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TMMOB 40. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından.....
06 Eylül 2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

EMO Bodrum İlçe Temsilciliği’nde 19 Ağustos 2008 günü Bodrum 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın istemi üzerine, emniyet görevlilerince 
arama yapılması ve sürdürülen soruşturma konusunda Elektrik 
Mühendisleri Odası’ndan bilgi ve görüş istenmesine; buna benzer 
şekilde, SMM hizmeti yürüten bazı üyelerin aralarında oluşturduğu 
ve adına “dayanışma fonu” dedikleri oluşumlarla ilgili TMMOB 
Yönetim Kurulu’nun 16 Haziran 2007 tarihli toplantısında bazı 
Odalarımızın Şube/Temsilcilik ve üyelerinin yönetmeliklerimize 
uygun davranmadıklarından, amacı aşan uygulamaların önlenmesi 
ve Odalarımızca gerekli yaptırımın uygulanması yönünde aldığı 375 
no’lu karara rağmen gerekli özenin gösterilmediği ve bu uygulamalarla 
TMMOB’nin yıpratıldığı görüldüğünden, TMMOB’nin 19 Haziran 
2007 tarih ve 1218 sayılı yazısı çerçevesinde bağlı bütün Odalarımızın 
bir kez daha uyarılmasına,
Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi ile ilgili TMMOB 
Yönetim Kurulu’nun 52 No’lu kararıyla kurulan komisyonun hazır-
ladığı raporun ilgili Odalarımıza, Bursa İKK’na ve BAOB tarafından 
kurulan Kooperatif Yönetim Kurulu’na gönderilmesine ve yerleşke 
ile ilgili projeleri mesleki denetimden geçirmeyen üyeler hakkında 
Odalarından işlem yapılmasının istenmesine,  
12 Ekim 2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
Dünyada ve Türkiye’de yaşanan son gelişmeler üzerine; “Kapitalist 
küreselleşmenin yarattığı küresel kriz ile birlikte yaşanacakların açığa 
çıkarılması, AKP iktidarının emperyalizme bağımlı bir şekilde emeğin 
aleyhinde yürüttüğü uygulamalarına karşı çıkılması, bir yaşam biçimi 
haline getirilmeye çalışılan gericiliğe karşı durulması, Kürt Sorununun 
çözümüne yönelik TMMOB tavrının bir kere daha ortaya konması 
ve her türlü ırkçılığa karşı çıkılması” amacıyla Ekim ve Kasım ayları 
içerisinde TMMOB ortamında belirtilen konular ile ilgili Bölge Top-
lantılarının, Kasım ayı sonlarında diğer emek ve demokrasi güçlerinin 
desteğini alarak Ankara’da alan etkinliği yapılmasına ve tüm bunlar 
için Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesine, 
5 AKP’li Bakanın üyesi oldukları Odaların Onur Kurullarına ‘Odala-
rından İhraç’ talebi ile sevk edilmeleri yönlü TMMOB 40.Olağan Ge-
nel Kurul kararına ilişkin Makina Mühendisleri Odası’nın 26.08.2008 
tarih ve 815 No’lu, İnşaat Mühendisleri Odası’nın 29.08.2008 tarih 
ve 585 No’lu, Gemi Mühendisleri Odası’nın 02.09.2008 tarih ve 
41.23.07 No’lu ve Metalurji Mühendisleri Odası’nın 30.06.2008 tarih 
ve 17 No’lu Yönetim Kurulu kararlarının kabulüne,
TMMOB Yönetim Kurulu’nun 9 Ağustos 2008 tarih ve 75 No’lu 
kararıyla görevlendirilen komisyonun değerlendirmesi ve TMMOB 
İKK Yönetmeliği çerçevesinde Bartın İKK’nın kapatılmasına,
Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun Sekreterliğinde, Ankara’da 
“2.Ankara Kent  Sempozyumu” düzenlenmesine,
Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu’nun Sekreterliğinde, Diyarba-
kır’da “Diyarbakır Kent  Sempozyumu” düzenlenmesine,
Bursa İl Koordinasyon Kurulu’nun Sekreterliğinde, Bursa’da “2.Bursa 
Kent  Sempozyumu” düzenlenmesine,
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Serbest Kimya Mühendisliği 
Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetme-
liği’nin Yönetim Kurulu toplantısında uzlaşıldığı şekliyle kabulüne 
ve Resmi Gazete’de yayımlanması için Yürütme Kurulu’na görev ve 
yetki verilmesine,
karar verildi.
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TMMOB 40. Dönem I. Danışma Kurulu 11 Ekim 2008 ta-
rihinde İMO Teoman Öztürk Salonu’nda toplandı. 392 kişinin 
katıldığı toplantıda yapılan konuşmalara dünyada yaşanan kri-
zin emekçi kesimlere yansıması ve Türkiye’ye etkileri ağırlığını 
vurdu. 
Danışma Kurulu toplantısı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı’nın açış konuşmasıyla başladı. Konuşmasına, 
Genel Kurul sonuç bildirgesinde vurgu yapılan konuları hatırla-
tarak başlayan Soğancı, bu tespitlerin üzerinden geçen bey ayda 
neo-liberal değişim sürecinin dünyada ve Türkiye’de her geçen 
gün etkisini daha fazla hissettirdiğini söyledi. Küresel mali krizin 
tüm müdahalelere rağmen önü alınamaz bir şekilde derinleşti-
ğini ifade eden Mehmet Soğancı, bu krizle birlikte, kapitalizmin 
geleceğinin de tartışmalı hale geldiğini söyledi. 
Mehmet Soğancı, bu krizin faturasının yine emekçilere ve geri 
kalmış ülkelere çıkacağını belirterek, “Kapitalizmin iflasının ilan 
edildiği böylesine bir dönemde, tüm dünyadaki emekten ve halk-
tan yana güçlerin ‘daha demokratik, daha barışçı, gelirini adaletli 
paylaşan’ bir dünya için mücadelesinin yükseltilmesi zamanıdır. 
Böyle bir süreçte, TMMOB’ye ve bağlı odalarına büyük görevler 
düşüyor. Ülkemizin emekten ve halktan yana güçlerini seferber 
edebilmek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmemiz 
gerekiyor. TMMOB emek ve demokrasi güçleri ile birlikte omuz 
omuza böylesi bir hattı yürütmek zorundadır. Bizim sorumluluğu-
muz çok büyük. TMMOB sorumluluğunun bilincindedir ve bu 
sorumluluğun gereklerini yerine getirmek zorundadır” dedi.
Konuşmasında, Kürt sorunu ve son yaşanan gelişmelere de de-
ğinen Soğancı, “Bu ülkede sıkılan her kurşun, atılan her bomba, 
patlayan her mayın, yapılan her türlü saldırı, gerçekleşen her 
türlü silahlı çatışma ülkemizde barış içinde bir arada yaşama 
umuduna vurulan bir darbe oluyor. Yıllardır devam eden si-
lahlı çatışmaların kimseye fayda getirmediği ortada, silahların 
konuştuğu yerde barışın sesi duyulamıyor ne yazık ki. Artık, 

savaş çığlıkları yerine demokrasiye, hukuk devleti düzenine ve 
özgürlüklere kulak vermek gerekiyor” diye konuştu.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’dan sonra 
sırasıyla; Emin Koramaz (MMO Yönetim Kurulu Başkanı), Ali 
Fahri Özten (HKMO Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Torun 
(MADENMO Yönetim Kurulu Başkanı), Kemal Zeki Taydaş 
(GIDAMO Yönetim Kurulu Üyesi), Serdar Harp (İMO Yöne-
tim Kurulu Başkanı), Şevket Demirbaş (JFMO Yönetim Kurulu 
Başkanı), Musa Çeçen (EMO Yönetim Kurulu Başkanı), Kaya 
Güvenç (TMMOB Eski Başkanı), Redife Kolçak (PEYZAJMO 
Yönetim Kurulu Üyesi), Hakkı Atıl (JMO Yönetim Kurulu II. 
Başkanı), İdris Ekmen (Diyarbakır İKK Sekreteri), Ferdan 
Çiftçi (İzmir İKK Sekreteri), Cemal Gökçe (İMO İstanbul 
Şube Başkanı), Hüseyin Atıcı (MMO Adana Şube Başkanı), 
Erhan Karaçay (EMO İstanbul Şube Başkanı), Yavuz Önen 
(TMMOB Eski Başkanı), Tevfik Özlüdemir (HKMO İstanbul 
Şube Başkanı), Tarık Şengül (ŞPO Yönetim Kurulu Başkanı), 
İlhan Demiröz (Bursa İKK Sekreteri), Dinçer Mete (MMO İs-
tanbul Şube Başkanvekili), Şevket Akdemir (Van İKK Sekreteri), 
Coşar Büyükdoğan (Gemi M.O. Yönetim Kurulu Üyesi), Onur 
Doruk (İMO Trabzon Şube), Mehmet Mak (EMO Adana Şube 
Başkanı), Yaşar Üzümcü (GIDAMO Yönetim Kurulu Üyesi), 
Hayati Şimşek (MMO Mersin Şube II. Başkanı), Semih Oktay 
(MMO Diyarbakır Şube Başkanvekili), Sevda Elçek (EMO 
Ankara Şube), Şükrü Kumbasar (Samsun İKK Sekreteri) Öz-
gür Yayla (GIDAMO Marmara Şube Yönetim Kurulu Üyesi), 
Hüseyin Kahraman (Kırklareli İKK Sekreteri), Erhan Kutlu 
(MMO Eskişehir Şube Başkanı), Erdal Taş (MMO Adana 
Şube), Aydın Yücel (Denizli İKK Sekreteri), Remzi Erişler 
(MMO Bursa Şube), Hakan Aydoğdu (Gemi M.O. İstanbul 
Şube), Hikmet Durukanoğlu (FMO İstanbul Şube Başkanı), Ali 
Ekber Çakar (MMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi), Tevfik 
Yener (TMMOB Onur Kurulu Üyesi) konuştu.

TMMOB 40. DÖNEM DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI YAPILDI
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
konuşması şöyle: 

Sevgili Arkadaşlar,
Başta Teoman Öztürk olmak üzere kaybettiğimiz bütün 
değerlerimizin aramızda olduğunun bilinciyle 40. Dönem 1. 
Danışma Kurulu toplantısını açıyorum.
Daha demokratik, daha özgür, insan haklarına daha saygılı 
bir Türkiye kavgasının mücadelecisi olan arkadaşlarımı, he-
pinizi şahsım ve TMMOB Yönetim Kurulu adına selamlıyor 
ve katılımınızdan dolayı hepinize Yönetim Kurulumuz adına 
teşekkür ediyorum.
Sevgili arkadaşlar,
Genel Kurul’da yaptığımız tespitlerimizin ve öngörülerimizin 
üzerinden beş ay geçti. Aradan geçen beş ay sonra bir kere 
daha ülkemizdeki ve dünyadaki değişimin insandan, doğru-
dan, güzelden ve iyiden yana olmayacağını gördük. Bunu da 
zaten biliyorduk:
Neo-liberal değişim süreci dünyada ve Türkiye’de her geçen 
gün etkisini daha fazla hissettiriyor. Yoksulların daha fazla 
yoksullaştığı, siyasal yapıda pek çok değişimin gerçekleştiği 
süreç, kapitalist küreselleşmenin küresel kriziyle karanlık 
yüzünü bir kez daha gösterdi. Neo-liberalizmin kurallarının 
değişmez olduğu öngörüsü sarsılırken krizden kurtulmak için 
sistemin taleplerine cevap vermenin de doğru olmadığı ortaya 
çıktı. Piyasanın inisiyatifine bırakılmış bir ekonomi sürekli 
kriz üretmekte, faturası da emekçi halka kesilmektedir. Her 
şey şimdi çatırdamakta olan piyasa tanrısının direktifleri ve 
ona biat edenlerin yönlendirmesiyle gerçekleşmektedir.
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 gösterenler dahi, 

neo-liberalizme karşı alternatif arayışlarına girerken; bu dö-
nem neo-liberalizmin mağdur ettiği emekçi sınıflar için de 
başka türlü bir tahayyülün tartışılması açısından imkânlar 
sunuyor. 
Küresel krizin nedeni olarak kimileri gücünden fazla tüke-
tenleri suçluyor ve krizin faturası daha şimdiden yoksullara 
çıkarılmaya çalışılıyor. Krizin sonrasında yoksulluğun ve iş-
sizliğin artacağını tahmin etmek bir kehanet değil. Önümüz-
deki dönem tüm dünyada krizin derinleşerek devam edeceği, 
bunun sonucu olarak da yoksulluğun, işsizliğin büyüyeceği 
bir dönem olacak. Böylesi bir dönem kapitalizmin iç çeliş-
kilerini arttıracağı gibi aynı zamanda sınıf mücadelesine de 
ivme kazandıracaktır. 
Küresel ekonomiyle yakın bağları olan hiçbir ülke bu krizden 
zarar görmeden kendisini kurtaramayacak. Özellikle Türkiye 
gibi kendi kaynaklarını kullanamayan, emperyalizme bağımlı 
ülkeler bu krizden daha da fazla etkilenecektir. Ülkenin tüm 
kaynakları uluslararası sermayeye peşkeş çekilmiş ve bugün 
iflasın eşiğinde krizin göbeğinde duran uluslararası sermayeye 
teslim edilmiş durumdadır. 
Türkiye’yi küresel sermayeye eklemleme süreci AKP iktida-
rı eliyle hızla gerçekleştirilmektedir. AKP iktidarının ülkeyi 
sermayeye pazarlayan, yoksulları daha da yoksullaştıran 
politikaları siyasal üst yapıda İslami gericileşme dalgası ile 
paralel yürümektedir. Sosyal devlet tahrip edilirken cemaat 
ağları, sadaka dernekleri ülkeyi sarmıştır. Yurttaş olmanın 
gereği olan sosyal haklar, yerini biat kültürüne, el pençe divan 
durmaya bırakmıştır. 
Bu sadaka sisteminin gerçek yüzü Deniz Feneri skandalı ile bir 
kez daha ortaya çıkmış durumda. Sosyal devleti küçültürken 
cüzdanlarını büyüten siyasi iktidar temsilcileri, külhanbeyliği 
ile ayıplarını ört pas etmeye çalışıyor. Yolsuzluk ve yoksulluk 
düzeninin üstü türbanla örtülmeye çalışılırken, toplum içe-
risine gericileşme tohumları atılıyor.
Ülkede darbe-demokrasi ikilemi yaratılarak neo-liberal de-
ğişim sürecinin üstü örtülüyor. Sistemin yeni düzene uyum 
sağlayamayan eski kalıntılarının tasfiye operasyonu, derin 
devlete, darbecilere karşı demokrasi zaferi gibi gösteriliyor. 
Hâlbuki darbecilikle mücadele 12 Eylül sistemi ile mücade-
ledir. Gericileşme, neo-liberal politikalar, ABD-AB-Dünya 
Bankası-IMF güdümünde bir Türkiye 12 Eylül düzeninin bir 
sonucudur. Bu düzenle hesaplaşmadan darbecilikle, darbe-
cilerle hesaplaşılamaz. 
Sevgili arkadaşlar,
“Ergenekon yetmez, 12 Eylül darbecileri yargılansın” sözü 
doğrudur, ancak yeterli değildir. Biz 12 Eylül düzeniyle he-
saplaşmalıyız. 
Sevgili arkadaşlar,
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’a sınır ötesi operasyon 
yapmasına imkân veren yetki tezkeresinin süresi 1 yıl daha 
uzatıldı. Aktütün’de yaşamını kaybedenler, Altınova’da 
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Dikili’de yaşananlar içimizi acıtmaktadır. 
Bu ülkede sıkılan her kurşun, atılan her bomba, patlayan her 
mayın, yapılan her türlü saldırı, gerçekleşen her türlü silahlı 
çatışma ülkemizde barış içinde bir arada yaşama umuduna 
vurulan bir darbe oluyor. Sıkılan kurşunlar, atılan bomba-
lar, patlayan mayınlar sorunu askerileştirmekten ve çözüm 
umudunu azaltmaktan başka sonuç vermiyor. Yıllardır devam 
eden silahlı çatışmaların kimseye fayda getirmediği ortada, 
silahların konuştuğu yerde barışın sesi duyulamıyor ne yazık 
ki. Artık, savaş çığlıkları yerine demokrasiye, hukuk devleti 
düzenine ve özgürlüklere kulak vermek gerekiyor. Şimdi bu 
çatışma ortamına; baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı, 
özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın besle-
diği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde 
yaşamayı savunma zamanıdır. 
Çağrımız insandan yana olan herkesedir: Şiddete, saldırıya, 
çatışmaya, silaha, akan kana karşı çıkalım. Silahların susma-
sını sağlayalım. Barış içinde, bir arada ve kardeşçe yaşanacak 
günlere dair umudumuzu yitirmeyelim.
Sevgili arkadaşlar,
Görülen o ki bugüne kadar Türkiye’yi yönetenler büyük bir 
bunalım, çözümsüzlük ve alacakaranlık dışında hiçbir şey 
yaratamamıştır. 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. 
Türkiye, ikisi de emperyalizme bağımlı eski ve yeni kapita-
list düzen temsilcilerinin iktidar kavgasına sahne olmaktadır. 
Oysa ülkenin geleceği emekçi sınıfların kavgasındadır. Başka 

bir ses de ancak emekçilerin, yoksulların, ezilenlerin vicdanı 
ve sesi olmayı başaranlar tarafından gerçek kılınabilecektir. 
Ülkemizin her şeyden önce böylesi bir sese hava ve su gibi 
ihtiyacı vardır. 
O yüzden gün ülkemizin geleceğine sahip çıkma; savaşlara, 
yoksulluğa, yolsuzluğa karşı, küresel kapitalizmin taşıyıcısı, 
“üsttekine han hamam, alttakine din iman düzeni”nin yürü-
tücüsü AKP’ye karşı, yüksek sesle “dur deme” zamanıdır. 
Sevgili arkadaşlar,
Kapitalist Küreselleşmenin sonuçları 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 arasındaki fark gittik-
çe açılıyor. İnsanlar ya kapitalist küreselleşmenin yarattığı 
yoksulluğa, yoksunluğa, işsizliğe, eğitimsizliğe karşı ırkçı, 
faşist, dinci, gerici tepkilere sarılacaklar, ya da tüm dünyada 
emekçilerle, sendikalarla, tarım üreticileriyle, kadın ve çevre 
hareketleriyle, savaş karşıtlarıyla enternasyonalist bir direniş 
sergileyecekler. 
Kapitalizmin iflasının ilan edildiği böylesine bir dönemde, 
tüm dünyadaki emekten ve halktan yana güçlerin “daha de-
mokratik, daha barışçı, gelirini adaletli paylaşan” bir dünya 
için mücadelesinin yükseltilmesi zamanıdır.
Böyle bir süreçte, TMMOB’ye ve bağlı odalarına büyük gö-
revler düşüyor. “Başka bir Türkiye’nin, başka bir dünyanın 
mümkün” olduğunu daha sık haykırmamız gerekiyor. Ülkemi-
zin emekten ve halktan yana güçlerini seferber edebilmek için 
üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmemiz gerekiyor. 
TMMOB emek ve demokrasi güçleri ile birlikte omuz omuza 
böylesi bir hattı yürütmek zorundadır. Bizim sorumluluğumuz 
çok büyük. TMMOB sorumluluğunun bilincindedir. Ve bu 
sorumluluğun gereklerini yerine getirmek zorundadır.
Hepimize kolay gelsin. Hepimizin yolu açık olsun arkadaş-
lar.
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TMMOB Örgütlülüğüne;
Sevgili arkadaşlar,

Bilindiği üzere, Mayıs sonunda toplanan Genel Kurulu-
muzdan sonra, Yönetim Kurulumuz Oda Başkanları ile 
yaptığı toplantı sonucunda netleştirdiği 40. Dönem Çalışma 
Programını yayımladı. 40. Dönem 1. Danışma Kurulunda da 
programımızı kurul üyeleri ile paylaştı.

Danışma Kurulu toplantısında özellikle, dünyada ve ülkemiz-
de son gelişmeler üzerine TMMOB’ye düşen görev ve sorum-
luluklar üzerine önemli değerlendirmelerde bulunduk.

Açılışta yaptığımız tespitler Kurul üyelerince olumlu karşı-
landı.

Şunları belirtmiştik:

Genel Kurul’da yaptığımız tespitlerimizin ve öngörülerimizin 
üzerinden beş ay geçti. Aradan geçen beş ay sonra bir kere 
daha ülkemizdeki ve dünyadaki değişimin insandan, doğru-
dan, güzelden ve iyiden yana olmayacağını gördük. Bunu da 
zaten biliyorduk:

Neo-liberal değişim süreci dünyada ve Türkiye’de her geçen 
gün etkisini daha fazla hissettiriyor. Yoksulların daha fazla 
yoksullaştığı, siyasal yapıda pek çok değişimin gerçekleştiği 
süreç, kapitalist küreselleşmenin küresel kriziyle karanlık 
yüzünü bir kez daha gösterdi. Neo-liberalizmin kurallarının 
değişmez olduğu öngörüsü sarsılırken krizden kurtulmak için 
sistemin taleplerine cevap vermenin de doğru olmadığı ortaya 
çıktı. Piyasanın inisiyatifine bırakılmış bir ekonomi sürekli kriz 
üretmekte, faturası da emekçi halka kesilmektedir. Her şey 
şimdi çatırdamakta olan piyasa tanrısının direktifleri ve ona 
biat edenlerin yönlendirmesiyle gerçekleşmektedir.

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 gösterenler dahi, 
neo-liberalizme karşı alternatif arayışlarına girerken; bu dö-
nem neo-liberalizmin mağdur ettiği emekçi sınıflar için de 
başka türlü bir tahayyülün tartışılması açısından imkânlar 
sunuyor. 

Küresel krizin nedeni olarak kimileri gücünden fazla tüke-
tenleri suçluyor ve krizin faturası daha şimdiden yoksullara 
çıkarılmaya çalışılıyor. Krizin sonrasında yoksulluğun ve iş-
sizliğin artacağını tahmin etmek bir kehanet değil. Önümüz-
deki dönem tüm dünyada krizin derinleşerek devam edeceği, 

bunun sonucu olarak da yoksulluğun, işsizliğin büyüyeceği 
bir dönem olacak. Böylesi bir dönem kapitalizmin iç çeliş-
kilerini arttıracağı gibi aynı zamanda sınıf mücadelesine de 
ivme kazandıracaktır. 

Küresel ekonomiyle yakın bağları olan hiçbir ülke bu krizden 
zarar görmeden kendisini kurtaramayacak. Özellikle Türkiye 
gibi kendi kaynaklarını kullanamayan, emperyalizme bağımlı 
ülkeler bu krizden daha da fazla etkilenecektir. Ülkenin tüm 
kaynakları uluslararası sermayeye peşkeş çekilmiş ve bugün 
iflasın eşiğinde krizin göbeğinde duran uluslararası sermayeye 
teslim edilmiş durumdadır. 

Türkiye’yi küresel sermayeye eklemleme süreci AKP iktida-
rı eliyle hızla gerçekleştirilmektedir. AKP iktidarının ülkeyi 
sermayeye pazarlayan, yoksulları daha da yoksullaştıran 
politikaları siyasal üst yapıda İslami gericileşme dalgası ile 
paralel yürümektedir. Sosyal devlet tahrip edilirken cemaat 
ağları, sadaka dernekleri ülkeyi sarmıştır. Yurttaş olmanın 
gereği olan sosyal haklar, yerini biat kültürüne, el pençe divan 
durmaya bırakmıştır. 

Bu sadaka sisteminin gerçek yüzü Deniz Feneri skandalı ile bir 
kez daha ortaya çıkmış durumda. Sosyal devleti küçültürken 
cüzdanlarını büyüten siyasi iktidar temsilcileri, külhanbeyliği 
ile ayıplarını ört pas etmeye çalışıyor. Yolsuzluk ve yoksulluk 
düzeninin üstü türbanla örtülmeye çalışılırken, toplum içe-
risine gericileşme tohumları atılıyor.

Ülkede darbe-demokrasi ikilemi yaratılarak neo-liberal de-
ğişim sürecinin üstü örtülüyor. Sistemin yeni düzene uyum 
sağlayamayan eski kalıntılarının tasfiye operasyonu, derin 
devlete, darbecilere karşı demokrasi zaferi gibi gösteriliyor. 
Hâlbuki darbecilikle mücadele 12 Eylül sistemi ile mücade-
ledir. Gericileşme, neo-liberal politikalar, ABD-AB-Dünya 
Bankası-IMF güdümünde bir Türkiye 12 Eylül düzeninin bir 
sonucudur. Bu düzenle hesaplaşmadan darbecilikle, darbe-
cilerle hesaplaşılamaz. 

“Ergenekon yetmez, 12 Eylül darbecileri yargılansın” sözü 
doğrudur, ancak yeterli değildir. Biz 12 Eylül düzeniyle he-
saplaşmalıyız. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’a sınır ötesi operasyon 
yapmasına imkân veren yetki tezkeresinin süresi 1 yıl daha 
uzatıldı. Aktütün’de yaşamını kaybedenler, Altınova’da Di-
kili’de yaşananlar içimizi acıtmaktadır. 

Bu ülkede sıkılan her kurşun, atılan her bomba, patlayan her 
mayın, yapılan her türlü saldırı, gerçekleşen her türlü silahlı 
çatışma ülkemizde barış içinde bir arada yaşama umuduna 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 15 Ekim 2008 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu adına 
TMMOB örgütlülüğüne yolladığı mesaj ile dünyada ve ülkemizde yaşananlara karşı örgütlülüğü göreve çağırdı. 

ŞİMDİ GÖREV ZAMANIDIR
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vurulan bir darbe oluyor. Sıkılan kurşunlar, atılan bomba-
lar, patlayan mayınlar sorunu askerileştirmekten ve çözüm 
umudunu azaltmaktan başka sonuç vermiyor. Yıllardır devam 
eden silahlı çatışmaların kimseye fayda getirmediği ortada, 
silahların konuştuğu yerde barışın sesi duyulamıyor ne yazık 
ki. Artık, savaş çığlıkları yerine demokrasiye, hukuk devleti 
düzenine ve özgürlüklere kulak vermek gerekiyor. Şimdi bu 
çatışma ortamına; baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı, 
özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın besle-
diği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde 
yaşamayı savunma zamanıdır. 

Çağrımız insandan yana olan herkesedir: Şiddete, saldırıya, 
çatışmaya, silaha, akan kana karşı çıkalım. Silahların susma-
sını sağlayalım. Barış içinde, bir arada ve kardeşçe yaşanacak 
günlere dair umudumuzu yitirmeyelim.

Görülen o ki bugüne kadar Türkiye’yi yönetenler büyük bir 
bunalım, çözümsüzlük ve alacakaranlık dışında hiçbir şey 
yaratamamıştır. 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. 

Türkiye, ikisi de emperyalizme bağımlı eski ve yeni kapita-
list düzen temsilcilerinin iktidar kavgasına sahne olmaktadır. 
Oysa ülkenin geleceği emekçi sınıfların kavgasındadır. Başka 
bir ses de ancak emekçilerin, yoksulların, ezilenlerin vicdanı 
ve sesi olmayı başaranlar tarafından gerçek kılınabilecektir. 
Ülkemizin her şeyden önce böylesi bir sese hava ve su gibi 
ihtiyacı vardır. 

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

Kapitalist Küreselleşmenin sonuçları 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 arasındaki fark gittik-
çe açılıyor. İnsanlar ya kapitalist küreselleşmenin yarattığı 
yoksulluğa, yoksunluğa, işsizliğe, eğitimsizliğe karşı ırkçı, 
faşist, dinci, gerici tepkilere sarılacaklar, ya da tüm dünyada 
emekçilerle, sendikalarla, tarım üreticileriyle, kadın ve çevre 
hareketleriyle, savaş karşıtlarıyla enternasyonalist bir direniş 
sergileyecekler. 

Kapitalizmin iflasının ilan edildiği böylesine bir dönemde, 
tüm dünyadaki emekten ve halktan yana güçlerin “daha de-

mokratik, daha barışçı, gelirini adaletli paylaşan” bir dünya 
için mücadelesinin yükseltilmesi zamanıdır.

Böyle bir süreçte, TMMOB’ye ve bağlı odalarına büyük gö-
revler düşüyor. “Başka bir Türkiye’nin, başka bir dünyanın 
mümkün” olduğunu daha sık haykırmamız gerekiyor. Ülkemi-
zin emekten ve halktan yana güçlerini seferber edebilmek için 
üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmemiz gerekiyor. 
TMMOB emek ve demokrasi güçleri ile birlikte omuz omuza 
böylesi bir hattı yürütmek zorundadır. Bizim sorumluluğumuz 
çok büyük. TMMOB sorumluluğunun bilincindedir. Ve bu 
sorumluluğun gereklerini yerine getirmek zorundadır.

Sevgili arkadaşlar;

Bu değerlendirmeler ışığında diğer görev ve sorumlulukları-
mız ile birlikte öncelikli yapmamız gerekenler neler?

Önümüzdeki aylarda üç ana konu örgütümüzün önemli 
çalışma alanını oluşturacak.

1. “Kent Sempozyumları” ve “Yerel Yönetimler ve Kentleşme 
Sempozyumu”

Geçen dönem içerisinde İstanbul, Ankara, Bursa, Koca-
eli, Eskişehir, Adana, Bodrum’da gerçekleştirdiğimiz Kent 
Sempozyumları ile birlikte “Yerel Yönetimlerde Dönüşüm” 
sempozyumunu başarılı bir şekilde tamamlamıştık. Özellikle 
Yerel Seçimlere doğru yol alan ülkemizde bir mesleki demok-
ratik kitle örgütü sorumluluğumuzla kentlerimizin fotoğrafını 
çektiğimiz bu sempozyumları bu sene örgütlü olduğumuz tüm 
illerde sürdüreceğiz. İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığı ile 
yapılan bu etkinliklerimiz bu gün itibarı ile Mersin, Samsun, 
Diyarbakır, İzmir, Kırklareli, Van kentlerinde ve ikincileri 
olmak üzere Ankara, Bursa, İstanbul kentlerinde planlandı. 
Diğer kentlerimizde var olan İKK’larımızın da Kent Sem-
pozyumlarını gerçekleştirmeleri bir tarihi sorumluluktur. 
İKK’larımızın bu konuda üzerine düşenleri yapacağına eminiz. 
Oda merkezlerimiz Kent Sempozyumlarının gerçekleşmesi 
yönünde İl Koordinasyon Kurullarımızda yer alan birimlerine 
yeterli ve gerekli katkıyı koymak, gerekli uyarıları yapmak ve 
çalışmalara destek vermek sorumluluğundadır.

Yerel Seçimlerden önce de sekreteryalığını Şehir Plancıları 
Odamızın yürüttüğü “TMMOB Yerel Yönetimler ve Kent-
leşme Sempozyumu”nu Ankara’da hep birlikte gerçekleşti-
receğiz.

2. Dünya Alternatif Su Forumu

“Dünya Su Forumu” Mart ayı içinde İstanbul’da toplanıyor. 
Buna karşılık dünyadaki emekten ve insandan yana olan 
örgütler de “Alternatif Dünya Su Forumu” nu aynı tarihte 
İstanbul’da toplayacak. 

TMMOB Alternatif Su Forumu’nun sekreteryalığını İstanbul 
İKK eliyle yürütmektedir. TMMOB Su çalışma Grubu’nca 
TMMOB görüşünü oluşturmaya yönelik yürütülen çalış-
maya Oda Merkezlerimizin tam anlamıyla destek vermeleri, 
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Alternatif Su Forumunda tüm dünyadan gelecek dostla-
rımızla TMMOB görüşlerini paylaşmamızı sağlayacaktır. 
Oda merkezlerimizin ve İKK’larımızın İstanbul’da yapılacak 
forumdan önce bu konuda yoğunlaşmış çalışma yapmaları, 
görüşlerimizin yaygınlaşmasına neden olacaktır. 

Alternatif Dünya Su Forumu’na kitlesel katılımın sağlanma-
sı Oda Merkezlerimizin görev ve sorumluluğu içerisindedir. 
Bu konuda bağlı tüm odalarımızın gerekeni yapacağına olan 
inancımız tamdır.

3. Dünyadaki ve ülkemizdeki son gelişmeler üzerine yapılacak 
bölge toplantıları ve alan etkinliği:

Genel Kurul Kararlarımız ve Danışma Kurulu toplantısından 
sonra Yönetim Kurulumuz 12 Ekim 2008 tarihli 120 no’lu 
kararını şu şekilde aldı:

“Dünyada ve Türkiye’de yaşanan son gelişmeler üzerine; 
“Kapitalist küreselleşmenin yarattığı küresel kriz ile birlikte 
yaşanacakların açığa çıkarılması, AKP iktidarının emperya-
lizme bağımlı bir şekilde emeğin aleyhinde yürüttüğü uygula-
malarına karşı çıkılması, bir yaşam biçimi haline getirilmeye 
çalışılan gericiliğe karşı durulması, Kürt Sorununun çözümü-
ne yönelik TMMOB tavrının bir kere daha ortaya konması 
ve her türlü ırkçılığa karşı çıkılması” amacıyla Ekim ve Kasım 
ayları içerisinde TMMOB ortamında belirtilen konular ile 
ilgili Bölge Toplantılarının, Kasım ayı sonlarında diğer emek 
ve demokrasi güçlerinin desteğini alarak Ankara’da alan et-
kinliği yapılmasına ve tüm bunlar için Yürütme Kurulu’na 
görev ve yetki verilmesine karar verildi.”

Bu kararın ve örgütsel sorumluluklarımız gereği, kararda 
belirtilen konu başlıklarına yönelik olarak Ekim ve Kasım 
ayı içerisinde tüm Oda merkezlerimiz üyelerimizle birlikte 
panel, açık oturum, üye toplantısı, danışma kurulu vb salon 

toplantılarını yapacaklardır. İl Koordinasyon Kurulları ivedi-
likle TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri ile Oda yöneticilerinin 
katılımını sağlayacakları ve üyelerimize açık İl Koordinasyon 
Kurulu bileşenleri toplantılarını düzenleyeceklerdir. 

Kasım ayı içerisinde de emek ve demokrasi güçlerinin deste-
ğini alacağımız bir TMMOB mitinginin gerçekleşmesini hep 
birlikte sağlayacağız.

Sevgili arkadaşlar,

Şimdi sözün bittiği yerde değiliz. Aksine sesimizi gürleştire-
ceğimiz, büyüteceğimiz bir yerdeyiz.

TMMOB ve Odalarına halkımızın ihtiyacı devam etmektedir. 
Biz bu ihtiyacın gereklerini yerine getirmek zorundayız. Bu 
ülkenin, bu halkın sahipsiz olmadığını bir kez daha herkese 
göstermek zorundayız. 

TMMOB bir büyük örgüttür. Tarihimizden ve geleneklerimiz-
den aldığımız güçle, hep birlikte büyüttüğümüz TMMOB’nin 
onurlu yürüyüşünü ve dik duruşunu gene hep birlikte sür-
düreceğiz.

Şimdi omuzlarımızı birbirinden ayırmama zamanıdır. 

Şimdi ülkemize ve halkımıza olan sorumluluklarımızı yerine 
getirme zamanıdır. 

Şimdi bir mesleki demokratik kitle örgütü sorumluluğumuzun 
yerine getirilmesi zamanıdır.

Yolumuz engellerle dolu. Yolumuz uzun. Hepsini biliyoruz. 

Hepimize kolay gelsin.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
15 Ekim 2008

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve KESK An-
kara Şubeler Platformu çağrıcılığıyla düzenlenen ve başta 
Ankara Tabip Odası, DİSK, Türk İş Şubeleri olmak üzere 
tüm emek ve demokrasi güçlerince desteklenen “Zamla-
ra, Yoksulluğa, Yolsuzluğa, Hak Gasplarına Son 
vermek İçin AKP’yi Durduralım” başlıklı miting 
binlerce kişinin katılımıyla 18 Ekim 2008 tarihinde 
Kolej Meydanı’nda gerçekleştirildi.
Miting için saat 12:00’den itibaren Sıhhiye Toros 
Sokak’ta toplanmaya başlayan katılımcılar “Yolsuz-
luğa, yoksulluğa zamlara hak gasplarına AKP’ye 
dur diyelim” pankartı açtı. “Zam, zulüm işkence, 
işte AKP”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep be-
raber, ya hiç birimiz”, “AKP’den hesabı emekçiler 
soracak”, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Yaşasın, iş, 
ekmek, özgürlük mücadelemiz” şeklinde sloganlar 
atılarak gelinen Kolej Kavşağı’nda yapılan mitingte, 

KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hasan 
Karakaya, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sek-
reteri Ramazan Pektaş ve DİSK Bölge Temsilcisi Kani Beko 
konuştular.  

AKP’YE DUR DİYELİM MİTİNGİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da 
mitinge katılanları selamlayarak şunları söyledi:

“Merhaba arkadaşlar, 

Dostlar merhaba

Yüreği emekten ve insandan yana atanlar merhaba

Bu ülkenin aydınlık beyinli, aydınlık yürekli yiğit insanları 
merhaba

“12 Eylül darbecileri yargılansın, Biz 12 Eylül düzeniyle 
hesaplaşıyoruz” diyenler merhaba.

Bugün dost örgütümüz DİSK’in çağrısıyla, 12 Eylül’ün 
28. yılında, “Emek ve Demokrasi Mitingi”nde, İzmir’de 
bu alanda ses çıkarmaya gelenler merhaba

Hepinizi bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plan-
cıları adına, örgütüm TMMOB adına sevgiyle, dostlukla 
selamlıyorum.

Sevgili arkadaşlar,

12 Eylül bu ülkede faşizmin adıdır. 12 Eylül devletin, 
siyasetin, ekonomi ve toplumsal yaşamın yeniden yapı-
landırıldığı dönemecin adıdır.

Türkiye bugün de darbecilerin, çetelerin ve kirli ilişkilerin 
kıskacındadır. 

Darbe yalnızca, 12 Eylülcülerin, onların çocuklarının 
yönetimi elinde bulundurduğu dönemde değil, siyasal, 
ekonomik ve toplumsal yaşamda yarattığı dönüşümle, 12 
Eylül Anayasası ve kurumlarıyla günümüzü de belirlemek-
tedir. 12 Eylül, Susurluk’ta, Şemdinli’de Ergenekon’da kirli 

yüzünü göstermektedir. 

12 Eylül faşizmi, emperyalizmin Türkiye üzerindeki bir 
uygulamasıdır. 

Bugün yaşadığımız; sosyal devlet anlayışından uzaklaşma, 
gelir dağılımındaki adaletsizlik, emekçilerin haklarının tır-
panlanması, kamunun birikiminin özelleştirme uygulama-
larıyla talan edilmesi, gericiliğin tüm yaşam alanlarımıza 
girmesi, neo-liberal politikalarla ABD-AB-Dünya Banka-
sı-IMF güdümünde bir Türkiye 12 Eylül’ün sonucudur. 12 
Eylül’ü yaratan güçlerin tam da istediği bu sonuçtur.

Türkiye 12 Eylül dönemiyle hesaplaşmadan, darbecileri 
yargılamadan bu karanlıktan çıkamayacaktır. Yüreği 
emekten, halktan yana çarpanların mücadelesi esas ola-
rak bu kapitalist küreselleşmeye uyum sağlayan bu düze-
ne karşı olmalıdır. Biz esas olarak bu düzenin kendisiyle 
hesaplaşmayı önümüze koymalıyız. Biz neo-liberalizme, 
gericiliğe, darbe özlemcilerine karşı bir mücadeleyi esas 
almalıyız.

Evet, “Ergenekon yetmez, 12 Eylül darbecileri yargılansın.” 
sözü doğrudur; ama yeterli değildir. Biz, 12 Eylül düzeniyle 
hesaplaşmalıyız

Halkına karşı sorumlulukları olan bu ülkenin mühendis-
leri, mimarları, şehir plancıları ve onların örgütü Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği şimdi 12 Eylül düze-
niyle hesaplaşma zamanıdır demektedir. 

TMMOB, “Bir başka yaşam, Bir başka Türkiye, Bir başka 
dünya”nın mümkün olduğunu bilmekte ve yurttaşları ve 
örgütleri bu mücadelede omuz omuza olmaya çağırmak-
tadır.

TMMOB BAŞKANI MEHMET SOĞANCI 
İZMİR’DE HERKESİ 12 EYLÜL DÜZENİ İLE MÜCADELEYE ÇAĞIRDI

İzmir’de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu öncülüğünde 13 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen mitinge 
binlerce kişi katıldı. Emek-meslek örgütlerinin destek verdiği miting öncesinde Alsancak Limanı, Cumhuriyet, Konak 
ve Montrö Meydanlarında toplanan kortejler mitingin yapılacağı Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. Mitinge, DİSK 
Genel Başkanı Süleyman Çelebi, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı Özdemir Özok, Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türkel, Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Celal Korkut 
Yıldırım da katıldı. 
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T.C 
BAŞBAKANLIK MAKAMI’NA
ANKARA
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve Erge-
nekon Soruşturması olarak anılan soruşturma sanıklarından 
Ergün Poyraz’a ait olduğu belirtilen bir takım doküman, il-
gili soruşturma dosyasının 330 no’lu klasöründe delil olarak 
kullanılmıştır. 
330 no’lu klasörde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olduğu ileri 
sürülen, üzerinde gizli ibaresi bulunan belgeler bulunmak-
tadır. Bu belgelerin içersinde “Yıkıcı- Bölücü Örgütlerin 
Her İkisine Birden Destek Veren Sivil Toplum Örgütleri” 
başlığını taşıyan, adı ve karşısında açıklaması bulunan bir 
çizelge bulunmaktadır. 
Çizelgede Birliğimiz ile birlikte, Elektrik Mühendisleri 
Odası ve İnşaat Mühendisleri Odasının da adının geçtiği 

ve karşısında ise “AŞIRI SOL TERÖR ÖRGÜTLERİ TA-
RAFINDAN ORGANİZE EDILEN ÖZELLİKLE “F” TİPİ 
CEZAEVLERİNİ PROTESTO EYLEMLERİNE DESTEK 
VERMEKTE VE ÜLKENİN GENEL DÜZENİNİ BOZUCU 
FAALİYETLER İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIRLAR. 
“ yazdığı görülmektedir. 
Ergenekon İddianamesi’nin eklerinin bulunduğu 330 no’lu 
klasörde yer alan ve Birliğimizi suçlu gösteren, kamuoyunu 
yanıltan bu belge, Savcının belirttiği gibi TSK’ya ait resmi 
bir belge midir? TSK tarafından düzenlenmişse bunun maddi 
ve yasal dayanağının ne olduğunun Bilgi Edinme Kanunu 
çerçevesinde tarafımıza bildirilmesini arz ederiz.

Saygılarımızla,
N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter

ERGENEKON DAVASI DELİLLERİNDE 
ORTAYA ÇIKAN TSK’YA AİT BELGELERDE TMMOB ADININ GEÇMESİ 

BAŞBAKANLIK’A SORULDU
TMMOB, Ergenekon Davası delillerinde ortaya çıkan ve TSK’ya ait olduğu belirtilen belgelerde Birliği suçlu gösteren ifadelerin 
yer almasını, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Başbakanlık’a sordu.

12 Eylül’ün üzerinden yirmi sekiz yıl geçti. Ama 12 Eylül, 
unutulacak bir tarih değil. 12 Eylül bu ülkede faşizmin adıdır; 
devletin, siyasetin, ekonomi ve toplumsal yaşamın yeniden 
yapılandırıldığı bir dönemeçtir.
12 Eylül 1980 tarihinde Milli Güvenlik Konseyi’nin 1 Numa-
ralı Bildirisiyle hayatımıza giren darbe, milyonlarca insanın 
fişlendiği, yüz binlerce insanın cezaevine atıldığı, işkenceden 
geçirildiği, gözaltında kaybedildiği, idama mahkum edildiği, 
kitapların; gazetelerin; filmlerin yakıldığı günleri beraberinde 
getirmiştir.
Darbe yalnızca, MGK’nın yönetimi elinde bulundurduğu 
dönemde değil, siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamda 
yarattığı travmalarla, dönüşümle, 12 Eylül Anayasası ve 
kurumlarıyla günümüzde de etkisini sürdürmektedir. Bugün 
yaşadığımız, planlamadan, sosyal devlet anlayışından uzak-
laşma, gelir dağılımındaki adaletsizlik, emekçilerin haklarını 
tırpanlama, kamunun birikiminin özelleştirme uygulamala-
rıyla talan edilmesi, neoliberal politikalarla ABD-AB, Dünya 
Bankası-IMF güdümünde bir Türkiye 12 Eylül’ün sonucudur. 
12 Eylül’ü yaratan güçlerin tam da istediği sonuçtur.
Bugün tüm toplum kesimlerini karşı karşıya getiren ve yine 
bir kısım çevrelerin ortaya koyduğu “türban” meselesi ve 
gericileşme de 12 Eylül’ün bir sonucu değil midir?

TMMOB 12 EYLÜL’Ü YARGILAMAKTADIR
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. 
Türkiye, darbecileri ve darbe döneminde yaşananları yargıla-
yamayan birkaç ülkeden biridir. Darbecilerini yargılayamadığı 
sürece Türkiye’deki demokrasi kavramı daima bir açıdan 
yaralı 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, 12 Eylül Anayasası 
ile gasp edilen grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkı 
bütün çalışanlara yeniden tanınmadıkça ve cuntacılar yar-
gılanmadığı sürece 12 Eylül’ün yarattığı tahribatları aşmak 
mümkün olmayacaktır. 
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.
Mehmet SOĞANCI 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB 12 EYLÜL’Ü YARGILAMAKTADIR...
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin yıldönümü nedeniyle 11 Eylül 2008 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Ankara ( ) Noterliği’ne
İHTARNAME
Keşideci : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği
Atatürk Blv. No:131/9 Bakanlıklar-ANKARA
Vekili : Av.Nurten Çağlar Yakış
(Aynı adres)
Muhatap : Gözlem Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü
Konu : Düzeltme istemidir.

Gazetenizin 30 Ağustos 2008 ve 13. sayfasında, Dr. 
Burhan Özfatura imzasıyla kaleme alınmış “10 tane 
Kamu Etik Kurulu olsa ne fayda” başlığıyla yazı ya-
yınlanmıştır.

Anılan yazıda, TMMOB hakkında gerçeğe aykırı 
bilgiler sunulmuş ve ithamlar yöneltilmiştir. Ayrıca, 
müvekkil Birlik hakkında küçük düşürücü değerlen-
dirmeler yapılarak kamuoyundaki saygınlığına gölge 
düşürülmüştür. 

Ekte sunmuş olduğumuz düzeltme ve yanıt metninin 
Basın Yasasında belirtilen biçim ve koşullara uyu-
larak yayınlanmasını yayınlanmadığı taktirde yasal 
yollara başvuracağımızı müvekkil adına bilgilerinize 
sunmak zorunlu olmuştur.

Saygılarımla.

Sayın Noter; üç nüshadan ibaret ve eklerinin bir 
nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhli bir nüs-
hasının tarafımıza verilmesini ve bir nüshasının da 
dairenizde saklanmasını rica ederim.

TMMOB Vekili
Av.Nurten Çağlar Yakış 

Yanıt ve Düzeltme
Gazetenizin 30.08.2008 tarihli 13.sayfasında “ Dr. Burhan 
Özfatura” imzalı “10 tane Etik Kurulu olsa ne fayda?” 
başlıklı makalesiyle ilgili olarak kamuoyunun doğru bil-
gilendirilmesi amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması 
zorunlu görülmüştür.

Yazar, makalesine konu edindiği Etik Kurul çalışmalarını de-
ğerlendirirken mevzuatta, “sivil toplum kuruluşları konusu 
açıklığa kavuşturulmamıştır” saptamasını yaptıktan sonra 
“Zira her şeye muhalif olan TMMOB önce bir yazı ile bu 
düzenin hiçbir kurumuna hesap vermeyeceğini belirtmiş; 
ne yazık ki yargıdan da destek görmüştür” biçiminde bir 
değerlendirme de bulunmuştur.

Öncelikle, yazarın değerlendirmesinin maddi gerçeklikle 
bir ilintisinin bulunmadığını belirtmek gerekir. 

1.) TMMOB, serbest çalışan mimar ve mühendislerin yasal 
olarak zorunlu üye oldukları demokratik meslek örgütüdür. 
Bu nedenle, herhangi bir sivil toplum örgütü değildir. 

2.) TMMOB, Etik Kurul veya başka bir kuruma “bu düzenin 
hiçbir kurumuna hesap vermeyeceğini” belirten bir yazı 
yazmamış, bildirimde bulunmamıştır.

3.) Etik Kurul; TMMOB’dan bir hesap sormamış Etik Ku-
rul’un yasal olarak hesap sorma biçiminde ifade edilecek bir 
yetkisi de bulunmamaktadır-, bu konuda da yargıya intikal 
etmiş bir konu söz konusu değildir.

4.)TMMOB, 13 Nisan 2005 tarihli 25785 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri 
Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkın-
da Yönetmeliğin” bazı maddelerinin hukuka aykırı olduğu 
inancında olduğundan anılan Yönetmeliği yargı denetimine 
sunmuştur. İdari işlemleri yargı denetimine sunmak Anaya-
sal bir hak olup, hukuka inancı olsun olmasın herkesin bu 
hakka saygı göstermesi zorunludur. Bir hakkın kullanımının 
“her zaman her şeye muhalif “ ifadesiyle eleştiri konusu 
edilemeyeceği de açıktır.

Köşe yazarlarının görevi yorumlarıyla kamuoyunu doğru 
bilgilendirmek olduğuna göre, tarafsız gazeteciliğin gere-
ğini, bu açıklamayı aynı köşede, aynen yer vererek yerine 
getireceğinize inanmak isteriz. 

GÖZLEM GAZETESİNDE YAYIMLANAN 
“10 TANE KAMU ETİK KURULU OLSA NE FAYDA” BAŞLIKLI 

YAZIYA TEKZİP GÖNDERİLDİ

30 Ağustos 2008 tarihli Gözlem gazetesinde Dr. Burhan Özfatura imzasıyla “10 tane Kamu Etik Kurulu olsa ne 
fayda” başlığıyla yayımlanan yazı için tekzip gönderildi.
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Mersin/Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santral için 
24 Eylül günü düzenlenecek ihale ile firma seçimi gerçek-
leştirilecek. 
1970’li yıllardan itibaren Türkiye’nin gündemine getirilen 
nükleer santrallerin ülke gerçeklerine uygun olmadığını de-
falarca ifade ettik. Ülkemizi sonu bilinmez bir maceraya soka-
cak olan nükleer santralleri, gelecekteki olası enerji krizlerine 
çözüm olarak sunan siyasal iktidar da çok iyi bilmektedir ki; 
karanlıkta kalma senaryolarının çözümü nükleer santraller 
değil, “doğru enerji planlaması”dır. 
Nükleer santrallerle ilgili yasal düzenlemelere ilişkin yargı 
süreci devam ederken, ihaleye çıkılması da başlı başına bir 
sorundur. Nükleer lobilerin dayatmalarıyla insanımızı ve ya-
şam alanlarımızı tehdit altında bırakacak santralin yapımına 
ilişkin bu ihale iptal edilmelidir.
Çok uyardık, bir kez daha uyarıyoruz:
Nükleer santrallerin yapım süreleri ve maliyetleri, aldatıcı 
tahminlere dayanmaktadır. Dünyadaki deneyimler, yapım 
süreleri ve maliyetlerin, planlamacıların ve teknik adamla-
rın başlangıçta hesaplamadığı ölçüde müthiş oranda arttığını 
göstermektedir. Ülkemizde de bu öngörünün gerçekleşeceğini 
söylemek için kâhin olmaya gerek yoktur. 
Nükleer santral yapan ülke deneyimlerinden de görüyoruz 
ki; yüzde 100 güvenlikli bir santral kurulamamaktadır. Gü-
venlik katsayılarının arttırılması maliyetleri de arttırdığından, 
bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde maliyetleri düşürmek 
için güvenlik katsayıları düşük tutularak maliyetlerin aşağıya 
çekileceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. 
Taşınması bile dünyada büyük protestolara yol açan nükleer 

atıkları kalıcı olarak depolayacak lisans alınmış bir depo, he-
nüz dünyada mevcut değildir. 
Nükleer santrallerle ilgili diğer bir husus denetimdir. Mevcut 
durumda bile çevresel denetimlerin ne kadar yetersiz oldu-
ğu ortadayken Türkiye’nin nükleer santral kurulumunda ve 
işletiminde etkin bir denetim gerçekleştirebilmesi mümkün 
görülmemektedir. 
Siyasal iktidarın nükleer santral ısrarı neye dayanmaktadır?
Nükleer santraller tüm dünyada terk edilirken, neden siyasal 
iktidar Türkiye’ye nükleer santral yapılmasında bu kadar ıs-
rarlıdır? Bu ısrarın nedeni; Türkiye’nin enerji sorununu 
çözmek değil, ülkemizi nükleer endüstriye pazar yapmaktır.
Tüm politikalarını ABD, AB, IMF ve Dünya Bankası’nın 
dayatmalarına göre şekillendiren siyasal iktidar, bir kez daha 
insanımızı ve ülke çıkarlarını düşünmek yerine, nükleer lobi-
lerin dayatmaları ile ülkemiz insanı ve yaşam alanları tehdit 
altında bırakmaktadır.
Halkımız “nükleer santral kurularak nükleer teknolojiye 
sahip olunacağı” iddiası ile yanıltılmaktadır. Bu iddia Tür-
kiye’nin bugün izlediği teknoloji politikalarına bakıldığında 
bir hayaldir. Herhangi bir teknoloji transferi ve geliştirme 
politikası ve bu yönde kurumsal altyapısı olmayan bir ülkenin, 
ihale yoluyla ya da özel sektöre nükleer santral yaptırması 
yoluyla teknoloji kazanması mümkün değildir. 
Sonuç olarak; 
Ülkemizin “nükleer santrallerden elektrik üretme macerası-
na” atılmasına gerek yoktur. Bu ihale iptal edilmelidir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

NÜKLEER SANTRAL MACERASINDAN BİR AN ÖNCE VAZGEÇİLMELİ, 
NÜKLEER SANTRAL İHALESİ İPTAL EDİLMELİDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Mersin/Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santral 
üzerine 15 Eylül 2008 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Mersin Akkuyu’da nükleer santral yapılması için 
açılan ihalenin yapıldığı 24 Eylül 2008 tarihinde iha-
leye karşı çeşitli protesto etkinlikleri gerçekleştirildi. 
Etkinliklere TMMOB de destek verdi.

Nükleer santral ihalesini protesto etmek için saat 
10:00’da Yüksel Caddesi’nde toplanılarak, saat 12:
00’de ihalenin yapılacağı Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’na yürüyüşe geçildi. TMMOB yönetici ve 
üyelerinin TMMOB pankartı altında katıldıkları yü-
rüyüş sonrası, Bakanlık önünde bir basın açıklaması 
yapıldı.

NÜKLEER SANTRAL İHALESİNE KARŞI YAPILAN EYLEME 
TMMOB DE DESTEK VERDİ
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Mersin Akkuyu nükleer 
santral ihalesi öncesi, 17 
Eylül 2008 tarihinde can-
lı olarak yayınlanan prog-
ramda Mehmet Soğancı, 
Türkiye’nin şu an için 
nükleer santrale ihtiyacı 
olmadığını belirterek, 
nükleer santral macera-
sından vazgeçilmesi ve 
ihalenin iptal edilmesi 
gerektiğini söyledi.

Dünyadan örneklerle, 
nükleer santral maliyet-
lerinin başlangıçta prog-
ramlananın çok üzerine 
çıktığını anlatan Soğan-
cı, maliyeti düşürmek için 
güvenlikten taviz verileceğini belirtti.

Soğancı şunları söyledi:

“Nükleer santral yapan ülke deneyimlerinden de görüyoruz 
ki; yüzde 100 güvenlikli bir santral kurulamamaktadır. 

Taşınması bile dünyada büyük protestolara yol açan nükle-
er atıkları kalıcı olarak depolayacak lisans alınmış bir depo, 
henüz dünyada mevcut değildir. 

Nükleer santrallerle ilgili diğer bir husus denetimdir. Mevcut 
durumda bile çevresel denetimlerin ne kadar yetersiz oldu-
ğu ortadayken Türkiye’nin nükleer santral kurulumunda ve 
işletiminde etkin bir denetim gerçekleştirebilmesi mümkün 
görülmemektedir.”

TMMOB’nin Nükleer Santrallerin İşletilmesine İlişkin Yö-
netmelik’in iptali için açtığı davayı da hatırlatan Soğancı, 
henüz yargı aşamasında olan düzenlemelere dayanarak böyle 
bir ihale yapılmasının yanlışlığına da dikkat çekti.

Soğancı, konuşmasında bir çok ülkenin nükleer santrallerin 
kullanımından vazgeçtiğini de örneklerle anlattı. Mehmet 
Soğancı konuşmasına şöyle devam etti:

“Dünya üzerinde halen 32 ülke nükleer enerji kullanıyor. Bu 
ülkelerde faaliyette olan 443 nükleer santral yılda toplam 370 
bin megavatt elektrik enerjisi üretiliyor. Bu rakam toplam 

dünya elektrik enerji üre-
timinin yüzde 18’ine eşit. 
Ancak santraller bu üreti-
mi yaparken diğer yandan 
da her yıl toplam 12 bin 
ton nükleer atık üretiyor. 
Bu atıkların tam olarak 
nerede depolanacakları ise 
tam bir bilmece. Zira başta 
Avrupalı ülkeler olmak 
üzere birçok devlet kendi 
topraklarında nükleer atık 
depolamak istemiyor. 

ABD Yapılan anketlerde 
halkın %65’i nükleere 
karşıdır. Son 17 yılda hiç 
nükleer santral yapılma-
mıştır. Çernobil’den sonra 

projelendirilen 128 santral iptal edilmiştir. 1978’den beri 
hiç sipariş yok. 

İspanya, 56 nükleer santral planlamış ancak 8 tane yap-
tıktan sonra geri kalanları iptal etmiştir. 1984’te hükümet 
yüksek maliyetli olduğu için projelendirilen beş santralı 
durdurmuştur. 

İtalya’da 1987’de yapılan referandumla 3 santral kapatıldı. 

İsveç’te 1980’de yapılan referandumla 2010 yılından sonra 
nükleer santraller tasfiye edilecek. 

İngiltere, Çernobil’den sonra yapımı süren üç santrali iptal 
etmiştir. 

İsviçre’de 15 yıldır hiç nükleer santral yapılmıyor. 1990’da 
yapılan referandumla 2000 yılına kadar tüm nükleer program 
askıya alındı. 

Almanya’da yapılan kamuoyu yoklamalarında halkın %69’u 
nükleer santrale karşı. 1986’dan sonra dört santral kapatıldı. 
Planlanan bir santralden de vazgeçildi. 

Avusturya ve Filipinler, tamamlanmış olan nükleer santralleri 
çalıştırmıyor.”

Sabri Duransoy’un hazırlayıp sunduğu programa CHP Mer-
sin Milletvekili İsa Gök ve MHP Adana Milletvekili Yılmaz 
Tankut da telefonla katıldı.

 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
ATA TV’de yayımlanan “Dipnot” programına katılarak, 
nükleer santraller üzerine görüş bildirdi.



14 birlik haberleri
Eylül-Ekim 2008/Sayı 122 15 

Eylül-Ekim 2008/Sayı 122
birlik haberleri

Ülkemizdeki ilk mühendis ve mimar örgütlenmesi olan 
Osmanlı Mimar ve Mühendis Cemiyeti 18 Eylül 1908 tari-
hinde kurulmuştur. Bu gün ülkemizdeki mimar ve mühendis 
örgütlenmesinin yüzüncü yılını kutlamaktayız.

Avrupa’da ve ABD’de 19. yüzyılın ortalarında başlayan 
mühendis ve mimar örgütlenmesi, ülkemizde II. Meşrutiyet 
döneminde ortaya çıkmıştır. 1908’de İstanbul’da kurulan 
Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti’nin ardından 1912 
yılında, üyelik için “Osmanlı tabiiyetine haiz bulunma” koşulu 
bulunmayan Fransızca adlı “Association des Architectes et 
Ingeniuers en Turquie” (Türkiye’deki Mimar ve Mühendisler 
Derneği) dernek, 1919 yılında “Mühendis Birlik Yurdu”, 1923 
yılında “Türk Mühendisleri Ocağı” kurulmuştur. 

Cumhuriyetten sonra ilk örgütlenmelerin; 1925 yılında ku-
rulan Türk Mimar ve Mühendis Cemiyeti ile 1926 yılında 
kurulan ve merkezleri Ankara’da bulunan Türk Mühendisler 
Birliği ve Türk Yüksek Mühendisler Birliği olduğu bilinmek-
tedir. Bu örgütlenmeleri 1927 tarihinde kurulan Türk Yüksek 
Mimarlar Birliği izlemiştir.

İlerleyen dönemlerde bu örgütlere uzmanlık dallarında 
örgütler eklenmiştir. Türk Yüksek Mühendisler Birliği, 
Türk Mühendisler Birliği, Türk Yüksek Maden Mühendis-
leri Cemiyeti, Karabük Ağır Sanayi Mühendisleri Cemiyeti, 
Türk Mühendis Jeologlar Derneği, Harita ve Kadastrocular 
Derneği, Türk Ormancılar Cemiyeti, Türk Yüksek Ziraat 
Mühendisleri Birliği bunlardan bazılarıdır.

1954 yılında da 6235 sayılı yasa ile Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği kurulmuştur. 

TMMOB, ülkemizdeki mühendisleri ve mimarları, mesleki, 
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ve onların içinde yer 
aldıkları bütün süreçlerde temsil etmek; onların hak ve çıkar-
larını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek; 
mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki 
birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yarat-
mak amacıyla kurulmuştur. TMMOB’nin bu gün itibarıyla 23 
odası ve üç yüz bini aşkın üyesi bulunmaktadır.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütlenmesinin 
100. yılında TMMOB’nin bugünkü niteliğini herkese bir 
kez daha duyuruyoruz:

TMMOB ve bağlı Odaları; 

Mesleki demokratik kitle örgütüdür. Demokrat ve yurtsever 
karakterdedir. Emekten ve halktan yanadır. Anti-emperya-

listtir. Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve gericili-
ğin karşısındadır. Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her 
olayını siyasetle ilişkili görür. Barıştan yanadır. İnsan hakları 
ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından ya-
nadır. Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur. Gücünü 
sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır. Meslek ve 
meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ay-
rılamayacağını kabul eder. Politikanın oluşturulmasında ve 
uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular. 
Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır. Bağlı 
Odaları ile birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını 
korur. Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum 
tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin 
demokratikleşmesi için çaba sarf eder. Kamuoyu oluşturmaya 
yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır. Demokratik kitle 
örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik 
işbirliği içerisindedir.

TMMOB ve bağlı Odaları; 

Toplumdan soyutlanmış seçkin mühendis ve mimarların ör-
gütü değil, aksine toplumun içinde yer alan, onun bir parçası 
olarak toplumla etkileşim içinde bulunan, 

Temsili demokrasi alanının daraltılması ve biçimsel uygula-
malar yerine, birlikte düşünme, birlikte üretme ve birlikte 
yönetme mekanizmalarını güçlendirici çabalara yönelen, 

Rant gruplarının otoriter, sınanamayan, hesap vermeyen yö-
netimlerin aksine, örgüt içi demokrasisi güçlendirilmiş, seçim 
dışında da katılım mekanizmalarını yaşama geçiren, 

Profesyonellerin ve uzmanların örgütü anlayışını reddeden; 
aksine kitle örgütü niteliği ile organlarına dayalı çalışmayı 
yürüten, 

Siyaset dışı kalma anlayışlarının tam tersine; her koşulda ve 
her zaman siyaset yapan, siyasetin dar tanımını aşan anla-
yışları yapıya egemen kılan, 

Üye ile ilişkilerini, devlet ve egemen kesimlerle olan ilişki-
lerinin önüne koyan, 

Resmi otorite ile her türlü diyaloga ve işbirliğine açık ama 
işbirlikçi yaklaşımların dışında kalan, 

Örgüt işlevinin deforme edilmesi anlamındaki hizmet üreti-
mini reddeden, aksine üyelerinin hizmetlerinin niteliğini yük-
seltecek düzenlemeler yapan, norm ve standartları oluşturan 
ve bunların gelişimine hizmet edecek şekilde denetleyen, 

ÜLKEMİZDE MÜHENDİS-MİMAR ÖRGÜTLÜLÜĞÜ 100, 
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ 54 YAŞINDA

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, ülkemizde mühendis-mimar örgütlenmesinin 100. yılı dolayısıyla 
17 Eylül 2008 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Egemen kesim ve egemen kesim söylemleri ile ters düşme-
me anlayışlarını reddeden; aksine, üyesinin söz ve kararlarda 
yetki sahibi olmasını sağlayan, 

Kamu hiyerarşisi içinde yer edinme ve örgüt etkinliklerini 
buna bağlama anlayışlarının yerine, örgütün kamuoyu 
önünde saygın yerini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen, 
örgüt etkinliklerini kendi iç dinamikleri ve kendi kararları 
ile belirleyen, 

Meslek örgütü kavramını, demokratik kitle örgütü özelliğinin 
önüne çıkartarak, meslekçi eğilimleri güçlendiren anlayış-
ların aksine, mesleki- demokratik kitle örgütü anlayışlarını 
yaşama geçiren, 

Her türlü yapılanma ve örgütlerle olan ilişkisinde, anlamsız 
hiyerarşik eşitlik anlayışları yerine, ilişkilerinde bu yapıların 
toplum içindeki işlevselliklerini ölçü olarak alan,

Hiçbir üyesinin sorununu dışlamayan, ancak üyesinin büyük 
çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışan mühendis ve mimar-
ların konumları gereği, ücretli çalışan kesimlerle ve onların 
örgütleri ile ilişkilerini güçlü hale getiren, 

Örgütün uluslararası ilişkilerini güçlendiren, 

Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre 
politikalar üreterek yaşama geçiren, 

bir çalışma anlayışı içerisindedir.

Yaşasın mühendis-mimar-şehir plancısı örgütlülüğü! 

Yaşasın TMMOB!

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Barış içinde ve kardeşçe bir arada yaşama isteminde olan 
insanımız için ölümden, acıdan ve gözyaşından başka hiç-
bir şey getirmeyen gerilim, çatışma ve saldırılar bugünlerde 
giderek tırmanıyor. 

Altınova’da, Dikili’de ve Sarayköy’de yaşananlardan 
sonra bir kez daha sarsıldık. 3 Ekim 2008’de Hakkâri’nin 
Şemdinli İlçesi kırsalında Aktütün Karakolu’nda yaşamını 
kaybedenlerin acısı yüreğimizi yaktı. Ölen canların ailele-
rine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

TMMOB söyledi, bir kez daha yineliyor:

Bu ülkede sıkılan her kurşun, atılan her bomba, patlayan 
her mayın, yapılan her türlü saldırı, gerçekleşen her türlü 
silahlı çatışma ülkemizde barış içinde bir arada yaşama 
umuduna vurulan bir darbedir. 

Ülkemizde barış, bölgede barış ve dünyada barışı savunan 
biz mühendis, mimar ve şehir plancıları; defalarca silah-
ların konuştuğu yerde barışın sesinin duyulamayacağını 
dile getirdik. 

TMMOB söyledi, bir kez daha söylüyor:

TMMOB, taraftır. TMMOB, bu toplumu kim çatışma or-
tamına sürüklüyorsa; kim şiddet ve baskı politikalarında 
ısrar ediyorsa; kim çok kimlikli, çok kültürlü bir toplum-
sal modeli dışlayarak, barışın kalıcı hale getirilmesinden 
kaçınıyorsa; kim iç ve dış politikada gerilim yaratmaktan 

medet umuyorsa; kim demokratikleşmeyi AB ile pazarlık 
sınırında tutup, hak arama mücadelesini anti-demokratik 
yöntemlerle engelliyorsa onlara karşı taraftır. TMMOB, 
kim karşısındakinin kimliğine, kültürüne, inancına saygı 
gösteriyorsa; kim ülkenin sorunlarına özgürlük ve demok-
rasi zemininde çözüm arıyorsa onlardan yana taraftır. 

Bu yaşananlara karşı; şimdi tam da; karanlığa karşı aydın-
lığı; baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve 
demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kül-
türüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşamayı; 
her şeyin para-kâr olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliği 
savunma zamanıdır. Şimdi tam da, eşit, özgür, demokra-
tik bir Türkiye’de bir arada yaşamı savunma, bunun için 
mücadele etme zamanıdır. Şimdi geri adım atmadan temel 
hak ve özgürlüklere sahip çıkma zamanıdır. 

Çağrımız insandan yana olan herkesedir: 

Şiddete, saldırıya, çatışmaya, silaha, akan kana karşı 
çıkalım. 

Silahların susmasını sağlayalım.

Barış içinde, bir arada ve kardeşçe yaşanacak günlere dair 
umudumuzu yitirmeyelim.

Mehmet Soğancı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ÇAĞRIMIZ 

İNSANDAN YANA OLAN HERKESE!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, son gelişmeler üzerine 5 Ekim 2008 tarihinde bir basın açıklaması 
yaptı.
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TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET 
SOĞANCI: 

“TMMOB birlik ve mücadelenin ürünüdür”

Mühendis ve mimarlar örgütlülüğün 100. yıldönümünü 
kutluyor. TMMOB da örgütlülük sürecinde 54. yaşına girdi. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1970’li 
yıllardaki Teoman Öztürk ve arkadaşlarının kararlılığının bu-
gün de sürdüğünü söyledi.

Mühendislerin ve mimarların örgütlülüğünün 100’üncü, 
TMMOB’un ise 54’üncü yılında TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı ile konuştuk. TMMOB’un birlik ve 
mücadele geleneğinin ürünü olduğunu ifade eden Soğancı, 
“1970’li yılların TMMOB Başkanı Teoman Öztürk ve arka-
daşları Türkiye’nin o günkü siyasal atmosferinde emekten ve 
halktan yana antiemperyalist anlayışı savunmuştur. 

TMMOB o dönemde yükselen halk muhale/etinin önemli bir 
öznesi olmuştur. Bugün TMMOB’un temel ilkeleri hakkında 
söylediğimiz her şey öğünlerde yaratılan değerlerin üzerine 
kuruludur” dedi. 

Gündemdeki gelişmeleri de değerlendiren Soğancı, 24 Ey-
lül’de yapılacak nükleer santral ihalesinin çok yanlış oldu-
ğunu belirterek, “TMMOB olarak nükleer santrallarla ilgili 
çıkartılan yönetmeliğe karşı mart ayında açtığımız dava henüz 
sonuçlanmadı. AKP hükümetinin dava süreci dahi bitmeden 
konuyu oldubittiye getirmesi felakete davetiye çıkartıyor. 
Nükleer lobiler başka ülkeler kabul etmediği için Türkiye’de 
santral yapmak istiyor, hükümet de buna uyum sağlıyor. Üre-
tilen enerjinin dışarıya satılması planlanıyor”dedi. 

»54. yılını kutlayan TMMOB’un kuruluş amacı 
nedir? 

1954 yılında kurulan TMMOB, kökleri 1900’lü yılların başı-
na dayanan bir örgütlenme, birlik ve mücadele geleneğinin 
ürünüdür. 

TMMOB, ülkemizdeki mühendisleri, mimarları, mesleki, 
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda temsil etmek, hak 
ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve ge-
liştirmek, mesleki sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve 
mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zemini-
ni yaratmak amacıyla kuruldu. TMMOB’un bugün itibarıyla 
23 odası ve üç yüz bini aşkın üyesi bulunuyor. Demokrat ve 

yurtsever karakterde olan TMMOB, emekten ve halktan 
yanadır, antiemperyalisttir, yeni dünya düzeni teorilerinin, 
ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır. 

»TMMOB kurulduğunda tartışmalar yaşanmış? 

Evet. Dönemin siyasal atmosferi içinde kimileri, böyle bir 
örgütlü yapının sömürü düzenine uyum anlamına geleceğini 
söylerken kimileri de mühendislerin ve mimarların yasal bir 
düzenleme içinde birliklerini oluşturduklarını ifade etti. An-
cak tartışmalar ne olursa olsun mimarlık mühendislik, bilim 
ve teknolojiyi insanla buluşturan, öznesinin insan olduğu 
bir meslektir. Mühendis kimliğine ulaşan insanlar tarihleri 
boyunca örgütlenme sorunları yaşadı ve Türkiye’de tam yüz 
yıl önce okullardan çıkan dönemin mühendisleri örgütlü 
yapıyı oluşturdu. Ekim 1954’te de Meclis’ten geçen yasayla 
TMMOB kuruldu. 

»1970’li yılların TMMOB Başkanı Teoman Öztürk 
için ne dersiniz? 

TMMOB açısından simgeleşmiş bir isimdir. 1970-80’lerin ef-
sane başkanıdır, Öztürk ve arkadaşları Türkiye’nin o günkü 
siyasal atmosferinde emekten ve halktan yana antiemperya-
list, özgürlükçü eşitlikçi anlayışlarını savundu ve TMMOB 
yönetiminde bulundular. 19 Eylül 1979’da TMMOB için çok 
önemlidir. O gün mühendis ve mimarların özlük haklarını 
savunmak için 1 günlük iş bırakma eylemi yapıldı. TMMOB, 
o dönemde yükselen halk muhalefetinin önemli bir öznesi 
oldu, DİSK, TÖBDER, TÜMDER ve TÜSDER’le birlikte 
demokrasi mücadelesi verdi. TMMOB’un yol haritası o 
dönemde belirlendi. Bugün TMMOB’un temel ilkeleri hak-
kında söylediğimiz her şey o günlerde yaratılan değerlerin 
üzerine kuruluyor. Teoman Öztürkler tüm bunları başlatan 
insanlardır. 

Kendilerini saygıyla anıyoruz. 

»O yıllarda öğrenci miydiniz, TMMOB’la bir ilişkiniz 
var mıydı? 

1979’da ODTÜ Makine Mühendisliği’nde öğrenciydim. 
Öğrenci temsilcileri konseyinde gençlik hareketi içinde 
bulunuyordum. TMMOB o dönemde de şimdi olduğu gibi 
Türkiye’nin geleceği olan gençlerin yanındaydı. Konur So-
kak’ta bir binanın alt katında bulunan TMMOB, gençlerin 

MÜHENDİS MİMARLIK ÖRGÜTLENMESİNİN 100. YILI DOLAYISIYLA 

BİRGÜN’DE YAYIMLANAN SÖYLEŞİ...

Mühendis mimarlık örgütlenmesinin 100. yılı dolayısıyla Birgün gazetesinin 20 Eylül 2008 tarihli sayısında TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile yapılan bir röportaj yayımlandı. 
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buluşma yeri oldu. Hatta o dönem ODTÜ’de başlattığımız 
bir kampanyanın tüm afiş ve bildirileri orada basıldı. Benim 
TMMOB’la ilk kişisel ilişkim o afişlerin basımı sırasında 
başladı. 

»Kamu çalışanlarına yapılan son zamları nasıl 
değerlendiriyorsunuz

Günümüzde kapitalist küreselleşme tüm yapılanmaları de-
netliyor. Bu denetlemeler Irak’ta işgal, bizimki gibi ülkelerde 
ise uyum yasaları adı altında emperyalizme bağımlılık olarak 
kendisini gösteriyor. AKP iktidarı da kamu çalışanlarına ya-
pılan zamlar da dahil olmak üzere kapitalist küreselleşmeye 
uyum göstermek dışında herhangi bir şey yapmıyor, önemli 
olan kamu çalışanlarına yapılan zammın ötesinde bir ülke-
nin demokratikleştirilmesi noktasında yapılacak işlemlerdir. 
Grevli toplu sözleşmeli sendikal haklar kamu çalışanlarına 
uluslararası sözleşmelerde geçtiği gibi tanınmadığı, hak 
alma mücadelesinin önüne engeller konulduğu ve çalışma 
yaşamını belirleyen yasalar demokratikleştirilmediği sürece 
kamu çalışanının ücretlerini konuşmak komik olacaktır. Tür-
kiye’de toplu sözleşme değil toplu görüşme süreci işletiliyor, 
her dönem kamu çalışanlarına verilen ücret asgari geçim 
rakamlarının altında kalıyor. 

»Önümüzdeki dönemde kamu çalışanları için somut 
bir eylem planı var mı? 

Türkiye’deki demokrasi mücadelesi, içinde kamu emekçileri-
nin haklı taleplerinin yerine getirilmesinde asıl özne onların 
kendi sendikalarıdır. Kamu çalışanlarının örgütlü gücünün 
kendi geleceklerini daha iyi bir noktaya götürebileceğine 
inanıyoruz. TMMOB olarak ise tarihimiz boyunca olduğu 
gibi KESK’le omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. 
TMMOB mücadele zeminlerinde tutkal görevi görmüş, 
emekçi örgütleriyle, emek platformu içinde yer alan örgüt-
lerle eylem birlikleri oluşturdu. Önümüzdeki dönemde de bu 
görevimizi sürdüreceğimize inanıyorum. 

»Türkiye’de yabancı mühendislerin çalışmasına ilişkin 
yasa tasarısını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Söz konusu tasarı önceki Cumhurbaşkanı tarafından veto 
edildi. Şimdi yeniden gündeme geldi. TMMOB mühendislik 
ve mimarlığın evrensel bir meslek olduğunu vurgular ve her 
mimar ve mühendisin her ülkede çalışabileceğini söyler. El-
bette yabancı uyruklu bir mühendis ve mimar da Türkiye’de 
çalışabilir. Ancak tasarıda mühendislik ve mimarlık kimlikleri 
onaylanmamış bir takım kişilerin ülkemizde çalışmalarının 
önü açılıyor. YÖK’ün söz konusu kişilerin mühendisliklerini 
ya da mimarlıklarını onaylaması yani denklik belgesi vermesi 
gerekirken tasarı, denetimi ortadan kaldırıyor. 

»Devlet Denetleme Kurulu meslek odalarını denetle-
yebiliyor? 
Evet. Devlet Denetleme Kurulu tarihinde ilk defa Cumhur-
başkanının verdiği talimatla araştırma ve inceleme yapmak 
üzere bizimle birlikte 17 meslek birliğinde görevlendirildi. 
Etkin ve verimli çalışmayı artırmak üzere yapıldığı söylenen 
denetim kapsamında bizim dışımızda Türk Tabipleri, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları, Veterinerler, Diş Hekimleri, Eczacılar ve Baro Bir-
likleri gibi akademik meslek unvanlı birlikler de yer alıyor. 
Oysa söz konusu birliklerin kendi özel kuruluş yasaları, or-
ganları var. Üye aidatlarına dayanan gelirleri olan son derece 
şeffaf birlikler. Yöneticiler genel kurullarında üyelerine hesap 
verir. Tüm bilgi ve belgeleri açıktır. Denetleme için bizden 
istenen seçim sonuçları, mali portreler, kuruluş yasamız, üye 
sayılarımız gibi belgeleri kendilerine ilettik. İncelemelerinin 
sonucunda daha verimli çalışmamız için ne önereceklerini 
merakla bekliyoruz. Ancak söz konusu denetim başka bir 
amaca hizmet edecekse bu Türkiye’nin çok şey kaybetmesine 
yol açacaktır. 

»Nükleer santral yapımı gündemde? 
Evet, gündemde ancak nükleer santral Türkiye için çok 
büyük bir yanlışlıktır. Enerji planlaması yapılmadan, enerji 
arz güvenliği sağlanmadan, hiçbir teknik alt donanıma sahip 
olmadan nükleer santral yasası çıkartmak, yönetmelikler yap-
mak tam bir fiyaskodur. Ancak bu ülkede hangi siyasi iktidar 
nükleer santral adını ağzına alsa enerji bakanı arkasından 
gitti. Şimdi de öyle olacaktır. Dünyada nükleer santralların 
güvenliği tam olarak sağlanamamış, kaza anında güvenlik 
tedbiri sorunu çözülememiştir. 24 Eylül’de gerçekleştirile-
cek nükleer santral ihalesi derhal iptal edilmeli, nükleer 
santral yasası gündemden çıkarılmalıdır. Üstelik mart 
ayında TMMOB olarak nükleer santrallarla ilgili çıkartılan 
yönetmeliğe karşı açtığımız dava henüz sonuçlanmadı. Dava 
süreci bile sonuçlanmadan siyasal iktidarın konuyu oldu bit-
tiye getirmesi felakete davetiye çıkartıyor. Nükleer lobiler, 
başka ülkeler kabul etmediği için Türkiye’de santral yapmak 
istiyor. AKP hükümeti de buna uyum sağlıyor. Yasanın ve 
yönetmeliğin ara satırlarından üretilen enerjinin Türkiye 
dışına satılacağı da görülüyor. 

»Deniz Feneri skandalını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Türkiye’de Deniz Feneri gibi onlarca fener var. Siyasetin 
ekonomiyle karıştığı ve kirli ilişkilerin olduğu her yerde bu 
tür olaylara çokça rastlanılmıştır. Bu iğrenç piyasa ilişkile-
rinde ‘Beyaz enerji’ operasyonları ya da ihalelerde görülen 
çürümüşlük, kapitalizmin kendi çürümüşlüğüdür. İnsanların 
barış içinde bir arada kardeşçe yaşadıkları bir ortamda böyle 
skandallara rastlanmayacaktır.
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İnsanı özne alan bir mesleğin, mühendis, mimar ve şehir 
plancıları mesleğinin örgütü TMMOB’nin tarihinde 19 
Eylül 1979 önemli bir gündür.

Neden bugün bizim tarihimizde önemlidir? Dönemin bel-
geleri bunu kolaylıkla açıklamaktadır:

17 Eylül 1979’da TMMOB ve Birliğe bağlı Elektrik, Fizik, 
Harita ve Kadastro, İnşaat, Jeoloji, Kimya, Maden, Ma-
kina, Metalurji, Meteoroloji, Mimarlar, Orman, Ziraat, 
Şehir Planlama Odaları yöneticileri Ankara’da bir basın 
toplantısı düzenleyerek tüm mühendis ve mimarların 19 
Eylül 1979 Çarşamba günü bir günlük iş bırakmaya çağ-
rıldığını açıklar:

Maden ocaklarından-enerji santrallerine, fabrikadan-tarla-
lara, şantiyelerden-bürolara dek hayatın her alanında çok 
zor koşullar altında görev yapan mühendis ve mimarlar, 
tüm emeği ile geçinenler gibi, giderek daha da büyüyen 
sıkıntılar içinde yaşamağa çalışmaktadırlar.

Bugün, nicel ve nitel yönden her işimizi görecek teknik 
elemana sahip bulunulan Türkiye’de bütün önemli işler 
yüz binlerce lira aylıklar ödenerek yabancı sözde uzmanla-
ra gördürülmekte, gelişmemizin-kalkınmamızın yönetim ve 
denetimi yabancılara terk edilmiş bulunmaktadır.

Bu yapı içinde bilim ve tekniği emekçi halkının çıkarları 
doğrultusunda yalnızca onun hizmetine sunması engellenen 
yurtsever mühendis ve mimarlar, tüm çalışanlar gibi; bir 
yandan açlığa, işsizliğe, yurt dışına göçe zorlanmakta öte 
yandan aynı zamanda baskılara, kıyımlara, faşist saldırılara 
hedef olmaktadırlar.

Büyük bir kısmı kamu kesiminde çalışan, grevli-toplu 
sözleşmeli sendikal haklara sahip bulunmadığı için ücret-
leri tek taraflı olarak belirlenen mühendis ve mimarların 
ücretlerinin hayati giderleri karşılayacak biçimde değil de, 
IMF buyruklarına göre düzenlenmesini kabul etme olanağı 
yoktur.

Sorunlarımız, baskılarla-faşist saldırılarla-kuyruklarla-
yokluklarla-IMF’lerle ömür tüketen emekçi halkımızın 
sorunları ile birdir.

Ev kiralarının 6-7 bin liradan başladığı, boğaz tokluğu için 
6-7 bin liranın gerektiği bugün; hiçbir kimse ya da kesim 
bizleri 5-6 bin liralık maaşlarla, ayın başında tükenen ma-
aşlarla geçinmeğe mahkum edemez.

Bütün bunları değerlendiren TMMOB, kitlesi ile birlikte 
yıllardır ve özellikle son aylarda şu istemlerini dile getirmiş 
ve gerçekleşmesi için her yolu denemişlerdir:

1. Teknik hizmetin gerekli ve yeterli bir biçimde emekçi 
halkımızın çıkarları doğrultusunda ve yalnızca onun hizme-
tine sunulabilmesi için tüm anti-demokratik uygulamalar 
ve baskılar giderilmeli, faşist odakların üstüne kararlı bir 
biçimde gidilmelidir.

2. Kamu kesiminde çalışanların grevli-toplu sözleşmeli 
sendikal haklarını elde etmelerinin önündeki engeller 
kaldırılmalıdır.

3. Her alanda çalışanların arasındaki farklı uygulamalar 
kaldırılmalıdır.

4. Kısa sürede, mühendis-mimar-tekniker-teknisyen vb. 
teknik elemanlar arasında ayrıcalık yaratmayan, ön koşul 
olarak yalnızca yaşamak için gerekli ücretin sağlanmasını 
veri alan, eşit işe eşit ücretin uygulanmasını getiren bir 
düzenleme sağlanmalıdır.

Ancak bu istemler gerçekleştirilmemiş; aksine biraz daha 
işsizlik, pahalılık ve yoksulluk, biraz daha baskı ve faşist 
saldırılar geliştirilmiştir.

Mühendis ve mimarlar örgütleri TMMOB ile birlikte son 
olarak, birkaç yüz liralık artış gelirine malum “Yan Ödeme 
Kararnamesi”nin kesinleştiğinin açıklamasından sonra, 
Türkiye’nin dört bir yanında şunları söylemişlerdir:

“Bizler, tüm kamu çalışanları gibi; yaşama sorunumuzun, 
bir ölçüde Dünya’nın yalnızca 6 ülkesinde bulunmayan 
grevli-toplu sözleşmeli sendikal hakların elde edilmesi ile 
çözüleceğini biliyor ve mutlaka alacağımız bu hak için mü-
cadelemizi sürdürüyoruz. Bu süreçte, bugün için ve geçici 
olarak şu iki öneriyi ilgililere sunuyoruz:

1- Ya bize hiçbir ücret ödemeyin; ev sahibi, bakkal, kasap, 
manav vb. gibi yerlerle sizin aranızda aracı olmaktan bizleri 

19 EYLÜL 1979 
TMMOB TARİHİNİN ÖNEMLİ BİR GÜNÜDÜR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB ve bağlı odaların 19 Eylül 1979 tarihinde yaptıkları bir 
günlük iş bırakma eyleminin yıldönümü nedeniyle 18 Eylül 2008 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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çıkarın bunlara ödemeyi siz yapın,

2- Ya da, bunları karşılayabilecek asgari ve gerçek ücret 
önerilerimizi benimseyin ve uygulayın.

Geçici olarak bu iki önerimizden birinin gerçekleştirilmesi 
kabulümüzdür. Bunu da sağlamadığınız takdirde, 
sağlanıncaya dek üretimin her alanında en etkin gücümüzle 
mücadele edeceğiz.”

Ancak görülmektedir ki bu görüş ve önerilerimiz de 
benimsenmemiştir.

Yaşamak, bilim ve tekniği emekçi halkının hizmetine 
sunmak isteyen Türkiye mühendis ve mimarları haklı 
isteklerini gerçekleştirmek için, bugüne dek, gerekli her 
şeyi yapmışlardır. Bugün haklı isteklerini gerçekleştirecek 
konum ve etkinliktedirler. Haklı mücadelelerinde yalnız 
olmadıklarını; işçi, memur, öğretmen, sağlık personeli gibi 
tüm emeği ile geçinenlerin ve örgütlerinin bizlere onur ve-
ren desteklerini aldıklarını bilmekte ve mücadelelerinin 
başarıya ulaşacağına inanmaktadır.

Türkiye mühendis ve mimarları gerek tek başlarına gerekse 
diğer çalışanlarla birlikte etkin bir mücadeleyi sürdürmeye 
kararlıdırlar ve bu yolda bugün her zamankinden daha da 
güçlüdürler.

Gerek diğer çalışanların da desteğini alarak sürdürdüğümüz 
çalışmalarımızın; gerekse diğer çalışanlarla birlikte başlattı-
ğımız ve gelecek günlerde daha da yükselecek ortak çalış-
malarımızın mutlaka başarıya ulaşacağına inanıyoruz.

Haklarımızı elde etme yolunda verdiğimiz ve güçlendirerek 
vereceğimiz mücadeleler sırasında gelen ve gelecek olan 
baskı ve saldırıların bizleri yıldıramayacağı konusunda hiç 
kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Bu görüşlerden ve değerlendirmelerden hareket eden 
TMOMB Yönetim Kurulu bugün için yalnızca bir uyarı 
olarak,

Tüm mühendis ve mimarları, 19 Eylül 1979 çarşamba günü 
bir günlük iş bırakmaya çağırmayı kararlaştırmıştır.

Emekçi halkımıza ve üyelerimize duyururuz.

19 Eylül 1979’da TMMOB Başkanı Teoman Öztürk bir ba-
sın açıklaması yaparak; “TMMOB çağrısı uyarınca bu sabah 
başlayan 1 günlük iş bırakma eylemi başarı ile sürmektedir. 
Yetkililerin bugünkü basında yer alan demeçleri yıllardan 
beri haklı isteklerini sabırla ve bütün yolları deneyerek dile 
getiren mühendis ve mimarları aldatmayacaktır” der: 

Mühendis ve mimarların, örgütleri TMMOB’nin çağrısına 
uyarak insanca yaşama ve grevli-toplu sözleşmeli sendikal 
hakları alma yolunda başlattıkları “1 günlük iş bırakma” 
uygulaması bütün Türkiye’de, pek çok işyerinde bugün 

sabahtan itibaren başlamıştır, sürmektedir.

Sayıları yüz bine varan Türkiye mühendis ve mimarları-
nın tek yasal yetkili kuruluşu olan TMMOB, üyelerinin 
sorunları ve çözüm yolu konusunda, uzun süredir ilgilileri 
uyarmakta fakat bu görüş önerileri sürekli olarak dikkate 
alınmamaktaydı.

Memurlara ve özellikle teknik personele yan ödemelerle 
büyük olanaklar(!) sağlandığı bugünkü gazetelerde, ilgi-
lilerin büyük boy demeçleri ile açıklandı. Yine bugünkü 
gazetelerde yüzde yüze varan zamlarda, teknik personel için 
bunun da yeterli olmadığı ancak Devletin olanaklarının bu 
kadar olduğundan dem vuruldu. Yine ilgililer “bu kadar 
zamma rağmen Mühendis ve Mimarların siyasal amaçlı 
eylemleri itibar etmeyeceklerini umduklarını&#8230;.” 
açıkladılar.

Ancak bu büyük rakamların hangi ücretler üzerine ve kaç 
kişiye verildiğini açıklamaktan sürekli olarak kaçınanlar; 
yeni göreve başlayan ve çoğunluğu oluşturan Mühendis ve 
Mimarların bu son zamlarla ellerine geçecek olan 6-7 bin 
lira ile nasıl yaşayacaklarını açıklamamaktadırlar.

Kamu kesiminde çalışan 70 bine yakın Mühendis ve Mi-
marın %1.8 ine birkaç bin lira fazla vererek, 70 bin kişiye 
yüksek bir zam yapıldığını söylemek gülünçtür.

Ayrıca bu günkü Yan Ödeme Kararnamesi çalışanların hiç-
bir kesimine hiçbir şey getirmemekte ve Teknik Elemanları, 
tüm çalışanları bölmeyi ve ortak mücadelelerini zayıflatmayı 
da hedeflemektedir. “Devletin olanakları yoktur” diyen-
ler, yerli ve yabancı tekellere milyarlar aktaran, yabancı 
sözlü uzmanlara yüzbinlerce lira aylık veren, gelişmenin 
ve kalkınmanın denetim ve yönetimini yabancılara teslim 
edenler, kitlelerin haklı mücadelelerini engelleyemeyecek 
ve kitleleri yanıltamayacaktır.

Ama ne açıklanan rakamlar, ne de göz dağı vermeyi ve 
haklı bir eylemi zaafa uğratmayı amaçlayan beyanatlar ve 
siyaset yapılıyor demagojileri, yıllardan beri haklı istemlerini 
sabırla ve bütün yolları deneyerek dile getiren mühendis 
ve mimarları aldatamayacaktır.

Bugün tüm mühendis ve mimarlar, örgütleri TMMOB’nin 
öncülüğünde ve tüm diğer çalışanlar ve örgütlerinin deste-
ğini alarak anayasal haklarını kullanmaktadırlar. TMMOB 
bu karar ve uygulayışı ile Kuruluş Yasasında kendisine 
yüklenmiş olan görevleri yerine getirdiği inancındadır. Ve 
üyelerinin bu kararı uygulamada gösterdikleri inanç ve 
kararlılık güven vericidir, hakların elde edilmesi mücade-
lesinin mutlaka başarıya ulaşacağının en açık kanıtıdır.

Bugünkü mücadelemizde bizlere omuz veren ve gücümüze 
güç katan tüm kuruluş ve üyelerine Mühendis ve Mimarlar 
adına teşekkür ediyoruz. Diğer çalışanlar ve örgütleriyle 
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birlikte önümüzdeki günlerde daha güçlü ve yaygın bir 
mücadeleyi başarıya ulaştırıncaya dek sürdüreceğimize 
inandığımızı açıklamayı bir görev sayıyoruz.

Bugünkü eylemimiz, tüm baskılara karşı başarıya ulaşacak 
ve mücadelemiz güçlenerek sürecektir.

Emekçi halkımıza duyururuz.

Ve sonra 20.09.1979’da TMMOB başkanı Teoman Öztürk 
ve TMMOB’ye bağlı 18 Oda’nın yöneticileri bir basın top-
lantısı yaparak, TMMOB’nin çağrısıyla yapılan 1 günlük iş 
bırakma eyleminin başarıyla gerçekleştiğini açıklarlar:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından yapılan 
çağrı uyarınca dün Türkiye düzeyinde gerçekleştirilen “Bir 
günlük iş bırakma eylemi” başarı ile sonuçlandı.

Çalışanların bir parçası olan; grevli-toplu sözleşmeli sen-
dikal haklara sahip olmadığından ücretleri tek taraflı ve 
çok yetersiz düzeyde belirlenen; işsizliğe, geçim sıkıntısına 
mahkûm edilen; emekçi halkımızın çıkarlarını savunduğu 
için baskılara, kıyımlara, faşist saldırılara uğrayan mühendis 
ve mimarlar, örgütlerinin çağrısını büyük bir inanç ve tam 
bir kararlılık içinde işyerlerinde uyguladılar.

Gerek eylem öncesinde, gerekse eylem anında çok yönlü 
destekleri ile bizlere güç katan tüm demokrasi güçlerine, he-
men başlarda teşekkür etmeyi önemli bir görev sayıyoruz.

19 Eylül eylemi her aşaması ile çalışanların ve örgütleri-
nin fiili birlikteliğini gerçekleştirmesi açısından son derece 
önemlidir, önümüzdeki günlerde çalışanların verecekleri 
ortak mücadeleler açısından olumludur, güven vericidir.

19 Eylül 1979 günü gerçekleştirilen iş bırakma eylemine 
mühendis ve mimarların %100’e yakın bir bölümü katıl-
mıştır.

İlk gelen bilgilere göre 49 ilde 443 işyerinde mühendis ve 
mimarların yanı sıra; işçi, teknik eleman, memur, sağlık 
görevlisi vb. çalışanlarında katılımı ile 100 bini aşkın kamu 
çalışanı eyleme aktif olarak katılmışlardır. Teknik eğitim 
gören bazı öğrenciler de eylemimizi desteklemişlerdir.

Uyarı niteliğindeki bu eylem sırasında genellikle işyerle-
rinde yapılan ön toplantılar sonrasında işyerleri topluca 
terk edilmiştir. Bunun yanı sıra bazı işyerlerinde üretim 
durdurulmuş, formlar ve yürüyüşler düzenlenmiş, değişik 
eylem biçimleri sergilenmiştir.

Haklı isteklerimizi elde etmek için gerek içimizde gerekse 
diğer çalışanlar ve örgütleri ile birlikte sürdürdüğümüz 
mücadele bitmemiştir. Program uyarınca diğer kuruluşlarla 
ortak çalışmalarımızı daha güçlü bir biçimde sürdürecek, 
bölgesel eylemler ve çalışanlar kurultayını mutlaka ger-
çekleştireceğiz. Çalışanların ortak mücadeleleri sonunda 
tüm haklarını mutlaka alacaklarından kimsenin kuşkusu 
olmamalıdır.

Kendi siyasi tercihleri ile IMF’ye boyun eğenler, bunun 
sonuçlarından zarar görenlerin haklı çıkışlarını eylem ön-
cesinde “siyasi amaçlı eylem” demagojileri ile zayıflatmaya 
çalışmışlardır. Oysa bu demagojileri yapanların, temel 
tüketim malları, ev kirası vb. fiyatları ile ilgilenmezken, 
çalışanların maaş ve ücretlerini kısıtlamalarının ardındaki 
siyasi-sınıfsal tavır çok açık olarak görülmektedir.

Eylem öncesindeki açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi hiç-
bir baskı bizleri haklı mücadelemizden alıkoyamayacaktır. 
Yetkililerin son eylemde görülen kararlılık karşısında, bu 
konuda gereken dersi çıkaracaklarını umuyoruz.

Mühendis ve mimarlar, diğer çalışanlarla birlikte, bugün 
sahip olmadıkları demokratik direnme haklarını er geç ala-
caklar, giderek kendi yaşam koşullarının belirlenmesinde 
söz ve karar sahibi olacaklardır.

Emekçi halkımıza duyururuz.

Ve şimdi TMMOB söylemektedir:

Selam olsun Teoman Öztürk’e.

Selam olsun dönemin TMMOB yöneticilerine, kadrolarına, 
örgütlü üyelerine.

Selam olsun TMMOB’nin bugününü yaratanlarına.

Selam olsun bugün de TMMOB’nin onurlu yürüyüşünü, dik 
duruşunu sürdürenlere, sürdürmeye niyeti olanlara.

Yaşasın TMMOB. Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

Bitmedi daha sürüyor o kavga 

Ve sürecek 

Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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GENEL SAĞLIK SİGORTASI 1 EKİM’DE 
YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR!

“PARAN KADAR SAĞLIK HİZMETİ” ANLAYIŞINI 
GETİREN BU DÜZENLEME DURDURULMALIDIR.

SSGSS Yasası’nın Genel Sağlık Sigortası ile ilgili maddeleri 
1 Ekim’de yürürlüğe giriyor. IMF ve Dünya Bankası’nın 
direktifleri doğrultusunda sağlık alanını tamamen özel sek-
töre bırakmayı hedefleyen bu uygulamadan bir an önce geri 
dönülmelidir. Sosyal devlet anlayışının tasfiyesi anlamına 
gelen bu yasa, toplumsal yıkıma ve geri dönülemez vahim 
sonuçlara yol açacaktır.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair 5754 Sayılı Kanun’un 1 Ekim’de yürürlüğe 
girecek maddeleri ile:

Sağlık hizmetinden yararlanmak prim ödeme şartına bağlanı-
yor ve 60 günü geçen prim borcu olanlar, meslek hastalıkları, 
iş kazaları ve acil durumlar gibi zorunlu haller dışında sağlık 
hizmetlerinden yararlanamayacak,

Aile içinde kişi başı aylık gelirin 212 YTL’den yüksek 
olduğu durumlarda kişiler kendi primlerini ödemek zorunda 
kalacak,

18 yaşını dolduran kadınlar (okuyorsa 25), bu yasa ile 

bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamından çıkartılıyor, 
sağlık hakkından yararlanabilmek için prim ödemeleri zo-
runlu hale getiriliyor,

Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için prim ödemek 
yeterli olmayacak. Ayakta tedavilerde muayene başına 2 
YTL, ilaç ve kurumlarca karşılanacak tüm iyileştirme araç ve 
gereçleri için ise yüzde 10-20 oranında katkı payı alınacak,

Prim üzerine katılım payı ödenmesi de yeterli olmayacak 
ve bunların üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
belirlenen bedelin bir katına kadar, (Bakanlar Kurulu’nca 
belirlenen oranda) fark ücreti alınabilecek.

Sağlık alanının tümden ticarileştirilmesi, parası olmayanın 
sağlık hizmetlerinden yararlanamaması anlamına gelen bu 
düzenleme, sosyal devletin tasfiyesidir. Siyasal iktidar, emek-
meslek örgütlerinin yaptığı tüm çağrılara kulaklarını tıkamış 
ve düzenleme Mayıs ayında yasalaşmıştır.

Şimdi Siyasal İktidara bir kez daha sesleniyoruz, 

Sağlık alanını tamamen piyasaya terk etmek yerine sosyal 
devlet anlayışının gereğini yerine getirin. Toplumsal yıkıma 
yol açacak bu düzenlemenin yürürlüğe girmesini durdurun.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede 2002 
yılında uğradığı alçakça bir saldırı sonucu yaşamını yitiren 
EMO Üyesi, TEDAŞ çalışanı Hasan Balıkçı’nın davası 17 
Ekim Cuma günü Şanlıurfa’da görülecek.

Hasan Balıkçı, TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreterliği ve EMO Adana Şube yöneticiliği sırasında, 
öncesinde ve sonrasında TMMOB çalışmalarının önemli 
bir ismi olarak var olmuş ve TMMOB tarihinin kaybettiği 
değerleri arasında yerini almış bir TMMOB gönüllüsü-
dür. 

Onu katledenler her şeyden önce bilmelidir ki: Hasan 
Balıkçı TMMOB mücadelesinde yaşıyor. 

Ama ne oldu?

Çalışma alanında, kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği 

mücadelede alçakça bir saldırı sonucu katledilen Hasan 
Balıkçı davasında, ödenek yokluğu nedeniyle sanıkların 
mahkeme huzuruna çıkarılamamaları nedeniyle karar 
alınamıyor. 

Hasan Balıkçı’nın katledilişinin 6. yılında hala karar alı-
namaması vicdanlarımızı yaralamaktadır.

Altı yıldır olduğu gibi 17 Ekim 2008’de Şanlıurfa’da yapıla-
cak bu duruşmada da Hasan Balıkçı’nın ailesi, arkadaşları, 
EMO Merkez ve Adana Şube Yöneticilerimiz, TMMOB 
Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu bulunacaktır. 

Herkes bilsin: “Hasan Balıkçı yalnız değildir.”

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı  

GENEL SAĞLIK SİGORTASI 1 EKİM’DE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 26 Eylül 2008 tarihinde SSGSS Yasası’nın 1 Ekim’de yürürlüğe 
girecek maddeleri üzerine bir basın açıklaması yaptı.

HASAN BALIKÇI YALNIZ DEĞİLDİR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede uğradığı alçakça bir 
saldırı sonucu yaşamını yitiren EMO Üyesi, TEDAŞ çalışanı Hasan Balıkçı’nın davasıyla ilgili olarak 15 Ekim 2008 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı. 
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Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ala-
nını Avrupa Birliği Müktesebatı kapsamında 2008 
yılı sonuna kadar bir yasa ile yeniden düzenlenmek 
isteniyor. Halen Meclis Genel Kuruluna getirilmesi 
beklenen yasa tasarısı üzerinde Çalışma Bakanlığı ile 
yaptığımız toplantılarda bir mutabakat sağlayamadık. 
Bakanlıktan şu ana kadar emek ve meslek örgütleri-
nin kabul edebileceği bir tasarının ortaya çıkmadığını 
ve bizlerin de “Bakanlıkça görüşleri alınan” ancak 
istemleri yerine getirilmeyen kurumlar halinde sü-
rece seyirci kalmayacağımızı DİSK-KESK-TTB ve 
TMMOB olarak 09.10.2008 günü yaptığımız basın 
toplantısı ile duyurmuştuk. 

Örgütlülüğü ve iş yerindeki düzenlemelerin bu 
örgütlülük üzerinden yapılmasını temel almayan, 
örgütlenme ve sendikalaşma özgürlüğüne atıf yap-
mayan, işyerinde işvereni ve birey olarak işçiyi eşit 
koşullara sahipmiş gibi gören, gerçek bir demokratik 
ve katılımcı işleyiş öngörmeyen, Ağır ve tehlikeli işler 
açısından uygulanabilir yaptırımlar içermeyen, İşçi 
sağlığı ve güvenliğinde temel bileşenler olan işyeri 
hekimi ve işyeri mühendisi gibi unsurların düzen-
lenmesinde meslek örgütlerini devre dışı bırakıp ta-
şeronlaştırmayı esas alan, yani sonuç olarak; “önce 
insan, önce sağlık, önce iş güvenliği” anlayışını temel 
almayan bu yasa tasarısının karşısında olduğumuz 
biliniyor.

Bu yasa tasarısı ile ilgili yoğun tartışmaların ya-
şandığı 1-2-3 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul’da 
Bakanlıkça düzenlenecek olan “Uluslararası İş 
sağılığı Konferansı” yasanın taraflarının görüşlerini 
yansıtabilecekleri önemli bir zemini oluşturuyor. Bu 

konferans aracılığıyla çıkarılmaya çalışılan yasanın 
gerek konferans katılımcıları, gerekse kamuoyu nez-
dinde teşhirinin yapılması amacıyla;

DİSK-KESK-TTB-TMMOB’den oluşan emek ve 
meslek örgütleri tarafından, Konferansın İstanbul’da 
yapılıyor olmasını da dikkate alarak İstanbul’daki 
Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu ile bir-
likte, Konferansın açılış günü olan 1 Kasım 2008 
tarihinde bir program gerçekleştirilecektir. TTB’nin 
işyeri hekimleri üzerinden bölgesel katılım gerçekleş-
tireceği etkinliğe DİSK-KESK ve TMMOB İstanbul 
örgütlülükleri ile katılacaktır. 

1 Kasım 2008 Cumartesi günü Uluslararası İş Sağ-
lığı Konferansının yapılacağı İstanbul Lütfi Kırdar 
Kongre Salonunun önünde saat 13.00’te toplanıla-
cak, DİSK-KESK-TTB-TMMOB imzalı ve “Herkese 
Sağlık Güvenli Gelecek Platformu” imzalı iki adet, 
konunun özü içerikli pankart eşliğinde bir basın açık-
laması yapılacaktır. Ardından aralarında üyelerimizin 
de olacağı kongre katılımcılar ile başlayacak olan 
Konferansta, açılış konuşmacıları arasında bulunan 
DİSK Başkanı sayın Süleyman Çelebi ortak tepkimizi 
kürsüden yansıtacak, yine üyelerimiz tarafından su-
nulacak bireysel bildirilerle üç gün boyunca benzer 
yaklaşımın salonda hakim olmasına çalışılacaktır.

Tüm emekçiler için önemli bir gündem maddesi 
haline gelen İşçi sağlığı ve İş güvenliği konusundaki 
tepkilerimizi göstereceğimiz bu etkinliğe örgütlerini-
zin aktif katılımı için göstereceğiniz çabaya şimdiden 
teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

DİSK-KESK-TTB-TMMOB

“ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
BÖLGESEL KONFERANSI”NDA 
SESİMİZ DAHA GÜR ÇIKSIN!

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB, 1 Kasım 2008 Cumartesi günü İstanbul’da Uluslararası İş Sağlığı Konferansı’nda 
sesinin daha gür çıkması için toplumun tüm kesimlerini Lütfi Kırdar Kongre Salonu önünde saat 13:00’de toplanmaya 
çağırdı. 
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MECLİSİ TEZKEREDEN ÖNCE 

ALTINOVA VE AKTÜTÜN’Ü 

GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRIYORUZ 

İnsanlarımız ölmeye, toplumdaki kamp/aşma derin-
leşmeye devam ediyor. Bu güne kadar uygulanan 
yöntem ve alınan tedbirler, barış ortamının tesis 
edilmesini sağlamamıştır. 

AKP Hükümeti Irak’a sınır ötesi hava ve kara ha-
rekatı düzenlemek için TBMM’den tezkere kararı 
çıkartmak istiyor. Geçen yıl çıkarı/an tezkere Kürt 
sorununun Çözümüne ve toplumsal barışa katkı 
sağlamadığı gibi son günlerde Balıkesir Altınova’da 
adli bir olayın Kürt ve Türk etnik çatışmasına dö-
nüştürülmesi ve sonrasındaki olaylarda iki insanımız 
hayatını yitirmesi, bazı il ve ilçelerde siyasi partilere 
yönelik saldırılar, son olarak da Şemdinli Aktü-
tün’deki karakol baskınında kırka yakın insanımızın 
yaşamını yitirmesi ve onlarca gencimizin yaralanması 
bizleri derinden kaygılandırmaktadır. Yaşamını yitiren 
insanlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz. 

Bu tablodan da anlaşılacağı üzere; 

On yıllardır uygulanan yasak ve kısıtlama/ar, güven-
lik politikaları insan ve toplum güvenliğini sağlamak 
bir yana çatışmaları derinleştirmiştir. 

Parlamentonun bu gerçekle yüzleşmesi ve köklü bir 
çözüm için açılım ortaya koyması gerekirken güvenlik 
bürokrasisine teslim olmasını endişe ile karşılıyoruz. 
Bu güne kadar olağanüstü ha/ dahil bir çok uygula-
manın ortaya çıkarttığı tahribatı görmezden gelmek 
siyasal körlük ve toplumsal basiretsizliktir. Parti-
lerin, gazetelerin, derneklerin kolayca kapatıldığı 
bir ortamda, şiddetin tümüyle son bulacağı şartları 
geliştirmek mümkün olmayacaktır. Sorunların öte-
lenmesi toplumsal ayrışmanın yaygınlaşmasına neden 
olmaktadır.

Toplumsal acıların, öfke ve nefrete dönüştürülmesi 
tehlikesi karşısında herkesi sorumlu davranmaya 
davet ediyoruz. Özellikle yazılı ve görsel medya sa-
vaş kışkırtılığından vazgeçmeli, bozulmaya baş/ayan 
toplumsal barışın tesisi yönünde yayınlara ağırlık 
vermelidir. 

Sorunu, karakolların yerini değiştirerek çözme eğilimi 
toplumu yanıltmaktır. Çocuklarımızın öldürülmesine 
daha fazla seyirci kalmamalıyız. Sorunun sebepleri-
ni sınır ötesinde aramadan önce Ankara’da egemen 
olan anlayışta aramalıyız. 

Bir kez daha ifade ediyoruz. Ölüm değil çözüm is-
tiyoruz. Sorunu barışçı yöntem/er/e, çocuklarımızı 
kurban vermeden çözmek mümkün diyoruz. Siya-
setçilere, sağ duyulu ve serinkanlı hareket ederek 
Çözüm için inisiyatif üstlenme sorumluluklarını 
hatırlatıyoruz. 

Gittikçe yayılan linç girişimlerinin sorumlularının 
bulunması, yetkililerden kaynaklı ihmal ve suçlar 
varsa ortaya çıkartılması gerekmektedir. 

Meclisi tezkere konusunu görüşmeden önce sorunu 
bütün boyutları ile araştırma ve tartışmaya çağırıyo-
ruz. Acilen özel bir komisyon kurulması ve ardından 
konuyu görüşmek için oturum düzenlenmesini istiyo-
ruz. Kürt sorununda barışçıl ve demokratik Çözüm 
isteyen bizler, daha çok ölüm, acı, gözyaşı ve Yoksul-
luktan başka bir sonuca yol açmayacak bu tezkereye 
hayır diyoruz, Milletvekillerini red oyu vermeye davet 
ediyoruz. Bu talebimizi içeren mektuplarımızı tüm 
milletvekillerine ilettik. 

Gerçekleri bilmek istiyoruz, barış istiyoruz, birlikte, 
eşit, özgür ve kardeşçe yaşamak istiyoruz. Barış He-
men Şimdi. 

TÜRKİYE BARIŞ MECLİSİ

BARIŞ MECLİSİNİN “TEZKEREYE HAYIR” ÇAĞRISINA 

TMMOB DE DESTEK VERDİ

Türkiye Barış Meclisi, 7 Ekim 2008 tarihinde bir basın açıklaması yaparak TBMM’de görüşülecek tezkereye “hayır” 
çağrısında bulundu. Yüksel Caddesi’nde gerçekleştirilen kitlesel basın açıklamasına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı da katıldı.
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Tüm dünya büyük bir 
krizle çalkalanıyor. 
2007 yılından itibaren 
Türkiye’de başgöste-
ren ekonomik durgun-
luk, dünya çapındaki 
krizle birleşerek büyük 
ekonomik ve sosyal 
sonuçlar doğurmaya 
başladı. Her şeyden 
önce altını çizmek 
gerekir ki, kapitaliz-
min kendi doğasından 
kaynaklanan bu kriz, 
neoliberal politikaların 
iflas ettiğinin gösterge-
sidir. Piyasacılığı, özelleştirmeleri, kuralsızlığı tek seçenek 
olarak dünyaya dayatanlar bu krizin asıl sorumlularıdır.

Başlangıçta “Hamdolsun, korkulacak bir şey yok” diyerek, kri-
zi fırsatlara çevireceğini söyleyen Başbakan ve krizi görmezden 
gelen AKP Hükümeti, şimdilerde çeşitli vergi düzenlemeleri 
ve IMF ile yapılan görüşmelerle sermaye kesiminin talepleri 
doğrultusunda adımlar atıyor. Bugüne kadar yaşadığımız tüm 
krizlerin en büyük mağduru olan ücretliler, üretici köylüler 
ve yoksullar ise bir kez daha görmezden geliniyor.

Yaşadığımız deneyimler göstermiştir ki, geniş toplumsal ke-
simlerin talepleri dışlanarak, sermaye kesimlerinin çıkarları 
doğrultusunda hazırlanan kriz reçetelerinin hiçbirisi kalıcı bir 
çözüm üretememiştir. Krize çözüm üretmek adına uygulama-
ya konulan her tedbir, bir sonraki krizin nedeni olarak ortaya 
çıkmıştır. Son 15 yıl içerisinde Türkiye üç büyük krizle karşı 
karşıya gelmiştir. 1994, 1999 ve 2001 yıllarında yaşadığımız 
krizlerin tümünde, hayat pahalılığı ve işsizlik, dar gelirlilerin, 
üreticilerin ve ücretlilerin yaşamlarını zorlaştırarak, acı veren 
toplumsal sonuçlar yaratmıştır. Türkiye, 2001 yılında yaşadığı 
krizin etkilerinden henüz tam olarak kurtulmadan yeni bir 
krize sürüklenmiştir.

Yaşadığımız bu kısır döngünün farkında olan emekçiler, 2001 
yılındaki krizde, IMF programına karşı, Emek Platformu ça-
tısı altında ortak bir “Alternatif Program” ortaya koymuş, 

ne yazık ki, hükümet 
bu programı ciddiye 
almamıştır. Krize 
emekten yana çözüm 
üretmek isteyenleri 
görmezden gelen 
dönemin iktidarının 
ve sonrasındaki AKP 
iktidarının Türkiye’yi 
sürüklediği nokta 
maalesef yeni bir kriz 
olmuştur. İçinde bu-
lunduğumuz krizin tek 
nedeni uluslararası pi-
yasalarda yaşanan kaos 
değil, 2001 krizinden 

sonra uygulanan ekonomik programdır. Dolayısıyla krizin asıl 
sorumlusu, bu dönemde iktidarda olan siyasi partilerdir.

Türkiye’nin aynı hataları defalarca yineleme lüksü yoktur. 
Siyasal iktidarlar, artık emekçilerin ve yoksulların seslerine 
kulak vermelidir. IMF ve Dünya Bankası’nın sözlerine, kendi 
yurttaşlarının sözünden daha fazla değer veren bir siyasal 
anlayışın demokrasi kültürüyle bağdaşması mümkün değildir. 
Demokrasi, yalnızca oy vermeyle sınırlı bir siyasal tercih değil, 
siyasetin ve gündelik hayatın özüne yönelik bir işleyiş tarzı 
ve çözüm üretme biçimidir. Ekonomik işleyişin tıkandığı ve 
çözümsüzlüğe sürüklendiği kriz anlarında verilecek kararlar 
demokratik bir sürecin ürünü olmalıdır. Bu ise ancak toplu-
mun örgütlü kesimlerinin ekonomik ve siyasal alanlardaki 
çözüm önerilerinin dikkate alınmasıyla mümkündür.

Kriz dönemleri, yalnızca ekonomik süreçleri değil, toplumsal 
ve siyasal yapıyı da derinden etkileyen dönemlerdir. Krizle-
rin toplumsal maliyetinin en aza indirilebilmesi için, krize 
karşı oluşturulacak mücadele programının ekonomik alanda 
olduğu gibi, sosyal ve siyasal alanlarda alınacak tedbirlerle 
de desteklenmelidir. Ekonomik uygulamaların toplumsal bir 
destek ve zemin kazanabilmesi için, siyasal alanın da demok-
ratik dönüşümü gerekmektedir. Türkiye’nin yıllardır ihtiyaç 
duyduğu bu demokratik dönüşüm programı, en az ekono-
mik tedbirler kadar önem ve aciliyet taşımaktadır. Gerçek 
anlamda bütünlüklü bir program etrafında toplumun geniş 

KRİZDEN ÇIKIŞ İÇİN SOSYAL DAYANIŞMA VE 

DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI
TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve Çiftçi-Sen yaşanılan ekonomik krize karşı 28 Ekim 2008 tarihinde emekçilerin taleplerini dile 
getiren ortak bir basın açıklaması yaptılar. Taksim Hill Otel’de yapılan basın toplantısına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel Başkanı Sami Evren, TTB Merkez Konsey Başkanı 
Gençay Gürsoy ve Çiftçi-Sen Genel Başkanı Abdullah Aysu katıldı.

Ortak basın açıklaması şöyle:
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kesimlerinin mutabakatı ve işbirliği olmaksızın ortaya atılan 
çözümlerin etkili ve kalıcı olması mümkün değildir. 

Hızla demokratikleşme yolunda adımlar atılmalıdır. 1982 
Anayasası değiştirilerek, tüm toplumsal kesimlerin katılımıyla 
eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa hazırlanma-
lıdır. Başta siyasal sistem bütün olarak demokratikleşmelidir. 
Siyaset üzerindeki her türlü vesayetin etkilerine son veril-
melidir. Temel insan hak ve özgürlüklerinin hiçbir durumda 
kısıtlanamayacağı anayasal güvence altına alınmalı, işkence 
ve kötü muamele önlenmelidir. Etnik, dinsel, kültürel çeşitli-
liği koruyucu ve destekleyici politikalar hayata geçirilmelidir. 
Toplumsal barış ve hoşgörü içerisinde birarada kardeşçe yaşa-
mın desteklenmesi yolunda kamu otoritesi tarafından adımlar 
atılmalıdır. Kürt sorununa barışçıl ve demokratik bir çözüm 
bulunmalıdır. Anayasadan başlayarak tüm kanunlarda cin-
siyet ayrımcılığını içeren ifadeler kaldırılmalıdır. Kadınların, 
sosyal, siyasal ve gündelik yaşamda tam bir eşitlik ilkesiyle var 
olabilmesi için kamu otoritesi tarafından pozitif politikalar 
hayata geçirilmelidir.

Bizler toplumsal sorumluluğu olan emek ve meslek örgütleri 
olarak, yaşadığımız ekonomik krizin bedelinin emeğiyle ge-
çinenlere ödetilmesine izin vermeyeceğiz. Kriz, emekçilerin 

değil, sermayenin doymak bilmeyen kâr hırsının krizidir ve 
bunun bedeli de emekçilere ödettirilemez. AKP’nin IMF 
bürokratları ve sermaye çevrelerinin talepleri doğrultusun-
da uygulayacağı ekonomik programı, kriz fırsatçılığını, işten 
atmaları, işsizlik fonunun talan edilmesini kabullenmemiz 
mümkün değildir. Krize, işçilerin, kamu emekçilerinin, 
çiftçilerin, dar gelirlilerin, meslek sahiplerinin, küçük esna-
fın, emeklilerin, gençlerin, kadınların, kent yoksullarının, 
köylülerin yani toplumun geniş kesimlerinin çıkarları doğ-
rultusunda hazırlanmış bir “sosyal dayanışma ve demokratik-
leşme programı” çerçevesinde çözüm üretmek, Türkiye’nin 
geleceğinin güvencesi olacaktır. Üretimi ve istihdamı teşvik 
eden, iş güvencesini etkinleştiren, gelir dağılımı adaletsizli-
ğini ortadan kaldıran ve emeği koruyan önlemlere öncelik 
verilmelidir.

Bu doğrultuda bir araya gelen biz emek ve meslek örgütleri, 
emekçilerin, çalışanların ve yoksul halkımızın yaşanılan ve 
yaşanacak olan krizlerden zarar görmemesi doğrultusunda 
çalışmalarımızı sürdürecek, krize karşı toplumun geniş ke-
simlerini kucaklayan acil eylem planlarını oluşturacağız.

DİSK * KESK * TMMOB * TTB * ÇİFTÇİ-SEN

TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu, 17 Ekim 2008 ta-
rihinde Van Ticaret ve Sanayi Odası (VATSO) Toplantı 
Salonu’nda “Emek Hareketi, Kürt Sorunu ve Toplumsal 
Barış” konulu panel düzenledi. Van Baro Başkanı Ayhan 
Çabuk’un yönettiği panelde; Hacettepe Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Cengiz Güleç, Gazeteci 
Murat Çelikkan ve İMO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Harp konuşmacı 
olarak yer aldılar. Panelin 
kapanış konuşması ise 
TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı 
tarafından yapıldı.

Panelin açılış konuşma-
sını yapan TMMOB Van 
İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Şevket Akdemir, 
savaşın bir yıkım olduğunu 
ve savaşlarda savaşmayan-
ların da zarar gördüğünü 

söyleyerek, çözümün uzlaşmadan geçtiğini, barışı sağla-
yacak olanın uzlaşma olduğunu ifade etti.

Kapanış konuşmasını yapan TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı da son günlerde yaşanan ge-
lişmeleri değerlendirdi ve “Şiddete, saldırıya, çatışmaya, 
silaha, akan kana karşı çıkalım. Silahların susmasını 
sağlayalım. Barış içinde, bir arada ve kardeşçe yaşanacak 
günlere dair umudumuzu yitirmeyelim” dedi.

VAN’DA “EMEK HAREKETİ VE
KÜRT SORUNU” KONULU 

PANEL DÜZENLENDİ
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BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Kentleşme Şurası Sekreterliği
İlgi: 06.08.2008 tarih ve B.09.0.SGB.0.00.051.03/799-1299 
sayılı yazınız.

Bakanlığınızca çalışmaları yürütülmekte olan Kentleşme 
Şurası’na ilişkin 26 Haziran 2008 tarihinde yapılan İstişare 
Toplantısına Birliğimiz ve bağlı Odalarımızdan bazıları çağrı 
almış ve söz konusu toplantıya Birliğimizin yanı sıra Birliği-
mize bağlı İnşaat Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları 
Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın temsilcileri katılım sağ-
lamışlardır.

İlgi yazı ile de Kentleşme Şurası Komisyonlarında görev al-
mak üzere tarafınızdan belirtilen kişi/kişilerin komisyon üyesi 
olarak Bakanlığınıza teklif edilmesi istenmiştir. 

Kentleşme Şurası’na katılım ve biçimi konusu TMMOB 
Yönetim Kurulu’nun 06 Eylül 2008 tarihli toplantısında 
değerlendirilmiş ve kentleşme olgusunun sadece yukarıda 
anılan Odalarımızı değil, Birliğimize bağlı tüm Odaları 
ilgilendirdiği ve dolayısıyla Odalarımızın kendi meslek alan-
ları ile ilgili görüşlerinin yansımasının Kentleşme Şurası’nın 

amacına ulaşmasında önemli olacağı düşüncesinden hare-
ketle, Yönetim Kurulumuz “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
tarafından düzenlenecek Kentleşme Şurası’na TMMOB’a 
bağlı ilgili Odalarımızın temsili katılımının önemli ve gerek-
li olduğu, bunun yanında Şura’ya davet edilen Odalarımızın 
eksik kaldığı, Kentleşme Şurası Komisyonlarında Birliğimize 
bağlı bütün Odalarımızın davet edilerek, Odalarımızca be-
lirlenecek komisyon üyelerinin belirttikleri komisyonlarda 
görevlendirilmesi yönünde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na 
yazı yazılmasına; Kentleşme Şurası’na katılım sağlayacak 
Odalarımız arası eşgüdümü sağlamak amacıyla Şura’ya tem-
silci gönderecek Odalarımızın katılımıyla Kentleşme Şurası 
Çalışma Grubu kurulmasına, Çalışma Grubu’ndan TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Yaser Gündüz’ün sorumlu olmasına” 
kararını almıştır.

Buna göre, Kentleşme Şurası Komisyonlarında Birliğimize 
bağlı bütün Odalarımıza davet çıkarılarak, Odalarımızca 
belirlenecek temsilcilerin belirttikleri komisyonlarda görev-
lendirilmesi konusunda gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.
N. Hakan Genç
Genel Sekreter 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI’NA 

KENTLEŞME ŞURASI KOMİSYONLARINA 

TÜM ODALARIN KATILIMIYLA İLGİLİ YAZI GÖNDERİLDİ
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından düzenlenecek Kentleşme Şurası için oluşturulan komisyonlarda TMMOB’ye bağlı 
tüm odaların temsil edilmesi gerektiği yönündeki yazı 10 Eylül 2008 tarihinde Bakanlığa gönderildi.

TMMOB ve bağlı odaların sayman üyeleri 17 Eylül 2008 
tarihinde toplandı. Toplantıda; KDV Kanunu’na göre yapıl-
ması zorunlu tevkifat uygulaması, LPG sorumlu müdürlük 
belgesi veren Odaların belge verme şartları, TMMOB ve 
bağlı Odaların mühür ve kaşelerinin şekil ve şartlarında 
birlikteliğin sağlanması, vergi kanunlarındaki değişiklikler 
nedeniyle TMMOB ve bağlı Odaların uygulama-
larında ortak çalışma yapılması ve uygulamada 
birlikteliğin sağlanması konuları ele alındı.

Toplantıya; Selçuk Uluata (TMMOB), Hakan Genç 
(TMMOB), İhsan Aydın (TMMOB), Vehbi Turan 
(TMMOB), N. Özlem Ergenler (ÇMO), Serdar 
Paker (EMO), Vecdi Serdar Coşar (GEMİMO), 
Coşar Büyükdoğan (Gemi Mühendisleri Odası), 
Yaşar Üzümcü (GIDAMO), Züber Akgöl (İMO), 
Zafer Sal (JFMO), Çetin Kurtoğlu (JMO), İbrahim 

Akyürek (KMO), Cemalettin Sağtekin (MADENMO), 
Arife Kurtoğlu (MMO), Ö. Taner Akman (Meteoroloji 
MO), Aysel Çetinsoy (MO), Nazile Ünlü (Petrol MO), 
Müfit Hatat (Peyzaj MO), Pınar Özcan (ŞPO), Deniz Vu-
ruşkan (TMO), Hamdi Arpa (ZMO) katıldı.  

TMMOB VE ODA SAYMANLARI TOPLANTISI YAPILDI
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı’nın forumda yaptığı 
konuşma şöyle: 

Sevgili arkadaşlar,

Öncelikle hepinizi TMMOB Yönetim 
Kurulu adına sevgiyle, saygıyla, dost-
lukla selamlıyorum.

Darbe Karşıtı Platforma, “12 Eylül Ana-
yasası ve Hukuku; Ergenekon Davası; 
Buz Dağının Görünen Yüzü” başlıklı bu 
panelinde bize de görüşlerimizi sizlerle 
paylaşma olanağı verdikleri için teşek-
kür ederim.

Sevgili arkadaşlar,

Ergenekon tartışmaları ile ilgili çok şey 
yazılıp çizildi. Çok konuşuluyor üze-
rinde. Bu tartışmalarda en insafsızca 
saldırıya ise hani Ergenekon’u sanki 
onlar oluşturmuş gibi, emekten ve 
halktan yana çaba gösterenler uğradı. 
Ece Temelkuran bunu şöyle ifade etti, 
geçtiğimiz günkü yazısında;

“Hiçbir zaman tam anlamıyla iktidara 
gelmemiş, dayak yemekten paçayı 
hiç kurtaramamış, bilip gördüğü tek 
şey işkence, katliam, açlık, yakılmak, 
yıkılmak olmuş Sol, her nasılsa bugün 
bu ülkede &#8216;bütün kötülüklerin 
anası’ ilan edilmiş durumda. Bu, Sol’un 
yaşadığı belki de en merhametsiz ve en 
insafsız saldırı.”

Bu yüzden bu tartışmaya başlamadan 
evvel bu merhametsizliğe değinmek 
istedim. Evet, şimdi birileri çıkmış, dü-
zenin güçlerine yaslanarak, hatta adını 
koyalım cemaat ilişkilerinden güç ala-
rak, devrimcilerin tarihini cuntacılıkla 
suçlamaya çalışıyor.

Evet, bu ülkede kimse derin devleti, 
çeteleri, kontrgerilla örgütlenmelerini 
demokratlara, devrimcilere, yurtsever-
lere anlatmasın. Onların bütün kavga-
sı bu güçlere karşı, hayatları pahasına, 
mücadele ederek geçmiştir. Öncelikle 
bunu belirteyim.

Sevgili arkadaşlar,

Ergenekon tartışması ve bugün ülke 
gündemine taşınan pek çok konu, 
Türkiye’nin içerisinden geçtiği ka-
pitalist küreselleşme sürecinden ve 
emperyalizmin yönelimlerinden ayrı 
ele alınamaz. 

Ergenekon’da ortalığa saçılan ilişkiler-
den ve pisliklerden elbette kimsenin 
şüphesi yok. Türkiye yıllarca, emperya-
lizm ve egemenler eliyle oluşturulmuş, 
bu tür çete yapıları eliyle yöneltildi. Bu 
tür yapılanmaların derin olmanın öte-
sinde mevcut sistem yapısının parçası-
dır. Şüphesiz böylesi bir yapılanmanın 
ortaya çıkarılmış, deşifre edilmiş ve 
yargılanıyor olmaları olumluktur. An-
cak buradan hareketle yapılan yorumlar 
büyük ölçüde sorunludur. Bunu bir tür 
temiz eller operasyonu ve demokratik-
leşme hamlesi olarak değerlendirmek 
yanlıştır. 

Devletin, kapitalist emperyalist sistemin 
yenidünya düzeni çerçevesinde yapılan-
dırılması, eski dünya düzenine göre oluş-
muş yapıların birçoğunu gereksiz kılarak 
tasfiye ediyor ya da dönüştürüyor. Bu 
egemen güçler arasındaki bir mutaba-
kat etrafında sürdürülen bir operasyon 
ve yapılanma sürecidir. Arkasında ise 
küresel sermayenin ve emperyalizmin 
ihtiyaç ve yönelimleri bulunmaktadır. 
Bu anlamda bugün tasfiye edilenler, bu 

yeni tarihsel uzlaşmanın dışında kalan 
kesimlerdir. 

Bunun ötesinde de, Ergenekon diye or-
taya atılan bir çuvala, bu ülkede bugüne 
kadar yapılan bütün gayri meşru işler, 
katliamlar, cinayetler de atılarak, bir 
anlamda sistem aklanmaya çalışılıyor. 
Düşünün 1 Mayıs 1977’den bugüne 
kadar bir çok olay gündeme geliyor, 
ancak olayın faillerinin olduğu herkesçe 
bilinmesine rağmen tek bir bağlantı ku-
rulmuyor. 80 öncesi halka karşı işletilen 
cinayetlerin sorumlusu olan, kontrgeril-
lanın parçası olarak örgütlenen gerici 
yapılanmaların da adı anılmıyor. 

Ergenekon operasyonu aynı zamanda 
tarihi aklama ve yeniden yazma girişi-
mine dönüştürülüyor. 

Kimse bunun arkasından gelmemizi, 
bunu demokrasi hamlesi olarak göre-
rek desteklememizi beklemesin. Erge-
nekon soruşturması da TMMOB’nin 
yıllardır söylediği hesap sorma işiyle 
uzaktan yakından ilgisi olmayan bir 
süreçtir. Belki isimlerin birçoğu, hesap 
sorulması gereken kişiler. Ama bu ki-
şilerin de aralarında bulunduğu gerçek 
derin devlet/çete örgütlenmesinin açığa 
çıkartılması ve gerçek eylemlerinin he-
sabının sorulması da söz konusu değil. 
Görünen o ki; derin devletin ağırlıklı bir 
kesimi, yeni sistemin yeni derin devlet 
yapılanması içerisinde de varlığını 
devam ettirecek. İslamcı/liberal kesim 
ise, Türkiye’ye biçilen yeni rolün, yeni 
ideolojik, ekonomik, siyasal yöneli-
min en canlı temsilcileri. Bu kesimin 
kurduğu iktidarın, geçmiş dönemin 
darbeci/militarist yapısından daha de-
mokratik olduğunu/olacağını söylemek 
olanağı da yok. Sistem giderek İslami 

Darbe Karşıtı Platform’un 12 Eylül’ü protesto etkinlikleri kapsamında düzenlediği “12 Eylül Anayasası ve Hukuku-Ergenekon 
davası, buzdağının görünen yüzü” başlıklı forumda AKP’ye ve kontrgerillaya karşı mücadele tartışıldı. İnşaat Mühendisleri Odası 
Teoman Öztürk Salonu’nda 6 Eylül 2008 tarihinde düzenlenen forumda sırasıyla; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, TKP Genel Başkanı Aydemir Güler, Halkevleri Genel Başkanı İlknur Birol, İHD Genel Başkanı Hüsnü Öndül, KESK 
Genel Sekreteri Emirali Şimşek, DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Haydar Kaya, 
ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Alper Taş konuştular.

ERGENEKON DAVASI BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ BAŞLIKLI FORUMDA 
GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ



28 birlik haberleri
Eylül-Ekim 2008/Sayı 122 29 

Eylül-Ekim 2008/Sayı 122
birlik haberleri

despotik bir yapıya evriliyor. Geçmişte 
siyasi cinayetler işleten, darbeler yap-
tıran aynı emperyalist güçler, bugün 
İslami tarikatların ve onların siyasal 
sözcülerinin arkasında ve bu kez belki 
de daha baskıcı bir sistemi onlar eliyle 
kuruyorlar.

Sevgili arkadaşlar,

Ergenekon tartışmalarında ikili sav-
rulmayı bir kez daha net bir biçimde 
gördük.

Bir yanda Ergenekon’u savunma nok-
tasına giden ulusalcı bir çizgi var. Bu 
kesimde yer alan ve öteden beri ifade 
edilen baskıcı devleti düzenini savu-
nanların perişanlığı hiçbir söze gerek 
duyulmayacak kadar ortadadır. Bütün 
bir soğuk savaş boyunca arkalarını da-
yadıkları ABD desteğini kaybetmenin 
verdiği bir ruh hali içinde, sözde şeria-
ta karşı her türlü faşist çete kırıntısıyla 
birlikte giriştikleri mücadelenin ucunun 
hangi karanlık işlere kadar uzandığı şim-
di daha iyi görülebiliyor. 

Diğer yanda ise, küreselleşme sürecini 
olumlama temelinde pozisyon alan, 
sağ liberal muhafazakâr diyebilece-
ğimiz genişçe bir kesim var. Bunlar, 
küreselleşme çizgisinde bir oluşumun 
yaratılması bir başka deyişle AKP’nin 
sol versiyonun yaratılması konusunda 
bir çabayı yürütüyor. Bunlara göre de 
sol, darbelere ve darbecilere karşı yeterli 
tavrı gösteremiyor. 

Öncelikle anlaşılmalıdır ki; emekten ve 
halktan yana tavır alanların kendileri-
ne özgün bağımsız bir yol alışı, düzen 
güçlerine yaslanarak siyaset yapma an-
layışından, köklü ve derin bir kopuşla 
birlikte gelişmiştir. Bu bugün kimilerinin 
yaptığı gibi, yazıyla-çiziyle değil, hayatın 
içinde gerçekleştirilen devrimci eylem-
lerle mümkün kılınmıştır. Bu nedenle, 
şimdi “darbelere karşı çıkmıyorsunuz” 
diyenlere dönüp bir bakarsanız, aşağı 
yukarı tamamı düzen güçleriyle ilişki, 
onlara yaslanarak siyaset yapan ve hatta 
darbelerle gelişip/güçlenen çevrelerdir. 

Tartışmayı sadeleştirirsek, bugün darbe 

güncel bir tehdit olarak görülerek, mü-
cadelenin odağına darbe karşıtlığının 
yerleştirilmesi üzerine bir strateji doğru 
değildir. Çünkü bugün gerek emperya-
lizmin ve uluslar arası sermayenin yöne-
limleri açısından gerekse ülkenin kendi 
iç koşulları açısından bir darbe tehdidi 
görülmemektedir. Ülkemizde darbe-
ler, emperyalizm eliyle ve bizzat CIA 
marifetiyle gerçekleştirilmiş, onların 
yönelimleri dışındaki darbe arayışları 
da yalnızca girişim olarak kalmıştır. 

Bugün emperyalizm darbeler ve cun-
talarla değil bunun yerine açık piyasa 
toplumu olarak tanımlaman, sermaye-
nin ve uluslararası kurumların insafına 
terk edilmiş, bir “piyasa diktatörlüğünü” 
tercih etmektedir. AKP, emperyalizmin 
yönelimlerine uygun, hatta onun Orta-
doğu’ya yönelik ılımlı İslam modelinin 
en güçlü öznesi olarak, bırakın bir dar-
be ile yıkılmasını, ona karşı gelişecek 
her şeyi bir darbeyle bertaraf edilmesi 
noktasında, emperyalizmin desteğini 
almaktadır. 

Sevgili arkadaşlar,

Bugün, Ergenekon tartışmaları nokta-
sında da açığa çıkan emekten yana bir 
kuvvetin eksikliğinden kaynaklanan, 
çeşitli savrulmalar yaşanmaktadır. Bu-
gün düzen güçleri arasındaki kavgalarda 
herhangi birinin yanında olmaya red-
detmek egemenler arasındaki savaşta 
tarafsızlık kalma anlamına gelmez. 
Aksine bu tavır her iki kliğe karşı, mü-
cadele etme inisiyatifini ve iradesini 
geliştirmeyi işaret eder. 

Türkiye emperyalizm eliyle küresel ser-
mayenin ihtiyaçlarına uygun yukarıdan 
bir düzenleme yaşıyor. Bu değişimin 
karakteri, her alanın piyasaya dev-
redilmesine dayanan neo-liberal bir 
düzenle birlikte dinci gericiliğin “ılımlı 
İslam” olarak tanımlanan bir model 
etrafında toplumsal ve kamusal alanda 
geliştirilmesine dayanmaktadır. 

Muhalefette esas olarak bu yeni küresel 
neo-liberal düzene karşı yürütülmelidir. 
O nedenle biz esas olarak bu düzenin 

kendisiyle hesaplaşmayı önümüze koy-
malıyız. Evet, “Ergenekon yetmez, 12 
Eylül darbecileri yargılansın.” sözü doğ-
rudur; ama yeterli değildir. Biz “12 Eylül 
düzeniyle hesaplaşmalıyız.” diyoruz. 

12 Eylül düzeni, bugün AKP’yi yaratan 
neo-liberal düzene 24 Ocak kararları ile 
başlangıç yaparken aynı zamanda ge-
rici muhafazakar düşüncelerin toplum 
nezdinde güçlendirilmesi yönünde de 
kuvvetli bir baskı oluşturarak bugünkü 
karanlığın zemini geliştirmiştir.

Bu nedenle şimdi, 12 Eylül faşist 
darbesinin açığa çıkardığı, doğrudan 
emperyalizmin müdahalesi ile geli-
şen bugünkü değişim sürecine karşı, 
emekten ve emekçilerden yana bir 
üçüncü seçeneğin açığa çıkartılması 
için, mücadele yürütülmelidir. 

Sevgili arkadaşlar,

“12 Eylül bu ülkede faşizmin adıdır” 
diyen TMMOB; 12 Eylül’ü yargıla-
maktadır

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

Demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü 
bir Anayasa hayata geçirilmedikçe, 
sosyal hukuk devleti egemen kılınma-
dıkça, ekonomi ve dış politika ülke ve 
halkın çıkarları yerine belli çevrelerin 
güdümünden çıkartılmadıkça, 12 Eylül 
Anayasası ile gasp edilen grevli, toplu 
sözleşmeli sendikalaşma hakkı bütün 
çalışanlara yeniden tanınmadıkça ve 
cuntacılar yargılanmadığı sürece 12 
Eylül’ün yarattığı tahribatları aşmak 
mümkün olmayacaktır. 

TMMOB, 12 Eylül ile başlayan Türki-
ye’nin kapitalist küreselleşmeye eklem-
lenme sürecinde “Bir başka Türkiye, Bir 
başka dünya”nın mümkün olduğunu 
bilmekte ve mücadelesini bu yönde 
sürdürmektedir.

Hepinize saygılar sunuyorum
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Bilindiği üzere, insanlık tarihinin geçirdiği evreler sonucu, ça-
lışma hakkı temel insan hakkı olarak kabul edilmiştir. Ancak, 
bu hakkın tek başına soyut olarak kabulünün bir anlam ifade 
etmediğini de yaşanan deneyimler göstermiştir. Bu hakkın 
kullanımı ancak diğer temel haklardan olan yaşama hak-
kının özünü ihlal etmeyecek bir iş ortamının sağlanmasıyla 
olanaklıdır. Güvenlikli ve sağlıklı iş ortamlarının sağlanması 
artık ülke ölçeğinde değil uluslar arası belgelerle istenen bir 
durumdur. Sağlıklı ve güvenlikli ortamda yaşama hakkı temel 
insan hakkı olduğuna göre çalışma hakkının kullanılmasında, 
çalışanın beden bütünlüğünü ve sağlığını bozacak etkilerden 
işyerinin arındırılması esastır. Bu hakkın korunmasında ve 
kullanılmasında Devlet asli sorumludur. Nitekim bu gerçek 
alanın yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmasıyla da kendini 
göstermektedir. Bu nedenle de kamusal bir alandır ve bu 
alanın asli unsurlarının hak, yetki, sorumluk ve cezaların 
hukuksal düzenlemede vücut bulması gerekmektedir.
Bakanlık ve sosyal taraflar arasında yaklaşık iki yıldan bu 
yana tartışılan “iş sağlığı ve güvenliği yasa tasarısı” iş yerinin 
asli unsurları üzerine oturmamış, Devletin düzenleme ve de-
netleme sorumluluğu göz ardı edilmiş yani sosyal taraflarca 
istenen omurga oluşturulmamıştır. Yasaya işlev kazandıracak 
omurga oluşturulmayınca, uygulamada bu yasa taslağının de-
yim yerindeyse kas yığınına dönüşeceğini görmemek olanaklı 
değildir.
Taslakta, işveren ve çalışana ait yükümlülükler ve ceza 
maddeleri sıralanmış olup, bunun dışında uygulamaya 
ilişkin somut bir norm görmek mümkün değildir. Aslında 
bu yükümlülükler zaten genel hukuk kuralları içinde olan 
yükümlülüklerdir. İş yasası ve mevzuatında, Borçlar Yasasında 
bu yükümlülükler vardır ve tarafların kusurları nispetinde 
sorumlulukları açıktır. Ancak, bizim ve sosyal tarafların tasa-
rıdan beklediği amaç, çalışanların işyerindeki tehlikelerle kar-
şılaşma ve onlara maruz kalma olasılığını en aza indirgemek 
için oluşturulacak örgütlenme, normlar ve sürekli gözetimi 
mümkün kılan bir yapıyı ortaya çıkarmaktır. Bu yapının taraf-
ları ise, Devlet, işveren, çalışanlar ve sendikaları, iş güvenliği 
mühendisleri ve iş yeri hekimleridir. Bu dört unsurun doğru 
kurgulanması, güvenlik kültürünün gelişimine ve sistemin 
tesisine güçlü bir temel sağlayacaktır. Bu nedenle, iş güvenliği 
mühendisi, işyeri hekimi ve sendikaları taslağın içine işlevine 
uygun ana unsurlar olarak doğru koymak gerekir. Bu unsurları 
inkâra dönük bir yaklaşım, yasayı sakatlayacağı gibi, amaca 

da hizmet etmeyecektir.
Bugüne kadar bu koşullar ve taleplerimiz yerine getirilmiş 
değildir. Taslakta iş güvenliği mühendislerinin hak, yetki 
ve sorumluluklarına ilişkin hükümler henüz ortada yoktur, 
bu nedenle yasa taslağı çalışmalarına niçin çağrıldığımızı da 
anlamakta güçlük çekmekteyiz. 
Bu anlamsızlığa son vermek için, kendi alanımıza ilişkin 
somut önerilerimiz şunlardır:
1) Taslağın amaç maddesi mutlaka yeniden düzenlenmeli-
dir. 
Taslaktaki amaç maddesinde yetkili makam ya da başka deyiş-
le Devlet, kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından tehlike 
oluşturan durumları engellemek gibi bir görev üstlenmemiştir. 
Taslağın amaç maddesi, çalışanlarla sınırlı tutulmuş olup, bu 
şekilde bir düzenleme yasanın çıkarılış gerekçesine aykırı bir 
durum yaratacaktır.
2) İş güvenliği mühendislerinin mesleki bağımsızlığı taslağa 
yerleştirilmelidir.
Birliğimizin mesleki bağımsızlık ilkesinde ısrarcı tutumunun 
gerekçesi, icra edilen işin kamusal görev olmasıdır. Mesleki 
bağımsızlık ilkesi yalnız başına TMMOB’nin talebi değildir. 
Bu ilke bütün AB ülkelerinde ve İLO sözleşmesinde düzen-
lenmiştir. Basit iş akdine dayalı bir sözleşme ile iş güvenliği 
mühendisinin görev ifa edemeyeceği gerçeğinden hareketle, 
üstlendiği sorumluluk karşısında görevini yürütürken işvere-
ne karşı bir takım haklarla donatılması gerekmektedir.
Örnek verecek olursak, ( Alman İş Güvenliği Yasası  Arb-
SichG / ASİG “§ 8 Uzman Personelin Faaliyet Bağımsızlığı 
(1) İş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzman personeli, iş sağlığı 
ve güvenlik teknolojisi hakkında mesleklerini ifa ederken 
emre tabi değildirler......”
Kaldı ki, İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Ele-
manların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmeliğine karşı açılan davada 
Danıştay, mesleki bağımsızlık ilkesinin göz ardı edilmesini 
hukuka uygun bulmamıştır. Yargı kararları ve Avrupa ör-
nekleri ortada iken, Bakanlığın yaklaşımı anlamakta güçlük 
çektiğimizi belirtmek isteriz. 
3) İş güvenliği mühendisi tanımını bilimsel ölçüte uygun 
yapmak gerekir. 
Mühendislik, lisans eğitimi sonucu kazanılan bir unvan olup, 

ÇSGB’YE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI TASLAĞI’NA 
İLİŞKİN TMMOB GÖRÜŞÜ GÖNDERİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı”na ilişkin 
TMMOB’nin görüşleri 8 Ekim 2008 tarihinde Bakanlığa gönderildi.

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINCA HAZIRLANAN “İŞ SAĞLIĞI ve İŞ 
GÜVENLİĞİ YASA TASARISI TASLAĞI” ÜZERİNE TMMOB GÖRÜŞÜ 
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mesleğin icra kuralları ise Odasınca belirlenen bir disiplindir. 
Akademik unvanı YÖK’ce verilen, mesleki yeterliliği Oda-
sınca denetlenen bir mesleği, “Bakanlık tarafından belgelen-
dirilmiş mühendis” tanımına indirgemek, ne bilimsel ölçüte 
ne de mesleğin birikim ve özüne uygundur.
Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı, kısıtlı kaynakların 
doğru kullanılmasını gerektiren evrensel nitelikte ve yükse-
köğretimle kazanılan mesleklerdir. Doğası gereği kamu hiz-
meti niteliği taşıyan ve kamu güvenliği ile yakından ilgili olan 
bu meslekler, ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da kimi 
standartlara, ölçütlere ve denetime bağlanmıştır. Denetim, 
özellikle akademik ve mesleki yeterliliğin saptanması yönün-
den önem taşımaktadır. Bu denetim, tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de meslek odaları aracılığıyla gerçekleştirilmek-
tedir. Nitekim, Anayasamızın 135. maddesinde de, meslek 
kuruluşlarının kamu kurumu niteliğinde yapılandırılmaları 
öngörülmüş ve bu kuruluşlara kamusal görevler ve yetkiler 
verilmiştir. 
Taslakta ise, mesleki yeterliliği belirleyen makam Bakan-
lıktır. Bu durum, evrensel mesleğin akademik tanımını ve 
bağlı Odaların görev ve yetkilerini dışlayan bir içeriğe sahip 
olduğundan, kabul etmemiz olanaklı değildir. 
Önerimiz: 
“İş güvenliği mühendisi: işyeri ortamının risklerinin değer-
lendirilmesinde, iş koşullarının ve süreçlerinin çalışanların 
korunması ile ilişkilendirilmesinde, iş yerinde iş güvenliği 
önlemlerinin alınmasında, planlanmasında, izlenmesinde 
ve geliştirilmesinde yönetime yardımcı olunması için bu ko-
nularda bağlı olduğu meslek odasının meslek içi eğitimine 
katılmış, 3458 sayılı Yasa kapsamında mühendis, mimar ve 
şehir plancısını ünvanına sahip kişileri ifade eder”
4) Taslak, iş güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliği 
hizmetini dışarıdan satın alınan danışmanlık hizmetine 
indirgemiştir. 
Tasarı taslağında vurgu, iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
işverenin “işyeri dışındaki uzman kişi veya kuruluşlardan 
hizmet satın alması” nadır. Bu uzman kişi ve kuruluşların 
tanımı taslakta bulunmadığı gibi, hak, yetki ve sorumlukları 
da doğal olarak düzenlenmemiştir. Yani iş güvenliği ve sağlığı 
konularında hizmet sunucularının işyerinde istihdamı esas 
alınmamış satın almaya yönlendirilmiştir. Böylece, iş güvenliği 
mühendis ve işyeri hekimleri başka bir işverene tabi kiralık 
unsurlara dönüştürülmüştür. İşyerinin asli unsuru olmaktan 
çıkarılmış iş güvenliği mühendisliği hizmeti başka bir işvere-
nin sattığı hizmet şekline dönüştürülmüştür. Bu yaklaşımdan, 
iş güvenliği ve işçi sağlığından beklenen toplumsal ihtiyacın 
karşılanamayacağı çok açık olup, Bankalığın, kamusal bir 
hizmeti ticarileştirmeyi esas aldığı anlaşılmaktadır. 
Taslaktaki bu yaklaşımın terk edilmesi gerekmektedir. Kayıt 
dışı çalışma ve işyerlerinin %5’nin denetlendiği ülkemizde, iş 
güvenliği ve işçi sağlığının dışarıdan danışmanlık biçiminde 

hizmet satın almayla önlenemeyeceği açıktır. İş yaşamında 
dolayısıyla toplumsal yaşamda karşılık bulamayacak önlem 
ve istihdam biçiminin bu alanı iyileştiremeyeceği açıktır. İs-
tihdam biçimini işverenin değil, işin niteliğinin belirlemesi 
gerekmektedir. 
5) Taslakta, İş güvenliği mühendislik hizmeti ve işyeri he-
kimliği bir maliyet unsuru olarak görülmüştür. 
Maliyet unsuru, İşverenin bakış açısıyla ele alınmış olduğun-
dan kamusal yönü ve topluma maliyeti göz ardı edilmiştir. 
Oysa gelişmiş ülkeler, güvenlik kültürünün üretim maliyeti-
nin kontrolüne ve üretimin etkinliğine olan katkısının far-
kına varmışlardır. Taslakta, yaralanma ve ölümlerin ortaya 
çıkardığı toplumsal maliyet ve insani boyutun daha vahim 
sonuçlar doğurduğu görmezden gelinmiştir. Çalışanın dola-
yısıyla toplumun ve işletmenin en az zarara uğraması için 
işletme kurulmadan önce iş güvenliği mühendislik hizmetini 
almaya başlamak ve yapılacak işte olaylar gerçekleşmeden, 
tehlikeleri önceden tahmin etme, tanımlama ve değerlen-
dirme ile işe başlanmalıdır. Bu önlemlere karşın olay ger-
çekleşmiş ise, olayların nedensel faktörleri olan tehlikeleri 
tanımlama ve değerlendirmek gerekmektedir. Günümüzde 
güvenliğin tüm yönleri açısından bilgi sahibi olmanın yanın-
da, yönetim sistemlerini bilme, bilgileri güncelleme, sorun 
çözme ve karar alma yeti ve yetkisine sahip olmak gerekir. 
İşletmenin kurulacağı yerin saptanması ve projelendirilme-
si, İşin planlanması ve organizasyonu dâhil tüm anlatılanlar 
mühendislik ve mimarlık alanının parçalarıdır. Sanayileşme 
ve endüstrinin gelmiş olduğu evre mühendisliğin gelişimine 
koşut olduğu gerçeğinden hareketle mühendislik hizmetinin 
maliyet unsuru olamayacağını görmek gerekir. 
6) ÇASGEM’in yetkisi yeniden ele alınmalıdır.
ÇASGEM’e 5753 sayılı Yasa ile (İstihdam Paketi) “işyerindeki 
sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri 
yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimi, mühendis, 
teknik elemen, hemşire ve diğer sağlık personeline iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda gerektiğinde Bakanlık birimleri veya 
ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte, eğitim programları ha-
zırlamak, eğitim vermek veya eğitim hizmeti satın almak, 
sertifikalandırmak” biçiminde mühendisleri eğitmek, eğitim 
hizmeti satın almak ve sertifika vermek gibi bir yetki tanın-
mış olsa da bu yetkinin yukarıda belirttiğimiz nedenlerle 
ÇASGEM kullanamaz. Çünkü ÇASGEM ne akademik bir 
kurumdur ne de meslek odasıdır. İş güvenliği mühendisliğine 
ilişkin eğitim hizmetinin Bakanlığın bir müdürlüğüne teslim 
edilemeyeceği, “Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu” ile ka-
bul edilmiştir. Mühendis ve Mimarlığın bilimsel ölçütlerine 
ve güvenlik teknolojisinin gelişimine aykırı düzenlemelerin 
sorunları çoğaltacağı açıktır. Bu nedenle, ÇASGEM’in yetkisi 
yeniden ele alınmalıdır.
7) TMMOB ve TTB’nin “Risk Değerlendirme Komisyonu-
”ndan çıkarılması bilimsel bir hatadır. 
“İşyeri Tehlike Sınıfı” başlığı altında düzenlenen 27. madde 
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bilimsel ölçütlerden uzak, TMMOB ve TTB’ni dışlamaya 
dönük bir düzenlemedir. Bu maddenin ikinci fıkrasındaki 
düzenleme ile “İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından 
hangi tehlike sınıfına gireceği; bu maddenin birinci fıkrasında 
belirtilen hususlar ile iş kazası ve meslek hastalığı istatis-
tikleri göz önünde bulundurularak, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürü başkanlığında oluşturulan ve üyeleri aşağıda 
belirtilen komisyonca belirlenir.” denilerek hâlihazırda bu 
komisyonda görev alan TMMOB ve TTB bu düzenleme ile 
komisyondan çıkarılmıştır. 
İş kazalarının önlemesi, işin doğası gereği mühendislerin 
uzmanlık alanına girer, ama Bakanlık, mühendislerin bağlı 

olduğu kanunla kurulmuş meslek odalarını komisyona dâhil 
etmemiştir. Bu yaklaşımı anlamak için Bakanlığın bilimsel bir 
gerekçe sunması gerekmektedir
8) KOBİ’lerde ortak işçi sağlığı ve güvenlik birimlerinin 
kurulmasını işverenlerin isteğine bırakmak büyük hata 
olacaktır.
Taslakta, iş kazalarının yoğun yaşandığı KOBİ’lerde iş ka-
zalarını önlemeye ilişkin bir yapılanma söz konusu değildir. 
Komisyon bileşenlerinin önerisi olan küçük işletmeler için 
ortak iş sağılığı ve güvenliği kurulları tüm ısrarlara karşın, yine 
göz ardı edilmiştir. Oysa ülkemizdeki iş kazaların çoğunun 
KOBİ’lerde olduğunu herkes kabul etmektedir. 

Soğancı şunları söyledi:

Yıllardan beri ifade ettiğimiz sözleri DTP’ nin kapatılma-
sına yönelik süreçte bir kere daha söyleyelim.

Bu ülkenin eşitlik, adalet, özgürlük, kendini ifade etme 
sorunları siyasal partilerin kapatılması ile çözülebilecek 
sorunlar değildir. Kapitalist küreselleşme sürecine ek-
lemlenme doğrultusunda, siyasi iktidarların yönelimi, 
bu sorunları büyütmekte ve işin içinden çıkılmaz bir 
hale sokmaktadır. Ülkenin esas sorunu açlıktır, işsizlik-
tir, geleceğin kararmasıdır, emperyalizme bağımlılıktır, 
gericiliğin tüm yaşam alanlarımıza sirayetidir. Ülkemizin 
gerçeği budur. 

Bu ülkenin siyasal partiler yasası, seçim yasası, yaşam 
alanlarını ve çalışma yaşamını belirleyen yasaları sorun-
ludur. Halkımızın taleplerini karşılamaktan ve aydınlık 
bir Türkiye’nin yaratılmasından uzaktır.

Oysa yapılması gereken insanların barış içinde, bir arada, 
kardeşçe, geleceklerinden emin bir şekilde yaşamalarının 
önünü açmaktır. Bunun düzenlemelerinin yaşama 
geçirilmesi gerekir. Siyasetin, ekonominin, tüm yaşamın 
şimdiki gibi kirli bağımlılık ilişkilerinin dışına çıkarılması 
esas olmalıdır. Bunun için şimdi eşitlik, özgürlük, adalet 
ve demokrasi talepleri önem kazanmaktadır. Bunu 
sadece talep etmek de yetmez bunun için emekten yana, 
halktan yana olanların birlikte, omuz omuza mücadele 
etmesi gerekir. 

Bu ülkenin en önemli sorunlarından biri de Kürt 
sorunudur. Bu sorunun çözümü, bunun gerçekten 
çözümünü istemekten geçer. Asıl olan bu sorunun 
mahkeme önüne gelmesinin gerekçesini ortadan 
kaldırmaktır. Bu sorunun çözümü mahkemede değil, 

çözüm üretmek sorumluluğunda olan tüm aktörlere 
düşer. Parti kapatmak şimdiye kadar sorunu çözmediği 
gibi bundan sonra da çözmeyecektir. Toplumumuzun 
kendini ifadesi anlamında örgütlendiği yapılardan olan 
siyasi partilerin, şimdi yapılanların aksine önünü açmak 
ancak yasal düzenlemelerin demokratikleştirilmesi ile 
gerçekleşebilecektir.

TMMOB, taraftır. TMMOB, bu toplumu kim çatışma 
ortamına sürüklüyorsa; kim şiddet ve baskı politikala-
rında ısrar ediyorsa; kim çok kimlikli, çok kültürlü bir 
toplumsal modeli dışlayarak, barışın kalıcı hale getiril-
mesinden kaçınıyorsa; kim iç ve dış politikada gerilim 
yaratmaktan medet umuyorsa; kim demokratikleşmeyi 
AB ile pazarlık sınırında tutup, hak arama mücadele-
sini anti-demokratik yöntemlerle engelliyorsa onlara 
karşı taraftır. TMMOB, kim karşısındakinin kimliğine, 
kültürüne, inancına saygı gösteriyorsa; kim ülkenin 
sorunlarına özgürlük ve demokrasi zemininde çözüm 
arıyorsa onlardan yana taraftır. 

Bu yaşananlara karşı; şimdi tam da; karanlığa karşı 
aydınlığı; baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı, 
özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın 
beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve 
barış içinde yaşamayı; her şeyin para-kâr olduğu piyasa 
anlayışına karşı eşitliği savunma zamanıdır. Şimdi tam da, 
eşit, özgür, demokratik bir Türkiye’de bir arada yaşamı 
savunma, bunun için mücadele etme zamanıdır. Şimdi 
geri adım atmadan temel hak ve özgürlüklere sahip 
çıkma zamanıdır. 

Mehmet SOĞANCI
TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı

 

TMMOB DTP’NİN KAPATILMASI İLE İLGİLİ 
GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Evrensel gazetesinin “Demokrasi Mahkemede” başlıklı forum dizisinin 29 Eylül 2008 günü yayımlanan bölümünde 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’ nın görüşleri yayımlandı.
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Tarih: 15 Eylül 2008 
Sayı : 1739
DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA 

Denizli Kuruçay mevkii 16L-1 pafta,1547 ada, 6 parseldeki (eski parsel no 1) taşınmazın MDC Türkmall Yedi Emlak Yatırım 
İnş TİC A.Ş satışına karar veren Denizli Belediye Encümeninin 15.12.2005 tarih ve 2445 sayılı kararı Denizli İdare Mah-
kemesinin 2007/565esas ve 2008/648 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Böylece 15.12.2005 tarihinde dava konusu yer Denizli 
Belediyesi MDC Turkmall Yedi Emlak Yatırım İnş. Ve Tic A.Ş’ye 15.390.000,00 YTL ye yapılan ihalesi de iptal olmuştur.

Denizli Belediyesi yukarıda ada ve parseli noları belirtilmiş olan taşınmazı MDC Türkmall Yedi Emlak Yatırım İnş Tic A.Ş’ye 
tapuda devrettikten sonra, adı geçen şirkete 16.01.2007 tarihinde 837/48 sayılı (kanunen mümkün olmasa da ) alışveriş 
merkezi yapabilmesi için inşaat (yapı) ruhsatı vermiştir. Ruhsat verilmeden tarafınıza Denizli İ.K:K: ca Denizli 1. Sulh 
Hukuk Mahkemesinden yaptırılan tespit ile buranın yeşil alan olduğu ve amacı dışında kullanılmasının mümkün olmadığı 
bildirilmiştir. İnşaat ruhsatı, inşaata başlandıktan sonra ilgili şirkete verilmiştir. Bunun üzerine Denizli İdare Mahkemesinde 
2007/566 esas ve 2008/647 karar sayılı dava ile vermiş olduğunuz ruhsatın iptali talep edilmiştir. Verilen ruhsatın iptaline 
idare mahkemesince 03.06.2008 tarihinde karar verilmiş ve bu karar tarafınıza 07.06.2008 tarihinde tebliğ edilmiştir. Yapı 
Ruhsatı iptal olan bir yerin kaçak yapı durumuna düşeceği ve yıkımının gerçekleştirilmesi gerektiği ve gerekli para cezalarının 
uygulanması ilgili yasalarda açıkca belirtilmiştir. Buna rağmen Belediyenizce herhangi bir işlem yapılmamıştır. Oysa Anaya-
sa’nın 138. maddesi, “yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır bu organlar ve idare, 
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesi geciktiremez” kuralını koymuştur. İYUY’nın 
28 maddesi ise, “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına 
ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre 
hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Ancak Belediyenizce 30 günlük süre içersinde satışı iptal edilen alanın tekrar kamu alanı olarak tahsisine ilişkin işlem 
yapılmamıştır. Ruhsatın iptali kararı 3 ay önce tarafınıza ulaşmıştır. Dava konusu yeri satın alan ve işleten şirketin binası 
kaçak olmasına rağmen Denizli’nin en işlek yerinde faaliyet göstermekte ve Belediyeniz buna herhangi bir yaptırım uygu-
lamamaktadır. Buda insanların adalete ve hakka olan inancına zedelemektedir. Forum Çamlık Alışveriş Merkezi olarak 
çalışan kaçak işletmede bulunan tüm işyerlerinin çalışma vs ruhsatları da yapı ruhsatlarının iptali ile iptal olmuş durumda-
dır.Böyle bir usulsüzlüğün en kısa zamanda belediyeniz tarafından çözülmesi gerekirken herhangi bir idari işlem yapılmaması 
tarafımızca anlaşılamamıştır.

Mahkeme kararlarının otuz gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili idare aleyhine dava 
açabileceği gibi, kararın yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açabilir.” hükmü, İdareye yargı ka-
rarlarının uygulanması konusunda hiçbir takdir hakkı tanımamaktadır.

Takdir edeceğiniz üzere, İdarenin yargı kararlarına uyması ve bu kararların gereklerine göre işlem ya da eylemde bulunmak 
zorunda olması aynı zamanda “hukuk devleti” ilkesinin bir gereğidir. İdarece yargı kararlarına uyulmadığında keyfi ve 
yasadışı bir zemine kayıldığını gösterir ki kanunlarımızda bu durumda yetkililerin kişisel cezai sorumluluklarının doğacağı 
da aşikardır. 

Bu sebeple yukarıda belirtilen Denizli İdare mahkemesinin 2007/566 Esas, 2008/647 sayılı kararı gereği işlemlerin (gerekli 
yıkım ve para cezaları) idarenizce uygulanması ve tarafımıza bilgi verilmesi arz olunur. 

Saygılarımızla, 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Vekilleri
Av.Nurten Çağlar Yakış
Av.Yıldız Hazer

TMMOB DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NI TÜRKMALL İLE İLGİLİ 
YARGI KARARLARINA UYMASI İÇİN BİR KERE DAHA UYARDI

Denizli Belediye Başkanlığı’nın usulsüz yeşil alan satışı ve üzerine alışveriş merkezi ruhsatı vermesi ile ilgili olarak, TMMOB 
tarafından açılan davada yargının iptal kararına rağmen, kararların uygulanmaması üzerine 16 Eylül 2008 tarihinde Belediye 
Başkanlığı’na bir kere daha uyarı yazısı gönderildi.
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T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
Devlet Denetleme Kurulu’na
ANKARA 

İlgi: 22 Mayıs 2008 tarih ve B.01.0.DDK.52-107 sayılı 
yazınız. 

Yürütmekte olduğunuz inceleme ve araştırma çalışmasına 
yönelik Birliğimizden istemiş olduğunuz bilgi ve belgeler 
yazımız ekinde tarafınıza iletilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla, 
N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter 

EKLER: 
1) TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI 
BİRLİĞİ
- TMMOB’nin Personel Sayısı Dökümanı
- Seçim Tutanakları
- TMMOB son üç döneme ait Çalışma Raporları (istenen 
diğer bütün bilgiler raporların içinde mevcuttur) 
2) ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
- ÇMO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen diğer 
bütün bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- ÇMO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile per-
sonel sayıları
- ÇMO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim tu-
tanaklarının fotokopisi 
3) ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
- EMO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen diğer 
bütün bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- EMO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile per-
sonel sayıları
- EMO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim tu-
tanaklarının fotokopisi 
4) FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
- FMO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen diğer 
bütün bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- FMO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile per-
sonel sayıları
- FMO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim tu-
tanaklarının fotokopisi 

5) GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI
- GMO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen diğer 
bütün bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- GMO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile per-
sonel sayıları
- GMO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim 
tutanaklarının fotokopisi 
6) GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ 
ODASI
- GMİMO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen diğer 
bütün bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- GMİMO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile 
personel sayıları
- GMİMO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim 
tutanaklarının fotokopisi 
7) GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
- GDMO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen diğer 
bütün bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- GDMO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile 
personel sayıları
- GDMO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim 
tutanaklarının fotokopisi 
8) HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ 
ODASI
- HKMO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen diğer 
bütün bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- HKMO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile 
personel sayıları
- HKMO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim 
tutanaklarının fotokopisi 
9) İÇMİMARLAR ODASI
- İÇMO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen diğer 
bütün bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- İÇMO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile per-
sonel sayıları
- İÇMO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim 
tutanaklarının fotokopisi 
10) İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
- İMO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen diğer bütün 
bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- İMO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile personel 
sayıları
- İMO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim 

CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET DENETLEME KURULU’NA 
İSTEMİŞ OLDUĞU BELGE VE BİLGİLER YOLLANDI

Cumhurbaşkanlığı makamınca görevlendirilen Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun araştırma ve incelemeye 
yönelik TMMOB’den istemiş olduğu belge ve bilgiler 2.9.2008 tarihinde Kurula yollandı. 
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tutanaklarının fotokopisi 
11) JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
- JFMO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen diğer 
bütün bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- JFMO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile per-
sonel sayıları
- JFMO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim 
tutanaklarının fotokopisi 
12) JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
- JMO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen diğer bütün 
bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- JMO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile personel 
sayıları
- JMO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim tuta-
naklarının fotokopisi 
13) KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
- KMO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen diğer 
bütün bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- KMO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile per-
sonel sayıları
- KMO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim tu-
tanaklarının fotokopisi 
14) MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
- MDMO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen diğer 
bütün bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- MDMO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile 
personel sayıları
- MDMO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim 
tutanaklarının fotokopisi 
15) MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
- MMO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen diğer 
bütün bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- MMO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile per-
sonel sayıları
- MMO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim 
tutanaklarının fotokopisi 
16) METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
- MtMO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen diğer 
bütün bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- MtMO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile 
personel sayıları
- MtMO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim 
tutanaklarının fotokopisi 
17) METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
- METEORMO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen 
diğer bütün bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- METEORMO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri 
ile personel sayıları
- METEORMO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin 

seçim tutanaklarının fotokopisi 
18) MİMARLAR ODASI
- MO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen diğer bütün 
bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- MO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile personel 
sayıları
- MO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim tuta-
naklarının fotokopisi 
19) ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI
- OMO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen diğer 
bütün bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- OMO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile per-
sonel sayıları
- OMO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim 
tutanaklarının fotokopisi 
20) PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI
- PMO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen diğer 
bütün bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- PMO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile per-
sonel sayıları
- PMO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim tu-
tanaklarının fotokopisi 
21) PEYZAJ MİMARLARI ODASI
- PjMO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen diğer 
bütün bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- PjMO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile per-
sonel sayıları
- PjMO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim 
tutanaklarının fotokopisi 
22) ŞEHİR PLANCILARI ODASI
- ŞPO son üç döneme Çalışma Raporları
- ŞPO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile personel 
sayıları
- ŞPO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim tuta-
naklarının fotokopisi 
23) TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI
- TMO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen diğer 
bütün bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- TMO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile per-
sonel sayıları
- TMO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim tu-
tanaklarının fotokopisi 
24) ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
- ZMO son üç döneme Çalışma Raporları (istenen diğer 
bütün bilgiler raporların içinde mevcuttur)
- ZMO son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile per-
sonel sayıları
- ZMO organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim tu-
tanaklarının fotokopisi  
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TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİGİ 
BAŞKANLIGINA 

İLGİ: a) 22.05.2008 tarih ve 107 sayılı yazımız. b) 02.09.2008 
tarih ve 1591 sayılı yazınız. 

Malumları olduğu üzere, ilgi (a) yazımızla Birliğinizden 
“Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarının” daha 
iyi ve etkin bir şekilde hizmetlerini yürütmelerine ilişkin 
Birlik görüşleri ile bazı belge ve bilgiler talep edilmiş, ilgi (b) 
yazınızla bilgi ve belgeler gönderilmiş, ancak konuya ilişkin 
Birliğinizin görüş ve önerileri bildirilmemiştir. 

Kurulumuzca yapılan inceleme ve araştırma çalışması, mes-
lek 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 amaçlamaktadır. 

Bu çerçevede; Birliğiniz tarafından getirilecek önerilere 
Kurulumuzca büyük önem atfedilmektedir. 

Diğer yandan, meslek kuruluşlarından gönderilmiş olan bilgi 
ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda çalışmanın deva-
mında ilgi (a) yazımızla istediklerimize ek olarak ekli tabloda 
belirtilen bilgi ve belgelere de ihtiyaç hasıl olmuştur. 

Bu itibarla, Birliğinizin konuya ilişkin görüş ve önerileri ile 
ekli listede belirtilen bilgi ve belgelerin 15 Kasım 2008 ta-
rihine kadar Kurulumuza gönderilmesi hususunda gereğini 
rica ederiz. 

TALEP EDİLEN EK BİLGİ VE BELGELER: 

1- Birlik ve Odalarda uygulanmakta olan muhasebe sistemi, 
tutulan defterler ve hesap planına ilişkin ayrıntılı bilgi ile bu 
konuda bir düzenleme varsa (Yönetmelik, esas, tebliğ, genel 
yazı vs.) birer örneği. 

Nakit fazlalarının nemalandırılmasına ilişkin uygulama hak-
kında bilgi.(Nemalandırmada tercih edilen araçlar, uygula-
nan ilkeler ve nemalandırma kararının verilmesi prosedürü, 
profesyonel yardım alınıp alınmadığı vs.) 

Ayrıca, Birlik ve odaların muhasebe sonuçlarının raporlama-
sına ilişkin; -Raporlamada kullanılan tablo örnekleri. 

-Raporlama zamanları (aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık vs.) 

-Raporların sunulduğu merciler. 

-Raporların internet, gazete, ilan tahtası vs. ile üyeler veya 
kamuoyu ile paylaşılıp 

paylaşılmadığı. 

2- Birlik ve Odaların alım, satım ve ihale işlemlerinin na-
sıl yürütüldüğüne ilişkin ayrıntılı bilgi ile bu konuda bir 
düzenleme varsa (Yönetmelik, esas, tebliğ, genel yazı vs.) 
bir örneği. Genel bir düzenleme ve uygulama yoksa, farklı 
uygulama örnekleri. 

3- Birlik ve Odalarda personel istihdamına ilişkin bilgi. (işe 
alma, sosyal ve mali haklar, disiplin ve ceza usulleri ve işten 
çıkarma, mali hakların nasıl tespit edildiği ve artırıldığı vs.) 
-Bu konuda bir düzenleme varsa (Yönetmelik, esas, tebliğ, 
genel yazı vs.) bir örneği. 

-Genel bir düzenleme ve uygulama yoksa, farklı uygulama 
örnekleri. 

-2007 yılında unvan ve pozisyonlar itibariyle yapılan ödeme-
leri gösterecek ekli 

tablonun doldurulması (EK: 1) 

4- Birliğin doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla or-
taklığı bulunan iştiraklerinin ve Birliğin mali imkanlarıyla 
kurulan ve faaliyetlerini sürdüren Vakıfların son iki yıllık, 
gelir, gider tabloları, bilançoları ve faaliyet raporları. 

5-Üye kayıt ve güncelleme işlemlerine ilişkin bilgi, konuya 
ilişkin varsa düzenlemelerin (Yönetmelik, esas, tebliğ, genel 
yazı vs.) birer örneği. 

6- Birliğe bağlı bazı odaların seçimlerine ilişkin ekli tablodaki 
bilgiler (Ek:2) 

(Üye sayılarına göre en büyük iki, en küçük iki, orta iki olmak 
üzere yalnızca 6 oda ve bunların şubelerine ilişkin bilgiler 
gönderilecektir.) 

Ayrıca son üç Birlik Genel Kuruluna ilişkin olarak; odalar 
itibariyle toplam genel kurula katılması gereken üye ve delege 
sayısı, katılan üye ve delege sayısı, yönetim kurulu için oy 
kullanan üye ve delege sayısı, geçerli sayılan oy sayısı. 

7- Birliğe bağlı bazı odaların bazı şubelerinin gelir ve gider-
lerine ilişkin ekli tablodaki bilgiler (Ek:3) 

(Üye sayılarına göre en büyük iki, en küçük iki, orta iki olmak 
üzere 6 odanın yine üye sayılarına göre en büyük, en küçük 
ve orta olmak üzere altışar şubesine ilişkin bilgiler 

gönderilecektir. )

DEVLET DENETLEME KURULU 
TMMOB’DEN YENİ BİLGİLER İSTEDİ

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, TMMOB’ye yönelik yaptığı araştırma ve inceleme için 25 Eylül 2008 tarihinde 
yeni bilgiler istedi.

Meslek birliklerine yönelik inceleme başlatan DDK’nın daha önce TMMOB’den istemiş olduğu belge ve bilgiler 2 Eylül 2008 
tarihinde Kurul’a yollanmıştı. 
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CO.P.I.S.E.E (Conference Permanent des Ingenierurs des 
Pays du Sud Est de I’ Europe - Organisations of Engineers 
from the countries of the South East Europe- Güneydoğu 
Avrupa Ülkeleri Mühendislik Birlikleri Organizasyonu) 20 
Ekim 2008’de Atina’da toplandı. Toplantıya TMMOB Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da katıldı.

30 Kasım 1971 tarihinde, Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, 
Romanya, Türkiye ve Yugoslavya Mühendis Birlikleri tara-
fından Atina’da imzalanan protokol çerçevesinde yapılan 
Copisee toplantıları 80’li yılların başlarından itibaren 
kesintiye uğramıştı.

30 Eylül 2005’de Yunan Teknik Odası çağrısıyla Copisee 
bileşenleri

“Günümüzde, çeşitli problemlerin çözümü için bilim ve tek-
nolojinin önemi çok iyi bilinmektedir. Bu önemli gerçek ile 
ilgili, bütün ülkelerin mühendisleri rol oynamakta ve üzer-
lerine önemli bir sorumluluk almaktadırlar. Çoğu bilimsel 
ve teknik problemin birçok ülkede aynı olduğu göz önünde 
tutulursa, mühendislerin uluslararası işbirliği kaçınılmaz 
olmaktadır. Bu nedenden dolayı, 

a)Ortak problemlerle ilgili fikir ve deneylerin karşılıklı 
alışverişiyle, teknik-bilimsel bağları güçlendirmek ve iler-
letmek,

b)İmzacı üyelerin kendi iç işlerindeki serbestliğe saygı 
göstererek, aralarındaki karşılıklı deneyim aktarımıyla 
mühendislerin eğitiminin ilerlemesine çalışmak,

c)Teknik alandaki bilgi ve çalışmalar için, üye olan orga-
nizasyon ülkelerindeki mühendislerin ziyaretlerini kolay-
laştırmak,

d)İmzacı tarafların mühendisleri için, ortak ilgi alanlarında 
çalışma yapmak.

Copisee bileşenleri tarafından bir zorunluluk olarak gö-
rülmektedir.” 

amacıyla tekrar bir araya geldiler. Copisee 18 Mayıs 2006’da 
İstanbul’da, 20 Mayıs 2007’de Bükreş’te toplandı.

Copisee bileşenleri bu kez Atina’da “Güneydoğu Avrupa’da 
İklim Değişimi ve yapılması gerekenler” konusunda görüş 
alışverişinde bulundu.

Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ile birlikte, Christina Theochari (Yunan Teknik 
Odası Koordinatörü), Efstathios X. T. Segkos (Yunan 
Teknik Odası Genel Sekreteri), Aleksandar Dimitrov 
(Makedonya Mühendislik Enstitüsü Başkanı), Mihai Mi-
haita (Romanya Mühendislik Birliği Başkanı), Christos 
Efthyvoulou (Kıbrıs Teknik Odası Başkanı), Vasil Sgurev 
(Bulgaristan Bilim ve Mühendislik Birliği Federasyonu 
Başkanı), Fatos Dega (Arnavutluk Makina Mühendisleri 
Odası Başkanı) katıldı. 

Mart 2009’da İstanbul’da toplanacak Copisee günde-
minde, “Su sorunu ile Copisee’nin İç İşleyişi” konuları 
bulunuyor.

COPİSEE ATİNA’DA TOPLANDI
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Mehmet Soğancı toplantıda Copisee bileşenlerine de 
özel oturum düzenleyecekleri TMMOB İklim Değişi-
mi Kongresine katılım çağrısında bulunarak, “İklim 
değişimi ve TMMOB Görüşü” başlıklı aşağıdaki ko-
nuşmayı yaptı:

İKLİM DEĞİŞİMİ ve TMMOB GÖRÜŞÜ

Küresel ısınma ve devamı iklim değişimi endişelenmeyi 
gerektirmeyecek kadar uzak ya da belirsiz bir gelişme ola-
rak görülebilir. En azından, soğuk bir kış gününde birkaç 
derecelik ısınmanın o kadar da kötü olmadığını düşünebilir 
ve iklim değişimine ilişkin uyarıları, yaşam biçimlerimizi 
değiştirmek için geliştirilen çevreci korkutma taktikleri 
olarak algılayabiliriz. Ama az da olsa medyayı izliyorsanız 
insanlığı tedirgin eden çevresel haberleri göreceksiniz. 
Bunda da öne çıkan, sıkça duyduğumuz bir kavram var: 
Sera gazı emisyonları, sera etkisi. 

NEDİR SERA ETKİSİ?

Sera gazları, ısıyı dünyanın atmosferine hapseden gazlara 
verilen isim. Güneş ışınları yeryüzüne düştüğü gibi, yer-
yüzü de belli miktarda enerjiyi uzaya geri yansıtmaktadır. 
Atmosferde yer alan çeşitli molekül kümelerinden oluşan 
ve karbondioksit gazını da içeren koruyucu katman, uzaya 
doğru yansıyan radyasyonu bir süre tutarak, yeryüzünün 
ısınmasına neden olur. Günümüzdeki tehlike ise, kar-
bondioksit ve diğer sera gazlarının miktarındaki artışın 
bu doğal sera etkisini şiddetlendirmesinde yatmaktadır. 
Özellikle sanayi devriminin başlangıcından itibaren sera 
gazlarının atmosferdeki yoğunluklarında sürekli bir artış 
meydana gelmiştir. İnsan faaliyetleri sonucunda meydana 
gelen bu artış, iklim sisteminin doğal dengesinin giderek 
bozulmasına neden olmaktadır. Modern insanoğlu faali-
yetleri, fosil yakıtların kullanımı, ormanların yok oluşu, 
tarım alanlarının bozulması, bazı sınai faaliyetler büyük 
miktarlarda karbondioksit ve diğer sera gazlarının at-
mosfere salınmasına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda 
dünya, güneşin altına park edilmiş bir arabanın içi gibi 
ısınmaktadır. 

PEKİ, BU SERA ETKİSİ, DÜNYA İKLİMİNDE NE 
TÜR DEĞİŞİKLİKLERE YOL AÇACAKTIR?

Sera etkisi dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığını arttıracağı 
için, uzun vadede iklimlerde değişimler, buzulların erimesi, 
mevsimlerin kayması, yağış rejimlerinin değişmesi ve tarım 
alanlarının verimsizleşmesi gibi çok ciddi sorunlara neden 
olabilecektir. 

Küresel ısınma ve iklim değişimi birbirini tetiklemektedir. 
Buna bağlı olarak meydana gelebilecek felaketler zinciri-
nin; buzulların erimesi, deniz suyu seviyesinin yükselmesi, 
taşkınlar, kıyı kesimlerde toprak kaybı, temiz su kaynakla-
rının denize karışması ve su sorunu, yüksek sıcaklık artı-

şıyla görülen aşırı buharlaşma ve kuraklık, yangınlar, göl 
ve ırmak sularında azalma, bu değişimlere dayanamayan 
bitki ve hayvan türlerinin yok olması ya da azalması, bazı 
bölgelerde aşırı ısınma nedeniyle virüs türlerinde değişiklik 
olması ve salgın hastalıkların gelişmesi, oluşacak göç dal-
gasıyla yerel ve global ölçekte taşıma kapasitesinin aşılması 
ve bunun sonucunda sorunların yaygınlaşması şeklinde 
seyredeceği ileri sürülmektedir. 

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

ELBETTE TÜRKİYE DE BU ISINMADAN 
ETKİLENECEK. 

Küresel ısınma sonucu ülkemizde beklenen en önem-
li sorun, su sorunudur. İklim değişimi öncelikle yağış 
rejimini değiştireceğinden su kaynakları potansiyel ve 
kullanılabilir miktarlarında değişecektir. Ülkemiz su 
zengini bir ülke değildir. Ancak akıllı politika ve ugula-
malarla su miktarı bakımından kendisine yeterli bir ülke 
olması mümkün olabilir. Uygulanan vahşi sulama vb 
yanlış politikalar sonucu bazı bölgelerde büyük sıkıntılar 
çekilmektedir. Meteorolojik süreçler bakımından kurak 
ve ıslak yılların yaşanması olağan durumlardır. Ölçüm 
sonuçları da ülkemizdeki su rejimlerinin yıllara göre çok 
farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu anlamda 
bakıldığında son yıllarda büyük şehirlerde ortaya çıkan su 
sorununu iklim değişimine bağlamak doğru değildir. Bu 
sorunun yaşanmasında, kuraklığın etkisinden daha fazlası, 
şehirleşme politikaları gibi politikalarla su havzalarının yok 
edilmesinin yanı sıra, su teminine yönelik gerekli planlama 
ve yatırımları zamanında yapmayan yönetimlerin katkıları 
çok büyüktür. İklim değişiminin gelecekteki etkileri dikka-
te alınarak bu konuda toplumsal çıkarı gözeten politikalar 
yaşama geçirilmelidir. 

Küresel ısınmanın, ülkemizde tarım ve orman ürünlerinde 
azalışa, su kaynaklarının rejiminin değişmesi sonucu enerji 
sıkıntısına ve kuraklık çeken bölgelerden diğer bölgelere 
doğru nüfus hareketine neden olması beklenmektedir. 

Çevre ve Orman Bakanlığı verilerine göre; Dünya’da sera 
etkisi yaratan çevre sorunlarının %46’sı enerji tüketimi, 
%24’ü sanayi faaliyetleri, %18’i ormansızlaşma, %9’u tarım 
ve %3’ü de diğer kaynakların yarattığı emisyonlar nede-
niyle oluşmaktadır. Türkiye’de sera gazı emisyonlarının 
sektörlere göre dağılımında,enerji %77’lik payla birinci 
sırayı almakta,enerjiyi %9’luk paylarla sanayi ve atık ber-
tarafı, %5’le tarım izlemektedir. Buradan anlaşılmaktadır 
ki; sorununun en önemli nedeni enerji tüketimidir. Enerji 
üretim sistemlerinde kullanılan yakıt türüne bağlı olarak 
da çevre sorunları artmaktadır. 
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İKLİM DEĞİŞİMİNDEKİ GELİŞMELER NELERDİR? 
KYOTO NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

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

Küresel ölçekte, içinde bulunduğumuz yüzyılın en çetin 
çevre sorunlarından biri olduğu bilindiği halde Türkiye’nin 
“küresel iklim değişimi” karşısında, siyasi parti ve siyasi irade 
programlarına yansıyan bir politikası yoktur. 

İklim değişiminin şiddetlenen etkilerini hafifletebilmek ve 
gelecek on yılları kazanabilmek için Türkiye’nin de tüm 
dünya ile birlikte uluslararası anlaşmalara tabi olması bir 
zorunluluktur. 

Uluslararası anlaşmalar denince akla hemen KYOTO Pro-
tokolü geliyor. Ancak, Kyoto bir başlangıç değil, son çare 
olarak gelinen noktadır. 

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

Yıl 1994, AOSİS’e üye olan Pasifik ve Karayipler’de bulunan 
39 küçük ada devleti Barbados’da yaptıkları toplantıda, kar-
bondioksit salımlarını 2005 yılına kadar 1990 düzeyine göre 
yüzde 20 azaltmayı talep etmiştir. Toronto konferansındaki 
talep Amerika, Japonya ve Rusya dışındaki ülkeler tarafından 
olumlu karşılanmasına rağmen bu konuda herhangi bir adım 
atılamamıştır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesinin yetersiz kaldığının görülmesi üzerine KYOTO 
protokolü hazırlanarak, 1997 yılında imzaya açılmıştır. KYO-
TO protokolüyle, sera gazı emisyon değerlerinin, 2008-2012 
yılları arasında 1990’daki seviyesinden % 5,2 oranında aşağı 
çekilmesi hedeflenmektedir. Ancak Kyoto Protokolü’nün 
yürürlüğe girebilmesi, 2005 yılında Rusya’nın da protoko-
lü imzalaması ile mümkün olmuştur. Çünkü Protokolün 
yürürlüğe girmesi, sera gazı emisyonlarının en az yüzde 
55’inden sorumlu olan 55 ülkenin onayına bağlı idi. Yani 
Protokol, imzaya açılmasından yaklaşık 8 yıl sonra ancak 
yürürlüğe girebilmiştir ve 2012 yılında yükümlülük dönemi 
sona erecektir. 

Protokolün yürürlüğe giriş tarihi bile, aslında küresel 
ısınmanın başlıca faili gelişmiş ülkelerin protokole hangi 
açıdan baktıklarını anlamak için yeterlidir. Esneklik 
mekanizması karbon ticaretini mümkün kılmaktadır. En 
önemli amacı karbondioksit emisyonlarını azaltmak olan 
bir protokolün, karbon ticaretine, başka bir deyişle, havanın 

kirletilmesinden kazanç sağlanmasına izin vermesini anlamak 
mümkün değildir. 

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

TMMOB TÜRKİYE’DE NE ÖNERMEKTEDİR?

Kamuoyu ve halk, küresel ısınmayı ve bağlantılı olarak ik-
lim değişimi sorununu ciddi bir şekilde gündemine alıp bu 
yönde sürekli bir baskı haline gelmedikçe siyasi iktidarlar, 
iklim değişiminin nedenlerinin zayıflatılması ve etkilerinin 
hafifletilmesi yönünde ciddi bir çalışmaya kendiliğinden gir-
meyeceklerdir. Yaşadığımız “karbon ekonomisi”nde, karbon 
emisyonlarının azaltılması son tahlilde kaçınılmaz ekonomik 
maliyetlere yol açmakta, enerji, su ve tarım politikalarında 
ise çeşitli çıkar gruplarının hiç de hoşlanmayacağı karşı-
teşviklerin uygulanmasını gerektirmektedir. Daha fazla kar 
dürtüsünün ve neoliberal iktisat politikalarının egemen kı-
lındığı bir ekonomik modelde bunların dışında, insana değer 
veren bir politikanın yaşama geçirilmesini beklemek ne yazık 
ki doğru olmayacaktır.

Bizlerin iklim değişimiyle ilgili tavrı ise bunun tam tersi olma-
lıdır, çünkü bireysel önlemler çok değerli olmakla birlikte yal-
nızca bu önlemlere dayanarak kazanılacak mesafe çok kısadır. 
Belki yapılacakların başında, enerji verimliliği uygulamalarını 
yaygınlaştırma, fosil yakıtlar karşısında temiz enerjinin teşvik 
edildiği, fosil yakıt tüketen enerji tesislerinin atıklarını asga-
ri düzeye düşürmeye zorlandığı bir politik ortam yaratmak 
gelmelidir. Sektörel, bölgesel ve yerel hedefler benimseyip 
bunları izlemekle, hedefe giden yolu denetlemekle yükümlü 
örgütsel yapılar inşa etmekle işe başlayabiliriz. Bu konuda 
merkezi kurumların yanı sıra belediyelere, meslek örgütlerine 
çok fazla iş düşecektir. Belki de kuracağımız yerel insiyatiflerle 
çok işler yapabilir, kamuoyu baskısı yaratabiliriz. 

Nasıl “Başka Bir Dünya Mümkündür” diyorsak ve bu amaç 
için mücadele ediyorsak, aynı şekilde “başka bir İklim 
Mümkün “ demeli ve insanı ve doğayı gözeten bir iklim için 
mücadele etmeliyiz.

Mehmet Soğancı
TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı sem-
pozyumun açılışında şunları söyledi:
Değerli katılımcılar,
Bu iki gün boyunca burada hep birlikte gerçekleştireceğimiz 
bu sempozyumda Mersin’in kent sorunları irdelenmesi ve gele-
ceğe yönelik akılcı, kalıcı ve toplumu referans alan önerilerin 
tartışılması hedeflenmektedir. 
Bertolt Brecht’in “Gelecek” adlı şiirinde “Şehirler daha canlı 
olacak, insan ömrü daha uzun olacak” der. Bu bir umut muydu 
yoksa beklenti mi bilemiyorum ancak günümüzde kentlerin 
daha kalabalık, ancak yüzlerinin daha cansız, insan ömrünün 
ise daha kısa olduğunu söyleyebilirim. Bu durum ülkemizdeki 
hangi kente gidersek gidelim geçerli gibi görünüyor.
Öyleyse bir kente sadece ekonomik düzlemde bakmak toplum-
sal gelişme ve sağlıklı kent yaşamı için yeterli görülmemelidir. 
Aksi durumda Doğu Akdeniz’in en büyük ticaret merkezlerin-
den biri olan Mersin’de bugün kent mekanı ve yaşamına dair 
çoğunlukla olumlu yargılarımızın olması gerekirdi. Ekonomik 
kalkınma denilen sürecin aslında yaşam kalitemize, yaşam 
standartlarımıza ve toplumsal huzura katkısı olamadığını görü-
yoruz. Bu durum ya ekonomik kalkınmanın gerçek olmadığını 
ya da bu durumun toplumun büyük kesimine yansımadığının 
göstergesidir.
1950 sonrasında ekonomik ve demografik yönden büyüyen 
bu kentin gerek fiziki ve gerekse sosyal yaşamına yönelik 
olumsuzluklar artmıştır. Kentte gözlenen ve hissedilen olum-
suzlukları sadece göç sorununa ve göç eden kesimlere bağlamak 
kolaycı ve sorumsuz bir yaklaşımdır. Kentte barınma, çalışma, 
kültür, eğitim, sanat ve spor olanaklarının sunulmadığı, kamu 
kaynaklarının öncelikle bu tür gereksinimlere ayrılmadığı ko-
şullarda, yaşanan sorunları dış etkenlerde aramak kolaycılık 
ve sorunlardan kaçmak anlamına gelmektedir. Bu sorunları 
diğer kentlerde daha fazla yaşayan Mersin’de mühendisler, 
mimarlar ve şehir plancıları olarak bizler kente bu kadar dar 
ve kolaycı bakmıyoruz. Her biri toplum ve kent için kaygıları, 
aynı zamanda beklentileri ve projeleri olan bu topluluk düşün-
celerini kamuoyu ile paylaşma sorumluluğunu bu sempozyum 
aracılığıyla yerine getirmektedir.
Bu bağlamda kente enerji sorunlarından tarımsal yapıya, 
turizm olanaklarından toplumsal yaşama, mimari çevreden 
sanata kadar yayılan geniş bir yelpazede bakmak ve farklı 
düzlemlerde çözümler aramak durumundayız. Yaşadığı bütün 
olumsuzluklara rağmen Türkiye’deki altı Devlet Opera ve Ba-

lesinden birinin Mersin’de olması, kentte azımsanmayacak bir 
entellektüel ve duyarlı kitlenin varlığı umudumuzun kaynağını 
oluşturmaktadır.
Günümüze değin sanatçıların, edebiyatçıların, mühendis ve mi-
marların politik olmak gibi sorumlulukları olmuştur. Bu durum 
çoğu kez yadırganmasına rağmen kaçınılmaz bir duyarlılığın 
sonucudur. Ancak ne siyasetçiler ne de kent yöneticileri çoğu 
zaman sanatçı, edebiyatçı, mühendis veya mimar gibi düşünme 
sorumluluklarını alamadılar. Bütün yöneticilerin aynı zamanda 
duyarlı birer vatandaş, aydın, sanatçı, mühendis ve mimar ol-
mak gibi bir sorumluluğu da bulunmaktadır. Aksi durumda, bu 
kişilerden, kentlerde arzu ettiğimiz yaşam olanaklarına ve stan-
dartlarına ulaştıracak yatırım ve uygulamalar bekleyemeyiz.
Diğer yandan yöneticiler kadar kentlilerin de hassasiyetleri, 
entellektüel birikimi ve ütopyası olmalıdır. Burada bulunan 
bütün bireylerin adı konulmuş ya da konulmamış birer ütop-
yası vardır diye düşünüyorum. Roloff ve SeeBlen, ütopyayı 
“bilimsel olduğu kadar, bilim öncesi araçlarla da hayata ge-
çirilmeye çalışılan ve bilimsel bir kuram üzerinden sonuçta 
pratiğe dönüşmekten başka hedefi olmayan, toplumsal-politik 
bir tasarım; bir proje” olarak tarif etmektedirler. Bu nedenle 
bilimsel düşünceye önem veren, nitelikli bir kentsel yaşam 
üzerine kaygıları ve umutları olan bu topluluğun söyleyeceği 
çok şeyi olduğuna inanıyorum.
Konuşmamı kentlerimizde yaşananlara dair birkaç tespit ile 
sürdürmek isterim. 
Sıralanan sorunlar ancak başka türlü bir düşünce yapısı ile orta-
dan kaldırılabilir. Bildiğiniz üzere son yıllarda büyük şehirlerde 
“ideal yaşam çevreleri” geliştirdiklerini iddia eden müteahhitlik 
firmaları aynı zamanda kente karşı suç işlemektedir. Kamu-
nun ortak alanı olarak planlanan alanlar zamanla firmalara 
pazarlanmakta ve kentin bütün kesimlerinin yararlanabileceği 
alanlar yok edilmektedir. TOKİ başta olmak üzere Özelleş-
tirme İdaresi, TCDD, Turizm Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı 
gibi birçok kurum, kamu arazilerinin satılması konusunda 
yarışmaktadır. 2001 krizi sonrasında yaşanan yapay ekonomik 
gelişmenin temel kaynakları dış borç, özelleştirme ve inşaat 
sektöründeki canlanmadır. Ülkemizde büyük bir iddia ile ortaya 
atılan “mortgage” sisteminin başta ABD olmak üzere dünyada 
ne tür bir krizi tetiklediğine şahit olduk. Ülkemizde ise bütün 
bu olumsuzluklar bilinmesine rağmen bir yandan üretmeyen bir 
toplum modeli çizilmekte diğer yandan arazi satışı, özelleştirme, 
dış borç dışında kaynağı olmayan yapay bir kamu finansman 
modeli sunulmaktadır.

TMMOB Mersin Kent Sempozyumu 24-25 Ekim 2008 tarihlerinde MTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Sempozyumunu 
açılışında sırasıyla Mersin İKK Sekreteri Kamer Gülbeyaz, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve Mersin Büyük-
şehir Belediye Başkanı Macit Özcan konuştu. 

İki gün süren sempozyumda, Mersin’in ulaşımdan doğal kaynaklarının kullanımına, tarımdan sanayiye farklı yönleri masaya ya-
tırıldı.

TMMOB MERSİN KENT SEMPOZYUMU YAPILDI
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Diğer yandan büyük kentlerin çoğunda en temel insan hakkı 
olan içme suyu başta olmak üzere barınma ve ulaşım gibi kent-
sel gereksinimleri bile karşılanmamaktadır. Yoksulluk, sokakta 
yaşayan bireyler, adli suçlardaki artış gibi sorunlar hala sürebili-
yor ise ekonomi politikası başta olmak üzere uygulanan hemen 
her türlü politikanın ret edilmesi gerekir. 
Bu sahte modellere karşı bilimsel, teknik ve topluma karşı 
duyarlı modellerimizi sunmak durumundayız. Sanayi, enerji, 
turizm, tarım, ulaşım, sağlık, çevre, eğitim, kent, kültür ve sanat 
politikaları bir arada gerçekleştirilmedikçe ve her birine eşdeğer 
önem verilmedikçe arzu ettiğimiz kent yaşamı gerçekleşmeye-
cektir. TMMOB olarak düzenlemekte olduğumuz kent sempoz-
yumları ile kentlerimize yönelik farklı perspektifler sunmak ve 
kalıcı çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Böylece sanayi, 

turizm ve tarım olanaklarını akılcı bir yöntemle değerlendiren, 
çağdaş ulaşım ve altyapı olanaklarına kavuşmuş, kültür ve sanat 
yaşamı canlı kentler için önemli adımlar atılmış olacaktır.
Bu nedenle kendimize nasıl bir kentte yaşamak istiyoruz ve 
“nasıl bir Mersin” sorusunu yöneltmemiz gerekiyor. 
Bu etkinliğin düzenlenmesinde öncelikle İl Koordinasyon 
Kurulumuza, emeği geçen meslektaşlarıma, etkinlik kapsa-
mında katkı sunan bilim ve meslek adamlarına ve siz değerli 
katılımcılara teşekkür ediyorum. Arzuladığımız kent yaşamına 
ulaşmak için bir başlangıç olarak kabul ettiğimiz Mersin Kent 
Sempozyumu’nun başarılı geçmesini diliyorum.
Son sözüm de Mersinlilere olsun.
Kentin sakini değil sahibi olalım.

Sempozyumun açılışında sırasıyla; Kimya Mühendisleri 
Odası Başkanı Mehmet Besleme, Ziraat Mühendisleri Odası 
Başkanı Gökhan Günaydın, TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı, Ankara Üniversitesi Rektörü Cemal 
Taluğ, CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi ile DSP 
Genel Başkanı Zeki Sezer birer konuşma yaptılar.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ko-
nuşmasında şunları söyledi: 

Değerli katılımcılar, 

Bu sempozyumda Gıda Egemenliğini konuşacağız. 1990 la-
rın başında konuşulmaya başlanan Gıda Egemenliği kavramı 
gıda güvenliğini de kapsıyor, ama çok uluslu tarım ve gıda 
şirketlerinin üretim tarzını ve serbest ticareti reddediyor

Kısaca gıda egemenliği; çiftçilerin üretme/üretebilme hak-
kıdır, yeterli ve sağlıklı gıda maddelerini sağlamak için yerli 
insan, yerel halklar, kadınlar ve tüketici için en elverişli, 
uygun yaklaşımdır. Yeterli beslenmede çeşitliğin yeri kritiktir 
ve gıdada çeşitliliği ancak yerli çiftçi, yerel tarım ve aile 
çiftçiliği sağlayabilir. Çok uluslu gıda ve tarım şirketlerinin 
tarımı şirketleştirmeleri asla kabul edilemez.

Gıda egemenliği, halkların ekolojik mantık dahilindeki 
sürdürülebilir yöntemlerle, kültürel olarak uygun, sağlıklı 
gıda üretme ve kendi gıda, tarım sistemlerini tanımlama 
hakkıdır. Piyasaların veya şirketlerin talebini değil, gıdayı 
üretenleri, dağıtanları ve tüketenleri gıda sistemleri ve 
politikalarının merkezine koyar.

Gelecek nesillerin çıkarını ve içerilmesini savunur. Hâ-
lihazırdaki şirket ticareti ve gıda rejimine direnerek onu 
parçalayacak bir stratejiyi ve yerel üreticilerin gıda, çiftçi-
lik, göçerlik ve balıkçılık sistemlerini belirlemesine ilişkin 

yönelimleri sunar.

Gıda egemenliği, yerel, ulusal ekonomileri ve piyasaları ön-
celikli tutar; köylü ve aile çiftçiliğine dayalı tarıma, küçük 
balıkçılığa, göçerlerin yön verdiği otlatmaya, ve çevresel, 
sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğe dayalı gıda üretimi, 
dağıtımı ve tüketimine olanak verir.

Gıda egemenliği tüm halklar için adil bir gelirin sağlanma-
sını güvence altına alan saydam bir ticareti ve tüketicilerin 
gıda ve beslenme üzerinde kontrol hakkı olmasını destekler. 
Gıda egemenliği, topraklarımızı, bölgelerimizi, sularımızı, 
tohumlarımızı, hayvanlarımızı, biyo-çeşitliliğimizi, kullanma 
ve yönetme hakkının gıdayı üreten ellerde olmasını teminat 
altına alır. Erkekler, kadınlar, halklar, ırksal gruplar, toplum-
sal sınıflar ve nesiller arasındaki eşitsizligin ve ezme-ezilme-
nin olmadığı yeni toplumsal ilişkileri ifade eder.

Değerli Katılımcılar, 

Bu sempozyumda bu konunun uzmanlar, bilim insanları ve 
Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odamız tarafından yeterince 
irdeleneceğini biliyorum. 

İki odamız tarafından düzenlenen bu etkinliğimizin düzen-
leyicilerinin, bilgiyi bizimle paylaşacak bilim insanlarının 
ve uzmanların, panelde görüşlerini bizimle paylaşacak 
konuşmacıların ellerine, yüreklerine, beyinlerine sağlıklar 
diliyorum. Bilim insanlarının, uzmanların yoğun emekle 
hazırladıkları bildiriler, siz katılımcıların katkıları, panel 
konuşmaları ve bunların sonucunda hazırlanacak etkinlik 
sonuç bildirisinin ilgililerince ve siyasal iktidarca önemsen-
mesi gerektiğini ifade ediyorum. Odalarımız bu görüşlerin 
takipçisi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerimizle hepinize 
saygılar sunuyorum.

DÜNYA GIDA GÜNÜ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinlikleri çerçevesinde Kimya Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 
düzenlenen “DÜNYA GIDA GÜNÜ SEMPOZYUMU 2008” Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda yapıldı.
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TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi İlker Ertem konuşma-
sında şunları söyledi: 

“Değerli katılımcılar,

Öncelikle hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla 
selamlıyorum.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun 
kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlanmakta olan 16 Ekim 
Dünya Gıda Günü kutlu olsun. 

Her yılın 16 Ekim günü, TMMOB ve bağlı odalarının sade-
ce basın açıklaması ile yetindiği bir gün değildir. TMMOB 
ve odaları bu gün de uyarı ve bilgilendirme görevini yerine 
getirmekte, düzenlenen etkinlikler ile bilgi birikimini tüm 
kamuoyu ile paylaşmaktadır. Dünya Gıda Günü etkinlik-
leri çerçevesinde Kimya Mühendisleri Odası ve Ziraat 
Mühendisleri Odamız birlikte “DÜNYA GIDA GÜNÜ 
SEMPOZYUMU 2008” i düzenlediler Bu gün “Gıda Poli-
tikaları Paneli” nde birlikteyiz. Değerli konuşmacılar görüş 
ve önerilerini bizlerle paylaşacaklar. “Gıda Mühendisleri 
Odamızın Yönetim Kurulu Üyelerini ve Panelin düzenlen-
mesinde emeği geçenleri kutluyorum.

Değerli katılımcılar,

Bu gün bizler, İnsanların biyolojik varlığını sürdürebil-
mesinin beslenme ile bağlantılı olduğunun bilincindeyiz. 
Ve kaliteli yaşamın yeterli ve güvenilir gıdaları tüketmeyi 
gerektirdiğinde tüm insanlık olarak oydaşlaşmaktayız. 

İnsanlığın binlerce yıllık deneyimi, bilimsel ve teknik 
gelişmelere ve bu alandaki olumlu çalışmaların var olma-
sına rağmen Dünyada en büyük sorunların başında açlık 
gelmektedir. 

Dünya üzerinde yaklaşık 840 milyon erkek, kadın ve çocuk 
kronik olarak açlıkla mücadele etmektedir ve bundan çok 
daha fazla sayıda insan da gizli açlık çekmekte, yetersiz 
beslenmektedir. 

Her ne kadar insanlığın açlık ve gıda güvencesizliği ko-
nularında bilinçlendirilmesi hayati önem taşıyan bir konu 

olsa da, özellikle gelişmiş ülkelerin refah paylarını geliş-
memiş ülkeler ile paylaşması günümüzde kaçınılmaz bir 
olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün buna kayıtsız 
kalan yada çözüm yerine polemik üreten bu ülkelere 1996 
yılında düzenlenen Dünya Gıda Zirvesindeki imzalarını 
hatırlatmak gerekir. 1996 yılında bir araya gelen liderler 
2015 yılına kadar dünya üzerindeki aç insanların sayısının 
yarıya indirilmesi üzerinde anlaşmaya varmışlardı. 

1996 yılında da FAO tarafından düzenlenen Dünya Gıda 
Zirvesin’nde açlığın kaynağını yok etmek için programlar 
geliştirilmiş ve ülkelerin gıda güvencesi eylem planı ha-
zırlaması kararına varılmıştır. Dünya Gıda Zirvesi Eylem 
Planı’nın da “herkes için gıda” olgusu kabul edilmiştir. 
Zirvede alınan diğer önemli bir karar da 2015 yılına kadar 
yeterli gıdadan yoksun kişilerin sayısının yarıya indirilme-
si hedef olarak benimsenmiştir. Katılımcı ülkeler 7 ortak 
karara varmıştır; 

1. Fakirliğin giderilmesi ve sürekli barışın sağlanması için 
kadın ve erkeğin eşit katılımı ile sürdürülebilir gıda güven-
cesini sağlamak; 

2. Herkesin ekonomik ve fiziksel olarak her zaman yeterli 
ve güvenli gıdaya ulaşması ve etkin kullanabilmesi için 
politika oluşturmak; 

3. Sürdürülebilir tarımsal üretimi sağlamak; 

4. Dış ticaret politikalarında gıda güvencesini destekleyici 
sistemler oluşturmak; 

5. Erken uyarı sistemleri ile birlikte her zaman acil gıda 
ihtiyacını karşılayacak yapıyı oluşturmak; 

6. Kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve güçlendirmek 

7. Katılımcı ülkelerin eylemleri ulusal mevzuatları içerisinde 
benimsemesi. 

Bugüne dek sergilenen çabalara karşın, dünyadaki açların 
sayısını 2015 yılına kadar yarı yarıya azaltmayı öngören 
Dünya Gıda Zirvesi ve bununla ilişkili Binyıl Kalkınma 
Hedefinin gerçekleşmesi için yeterli mesafe alınamamıştır. 

GIDA POLİTİKALARI 
PANELİ YAPILDI

Dünya Gıda Günü etkinlikleri çerçevesinde Gıda Mühendisleri Odası 17 Ekim 2008 tarihinde bir panel 
düzenledi. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen “Gıda Politikaları” konulu 
panelin açılışında Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Günay, TMMOB Yürütme 
Kurulu Üyesi İlker Ertem ile Tarım ve Köyişleri Bakanı M. Mehdi Eker konuştu.
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Eşitsizliği yeniden üreten, var olan politikalarla bu sorun-
lara çare bulunmayacağını ham hayaller peşinde koşanların 
kabul etmesi gerekir. 

Dünya nüfusunun talebini karşılamak için son 35 yılda 2 
katına çıkan gıda arzının gelecek 15 yılda da bir kez daha 2 
kat artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu artışla birlikte 
bitkisel üretime ve hayvancılığa ayrılan alanlar giderek aza-
lacak ve niteliklerini kaybedecektir. Küresel olarak tarımsal 
üretime bakıldığında yeterli gıdanın varlığından söz etmek 
mümkündür. Ancak, bu gıdalar bölgeler arasında dengeli 
dağılmamaktadır. Bu dengesiz dağılım özellikle yüksek 
nüfuslu Asya ve Afrika ülkelerini giderek artan tehlike 
altında bırakmaktadır. 

Gıda güvencesi, her insanın sağlıklı yaşayabilmesi ve faa-
liyetlerini sürdürebilmesi için her zaman yeterli ve dengeli 
gıdaya erişme hakkıdır. Gıda güvencesinin temel dayanağı 
gıdanın bulunabilirliği ve elde edilmesi, diğer bir deyişle 
satın alınabilirliğidir. Tüm insanların daimi yeterli, güvenli 
ve besleyici gıdalara fiziksel ve ekonomik olarak erişimi 
olduğu zaman gıda güvencesi var olacaktır. BM Gıda ve 
Tarım Teşkilatı FAO gıda güvencesinin sağlanmasında 4 
koşul belirlemiştir; 

1. yeterli gıda arzı sunma ya da elde etme; 

2. yıldan yıla, mevsimden mevsime arzda dalgalanma ya da 
eksikliğin olmaması; 

3. erişilebilirlik ya da satın alınabilirlik; 

4. kaliteli ve güvenli gıda. 

Kurumsal ve teknik kısıtların yanı sıra politikaların sık sık 
değişmesinin yol açtığı tarımda düşük verimlilik; tarımsal 
yapılardaki çarpık yapılanmalar, yıldan yıla ve dönemsel 
arz dalgalanmaları; tarım dışı iş olanaklarının azlığı ya 
da yokluğunun yol açtığı düşük ve belirsiz gelir olarak 
sıralanabilecek başlıklar ise Gıda Güvencesizliğinin temel 
nedenleridir ve bu nedenler birbiriyle bağlantılı olduğu için 
çözümü de zorlaşmaktadır. 

Teknolojinin tarımsal üretimde kullanılmasının hızla art-
masına karşılık gıda güvencesi tehdidi devam etmektedir. 
Bireylerin gıdaya erişimlerindeki düşük verimlilik, dalgalı 
arz ve düşük gelir gibi temel sorunların ortadan kaldırılıp 
sürdürülebilir tarımın sağlanması gerekmektedir. 

Bugünkü açlığın nedeni; dünya ekonomik sistemi nedeniyle 
ürün ve üretim tercihlerindeki değişiklikler sonucu tarım-
dan çekilen insan gücü, bitmeyen savaşlar, hastalıklar ve 

tüm bunların altında yatan dünya ekonomik sistemidir. 

Gıda güvencesi için tarıma yatırım gibi masum ve önemli 
görülebilecek nafile önerilerin ve çabaların yetersizliği bizim 
açımızdan nettir ve emperyalist kapitalist sistem tarafından 
uygulamayı düşündükleri programlar açısından da hedefe 
ulaşılamayacağı açıktır. Verili sistemdeki kapitalist, feodal, 
yarı feodal ilişkiler tersine çevrilmeden ve tasfiye edilmeden 
tarım sorunu çözülemeyecektir. 

DTÖ bünyesinde yürütülmekte olan ileri tarım müzake-
releri kapsamında ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin 
uygulamak durumunda bırakılacağı ticaret sistemi, mevcut 
tarımsal yapı ile gıda sanayiinin ithalata daha fazla bağımlı 
kalmasına, ulusal üretimin zayıflamasına ya da ekonomik 
kaygılarla çevrenin daha da kirletilmesine yol açacaktır. 
AB’ye üyelik perspektifi ise iyi kullanılmadığı takdirde 
gıda üretiminin sürdürülebilirliği noktasında sorunlar 
doğurabilecektir. 

Ülkemizde uygulanan neoliberal politikaların bir sonucu 
olarak, 1980’li yıllardan bu yana, tarımsal üretim artışı nü-
fus artış hızının altında kalmaktadır. 2000’li yıllarda IMF, 
Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü’nün dayattığı 
“politikalar” Türkiye’yi önümüzdeki dönemde giderek tarım 
ürünleri dışalımcısı konumuna sürükleyecektir. 

Ülkemizin artan nüfusu ve gıda sanayiinin ileriye dönük 
gelişimi açısından tarımsal üretim potansiyelinin, üretimin 
çeşitliliğinin ve ekolojik üretim olanaklarının arttırılması 
yönünde çaba sarf edilmesi kaçınılmazdır. Bu kapsamda 
iyi tarım uygulamaları çerçevesinde güvenli hammadde 
kaynaklı güvenilir gıda üretimi için önümüzdeki dönemde 
daha yoğun ve bilimsel ağırlıklı çalışmalar gerekmektedir. 
Bu sorumluluğu kamu sektörü, üniversiteler, araştırma 
kuruluşları, özel sektör, meslek odaları ve demokratik 
kitle örgütleri ortaklaşa taşımalı ve sürdürmelidirler. Aksi 
takdirde zaman içerisinde sürdürülebilir tarımsal üretimi 
risk altına girmiş, gıda güvenliği tartışılır hale gelmiş, dışa-
lıma bağımlı ve gıda dışsatımında sorunlar yaşayan bir ülke 
haline dönüşmemiz kaçınılmaz olacaktır. 

Değerli Katılımcılar, 

Bu gün burada yapılacak panelde bu konunun uzmanları 
tarafından yeterince irdeleneceğini biliyorum. 

Bu etkinliği düzenleyen Gıda Mühendisleri Odamız 
Yönetim Kuruluna ve emeği geçen herkese TMMOB 
Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum.”
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TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
JEOGENÇ 2. YAZ ÇALIŞTAYI GÖNEN’DE YAPILDI

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Jeoloji Mühendisliği 
Öğrencileri JeoGenç II. Yaz Çalıştayı 1- 7 Eylül 2008 tarihleri 
arasında DİSK Birleşik Metal İş Kemal TÜRKLER Eğitim 
Tesislerinde gerçekleştirildi. 
Gelecekte üyesi olacakları TMMOB ve Odaların görevleri, 
çalışma anlayış ve ilkeleri Mühendis ve Mimarların yaşam-
daki yeri, mesleğe, ülkeye ve halka dair sorumluluklarının 
öğrencilere aktarılması, birlikte üretim, yönetim ve paylaşma 
süreçlerini yaşayarak geleceğe yönelik umutların diri tutulması 
ve öğrenci örgütlülüğünü güçlendirmek amacıyla gerçekleşti-
rilen yaz çalıştayında;
“Dünden Bugüne Üniversitelerde Gençlik Hareketi”, “Üniver-
sitelerin değişimi dönüşümü”, “TMMOB-JMO ve JeoGenç”, 
“Kapitalizm, Mühendislik,İnsanlık”, “Dünyada ve Türkiye’de 
ekonomik sosyal ve siyasal durum”, “Türkiye’de çevre sorunları 
ve çevre hareketi”, “Kadın sorununa bakış”, Bilim evrim ve 
jeoloji”, “kentleşme ve jeoloji” konularının işleneceği, değişik 
mesleki, toplumsal ve sosyal çalışma gruplarının faaliyetlerini 
içeren program, İzmir Şube Yönetim kurulu adına Y.K Üyesi 
Sabri YILDIRIM, Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 
Dündar Çağlan ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
SOĞANCI’nın açılış konuşmaları ile başlamıştır. 
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı TMMOB ve bağlı 
Odalarımızın kuruluş yılı olan 1954’ten bu yana ve özellikle 
70’lerden bu yana demokratik ve çoğulcu katılımcı bir anlayış 
çerçevesinde, bilimin ve ortak aklın yol göstericiliğinde, yarım 
asrı aşan uzun soluklu mücadelede, çalışmalarını sürdürdüğü 

ifade ederek; sıkıntı ve sorunları yoğun olan bir ülkede yaşıyor 
olmanın TMMOB ve bağlı Odalara büyük görev ve sorum-
luluklar yüklediği, aydınlık bir Türkiye ve Dünya için barış-
tan, demokrasiden ve özgürlükten yana tavır konulmasının 
önemine değindi. Soğancı, ülkede mühendis ve mimarların 
sorunlarının ülke sorunlarından ayrı ele alınarak çözüleme-
yeceği belirtirken özellikle 1970 yıllarında TMMOB çalışma 
ve mücadelesini iki eksende yürütme yönünde karar aldığını 
vurguladı. TMMOB ve Odalarının; ülkeyi yaşamı dünyayı 
tanıyarak, anlayarak, sorgulayarak oluşturduğu politikalar ile 
yaşama müdahale etmeye çalışırken bilimin ve teknolojinin 
hızla geliştiği, egemenlik kurduğu yüzyılımızda mühendisliği, 
bilimi ve teknolojik gelişmeyi insanla buluşturan, halk ile bu-
luşturan öznesinde insan olan mesleğin uygulayıcısı demokra-
tik bir kitle örgütü olarak kamu ve toplum yararına, emekten 
ve halktan yana ve ülkenin gelişmesi kalkınması yönünde yer 
alarak mücadelesini sürdürdüğü belirtti. TMMOB ve Odaların 
küresel kapitalizm ve emperyalizme karşı mücadelesinde işgale 
karşı bağımsızlığı, savaşa karşı barışı özgürlüğü ve kardeşliği 
savunduğu ifade ederek Türkiye’de özelikle 1980’den sonra 
uygulamaya konulan özeleştirme politikaları sonucu eğitimde, 
sağlıkta, sosyal güvenlikte, ulaşımda, haberleşmede, tarımda, 
madende, kıyı, orman ve mera alanlarında yapılan özelleştir-
melerden örnekler vererek TMMOB’nin karşı duruşunu dile 
getirdi. Üniversitelerin özerk ve demokratik olması bilimsel 
ve akademik özgürlüğün hayat bulmasını TMMOB’nin sa-
vunduğunu ifade etti.

PMO Genç Yaz Kampı 18-31 Ağustos tarihleri arasında Er-
zurum’da yapıldı. Yaz Kampına 15 üniversiteden 26 öğrenci 
katıldı. Kampta PMO Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül 
Oruçkaptan da bulundu.
PMOGenç Erzurum Yaz Kampında proje tasarım- bitkisel 
planlama ve uygulama çalışmalarının yanında sosyal 
etkinliklere de yer verildi.
Kamp süresi boyunca yapılan PMOGenç yeni dönem ça-
lışma planı toplantılarının birincisinde sonbahar ayların-
da bütün üniversitelerde eşzamanlı yapılacak temsilcilik 
seçimleri tartışıldı. Seçimlere örgütlü çalışmalar içinde 
nasıl bir anlam yüklenmesi gerektiği, PMOGenç’in seçim 
öncesi ve sonrası süreçten beklentileri, amaç, kapsam, 
hedefler, sürecin nasıl örgütlenmesi gerekliliği, örgüt-
lenmenin araçları, zamanı ve temsilcilik seçimlerinin 
işleyişini tanımlayan öğrenci yönetmeliği PMoGenç’liler 
tarafından paylaşıldı, üniversiteler arasında deneyim 

aktarımı yapıldı. Bir diğer toplantıda ise TMMOB, Peyzaj 
Mimarları Odası ve PMOGenç örgütlülükleri öğrencilere 
slayt ve görsel sunumlarla anlatıldı, mesleki örgütlülük ile 
toplumsal sorumluluk ve mücadele arasındaki ilişki öğrenciler 
tarafından tartışıldı.  

PEYZAJ MİMARLARI ODASI ÖĞRENCİ ÜYE KOLU 
II. YAZ KAMPI ERZURUM’DA TAMAMLANDI
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Türkiye 18. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, 14-17 
Ekim 2008 tarihlerinde MTA Genel Müdürlüğü Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. TMMOB Jeofizik Mühendis-
leri Odası tarafından düzenlenen Kongreye, yurtiçi ve yurt-
dışından çok sayıda uzman katıldı. Dört gün süren Kongre 
kapsamında çok sayıda teknik bildiri sunumunun yanı sıra 
“21. Yüzyılda Türkiye’nin Enerji Politikaları” ve “Türkiye’nin 
Deprem Gerçeği” panelleri düzenlendi.

TMMOB Yönetim Kurulunu temsilen yaptığı konuşmada 
Oğuz Gündoğdu şunları söyledi: 

“Değerli katılımcılar, 

TMMOB onayı ile Nisan 2005’te Jeofizik Mühendisleri Odası 
Ana Yönetmeliği, Nisan 2006’da Jeofizik MO Serbest Müşa-
virlik Hizmetleri Büro Tescil Mesleki Denetim Yönetmeliği ile 
Jeofizik MO Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeli-
ği yayımlandı. Bu dönem bu yönetmeliklerin gereği odamız 
içerisinde ve üyelerimize yönelik eğitim ve belgelendirme 
çalışmaları kurumsallaşarak geliştirilmelidir. Ben oda yöneti-
minin bu konuda üzerine düşeni yapacağına ve üyelerimizin 
de konuya sahip çıkacağına inanıyorum. 

Jeofizik mühendisliğinin ülkemizde çalışma alanı anlamında 
sorunlu olan bir mühendislik alanı olduğunu belirtmem ge-
rekiyor. Şöyle ki; Odamızın yaptığı araştırmalara göre jeofizik 

mühendislerinin %40 ı ya meslek dışı bir işte çalışmakta, ya 
da işsizdir. Bu durum üniversitelerimizde jeofizik mühendis-
liği bölümlerinin bir planlama dahilinde açılmadığını göster-
mektedir. Ve bu durum hepimizi çok yönlü sorun yumağını 
çözmeye itmektedir. Yeni bölümlerin açılmasında, mutlaka 
odamızın görüşleri alınmalı ve bu görüşlere değer verilmelidir. 
Mevcut bölümlerimizin eğitim düzeyi yükseltilmelidir. “Doğa 
olaylarının afete dönüşmesinin alışkanlığı yaşanan ülkemiz-
de gerekli mühendislik bilgi birikiminin kullanımı ile bu 
alışkanlığın giderilmesi olasıdır” düşüncesinden hareketle, 
meslektaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı 
da zorunluluk olarak görülmelidir. 

Değerli Katılımcılar, 

Odamız tarafından düzenlenen bu etkinliğimizin düzenle-
yicilerinin, bilgiyi bizimle paylaşacak bilim insanlarının ve 
uzmanların, panelde görüşlerini bizimle paylaşacak konuşma-
cıların ellerine, yüreklerine, beyinlerine sağlıklar diliyorum. 
Bilim insanlarının, uzmanların yoğun emekle hazırladıkları 
bildiriler, siz katılımcıların katkıları, panel konuşmaları ve 
bunların sonucunda hazırlanacak etkinlik sonuç bildirisinin 
ilgililerince ve siyasal iktidarca önemsenmesi gerektiğini ifade 
ediyorum. Odamız bu görüşlerin takipçisi olacaktır. Bunu 
biliyorum. Bu duygu ve düşüncelerimizle hepinize saygılar 
sunuyorum.

Elektrik Mühendisleri Odası, hizmet binasının açılışı 25 
Ekim 2008 tarihinde gerçekleştirildi. Çok sayıda Oda 
yöneticisi ve üyenin katıldığı açılışa, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da katıldı.
Mehmet Soğancı açılışta yaptığı konuşmada şunları 
söyledi:
“Bu binanın yapımının ardında alınteri var, özveri var, 
dayanışma var, güven var, TMMOB’nin önceki dönem 
yönetiminin, MMO ve İMO’nun destekleri var. Bu bina , 
daha etkin, daha demokratik, daha işlevsel bir EMO’nun 
kurumsallaşmasının önemli bir ayağı olacak. Bu binanın 
salonlarından söylenecekler, bu binadan yazılacaklar 
emekten ve halktan yana daha aydınlık bir Türkiye’nin 
sesi olacak. Bu bina sadece EMO’ya değil, sadece 
TMMOB’ye değil, Türkiye’de insandan yana, emekten 
yana tüm demokrasi güçlerinin kullanımına açıktır. Bu 
binanın yapımını düşünenlerin, karar alanların, yaptıran-
ların, yapanların ve bir rüyanın gerçekleşmesini sağlayan 
herkesin yüreğine ve beynine sağlıklar diliyorum.”

EMO HİZMET BİNASI AÇILDI

TÜRKİYE 18. ULUSLARARASI 
JEOFİZİK KONGRE VE SERGİSİ YAPILDI
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İstanbul 2008 Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu 
17-18 Ekim 2008 tarihlerinde İTÜ Taşkışla Yerleşkesi’nde 
gerçekleştirildi. İki gün süren sempozyum, Akdeniz Ülkele-
rinde Peyzaj Mimarlığının Geleceği: Kimlik ve Hedefler” ana 
başlığı ve “Kültürel Peyzajlarda Kimlik Değişimi” ana teması 
çerçevesinde kurgulandı.
Sempozyumun açılışında sırasıyla; Peyzaj Mimarları Odası Baş-
kanı Ayşegül Oruçkaptan, İTÜ Rektör Yardımcısı Ahsen Özsoy, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Çevre ve 
Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür 
Yardımcısı Sabri Kiriş, İstanbul Vali Yardımcısı Feyzullah Öner, 
IFLA Başkanı Prof. Dr. Diane Menzies, EFLA Başkanı Prof. Dr. 
Fritz Auweck, ECLAS Başkanı Jeroen de Vries konuştu.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı açılışta 
yaptığı konuşmada şunları söyledi: 
“Akdeniz Ülkelerinde Peyzaj Mimarlığının Geleceği: Kimlik ve 
Hedefler” başlıklı İstanbul 2008 Uluslararası Peyzaj Mimarlığı 
Sempozyumu’nda burada aranızda olmaktan büyük bir onur 
duyuyorum. 
1994 yılı Mayıs’ında TMMOB 33. Genel Kurulu’nda Odalaşma 
kararımızın çıkması ile Peyzaj Mimarları Odası kurulmuştur. 
Ülkemizdeki yasalara göre de Peyzaj mimarlığı yapacak meslek-
taşlarımız odamıza kayıtlı olmak zorunluluğundadır. 
Kapitalizm, küreselleşme, sınırsız liberalleşme ve sanayi kapita-
lizminin 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. 
Doğal ve kültürel peyzajın bir bütün olarak korunması, 

yönetilmesi ve planlanması konusunda bir çerçeve sözleşmesi 
olan Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ülkemiz tarafından imzalanmış 
olup, 10.06.2003 tarih ve 4881 no’lu yasa ile TBMM’nce 
onaylanmıştır. 
Bu sözleşmeye göre peyzajın; kültürel, ekolojik, ve sosyal 
alanlarda kamu yararı taşıdığı, ekonomik faaliyetlerin uy-
gulanmasında korunması, yönetimi ve planlanmasının iş 
olanaklarına önemli bir kaynak oluşturduğu; doğal ve kültürel 
mirasın korunması ve yönetilmesi için uluslar arası kabul gören 
antlaşmalar dikkate alınarak, bölgesel ve mekansal planlama 
ölçeğinde peyzajın kalite ve çeşitlilik yönünden işbirliğinin 
önemi vurgulanmaktadır. 
Ülkemiz peyzaj değerlerinin korunması açısından en temel 
nokta, “ulusal bir politika”nın eksikliğidir. Avrupa Peyzaj Söz-
leşmesi’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 doğal alanları ve kaynakları 
korumaya yönelik temel alt yapıya sahiptir. Buna karşın, ulusal 
bir peyzaj ve daha üst düzeyde ulusal 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 oluşturul-
ması ve bu doğrultuda ilgili yasa ve 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 ta-
nımlamalarının 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 mimarlarımıza da burada seslenmek istiyo-
rum: Ülkemizde birçok meslek alanlarında olduğu gibi peyzaj 
mimarlığı alanında da mesleğin tanımlanması sıkıntısı vardır. 
Son birkaç yıl içinde TMMOB ortamında odalarımızın ana yö-
netmeliklerinin ve serbest çalışan üyeleri ile ilgili yönetmelikle-
rinin 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 meslek alanı tanımlanmış ve düzenlenmiştir. Peyzaj 
mimarlarımızın bu yönetmeliğe sahip çıkarak içselleştirmeleri 
meslek alanının tariflenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

İSTANBUL 2008 ULUSLARARASI 
PEYZAJ MİMARLIĞI SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
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VII. ULUSAL 
ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ 

DÜZENLENDİ

Değerli Konuklar,

Sevgili Meslektaşlarım, 

Ölçüm bilim, Türkiye’de esasen Makina Mühendisleri 
Odamızın 13 yıldır düzenlediği bu kongrelerle gündeme 
sokulmuştur. 

Sağlık, sanayi, ticaret, turizm, spor, telekomünikasyon, 
taşımacılık, teknoloji gibi yaşamın her alanında işlevsel-
liği bulunan ölçüm bilim; ekonomi ve gündelik yaşamda, 
planlama, tasarım, üretim ve denetim aşamalarında birer 
ölçü aletinde somutlanarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ölçüm bilim kapsamındaki ölçü aletlerinin doğru, ayarlı 
ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak kullanıl-
ması yasal bir zorunluluk olmasına karşın kamu yararı, 
kullanıcı ve tüketici çıkarlarına uygun ve ilgili birimler ve 
standartlar sistemine uygun olarak kullanılması ülkemizde 
henüz sağlanamamıştır. 

Bugün bu noktada söz konusu olan, ölçüm aletlerinin kul-
lanılması değil, aletlerin nasıl kullanıldığı, ayar ve denetim-
lerinin yapılıp yapılmadığıdır. Bu konuda piyasa gözetim ve 
denetiminin mutlaka sağlanması gerekmektedir. 

Kongrelerimizin tespitleri ve Oda Başkanımızın biraz önce 
söyledikleri de gösteriyor ki ölçü aletlerinin ilk muayene ve 
periyodik muayenelerinin ülke genelinde etkin bir şekilde 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Gözümüzde canlandıralım, otomatik olmayan tartı alet-
leri, 

taksimetreler, akaryakıt, gaz ve su sayaçları, elektrik sa-
yaçları; kuyumculardan sanayi tesislerine, hastanelerdeki 
bebekler 

için kullanılandan tıbbi cihazlara kadar ölçüm aletlerinin 
birçok kullanım alanı vardır ve bunların denetim ve peri-
yodik kontrolleri yapılamamaktadır. 

Oda Başkanımızın bu alanda görevli Bakanlık ve belediye-
lerin personel sayısına ilişkin verdiği rakam trajik düzeyde 
azdır, ülkemizin bu alanda yakalaması gereken standartları 
karşılamaktan uzaktır. 

Kalibrasyon, izlenebilirlik, kamu yararına organize olmuş 
bir ölçme sistemi ve ölçümbilim alanında belgeli ve eğitimli 
personel gereksinimi ve buradan hareketle kamu adına 
piyasa gözetim ve denetimi... İşte asıl sorun buradadır 
ve başta Makina Mühendisleri Odamız olmak üzere 
TMMOB’ye bağlı Odalarımızın bu konuda kendilerinden 
istenecek ve talip olunan görevleri yerine getirebilecek, 
yetkinlik ve organizasyona sahip olduğunu Birlik Başkanı 
olarak belirtmek istiyorum. 

Bu kongrenin gerçekleşmesini sağlayan Makina Mühen-
disleri Odamızın Eskişehir ve İzmir Şubelerinin yönetici 
ve çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum. 

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

VII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, 30 Ekim-1 Kasım 
2008 tarihlerinde İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde başladı. Makina Mühendisleri Odası adına 
Eskişehir ve İzmir Şubelerinin yürütücülüğünde gerçekleş-
tirilen kongrenin ana teması “Ülkemizde Yasal Metroloji 
Alanındaki Uygulamalar” olarak belirlendi. Kongrede 
bilimsel ve endüstriyel metroloji alanında, çeşitli sektörel 
uygulamaları da içeren toplam 37 bildiri sunuldu. Ayrıca 
19 poster bildiri sunumunun da yer aldığı kongrede “Ülke-
mizde Yasal Ölçümbilimin Bugünkü Durumu ve Geleceği” 
konulu bir panel gerçekleştirildi.

Kongrenin açılışında sırasıyla Kongre Düzenleme Kurulu 
Başkanı Melih Şahin, MMO İzmir Şube Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Özsakarya, MMO Eskişehir Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kutlu, MMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı konuştu.
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Denetleme Tarihi : 20 Eylül 2008
Denetleme Dönemi : 03 Mayıs 2008 -19 Eylül 2008
Denetlemeye Katılanlar : M.Macit MUTAF
   Köksal ŞAHİN
   Nadir AVŞAROĞLU
   A.Kirami KILINÇ
   Yusuf Ziya DEMİR 
Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına 
Köksal ŞAHİN, Oturum Yazmanlığı’na Nadir AVŞAROĞ-
LU seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Sayman Üyesi 
Selçuk ULUATA ve TMMOB Muhasebe Görevlisi İhsan 
AYDIN’dan mali konularda gerekli bilgileri almıştır. 
Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit 
etmiştir.
1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;
a. 16 Mayıs 2008 (39.Dönem) tarihinde 1 (bir) toplantı 
yaptığı ve 15 (onbeş) karar aldığı,
b. 14 Haziran 2008 - 06 Eylül 2008 (40.Dönem) tarihlerinde 
4(dört) toplantı yaptığı ve 119 (yüzondokuz) karar aldığı,
c. Yönetim Kurulu’nun 14 Haziran 2008 tarih ve 01 no.lu 
kararıyla, görev dağılımı için yapılan oylamalar sonucunda 
Mehmet SOĞANCI Başkanlığa, Nail GÜLER II.Başkanlığa, 
Selçuk ULUATA Saymanlığa, İlker ERTEM, M. Sabri OR-
CAN, Yaser GÜNDÜZ ve Kadir DAĞHAN’ın (karar no 13) 
Yürütme Kurulu üyeliklerine seçildikleri,
d. Yönetim Kurulu’nun 05 Temmuz 2008 tarih ve 14 no.lu 
kararıyla, TMMOB Genel Sekreterlik kadrosuna N.Hakan 
GENÇ’in atandığı, 
e. TMMOB Yönetim Kurulunun 05 Temmuz 2008 tarih ve 
17 no.lu kararıyla TMMOB Gen. Sek. Yrd. Ayşegül BİLDİ-
RİCİ’nin görevinden istifa ederek ayrıldığı, 06 Eylül 2008 
tarih ve 115 no.lu kararıyla, TMMOB Teknik Danışmanı E. 
Orhan ÖRÜCÜ’nün istifa ederek görevinden 
ayrıldığı,
f. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun 
olarak alındığı görülmüştür.
2- Defter ve Açılış Kayıtlarının incelenmesi;
20 Eylül 2008 tarihi saat 11.00 itibariyle yapılan 
kasa sayımında, kasada 19 Eylül 2008 tarihinden 
kalan 4.206,95 (dörtbinikiyüzaltı Yeni Türk Li-
rası doksanbeş Yeni Kuruş) YTL bulunduğu, bu 
rakamın kasa defteri kayıtları ile uygun olduğu ve 
TMMOB 40. Dönem Bütçe Uygulama Esasları 
Yönetmeliği’nin 10. Maddesi’ne titizlikle uyul-
duğu görülmüştür.
3- Demirbaş Defteri incelemesinde;
Demirbaş Defteri’nin usulüne uygun ve düzenli 

şekilde tutulduğu görülmüş ve imzalanmıştır.
4-Banka Hesaplan incelemesinde;
Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.
5- Çek Hesapları incelenmesinde;
Çek hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir. 
6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;
Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz ve 
düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.
7- Oda Ödentileri;
Yapılan incelemede TMMOB 40. Dönem Bütçe Uygulama 
Esasları Yönetmeliği’nin 2.maddesi gereği hesaplanan 2008 
yılı Birlik Hisselerinin 2008 yılı Haziran ayında Odalara 
bildirildiği ve yapılan ödemelerin gerçekleşme durumları-
nı gösteren tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği 
görülmüştür.
8- Diğer Hususlar;
Yapılan incelemede;
TMMOB Kasa defteri incelenmesi sonucunda bazı tarih-
lerde limit aşımlarına rastlanılmıştır. Konu ile ilgili olarak 
TMMOB Bütçe Uygulamaları Esasları doğrultusunda hassas 
olunmasına,
Yönetim Kurulu Karar Defteri incelenmesi sonucunda bazı 
imzaların eksikliği tespit edilmiştir. Eksik imzaların tamam-
lanmasına,
TMMOB 40. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeli-
ği’ne göre; Odalarımızdan, Denetleme Kurulu Raporları ile 
taşınmaz mülk bildirimlerinin istenmesine karar verilmiştir. 
Köksal ŞAHİN Başkan
Nadir AVŞAROĞLU Yazman Üye
Kirami KILINÇ Üye
Yusuf Ziya DEMİR Üye
Macit MUTAF Üye 

TMMOB 40. DÖNEM 
I. DENETLEMESİ YAPILDI
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TMMOB ÇALIŞMA GRUPLARINA SORUMLU OLARAK KATILACAK 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BELİRLENDİ
TMMOB 40. Dönem Çalışma Gruplarına sorumlu olarak katılacak Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu. 
TMMOB Yönetim Kurulu’nun 6 Eylül 2008 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda çalışma grubu/komisyonlardan sorumlu Yönetim 
Kurulu üyeleri şöyle belirlendi:

Ücretli Çalışan Üyeler Çalışma Grubu: Kadir Dağhan 

Enerji Çalışma Grubu : İlker Ertem, Alaeddin Aras, Ekrem Poyraz, Emir Birgün 

Staj Kanunu Çalışma Grubu: Yaser Gündüz

Etkinliklerde Destek ve Sponsorluk Uyg. Usul ve Esas. Ç.G. : Sabri Orcan

Üye Aidat Borçları Çalışma Grubu: Selçuk Uluata, Kadir Dağhan, Ekrem Poyraz

BOREN Çalışma Grubu: İlker Ertem, Alaeddin Aras 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu: Alaeddin Aras, İlker Ertem, Zuhal Can 

Kadın Üyeler Çalışma Grubu: Gülay Odabaş

Bilirkişilik Çalışma Grubu; Nail Güler, Kadir Dağhan

Kamu İhale Kanunu Çalışma Grubu: Sabri Orcan 

Afet Sonrası Eylem Planı Çalışma Grubu: Nail Güler

Su Çalışma Grubu: Selçuk Uluata, Deniz Özdemir, Alaeddin Aras,.Ersin Gırbalar 

Özelleştirmelerin ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubu: İlker Ertem

Planlama-Yerleşim-Dönüşüm Politikaları Çalışma Grubu: Sabri Orcan, Yaser Gündüz, Gülay Odabaş

LPG Çalışma Grubu: Mehmet Soğancı, Alaeddin Aras

Türkiye Sosyal Forumu Çalışma Grubu: Kadir Dağhan, Alaeddin Aras, Gülay Odabaş, Sabri Orcan

Kentleşme Şurası Çalışma Grubu : Yaser Gündüz

TMMOB’Yİ ÇEŞİTLİ KURUL VE PLATFORMLARDA TEMSİL EDECEK 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BELİRLENDİ

TMMOB’yi çeşitli kurul ve platformlarda temsil edecek Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi.

Yönetim Kurulu’nun 6 Eylül 2008 tarihli toplantısında; TMMOB’nin Mühendislik Dekanları Konseyi’nde Mehmet 
Soğancı ve Oğuz Gündoğdu; 13.Tüketici Konseyi ve Reklam Kurulu’nda Ekrem Poyraz; Kalite ve Çevre Kurulu ile İş 
ve İşçi Sağlığı Konseyi’nde Alaeddin Aras, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu’nda İlker Ertem tarafından temsil 
edilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda; TMMOB’yi temsilen Milli Produktivite Merkezi Genel Kurulu’na Kadir Dağhan, Alaeedin Aras, Ekrem 
Poyraz, Mehmet Çelik, Ergin Özügür’ün; Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu’na Ersin Gırbalar’ın, EİEİ Genel 
Müdürlüğü’nün Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması için oluşturulacak Proje Değerlendirme Jürisine de Emir 
Birgün’ün katılması karara bağlandı.

Türkiye Sosyal Forumu’nda ise TMMOB’yi Mehmet Soğancı’nın temsil etmesine karar verildi.
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16 Eylül 2008 Salı

• LPG Çalışma Grubu toplandı. Toplantıya; Bülent Akça 
(TMMOB), Heval Sarıtaş, Korhan Altınnal (Çevre Mühen-
disleri Odası), Ceren Örten (Kimya Mühendisleri Odası), 
Cenk Lişesivdin (Makina Mühendisleri Odası) katıldı.

08 Ekim 2008 Çarşamba

• Enerji Çalışma Grubu ilk toplantısını yaptı. Toplantıya; 
Alaeddin Aras, Bülent Akça (TMMOB), Nurhak Tatar 
(Fizik Mühendisleri Odası),  Alaeddin Duran (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Mustafa Ali Engin (Jeofizik Mühen-
disleri Odası), Hasan Bayrak (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
Bektaş Kılıç (Kimya Mühendisleri Odası), Şuayip Yalman, 
Harun Erpolat (Makina Mühendisleri Odası), İsmail Küçük 
(Meteoroloji Mühendisleri Odası), Mehmet Ali Dayıoğlu 
(Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

09 Ekim 2008 Perşembe
• Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya; 
Kadir Dağhan, Av. Nurçin Soykut (TMMOB), Heval Sa-
rıtaş (Çevre Mühendisleri Odası), Cemil Tekkeli (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Casim Ağca (Fizik Mühendisleri 
Odası), Mehmet Bingöl (Gıda Mühendisleri Odası), Ti-
mur Bilinç Batur (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), 
Tansu Tecer, Mine Şenol (İç Mimarlar Odası), Alaeddin 
Duran (İnşaat Mühendisleri Odası), Sedat Erden (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Yunus Üye (Jeoloji Mühendisleri Oda-
sı), Sabahattin İnal (Kimya Mühendisleri Odası), Av. Şirin 
Aykul (Makina Mühendisleri Odası), Ayşen Yılmaz Öğüt 
(Mimarlar Odası), Derya Kesik (Şehir Plancıları Odası), 
Gülçin Oral, Melike Yüksel (Tekstil Mühendisleri Odası) 
ve Enver Çetin (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

10 Ekim 2008 Cuma
• Su Çalışma Grubu, toplantısı yapıldı. Toplantıya; Ala-
eddin Aras, Ersin Gırbalar, Bülent Akça (TMMOB), Elif 
Bulut (Çevre Mühendisleri Odası), Hüseyin Yeşil (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Yaşar Üzümcü (Gıda Mühendisleri 
Odası), Feyzullah Gökçe (Jeofizik Mühendisleri Odası), Fat-
ma Bozbeyoğlu (Jeoloji Mühendisleri Odası), Dr. Erdoğan 
IŞIK (Kimya Mühendisleri Odası), Şuayip Yalman (Makina 
Mühendisleri Odası), İsmail Küçük (Meteoroloji Mühendis-
leri Odası), Vedat Özbilen (Şehir Plancıları Odası), Betül 
Göçmen (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

• Etkinliklerde Destek ve Sponsorluk Uygulama Usul ve 
Esaslarını Belirleme Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Top-
lantıya; Av. Nurçin Soykut (TMMOB), Asiye Ülkü Kutlu 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), İbrahim Vardal 
(Jeoloji Mühendisleri Odası), Ayşegül Bildirici (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Selçuk Soylu (Makina Mühendis-
leri Odası) katıldı.

22 Ekim 2008 Çarşamba

• TMMOB Üye Aidat Borçları Çalışma Grubu, ilk top-
lantısı yapıldı. Toplantıya; Kadir Dağhan, İhsan Aydın 
(TMMOB), N.Özlem Ergenler (Çevre Mühendisleri 
Odası), Sinan Özgür, Göksel Erkan (Fizik Mühendisleri 
Odası), Zuhal Dereli (Gıda Mühendisleri Odası), Ufuk 
Serdar İnci (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Züber 
Akgöl (İnşaat Mühendisleri Odası), Metin Altay (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Fehmi Yıldırım (Maden Mühendis-
leri Odası), Arife Kurtoğlu (Makina Mühendisleri Odası), 
Ö.Taner Akman (Meteoroloji Mühendisleri Odası), Tahir 
Sargın (Mimarlar Odası), Müfit Hatat (Peyzaj Mimarları 
Odası), Hatice Kurşuncu (Şehir Plancıları Odası), Zeynep 
Pınar Öner (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı. 

23 Ekim 2008 Perşembe

• TMMOB Staj Kanunu Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya; Kadir Dağhan, Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), 
Hayati Küçük(Elektrik Mühendisleri Odası) Neslihan 
Sucu (Gıda Mühendisleri Odası), Özkan Talay (Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası), Berna Özpınar (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Berker Alparda (Kimya Mühendisleri 
Odası), Volkan Kaya, Yalçın Atak (Maden Mühendisleri 
Odası),  Çağdaş Akar, Şirin Aykul (Makina Mühendisleri 
Odası) katıldı.

24 Ekim 2008 Cuma

• Su Çalışma Grubu toplantısı yapıldı.. Toplantıya; Alaed-
din Aras (TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi), Ersin Gırba-
lar (TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi), A.Deniz Özdemir 
(TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi), Bülent Akça (TMMOB 
Teknik Görevli), Elif Bulut (Çevre Mühendisleri Odası), 
Hüseyin Yeşil (Elektrik Mühendisleri Odası), Işıkhan Gü-
ler (İnşaat Mühendisleri Odası), Feyzullah Gökçe (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Fatma Bozbeyoğlu ( Jeoloji Mühendis-
leri Odası), Dr. Erdoğan Işık (Kimya Mühendisleri Odası), 

ÇALIŞMA GRUPLARI GÜNCESİ
Eylül-Ekim 2008
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Suat Dursun (Maden Mühendisleri Odası), Derya Baran 
(Makina Mühendisleri Odası), İsmail Küçük (Meteoroloji 
Mühendisleri Odası), Şükran Şahin (Peyzaj Mimarları Oda-
sı), Vedat Özbilen (Şehir Plancıları Odası) katıldı.

27 Ekim 2008 Pazartesi

• Ücretli Çalışan Üyeler Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya; Kadir Dağhan, Av. Nurçin Soykut (TMMOB), 
Tarık Öden (Elektrik Mühendisleri Odası) ,Ahmet Erhan 
Çiçek, Zuhal Dereli (Gıda Mühendisleri Odası),  Abdul-
lah Alkan (İç Mimarlar O), Yavuz Yazıcıoğlu (İnşaat Mü-
hendisleri Odası), Ebru Türkmen (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), Ersan Sarıgül (Kimya Mühendisleri Odası), Necmi 
Ergin (Maden Mühendisleri Odası), Bedri Tekin (Makina 
Mühendisleri Odası), Vuslat Ulusoy (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı. 

30 Ekim 2008 Perşembe

• Özelleştirme ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya, İlker Ertem, Bülent Akça 
(TMMOB), Mehmet Bingöl (Gıda MO), Atakan Sert 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Savaş Yılmaz 
(Jeoloji Mühendisleri Odası), B. Utku Hardal (Kimya 
Mühendisleri Odası), Nadir Avşaroğlu (Maden Mühen-
disleri Odası), Bedri Tekin (Makina Mühendisleri Odası), 
Emre Mardan (Mimarlar Odası), Ü. Nevzat Uğurel (Şehir 
Plancıları Odası), Fatih Taşdöğen (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

31 Ekim 2008 Cuma

• Doğal afetler sonrası yapılacak müdahaleye TMMOB’nin 
katkı sağlayabilmesi için kendi içinde örgütlenmesini oluş-
turması, odalar arası koordinasyonun sağlanması, bu konu 
ile ilgili eğitim almış birikimi olan insan gücünün ortaya 
çıkarılması amacı ile kurulan Afet Sonrası Eylem Planı 
Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya; Nail Gü-
ler, Bülent Akça (TMMOB), Sevsin Erdoğan (Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası), M. Tankut Kılınç (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Kazım Altaylı (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Mustafa Diren (Meteoroloji Mühendisleri Odası), 
Serdar Nizamoğlu (Şehir Plancıları Odası) katıldı.

• Kamu İhale Kanunu Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya, Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), N. Özlem Er-
genler (Çevre Mühendisleri Odası), İbrahim Aksöz(Elektrik 
Mühendisleri Odası), Yaser Üzümcül (Gıda Mühendisleri 
Odası), F. Yaşar Çetintaş (Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası), Ali Rıza Yücel (İnşaat Mühendisleri Odası), Nesrin 
Arslan (Jeoloji Mühendisleri Odası), Ayşen Erten (Maden 
Mühendisleri Odası), Harun Erpolat (Makina Mühendis-
leri Odası), Mehmet Peenpecioğlu (Şehir Plancıları Odası) 
katıldı.

 

TMMOB’NİN İLKELERİ, 
ÇALIŞMA ANLAYIŞI, 

YASASI YÖNETMELİKLERİ 
KİTABININ İKİNCİ BASKISI 

YAYIMLANDI
Ağustos 2006 tarihinde 
ilk kez yayımladığımız bu 
kitap ile TMMOB mev-
zuatını topluca bir araya 
getirmiştik. TMMOB ve 
Oda uygulamalarında ba-
şucu kitabı olan yasa ve 
yönetmelikler kitabının bu 
yeni baskısında; son iki yıl 
içinde yapılan değişiklikler 
ve düzenlemeler de yer 
alıyor. 
1938 ve 1954 yılında çıka-
rılan ve yasal konumumuzu 
belirleyen iki temel yasa 

süreç içinde bazı değişikliklere uğradı. Değişiklikleri ile 
birlikte kitaba koyduğumuz bu yasaların dışında, şu an var 
olan tüm yönetmeliklerimiz de, kitapta, son şekilleri ile yer 
almaktadır. Ayrıca kitabın başında TMMOB’nin Temel 
İlkeleri ve Çalışma Anlayışı da bulunmaktadır. 
Öncelikle de yasa ve yönetmeliklerin doğası sonucu olu-
şabilecek bürokrasiye ve bürokratik yönetim anlayışına 
kapılmadan bu mevzuatın, kurumsallaşmamızın temelini 
oluşturduğunu söylemek gerekir. 
Yasalarımızla ilgili sürece müdahil olamasak da, yönet-
meliklerimiz örgüt içi dinamiklerin yarattığı ve ürettiği 
ortak değerlerdir. Örgüt içi demokratik tartışma süreçleri 
sonucu Genel Kurullarımızda oluşturduğumuz ve her ça-
lışma döneminin bilgi birikimi ve deneyimini bir sonraki 
Genel Kurula taşıyarak geliştirdiğimiz yönetmeliklerimiz 
bir anlamda örgütümüzün yazılı tarihidir. 
Birlikte karar alma, birlikte üretme ve birlikte yönetme 
anlayışımızın somut yansımaları olan yönetmeliklerimiz 
aynı zamanda yıllar içinde oluşan iç hukukumuzun ve 
geleneklerimizin de yazılı hale getirilmesidir. 
Yönetmeliklerimizin hazırlanmasında ve uygulanmasında 
emeği geçen tüm üyelerimize ve yöneticilerimize teşekkür 
ediyoruz. Aramızdan ayrılanların anısı önünde saygı ile 
eğiliyoruz. 
Daha işlevsel, daha üretken, daha demokratik, daha etkin, 
daha güçlü bir TMMOB dileğiyle... 
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Eylül 2008
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TMMOB SAMSUN KENT 
SEMPOZYUMU 

27-29 KASIM’DA 
DÜZENLENECEK

Samsun ve çevresinde yaşanan sorunların 
ele alınacağı “TMMOB Samsun Kent Sem-
pozyumu” 27-29 Kasım 2008 tarihlerinde 
gerçekleştirilecek. Samsun’un “yaşanabilir 
bir kent olması” talebi ile hem kent yaşa-
yanlarının hem de sürecin tüm taraflarının 
katılımının amaçlandığı sempozyum üç 
gün sürecek ve organizasyonu TMMOB 
Samsun İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
yapılacak.

Kentin gereksinimlerinin uzun vadede kar-
şılanabilmesine yönelik çözüm önerilerini 
üretmeyi hedefleyen sempozyum kapsa-
mında; Kent ve Toplum; Kentsel Dönüşüm, 
Yapılaşma ve Ulaşım - Kentsel Çevre; Küre-
selleşme sürecinde Enerji, Sanayi ve Tarım; 
Ekonomik ve Sosyal Yapı; Eğitim ve Sağlık; 
Afetler ve Zemin Sorunları; Mahalli ve İdari 
Yapının Değişim Süreci ve Yaşanan Sorunlar; 
Samsunun Tarihsel Gelişimi ana başlıkları 
altında sunumlar yapılacak.
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