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TMMOB 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından...
21 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;

Kütahya’daki gümüş üretilen tesisteki siyanürlü suyun 
bulunduğu barajdaki sette oluşan çökme ile ilgili 
inceleme yapmak ve rapor hazırlamak üzere ilgili 
Odaların katılımıyla Kütahya Eti Gümüş Çalışma 
Grubu oluşturulmasına, Çalışma Grubu’ndan TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyeleri Baran Bozoğlu ve Ayşe Işık 
Ezer’in sorumlu olmasına,

TMMOB’nin 1973-1980 yılları arasında Başkanlığını 
yapan Teoman Öztürk’ün aramızdan ayrılışının 
17.yıldönümü nedeniyle 11 Temmuz 2011 tarihinde 
açık ya da kapalı alanda anma etkinlikleri yapılmasına; 
afiş, broşür, el ilanı vb. yayın çıkarılmasına ve gerekli 
organizasyonlar konusunda Yürütme Kurulu’na yetki 
verilmesine,

04 Haziran 2011 tarihinde yapılmasına karar verilen 
TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Çalıştayı’nın ileri bir tarihe ertelenmesine,

Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne 
Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Bedri Tekin’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin 
Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından 
yürütülmesine,

karar verildi.
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TMMOB
“AKP İKTİDARININ TAHRİBATI” RAPORU

YAYIMLANDI

SUNUŞ

Türkiye önemli bir tarihsel 
süreçten geçiyor. 8,5 yıllık 
AKP İkt idar ı  süres ince 
ülkemiz, siyasal, toplumsal 
ve ekonomik açıdan yeniden 
şekillendirilirken meslek 
alanlarımız üzerinden de 
önemli bir dönüşüm yaşandı. 
Kentlerin yağmalanmasından 
kıyı ve ormanların yapılaşmaya 
açılmasına, her türlü kamu 
hizmetinin özelleştirilmesiyle 
birlikte denetimin dahi taşeron 
firmalara bırakılmasına kadar 

çalıştığımız alanlar neoliberal saldırıdan nasibini aldı. 
Emeğin aleyhine politikalar her kesimden insanı olduğu gibi 
mühendis, mimar ve şehir plancıları da etkiledi. 

TMMOB 1970’lerden gelen çizgisiyle toplumun, insanımızın 
aleyhine politikalara, uygulamalara karşı sözünü her zaman 
bilimin ve tekniğin ışığında söyledi, söylemeye devam edecek. 
TMMOB mesleki alanlarıyla ilgili gelişmelerin ve politikaların 
sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine 
kavramak, yorumlamak ve toplumu bilgilendirmek 
zorundadır. Bu nedenle de TMMOB, bu politikaların toplum 
yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirir, bunların yaşama 
geçirilmesi için mücadele eder ve bunların gereği olarak 
en genel anlamda bağımsız ve demokratik bir Türkiye’nin 
yaratılması yönündeki çalışmalarını bütünsel bir anlayışla 
ve etkinleştirerek sürdürür. Bu çalışmalarımız sırasında 
birçok kez siyasal iktidarlarla karşı karşıya geldik ama hiçbir 
dönemde AKP’nin iktidarda bulunduğu son 8,5 yıldaki gibi 
hedef gösterilmedik. 

Bu 8,5 yılda meslek alanlarımız ve mesleki haklarımız 
konusunda ciddi tahribatlar yaşandı. TMMOB olarak 
sözümü bir kez daha söylemek için, bu tahribatı göz önüne 
sermek için bu raporu hazırlamayı gerekli gördük. Elinizde 
tuttuğunuz rapor, tek tek odalarımızın kendi alanlarıyla ilgili 
tespitlerini içermektedir.

Toplumsal muhalefetin içinde yer alan TMMOB, dünyada 
ve ülkemizde yaşananlara seyirci kalmayarak, karanlığa karşı 
aydınlığı, savaşa karşı barışı, eşitsizliğe karşı adaleti, şiddete 
karşı kardeşliği, sömürüye karşı emeği savunmaya, “Başka bir 
Türkiye ve başka bir dünya” mücadelesinde onurlu ve dik 
yürüyüşünü sürdürmeye devam edecektir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Haziran 2011
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ON BİNLER 
“TMMOB MİTİNGİ”NDE BULUŞTU
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Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen mühendis, mimar ve şehir 
plancıları, “Haklarımız, geleceğimiz, 
halkımız, ülkemiz için söyleyecek 
sözümüz var” çağrısıyla Ankara 
Sıhhiye Meydanı’nda buluştu. 
On binlerce kişinin katıldığı ve 
büyük bir coşkuyla geçen mitingde 
neoliberal politikalar protesto 
edildi; TMMOB Seçim Bildirgesi 
oylanarak kentleri yağmalayanlara, 
ormanları, kıyıları talan edenlere, 
emek  düşman ı  po l i t i ka l a r ın 
uygulayıcılarına, emperyalizmin savaş 
ve işgal politikalarına alet olanlara oy 
verilmeyeceğinin altı çizildi.

15  May ı s  Paza r  günü  sabah 
saatlerinden itibaren TMMOB‘ye 
bağlı 23 odanın pankartları altında 
Tren Garı‘nda toplanmaya başlayan 
mühendis, mimar ve şehir plancıları 
taşıdıkları dövizlerle meslek alanları 
üzerinden Türkiye‘nin sorunlarına 
dikkat çektiler. “Tekellere değil halka 
gıda yasası” diyen gıda mühendisleri, 
“Madenlerin gerçek sahipleri halktır” 
diyen maden mühendisleri, “Nükleer 
santrale hayır” diyen elektrik 
mühendisleri, “Yaşamı kuran biziz, 
yaşamımızı yıkan AKP” diyen makine 
mühendisleri ,  “TOKİ yağması 
durdurulmalıdır” diyen mimarlar, 
“İmamın mühendisi olmayacağız” 
diyen öğrenci üyeler renkli görüntüler 
sergiledi. 

Bandista‘nın müzikleri eşliğinde 
miting alanına giren coşkulu kalabalık, 
sloganlarla “Eşitl ik , özgürlük, 
bağımsızlık, demokrasi ve bir arada 

yaşama” taleplerini dile getirdi. 

TMMOB‘nin örgütlü bulunduğu 
tüm illerden yoğun katılımın olduğu 
mitinge, DİSK, KESK, TTB, emek-
meslek örgütleri, siyasi partiler, 
demokratik kitle örgütleri de destek 
verdi. 

T M M O B  Y ö n e t i m  Ku r u l u 
Başkanı Mehmet Soğancı miting 
konuşmasında, AKP iktidarının 
emperyalizme bağımlı sömürü düzenini 
dinle imanla cilalayarak piyasanın 
mutlak hakimiyetini kurduğunu 
belirterek, “AKP kendinden önceki 
tüm iktidarlara rahmet okutuyor. 
Artık kesinlikle görülmüştür ki, AKP 
zengin dostu yoksul düşmanıdır. 
Emperyalizmin ve büyük sermaye 
güçlerinin ülkemizde şimdi AKP 
eliyle uyguladığı düzen altta kalanın 
canı çıksın düzenidir” diye konuştu. 

AKP‘nin, toplumun kodlarını 
değiştirdiğini ifade eden Soğancı, 
“Referandumla b i r l ikte  ‘ i ler i 
demokrasiye‘ geçildiği müjdesinin 
ardından bunun bir ‘ucube demokrasi‘ 
olduğu kısa zamanda görüldü. 12 
Eylül referandumunda bunun yeni 
bir 12 Eylül olduğunu ifade ederek 
‘2 Kere Hayır‘ demiştik. AKP, 
referandumu kazanarak kendi 12 
Eylül‘ünü yürürlüğe koydu. Şimdi 
güçlendirilmiş, pekiştirilmiş 12 Eylül 
rejimi altında yaşıyoruz” dedi.

AKP‘nin TMMOB‘ye yönel ik 
politikalarına da değinen Mehmet 
Soğancı, şöyle devam etti: 

“AKP‘nin Başbakanı, Bayındırlık 
Bakanı orada burada TMMOB‘yi 
de düzene sokacağını söylüyormuş. 
50 yıllık tarihimizde biz bunları 
çok duyduk. Ama onlar bu ülkenin 
mühendis ini ,  mimarını ,  şehir 
plancısını bilmez, anlamaz. Görsünler 
TMMOB‘yi bugün bu alanda. İktidarın 
verdiği güçle giderek küstahlaşan 
AKP-Cemaat Koalisyonuna karşı 
gerçek özgürlükler ve demokrasi 
mücadelesi ise ancak buna karşı 
bir direniş hattının kurulması ile 
mümkün olabilir. Bunun adresi 
bellidir, sokaktır.”

Mit ing,  Mehmet Soğancı ‘n ın 
konuşmasının ardından Sevinç 
Eratalay konseriyle sona erdi. 
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın 
miting konuşması şöyle: 

Bütün taşlar gibi vakarlı,
hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli,
bütün yük hayvanları gibi battal, ağır 
ve aç çocukların dargın yüzlerine benzeyen elleriniz.
Arılar gibi hünerli hafif,
sütlü memeler gibi yüklü,
tabiat gibi cesur
ve dost yumuşaklıklarını haşin derilerinin altında gizleyen 
elleriniz.
Bu dünya öküzün boynuzunda değil,
bu dünya ellerinizin üstünde duruyor.
İnsanlar, ah, benim insanlarım,
yalanla besliyorlar sizi,
Halbuki açsınız,
etle, ekmekle beslenmeğe muhtaçsınız.
Ve beyaz bir sofrada bir kere bile yemek yemeden doyasıya,
göçüp gidersiniz bu her dalı yemiş dolu dünyadan.
İnsanlarım, ah, benim insanlarım,
antenler yalan söylüyorsa,
yalan söylüyorsa rotatifler,
kitaplar yalan söylüyorsa,
duvarda afiş, sütunda ilan yalan söylüyorsa,
beyaz perdede yalan söylüyorsa çıplak baldırları kızların,
dua yalan söylüyorsa,
ninni yalan söylüyorsa,
rüya yalan söylüyorsa,

meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa,
yalan söylüyorsa umutsuz günlerin gecelerinde ayışığı,
ses yalan söylüyorsa,
söz yalan söylüyorsa,
ellerinizden başka herşey
herkes yalan söylüyorsa,
elleriniz balçık gibi itaatli,
elleriniz karanlık gibi kör,
elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun,
elleriniz isyan etmesin diyedir.
Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız
bu ölümlü, bu yaşanası dünyada
bu bezirgan saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir. 

(Nazım Hikmet)

Bugün burada dostların arasındayız.

Bugün burada güneşin sofrasındayız.

Bugün omuz başlarımız arasında boşluk bırakmamak için 
buradayız.

Bugün “itirazımız var” demek için buradayız.

Hoş geldiniz arkadaşlar.

Bu ülkenin aydınlık yüzlü, aydınlık beyinli, aydınlık yürekli 
yiğit insanları hoş geldiniz.

Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları hoş geldiniz. 

Mesai arkadaşlarım, yol arkadaşlarım hoş geldiniz.

TMMOB‘nin dostları hoş geldiniz.
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Emek  ö rgüt l e r in in ,  mes l ek 
örgütlerinin, demokratik kitle 
örgütlerinin, siyasal partilerin, 
dergilerin, çevrelerin, platformların 
yöneticileri, üyeleri, “Bugün hepimiz 
TMMOB‘liyiz” demeye gelenler hoş 
geldiniz.

Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu 
adına sevgiyle, saygıyla, dostlukla 
selamlıyorum.

Önce  hep imiz  hep  b i r l ik te 
görmeyen gözlere göstermek, 
duymayan kulakları açmak için 
f lamalar ımız ı ,  şapkalar ımız ı 
sallayarak, ıslıklarımızla, ses çıkararak hep birlikte haykıralım. 
Görsünler, duysunlar:

İtirazımız var yaşananlara, itiraz ediyoruz!

Evet, Sevgili Arkadaşlar 

Nazım‘ın da şiirinde söylediği gibi bu bezirgan saltanatının bitmesi 
için buradayız.

Gericiliğe ve karanlığa karşı aydınlığı savunmak için buradayız.

Baskıcı ve otoriter yönetime karşı, özgürlük ve demokrasi için 
buradayız.

Her şeyin para-kâr olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliği savunmak 
için,

Kahrolsun emperyalizm demek için buradayız.

Irkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada 
kardeşçe ve barış içinde yaşamak için,

Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yoldan çözümü için 
buradayız.

Öznesinde insan olan özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir anayasa 
için,

Her türlü cinsiyet ayrımcılığına karşı durmak için, 

Özerk ve demokratik üniversite için,

Demokratik, parasız eğitim hakkımız için, 

Eşit, nitelikli, parasız sağlık hakkımız için buradayız.

Güvencesiz çalışmaya, taşeronlaşmaya, sendikasızlaştırılmaya 
“hayır” demek için

İnsan odaklı işçi sağlığı ve iş güvenliği için buradayız.

Kentlerimizin, ormanlarımızın, madenlerimizin yağmalanmasına 
“dur” demek için

Havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkmak için buradayız.

Meslek alanlarımıza, mesleğimize, onurumuza sahip çıkmak için,

Haklarımız, geleceğimiz, halkımız, ülkemiz için,

Bugün bu alanda söyleyecek sözümüz var...

Sevgili Arkadaşlar
12 Haziran‘da ülkemiz bir 
genel seçim daha yaşayacak. 
Ülkemizde iktidara gelen 
tüm düzen partileri yerli ve 
yabancı sermaye güçlerinin 
değirmenine su taşıdılar. 
Halkımızın yıllarca ödediği 
vergilerle yapılan sanayi 
tesislerimizi, tarım ve tarıma 
dayalı sanayi kuruluşlarımızı, 
e n e r j i  s a n t r a l l e r i m i z i , 
madenlerimizi, ormanlarımızı, 
doğal kaynaklarımızı yerli ve 

yabancı tekellere, onlarla işbirliği içerisindeki yandaşlarına peşkeş 
çektiler. 
Ülke sanayisini ve üretim yeteneğimizi aşındırdılar. Ekonomimizi 
İMF‘ye, dış politikamızı ABD‘ye teslim ettiler.
Ülkemizi rant ekonomisine, sıcak paraya, dış borçlara ve borç 
faizlerine mahkum ettiler. 
Bizlere ekonomik krizleri, zamları, düşük ücretleri, işsizliği, 
yoksulluğu ve güvencesiz çalışmayı bıraktılar. 
Partizan uygulamalarla kamu kurumlarının içini boşaltılar. Pek çok 
kamu kurumunu niteliksiz, gerici, ırkçı kadrolara teslim ettiler.  
Bunlar da yetmedi; eğitim hakkımıza, sağlıklı yaşam hakkımıza 
göz diktiler. Paran varsa okursun, paran kadar ilaç, paran kadar 
tedavi dediler.
Tek dinliliği, tek mezhepliliği, tek milliyeti, tek kültürlülüğü 
dayattılar. Dini siyasete alet, siyaseti cemaate tahvil ettiler. 
Gericiliği, ırkçılığı örgütlediler. 12 Martları, 12 Eylülleri yarattılar. 
Maraş, Çorum, Sivas, Gazi katliamlarını yaşattılar. Kürt sorununu 
silahla, inkar ve imha yöntemiyle, halkları birbirine düşman ederek 
çözmeye çalıştılar. 
Sevgili Dostlar,
Şimdi başımızda AKP iktidarı var. AKP kendinden önceki tüm 
iktidarlara rahmet okutuyor.
AKP iktidarı emperyalizme bağımlı sömürü düzenini dinle imanla 
cilalayarak piyasanın mutlak hakimiyetini kuruyor. Üstüne üstlük 
bir de büyüme masallarıyla bizleri uyutmaya çalışıyor. 
Bu sözde büyümeden çalışanların aldığı pay AKP‘nin iktidara 
geldiği 2003 yılına göre reel ücretlerindeki %12.5 azalmadır. 
İşsizlik oranlarındaki artıştır. Sigortasız, güvencesiz çalışmadır. Şu 
an ülkemizde meslektaşlarımız da dahil olmak üzere çalışabilir her 
beş kişiden biri işsizdir. Halkımız sadakaya mahkûm edilmiştir. Buna 
karşılık 8 yıllık AKP iktidarında gelir dağılımındaki adaletsizlik 
daha da büyümüş, en üst hane geliri ile en alt hane geliri arasındaki 
fark 8,5 kat artmıştır. İşsizlik Sigortası Fonunda biriken 60,6 milyar 
Liranın yalnızca 3.7 milyarı ödenmiştir. Çalışanların maaşlarından 
kesintilerle oluşturulan bu fondaki kaynaklar bile sermaye 
kesimlerine aktarılmaktadır. 
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Artık kesinlikle görülmüştür ki, AKP zengin dostu yoksul 
düşmanıdır. Emperyalizmin ve büyük sermaye güçlerinin ülkemizde 
şimdi AKP eliyle uyguladığı düzen altta kalanın canı çıksın 
düzenidir.

Sevgili Dostlar,

AKP, toplumun kodlarını değiştiriyor. Referandumla birlikte ‘ileri 
demokrasiye‘ geçildiği müjdesinin ardından bunun bir ‘ucube 
demokrasi‘ olduğu kısa zamanda görüldü. 12 Eylül referandumunda 
bunun yeni bir 12 Eylül olduğunu ifade ederek ‘2 Kere Hayır‘ 
demiştik. AKP, referandumu kazanarak kendi 12 Eylül‘ünü 
yürürlüğe koydu. Şimdi güçlendirilmiş, pekiştirilmiş 12 Eylül rejimi 
altında yaşıyoruz. 

Basılmamış kitaplar için baskınlar düzenleniyor. İnterneti zapt-ı 
rapt altına almanın yolları aranıyor. Herkes dinleniyor, izleniyor. 
Bu düzen demokrasiye değil giderek daha baskıcı-otoriter bir yöne 
doğru gelişiyor. Bu büyük bir gözaltı düzenidir. 

Onların elinde yeni ‘şifreler‘ de var. Ve ancak ‘şifresi‘ olanlara 
yaşam hakkı tanınıyor. Gençlerin geleceğini çalanlar hiç utanıp, 
sıkılmadan bütün bunların sorumlusu ÖSYM Başkanı için 
‘talebeler elini öpmeli‘ diyor. Körler sağırlar birbirlerini ağırlar 
düzeni kurdular.

AKP‘nin Başbakanı, Bayındırlık Bakanı orada burada TMMOB‘yi 
de düzene sokacağını söylüyormuş. 50 yıllık tarihimizde biz bunları 
çok duyduk. Ama onlar bu ülkenin mühendisini, mimarını, şehir 
plancısını bilmez, anlamaz. Görsünler TMMOB‘yi bugün bu 
alanda.

İktidarın verdiği güçle giderek küstahlaşan AKP-Cemaat 
Koalisyonuna karşı gerçek özgürlükler ve demokrasi mücadelesi 
ise ancak buna karşı bir direniş hattının kurulması ile mümkün 
olabilir. Bunun adresi bellidir, sokaktır. 

Sokağın nelere kadir olduğunu son olarak Tunus‘ta, Mısır‘da 
gördük. AKP, Mısır‘da Mübarek‘e karşı ‘sokağın sesine kulak ver‘ 
derken. Emperyalizmin güdümünde ‘yeni bir Mübarek rejimi‘ 
kurmaktan da geri durmuyor. Eski Mübarek rejimi nasıl sokakta 
sarsıldıysa yeni Mübarek rejimi kuran AKP-Cemaat Koalisyonunun 
sarsılmasının yolu da sokağın özgürleştirilmesidir. İşte sokaklardaki 
sesimiz halen bu ülkenin yegâne umududur.

Sevgili Arkadaşlar

Irak‘ı ‘demokrasi‘ ihracı için işgal eden emperyalistler, bugün de 
Libya‘ya ‘insani yardım için‘ bomba yağdırıyor. İşte emperyalizmin 
insanlığa düşman yüzü budur. AKP de daha Meclis‘ten tezkere 
çıkmadan NATO gemileri ile birlikte savaş gemilerine katıldı. 
AKP, krizi fırsata çevirip işbirlikçi rolünü parlattı. Emperyalizmin 
ve NATO‘nun hizmetinde olanlar halkın hizmetinde, insanlığın 
hizmetinde olamazlar. 

Şimdi seçim meydanlarında ‘kim daha çok Amerikancı‘ yarışı 
başlatıldı. 

Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı bağımsızlık ve halkların 
özgürlüğü için başı dik, onurlu duruşumuzda ısrar edeceğiz, inat 
edeceğiz. Che Guevara, Birleşmiş Milletler‘de emperyalistlerin 
gözünün içine bakarak yaptığı konuşmada ‘Emperyalizm nerede 
görülürse başı orada ezilmelidir‘ diyordu. 
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Evet, emperyalistlere ve işbirlikçilerine 6. Filo‘yu yeniden 
hatırlatmaktır bizim görevimizdir. O yüzden diyoruz ki, kaybettiğimiz 
onca canımızın aşkına tarihi geri sarmaya, yeniden yazmaya, 
geleceği kazanmaya kararlıyız. 

Sevgili Arkadaşlar

AKP, Kürt sorununu demokrasiyi geliştirerek çözeceğiz demişti, 
şimdi de Kürt sorunu “bitti”. Padişahlığa soyunanlar “bir sorun 
ben “var” dedim mi var, ben “yok” dedim mi yoktur” diye ferman 
yazıyor. Siyasi ve askeri operasyonlar hız kesmeden sürdürülüyor. 
Yasaklarla, barajlarla kurdukları barikatın arkasına gizlenerek 
yaptıkları ‘demokrasi ve özgürlük‘ vaadinin bir gerçekliği yoktur. 
İşte YSK kararları da nasıl bir zihniyetle seçimlere gidildiğinin 
göstergesidir. Herkesin elini kolunu bağlayarak kendilerine cennet 
bir memleket yaratmaya çalışıyorlar. 

Kürt sorununda demokratik çözümden ve bir arada yaşamdan 
başka bir yol yoktur. Yıllardır denenen yöntemlerle gelinen nokta 
ortadayken bunda ısrar etmek siyasi körlüktür. Ülkeyi yönetenlerin 
bu siyasi körlüğü, toplumun gönül gözünü de kör etmekte, giderek 
halklar arasında bir çatışma zemini güçlenmektedir. 

O zaman bize düşen de kardeşlik barikatını güçlendirmek, bir arada 
yaşamın olanaklarını çoğaltmaktır. 

Sevgili Arkadaşlar, 

Bir kez daha yineliyorum. TMMOB‘nin oyu 12 Haziran‘da da 
eşitlikten, bağımsızlıktan, emekten, barıştan, hakça paylaşımdan 
ve insanca yaşamdan yana olacaktır.

Şimdi soruyorum sizlere, şimdi hep birlikte oyluyoruz.

Ülkemizin tüm varlıklarını özel sermayeye peşkeş çekenlere, 
özelleştirmecilere oy verecek miyiz?

Ulusal, bölgesel ve kentsel düzeyde planlı ve kamusal bir ekonomi 
politikası benimsemeyen,  kamusal kaynaklara dayalı ve istihdam 
odaklı sanayileşme ve kalkınma politikalarını uygulamayanlara oy 
verecek miyiz?

Dünya Bankası, IMF, AB ve benzeri kuruluşların dayattıkları, yerli 
işbirlikçilerin uyguladıkları “yapısal uyum ve istikrar programları”nı 
uygulayanlara oy verecek miyiz?

Ülkemize dayatılan dışa bağımlı enerji politikaları üzerinden doğayı, 
insanımızı yok sayanlara, Madenlerimiz, jeotermal kaynaklarımız, 
kıyı ve ormanlarımızı yerli ve yabancı sermayeye yağmalatanlara 
oy verecek miyiz?

12 Eylül düzeninin ürünü olan YÖK‘ü kaldırmayanlara, 
eğitimde öğrenciyi müşteri olarak görenlere; parasız, eşit, 
bilimsel, demokratik, fırsat eşitliğine dayalı ve anadilde eğitimi 
sağlamayanlara oy verecek miyiz?

Eğitim, sağlık ve barınma hakkımızın en temel insan hakkı 
olduğunu kabul etmeyenlere, Kapitalizmin emeği baskı altına 
alan stratejilerinin uygulayıcılarına, tüm çalışanlara grevli, toplu 
sözleşmeli sendikalaşma hakkını tanımayanlara oy verecek 
miyiz?

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini kamusal bir hizmet 
olarak tanımayanlara, Kentsel dönüşüm adı altında kentlerimizi 
yağmalayanlara oy verecek miyiz? 

Tarım arazilerinin yok olmasına, kirlenmesine, GDO‘lu gıdaların 
ülkemize sokulmasına izin verenlere, çiftçimizi üretimden, 
tarlasından koparanlara, Ülke ormanlarını 2/B, özel ağaçlandırma 
vb. ad altında rant sağlamak amacıyla talana açanlara, Suyumuzu 
ticarileştirenlere oy verecek miyiz?

Kadına yönelik şiddeti ve toplumsal hayatın her noktasında cinsiyet 
ayrımcılığını önlemeyenlere, kadın sesine düşman olanlara oy 
verecek miyiz?

Ülkemizi ırkçı şoven yaklaşımlar temelinde kamplaştıranlara,  Tüm 
dillerin, kültürlerin, inançların ve renklerin kendilerini özgürce 
ifadesini engelleyenlere oy verecek miyiz?

Derelerimiz özgür akmasın diyenlere, nükleer santralları başımıza 
bela edenlere oy verecek miyiz?

Gençlerimizin geleceklerini karartanlara oy verecek miyiz?

Başta düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller 
olmak üzere demokrasinin önündeki tüm engelleri kaldırmayanlara 
oy verecek miyiz?

Emperyalizmin savaş ve işgal politikalarına alet olanlara, 
emperyalizm işbirlikçilerine oy verecek miyiz?

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılarını gözden çıkaranlara, 
TMMOB‘ye düşmanlık besleyenlere oy verecek miyiz?

Bizim oyumuz insandan ve emekten yana olanlarıdır sevgili 
arkadaşlar. 

Sevgili Arkadaşlar

Bugün burada yeni bir yaşamın çağrısını yapıyoruz. Bu karanlık, 
kahpe düzene baş kaldıranlar, teslim olmayanlar, gelecek biziz 
değiştireceğiz diyenler gökyüzünün altındaki güzelliğimizdir. 

Sokakların, meydanların burjuva siyasetinin kirli oyunlarıyla 
çirkinleştirildiği bir yerde bize düşen de elbette sokakları gerçek 
sahiplerinin sesiyle güzelleştirmektir. 

“Söyleyin dağlara rüzgara
Yurdundan sürgün çocuklara
Düşmesin kimse yılgınlığa
Geçit vardır yarınlara
En büyük silah umut etmek
Yadigar kalsın size
Dağılsak da göç yollarında
Yarın bizim bütün dünya “ 

(Murathan Mungan) 

Şimdi sözümüzü birlikte söyleme zamanıdır. Kurtuluş yok tek 
başına, ya hep beraber ya hiç birimiz.
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TMMOB Yönetim Kurulu’nun 19 Mart 2011 tarihli 
toplantısında, 19 Oda Başkanından gelen talep üzerine 
15 Mayıs 2011 Pazar günü Ankara’da “TMMOB Mitingi” 
düzenlenmesi kararı almasıyla yoğun bir hazırlık dönemi 
başladı. 

Mitinge yönelik çalışmalarla ilgili İl/İlçe Koordinasyon 
Kurullarıyla ortak toplantılar düzenlendi; İKK’ların 
bulunduğu illerde mitingin duyurusu için kitlesel basın 
açıklamaları yapıldı, bildiriler dağıtıldı; emek-meslek 
örgütleri, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, köşe 
yazarları, mühendislik ve mimarlık fakültesi dekanlarına 
davet gönderildi, gazete ve radyo ilanlarıyla, bilboardlarla 
mitingin duyurusu yapıldı. 

Oda Sekreter Üyeleri Miting İçin Toplandı

MİTİNG HAZIRLIKLARI

Miting kararı alınmasının hemen ardından hazırlık çalışmaları 
için TMMOB ve oda sekreter üyeleri bir araya geldi. 
TMMOB’de 23 Mart 2011 tarihinde düzenlenen toplantıda, 
mitingin yer ve saati belirlendi, miting duyurusu için yapılacak 
çalışmalar, hazırlanacak materyaller belirlendi. 

İKK Toplantıları
Mitinge katılımın en geniş şekilde sağlanması için birçok İKK 
ile ortak toplantılar yapıldı. 

Adana İKK ve Mersin İKK toplantıları 17 Nisan 2011, İzmir ve 
Manisa İl Koordinasyon Kurulları ortak toplantısı 23 Nisan 2011, 
Bursa, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Edremit, 
İnegöl İKK’ları ortak toplantısı 28 Nisan 2011, Aydın, Bodrum, 
Denizli, Milas ve Muğla İKK’ları ortak toplantısı 6 Mayıs 2011, 

Adana İKK (17 Nisan 2011)
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Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Mardin, Urfa, 
Van İKK’ları ortak toplantısı 8 Mayıs 2011 tarihinde TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Yeşil ve Hasan Çaylak 4 Mayıs 
2011 tarihinde de İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ İKK 
temsilcileriyle bir araya geldi. 

Ankara İKK ve Oda temsilcileriyle de TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
H. Gürel Demirel ile Ayşe Işık Ezer 2 Mayıs 2011 tarihinde 
toplandı.

İşyeri Toplantılarıyla Miting Üyelere 
Duyuruldu
Mitingin üyelere duyurulması için Ankara’da kamu 
kurumlarında işyeri toplantıları düzenlendi. Karayolları 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Maden 
Tetkik Arama (MTA) ve Eti Maden İşletmeleri’nde yapılan 
toplantılarda, mitingin amacı anlatılarak katılım için çağrıda 
bulunuldu. 

Mersin  İKK (17 Nisan 2011)

İzmir ve Manisa İKK (23 Nisan 2011)

Bursa, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, 
Edremit, İnegöl İKK (28 Nisan 2011)

Aydın, Bodrum, Denizli, Milas ve Muğla İKK (6 
Mayıs 2011)

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, 
Mardin, Urfa, Van İKK (8 Mayıs 2011)

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ İKK (8 Mayıs 
2011)

Ankara İKK (2 Mayıs 2011)
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İKK’ların Bulunduğu İllerde Kitlesel Basın 
Açıklamaları Düzenlendi
Miting öncesi haftada, TMMOB İl/İlçe Koordinasyon 
Kurullarının bulunduğu illerde kitlesel basın açıklamalarıyla 
TMMOB mitingine çağrı yapıldı. İKK’lar aracılığıyla 
gerçekleştirilen basın açıklamalarında eşitlik, özgürlük, 
bağımsızlık, demokrasi ve bir arada yaşama taleplerini 
topluca söylemek için mühendis, mimar ve şehir plancıların 
15  Mayıs 2011 Pazar günü Ankara’da “TMMOB 
Mitingi”nde buluşacağı belirtilerek, katılım için çağrıda 
bulunuldu.

Edirne İKK (7 Mayıs 2011)

Van İKK (7 Mayıs 2011)

Kırklareli İKK (8 Mayıs 2011)

Çanakkale İKK (7 Mayıs 2011) Muğla İKK (8 Mayıs 2011)

Antalya İKK (5 Mayıs 2011)

Batman İKK (7 Mayıs 2011)



31 birlik haberleri

Bodrum İKK (9 Mayıs 2011)

Edremit İKK (9 Mayıs 2011)

Şanlıurfa İKK 

(9 Mayıs 2011)

Tekirdağ İKK (9 Mayıs 2011)

Artvin İKK (10 Mayıs 2011)

Balıkesir İKK (10 Mayıs 2011)

Çorlu İKK (10 Mayıs 2011)

Gaziantep İKK (10 Mayıs 2011)



32 birlik haberleri

Milas İKK (10 Mayıs 2011)

Bursa İKK (11 Mayıs 2011)

Denizli  İKK (11 Mayıs 2011)

Diyarbakır  İKK (11 Mayıs 2011)

Erzurum İKK (11 Mayıs 2011)

İstanbul İKK (11 Mayıs 2011)

Rize İKK (11 Mayıs 2011)
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Aydın İKK (12 Mayıs 2011)

İnegöl İKK (12 Mayıs 2011)

Kocaeli İKK (12 Mayıs 2011)

Trabzon İKK (12 Mayıs 2011)

İzmir İKK (13 Mayıs 2011)

Kahramanmaraş İKK (13 Mayıs 2011)

Hatay İKK (11 Mayıs 2011)

Adana İKK (12 Mayıs 2011)
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Mersin İKK (13 Mayıs 2011)

Samsun İKK (13 Mayıs 2011)

Eskişehir İKK (14 Mayıs 2011)

Kayseri İKK (14 Mayıs 2011)

Manisa İKK (14 Mayıs 2011)

Sivas İKK (14 Mayıs 2011)

Zonguldak İKK (14 Mayıs 2011)

Karadeniz Ereğli İKK (13 Mayıs 2011)
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Ankara’da Kızılay ve Ulus’ta 
Bildiri Dağıtımıyla Katılım 
Çağrısı Yapıldı
Ankara’da 10 Mayıs Salı günü Kızılay’da, 
12 Mayıs Perşembe günü Ulus’ta TMMOB 
Yönetim Kurulu üyeleri, oda başkanları ve 
çok sayıda TMMOB üyesinin katılımıyla 
kitlesel basın açıklaması yapıldı ve bildiri 
dağıtımı gerçekleştirildi. TMMOB üyeleri 
13 Mayıs Cuma günü Kızılay’da bir kez 
daha bildiri dağıttılar.

 

Basın açıklaması şöyle: 
Türkiye, önemli bir tarihsel süreçten 
geçmektedir. 24 Ocak 1980 kararlarından 
bu yana uygulanan neo-liberal dönüşüm 
programı, AKP iktidarıyla doruğuna 
ulaşmıştır. Öyle ki ekonomide, toplumsal 
dokuda, siyasal süreçlerde, çalışma yaşamı 
ile temel hak ve özgürlüklerde gerçekleşen 
tahribat ile AKP’nin dikta özlemi el ele 
gitmektedir. Hükümetin tüm ekonomik 
programı, siyasi icraat ve operasyonları 
bu yöndedir. 
AKP iktidarı döneminde ülkemizde 
emeğin ve insanımızın aleyhine önemli 
dönüşümler yaşanmıştır. Bu süre zarfında 
Avrupa Birliği’ne üyelik süreci gerekçesine 
dayandırılan çok sayıda yeni yasa ve 
yasa değişikliği ile bir yandan devletin 
yapılanmasında önemli değişiklikler 
meydana gelmiş diğer yandan enerji, 
çevre, gıda, çalışma yaşamı, maden, sağlık, 
v.b. birçok alanda yeni düzenlemeler 
yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerin ortak 
yanlarına bakıldığında, bu alanların 
piyasaya terk edildiği, kamu denetiminin 
kaldırıldığı, sosyal devlet olgusundan 

tamamen uzaklaşıldığı, çalışma yaşamında 
ise güvencesizliğin, sendikasızlaştırmanın, 
taşeronlaştırma yöntemiyle sömürünün 
ağırlaştırıldığı görülmektedir. 
Bu dönemde, mühendislik, mimarlık, 
şehir plancılığı uygulamaları ve eğitiminde 
de büyük tahribat yaratılmış ve nitelikli 
işgücü olan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının işsizlik oranı artmıştır. 
B i z  böy le s i  koşu l l a rda  yaşamak 
istemiyoruz. 
TMMOB örgütlülüğü, emperyalizmin 
ülkemizde şimdilerde AKP eliyle 
uyguladığı eşitsizlik ve adaletsizlik üzerine 
kurulu işsizlik, yoksulluk, sömürü ve baskı 
düzeninin karşısındadır.

TMMOB, bugüne dek toplumsal yaşamın 
tüm alanlarına yayılan meslek alanlarından 
hareketle, örgütlü olduğu tüm birimleri 
ve üyeleri ile birlikte ülke gerçeklerini 
tanımlama, sorunları tespit etme, çözüm 
önerileri üretme ve bunları kamuoyuna 
sunma görevini yerine getirmiştir ve 
getirmeye devam edecektir. 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
olarak 15 Mayıs Pazar günü Türkiye’nin 
dört bir yanından gelecek on binlerce 
mühendis, mimar ve şehir plancısıyla 
Ankara’da Sıhhiye  Meydanı ’nda 
buluşacağız.
Bu ülkenin mühendis, mimar, şehir 
plancıları olarak; 
Gericiliğe ve karanlığa karşı aydınlığı 
savunmak için,
Baskıcı ve otoriter yönetime karşı, 
özgürlük ve demokrasi için,
Her şeyin para-kâr olduğu piyasa anlayışına 
karşı eşitliği savunmak için,
Irkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç 
kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve 
barış içinde yaşamak için
Öznes inde  in san  o lan 
ö z g ü r l ü k ç ü ,  e ş i t l i k ç i , 
demokratik bir anayasa için,
Kürt sorununun barışçıl ve 
demokratik yoldan çözümü 
için,
H e r  t ü r l ü  c i n s i y e t 
ayrımcılığına karşı durmak 
için, 
Özerk ve  demokrat ik 
üniversite için,

Demokratik, parasız eğitim hakkımız 
için, 
Eşit, nitelikli, parasız sağlık hakkımız 
için,
Güvencesiz çalışmaya, taşeronlaşmaya, 
sendikasızlaştırılmaya “hayır” demek 
için
İnsan odaklı işçi sağlığı ve iş güvenliği 
için,
Ke n t l e r i m i z i n ,  o r m a n l a r ı m ı z ı n , 
madenlerimizin yağmalanmasına “dur” 
demek için
Havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip 
çıkmak için,
Meslek alanlarımıza, mesleğimize, 
onurumuza sahip çıkmak için,
“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber 
ya hiç birimiz” demek için,
Bir Başka Dünya, Bir Başka Türkiye, Bir 
Başka Yaşam için
Haklarımız, geleceğimiz, halkımız, ülkemiz 
için

Söyleyecek sözümüz var...

Seçim dönemine girmiş bir Türkiye’de 
23 odada 380.000’e ulaşan üye sayımızla, 
örgütlü yapımızla birlikte; bu ülkenin 
onurlu mühendisleri, mimarları, şehir 
plancıları olarak 15 Mayıs’ta Sıhhiye 
Meydanı’nda TMMOB Seçim Bildirgemizi 
okuyacağız. O gün hep birlikte ülkeyi 
yönetme iddiasında olanlardan kimlere 
oy verip, kimlere oy vermeyeceğimizi 
nedenleri ile birlikte söyleyeceğiz.

Biz, Türkiye’nin dört bir yanından 
on binlerce mühendis, mimar ve 
şehir plancısı 15 Mayıs Pazar günü 
Sıhhiye Meydanı’nda buluşacağız. 
Eşitlik, özgürlük, demokrasiden yana 
tüm halkımızı da mitingimize davet 
ediyoruz.
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15 Mayıs’ta “Haklarımız, geleceğimiz, halkımız ülkemiz 
için söyleyecek sözümüz var” diyerek, “Eşitlik, özgürlük, 
bağımsızlık, demokrasi ve bir arada yaşama” taleplerimizi 
TMMOB Mitinginde hep birlikte dile getirdik. 

Türkiye’nin dört bir yanından mühendis, mimar ve şehir 
plancıları Ankara’da toplanarak yürüdük, coşkulu bir şekilde 
sözümüzü söyledik. TMMOB’nin örgütlü gücünü bir kez 
daha gösterdik. 

Mitingin düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma, 
oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, İKK 
sekreterlerimize, TMMOB ve oda çalışanlarına, mitingimize 

katılan bütün üyelere, destek veren emek meslek örgütü, 
siyasi parti ve platform temsilcilerine Yönetim Kurulumuz 
adına teşekkür ediyorum. 

TMMOB, bundan sonra da eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, 
demokrasi ve bir arada yaşamdan yana mücadelesini örgütlü 
gücüyle sürdürecektir. 

Yaşasın TMMOB

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

15 MAYIS MİTİNGİ İÇİN 
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE 
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Değerli Basın Emekçileri,

12 Haziran 2011 tarihinde 
yapılacak genel seçimlere 
b i r k a ç  h a f t a  k a l d ı . 
Seçimlere yaklaştıkça seçim 
atmosferinden kaynaklı 
olarak siyasal  parti ler 
arasında gerginlikler olabilir. 
Ancak yaşadıklarımız bunun 
çok ötesindedir. İktidar 
partisi devlet olanaklarını 
kullanarak, tek başına 
Anayasayı değiştirecek 
parlamento çoğunluğuna ulaşmak ihtirasıyla her türlü 
antidemokratik uygulamada sınır tanımıyor. 

İktidar partisinin gerek toplumda milliyetçi-şoven kutuplaşma 
yaratarak oyunu yükseltme çabalarına girişmesi ve gerekse 
gerilim siyasetiyle muhalif kesimleri sindirme operasyonları, 
seçim sürecinin eşit ve adil koşullarda yapılmasını engellediği 
gibi birarada yaşama umudunu da tehdit etmektedir.

Seçim barajının %10 varlığı, toplumun başından itibaren seçim 
sürecine eşitsiz koşullarda girmesinin temel kaynaklarından 
biri durumundadır. 

Demokrasi sadece seçimden seçime oy kullanmak demek 
değildir. Demokrasi; örgütlenme özgürlüğü, kitle ve sivil 
toplum örgütlerinin yönetime katılmalarını sağlayacak 
kanalların açılması, düşünce ve ifade özgürlüğü, farklılıklara 
saygı, eşit ve özgür bir şekilde bir arada yaşamak demektir. 

Bugün yaşanan olumsuzlukların kökeninde 12 Eylül‘ün gerici/
baskıcı yasaları yatmaktadır, demokrasi eksikliği yatmaktadır. 
12 Eylül 1980‘de bu ülkeye bir deli gömleği giydirildi. Seçim 
barajlarıyla halkın sesinin Meclis‘e yansıması engellendi. 
Yasakçı Anayasa ve yasalarla özgürlükler kısıtlandı. Ve bu 
karabasan günümüzde de sürüyor/sürdürülüyor. Bu gerçeklere 
rağmen giderek tırmandırılan gerilim kaygılarımızı artırıyor.

Bir taraftan insanların özel hayatları, siyasi iktidarın oy 
kapma telaşı ve muhalefeti kendi arzularınca şekillendirme 
çabalarının sonucunda, seçim meydanlarına malzeme 
edilirken, diğer yandan insanların dini inanışları, milli 
duyguları kaşınarak rant sağlanmaya çalışılıyor. Eş zamanlı 
olarak YGS skandalını ortaya çıkartan gazeteciler tehdit 
ediliyor, toplum ağır bir baskı ortamını hissediyor. Gençlerin 
demokratik tepkilerini ifade etmek üzere yaptıkları her eylem 

gözaltı gerekçesi oluyor, sendikal 
hak ihlalleri giderek artıyor; 
Anayasal hak kullanımı gözaltı 
nedeni olarak görülüyor. 

Oysa ki, halkın temel özlemi 
işsizliğin ve yoksulluğun sona 
ermesi, özgürlük ve demokrasinin 
tesis edilmesidir. 

Bu süreçte Kürt sorunun, yeniden 
bir çözümsüzlüğe sürüklenmesi 
sanki kasıtlı olarak istenmektedir. 
Doğu ve Güneydoğu illerinde 
siyasal iktidarın yarattığı gerilim 

bunun bir sonucu olarak görülüyor. Sadece kepenkler 
kapandığı için Başbakan‘ın hedefine oturan Hakkâri ilinde 
Ağustos 2010 tarihinden itibaren 500‘ü aşkın siyasi parti 
üyesi, belediye meclis üyesi, sivil toplum örgütü temsilcisi ve 
yurttaş gözaltına alınmış, 100‘ün üzerinde kişi tutuklanmıştır. 
Bu illerde olağanüstü hal uygulamalarını hatırlatan ve giderek 
daha ağır bir biçimde kendini hissettiren bir süreç yaşanıyor. 
Son iki ayda 1500‘ün üzerinde kişi gözaltına alınmış, yaklaşık 
500 kişi tutuklanmıştır. Seçime yaklaştıkça her gün 50 ile 100 
arasında kişi gözaltına alınmaktadır. 

AKP muhalif gördüğü tüm kesimlere karşı devlet olanaklarıyla 
bir sindirme harekâtı düzenlemektedir. 

Özellikle Başbakan Sayın Erdoğan‘ın yapıcı olmaktan çok 
uzak, ortamı geren ve karalayıcı, suçlayıcı üslubunu seçim 
ortamının bir yansıması olarak görmek mümkün değildir. 
Çünkü söylemlerin ardından icraat gelmekte ve toplumsal 
gerilim artmaktadır. 

Değerli Basın Emekçileri,

2002 yılında iktidara gelme süreci de dâhil olmak üzere AKP 
toplumda yarattığı kutuplaşma ve mağduriyet görüntüsü 
ile oy alma stratejisi izlemiştir. Anlaşıldığı kadarıyla şimdi 
de toplumsal gerilimi artıran operasyonlara hız vererek 
oluşacak milliyetçilik ve şovenizm rüzgârını arkasına alıp 
genel seçimlerde oyunu artırmak istemektedir.

Dolayısıyla genel seçimlere yaklaştıkça seçimlerin demokratik 
ve şeffaf bir ortamda yapılacağına dair kaygımız, tereddüdümüz 
artmaktadır. 

Kışkırtılan çatışmalar ve artan toplumsal gerilim bahane 
edilerek “sandıkların güvenliği” adı altında şaibeli çalışmalar 

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: GERİLİMDEN UZAK, 
GÜVENLİ, ŞEFFAF VE DEMOKRATİK BİR SEÇİM ORTAMI İSTİYORUZ!

 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 30 Mayıs 2011 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek, genel seçimlere ilişkin 
kaygı ve beklentilerini kamuoyu ile paylaştı. KESK Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına DİSK Sosyal İş 
Sendikası Başkanı Metin Ebetürk, KESK Genel Sekreteri Kasım Birtek, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ve TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Arzu Erbilici katıldı.
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yürütüleceği kaygısı taşımaktayız. Peşinen önyargılı değiliz 
ancak siyasal iktidarın icraatlarının güven vermediği de 
ortadadır. 

Bu nedenle DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak kaygımızı 
ve hassasiyetimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Umarız ki, 
seçim demokratik, güvenli ve şeffaf bir ortamda gerçekleşir. 
Kamuoyunun duyarlılığının böyle bir ortamın oluşmasında 

etkili olacağını düşünüyoruz.

Bu vesileyle buradan siyasi iktidara artan gerilimi düşürecek 
adımlar atması, devlet olanaklarını kullanmaktan vazgeçmesi 
ve kaygılarımızı giderecek bir yaklaşım içinde olması 
çağrısında bulunuyoruz.

DİSK - KESK - TMMOB - TTB

Denizli kamuoyunda Forum Çamlık olarak bilinen ve 
Demokrasi Meydanı‘nda bulunan Gençlik ve Kültür 
Merkezi‘nin MDC Türkmall Yedi Emlak Yatırım İnş. Tic. 
A.Ş‘ ye satışına ilişkin olarak açtığımız iptal davasındaki 
haklılığımız Danıştay tarafından da onaylandı.

Demokrasi Meydanı‘nda bulunan ve mülkiyeti Denizli 
Belediyesi‘ne ait olan Gençlik Merkezi‘nin satışını ve 
bu alanda gerçekleştirilen plan değişikliklerini yargıya 
taşımıştık. 

Yargı sürecinde Denizli Kuruçay mevkii 16L-1pafta,1547 
ada, 6 parseldeki (eski parsel no 1) taşınmazın MDC 
Türkmall Yedi Emlak Yatırım İnş. TİC A.Ş‘ye satış 
gerçekleştirilmiş ve burada Forum Çamlık olarak bilinen 
AVM açılmıştı.  

Yaşanan gelişmeler ile ilgili olarak; plan değişikliğinin 
hukuki dayanağı olan meclis kararının iptali, tapunun 
iptali, inşaat ruhsatının iptali ve satışın iptali için yargı 
sürecinin beklenmesini ısrarla talep etmiştik. Ancak bu 
talebimiz karşılık bulmamış, inşaat ruhsatı bile verilmeden 
AVM inşaatının başlamasına göz yumulmuştu. 

Taşınmazın  satışına karar veren Denizli Belediye 
Encümeni‘nin 15.12.2005 tarih ve 2445 sayılı kararı 
Denizli İdare Mahkemesi‘nin 2007/565 esas ve 2008/648 
sayılı kararıyla iptal edilmişti. 

Denizli İdari Mahkemesi‘nin satışı iptal etmesinin ardından 
Denizli Belediyesi Danıştay‘a gitmişti. Görüşülen davada 
Danıştay Onüçüncü Dairesi 16.03.2011 tarih ve 2011/1063 
numaralı karar ile Denizli İdare Mahkemesi‘nin satışı iptal 
eden Kararını oybirliği ile onadı.

Başından beri; bu satış ve yapılan plan değişikliğinin kamuya 
yarar getirmeyeceğini ısrarla belirtmiş olmamıza rağmen, 
dönemin Denizli Belediye Başkanı ve yetkilileri her platformda 
konuyu siyasi mecralara çekmeye çalışmış, başlattığımız 
hukuki süreci kendilerine ve mensubu oldukları siyasi partiye 
karşı bir tavır olarak kamuoyuna açıklamayı tercih etmişlerdir. 
Ancak Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından Denizli İdari 
Mahkemesi kararının oybirliği ile onanması, kaygılarımızı ve 
haklılığımızı bir kez daha tescil etmiştir. 

TMMOB olarak yaşadığımız kentlere karşı sorumluluğumuzu 
yerine getirirken gücümüzü hukuktan, akıldan ve bilimsel 
gerçeklerden almaktayız. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin 
emrinde ve güdümünde olmadığımız gibi, bundan sonrada 
böyle bir durum asla söz konusu olmayacaktır. 

Denizli kentini yönetenlerin hukukun gereğini yerine 
getirmelerini beklediğimizi duyuruyor, konunun takipçisi 
olacağımızı da ifade ediyoruz.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DENİZLİ’DEKİ HAKLILIĞIMIZI 
DANIŞTAY DA ONAYLADI

Denizli Belediyesi’nin önce gençlik merkezi inşaatına başladığı daha sonra özel bir şirkete satarak alışveriş merkezi yapılması 
izni verdiği alana ilişkin TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu tarafından açılan dava sürecinde Yargı bir kez daha 
TMMOB lehine karar vererek, belediyenin temyiz talebini reddetti.

Denizli Kuruçay mevkii 16L-1 pafta,1547 ada, 6 parseldeki (eski parsel no 1) taşınmazın MDC Türkmall Yedi Emlak 
Yatırım İnş. Tic. A.Ş‘ye satışına karar veren Denizli Belediye Encümeni‘nin 15.12.2005 tarih ve 2445 sayılı kararı 
TMMOB‘nin açtığı dava sonucu Denizli İdare Mahkemesi‘nin 2007/567 esas ve 2008/648 sayılı kararıyla iptal edilmişti. 
Denizli Belediyesi‘nin söz konusu mahkeme kararının iptali istemiyle yaptığı temyiz başvurusu Danıştay Onüçüncü Daire 
tarafından reddedildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, konuya ilişkin olarak 31 Mayıs 2011 tarihinde bir açıklama 
yaptı.
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KOCAELİ KENT SEMPOZYUMU YAPILDI

TMMOB Zonguldak Kent Sempozyumu 16-17 Mayıs 
2011 tarihlerinde Karaelmas Üniversitesi Merkez Kampüs 
Konferans Salonu’nda düzenlendi. İki gün süren sempozyum 
kapsamında 7 oturum ve bir panel gerçekleştirildi.
Sempozyumun açılışında sırasıyla; TMMOB Zonguldak İKK 
Sekreteri Erdoğan Kaymakçı, Genel Maden İşçileri Sendikası 
(GMİS) Genel Başkanı Eyüp Alabaş, Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Zonguldak 
Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve Zonguldak Valisi Erdal 
Ata konuştular. 

TMMOB Zonguldak İKK Sekreteri Erdoğan Kaymakçı, 
Zonguldak‘ta yaşamın kömür üretimiyle bütünleştiğini ifade 
ederek, “Bu özelliğiyle ağır sanayi kenti olma yolunda ilerleyen 
ve toplumsal değişim süreci yaşayan Zonguldak, Türkiye‘yi 
büyütmüş fakat kendisi sahipsiz bırakılarak sorunlarıyla baş 
başa kalmıştır. Kömürle şehir birbirini hapsetmiştir. Zonguldak 
geçmişte başlayan ve bugün de devam eden plansızlığın 
sıkıntılarını yaşamaktadır. Sanki düzensiz, plansız yapılaşma 
kentin kaderi olmuştur. Bu sempozyumda kentin sorunlarını 
tespit ederek, bir fotoğrafını çekmeyi hedefliyoruz. Kentin sahibi 
olalım ve ortak aklı harekete geçirerek sorunlarımızı birlikte 
çözelim” dedi.

ZONGULDAK KENT SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ise kentin 
yeraltı kaynakları açısından özellikli ve farklı bir yapıya sahip 
olduğunu belirterek, sempozyumu önemsediğini ve çalışmalarına 
ışık tutacağını söyledi. 
Zonguldak Valisi Erdal Ata da, “TTK ve ERDEMİR gibi önemli 
istihdam sağlayan işletmelerin ilimiz ve bölgemizde olması, 
geçtiğimiz süreçte hızlı bir büyümeyi beraberinde getirdi. Her ilde 
olduğu gibi ilimizin de şehircilik, altyapı, ulaşım, çevre gibi bir 
takım sorunları bulunuyor. Gerek merkezi yönetim, gerekse yerel 
yönetimler eliyle mevcut sorunların giderilmesine, yaşanılabilir, 
planlı bir kent ve kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesine 
çalışılıyor” dedi.

TMMOB Kocaeli Kent Sempozyumu 6-8 Mayıs 2011 tarihlerinde 
İzmit Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi. Üç gün 
süren sempozyumda; çevreden ulaşıma, sanayiden doğal ve kültürel 
kaynaklara, afetlerden eğitim ve kültür sanata farklı konularda 
Kocaeli’nin sorunları masaya yatırıldı. 
Sempozyumun açılışında sırasıyla; TMMOB Kocaeli İKK Sekreteri 
Nedim Kara, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Demir, Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Vali Yardımcısı Dağıstan Kılıçaslan 
birer konuşma yaptı.

Adana’nın kentleşmeden çevreye, ulaşım politikalarından 
ekonomiye sorunlarının masaya yatırıldığı TMMOB Adana Kent 
Sorunları Sempozyumu 20-21 Mayıs 2011 tarihlerinde Seyhan 
Oteli’nde düzenlendi. Sempozyumun açılışında sırasıyla, TMMOB 
Adana İKK Sekreteri Mustafa Altıokka, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı ve Adana Vali Yardımcısı Fikret Deniz 
konuştu. 

TMMOB Adana İKK Sekreteri Mustafa Altıokka, Adana‘nın, 
yanlış yatırım tercihleri, azalan kamu harcamaları, merkezi ve 
yerel yönetimlerin kente uymayan ulaşım ve kentleşme politikaları, 
yerel yönetimlerdeki kaos, plansızlık, işsizlik ve yoksulluğun neden 
olduğu sorunlar ile boğuştuğunu belirtti. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB‘nin 
son dönemde kentlerde İKK‘ları aracılığıyla düzenlediği 
sempozyumlarla kentlerin fotoğrafın çekmeye ve kentte 
yaşayanlarla birlikte çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade etti.
Adana Vali Yardımcısı Fikret Deniz de konuşmasında, Adana‘nın 
nüfusun yüzde 75’inin kentte yaşadığına dikkat çekerek, “Sorunlar 
bizim sorunlarımız. Bu sorunları mutlak surette çözmeliyiz. İçinde 
yaşadığımız sorunlara hep birlikte sahip çıkalım, tartışalım, 
eleştirelim ve toplumun kendisi karar versin. Bu sorunların 
hepsi çözülür. Hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmamalıyız diye 
düşünüyorum” dedi.

ADANA KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 
Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi 11-13 Mayıs 
2011 tarihlerinde Ankara Dedeman Oteli’nde gerçekleştirildi. 
Türkiye’de ve dünyada madencilik sorunlarının incelenmesi ve 
tartışılması, bilimsel - teknik gelişmelerin ve uygulamalarının 
geniş kitlelere aktarılması, araştırmacılar, işletmeciler, firma 
temsilcileri ve yöneticiler arasında yakın bir iletişimin 
sağlanması amacıyla düzenlenen kongre kapsamında açılan 
sergide 24 firma yer aldı. 

Kongrenin açılışında sırasıyla, Kongre Yürütme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Tevfik Güyagüler, Maden Mühendisleri 
Odası Başkanı Mehmet Torun, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Genel Maden-İş Sendikası 
Genel Başkanı Eyüp Alabaş,  DİSK Genel Sekreteri Tayfun 
Görgün ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 
konuştu. 

Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun açılışta 
yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinde uygulanan yanlış 
politikalardan en fazla madencilik alanının etkilendiğini 
belirterek, Madencilik Bakanlığı kurulması gerektiğine 
vurgu yaptı. İş Güvenliği Yasasının meslek odalarına 
danışılarak yeniden düzenlenmesini isteyen Torun, Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü‘nün taşra teşkilatlarına dağılması 
gerektiğini de kaydetti. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, 
Türkiye Madencilik Kongresi‘nin her defasında kendi başarı 
çıtasını aşarak bugünlere geldiğini belirtti ve iki yılda bir 
düzenlenen kongrenin bini aşkın maden mühendisi ve konu 
uzmanını bir araya getirdiğini, maden mühendisliğinin ve 
madenciliğin gelişmesine yepyeni perspektifler açtığını 
söyledi.

TÜRKİYE 22. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Harita Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 
Genç Haritacılar Günleri 13-15 Mayıs 2011 tarihleri 
arasında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde 
gerçekleştirildi. Üniversite sunumları, söyleşiler ve 
atölye çalışmalarıyla harita ve kadastro mühendisleri 
öğrencilerini buluşturan etkinlik Sapanca Gölü SEKA 

GENÇ HARİTACILAR GÜNLERİ DÜZENLENDİ

alanında gerçekleştirilen piknikle sona erdi.

Genç Haritacılar Günleri‘nin açılışında bir konuşma yapan 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
öğrencilere TMMOB‘nin ilkelerini, çalışma anlayışını ve 
faaliyetlerini anlattı. 
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KORUMA VE PEYZAJ MİMARLIĞI SEMPOZYUMU 
DÜZENLENDİ

Peyzaj Mimarları 
Odası tarafından 
düzenlenen Koruma 
ve Peyzaj Mimarlığı 
Sempozyumu 12-
1 3  M a y ı s  2 0 1 1 
tarihleri arasında 
Ankara Çankaya 
Çağdaş Sanatlar 
M e r k e z i ’ n d e 
gerçekleştirildi. 

Peyzaj Mimarları 
Odası‘nın kuruluş 
yıldönümü etkinlikleri 
çerçevesinde düzenlenen sempozyumla, koruma ve 
peyzaj mimarlığı ile ilgili araştırma, bilgi ve birikimlerin 
paylaşılması amaçlanıyor. Sempozyumda; Koruma ve Yasal 
Yönetsel Yapı,  Korumanın Sosyo - Ekonomik  Boyutu, 
Enerji-Madencilik ve Koruma, Koruma ve Kültürel 
Peyzajlar, Doğal Kaynaklar - Koruma  ve Peyzaj Yönetimi 
ile Kentleşme - Yerel  Yönetimler ve Koruma başlıklarında 
6 oturum gerçekleştirildi. 

Sempozyumun açılışında konuşan Peyzaj Mimarları Odası 
Başkanı Oğuz Yılmaz, peyzaj ve doğal varlıkların korunması 
açısından yaşanılmaz bir dünyaya doğru gidildiğini 
belirterek, yasal mevzuatlardaki eksikliğin bu kötü gidişi 
hızlandırdığını ifade etti. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
ise şunları söyledi: 

Kapitalizm, küreselleşme, sınırsız liberalleşme ve 
sanayi kapitalizminin tüketim kültürü, insanı doğasına 
yabancılaştırmakta ve güzellikler karşısındaki duyarlılığını 
kaybettirmektedir. Maddi olmayan değerler hızla 
maddi değerlerle yer değiştirmektedir. Peyzaj Mimarlığı 
açısından ve genel olarak doğal ve kültürel değerlerimiz 
üzerinde karamsarlık yaratan tüm oluşumlara karşın, 
bu gün burada bir araya gelen topluluk umut verici ve 
heyecanlandırıcıdır. 

Ülkemiz peyzaj değerlerinin korunması açısından en 
temel nokta, “ulusal bir politika”nın eksikliğidir. Avrupa 
Peyzaj Sözleşmesi‘nin en can alıcı noktası, imza koyan 
ülkelerin kendi ulusal peyzaj politikalarını oluşturmalarının 

gerekliliği üzerine 
yapılan vurgudur. 
Ülkemiz yasal ve 
yönetsel yapısı, farklı 
ölçek ve boyutlarda, 
duyarlı ve değerli 
d o ğ a l  a l a n l a r ı 
v e  k a y n a k l a r ı 
korumaya yönelik 
temel alt yapıya 
s a h i p t i r.  B u n a 
karşın, ulusal bir 
peyzaj ve daha üst 
d ü z e y d e  u l u s a l 

çevre politikaların henüz oluşturulamamış olması önemli 
bir eksikliktir. Bu ise, peyzaja bakışta, uygulamada ve 
yönetimde bütünlüğün, yönetimlerde birliğin sağlanması 
yönünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Peyzaj mimarlığı 
eğitim sürecinde edinilen bilgi ve deneyimlerin, uygulama 
sürecine yansıtılabilmesi ve değerli ülke peyzajının 
korunabilmesi için; kapsamlı bir peyzaj politikasının 
oluşturulması ve bu doğrultuda ilgili yasa, yönetmeliklerin 
gözden geçirilmesi öncelikli sorumluluğumuzdur. 

Dileğimiz, planlamanın temel verilerinin tanımlandığı, 
3194 sayılı İmar Kanunu, yönetmelikleri ve teknik 
izah namesinde; ekolojik ve biyolojik veriler ile peyzaj 
verilerinin bilimsel tanımlamalarının yer alması ve ilgili 
uluslar arası sözleşmelere de atıfların yapılması, 2873 
sayılı Milli Parklar Kanununda olduğu gibi, plan yapmaya 
yetkili, tüm idarelerin yasal mevzuatlarında da gerekli 
düzenlemelerin yapılmasıdır. 

Öte yandan peyzaj mimarları açısından şu hususu da 
belirtmek durumundayım: Ülkemizde birçok meslek 
alanlarında olduğu gibi peyzaj mimarlığı alanında da 
mesleğin tanımlanması sıkıntısı vardır. Son birkaç yıl içinde 
TMMOB ortamında odalarımızın ana yönetmeliklerinin 
ve serbest çalışan üyeleri ile ilgili yönetmeliklerinin 
hazırlanması, TMMOB ortamında karara bağlanması ile 
meslek alanlarının tanımlanması ve düzenlenmesi için 
oldukça mesafe kazanılmıştır. 2006 yılında Peyzaj Mimarları 
Odamıza ait ana yönetmeliğin ve serbest çalışan üyeleri 
ile ilgili yönetmeliğin yayımı ile odamızın meslek alanı 
tanımlanmış ve düzenlenmiştir.
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BAŞBAKANLIK
Hazine Müsteşarlığı‘na
ANKARA

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

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

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

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

Bilgi Notunda, BM geçici Merkezi Ürün sınıflandırması esas 
alınarak mühendislik hizmetleri, tasarım ve entegre mühendislik 
olarak sınıflandırılmıştır. BM Geçici CPC sınıflandırmasına dahil 
edilmemiş olan, hizmetler ile bina ve kadastro eksperleri ya da 
topografya mühendisleri tarafından sağlanan hizmetler, Ar-Ge 
faaliyetlerinin mühendislik kapsamında değerlendirilmemesi 

eleştirilmiş, bugün Ar-Ge faaliyetlerinin son 10 yılın en önemli 
uluslararası hizmet olmasına dikkat çekilmiştir.

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

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

Rapor, “Düzenleme İhtiyacı” ve “Kısıtlayıcılık seviyeleri” 
başlıkları altında uluslararası mühendislik hizmet ihracındaki 
ulusal kısıtlamaların ve düzenlemelerin hizmet dolaşımını ve 
rekabeti engelleyen unsur olarak görmektedir. Bilginin asimetrik 
olması, ulusal düzenlemeler hakkında bilgi eksikliği, ulusal 
mevzuatların koyduğu kısıtlamalar, yeterlilik hükümlerinin 
ülkeden ülkeye değişmesi, asgari fiyatlar, reklam yasağı, ikamet 
zorunluluğu gibi kısıtlamaların pazara girişi engelleyen unsurlar 
olarak değerlendirilmiştir.

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

Bilgi Notu bir bütün olarak değerlendirildiğine, Dünya 
Mühendislik Hizmetini elinde tutan 200 şirket bu alana hakim 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI’NA GATS/MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ KONULU 
YAZI GÖNDERİLDİ

Dünya Ticaret Örgütü’nün GATS Sekretaryası tarafından hazırlanan,“Sekreterlik Bilgi Notu” olarak açıklanan mühendislik 
hizmetleri ve ticaretine ilişkin yazıyla ilgili olarak 29 Nisan 2011 tarihinde Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na yazı 
gönderildi.
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durumdadır. Değerlendirme Notunda bu şirketlerin mensup 
olduğu ülkelerin (ABD ve Avrupa)  ulusal mevzuatlarındaki 
kısıtlamaların manipüle edildiği görülmektedir. Geri kalmış 
ya da gelişmekte olan ülkelerin mevzuatları referans verilerek 
kısıtlamalara örnekler sunulmuştur. Oysa, gelişmekte olan ya 
da az gelişmiş ülkelerin meslek mensuplarının Amerika ya 
da Avrupa ülke pazarlarına girmeleri neredeyse olanaksızdır. 
AB ülkeleri kendi aralarındaki hizmet ticaretinde dahi kendi 
vatandaşına uyguladığı yeterlilik kriterlerini diğer AB ülkesine 
de uygulamaktadır. Meslek mensubunun kendi ülkesindeki 
yeterliliği  taşıması yeterli görülmemekte, hizmet sunacağı ülke 
kriterlerini de tamamlaması gerekmektedir. Meslek örgütlerinin 
koymuş olduğu kurallar her ülke vatandaşı için geçerli kurallardır. 
Dil yeterliliği ise vazgeçilmez koşuldur. Yani G-7‘ler açık pazar 
olarak sunulmuş olmasına karşın, bu ülkelerin pazarına erişim 
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke meslek mensupları açısından 
neredeyse olanaksızdır.

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

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

gücüyle maliyeti düşürdükleri yaygın bir uygulamadır. Ücret 
belirleme, maliyet unsuru olarak 200 şirketin sorunudur.

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

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

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

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

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

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter

05.02.2008 tarih 26778 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği‘nin 
3. maddesinin (i) bendinde  tanımlanan  ve 9. maddenin 
(2) fıkrasında sözü geçen”şantiye şefi” ibaresinin, madde 
28/6 ve geçici madde 3/1 fıkrasında bahsi geçen “minha” 
düzenlemesinin iptali istemiyle açılan davada Danıştay 6. 
Daire, şantiye şefliği ibaresinin iptali yönünde karar verdi. 

TMMOB tarafından açılan davada, yönetmelikle yapılan 
şantiye şefliği tanımlamasında mühendis ve mimarların ifa 

ettiği bir görevin teknik öğretmen ve teknikerlere verilmesinin, 
yetki ve sorumluluklarının düzenlenememesi nedeniyle 
uygulamada sorunları çözmek yerine yeni sorunlara yol açacağı 
belirtilmişti.

Yapı denetim kuruluşlarının denetleyebilecekleri toplam yapı 
inşaat alanı 720.000 m2‘den 360.000 m2‘ye indiren ancak, 
28/6 ve geçici 3. madde ile bu olumlu düzenlemeyi tersine 
çevirerek minha yoluyla 360.000 m2‘lik sınırlamayı anlamsız 
hale getiren maddenin iptali istemi ise reddedildi. 

YAPI DENETİMİNDE TEKNİK ÖĞRETMEN VE TEKNİKERLERE 
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ YETKİSİ VEREN YÖNETMELİK MADDESİ 

İPTAL EDİLDİ
 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nde teknik öğretmen ve teknikerlere şantiye şefliği yapabilme yetkisi veren madde 
yargı tarafından iptal edildi. 
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01 Mayıs 2011 Pazar

• 1 Mayıs Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü tüm Türkiye’de 
coşkuyla kutlandı. İstanbul’da Taksim, Ankara’da Sıhhiye, 
İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nı dolduran on binler insan 
onuruna yakışır bir yaşam için, barış, özgürlük, demokrasi için 
tek yürek oldular. Türkiye’nin birçok kentinde düzenlenen 1 
Mayıs etkinliklerinde TMMOB pankartı arkasında toplanan 
binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı yürüdü.

02 Mayıs 2011 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu 15 Mayıs Mitingini hazırlık 
çalışmalarına yönelik olarak Ankara İKK ve Oda temsilcileriyle 
toplandı. Toplantıya Mehmet Soğancı  (TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı), H. Gürel Demirel  (TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi), Ayşe Işık Ezer  (TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi), Hakan Genç  (TMMOB Genel Sekreteri), Ramazan 
Pektaş  (TMMOB Ankara İKK Sekreteri) Murat Taşdemir  
(Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı), 
Nurhak Tatar (Fizik Mühendisleri Odası YK Saymanı), 
Ali Fahri Özten (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı), Züber Akgöl (İnşaat Mühendisleri 
Odası YK Sayman), Mehmet Besleme (Kimya Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Torun (Maden 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Ali 
Ekber Çakar (Makine Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı), Redife Kolçak (Peyzaj Mimarları Odası 
Genel Sekreteri), Heval Akpınar (Çevre Mühendisleri 
Odası), Fatmagül Tuncer (Gıda Mühendisleri Odası), 
Murat İşbiliroğlu, H. Hasan Tuzcu (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası), Nevzat Ersan, Ferhat Yaşar Arıkan 
(İnşaat Mühendisleri Odası), Dündar Çağlayan (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Berker Alparda (Kimya Mühendisleri 
Odası), Necmi Ergin (Maden Mühendisleri Odası), Şenol 
Karaca, Hüseyin Dinçer, Fırat Özer (Makine Mühendisleri 
Odası), Adnan Zeytinci, Fatih Söyler, Hazeli Akgöl (Mimarlar 
Odası), Veli Koca (Peyzaj Mimarları Odası), Orhan Sarıaltun 
(Şehir Plancıları Odası), Turhan Tuncer (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı. 

04 Mayıs 2011 Çarşamba

• TMMOB Yönetim Kurulu ve İstanbul, Edirne, Kırklareli, 
Tekirdağ İKK’lar ortak toplantısı Mimarlar Odası İstanbul 

Büyükkent Şubesi Beşiktaş Binası’nda gerçekleştirildi. 
15 Mayıs TMMOB mitingine yönelik çalışmaların 
değerlendirildiği toplantıya, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri 
Hüseyin Yeşil ve Hasan Çaylak ile Tores Dinçöz (İstanbul 
İKK Sekreteri), M. Yaşar Narinoğlu (Çorlu İKK Sekreteri), 
Nihat Çolak (Edirne İKK Sekreteri), Erol Özkan (Kırklareli 
İKK Sekreteri), Cemal Polat (Tekirdağ İKK Sekreteri)`ın 
yanı sıra şubelerden çok sayıda üye katıldı.

• TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
ve İşsizlik Kurultayı Gaziantep Yerel Kurultayı Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu`nda 
gerçekleştirildi.

05 Mayıs 2011 Perşembe

• Petrol ve Madencilik Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Mehmet Çelik, Bülent Akça (TMMOB), 
Aliye Yılmaz Güler, Necla Şaylan (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Necmi Ergin (Maden Mühendisleri Odası), Başak 
Özer (Peyzaj Mimarları Odası), Hasan Akman (Petrol 
Mühendisleri Odası), Mehmet Tansoy (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

• Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Av. Nurçin Soykut (TMMOB), Sırdaş Karaboğa (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Casim Ağca (Fizik Mühendisleri 
Odası), Timur Bilinç Batur (Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası), Alaettin Duran (İnşaat Mühendisleri Odası), 
Savaş Yılmaz (Jeoloji Mühendisleri Odası), Av.Şirin Aykul 
(Makine Mühendisleri Odası),İsmail Küçük (Meteoroloji 
Mühendisleri Odası) Leman Ardoğan (Mimarlar Odası), 
Erol Kanmaz (Petrol Mühendisleri Odası), Çiğdem Camkıran 
(Peyzaj Mimarları Odası),   Medar Kalkan, Enver Çetin 
(Ziraat Mühendisleri Odası)

06 Mayıs 2011 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
TMMOB Kocaeli Kent Sempozyumu’na katıldı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Aydın, 
Bodrum, Denizli, Milas ve Muğla İKK’larıyla TMMOB 
mitingine yönelik olarak yapılan ortak toplantıya katıldı.

TMMOB GüncesiMayıs
 2011
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• TMMOB Antalya Yerel Kadın Kurultayı Makina 
Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Kurultayda; kadınların eğitim ve iş yaşamında 
karşılaştıkları cinsiyet ayırımcılığı, çalışma koşulları ve kadın 
örgütlenmesi ilgili sorunları ve çözüm önerilerini ele alındı.

07 Mayıs 2011 Cumartesi

• Bodrum Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
ve İşsizlik Yerel Kurultayı ile Demokrasi Yerel Kurultayı 
gerçekleştirildi.

• TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Oruçkaptan 
Batman Demokrasi Kurultayı’na katılarak açılış konuşması 
yaptı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
Bodrum Demokrasi Kurultayı’na katıldı.

• İzmir Demokrasi Kurultayı MMO Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi‘nde gerçekleştirildi. 

• Demokrasi  Kurultayı  Deniz l i  Yerel  Kurultayı 
gerçekleştirildi.

08 Mayıs 2011 Pazar 

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Mardin, 
Urfa, Van İKK’larıyla TMMOB mitingine yönelik olarak 
yapılan ortak toplantıya katıldı.

09 Mayıs 2011 Pazartesi

• 15 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenecek TMMOB Mitingi 
kapsamında Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Maden 
Tetkik Arama (MTA) ve Eti Maden İşletmeleri’nde işyeri 
toplantıları yapıldı. Toplantılara, TMMOB’ye bağlı çeşitli 
odaların üyelerinden TKİ’de 40, Eti Maden’de 30, MTA’da 
35 üye katıldı.

10 Mayıs 2011 Salı

• Reklam Kurulu’nun 188. toplantısı Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ASO Toplantı Salonu’nda yapıldı.  Toplantıya 
Ekrem Poyraz katıldı.

• 15 Mayıs TMMOB Mitingi öncesi, mitingin kamuoyuna 
duyurusu için Ankara’da TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, 
oda başkanları ve çok sayıda TMMOB üyesinin katılımıyla  
kitlesel basın açıklaması yapıldı, bildiri dağıtıldı. Basın 
Açıklaması TMMOB Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan 
tarafından okundu.

• TMMOB Mitingine yönelik olarak Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nde işyeri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, 
TMMOB’ye bağlı odalardan 27 kişi katıldı.

11 Mayıs 2011 Çarşamba

• TMMOB Kadın Kurultayı Gaziantep Yerel Kurultayı 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından 11-13 Mayıs 
2011 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye 22. Uluslararası 
Madencilik Kongresi’ne katılarak açılış konuşması yaptı.

• Karasu Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Gürel Demirel, Mustafa Ergün, Bülent Akça (TMMOB), 
Yalçın Yüksel (İnşaat Mühendisleri Odası), Yusuf Akçay 
(Jeoloji Mühendisleri Odası), Canan Çivici (Meteoroloji 
Mühendisleri Odası) katıldı.

12 Mayıs 2011 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Peyzaj 
Mimarları Odası tarafından düzenlenen Koruma ve Peyzaj 
Mimarlığı Sempozyumu’na katılarak açılış konuşması yaptı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Poyraz Tüketici 
Konseyi 15. Toplantısı’na katıldı.

• TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda TMMOB 
üyesinin katılımıyla 12 Mayıs 2011 tarihinde yapılan basın 
açıklaması sonrası TMMOB üyeleri Ulus‘tan Kızılay‘a kadar 
yürüyerek bildiri dağıttı. Basın açıklaması TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi Berna Vatan tarafından okundu.

13 Mayıs 2011 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından 13-15 Mayıs 2011 
tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde 
gerçekleştirilen Genç Haritacılar Günleri’ne katılarak açılış 
konuşması yaptı.

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

• TMMOB Antalya Yerel Demokrasi Kurultayı Makina 
Mühendisleri Odası Antalya Şubesi`nde yapıldı.

14 Mayıs 2011 Cumartesi

• TMMOB Denetleme Kurulu toplantısı yapıldı.

• İstanbul ve Balıkesir Demokrasi Yerel Kurultayları 
düzenlendi.

• Eskişehir Yerel Kadın Kurultayı Ticaret Odasında 
düzenlendi.

15 Mayıs 2011 Pazar

• Türkiye’nin dört bir yanından gelen mühendis, mimar 
ve şehir plancıları, “Haklarımız, geleceğimiz, halkımız, 
ülkemiz için söyleyecek sözümüz var” çağrısıyla Ankara 
Sıhhiye Meydanı’nda buluştu. On binlerce kişinin katıldığı 
ve büyük bir coşkuyla geçen mitingde neoliberal politikalar 
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protesto edildi; TMMOB Seçim Bildirgesi oylanarak kentleri 
yağmalayanlara, ormanları, kıyıları talan edenlere, emek 
düşmanı politikaların uygulayıcılarına, emperyalizmin savaş 
ve işgal politikalarına alet olanlara oy verilmeyeceğinin altı 
çizildi.

16 Mayıs 2011 Pazartesi

• Zonguldak Kent Sempozyumu gerçekleştirildi. 

18 Mayıs 2011 Çarşamba

• TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Poyraz TÜRKAK 
(Türk Akreditasyon Kurumu) Olağanüstü Genel Kuruluna 
katıldı.

20 Mayıs 2011 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Adana 
Kent Sempozyumu’na katılarak açılış konuşması yaptı.

21 Mayıs 2011 Cumartesi 

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

• Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ve İşsizlik 
Kurultayı Denizli Yerel Kurultayı düzenlendi.

• Demokrasi Kurultayı Hatay Yerel Kurultayı düzenlendi.

22 Mayıs 2011 Pazar

• İstanbul İşsizlik Yerel Kurultayı yapıldı.

25 Mayıs 2011 Çarşamba

• Üniversite Döner Sermayeleri Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Av. Nurçin Soykut (TMMOB), Hüseyin 
Önder (Elektrik Mühendisleri Odası), Ayşegül Bildirici 
(İnşaat Mühendisleri Odası), Murat Akbaş (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Can Öztürk (Makine Mühendisleri 
Odası), Feride Tok (Mimarlar Odası), Halim Perçin (Peyzaj 
Mimarları Odası) katıldı.  

• Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancısı Çalıştayı 
Düzenleme Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya Ayşegül 
Oruçkaptan, Özgür Cemile Göktaş Küçük (TMMOB), 
Ercan Dursun (Elektrik Mühendisleri Odası), Ömer 
Özgül (Fizik Mühendisleri Odası), Sevda Gören (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Gökhan Duman (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), Barış Levent (Makine Mühendisleri Odası),  Sultan 
Karasüleymanoğlu (Şehir Plancıları Odası) katıldı.

26 Mayıs 2011 Perşembe

• Kütahya Eti Gümüş Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Ayşe Işık Ezer, Baran Bozoğlu, Dersim Gül 
(TMMOB), Hasan Koç, Osman Özgün (Kimya Mühendisleri 
Odası), Ali Kayabaşı (Jeoloji Mühendisleri Odası), Yıldırım 
Çakar (Makine Mühendisleri Odası), A. Çağatay Dikmen 
(Maden Mühendisleri Odası), Ümit Özcan (Şehir Plancıları 

Odası), Kadriye Kalınbacak (Ziraat Mühendisleri Odası) 
katıldı.

• Yapı Denetimi Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Av. Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), Mustafa Kadıoğlu 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Abdullah Alkan (İçmimarlar 
Odası), Bahaettin Sarı (İnşaat Mühendisleri Odası), Savaş 
Altıok (Jeofizik Mühendisleri Odası), Cenk Lişesevdin 
(Makine Mühendisleri Odası), Hazeli Akgöl, Feride Tok 
(Mimarlar Odası), H. Eylem Polat (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

28 Mayıs 2011 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
Van’da düzenlenen 22. Mühendisleri Dekanları Konseyi 
toplantısına katıldı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Van 
İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

• Zonguldak Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve 
İşssizlik Yerel Kurultayı düzenlendi.

• Eskişehir ve Şanlıurfa Demokrasi Kurultayları 
düzenlendi.

• Adana Yerel Kadın Kurultayı Ziraat Mühendisleri Odası 
toplantı salonunda yapıldı.

• Muğla Yerel Kadın Kurultayı Makina Mühendisleri Odası 
Muğla İl Temsilciliği toplantı salonunda düzenlendi.

• Samsun Yerel Kadın Kurultayı TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi A. Haluk Gürkan’ın katılımıyla İnşaat Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi Hizmet Binası‘nda gerçekleştirildi.  

29 Mayıs 2011 Pazar

• İstanbul Kadın Yerel Kurultayı TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Ayşe Işık Ezer’ in katılımı ile yapıldı. 

30 Mayıs 2011 Pazartesi

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB,   bir basın toplantısı 
düzenleyerek, genel seçimlere ilişkin kaygı ve beklentilerini 
kamuoyu ile paylaştı. KESK Genel Merkezi’nde düzenlenen 
basın toplantısına DİSK Sosyal İş Sendikası Başkanı Metin 
Ebetürk, KESK Genel Sekreteri Kasım Birtek, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez 
Konsey Üyesi Dr. Arzu Erbilici katıldı.

31 Mayıs 2011 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Denizli’de belediyeye ait Gençlik Merkezi’nin satılarak 
yerine AVM yapılması üzerine açılan davada yargının bir kez 
daha TMMOB lehine karar vermesi üzerine 31 Mayıs 2011 
tarihinde bir açıklama yaptı.
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Toplantı No  : 4 
Tarihi   : 14.05.2011 
Toplantı Yeri  : TMMOB 
Denetleme Dönemi         : 26 Şubat 2011-14 Mayıs 2011
Denetlemeye Katılanlar   :  Ramazan TÜMEN 
   M.Macit MUTAF
   Nadir AVŞAROĞLU
   A.Kirami KILINÇ
   Köksal ŞAHİN

Kurulumuz yapmış  o lduğu toplant ıda;  Oturum 
Başkanlığı‘na Köksal ŞAHİN‘i Oturum Yazmanlığı‘na Nadir 
AVŞAROĞLU‘nu seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB 
Sayman Üyesi Mustafa ERDOĞAN ile TMMOB Muhasebe 
Görevlisi İhsan AYDIN‘dan mali konularda gerekli bilgiler 
alınmıştır. 

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit 
etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 26 Şubat 2011 (41. Dönem) tarihinden itibaren 4 (dört) 
toplantı yaptığı ve 74 (yetmişdört) karar aldığı,

b. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı 
ve imzalandığı görülmüştür. 

2- Kasa incelenmesi;

14 Mayıs 2011 tarihi saat 11.00 itibariyle yapılan kasa 
sayımında, kasada 4.274,83 (dörtbinikiyüzyetmişdört Türk 
Lirası seksenüç Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe 
kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 41.Dönem Bütçe 
Uygulama Esasları Yönetmeliği‘nin 10. maddesine titizlikle 
uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri incelenmesi sonucunda geçtiğimiz 
denetleme döneminden bu yana Birliğimize yeni bir demirbaş 
alınmadığı tespit edilmiştir. 

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek - Senet  Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak 
EK-1 dedir. 

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

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

 TMMOB 41. DÖNEM IV. DENETLEME KURULU RAPORU

7- Oda Ödentileri;

Yapılan incelemede TMMOB 41. Dönem Bütçe Uygulama 
Esasları Yönetmeliği‘nin 2.maddesi gereğince yapılan 
ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların 
Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür. Çeşitli 
odalarımıza ait 2010 mali döneminden kalan ve Birlik 
hissesini ödememiş olarak gözüken Çevre Müh. Odası, 
Gemi Müh. Odası, Gıda Müh. Odası, Kimya Müh. Odası, 
Peyzaj Mim. Odası‘nın ilgili borçlarının kapatılmasının 
istenilmesine,    

8- Diğer Hususlar;

Yapılan incelemeler sonucunda:

- TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının Ekim-Aralık 
2010 dönemine ait Denetleme Kurulu Raporunun sonuçlar 
bölümünde yer alan harcamalar ve tespitlerle ilgili olarak 
TMMOB ve Odalar Denetleme Yönetmeliği ile Bütçe 
Uygulama Esasları Yönetmeliğine uygun işlem yapılıp 
yapılmadığı konusunda TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası‘ndan bilgi alınarak Kurulumuza bildirilmesine,  

- 2010 yılı Denetleme Kurulu Raporlarını Birliğimize 
göndermeyen Gemi Müh. Odası, Gemi Mak. İşl. Müh. 
Odası, İnşaat Müh. Odası, Jeofizik Müh. Odası, Kimya Müh. 
Odası, Maden Müh. Odası, Metalurji Müh. Odası, Orman 
Müh. Odası ve Tekstil Müh. Odalarından ilgili raporların 
talep edilmesine,

- TMMOB‘nin mevcut hizmet mekanında bulunan 
taşınmazın kira bedeli göz önüne alınarak daha optimum 
bir çözüm bulunmasına, 

- TMMOB ve Odalarının yapısı ve mali durumları son yıllarda 
oldukça değişmiş ve çeşitlenerek farklılıklar göstermeye 
başlamıştır. Odalarımız kendi üyelerinin dışında, kamu yararı 
doğrultusunda çalışmalar yapmakta, bu durum ise üyeler 
dışındaki üçüncü şahıslara da hizmet sunmayı beraberinde 
getirmektedir. Bu gerekçe ile 14 Ağustos 2010 tarihli 
Denetleme Kurulu Raporumuzda önerilen “Vakıf/İktisadi 
işletme Konularını Araştırmak Üzere Mali İşler Uygulama 
Esasları Çalışma Grubu”nun çalışmalarını biran önce 
sonuçlandırmasına, henüz çalışmalarını sonuçlandırmaması 
nedeniyle, karar süreci tamamlanıncaya kadar, artan 
mali baskılardan korunmak amacıyla, Odalarımızın mali 
sorumluluk ve yaptırım altına sokmayacak önlemleri almak 
üzere bilgilendirilmesinde yarar görülmektedir.

Köksal Şahin(Denetleme Kurulu Üyesi), Nadir 
AVŞAROĞLU(Denetleme Kurulu Üyesi), Ramazan 
TÜMEN(Denetleme Kurulu Üyesi) ,  A.Kirami 
KILINÇ(Denet leme Kurulu  Üyes i ) ,  M.Maci t 
MUTAF(Denetleme Kurulu Üyesi)            
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