü 
sağlık hizmetinden yararlanacağı iddiasının milyonlarca insanı-
mızın sağlık güvencesinden hala mahrum olmasıyla çürümüştür. 
GSS‘nin topluma kabul ettirilmesinde en önemli vurgulardan 
biri olan ve 18 yaşın altındaki çocukların anne ya da babaları 
GSS‘li olmasalar bile GSS‘li kabul edilmesi uygulaması da 
Temmuz ayından beri değişmiş durumdadır. Eğer çocuğun anne 
ve babası GSS kapsamında değilse çocuklar da sağlık hizmeti 
alamayacaktır. İlaçlar için katılım payı oranlarının emeklilerde 
%15‘e, çalışanlarda %20‘ye çıkarılması gündemdedir. Ayrıca 
artık ameliyat olanlar ve hastanede yatarak tedavi görenlerden 
de katılım payı alınacaktır.

İşsizlik sigorta fonunun işten çıkarılan ve işsiz kalan işçiler için 
kullanılması gerekirken AKP hükümeti bu fona el koymakta,  
bu fondaki bikrimi sermayenin yaralarına merhem olarak kul-
lanmaktadır. 
1 yıllık uygulamayla sağlık ve sosyal güvenlik alanında yaşanan 
dönüşümün sonuçları böylesine can yakıcı iken gelecekte ne tür 
tahribatlara yol açacağını görmemek imkansızdır.
Sosyal yıkım politikalarının, otomatiğe bağlanan zamlarla 
yoksullaştırmanın,  işsizlik ve sefalet koşullarının yarattığı bu 
ortamda kitlelerin örgütlü bir karşı koyuşunun olmadığını, top-
lumdaki çürümenin derinleştiğini, şiddetin, cinnetin, intiharları 
arttığını görmekteyiz. Topluma yoksulluğun bir kader olarak 
benimsetildiği, itaat kültürünün aşılanması için her tür ideolojik 
aracın devreye sokulduğu bir ortamda tüm bu yaşananlara bir 
dur demek gerekiyor. Başka bir yaşamın mümkün olduğunu, 
sefaletin, yoksulluğun kader olmadığını bir şeyleri değiştirmenin 
halkın kendi gücünde var olduğunu göstermek gerekiyor. Mutlu 
azınlığa onların asıl krizinin halkın örgütlü gücünün karşı koyuşu 
olduğunu göstermek gerekiyor.
Bugün tüm dünyayı paramparça eden vahşi bir sisteme karşı savaş-
maya davet edildiğimiz bir zamanda, tarihsel bir sorumlulukla karşı 
karşıyayız. Bu tarihsel sorumluluğumuzun bir gereği olarak krizin 
etkilerini en derinden yaşayan geniş halk kesimleriyle, işsizlerle, 
yoksullarla alanlarda buluşma görevi önümüzdedir.
Bizler;
İşten çıkarmaların durdurulması,
Çalışma saatleri kısaltılarak fazla çalışma uygulamasının yasak-
lanması,
Kamu istihdamının artırılması,
Eğitim, sağlık. Sosyal güvenlik hizmetlerinin parasız ve kaliteli 
olarak kamu tarafından sunulması,
Otomatiğe bağlanan zamların geri alınması,
Zenginleri kurtarma paketleri yerine emekçilerin ve yoksul halk-
tan yana uygulamaların olması,
SSGSS yasasının iptal edilmesi için
Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin, sefaletin emekçiler için bir kader 
olmadığını biliyor ve bu bilinçle krizin faturasını ödemeyeceğiz 
diyoruz. Bunun için biz aşağıda imzası bulunan kuruluşlar olarak 
AKP iktidarını bir kez daha uyarmak için 21 Kasım günü “Krize, 
Açlığa, Yoksullaştırmaya, İşsizliğe, Zamlara Hayır” mitingini dü-
zenliyoruz. Tüm halkımızı 21 Kasım‘da alanlara çağırıyoruz.
KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU, TMMOB ANKA-
RA İKK, TÜRK-İŞ ANKARA ŞUBELERİ, ATO, DİSK, HAL-
KEVLERİ, DEVRİMCİ 78‘LİLER FEDERASYONU, 78‘LİLER 
GİRİŞİMİ, İHD ANKARA ŞUBE, CHP, DTP, EMEP, ÖDP, TKP 
ANKARA İL ÖRGÜTLERİ

ANKARA’DA 21 KASIM’DA “KRİZE, AÇLIĞA, YOKSULLAŞTIRMAYA, 
İŞSİZLİĞE, ZAMLARA HAYIR” YEREL MİTİNGİ YAPILACAK

Ankara’da içinde TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun da yer aldığı emek ve demokrasi güçlerince “Krize, Açlığa, Yoksullaştırmaya, 
İşsizliğe, Zamlara Hayır” yerel mitingi 21 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Miting duyurusu katılımcı örgütlerce “Masal Bitti” başlığı ile ortaklaşa 
olarak duyuruldu.
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26 Mayıs 2009 Salı günü, saat 02.00 sularında, Bursa‘da 
hizmet veren Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi‘nde meydana 
gelen yangında, 9 yurttaşımızın canını yitirmesinin üzerin-
den 111 gün geçmiş olmasına rağmen hala adli tıp raporu 
açıklanmamış,yangından dolayı zarar gören kısımlar  hala 
faaliyete geçirilememiştir. 
Bu olay, ülkemizdeki tüm kamu ve özel hastaneler ile birçok 
yapının (yüksekliği yada alanlarına bakılmaksızın) özellikle 
kamuya açık toplu yaşanan yerlerdeki zafiyetlerini  bir kez 
daha ortaya çıkarmıştır.Özelleştirme, taşeronlaştırma so-
nucunda yetersiz koşulların, yetersiz elemanların, yetersiz 
malzeme ve ekipmanların, yetersiz eğitim ve denetimlerin 
insan odaklı değil, kar temelinde şekillenen politikalar so-
nucu oluştuğu yaşanan bu acı olaylarla bir kez daha gözler 
önüne serilmiştir. 
Yangının çıkış nedeni ne olursa olsun (üretim hatası, sabo-
taj,çalışana bağlı hatalar vb.) bilgisizlik, vurdum duymazlık 
can ve mal kaybına neden olmaktadır. Kısacası toplumsal 
bilinç oluşmamıştır. Zararları önlemenin ve azaltmanın en 
başta gelen yolu, yangına neden olabilecek riskleri ortadan 
kaldırmaktır. Yapılan incelemeler göstermektedir ki yangın 
güvenlik önlemlerinin alınması yangını söndürmekten daha 
ucuzdur. Yani önlemek ödemekten daha kolay ve daha ucuz-
dur.
Yangınları  iki başlıkta irdelemek gerekmektedir. 
1) Yangın çıkmamasını sağlayacak önlemler;
2) Yangın çıktıktan sonra söndürme işlemleri (itfaiyecilik).
Bir yerleşim merkezinde meydana gelen yangınların sayısı, 
çıkış nedeni, şehrin nüfüsuna, halkın eğitim seviyesine ve 
kullanılan enerji türüne bağlı olarak değişir.
 Yangınlarda meydana gelen ölümlerin sebebi ve hasar miktarı 

ise, binaların alınan yangın güvenlik teknik ve 
teknolojilerine, kullanılan yakıtın cinsine göre 
değişir.
Yanma kimyasal bir olaydır. Yangın; çeşitliliği, 
önlemleri ve söndürme yöntemleri ile mimar-
lık ve mühendislik formasyonlarını gerektiren 
multidisipliner bir konudur.  Yüksek ve insan 
yoğunluklu yapıların, işlerin teslim alınma aşa-
masından, işletilmesi aşamasına kadar mutlaka 
ilgili Meslek Odalarınca test ve denetimden 
geçirilmesi ve risk analizlerinin yapılması, ülke 
yararınadır.Risk değerlendirmesinin sonucuna 
göre risk seviyesinin büyüklüğüne göre kısa ve 
uzun vadede alınacak önlemler belirlenir. 

Yangından önce itfaiyenin dışında yeterli güvenlik önlemle-
rinin alınması ve kontrol edilmesiyle;
a) Yangın çıkma olasılığı azalacak;
b) Yangın çıksa bile uyarı ve ilk müdahele sistemlerinin ça-
lışmasıyla en azından yangının genişlemesi ve diğer yapılara 
geçmesi önlenecek;
c) Söndürme ekiplerinin yangını kontrol altına alması ko-
laylaşacak;
d) Tahliye ve kurtarma kolaylaşacaktır.
Gelişmiş ülkelerde yangınla mücadele sektörü, gerek elektrik, 
elektronik, kimya , makina, inşaat teknolojisindeki gelişme-
ler, gerekse standart ve yönetmeliklerin getirdiği yaptırımlar 
sonucu oluşan talepler çerçevesinde gelişip şekillenmiştir. 
Yüksek ve insan yoğunluklu yapılar, özellikle hastaneleri-
miz insan sağlığını ve can güvenliğini garanti altına alacak 
tesisatlarla donatılmak zorundadır. Bu tesisatların ulusal, 
uluslararası teknik mevzuatlar kapsamında tesis edilmesinin 
yanı sıra yine uluslararası kabul görmüş teknik şartnameler 
ve yönetmelikler çerçevesinde sürekli olarak bakım ve peri-
yodik kontrolleri gerçekleştirilerek işletilmesi gerekmektedir. 
Ülkemizdeki yasal mevzuat, bugün itibariyle hastanelerimizde 
olması gereken teknolojik tesisatların teknik şartnamelere 
göre tesis edilmesini, güvenli ve sağlıklı bir şekilde işletilmesi 
ve bakımını, periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesini sağ-
lamaktan uzaktır.EMO tarafından uluslararası standartlara 
uygun olarak hazırlanarak 31 Mayıs 2005 tarihinde Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘na gönderilen Elektrik İç Tesisleri 
Yönetmeliği Taslağı‘nda güvenlik tedbirlerine en geniş şekilde 
yer verilmiştir. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen hala yeni yö-
netmeliğin yayımlanmaması nedeniyle elektrik tesisatlarının 

BURSA İKK ŞEVKET YILMAZ DEVLET HASTANESİ YANGINI 

TEKNİK İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORUNU AÇIKLADI 
Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 26 Mayıs 2009 tarihinde Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’nde meydana gelen 
yangınla ilgili teknik inceleme ve değerlendirme raporunu tamamlayarak, 16 Eylül 2009 tarihinde kamuoyuna açıkladı. 
Rapor, düzenlenen basın toplantısında Bursa İKK Sekreteri Erdal Aktuğ tarafından açıklandı.
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uluslararası normlara uygun ve güvenli bir şekilde yapılması 
sağlanamamakta, mevcut yönetmeliğe göre yapılan tesisatlar 
yetersiz kalmaktadır
 Ayrıca yüsek ve insan yoğunluklu yapılarda işlerin taahhüt-
lerini alan ve uygulayan asıl müteahhit ya da taşeron firma 
bünyesinde çalışan mühendislerin, mutlaka TMMOB‘a bağlı 
ilgili Odalardan  ilgili belgeleri almış olması, denetimin eksik 
kalan boyutunu tamamlayacaktır.Bu tür olayların yaşanma-
ması için, teknik bakış açısıyla durumu değerlendirip, bilimsel 
esaslara, kalite ve standartlara uygun; proje, üretim ve işleti-
mi,Türkiye‘nin tüm kurumlarında gerçekleştirilmelidir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

TMMOB Bursa İKK ,  yangının çıktığı  gün olağanüstü top-
lantı yapmış ve konu ile birinci dereceden ilgili olan Makine 
Mühendisleri Odası,Mimarlar Odası,İnşaat Mühendisleri 
Odası,Elektrik Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri 
Odası Bursa Şubelerinden temsilcilerin bulunduğu Teknik 
Heyet Oluşturulmuştu.Teknik Heyetimiz; yangının çıktığı 
ilk gün (26 Mayıs 2009 ) ve sonraki muhtelif zamanlarda  
yangının başladığı 2.bodrum kattan çatıya kadar tetkiklerde 
bulunmuş,mekanik,elektrik ve mimari projeleri ve temin 
edebildiği ilgili evrakları  incelemiştir.Yapılan bu inceleme-
ler sonucunda ekleri ile birlikte sonuçlarını dosya halinde 
raporumuz ekinde ilgili mercilere göndereceğiz.Burada siz-
lerle kısaca teknik heyetteki odaların vermiş olduğu raporun 
özetini aktarmak istiyorum. 

1- Yeni yapı üretiminde veya mevcut binalardan proje 
değişikliği gerektiren esaslı onarım ve tadilat projelerinde, 
binanın özelliklerine göre Yönetmelikte öngörülen husus-
lara ait şartlar gözönüne alınır. Ancak, hastanenin yangın 
çıkan bölümünde, mimari projeye uygun olmayan mekanlar 
ve fonksiyonlar, sonradan oluşturulmuştur. Söz konusu 
değişikliklerin gerektirdiği mekanik ve elektrik tesisat de-
ğişiklikleri proje üzerinde yapılmamıştır. Alt zemin katta 
(20 a-W) aksında, yangının çıktığı bölüm olarak düşünülen 
bekleme salonu önündeki bilgi işlem operatörünün ve bilgi-
sayarın olduğu odalar; mimari projede ve elektrik zayıf akım 
projesinde görülmemektedir.  

2-  Projeler, diğer yasal düzenlemeler yanında, yangın güven-
liği açısından yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değilse 
binaya “yapı ruhsatı” verilmez. Yeni yapılan ya da proje ta-
dilatıyla kullanım amacı değiştirilen yapılarda yönetmelikte 
öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığı tesbiti halinde 
bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya “yapı kullanma izin 
belgesi ve/veya çalışma ruhsatı” verilmez. Bu ilgili maddeye 
uygun olmayan projeye yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznini 
veren yetkililerin sorumluluğunun gözardı edilmemesi ge-
reklidir.

(18.04.2003 tarihli kısmi geçici kabul C bölümü Elektrik 
Tesisatı işleri 2. maddesindeki 

“ ..... hastane binası kaçak yapı statüsünde olduğundan imar 

inşaat izni ruhsatı alınmadığı için asansör işletme ruhsatının 
iptalinin söz konusu olacağı ,bu konunun mahkemeye intikal 
ettiği ve henüz karar bağlanmadığı ,bu kararın arkasından 
otoparktaki asansörün işletme ruhsatı alınmasından sonra 
devreye alınması .” ibaresi yer almakta ancak 25.01.2004  
tarihinde yapılan   kesin kabulde ve daha sonra bu konunun 
gerçekleşip gerçekleşmediği konusuna açıklık getirilmemiş-
tir.

3- Kat alanı 2000 m²‘yi aşan huzurevleri, hastaneler, kreşler,  
ana ve ilkokullar gibi can güvenliği açısından önem arz eden 
binalarda kat alanı 1250 m²‘yi aşmayacak yangın kompartı-
manları teşkil edilecektir” denilmektedir.

Ancak hastanenin bloklar arasında yangın ve dumanın 
yayımını engellemek amacıyla “Yangın Kompartımanları ve 
Önleyiciler” yapılmamıştır.

4-Bölmelerde delik ve  boşluk bulunmayacaktır. Bölmeler-
de kapı ve sabit ışık penceresi gibi boşluklardan kaçınmak 
mümkün değilse, bunlar en az bölme yangın mukavametinin 
yarı süresi kadar yangına dayanıklı ve yangın kesici olacaktır. 
Kapıların otomatik bir teçhizatla kendiliğinden kapanması 
ve duman sızdırmaz özellikte olması zorunludur. Bu tür yarı 
mukavemetli boşlukların çevresi her türlü yanıcı maddeden 
arındırılmış olacaktır. Su, elektrik, ısıtma, havalandırma vb. 
tesisatın yangın bölmesinden geçmesi durumunda, bölmede 
yangın dayanımını azaltmayacak ve denenmiş uygun detaylar 
kullanılacaktır . Ancak,  buna rağmen hastanede 165x65 cm 
ölçülerindeki “Kablo Bacası” ndan hem elektrik tesisatı ve 
yanmayı hızlandıran oksijen gazı gibi yakıcı gazların hatları 
geçirilmiştir.

5- Kablo Bacasında katlar arasında, alev ve dumanı en-
gelleyecek veya geciktirecek “Yangın Şiltesi , Yangın Şapı” 
bulunmamaktadır.

6- Yangın yönetmeliğindeki Ek-1‘e uygun yapı malzemeleri-
nin de yapıda kullanılmadığı gözlenmektedir. Yapıların tasa-
rımında ve inşasında yapı malzemelerinin özelliklerine  dikkat 
edilmeden kullanılmakta ve yangın sonucunda istenmeyen 
sonuçlarla karşılaşılmaktadır. 

7- Hastanede “Yangın Algılama Sistemi” bulunmakta, ancak 
çalışmamaktadır.

Yangın Algılama Sistemi‘ni besleyen akü grupları “power 
fault” konumda olup, bu durumda akülerin şarjının bitmiş 
olduğunu ve sistemin çalışmadığını göstermektedir.

8- Mevcut elektrik tesisatının dizaynında kullanılan kablolar, 
halojen free (halojenden arındırılmış) değildir. Tesisat şaftında 
ve asma tavan içinde , algılama sistemi ön görülmemiştir.           

9-Yoğun bakım ve yeni doğan ünitesinde pozitif basınç oluş-
turacak havalandırma tesisatının çalışması gerekmektedir.

10- Kablo Bacası, doğrudan çıkış eksenli yerine, Zemin katta 
90 derecelik iki dirsekle yatayda uzatılmış ve U formu ve-
rilerek tekrar yükseltilmiştir. Kablo Bacası, Mimari projede 
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(20a-W) aksında olup, sadece zemin katta (20a-V2) aksına 
kaydırılarak dikey sürekliliği bozulmuştur..

11-Kablo bacasının müdahale kapakları yangına dayanıksız 
malzemeden yapılmış ve yoğun bakım ünitesine açılacak 
şekilde yanlış konumlandırılmıştır.

12- Mimari, Statik, Elektrik, Yangın ve Mekanik Tesisat 
Projeleri, ilgili Meslek Odalarının mesleki denetimden 
geçirilmemiştir.

13-Bu tür kompleks ve teknolojik binalarda, İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği ile işletme güvenliği kapsamında, ilgili mühen-
dislerin tam gün süreli istihdamları sağlanmalıdır

14- Acil durum yönergeleri ve planlaması yapılmamış-
tır.Hastanede yangın güvenliği sorumlusu belirlenmeli yangın 
önlemleri alınmalı; hastaneye özgü “YANGIN YÖNERGESİ” 
hazırlanmalıdır. 

15- Elektrik tesisatında topraklama yönetmeliğine uyulmamış 
IT sistem kullanılmamıştır..

16- Kamuya açık ve özel binalarda (hastane, otel, okul, kre-
ş,yurtlar ve fabrikalar vb. ) mutlaka ticari kaygı gütmeyen 
ve bağımsız TMMOB‘a bağlı ilgili Odalarınca, yılda bir kez 
denetimlerinin yapılması gerekmektedir.

17 - Yangın kaçış yollarının, merdivenlerinin yanmaz mal-
zemeden dumandan etkilenmeyecek şekilde işeretlenmiş 
aydınlatılmış olması gereklidir. Yangın merdiven kapılarının 
özellikle dışa açılması  kilitli olmaması ve kaçış yollarında ve 
merdivenlerde kaçışı engelleyecek engellerin bulunmaması 
önem taşımaktadır. Hastanenin yangın merdiveninin kapalı 
olduğu gözlenmiştir.. 

18- Yangın ihbar santralının  bulunduğu bölümde yapılan 
incelemede yangın ihbar santralinin devre dışı bırakıldığı 
ve yangın santrali yedek besleme akülerinin boş olduğu 
görülmüştür.

19-Yangın algılama ve ihbar sistemlerinin en can alıcı nok-
tası periyodik bakımlarının düzenli yapılıyor olması, sistemin 
işletilmesi için periyodik bakım anlaşmasının gerekliliği-
dir.28.03.2003 Tarihinde yapılan kesin kısmı geçici kabul 
tutanağında işletmeye mani olmayan işlerin tespitini yapan 
geçici kabul heyeti yaptıkları tespitte elektrik tesisat işleri ile 
ilgili olarak tutulan tutanağın 4. Maddesinde yangın ihbar 
sisteminin bayındırlık bakanlığı ilgili pozlarına uymadığını 
ve takılacak yeni detektörlerin idareye onayı alınmadan, 
devreye alınmaması için uyarmalarına rağmen, kesin kabul 
tutanağında konu ile ilgili hiçbir kayda rastlanmamıştır. Geçi-
ci kabulü  18. 04.2003 de, kesin kabulü 25.01.2004 de yapılan 
hastane kayıtları incelendiğinde (23.07.2003, 28.07.2003, 
26.08.2003, 03.09.2003, 22.10.2003, 20.04.2007 tarihli tek-
nik servis raporları ) yangın algılama sisteminin kurulduğu 
günden başlayarak sık sık arızalandığı, verilen tekliflerden 
(30.04.2007 tarihli sistemin genel servis ve bakım teklifi 

ve aynı tarihli sistem revizyonu ve devreye alma teklifi) ve 
30.09.2004 Tarihli EMO Bursa Şube bilirkişi heyetinin ver-
miş olduğu raporlardan  anlaşıldığı üzere kurulduğu günden 
yangın çıktığı ana ve hatta şu ana kadar sağlık bir performans 
göstermediği açıktır.

20-Ana dağıtım panosunda bulunan şalterlerin üzerindeki 
300 mA eşikli kaçak akım röleleri devre dışı bırakılmıştır. 
Elektrik iç tesisleri yönetmeliği ilgili maddesi gereğince bun-
ların devrede olması gerekirdi. Bundan dolayı çıkan yangında 
kaçak akım röleleri görev yapmadığı için şalterleri devre dışı 
bırakarak elektriğin kesilmesini sağlamamış böylece yangının 
büyümesine neden olmuştur. (Elektrik İç Tesisleri Yönetme-
liği Madde 64, 16 Haziran 2004 tarih ve 25494 sayılı resmi 
gazetede yayınlanmıştır) .

 21-Yangın hidrant sistemi yoktur. Böylesine büyük yapılara 
hidrant sistemi kurulmalıdır. Havalandırma yerleşiminde 
hatalı bir planlama vardır. A ve C blok klima santrali 2. 
kattadır. B blok 4.katta D,E,G,H bloğunu besleyen klima 
santrali vardır. 3. katta ameliyathane, yoğun bakım, doğum-
hane, bulunmaktadır.

23-Yangın dolaplarında, yangın hattında 7 bar basınç sağ-
lanmalıdır. 

24. Mevcut asansörlerde havalandırma uygun olmayıp; acil 
duruma uygun değildir.                     

25. Bodrum kattaki otoparkta havalandırma yetersiz olup, 
sakıncalıdır. Tavan kodu düşük olup içeride egzoz gazları 
tehlikeli biçimde birikmektedir. 

26. Binada duman tahliye sistemi yoktur. 

27- Bu olayların tekrarlanmaması için reaktif olarak ders 
alınarak “Yapı üretiminde yer alan mal sahipleri, işveren 
ve işveren temsilcileri, tasarım ekibi, mimar ve mühen-
disler, yapı denetim kuruluşları, müteahhitler, imalatçılar 
ve danışmanlar, bu Yönetmelik Hükümlerine uyulmaması 
nedeniyle oluşan yangın hasarlarından kusurları oranında 
sorumlu” tutulmalıdırlar..

28-27-11-2007 tarih 2007/12937 sayılı  “Binaların Yangın-
dan Korunması Hk. Yönetmeliği”ne göre hastanenin ilgili 
eksikliklerini revize edilmesi gereklidir.

Teknik Heyet  temsilcileri ile ilgili odalarımız bir daha 
böyle olayların yaşanmaması, can ve mal kaybına sebebiyet 
verilmemesi için  27 mayıs 2009 tarihinde açıklanan ön ra-
pordaki görüşlerini geliştirerek raporlarını  hazırlamışlardır. 
Raporlarının ekinde ilgili yönetmelik, belge ve bilgilerde 
sunulmuştur. 

Kamuoyuna  duyurulur.16.09.2009

TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU
TEKNİK HEYETİ ADINA
ERDAL AKTUĞ
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
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FELAKETE ŞİMDİDEN DUR DİYELİM.

Marmara haftaya selle başladı. Sağanak yağmurun ardından 
aniden bastıran sel yaşamı altüst etti. Yaşanan afet nedeniyle 
kaybettiğimiz canlarımızı saygıyla anıyor, ailelerine başsağlığı 
diliyoruz. Oysa biliyoruz ki, yaşanan felaketler plansız ve 
çarpık kentleşmeden kaynaklanmaktadır. Kentler yaşam 
alanları gibi değil rant aracı olarak görülmektedir. Ne yazık 
ki bütün bunların doğal sonucu depremler, yağışlar vb. doğa 
olayları, afetlere dönüşerek can ve mal kaybına yol açmakta-
dır. Doğa olaylarının afete dönüşmesi takdir-i ilahi değildir. 
Doğa olaylarının afete dönüşümü engellenebilir bir olgudur. 
Yeter ki Bilimin ve tekniğin gereği yapılsın.  

BESOB ve Toki işbirliğiyle, Kestel İlçesi, Çataltepe mevkii,  
Burhaniye, Gözede, Aksu köyleri tapulama sınırları içinde 
kalan alana yapılması planlanan sanayi sitesinin de durumu 
bu anlamda çok büyük önem taşımaktadır. 

Planlama, Alt ve Üst yapı bakımından yetersizdir.

Bursa Büyük Sanayi Sitesi Projesi ile her ne kadar kurulan 
komisyonda yarı yarıya küçültülerek bizimde tehlikeli gör-
düğümüz bazı detaylar çıkarılmış olsa bile bölgede 4000 adet 
iş yerinin yapılması ve yaklaşık bu bölgede 50.000 kişinin 
çalışması öngörülmektedir. Bu haliyle de bölgede çok büyük 
bir alt ve üst yapı çalışması gerektirir ki etrafında oluşacak 
kaçak yapılaşmayı da (!) dikkate alırsanız bu bölgenin kat-
ledilmesi ve afetlere davet anlamını taşır. Bölgede planlanan 
4000 adet iş yerinin ihtiyacı karşılayacak elektrik altyapısı 

kurulu değildir. Geçmişte o bölgede yaşanan elektrik kul-
lanıma ait sorunlar daha aşılamamış iken ve yeni yükler 
için planlama bulunmazken böylesi “hayalci” bir yatırıma 
girişilmesi ülke ve kişi kaynaklarının heba edilmesidir. 

1/100.000 ölçekli Bursa Çevre düzeni planlarına aykırıdır.

5473 sayılı Toprak kanununa ve plan notlarına aykırı olarak 
seçilen bu yerden vazgeçilmesi gerekir. 

Tarım alanları kentsel kullanıma açılmak istenmektedir. 

Büyük Sanayi Sitesinin yapılmak istendiği arazi parçası, 
yaklaşık olarak 600 ha dan 300 ha düşürülmüştür.. Tarım 
İl Müdürlüğünden de alınan görüşlerde belirtildiği gibi bu 
arazi içinde kuru ve sulu tarımın yapıldığı, dikili meyve 
bahçeleri ve meyve fidanlıklarının bulunduğu mutlak 
tarım arazileri yer almaktadır. Bölgede aktif olarak tarım 
yapılmaktadır.1/100.000 ölçekli planda bu bölge, tarımsal 
niteliği korunacak alan ve diğer tarım alanı olarak tanım-
lanmıştır. Kentin anayasası konumundaki 1/100.000 ölçekli 
plan ana ilkeleri gereği tarımsal niteliği korunacak alanların 
mutlak korunması gereklidir.

Su havzaları yapılaşmaya açılmak istenmektedir.

Büyük Sanayi Sitesinin yapılmak istendiği bölge, Bursa 
Ovasını sulayan derelerin doğduğu bir bölgedir. Bölge 
içinde su kaynakları yer almaktadır. Ayrıca proje alanının 
bir kısmı D.S.İ tarafından etütleri devam etmekte olan 
Çataltepe Göleti sulama alanında kalmaktadır. Bölge-

BURSA İKK: 
BESOB BÜYÜK SANAYİ SİTESİ KONUSUNDA TUTUMUMUZ 
HUKUK VE BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDA DEVAM EDECEKTİR

Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 8 Ekim 2009 tarihinde BESOB Büyük Sanayi Sitesi planına yönelik bir basın açıklaması 
yaptı
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deki Gölbaşı gölünün Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 
çerçevesinde sınırları belirlenmiş mutlak koruma alanı, 
kısa mesafeli koruma alanı, orta mesafeli koruma alanı, 
uzun mesafeli koruma alanları vardır. Bursa Büyük Sanayi 
Sitesi projesinin yapılacağı alan, Gölcük gölü Su Havzası 
Uzun Mesafeli Koruma alanı dışında kalmaktadır. Ancak 
üst ölçekli planda da gösterildiği üzere sınıra bitişiktir. Bi-
lindiği üzere yeraltı ve yerüstü su kaynakları birbirleriyle 
bütünlük arz eden sistemlerdir. Planda koruma sınırı dışında 
kalması, bu bölgedeki su kaynakları ile etkileşim olmaması 
anlamına gelmemektedir. Büyük Sanayi Sitesi Projesinde 
bölgede, ayakkabıcılar, Bıçakçılar, Soğutucular-Bobinajcı-
lar, Dokumacılar, Demirciler, Pvc Doğrama, Elektrikçiler, 
Geri Dönüşümcüler, Hırdavatçılar, İşlemeciler, Isıtıcılar Ve 
Benz, Karoseri İmalatçıları, Kuru Temizlemeciler, Mobilya-
cılar, Matbaacılar, Mermerciler, Muhtelif Sanatkarlar, Oto 
Boyacılar, Oto Kauçuk Ve Plastikçiler, Oto Tamirciler, Kon-
feksiyoncular, Gıda Üreticileri, Yedek Parçacılar vb bir çok 
farklı kullanım türünün yer alması planlanmaktadır. Bu iş 
alanlarındaki kullanım kararlarının su havzasına etkilerinin 
uzmanlar tarafından hazırlanacak rapor ile değerlendirilmesi 
gereklidir. Ancak bilindiği kadarıyla bu konuda uzmanlar 
tarafından su kaynaklarına etkileri konusunda herhangi bir 
rapor hazırlanmamıştır.

Ulaşım planlaması yapılmamıştır. 

İş yeri sayısı ve kullanıcı sayısı düşünüldüğünde bu bölgeye 
yönelik ciddi bir ulaşım talebinin olacağı tahmin etmek 
zor değildir. Ancak üst ölçekli planlarda bölgenin kent ile 
bütünleştirilmesine yönelik herhangi bir ulaşım planlaması 
öngörülmemiştir. Planlama yaklaşımları açısından ideal olan 
kent planlama çalışmaları ile ulaşım planlama çalışmalarının 
eşgüdüm içinde yapılmasıdır.

Bursa‘nın İhtiyacı  ve kurulu bulunan sanayi sitelerinin 
(Otosansit, Küçüksanayi sitesi vb.) durum tespiti yapıl-
mamıştır. 

Otosansit, Küçük sanayi sitesi vb birçok ticaret merkezinde 
yeterli doluluk sağlanamamışken,  birçok işyerinin boş ve 
amacı dışında kullanımı söz konusu iken, Kent içinde yer 
alan iş yeri sahiplerinin bu bölgelerden çıkmasından (?)  
sonra bu bölgelerin hangi amaçlarla kullanılacağı, ne tür bir 
kentsel dönüşüm olacağı proje kapsamında düşünülmemiş, 
projenin bu ayağı eksik bırakılmıştır.

Proje hedefleri kamu çıkarlarına uygun değildir.

Kaçak yapılaşmayı engellemek, Bursa Kentinin kent ka-
litesini arttırmak, yenileme dönüşüm süreçlerinin önünü 
açmak,Uludağ , Bursa ovası , Alattinbey  ve Yeniceabat 
ovası yönündeki plansız gelişim baskısını ortadan kaldırmak 
gibi amaçlar yerine getirilemeyecektir. 

TMMOB BURSA İKK ve ilgili odalar ile beraber bu güne 
kadar sergilediğimiz tarım topraklarının, su havzalarının 

korunması, kentimizin doğal kaynaklarının gelecek nesil-
lere yok edilmeden aktarılması konusundaki duruşumuzu 
Büyük Sanayi Sitesi Projesinde de göstererek, hiçbir siyasi 
ve çıkar ilişkisine dayanmadan, meslek odası olmanın 
getirdiği sorumluluk bilincinde bilimsel, teknik ve nesnel 
gerekçelere dayanan iddialarımızla BESOB tarafından ka-
tılımcılıktan, paylaşımcılıktan ve şeffaflıktan uzak olarak 
yürütülen Bursa Büyük Sanayi Sitesi Projesine ilişkin karşı 
duruşumuzu Toprak Koruma Kurulu kararını ve İl Genel 
Meclisince onaylanan 1/100.000 ölçekli plan değişikliğini 
yukarıda bir kısmını belirttiğimiz gerekçelerimizle yargıya 
taşıyarak sürdürmüştük.

Hukukun üstünlüğü ilkesine dayanarak aylardır yargıya 
intikal etmiş bu konu üzerinde konuşmamayı tercih ettik. 
Gerekli cevabın yargı tarafından verileceğine inancımızı 
korumaktayız.

Hal böyleyken, konu yargıya intikal etmişken bu olayın sa-
ğından solundan kırparak, küçülterek, içeriğini değiştirerek 
her şeye rağmen, dava sürecindeki haklı gerekçelerimizi 
kabul edip bazılarını ortadan kaldırmaya çalışarak hukuka 
rağmen tekrar yapılmak istenmesine anlam veremiyoruz.  

TMMOB BURSA İKK olarak projeye karşı olmamızın 
gerekçesi, bu güne kadar yürüttüğümüz diğer çalışmalarda 
olduğu gibi, bilimsel gerçeklere dayalı, kent ve kentliyi 
koruma, daha yaşanabilir bir Bursa yaratma eksenli dü-
şünmemizdir. 

Sayın Meclis üyeleri ;

Sizleri Bursa kentinin, halkın ortak çıkarları için göreve 
çağırıyoruz,

Sizleri oy kaygısı ile davranmadan, belli çıkar guruplarının 
etkisinde kalmadan kent/kamu çıkarları doğrultunda göreve 
çağırıyoruz,

Sizleri kent dokusunu bir daha telafisi mümkün olmayan 
noktaya getirmeden önce, kent adına göreviniz gereği mü-
dahil olmaya çağırıyoruz, 

Bu kent hepimizin; Kent için çabası olanlara destek olmak 
her bir vatandaşın ve kurumun kaçınılmaz yurttaşlık göre-
vidir. Kent adına görev yapanların ister oy, ister bir başka 
araçla tehdit ve yıldırmalara maruz bırakılmasını asla ve 
asla kabul etmiyoruz. Biliyoruz ki kapalı oylama yapılması 
halinde sizler bu BESOB planına  dur diyeceksiniz.

Basına ve Kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

TMMOB 
BURSA İL KOORDİNASYON KURULU 
ADINA
ERDAL AKTUĞ
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
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BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU!
27.10.2009 tarihinde Bodrum Yarımadası Belediyeler Birliği‘nin 
daveti üzerine katıldığımız ve siz değerli Basın mensuplarının 
da hazır bulunduğu Dedeman Oteldeki toplantıda karşılaştı-
ğımız durum, biz meslek örgütlerinin görüş bildirme uğraşla-
rını ve sanki sizlerin, bizlerin ve Bodrum Halkının içeceği su 
hakkında bilgi edinme hakkını Sayın DSİ Bölge Müdürü hiçe 
saymıştır.
Acaba Bodrum Yarımadasına getirilecek su hakkındaki bizim 
endişelerimiz DSİ AYDIN Bölge Müdürlüğü tarafından önem-
siz mi addedilmektedir. Bu suyu bizler, sizler, bodruma gelen 
yerli ve yabancı misafirler ve bodrum halkı içecektir. Biz meslek 
örgütleri temsilcileri olarak Bodrum Yarımadası‘nın bugünü ve 
geleceği ile ilgili mesleki kazanımlarımızı ve tecrübelerimizi 
bilimin ve teknolojinin en ileri yöntemleri ile aktarma gibi bir 
görevimiz bulunduğuna inanıyoruz.  Eğer böylesi önemli bir 
toplantıda endişelerimizi paylaşamayacak isek bu geleceğimiz 
açısından bizleri çok düşündürmektedir.
Dolayısıyla Bodrum Yarımadasına getirilecek su ile ilgili endi-
şelerimizi DSİ yetkilileriyle paylaşamadığımız için siz değerli 
basın mensupları aracılığı ile Bodrum Yarımadasın da yaşayan 
ve Bodrum‘a gelen, gelemeyen saygıdeğer halkımıza aktarmak 
istiyoruz.
Bildiğiniz gibi Bodrum Yarımadası Acil İçme ve Kullanma Suyu 
Projesi 2006 yılında ihale edilmiş ve ihaleyi alan firmanın işi 
başlamaması ile gecikmiş,  Yetkililerin müdahalesi ile bugün-
lerde hız kazanmıştır. 
İşin tamamlanma tarihi ise 2010 Aralık ayıdır. 
Yarımadamıza gelecek suyun kaynağı ise Geyik Barajı, Çam-
köy Yer Altı Su kaynakları ve Mumcular Barajından tahsis 
edilmiştir. 
Kirli olan Geyik Barajı suyu ve çok temiz olan Çamköy Yer Altı 
suları karıştırılarak tek borudan DSİ nin Güvercinlikte kuracağı 
bir arıtma tesisinde arıtılarak Yarımadamıza verilecektir.
Geyik Barajı; Sarıçay üzerinde 1986-1988 yıllarında kurulan, 
Yeniköy Termik Santralinin soğutma suyunu temin etmek ve 
çevre köylülerin tarımsal amaçlı kullanması için can suyu 
sağlamak amacı ile kurulmuştur.
Bu suyun Bodrum Yarımadasının İçme ve Kullanma suyu olarak 
tahsis edilmesinde ciddi endişelerimiz vardır.
DSİ tarafından Mayıs 2002 tarihinde Bodrum Yarımadası Acil 
İçme, Kullanma ve Endüstri suyu Temini Projesi için hazırlanan 
ön raporda şöyle denilmektedir;
Geyik Barajı‘nın dip savağından alınan su numuneleri üzerinde 

yapılan analizler, bu baraj suyunda aşırı kirlenmenin olduğunu 
göstermiştir. Aslında ölçümlere göre Geyik Barajı suları 3.sınıf 
sular sınıfına girmekte olduğundan, elde mevcut şartnamelere 
göre, bu suların ileri arıtma teknikleri kullanılsa bile, içme suyu 
veya gıda endüstrisinde kullanılamayacağı açıkça ifade edilmiş 
bulunmaktadır. Baraj civarındaki yerleşim yerlerinde atık sular 
için bir arıtma yapılsa bile, kirlenmenin baraj gölünde yer alan 
ötrifikasyondan ileri gelmesi halinde, kirlenmenin önlenmesi 
pek mümkün görülmemektedir. Bu su kaynağının, Bodrum Acil 
İçme suyu Projesi‘nde kullanılabilmesi bu sorunun halline bağlı 
olacaktır. Denilmektedir. Bu konuda Güvercinlikte kurulması 
planlanan ve ihale edilen arıtma tesisinin projelendirme saf-
halarında da çok büyük endişelerimiz vardır. 
17.07 2009 Tarihinde Milas Ticaret Odası ve Milas Ziraat 
Odası‘nın düzenlediği bir toplantıda konuşan Yeniköy Termik 
Santrali‘nin soğutma suyu projesinde görevli Kimya Mühendisi 
Sayın İbrahim DARI barajın suyunda yaptıkları çeşitli ana-
lizlere göre, organik madde oranının çok yüksek olduğunu, 
kendilerinin de bu organik madde oranını azaltmak için pek 
çok çalışma yaptıklarını, olduğu gibi kullanıldığı taktirde, 
boruların içinde yosunlaşma ve tıkanma yarattığını, ancak 
organik maddelerle mücadele için pahalı olan ozmoz sistemi 
dışında yaptıklarıyla bile yeterince azaltabilmeyi başaramadık-
larını belirtmiştir. Bu organik maddenin nedenleri konusunu 
kendilerinin de tam olarak çözemediklerini, bu kirlenmenin o 
bölgedeki bir topraktaki asitlenmenin neden olduğunu tahmin 
ettiklerini dile getirmiştir.
Çamköy Yer altı Sularının bir kısmının Bodrum Yarımadasına 
tahsisi de bizi oldukça endişelendirmektedir.
Şöyle ki; Çamköy Yer altı suyunun yıllık 1 milyon tonu Türk 
Hava Meydanları Komutanlığına 3 Milyon tonu ise Güllük 
beldemize tahsis edilmiş durumdadır. Aynı zamanda Çamköy‘ 
de 2000 dekarlık bir alanda sulu tarım yapılmakta ve bu konuda 
sulu tarımın 4000 dekara çıkartılması için ciddi bir koopera-
tifleşme çabası vardır.
Çamköy‘den bugün DHMİ‘ye yılda 1 milyon ton, Güllük Be-
lediyesi‘ne yılda 3 milyon ton su çekilirken ek olarak yılda 5 
milyon ton su (Toplamda 9 milyon ton/yıl) Bodrum‘ a aktarılırsa 
yörede bulunan ve doğa turizmi ile bölge halkının gelirine katkı 
sağlayan Uyku vadisinin daha önceki yıllardaki gibi kuruma 
tehlikesi içerisinde olabileceği endişesini taşımaktayız.
Sayın Başbakanımız İstanbul da yapılan Mütahitler birliği top-
lantısında su akar Türk yapar dedirtmeliyiz demiştir. Buradaki 
uygulamalarla bu söylem çelişmektedir ve bizim endişelerimizi 
daha da arttırmaktadır.

BODRUM İKK’DAN 
İÇME SUYU ÜZERİNE BASIN AÇIKLAMASI

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu, 28 Ekim 2009 tarihinde Bodrum Yarımadasına getirilecek içme suyu üzerine 
bir basın açıklaması yaptı.
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Çamköy ve Geyik barajı suyundan faydalanan köylülerimizin 
imzalarıyla Sayın Bakanımıza ve Sayın Başbakanımıza gönde-
rilen mektup okunmaya değerdir ve şöyle demektedir;
2001 Yılında Başbakanlık oluru ile Bodrum Belediyeler Birliği 
ve DSİ Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalanarak Milas 
İlçesi sınırları içerisinde bulunan Geyik Barajından ve yine 
merkeze bağlı Çamköy Yer altı sularından Bodrum Yarımada-
sına su sağlanması projesinin uygulamadan kaldırılarak iptal 
edilmesini talep ediyoruz.
Çünkü; Milas sınırları içerisindeki Geyik Barajının % 70‘nin 
Yeniköy Termik Santraline soğutma suyu sağlanması geri ka-
lanının da çiftçilere tarım sulaması için ‘‘ can suyu ‘‘ vermek 
amacıyla yapılmıştır. Çamköy Yer altı Sularının ise başta Milas 
Merkez olmak üzere Çamköy ve çevresindeki dokuz köye içme 
ve tarım suyu olarak, Güllük Beldesine, Devlet Hava Meydan 
Komutanlığına, Çamköy Sulama Kooperatifi projesi çerçeve-
sinde 4000 dekar arazinin sulanması için kullanılacağından 
Bodrum Yarımadasına bu iki kaynaktan su verilmesi imkansız-
dır. DSİ‘nin bu projede ısrar etmesi halinde bu küresel ısınma 
ve kuraklık devam ettiği sürece çok kısa zamanda Bodrum‘a 
su götürme projesi iflas edecek, hem Bodrum Yarımadası hem 
Milas İlçesi mağdur olacak hem de Devletimizin milyon doları 
geçici bir çözüm için heba edilecektir.
Sayın Başbakan‘ım Bodrum Yarımadasına su sağlama Proje-
sinin tekrar masaya yatırılarak yeniden gözden geçirilmesini, 
kalıcı başka su kaynaklarından su temini edilmesi hususunda 
gerekli çalışmanın yapılmasını saygılarımızla arz ediyoruz. 
Demişlerdir.
DSİ‘nin Bodrum Güvercinlik te kuracağı İçme Suyu Arıtma te-
sisinin Proje Raporu ile İhale edilen ve  bazı bölümleri yapımdan 
çıkartılan tesisin çalışmasında da ciddi endişelerimiz vardır.
DSİ‘nin Bodrum Güvercinlik‘te kuracağı İçme Suyu Arıtma 
Tesisi ARTEK firmasının hazırladığı bir rapora dayalıdır: 
‘MUĞLA - BODRUM YARIMADASI İÇMESUYU TAT-
BİKAT PROJESİ - İÇMESUYU ARITMA TESİSİ KESİN 
PROJE RAPORU‘
Anılan raporun 14. sayfasında BOİ, KOİ ve Organik Madde 
parametrelerinin değerleri dikkate alınarak Son Ozonlama ve 
Granüler Aktif Karbon Filtrasyon sistemine ihtiyaç olduğu vur-
gulanmıştır. Ancak Son Ozonlama ve Aktif Karbon Filtrasyon 
sistemi ihale kapsamı dışında tutulmuştur. Bkz. sayfa 19/A
Raporun 13. Sayfasında ise şu tespit vardır:
“...hamsudaki yüksek T-Coli değerini gidermek için Havalan-
dırma + Ön Klorlama + Ön Ozonlama işlemleri uygulana-
caktır.”
Yüksek T - Coli değerinin, durultucu tanklardan alınacak 
çamur ile içme suyunda sıfırlanması konusunda çok ciddi 
tereddütler vardır. 
DSİ‘nin bu tesis için hesapladığı Muhammen Bedel 25 607 
000 TL‘dir - ihaleye verilen en düşük teklif ise 16 136 000 TL‘-

dir. Ancak her iki meblağa Son Ozonlama ve Granüler Aktif 
Karbon ünitelerinin maliyeti dahil değildir.
Kısacası bu arıtma tesisi bahsedilen ileri teknolojilerle dona-
tılmış bir tesis değil klasik bir arıtma tesisidir. 
Teknik özellikleri ARTEK firmasının raporunda ayrıntılı olarak 
verilen Geyik Barajı suyunun, daha uygun bir şekilde sulamada 
kullanılması yerine yüksek yatırım maliyeti olan bir arıtma te-
sisinde riskli bir proses ile içme suyuna dönüştürmek kararının 
isabetli olup olmadığı konusunda da tereddütler vardır. 
Gübreli sulama suyu niteliğindeki Geyik Barajı suyu ile içme 
suyu niteliğindeki Çamköy yer altı sularının harmanlanarak; 
maliyeti yüksek bir arıtma tesisinde, kesin projede öngörülen 
Son Ozonlama ve Granüler Aktif Karbon Filtrasyon üniteleri 
de olmaksızın, riskli bir proses ile içme suyuna dönüştürülmesi 
konusunda endişelerimiz vardır.
Bodrumun 15-20 sene sonraki su ihtiyacının 30 milyon ton/yıl 
olduğu yine DSİ‘ce saptanmıştır. 15- 20 sene sonra bu kaynak 
nereden yaratılacaktır. 
Henüz yapımına bile başlanmayan, suyunun özelliklerinin ne 
olabileceği hakkında en ufak bilgimiz bile olamayan BOZALAN 
barajından bahsedilmektedir. Bu barajdan 23 milyon ton/yıl su 
alınması yeterince irdelenmediği endişesini taşımaktayız.
Geyik Barajından alınacak 5.8 milyon ton /yıl suyun ileri 
teknolojiler ile arıtılması maliyeti yaklaşık 5 milyon dolardır. 
Çamköy YAS arıtılması ise Ultra filtrasyon sistemiyle mümkün 
olup bunun maliyeti de yaklaşık 2 milyon dolardır. Ayrı ayrı 
kaynağında bu işlemi yukarıdaki maliyetlerle yapmak dururken 
niçin Güvercinlikteki arıtma tesisine o kadar paralar harca-
nacaktır. Mumcular Barajından aktarılacak su için şu anda 
Mumcular arıtma tesisi rehabilite edilmektedir. Ayrıca içinde 
bulunduğumuz bu çağda teknolojiler o kadar ilerlemektedir ki 
2025 yılın da kullanılacak su için şimdiden arıtma altyapısını 
yapmak biz bilim insanlarına çok mantıklı gelmemekte ve 
endişelerimizi arttırmaktadır.
Siz değerli basın mensupları aracılığı ile Sayın Yetkililerden şu 
soruların cevaplanmasını istiyoruz.
1-Geyik Barajının yıllık tarımsal debisi nedir. Barajdan Bodrum 
Yarımadasına su alındığında (5.8 milyonm3/yıl) tarıma yeterli 
kalacak mıdır? Bu etüd yapılmış mıdır?  Yapılmış ise bizlere 
verilebilir mi?
2-Geyik Barajının yapımından bugüne yıllık debi tespiti var 
mıdır? (Önceki yıllarda zaman zaman Yeniköy Termik Sant-
ralinin de buradan yeterli su alamadığını biliyoruz.)  Tespit var 
ise bu tespitin grafiksel dökümünü alabilir miyiz?
3-İstanbul‘da Gerçekleştirilen 5. İnci Dünya Su Formunda 
katılan ülkelerin üzerinde önemli durduğu küresel ısınmadan 
kaynaklanan yer altı su seviye etüdleri yıllara göre yapılmışmı-
dır. Bu tespit Çamköy YAS için çok önemlidir.
Yer altı su seviyesinin korunması Devlet garantisi altındadır.
4-ARTEK Firmasının Güvercinlikte ihalesi yapılan Su Arıtma 
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Tesisi hesap raporunun 6‘ıncı sayfasında tablo 2 de belirtilen 
ham su analiz sonuçları Geyik Barajı suyunun değerleri maxi-
mum değerler, Çamköy YAS  değeri ise minumum değerler-
dir.Bu durumda iki suyu karıştırarak arıtmanın sebebi nedir.
5-Arıtma tesisinin proses debisine niçin Çamköy YAS dahil 
edilmiştir. Dahil edilmesi arıtmanın maliyetini arttırmıştır.
6-Raporda 2025-2040 yılının debisini sağlamak için BOZA-
LAN Barajından su temini yapılmıştır. 23 milyon ton/yıl gibi bir 
debiye sahip olacak bu barajın suyu hakkındaki endişelerimiz 
nasıl giderilecektir.  
7-Geyik Barajı suyu A3 grubu suların ötesinde bir kirliliğe sahip 
iken, içme ve kullanma suyu olarak bu suların klasik arıtma 

sistemiyle arıtılabilirliğinin Olmadığı açıktır. Bu arıtma niçin 
klasik arıtma olarak belirlenmiştir.
8-ARTEK Proje raporunda By-pas hattından bahsedilmektedir. 
Bu kirlilikteki bir suyu By-pas yaprak Bodrum Yarımadasına 
vermek mümkün müdür.
9- Üstün teknolojiler ile artık deniz suyunun bile içme suyu-
na dönüştürüldüğü günümüzde Ege deniz suyunun beşte bir 
tuzluluğuna sahip ve arıtma maliyetleri 30 milyon ton/yıl için 
18 milyon dolar civarında olan Ekinanbarı kaynak suyu niçin 
değerlendirilemiyor.
Saygılarımızla,
TMMOB BODRUM İLÇE KOORDİNASYON KURULU

BASIN AÇIKLAMASI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak bugün 
tüm Türkiye‘de olduğu gibi Denizli‘de de kuruluş felsefe-
sine uygun olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten 
Fatih Yaşa açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘nin ilk Genel Kurul 
tarihi olan 18 Ekim 1954 gününü kapsayan hafta “Mü-
hendislik Mimarlık Haftası” olarak kutlanmaktadır. Yani 
bir başka deyişle bu hafta bizler için TMMOB haftasıdır. 
Aradan geçen bu  55 yıllık süreçte TMMOB gerek ulusal 
politikalar üretme, gerekse mesleki ve toplumsal sorum-
luluğunu yerine getirmek konusunda Türkiye tarihinde 
özel bir yere sahip olmuştur.  Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği olarak bugün tüm Türkiye‘de olduğu gibi 
Denizli‘de de kuruluş felsefemize uygun olarak çalışmala-
rımız sürdürmekteyiz.
Bugün maalesef ki ilimizde yaşanan gelişmeler iç açıcı ol-
maktan uzaktır. Küresel kriz olarak adlandırılan küresel 
emperyalizmin emekçilere havale ederek bedel ödettiği 
ekonomik oluşum kentimizi derinden sarstı. Denizli‘de 
yaşanan ekonomi kriz her geçen gün artarak sürüyor. 
Binlerce işçi  çalıştığı işini kaybederken; kentin en köklü 
firması, son kalan 300 işçisini işten çıkardı. Bir başka büyük 
tekstil fabrikasının sahibi inşaat mühendisi meslektaşımız 
ise yaşamına son verdi. Denizli ağır yaralı ve gittikçe kan 
kaybediyor. 
Denizli can çekişirken, Anadolu can çekişirken bir taraftan 
da bizlere “tünelin ucunda görünen ışıktan” söz ediliyor. 
Oysa biz mühendisler, mimarlar, şehir plancıları hayatın 
her alanındayız. Bizler fabrikalardayız, sokaklardayız. Bizler 
Denizli‘nin her anında ve her yerindeyiz. Ve gerçekleri 
bütün çıplaklığı ile görüyoruz. Bizler hurafelerin değil, 

aklın ve bilimin temsilcileriyiz. 
Bugün emperyalizmin kendi krizi, geniş halk kesimleri 
yanında gençliği de kıskacına almaktadır. Eğitimin adım 
adım paralı ve pahalı bir hale getirildiği Türkiye‘de, gerek 
üniversite gençliği gerekse mesleğimiz adına, bizleri bekle-
yen tehlikeleri sürekli gündeme getirdik, getiriyoruz. Evet 
12 Eylül‘ün ürünü YÖK ile siyasallaşan eğitim sisteminin 
geldiğin nokta açıktır. Oy kaygısı ile planlamadan uzak 
her kente bir üniversite kurulmasının altında yatanı çok 
iyi anlamak durumundayız. Bir taraftan her şehre plansız, 
programsız hesapsız, kitapsız  üniversite kuruluyor bir ta-
raftan da,  bu ülkenin Başbakanı ‘her üniversite mezunu 
iş bulacak diye bir şey yok‘ diyebiliyor.  
TMMOB, kurulduğu günden bu yana meslek alanımızda 
yaşanan ve çözüm bekleyen sorunların, ülke sorunlarından 
ayrı düşünmenin mümkün olmadığı inancını taşımıştır. 
TMMOB, her zaman emekten, barıştan ve demokrasiden 
olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu süreçte hepi-
mize büyük görevler  düşmektedir. Bu bilinçle önümüzdeki 
sürecin daha zorlu geçeceği, ancak üzerimize düşen gö-
revleri başarı ile yerine getireceğimiz inanıcı ile hepinize 
saygılar sunuyorum.”

DENİZLİ İKK’DAN 
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAFTASI AÇIKLAMASI

Denizli’de Mühendislik ve Mimarlık Haftası nedeniyle 15 Ekim 2009 tarihinde bir tören düzenlendi. Çok sayıda mimar, mühendis ve şehir 
plancısının katıldığı törende TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Fatih Yaşa bir basın açıklaması yaptı. 
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TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan 
Çiftçi tarafından okunan açıklama şöyle:

“Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, 17 Ekimi içerisine 
alan hafta içerisinde kutladığımız Mühendislik Mimarlık 
Haftası‘nda Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve 
ona göre politikalar üreterek yaşama geçiren, bir çalışma 
anlayışı ile dünyamız ve ülkemize ilişkin tespit ve önerilerini 
kamuoyuyla paylaşmaktadır. 

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

“Bugün yaşanan bunalım basit bir iktisadi kriz değildir. 
Bu artık tarihsel misyonunu tamamlamış bir üretim ve 
toplumsal sistemin yani kapitalizmin bütüncül bir krizidir 
ve yakın bir gelecekte derinleşmiş toplumsal krizlerle daha 
büyük yıkım ve acılara yol açması muhtemeldir.

Bu krizin ülkemizi teğet geçtiğini iddia edenler gözlerini 
kapatmışlar, kulaklarını tıkamışlar işçiye, kamu çalışanına, 
emekliye, küçük esnafa, çiftçiye tüm emeğiyle geçinenlere 
sırtını dönmüşlerdir. 

Son olarak İstanbul‘da yapılan Dünya Bankası ve IMF 
yıllık toplantılarında, alınan yeni sömürü kararları ile 

işsizlik daha da büyüyecek ve yoksul halkın yaşam müca-
delesi güçleşecektir. TMMOB, DİSK-KESK-TTB ile bir-
likte IMF Dünya Bankasına yazdıkları mektupta ‘‘Bizden 
aldıklarınızı geri verin ve geldiğiniz yere dönün‘‘ tepkisini 
göstermişlerdir.

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları uygulanan neoli-
beral politikalar sonucunda Dünyanın sürüklendiği kriz 
ortamında üretimden ve sanayileşmeden hızla uzaklaşan 
ülkemizde, bilim ve teknoloji politikaları temelinde ulusal 
kalkınma stratejilerinin uygulanmasının ve yeniden üretim, 
yatırım, istihdam ve hakça bölüşüm temelinde politikalara 
dönülmesi gerektiğini bir kez daha dile getiriyorlar.

AKP‘nin bir diğer oyunu da IMF‘ye karşı ‘sahte kabadayı-
lıkları‘. AKP, IMF ile ister anlaşsın ister anlaşmasın, Orta 
Vadeli Program diye açıkladığı ekonomi politikaları IMF 
programının ta kendisidir. Orta vadeli programın verilerine 
göre, AKP‘nin hükümete geldiği 2002‘de %10,3 düzeyinde 
seyreden işsizlik oranı 2012‘de %13,3‘e yükselecek. Türkiye 
tam bir ‘kaybedilmiş 10 yıl‘ ile karşı karşıya gelecektir. Dev-
let Bakanı Ali Babacan ‘kemer sıkma politikası uygulaya-
cağız‘ diyor. Özal‘dan hafızalarımıza kazınan ‘kemer sıkma‘ 
politikası bugün ustalarının yolundan sapmayan AKP için 
de tek ve yegâne program olmaya devam ediyor.  

‘Oyunlarının‘ da sonu geliyor. Demokrasi oyunu yine polis 
şiddeti ile yalanlandı. Tayyip Erdoğan İstanbul toplantı-

İZMİR İKK’DAN 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK HAFTASI AÇIKLAMASI

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Mühendislik Mimarlık Haftası nedeniyle 13 Ekim 2009 Salı günü saat 11.00’de 
Yenişehir Ticaret Merkezi’ndeki ‘’TMMOB Birlik Parkı’’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya İzmir’de 

TMMOB’ye bağlı Odaların yöneticileri ve üyeleri katıldılar. 
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sında ‘dışarıdaki sese kulak verelim‘ derken anlaşılıyor ki; 
emniyet güçlerine ‘susturun‘ talimatı veriyordu. Geçtiğimiz 
haftalarda İstanbul‘da bir doğa olayı sel tam bir felakete 
dönüşürken ortalıkta görülmeyen devlet, bütün ‘gücüyle‘ 
bir kez daha İstanbul‘da IMF ve Dünya Bankasına ses veren 
emekçilerin karşısına dikilerek ‘ben varım‘ derken, aslında 
bizlere IMF ve DB politikalarını uygulayarak gelişen neo-
liberal devletin ne olduğunu da gösteriyordu. Yani sosyal 
ve kamusal niteliği ortadan kalkmış, baskı ve zordan ibaret 
bir devlet gösterdiler hepimize. 

Türkiye‘nin bir başka gündem konusu da ‘demokratik açı-
lım‘ tartışmalarıdır. TMMOB olarak yıllardır demokrasi ve 
özgürlükler için, eşitlik için, adalet için mücadele yürütü-
yoruz. Evet, Türkiye‘nin demokratikleşmesi doğrultusunda 
atılacak her adımdan bizler ancak memnuniyet duyarız. 

Ancak ortada bir yanılsamadan başka bir şey yok. Giderek 
daha baskıcı/otoriter uygulamaları hayata geçiren, toplum-
sal alanı dinsel gericilikle kuşatan bir iktidarın demokra-
siyi geliştirmesi zaten mümkün de olamaz. Son dönemde 
gündeme gelen Kürt sorununun çözümü tartışmalarında 
da görüyoruz ki AKP bu sorunu da kendi renginden bir 
ülke yaratma uğraşı çerçevesinde ve ABD emperyalizminin 
bölgedeki yönelimleri doğrultusunda ele alıyor. Bugünlerde 
‘Dağ fare mi doğuruyor‘ diye şüpheler dile getiriliyor. Evet 
şüpheniz olmasın tam da öyledir. 

Herkesin dilini, kültürünü özgürce yaşayabileceği, insa-
nımızın kardeşçe ve bir arada yaşadığı bir ülke ancak de-
mokratik bir ülke olabilir. Bunun başarılması ise gerçekten 
demokrasiye ve barışa inananların mücadelesi sonucu ger-
çekleşecektir. AKP‘nin geliştirdiği bölgenin emperyalizmin 
çıkarları doğrultusunda düzenlenmesi ve ‘ılımlı İslamcılık‘ 
içerisinde ümmetçi temelde bir arada olma politikaları bu-
günkü karanlığının katmerlenmesi ve geleceğimizin teslim 
alınmasından başka bir anlama gelmeyecektir.

Değerli basın mensupları,  

TMMOB bu hafta dolayısıyla dünyamıza ve ülkemize dair 
tespit ettiği bu iki can alıcı konunun gelecek dönemde 
ülkemiz ve dünya halkları açısından önemli travmalar ya-
ratmaya aday olduğunu altını çizerek dile getirmektedir. 

Diğer yandan, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
meslek disiplinleri üzerinden biriktirdiklerini kamudan 
ve halktan yana bir tavırla kamuoyuyla paylaşmaktadır. 
Bu bazen konferans, bazen panel, bazen sempozyum gibi 
salon etkinlikleri ve bazen de alan etkinlikleri şeklinde 
olmaktadır.  

2009 yılı başında 8-10 Ocak tarihleri arasında yapmış 
olduğumuz TMMOB İzmir Kent Sempozyumu ile Kente 

kapsamlı bir bakış yapılmış, çağdaş, sağlıklı, planlı, güvenli 
bir İzmir için görüş ve öneriler ortaya konmuştur. 

2 Ekim‘de yapılmış olan İzmir Su Sempozyumu ile suyumuz 
ele alınmış bu konudaki görüş ve önerilerimiz ortaya kon-
muş, su kaynaklarımız üzerindeki evsel sanayi ve tarımsal 
kökenli kirletici baskılarını önüne geçilmesi gerektiği, su-
yun bir yaşam hakkı olduğu ve ticarete konu edilemeyeceği 
vurgusu yapılmıştır.

Kadın meslektaşlarımız ‘‘Kadın Mühendis Mimar ve Şehir 
Plancısı Ege Bölge Çalıştayını 4 Ekim 2009 günü gerçek-
leştirmişlerdir. 

Ülkemizi teğet geçtiği iddia edilen ekonomik krizin ücretli 
çalışan ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancıları üzerin-
deki etkilerini de bu hafta içersinde 17 Ekim 2009 günü 
yapacağımız TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis Mimar 
ve Şehir Plancıları Kurultayı İzmir Bölge Kurultayı‘nda 
ele alacağız.

Ortak yaptığımız bu etkinlikler dışında odalarımız kendi 
uzmanlık alanları üzerinden çok önemli kongre, panel ve 
sempozyumları gerçekleştirmişlerdir.

Sevgili arkadaşlar, 

TMMOB tüm bunları mesleki demokratik kitle örgütü 
olarak, demokrat ve yurtsever, anti emperyalist, barıştan 
yana, savaş karşıtı, ırkçılığın ve gericiliğin karşısında bir 
tavırla, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalar-
dan alarak gerçekleştirir. Meslek ve meslektaş sorunlarının, 
ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul 
eder. Politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında 
demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar alma 
süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır. Bağlı Odaları ile 
birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek 
alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını korur. 
Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum 
tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. 
Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder. Kamuoyu 
oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır. 
Demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli 
ve demokratik işbirliği içerisindedir. 

TMMOB 55 yıllık şanlı geçmişinden damıtarak oluştur-
duğu bu duruşuyla kamu çıkarlarını korumaya, mesleğin 
ve meslektaşın haklarını savunmaya, emekten ve emek-
çiden yana politikalar üretmeye, eşit özgür ve demokratik 
bir Türkiye‘de barış içinde bir arada yaşamı savunmaya 
devam edecektir.

Yaşasın Mühendis-Mimar-Şehir Plancısı Örgütlülüğü! 
Yaşasın TMMOB!” 
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