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TMMOB 43. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından

06 Eylül 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantı-
sında;

Türkiye Barolar Birliği’nin talebi üzerine; “Meriç Ergene Havzası 
OSB müşterek atıksu arıtma tesislerinde arıtılmış atıksuların 
Marmara’ya deşarjını sağlayacak toplama ve derin deşarj sistemi 
uygulama projesi” ile ilgili çalışmaların yürütülmesi için Zeyneti 
Bayrı Ünal, Murat Fırat’ın koordinasyonunda Çorlu, Edirne, 
Kırklareli, Tekirdağ İKK’lara görev ve yetki verilmesine,

Üniversitelerin Geomatik Mühendisliği Bölümünden mezun 
olanların Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’na kaydol-
malarına ve bu kararın TMMOB Genel Kurulu’na sunulmasına,

Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlık’a gönderilen, 
ancak Başbakanlıkça Resmi Gazete’de yayımlanmayacağı ifade 
edilen TMMOB EMO Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından 
Elektrik Enerjisi Üretimine ait Elektrik Mühendisleri Hizmetleri 
Yönetmeliği, TMMOB ŞPO Ana Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik, TMMOB ŞPO Serbest Şehircilik 
Hizmetleri Büro Tescil Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönet-
meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, TMMOB 
İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmeliklerin yayımlatılmasına yönelik olarak hukuki 
işlemlerin başlatılmasına,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uluslararası toplantı ve 
kongrelere katılımla ilgili olarak Birliğimize ve Odalara yollanan 
uyarı yazısı hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasına,

Mardin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne İnşaat Mühen-
disleri Odası Mardin İl temsilci yardımcısı Lokman Yaşar’ın 
atanmasına, Sekretarya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası 
Mardin İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

27 Eylül 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Türk Akreditasyon Kurumu’nun Danışma Kurulunda Birliğimizi 
temsilen Ekrem Poyraz’ın yer almasına,

Artvin İl Koordinasyon Kurulu’nun talebi üzerine “Artvin – Mer-
kez Cerattepe Mevkiindeki Maden Faaliyetleri” ile ilgili inceleme 
yapmak ve rapor hazırlamak üzere komisyon kurulmasına, komis-
yonda Züber Akgöl, Bahattin Şahin, A. Fahri Özten, Mehmet 
Torun,  Zeyneti Bayrı Ünal, ve Deniz Özdemir’in yer almasına,

18 Ekim 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tara-
fından düzenlenen “Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi Onyedinci 
Yuvarlak Masa Toplantısı”na Birliğimizi temsilen Mehmet 
Torun’un katılmasına,

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “İş Kurma Hak-
kı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslında AB Müktesabatıyla 
Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması için 
Teknik Yardım Projesi“ kapsamında yapılacak toplantıya Gölay 
Şakiroğulları ve Ekrem Poyraz’ın katılmalarına,

Diyarbakır İKK’nın “Kış Kapıda, Şengal ve Kobane Dışarda! 
Konteyner Kente Destek Ol!” kampanyası talebinin uygunlu-
ğuna, kampanyaya destek konusunda odalara çağrı yapılmasına,

Ordu ili, Fatsa İlçesi’nde Altıntepe Mad. San. Ve Tic. AŞ. 
tarafından yapılması planlanan “Altın Madeni Projesi” ile ilgili 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu 
kararının iptali istemiyle dava açılması dahil tüm hukuki giri-
şimlerde bulunulmasına,

TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun talebi doğrultusunda, 6 
Aralık 2014 tarihinde TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyeleri 
ile Oda Onur Kurulu Üyeleri ortak toplantısının yapılmasına, 
toplantı organizasyonu ve gerekli harcamaları yapmak konusunda 
Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,
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TMMOB 60 YILLIK BİR ÇINAR! 
TMMOB 60 YAŞINDA BİR GENÇ!

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 
27 Ocak 1954 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
kabul edilmiş ve 4 Şubat 1954 tarih ve 8265 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TMMOB 1. 
Genel Kurulu 18-22 Ekim 1954 tarihleri arasında toplanmıştır.

TMMOB şimdi 60. yılını kutluyor.

60 yıllık serüvenimizde örgütümüz için büyük emek harcayan, 
şimdi aramızda olmayan tüm değerlerimizi ve sevgili 
Başkanımız Teoman Öztürk’ü sevgi ve saygıyla anıyoruz.

TMMOB 60. yılında da onurlu yürüyüşüne, dik duruşuna 
devam ediyor.

Herkes biliyor:

TMMOB ve bağlı Odaları, 60. yılında da aklın ve bilimin 
yol göstericiliğinde; anayasal ve uluslararası sözleşmelerle 
tariflenmiş sanayi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat ve 
yapı denetimi, enerji, madencilik, tarım, gıda, orman, su 
kaynakları, çevre, kentleşme barınma hakkı vb. konularda 
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının gerektirdiği 
mesleki denetim, bilimsel-teknik kriterler ve çağdaş 
toplumsal gereklilikler doğrultusunda emekten, halktan, 
ülkemizden, meslek-meslektaş çıkarlarından yana bütünlük 
içindeki çalışmalarına, önümüze çıkarılan tüm engellere 
rağmen kararlılıkla devam etmektedir.

TMMOB geçmişte olduğu gibi 60. yılında da “ülkede barış, 
dünyada barış” anlayışıyla ülkemizde, Suriye, Ortadoğu, 
Kuzey Afrika ve Dünya’da savaşa karşı barışı, halkların 
kardeşliğini, bir arada özgür, eşit yaşamı savunmaya ve 
emperyalizmin yeni stratejileri karşısında bağımsız Türkiye 
mücadelesini büyütmeye devam etmektedir.

TMMOB, 60. yılında da mühendislerin, mimarların, 
şehir plancılarının sorunlarının halkın sorunlarından ayrı 
tutulmayacağı, sorunlarının çözümünün büyük ölçüde 
emekçi sınıfların sorunlarının çözümünde yattığı gerçeğini 
ifade etmektedir. Bu ifade gereği, TMMOB, kendi meslek 
alanları ile ilgili olarak ülkemizdeki siyasal sistemi tüm yönleri 
ile sergilemeye çalışmakta; emekten, demokrasiden yana 
olanlarla ortak mücadele etmektedir.

TMMOB demokrasiyi; halkın kendi siyasal, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sistemlerini belirlemek için, iradesinin 
özgürce ifadesine; kendi yaşamlarının tüm yönlerine tam 
katılımına dayandığı temelinde, insana saygı ve hukukun 
üstünlüğü olarak tanımlayan uluslararası belgeler kapsamında 
ve sorunun sınıflar arası ilişkiler temelinde ele alınması 
gerekliliği çerçevesinde değerlendirmektedir. TMMOB 60. 
yılında da bağımsızlık, demokrasi, barış ve insan hakları 
talepleri doğrultusunda çalışmalarını etkin bir şekilde 
sürdürmektedir. TMMOB bu çalışmalarında gücünü sadece 
bağlı odalarından ve odalarının örgütlü üyesinden almaktadır.

TMMOB ve bağlı odaları geçmişinde olduğu gibi 60. yılında 
da meslek alanları ile ilgili her konuda bilgiyi biriktirmeyi 
ve kamuoyu ile paylaşmayı ana çalışma alanı olarak 
görmektedir. Dünya çapında emperyalist saldırının açık 
ifadesi olan küreselleşme olgusunun, tüm emekçilerin ve 
demokrasi yanlılarının üzerine gerek ideolojik saldırı olarak 
gerekse de yaptırımlar şeklinde kâbus olarak çökmesine 
karşı duruş, meslek alanlarımız ile ilgili ülke gerçeklerinin 
ortaya konulması, sorunların nedenlerinin belirtilmesi ve 
çözümlerine yönelik tespitlerde bulunulması, bunu emek ve 
demokrasi güçleri ile paylaşmanın koşullarının yaratılması, 
60. yılımızda da sürdürülmektedir.

TMMOB, 60. yılında da kadına yönelik şiddetin önlenmesi, 
yaşamın içinde hak ettiği yerin kazandırılması için, 
söylemini “toplumsal cinsiyet eşitliği” temelinde oluşturarak 
kamuoyuyla paylaşmaktadır. TMMOB “Kadın, erkek omuz 
omuza yaşamın her alanında” sözü ile “Kadınlar örgütlü, 
TMMOB daha güçlü” sözünü 60. yılında da yüksek sesle 
söylemeye devam etmektedir.

TMMOB 60. yılında da; meslek sorunlarının ülke 
sorunlarından ayrılmazlığı ilkesinden hareketle, emek ve 
demokrasi güçleriyle birlikte, bağımsızlık, eşitlik, demokrasi 
ve özgürlük mücadelesini sürdürmeye, siyasi iktidarın tüm 
anti demokratik uygulamalarına karşı durmaya, bunları 
deşifre etmeye, her türlü saldırı karşısında dik durmaya 
devam etmektedir.

60. yılında da, TMMOB, geçmişte olduğu gibi taraftır. 
TMMOB, bu toplumu kim çatışma ortamına sürüklüyorsa; 

TMMOB 60 YILLIK BİR ÇINAR! 
TMMOB 60 YAŞINDA BİR GENÇ!
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kim şiddet ve baskı politikalarında ısrar ediyorsa; kim çok 
kimlikli, çok kültürlü bir toplumsal 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 “Kürt sorunu” 
dâhil, ülkenin sorunlarına özgürlük ve demokrasi zemininde 
çözüm arıyorsa onlardan yana taraftır.

TMMOB 60. yılında da; karanlığa karşı aydınlığa; baskıcı, 
otoriter yönetim anlayışına karşı özgürlük ve demokrasiye; 
ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı 
bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşama; her şeyin para-
kâr olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliğe, emekçi sınıfların 
haklar mücadelesine, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzlukla 
mücadele taleplerine sahip çıkmaktadır. TMMOB, 60. 
yılında da; eşit, özgür, demokratik bir Türkiye’de bir arada 
yaşamı savunmakta, korkmadan, sinmeden, geri adım 
atmadan temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmakta, inisiyatif 
kullanmakta ve mücadele etmektedir.

TMMOB bu ülkenin bir nefes alma-verme alanıdır. Bu 
ülkenin ve bu ülke insanının önemli bir mevzisidir. Bu 
ülkenin, bu ülke halkının ve dolayısıyla üyenin TMMOB’ye 
ihtiyacı vardır, bu ihtiyaç devam etmektedir. Bu ihtiyacın 
gereklerinin yerine getirilebilmesi için de, TMMOB’nin 
odalarına, odaların şubelerine, şubelerin de örgütlü üyeye 
ihtiyacı vardır. TMMOB 60. yılında da bu ihtiyacın 
gereklerini yerine getirmeye devam etmektedir.

Herkes bilsin:

Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, ekonomik, politik 
ve kültürel tüm örgütlerinden, sömürü ve eşitsizliklerden 
bağımsız, “Bir Başka Dünya, Bir Başka Türkiye Mümkün”dür, 
bizim yolumuz budur. Yüreği insan sevgisiyle dolu TMMOB 
örgütlülüğünü, hiçbir güç bu yoldan geri döndürememiştir 
ve 60. yılında da döndüremeyecektir.

60. yılımız kutlu olsun.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
15 Ekim 2014
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TMMOB’nin eski başkanları TMMOB 60. Yıl etkinliğinde 
buluştu. “Dünden bugüne TMMOB”yi anlatan başkanlar, 
dönemin coşkusu ve mücadele ruhunu anlatırken, bugün 
için de mücadelenin önemine dikkat çektiler.  

TMMOB’nin 60. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Ankara İKK 
tarafından 18 Ekim 2014 Cumartesi günü TMMOB Teoman 
Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi toplantı salonunda 
düzenlenen ve oturum başkanlığını Elektrik Mühendisleri 
Odası Ankara Şube Başkanı Ebru Akgün Yalçın’ın yaptığı 
etkinlikte TMMOB’nin 80’den bugüne başkanlığını yapmış 
Yavuz Önen, Bülent Tanık, Teoman Alptürk, Kaya Güvenç 
ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
konuşmacı olarak yer aldı.

Yavuz Önen, TMMOB’nin kuruluşu 1954 yılında çıkartılan 
yasa ile olsa bile bugünkü çizgisinin 70’li yıllarda oluşturul-
duğu ifade ederken, “Bu öykü Türkiye solunun ayağa kalktığı 
dönemde başlamıştır. Bunun bedeli de ağır olmuştur. Kendi 
haklarını savunduğu için, bu savunuyu halkla buluşturduğu 
ve sokaklara taşıdığı için bunun bedeli ağır ödetilmiştir. 
TMMOB bir kitle hareketidir. Yasaların çizdiği sınırları aş-
mış, halkla buluşmuş bir harekettir. Bilimi ve tekniği ‘halk 
için” var ettiği için çalışma alanı kısıtlanmaya çalışılmış bir 
örgüttür” diye konuştu.

Bülent Tanık, TMMOB’nin de toplumun birçok kesimi gibi 
tehdit altında olduğunu belirtirken, “TMMOB en büyük 
saldırıya uğradığı 80’lerde önde koşan, diğer kesimleri de 
örgütleyen bir örgüttü. Önümüzdeki dönem TMMOB yö-
netimi daha aktif, daha siyasi olmalı, sadece kendine yönelik 

saldırılara değil, toplumsal mücadele 
konusunda da güçlenmelidir” dedi.

Teoman Alptürk, Türkiye’de ve Dün-
ya’da yaşanılanları George Orwell’in 
1984 romanına benzeterek, Platon’un 
‘’Demokrasinin esas prensibi, halkın 
egemenliğidir. Ama milletin kendini yö-
netecekleri iyi seçebilmesi için, yetişkin 
ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer 
bu sağlanamazsa demokrasi, otokrasiye 
geçebilir. Onun için, güzel sözlü dema-
goglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler. 
Oy toplamasını bilen herkesin, devleti 
idare edebileceği zannedilir” sözlerini 
hatırlattı.

Kaya Güvenç ise, TMMOB’nin kurul-
duğu 1954’ten sonraki ilk 10 yılda mü-
hendis-mimar topluluğunun ayrıcalıklı 
bir meslek grubu olduğunu anlatarak, 

“Mühendis ve mimarlar 1970’lerde kendilerinin ayrıcalıklı 
olmadığını, emekçi halk kesimleriyle bir olduklarını gör-
müşlerdir. 12 Mart ile beraber bir çalkalanma dönemi ve 
TMMOB’de yönetim değişikliği oldu. TMMOB toplumsal 
muhalefetin bir örgütü haline geldi” dedi.

TMMOB’nin başka örgütlerle birlikte yaptığı ortak etkinlik-
leri odak alan bir konuşma yapan Güvenç, TMMOB, TÖB-
DER’in de aralarında olduğu örgütlerin başlattığı DGM’lere 
karşı yürütülen mücadele, Demokrasi Platformu ve Emek 
Platformu çalışmalarını anlatarak, emeğiyle mücadele eden-
lerin bir araya gelmesine ihtiyaç olduğunu, yeni güçbirliği 
arayışlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Mehmet Soğancı ise, TMMOB’nin 60. yılında da; karanlığa 
karşı aydınlığa; baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı öz-
gürlük ve demokrasiye; ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği 
linç kültürüne karşı bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşama; 
her şeyin para-kâr olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliğe, 
emekçi sınıfların haklar mücadelesine, işsizlik, yoksulluk 
ve yolsuzlukla mücadele taleplerine sahip çıktığını söyledi. 

TMMOB BAŞKANLARI “DÜNDEN BUGÜNE TMMOB”Yİ ANLATTI
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ADANA

TMMOB’nin 60. kuruluş yıldönümü Adana’da çeşitli etkin-
liklerle kutlandı.

17 Ekim Cuma günü Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde 
yapılan bir basın açıklaması ile başlayan etkinlikler, 18 
Ekim’de İş Sağlığı Uzmanı Mahmut Teberik’in katıldığı İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Paneli, 20 Ekim’de Yönetmen Eylem 
Şen’in Asfur belgeselinin gösterimi ve 21 Ekim’de TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın katılımıyla 
Teoman Öztürk belgeseli gösterimi ve TMMOB 60. Yıl 
forumu ile devam etti.

TMMOB 60 YAŞINDA!

I. Genel Kurulu’nu 18-22 Ekim 1954 tarihinde gerçekleştiren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kuruluşunun 
60’ıncı yılını kutluyor. 60. yıl kutlamaları çerçevesinde İl/İlçe Koordinasyon Kurullarının örgütlü bulunduğu yerlerde 
çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

ANTALYA

TMMOB’nin 60. yıl kuruluş yıldönümü Antalya’da 20 
Ekim 2014 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Antalya 
Şubesi konferans salonunda yapılan panel ve kokteyl ile 
kutlandı.

TMMOB Antalya İKK Sekreteri Vahap Tuncer, Muratpaşa 
Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Milletvekili Gürkut 
Acar’ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik kapsamında 
düzenlenen panelin oturum başkanlığını TMMOB An-
talya İKK Sekreteri Vahap Tuncer yaptı. Panelde, önceki 
dönem TMMOB Başkanı Kaya Güvenç, Mimarlar Odası 
Antalya birimi kurucularından Yüksek Mimar Özcan 
Kırmızıoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube 1. 
Dönem Başkanı İbrahim Ekinci ve Makina Mühendisleri 
Odası Önceki Dönem Şube Yönetim Kurulu ve Onur 
Kurulu Üyesi Eyüp Saydam konuşmacı olarak yer aldılar.

200’ün üzerinde mimar, mühendis ve şehir plancısının 
katıldığı etkinlik, panelin ardından yapılan kokteyl ile 
sona erdi.

BURSA

Bursa İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB’nin 60. Kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla 22 Ekim 2014 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı. TMMOB’ye bağlı odaların Bursa birilerinin 
yöneticilerinin katıldığı açıklamada, TMMOB’nin 60. yılında 
da onurlu yürüyüşüne, dik duruşuna devam ettiği vurgulandı.
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ÇANAKKALE

TMMOB’nin 60’ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsa-
mında TMMOB Çanakkale İl Koordinasyon kurulu tarafın-
dan “İş güvenliği” konulu panel düzenlendi.

Çanakkale Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesis-
leri’nde Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şube Başkanı 
Prof. Dr. Türker Savaş’ın yönettiği panelde konuşmacı olarak 
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ergüven Kılıç, sunum yaptı. 
Oturum Başkanı Prof. Dr. Türker Savaş, oturumu açarken 
son yıllarda artan iş kazalarına ve işçi ölümlerine dikkat 
çekerek yapılan yasal düzenlemelerin çeşitli nedenlerle uygu-
lanamadığını dile getirdi. Ayrıca gelişen sanayiye bağlı olarak 
artan iş kazalarının tarım alanında da kaçak ve sigortasız işçi 
çalıştırılması şeklinde yaygın olduğuna değindi.

İş güvenliği alanında geniş bir sunum yapan A sınıfı İş Gü-
venliği Uzmanı Ergüven Kılıç ise, iş güvenliğinin tarihsel 
sürecine değinerek bu konuda son yıllarda yapılan yasal 
düzenlemeler hakkında bilgi verdi. 2012 yılında yayınlanan 
6331 sayılı İş Güvenliği kanununun gençler için bir iş kapısı 
olarak görüldüğü ancak yeterince yetişmiş A ve B sınıfı iş 
güvenliği uzmanı olmamasının bir sıkıntı olduğunu dile ge-
tirdi. TMMOB’ye bağlı çeşitli meslek odalarının katılımıyla 
gerçekleşen panele öğrenci ve emeklilerin de yoğun ilgi gös-
terdiği görüldü. Saat 14.00’da başlayıp 16.30’da biten panel 
sonrasında Çanakkale Belediyesi Seramik Müzesi bahçesinde 
katılımcılara kokteyl verildi.

İSTANBUL
TMMOB’nin 60. yıl kutlamaları çerçevesinde İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu bileşenleri Galatasaray Lisesi önünde 
20 Ekim 2014 Pazartesi günü saat 14:00-18:00 arasında stant 
açarak bildiri dağıttı.  Etkinlik saat 18.00’de yapılan basın 
açıklaması ile son buldu.
Basın açıklamasını TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Süleyman Solmaz okudu.

İZMİR

İzmir’de TMMOB’nin 60. kuruluş yıl dönümü düzenlenen bir 
kokteylle kutlandı. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleştirilen kokteyle, TMMOB’ye bağlı odaların temsil-
cilerinin yanı sıra çeşitli meslek örgütlerinden temsilciler ve 
aralarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğ-
lu’nun da bulunduğu belediye başkanları ve milletvekilleri 
de katıldı.
Kokteylde bir konuşma yapan TMMOB İzmir İl Koordinas-
yon Kurulu Sekreteri Melih Yalçın, 1954 yılında kurulan 
TMMOB’nin, 60. yılında da mühendislerin, mimarların, 
şehir plancılarının sorunlarının halkın sorunlarından ayrı 
tutulamayacağı, sorunların çözümünün büyük ölçüde emekçi 
sınıfların sorunlarının çözümünde yattığı gerçeğini ifade 
ettiğini belirterek, “Bu ifade gereği, TMMOB, kendi meslek 
alanları ile ilgili olarak ülkemizdeki siyasal sistemi tüm yönleri 
ile sergilemeye çalışmakta; emekten, demokrasiden yana 
olanlarla ortak mücadele etmektedir” dedi.
Kokteyl, Efedrin müzik grubunun dinletisiyle devam etti.
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KAYSERİ

Kayseri İl Koordinasyon Kurulu TMMOB’nin 60. Kuruluş 
yıldönümü çerçevesinde 23 Ekim 2014 tarihinde “2014 
Türkiye’sinde Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının 
Problemleri ve Çözüm Önerileri” konulu panel düzenlendi.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonun-
da düzenlenen panele TMMOB’ye bağlı odaların Kayseri 
birimlerinden çok sayıda yönetici ve mühendis, mimar, şehir 
plancısı katıldı. TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Ersin Fener’in açılış konuşmasıyla başlayan panel-
de, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da 
TMMOB’nin 60 yıllık mücadelesi ve 1970’lerde yaratılan 
bugünkü çizgisi üzerine bir konuşma yaptı. 

KIRKLARELİ

TMMOB’nin kuruluşunun 60. yılı Kırklareli’nde de çeşitli 
etkinliklerle kutlandı. Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu, 22 
Ekim 2014 Çarşamba günü Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak 
saygı duruşunda bulundu ve burada bir basın açıklaması yaptı.

TEKİRDAĞ

TMMOB 60 yıl etkinlikleri kapsamında Tekirdağ’da TM-
MOB Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Kızgınkaya ve ZMO 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk’un katılı-
mıyla 17 Ekim 2014 tarihinde “Büyükşehir Yasasının Kırsal 
Kesime Etkileri” konulu bir panel düzenlendi.

Aynı gün akşam yapılan 60. yıl balosuna TMMOB’ye bağlı 
odaların üyeleri geniş katılım sağladı.

Ayrıca, Mimarlar Odası Tekirdağ Şubesi fuaye salonunda 
düzenlenen  “Tekirdağ’dan Kareler” konulu resim sergisi 
20-31 Ekim 2014 tarihlerinde ziyaretçilerle buluştu.

ZONGULDAK

Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB’nin 60. Kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla 19 Ekim 2014 tarihinde Maden Mü-
hendisleri Odası Zonguldak Şubesi’nde bir basın toplantısı 
düzenledi.

TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Bir-
han Şahin yaptığı açıklamada, “TMMOB geçmişte olduğu 
gibi 60. yılında da ‘ülkede barış, dünyada barış’ anlayışıyla 
ülkemizde, Suriye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Dünya’da 
savaşa karşı barışı, halkların kardeşliğini, bir arada özgür, 
eşit yaşamı savunmaya ve emperyalizmin yeni stratejileri 
karşısında bağımsız Türkiye mücadelesini büyütmeye devam 
etmektedir” dedi.
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19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE 
ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN 

AÇIKLAMASI

Bugün 19 Eylül.

Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
örgütü TMMOB’nin mücadele dolu tarihi açısından önemli 
bir gün.

Bugün “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü”

Bundan 35 yıl önce, 19 Eylül 1979’da TMMOB’nin 
çağrısıyla mühendis, mimar ve şehir plancıları, ekonomik 
ve demokratik talepleri için ülke çapında bir günlük iş 
bırakma eylemi gerçekleştirdi. Mimar, mühendis ve şehir 
plancılarının tarihe not düştükleri o büyük günün mücadele 
ve dayanışma ile özdeşleşmiş anlamını bugünün mücadelesi 
üzerinden geleceğe taşımak için, 19 Eylül’ü “TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” 
olarak kutluyoruz.

1979 Türkiye’sinde bir yandan pahalılığın, işsizliğin ve açlığın 
diğer yandan da baskıların, kıyımların ve faşist katliamların 
kol gezdiği koşullarda TMMOB, tüm mimar ve mühendisleri 
bir günlük iş bırakma eylemine çağırmıştı. TMMOB’nin “bir 
günlük iş bırakma eylemi” çağrısını, grevli-toplu sözleşmeli 
sendikal haklara sahip olmadıklarından ücretleri tek taraflı 
ve çok düşük düzeyde belirlenen; işsizliğe, geçim sıkıntısına 
mahkum edilen; emekçi halkımızın çıkarlarını savunduğu 
için baskılara, kıyımlara ve saldırılara uğrayan mühendis ve 
mimarlar, büyük bir inanç ve tam bir kararlılık içerisinde 
işyerlerinde uyguladılar.

19 Eylül’ün anlamı TMMOB’nin tarihsel sürekliliği içerisinde 
karakterini aldığı mücadele süreçlerinde gelişmiştir. İşte 
böylesi bir mücadele gününü “Mimar, Mühendis ve Şehir 
Plancılarının Dayanışma Günü” olarak ilan etmenin ve 
kutlamanın, onurunu ve coşkusunu yaşıyoruz.

35 yıl sonra TMMOB Türkiye’nin her yerinden sesleniyor:

Selam olsun Teoman Öztürk’e ve arkadaşlarına. Selam 
olsun 19 Eylül’ü yaratanlara. Selam olsun bugün de 19 Eylül 
anlayışının sürdürücülerine.

Sevgili Arkadaşlar,

Bugün burada bu dayanışma günümüzde bir kez daha 
söylüyoruz:

Emperyalizme, kapitalizme, sömürü-rant, yolsuzluk-rüşvet, 
baskı, zulüm düzenine karşı direnenlere,

Grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları için mücadele eden, 
işyerlerinde direnen bütün emekçilere,

Toprağına, suyuna, deresine, ormanına, ülkemizin doğal 
kaynaklarına sahip çıkanlara,

Kentsel-kırsal bütün kamusal alanlara sahip çıkanlara,

“Kentsel dönüşüm” görünümündeki rant yağmasına karşı 
direnenlere,

Sağlığın herkese eşit ve ücretsiz olması için mücadele eden 
sağlık emekçilerine,

Halkın haber alma hakkının ve bağımsız haberciliğin sesi 
olan basın emekçilerine,

Sömürü, şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi yükselten 
kadınlara,

Gerici, piyasacı eğitim sistemine karşı direnen kamu 
çalışanları, akademisyenler, liseli ve üniversiteli öğrencilere,

Eşit yurttaşlar olarak tanınmak isteyerek direnen Kürt 
halkına, Alevilere,

Sömürüye karşı sınıf kardeşleriyle birlikte mücadele eden 
Türk ve Kürt emekçilerine,

MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR 19 EYLÜL’DE ALANLARDAYDI
TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 bir günlük iş bırakma eyleminin yıldönümünde “TMMOB Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü”nde İKK’ların bulunduğu yerlerde kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirildi.

ADANA

ANKARA
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Türkiye’nin ve dünyanın geleceğini düşünen ve mücadele 
eden bütün aydınlık insanlara,

dayanışma selamlarımızı bir kez daha duyuruyoruz.

Sevgili Arkadaşlar;

TMMOB bugün buradan bir kez daha duyuruyor:

İş cinayetlerini; bu cinayetlerin temel nedeni olan azami kâr 
güdüsü ve esnek, taşeron çalıştırma sistemini,

Düşünce, toplanma, örgütlenme, basın özgürlükleri ve 
barajsız siyaset yapma hakkını engelleyen bütün anti-
demokratik uygulamaları,

Kürt sorununda oyalamacı taktikleri “stratejik bir politika” 
imiş gibi sunan siyasi iktidarı,

İşçilere, köylülere, öğrencilere, kadınlara, çocuklara, bütün 
halka yönelik tomalı-gazlı-coplu-mermili devlet terörünü,

Yargı hukuksuzluklarını, cezaevi zulümlerini,

Kadınlar üzerinde estirilen terörü, kadın cinayetlerini,

“Çocuk gelin” rezaletini, çocuk işçi sömürüsünü,

Eğitimi tamamen gericileştiren, piyasaya açan uygulamaları, 
reddettiğimizi ilan ediyoruz.

Sevgili Arkadaşlar,

Açıkça ifade etmek gerekirse, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, 
barışın, adaletin yani insandan yana olan her fikrin ve fiilin 
içinde ve özünde olan bir TMMOB; bu ülkenin vicdanıdır. 
Bu ülkenin, bu ülke insanının TMMOB’ye ihtiyacı var. 
Bu ülkenin kulakların sağır edildiği, gözlere mil çekildiği, 
konuşanın dilinin kesildiği bu döneminde görebilen gözlere, 
duyabilen kulaklara, daha da önemlisi konuşabilen ağızlara 
ihtiyacı var. Asla “padişahım çok yaşa” demeyen, aksine 
“Kral çıplak” diyenlere ihtiyacı var. Yani kısaca, TMMOB’ye 
ihtiyacı var.  TMMOB bu ihtiyacın gereklerini yerine 
getirecek güçte ve büyüklüktedir.

BOLU

ESKİŞEHİR

Herkes biliyor:

Gelecek güzel günler için, masmavi gökyüzü altında 
birikmiş kara bulutların dağılması için, gökyüzünün ve 
yeryüzünün bütün renklerinin özgürlüğü için, bilim ve 
teknolojinin halkımızın hizmetine sunulması, mesleğimizin 
tüm güzelliklerinin hayatı yaşanabilir kılması için, gericiliğe 
ve karanlığa karşı aydınlığın yaratılması için, emperyalizme, 
kapitalizme ve neoliberal politikalara karşı insanca bir yaşam, 
özgür, demokratik, eşit ve bağımsız bir Türkiye için,

TMMOB onurlu yürüyüşüne dik duruşuna devam edecektir.

19 Eylül’ün tarihsel anlamıyla herkesin huzurunda, ortak 
kurtuluşumuzun yegâne güzergâhı olan bu sokaklardan ve 
Türkiye’nin her yerinden güçlü bir şekilde haykırıyoruz: 
“Bilimin ve tekniğin aydınlattığı yolumuzda kararlılıkla, 
yılmadan ve usanmadan mücadele ederek mesleğimize, 
örgütümüze, halkımıza, ülkemize sahip çıkacağız.

Yaşasın TMMOB.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü.

İSTANBUL
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KIRKLARELİ

KOCAELİ

RİZE

TEKİRDAĞ
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Soma Katliamının acıları henüz taze iken, bir acı haber de 
Ermenek kömür ocaklarından geldi. 28 Ekim 2014 tarihinde 
saat 12:00 sularında maden işçilerinin yemek molası verdiği 
saatlerde, önceden üretim yapılmış - eski imalat - olarak tabir 
edilen alanda birikmiş olan yaklaşık 10.000 metreküp su, üretim 
yapılan ve işçilerin çalıştığı bölgelere  dolmuş ve 18 maden 
emekçisi su altında kalmıştır.  Olay anından bu ana kadar 
yaklaşık olarak 72 saat geçmesine rağmen, işçilerin bulunduğu 
tahmin edilen bölümlere ve işçilere ulaşılamamıştır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe 
girmesinden bugüne kadar yaşananlarla, kanunun ve 
uygulamalarının sloganı olarak belirlenen “Güvenle Büyü 
Türkiye” sözü “İşçi Mezarlığı Türkiye” söylemine dönüşmüştür.

Soma katliamının hemen ardından, başlangıçta 16 madde 
olarak hazırlanan ve kısa sürede tamamlanarak yürürlüğe 
sokulması planlanan  “Soma Yasası”, ancak 5 ay sonra ve 
yaklaşık 160 maddeye ulaşan bir torba yasa olarak çıkarılmıştır.

Yasa, yeraltı maden işçilerinin ücretleri ve çalışma 
saatlerinde kısmi düzenlemeler dışında, böyle katliamların 
bir daha yaşanmaması için dersler çıkarılacak hiçbir metin 
içermemektedir. Bu torba yasa ile aslında maden emekçilerine; 
“eğer şanslı isen, patronun işyerini kapatma blöfünü çekmemişse 
ve çalışmaya devam ediyorsan, servis ve yemek ücretini 
cebinden ödeyip iki asgari ücretle ölmeye devam et” denmiştir.

Ermenek faciasından sonra kamuoyuna yansıyanlar; işveren 
baskısı, işçilerin açlık veya madende ölme ikilemi arasında 
kalarak köle gibi çalıştırılması olmuştur.  12 yıllık AKP 
iktidarı ile daha da pervasızlaşan sermaye ve iktidarı, işçilerin, 
emekçilerin kanı üzerinden beslenmeye devam etmektedir. AKP 
iktidarının sadık sürdürücüsü olduğu neoliberal politikalar ve 
uygulamalar bu iş cinayetlerinin başlıca nedenidir. Ucuz işgücü 
ve emek sömürüsü üzerine kurulmuş sermaye birikim modeli 
sürdürüldüğü müddetçe bu katliamlar devam edecektir. Bu 
vahşi kapitalizm uygulamalarına bir an önce son verilmelidir.

TMMOB ve bağlı odalarımız, bugüne kadar halkımızın 
yaşamını olumsuz olarak etkileyen tüm yasa ve uygulamalara 
karşı bilim ve tekniğin ışığında önerilerde bulundu ve iktidarı 
uyardı. Ancak bu uyarılar siyasi iktidar tarafından asla dikkate 
alınmadı. 

Şimdi herkes iyi anladı:

Bu ülkede işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemi bugün itibarı ile 
tümüyle çökmüştür!

Her zaman söyledik, yine söylüyoruz:

İş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının 
önüne geçilebilmesi için işyerlerinde “önce insan, önce 

sağlık, önce iş güvenliği” anlayışı yerleştirilmelidir. Cinayetlerin 
sorumluları işyerinde gerekli tedbirleri almayan işverenler, 
yasal düzenlemeleri ve ikincil mevzuatları olması gerektiği 
gibi hazırlamayanlar ve gerekli denetimleri yapmayan ilgili 
bakanlıktır.

Çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, çalışma şartlarının 
iyileştirilmesi, işçi ölümlerinin durdurulması için mücadele 
etmek, kendini emekten yana konumlandıran TMMOB’nin 
tarihi görevidir. Bu görevi yerine getirme bilinciyle TMMOB; 
iş cinayetleri ve işçi ölümlerini ülkemizin sosyo-ekonomik ve 
demokrasi sorunları ile birlikte bir bütün olarak ele almakta, 
insanca çalışma koşullarının oluşturulmasını insanca yaşama 
hakkı ve talepleri ile birleştirerek sorunun çözümü için 
yapılabilir, gerçekçi önermelerde bulunmaktadır.

Siyasi iktidar, TMMOB’nin ve bağlı odalarının sözünü dinlemek, 
algılamak ve daha önemlisi hayata geçirmek zorundadır.

İş cinayetleri kader değildir!

İş cinayetleri engellenebilir, yeter ki bilimin ve tekniğin gereği 
yapılsın!

Yeter ki; her çalışmanın öznesi insan ve yaşam olsun!

Biz iyi biliyoruz:

Bu cinayetlerin son bulması, ancak ve ancak işçilerin, 
emekçilerin ve tüm halkımızın kendilerini ilgilendiren tüm 
konularda söz, yetki ve karar hakkının olduğu eşit, özgür ve 
demokratik bir Türkiye ile mümkündür.

Siyasi iktidara ve temsilcilerine bir kez daha söylüyoruz.

En azından ahlaki olarak ve sorumluluklarınız gereği derhal 
görevlerinizi terk ediniz.

Kaza değil cinayet, kader değil katliam!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

İŞÇİLER ÖLÜYOR, İKTİDAR SEYREDİYOR!

Karaman Ermenek’te 28 Ekim günü meydana gelen maden faciası üzerine 31 Ekim 2014 tarihinde Olgunlar Sokak’taki 
Madenci Anıtı önünde kitlesel bir basın açıklaması düzenlendi. Çok sayıda TMMOB üyesinin katıldığı açıklama, TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun tarafından yapıldı.
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TMMOB, ERMENEK MADEN FACİASI ÜZERİNE BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNDU
Ermenek’te 28 Ekim 2014 tarihinde yaşanan maden faciasını yerinde incelemek üzere; TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi 
Mehmet Torun, TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı Bedri Tekin ile Maden Mühendisleri Odası 
yöneticileri aynı gün bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından heyet, 29 Ekim 
2014 tarihinde Ankara’ya döndü.

ERMENEK FACİASI OLAY YERİ ÖN RAPORU

Karaman ili Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesine bağlı Pa-
muklu köyü Cenne mevkiinde 28 Ekim 2014 tarihinde saat 
12:15 civarında Has Şekerler Madencilik isimle özel şirkete 
ait yeraltı kömür ocağında meydana gelen su baskını sonucu 
18 işçi su altında kalmıştır.

Olayın duyulmasından sonra, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
TORUN, TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu 
Başkanı Bedri TEKİN, Maden Mühendisleri Odası yetkilileri 
ve uzmanları ile birlikte Ermenek’e hareket edilmiştir.

Olay yerine ulaşıldığında meslektaşlarımızla ve Enerji Bakanı 
ile görüşülerek olay hakkında bilgi alınmıştır. İşletmenin 
imalat haritası ve gaz ölçüm sensörleri sonuçları incelenmiş 
ve değerlendirilmiştir. 

Arama ve kurtarma çalışmaları nedeniyle yeraltına inileme-
miştir. Ekip, 29 Ekim 2014 tarihinde Ankara’ya dönmüştür.

Yapılan değerlendirmeler ve alınan bilgiler ışığında;  önceden 
üretim yapılmış - eski imalat - olarak tabir edilen alanda yüzey 
suları ve yeraltı suları nedeniyle birikmiş olan yaklaşık 10.000 
metreküp suyun üretim yapılan ve işçilerin çalıştığı galerilere 
hızla dolduğu tespit edilmiştir. Muhtemelen; eski imalat deni-
len bölgeye çok yakın çalışıldığı, formasyonun dayanıklılığının 
zayıfladığı bölgenin birikmiş su basıncı nedeniyle yırtılarak 
boşalma olduğu düşünülmektedir.

Olayın meydana geldiği vardiyada galerilerde patlatma yapıl-
madığı bilgisi alınmıştır. Daha önce de havzada benzer su bas-
kınları yaşandığı bilgisi edinilmiş, eskiden çalışılmış alanların 
-eski imalat haritalarının- planlara işlenmediği görülmüştür.

Sensör sonuçları, olay günü saat 11:00 ile 15:00 aralığında 
incelenmiştir. Ölçülebilen CO,CO2,CH4,O2 ve hava hızı 
değerleri incelenmiştir. Değerlerde herhangi bir anormallik 
görülmemiştir. Sadece hava hızı olay anında normalden 1.5 
kat yüksek tespit edilmiştir. Bunun nedeni olarak, hızla bo-
şalan ve galerilere dolan suyun basıncı sonucu hava hızının 
kısa süreli yükseldiği kanaatine varılmıştır.  Boşalan su ile 
birlikte gaz kokusu geldiği de kurtulan işçilerin ifadelerinden 
anlaşılmaktadır. Bu gazın, kükürt dioksit (H2S) gazı olma 
olasılığı yüksektir. Eski imalatlarda bulunan ve kömür için-
deki kükürt ile ağaç çürükleri sonucu oluşan gazın niteliğini 
ve miktarını ölçme şansı olmamıştır. Ocaktan tahliye edilen 
suyun pis olması, içinde kömür, tahkimat olarak kullanılan 
ağaç parçaları bulunması da eski imalat boşluklarında zamanla 
biriken su olma olasılığını güçlendirmiştir. Ancak, bu suyun 
analizini yapmak o anda mümkün olmamıştır.

Arama kurtarma operasyonunda organizasyon bozukluğu 
gözlemlenmiştir. Olay yerine pek çok ilden itfaiye araçları, 
balıkadamlar, ambulanslar ve helikopter sevk edilmiştir. An-
cak, yer altı işletmelerinde kurtarma operasyonları özel bilgi, 
deneyim ve birikim gerektirdiği için hızla hareket etme zorun-
luluğu başarılamamıştır. Ayrıca, pompa ve boru gibi gerekli 
ancak basit malzemeler de Kütahya ve İstanbul gibi illerden 
temin edilmiş bu da belli bir zaman kaybına neden olmuştur.

Ocak imalat haritalarının incelenmesi sonucu, 18 işçinin yak-
laşık 35 metre yüksekliğinde “şlam” diye tabir edilen su-mal-
zeme karışımının altında bulundukları düşünülmektedir.

İşçilere ulaşma çalışmalarının belirttiğimiz nedenlerle uzaya-
bileceği tahmin edilmektedir.
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BASIN AÇIKLAMASI

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma İlçesi’ndeki yeraltı 
kömür ocağında meydana gelen faciada, aralarında 5 maden 
mühendisinin de bulunduğu 301 maden emekçisi yaşamını 
yitirmiştir. Meydana gelen facia; Dünya madencilik tarihinin 
en acı olaylarından biri olarak kayıtlara geçmiştir. Söz konusu 
olay, yirmi birinci yüzyılın en büyük maden kazası olarak 
nitelenmekte olup, içinde bulunduğumuz yüzyılda böylesi 
bir facianın yaşanmış olması, Dünya madencilik çevreleri 
tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştır.

Raporun daha detaylı ve sağlıklı yazılabilmesi için, ilgili 
Bakanlıklardan olayın meydana geldiği yeraltı ocağında  
inceleme yapma talebimiz kabul görmemiştir. Bu konuda 
TMMOB ve TTB  yasal hakkını kullanarak kararın iptalini 
isteyecektir.

Facianın yaşandığı Eynez Sahası Karanlıkdere mevkiindeki 
IR 4009 ruhsat numaralı yeraltı kömür ocağının ruhsatı, 
bir kamu kuruluşu olan TKİ’ye aittir. Bununla beraber, söz 
konusu ocaktan kömür üretimi işi “hizmet alım sözleşmesi” 
kapsamında özel bir firmaya ihale edilmiştir.

Olay, henüz bütün yönleriyle aydınlatılamamıştır. Ancak, 
ocaktaki kömür damarlarının kendiliğinden yanmaya müsait 
olduğu, hem bilimsel çalışmalarla belirlenmiş hem de pratikte 
yaşanan pek çok olayla eskiden beri bilinmektedir. Eldeki 
mevcut veriler, ölüm nedenleri ve tanık ifadeleri; olayın, 
kömürün kızışması (oksidasyonu) sonucu meydana geldiğini 
göstermektedir. Olayın, galeride kesilen fay atımlarıyla ezilmiş 
ve parçalanmış durumda olan kömür pasajlarının oksijenle 
sürekli teması sonucu kızışması ile daha önce çalışılan 
ve kömürü tam olarak alınamayan bölgede (eski imalat) 
oluşan yangının istenmeyen bir şekilde ana galeriye ulaşması 
sonucunda  meydana gelmiş olması ihtimal dahilindedir.

Saat 14.30-15.00 civarlarında fark edilen olaya müdahale 
edilmeye çalışılmış, sorunun ciddiyetinin arttığı anlaşıldığında 
komşu işletmelerden destek talep edilmiştir. Saat 17.00 
civarında, hava giriş tarafındaki çok sayıda işçinin ocaktan 
çıkışının sağlanmasının ardından, hava yönü tersine 
çevrilmiş, bu arada ulusal düzeyde kurtarma ekipleri de 
ilçeye yönlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları sonucunda, 
301 madenciye cansız olarak ulaşılmıştır.

İlk açıklamalarda trafo patlaması olarak belirtilen ve olağan 
bir kaza izlenimi verilmeye çalışılan felaket, boyutları itibari 
ile ülkemizde yaşanan en büyük “iş cinayeti” durumundadır. 
Facia, hem “madencilik” hem de “işçi sağlığı ve güvenliği” 
alanında son 12 yıldır ağırlaştırılmış bir biçimde sürdürülen 

“özelleştirme”, “piyasalaştırma” ve “taşeronlaştırma” 
politikalarının çöktüğünü göstermektedir.

Çok açıktır ki Soma’da yaşanan felakete, şirketin “ne 
pahasına olursa olsun, maliyeti düşürme ve üretimi 
kesintisiz sürdürme” politikası neden olmuştur. Görünen 
tablodan yalnızca bu şirket sorumlu olamaz. Bu üretim 
modelini yaratan, kömür madenleri ve linyit sahalarını 
ihalelerle devredenler ve denetim sorumluluklarını yerine 
getirmeyenler de yaşanan iş cinayetlerinden birinci derecede 
sorumludur. Bu model, 3-5 firmanın ve bunlara bağlı çalışan 
“dayıbaşı taşeronlarının” çıkarına ve binlerce işçinin kölelik 
koşullarında çalıştırılması pahasına ne ekonomik olarak 
ne de vicdani olarak sürdürülemez. Türkiye’de kömür 
madenciliğinin mevcut koşullarda sürdürülmesi, göz göre 
göre iş cinayetlerine davetiye çıkarmaktır.

13 Mayıs günü meydana gelen facianın yaşandığı saha, 2006 
yılında hizmet alım sözleşmesi ile önce bir firmaya verilmiştir. 
Firma, bu ocakta yılda ancak 1.5 milyon ton maksimum 
üretim yapılabileceğini, bu üretimin gerçekleştirilebilmesi 
için de toplamda 800 işçi istihdamının mümkün olabileceğini 
TKİ kurumuna rapor etmiştir. Üretim sırasında kömürün 
yanıcı olması ve güvenli işletme maliyetinin yüksek olması 
nedeniyle firma, rödovans ön ödemesini yakarak sahadan 
çekilmiştir. Aynı sahanın, 2009 yılında Soma Kömürleri 
A.Ş.’ne devri yapılmıştır. Soma Kömür A.Ş.’nin en az 1.5 
milyon ton/yıl üretim yaparak 10 yılda belirlenen alandaki 
kömürü üretmesi planlanmıştır. Soma Kömür AŞ. üretimi 
hızla arttırmış ve 2009 yılında 230 bin ton olan üretim 
10 kattan fazla arttırılarak 2010 yılında 2,6 milyon tona 
yükseltilmiştir. Üretimdeki hızlı artış, daha sonraki yıllarda 
da devam etmiş ve 2012 yılında 3,8 milyon ton düzeyine 
kadar ulaşmıştır. İşçi sayısı da 3.000’lere ulaşmıştır. Son dört 
yılda yaşanan hızlı üretim artışları son derece çarpıcıdır. 

TMMOB SOMA MADEN FACİASI RAPORU AÇIKLANDI
13 Mayıs 2014 tarihinde  Manisa’nın Soma İlçesi’ndeki yeraltı kömür ocağında meydana gelen ve 301 maden emekçisinin 
ölümüne neden olan Soma katliamıyla ilgili TMMOB raporu 18 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen bir basın toplantısı 
ile açıklandı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yürütme Kurulu üyeleri Mehmet Besleme, Mehmet 
Torun, Genel Sekreter Vekili H. Can Doğan’ın katıldığı basın toplantısında açıklamayı Mehmet Torun yaptı.
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Söz konusu üretim düzeyine bu kadar kısa süre içerisinde 
çıkılmasının sahanın fiziksel dengelerini olumsuz yönde 
etkilemiş olabileceği hususu ciddiyetle ele alınmalıdır. Gerekli 
emniyet yatırımları yapılmaksızın eski havalandırma ve galeri 
alt yapısıyla sırf kâr amacı güdülerek çok yüksek üretim 
seviyesine çıkılmış ve çalışanların hayati önemdeki emniyet 
tedbirleri ihmal edilmiştir.

Ayrıca, ocakta, görece dar bir alanda çok fazla pano aynı anda 
çalışılmış, üretim zorlaması ve emek yoğun çalışma nedeniyle 
panolardaki işçi sayısı giderek artış göstermiş, dolayısıyla kaza 
riski de hızla yükselmiştir.

Kömür madenciliğinin en zoru, Soma Havzası gibi, 
kendiliğinden yanmaya elverişli olan ve metan içeren 
kömür yataklarında yapılanı olup bu tür yataklarda havza 
bütünüyle planlanmalı, bilim ve teknolojiden en üst düzeyde 
yararlanarak tek elden işletilmelidir. Oysa “havza” niteliğinde 
olan maden sahaları; ülkemizde belli belirsiz rezervler 
üzerinden üretim hedefleri konularak hizmet alımı ve/veya 
taşeronlaştırma yoluyla işlettirilmektedir. Yaşananlar bize 
göstermektedir ki; Soma faciası ve benzeri çok ölümlü kazalar 
adı “özelleştirme” olmaksızın, özelleştirme araçları olarak 
devreye sokulan hizmet alımı ve/veya taşeronlaştırmanın 
sonucudur.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin temel amacı, işyerinde çalışan 
tüm işçilerin hiçbir koşulda kazaya uğramayacağı bir ortamın 
yaratılmasını ve kazaya neden olabilecek tüm koşulların iş 
ortamından bertaraf edilmesini sağlamaktır.

Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliği sisteminin yaşama 
geçirilmesi için oluşturulmuş olan mevzuat sistemsel sorunları 
çözecek yeterlilikte ve nitelikte değildir. Uygulanamayan, 
her şeyin kağıt üzerinde kaldığı bir işçi sağlığı ve iş güvenliği 
sisteminin yürütülebilmesi mümkün değildir. 6331 Sayılı Yasa 
ile işverene verilen işçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerini ortak 
sağlık ve güvenlik birimlerinden satın alabilme hakkı, özünde 
işçi sağlığı ve güvenliği sisteminin de taşeronlaştırılması 
demektir.

Soma faciasının temel nedenlerinden biri de, bilgi ve 
teknoloji üretemeyen sistemin, dünya piyasaları ile rekabet 
edebilmenin en kolay yolu olarak, ucuz ve güvencesiz emek 
üzerinden üretim yaptırmayı model olarak benimsemiş 
olmasıdır. Türkiye’de uygulanan ekonomik sistem, sermaye 
birikim koşullarına ve madencilik sektörünün özgün yapısına 
bakıldığında, yapısal olarak “kaza” üreten bir sistemdir. 
Büyüme ve küresel piyasalarla rekabet edebilme adına 
uygulanan üretim zorlaması, uzun çalışma saatleri, işçi 
maliyetlerinin düşürülmesi, bir maliyet unsuru olarak görülen 
işçi sağlığı ve iş güvenliğinden yapılan fedakarlıklar; daha 
kötü çalışma koşullarını ve kazaları beraberinde getirmekte, 
sonrasında yaşananlar ise kalkınma için bu koşullara 
katlanılması gerektiği söylevine, işin fıtratına bağlanmaktadır. 
Soma faciası, tüm bu dinamiklerin yaşandığı acılarla yüklü, 
olumsuz bir tablodur.

Facia sonrası, tepkileri azaltmak için her zaman olduğu 
gibi suçlu ve kurban arama süreci başlamıştır. Kazanın 
akabinde Başsavcının, “gözaltına alacağımız herkes işçilerle 
birlikte öldü” beyanı ile ölen mühendisleri işaret etmiş 
olması, sistemin yaratmış olduğu bu facianın, sadece 
birkaç mühendise yüklenerek çözümlenmek istenilmesi ve 
sistemden kaynaklı sorunların örtülmek istenilmesinden 
kaynaklanmaktadır. Bu durum, Soma Kömür İşletmeleri 
A.Ş., TKİ, MİGEM, ETKB, ÇSGB ve Hükümetin yaşanan 
faciadaki  sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.

Kuşkusuz facianın oluş nedenlerinin ortaya konulması, 
sorumlulukların belirlenmesi, bundan sonra olabilecek 
faciaların önlenmesi için önemlidir, ancak yeterli değildir. İş 
kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için 
bundan sonra işyerlerinde “önce insan, önce sağlık ve önce 
iş güvenliği” anlayışı yerleştirilmeli, tüm süreçlerde öncelik 
işçi sağlığı ve iş güvenliğinde olmalıdır.

301 maden emekçisinin yaşamını yitirmesine neden olan 
ve yirmi birinci yüzyılın en büyük maden katliamı olarak 
nitelenen Soma faciası, ülkemizde büyük acılara neden 
olmuştur. Birlik olarak sorumluluğumuz ve görevimiz, kazanın 
nedenlerini en net ve somut biçimde kamuoyuna sunmaktır.

Kamuoyunun ihtiyacı olan detaylı bir teknik raporun 
hazırlanması, faciaya neden olan teknik ihmal ve hataların 
net olarak tespit edilebilmesi için; ocağa girilebilmesi, 
istenen bilgi, belge ve kayıtların Birliğimizle paylaşılması 
gerekmektedir. Ama bugün için kesin olan şudur; bu kadar 
işçimiz ve meslektaşımızın canına mal olan katliamın temel 
nedeni, 80’li yıllardan itibaren sürdürülen ve AKP hükümeti 
tarafından da kılavuz edinilen emek düşmanı neoliberal 
politikalar ve uygulamalarıdır.

Hükümet yetkililerinin, “bu işin fıtratında vardır” söylemleri, 
bilimin ve tekniğin karşısında aldıkları pozisyonu özetlemekte 
olup, hükümet; 301 vatandaşın can güvenliğini sağlayamadığı 
için hukuki ve vicdani sorumluluk ilkeleri gereği istifa 
etmelidir.
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28 Ekim 2014 Salı  günü saat 12:15 sıralarında özel sektöre 
ait Karaman/Ermenek‘te IR : 617-1260 ruhsat nolu sahada 
takriben 778 kotunda yapılan çalışmalar sırasında sahanın 
mücavirinde bulunan ve daha önce çalışılmış, eski imalat-
lara yaklaşılması nedeniyle, eski imalatta bulunan tahminen 
10.000 metreküp suyun aniden ocak içerisindeki çalışma 
alanlarına dolması sonucu ocakta bulunan 18 maden emek-
çisi su altında kalmıştır.

Odamız uzman heyeti tarafından sahada gerçekleştirilen 
incelemeler sonucu yapılan tespitler aşağıda belirtilmektedir;

-Olayın meydana geldiği ocakta, özel sektör tarafından ro-
dövans yöntemi ile üretim yapılmaktadır.

-Ocakta 3 vardiya halinde çalışma yapılmakta olup, kaza 
anında ocakta bulunan 26 işçiden 8 işçi kendi imkânları ile 
dışarı çıkmış olup, ocak içerisinde 18 işçi mahsur kalmıştır.

-Ocakta çalışan işçiler genellikle çevre köylerden sağlanmak-
ta, sendikasız ve düşük ücretlerle çalıştırılmaktadır.

-Kaza, 778 kotunda yapılan çalışmalar sırasında 08.00 - 16.00 
vardiyasında saat 12.15 civarında meydana gelmiştir.

-Kazanın meydana geldiği sahada, 3 ayrı firma tarafından aynı 
anda rodövans yöntemi ile üretim yapılmaktadır.

-Geçmiş yıllarda ocağın mücavir alanında üretim yapılmış ve 
eski imalat olarak adlandırılan bu üretim alanlarında biriken 

sular ocak içerisine deşarj olmuştur. 

-Şu andaki su seviyesi ocakta mahsur kalan işçilerin bulun-
duğu seviyenin üzerindedir.

Odamız tarafından yapılan tespitler göstermektedir ki;

• Havza madenciliği yapılmadığı için, ocaklarda yapılan 
üretimle mücavir alanlarda daha önceki yıllarda yapılan 
imalatların birbirini nasıl etkileyebileceği bilinmeden plan-
lama ve üretim gerçekleştirilmektedir. Ermenek‘te meydana 
gelen kaza da havza madenciliği yapılmamasının bir sonu-
cudur. Havza madenciliği, bir havzada bulunan madenlerin, 
bütüncül bakış açısı ile planlanması ve üretilmesi anlamına 
gelmektedir.  Aynı havzada farklı firmaların, değişik ya da 
aynı zamanda yaptıkları planlama ve üretimi birbirlerinden 
bağımsız, habersiz, birbirlerini olumsuz etkileyebilecek şekilde 
yerine getirilmesi politikası sürdükçe Soma‘da, Elbistan‘da 
ve son olarak Ermenek‘te yaşanan facialar gelecekte de 
yaşanabilecektir.

• Madencilik faaliyetlerine ilişkin tüm bilgiler, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)/Maden İşleri Genel Mü-
dürlüğünde (MİGEM) toplanmakta ve tüm izinler MİGEM 
tarafından verilmektedir. MİGEM ruhsat verirken havza ma-
denciliğini göz önünde bulundurmamakta, bu da planlama ve 
işletmede parçalı durum doğurmaktadır. Bunun sonucunda 
aynı sahadaki işletmelerden kaynaklanacak gaz ve su baskın-
ları gibi tehlikeler bilinememekte, önlem alamamaktadır. Bu 

SOMA’DAN DERS ALMADIK. İŞ CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, 
DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul 
Şubeler Platformu, İstanbul Tabip Odası çağrısıy-
la birçok siyasi parti ve demokratik kitle örgütü 
tarafından Ermenek’te yaşanan maden faciası 29 
Ekim 2014 Çarşamba günü Galatasaray Lisesi 
önünde protesto edildi. 
Eylemde Maden Mühendisleri Odası “Ölüm 
Madencilerin Kaderi Değildir” pankartını açtı. 
DİSK, KESK, TTB, TMMOB’nin ortak pan-
kartı ise “Madencinin Ölüm Nedeni Neoliberal 
AKP Düzeni” idi. 
Eylemde örgütleri adına açıklama yapan TM-
MOB İKK Sözcüsü Süleyman Solmaz, “Bu 
ülkede yaşayanlar, bu ülkede yaşananlardan 
kendini sorumlu hissetmiyor” diyerek yaşanan 
faciaya karşı duyarsızlığı eleştirdi. “Yaşananla-
rın önlemi alınamaz mıydı?” diye soran Solmaz, 

“Alınabilirdi. Gerekli önlemler alınması durumunda bu iş cinayeti yaşanmazdı” dedi. 
DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Önder Atay, KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak da kısa birer konuşma yaptıktan sonra 
basın açıklamasını Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hürriyet Demirhan yaptı.  Eylem 
“Kaza Değil Bu Bir Cinayet Sorumlusu Hükümet”, “Taşeron Çalışma Yasaklansın”, “AKP’den Hesabı Emekçiler Sora-
cak” sloganlarıyla sona erdi.
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kazanın en önemli nedenini bu durum oluşturmaktadır. Sek-
törde uygulanan rodövans ve taşeronlaştırma uygulamaları 
da parçalı üretim mantığı ile yürütüldüğü için kazanın başka 
bir diğer önemli nedenidir. Dolayısı ile kazanın ve kaybedilen 
canların en büyük sorumluluğu MİGEM‘e aittir.

• Ülkemiz, iş kazalarında dünyada üst sıralarda yer almakta-
dır. Maden kazaları son yıllarda belirgin olarak artmaktadır. 
Odamız kayıtlarına göre; 2008 yılında 43 maden çalışanı iş 
kazası sonucu yaşamını yitirmişken, 2009 yılında bu sayı 92‘ye 
çıkmıştır. 2010 yılında 105 işçi, 2011 yılında 77 işçi, 2012 
yılında 61 işçi maden kazalarında yaşamını yitirmiştir. 2014 
yılında maden sektöründe iş kazaları sonucu 400 civarında 
insan hayatını kaybetmiştir.

• Ülkemizde her yıl, 1.500 emekçinin can kaybına yol açan 
iş kazaları yaşanmaktadır. Madencilik sektörü de dahil, işçi 
sağlığı iş güvenliğine ilişkin kararlar tek başına Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından alınmaktadır. 
ÇSGB, İSG‘ye ilişkin kararların alınmasında, üniversiteler, 
sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin  
(TTB, TMMOB) görüşlerine başvurmamakta, iletilen gö-
rüşleri de dikkate almamaktadır. Tüm kuralları tek başına 
belirleyen, uygulamasını izleyen ÇSGB yıllardır artan iş 
kazalarının ve can kayıplarının diğer sorumlusudur.

Bu değerlendirmeler ışığında görüş ve önerilerimiz aşağıda 
sunulmuştur:

• Rodövans ve taşeronlaşma uygulamaları acilen iptal 
edilmelidir.

• Madenlerimiz; kamu yararı öncelikli olarak, mühendislik 
bilim ve tekniğine, ölçek ekonomisine ve havza madenciliğine 
uygun olarak planlanmalı ve işletilmelidir.

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

• İSG‘ye ilişkin kararların alınmasında, üniversiteler, sendi-
kalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının  (TTB, 
TMMOB) görüşlerini alınmalı, ulusal düzeyde karar alma 
mekanizmasında çoğunluğu emek örgütlerinin oluşturduğu 
bir yapı oluşturulmalıdır. 

• Bundan önce olduğu gibi “gerekenler yapılacaktır” gerek-
çesinin arkasına sığınılmadan gerçek sorumlular belirlenmeli, 
maden mühendisleri, teknik nezaretçi ve diğer çalışanlar 
günah keçisi olarak seçilmemelidir.

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

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

IV. ELEŞTİREL PSİKOLOJİ SEMPOZYUMUNDA “SOMA KATLİAMI” MASAYA YATIRILDI
Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP), 
Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği (ÖED), ODTÜ 
Mezunlar Derneği ve TMMOB’ye bağlı Makina Mühendisleri 
Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri 
Odası, Mimarlar Odası tarafından 26-27-28 Eylül 2014 
tarihlerinde ODTÜ’de düzenlenen  IV. Eleştirel Psikoloji 
Sempozyumu kapsamında 27 Eylül 2014 Cumartesi günü  
“Soma Katliamının Ardından” başlıklı oturuma katılan 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun görüşlerini 
paylaştı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ANAYASA’YA AYKIRILIK İDDİASIYLA 
ANAYASA MAHKEMESİ’NE TAŞINDI

Danıştay Onuncu Daire, TMMOB tarafından açılan dava sonucunda, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki Sorumluluk 
ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2. maddesinin 1. fıkrasının f bendinin 
dayanağı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3. maddesinin 1. fıkrasının f bendinde yer alan “Bakanlık ve ilgili 
kuruluşlarında çalışma yaşamını denetleyen müfettişler” ibaresini Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne 
götürme kararı aldı. Danıştay Onuncu Daire, yönetmeliğin geçiçi 2. maddesi hakkında da yürütmeyi durdurma kararı verdi.
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Bu cinayetin sorumlusu kimdir? Bu cinayetin sorumlusu; 
her fırsatta kentin boş alanlarını betonlaştırmakla, orman-
ları, kıyıları, ne varsa imara açarak ülkeyi koca bir şantiyeye 
çevirmekle övünenler, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda 
alınması gereken tedbirleri ise birer maliyet unsuru olarak 
ele alanlardır.

Hızla artan iş cinayetleri bu gerçeği olanca çıplaklığıyla or-
taya koymaktadır. Sermaye maliyet unsuru olarak gördüğü 
iş güvenliği ve eğitimlerini, güvenceli çalışmayı ortadan 
kaldırarak kârlarına kâr katarken olan işçilere oluyor, işçiler 
üçer beşer, onar ölüyorlar.

Son olarak dün mesai dışı bir saatte Torunlar GYO inşaatında 
çalışan on işçi kardeşimiz asansör düşmesi sonucu hayatlarını 
kaybettiler. Acılı ailelerine sabır diliyoruz.

Taşeron çalışma ve bunun sonucu olarak işçilerin eğitim ya da 
donanımdan yoksun bırakılmaları ölüm nedenlerinin başında 
geliyor. Diğer bir neden ise, devletin sermayeye bir maliyet 
unsuru olarak gördüğü işçi sağlığı, iş güvenliğine yönelik 
alması gereken tedbirleri sürekli sermaye lehine yeniden 
düzenlemesidir. Deyim yerindeyse, işçinin eli kolu bağlanı-
yor, taşerona, sendikasızlaştırmaya, güvencesiz çalıştırmaya 
mahkûm ediliyorken, sermayenin denetimi yok edilerek, her 
hareketi serbestleştiriliyor.

Bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; İş sağlığı 
ve iş güvenliği yasasıyla bu alanı piyasaya devreden, denetimi 
yapanın işverenden maaş aldığı bir sistem kuran, yine tüm 
uyarılara rağmen bu alandaki denetim yetkisini bağımsız 
emek ve meslek örgütlerine vermeyi reddedenler, her yıl ölen 
binlerce işçinin faili konumundadır.

İşte böylesi sermaye ve devlet işbirliği içinde, son yıllarda 
çalışma yaşamının denetiminin piyasalaştırılması, taşe-
ronlaşmanın ve sendikasızlaştırmanın yasal mevzuatlarla 

desteklenmesi ve korunması sonucunda, hem iş 
cinayetleri hızla artmış, hem de çalışanların iş gü-
vencesi ortadan kaldırılmıştır. Bunun sonucunda 
ülkemizde her yıl en az 1200-1500 arası çalışan iş 
cinayetlerinde yaşamını yitirmektedir. AKP iktidarı 
ile Türkiye “İş kazaları”nda dünyada 3., Avrupa’da 
1. sıraya yükseltmiştir.

Söz konusu iş cinayetinde şantiyenin çalışma alan-
ları taşeronlara devredilmiştir. İşin parçalanmasının 
doğası gereği farklı farklı işlerle ilgili çalışan taşeron 
firmalar, yeterli ve gerekli güvenlik önlemlerini ala-
mamakta veya almamaktadırlar. Gerçek fail olarak 
taşeron sistemi görmemiz gerekiyor. Söz konusu 
cinayetlerinin inşaat sektöründe hızla artıyor oluşu 

ana işin birçok alt taşerona devredilerek yapılmasıdır. Dolayısı 
ile maliyeti düşürmek, iş güvenliğini birçok can alıcı noktayı 
ucuz ve niteliksiz işgücü ile çalışan taşeronların insafına terk 
etmek böylesi bir vahşeti ortaya çıkartmaktadır. Sorumlulu-
ğun parçalanarak sorumlu bulunamaz hale getirilmesi, proje 
yönetimi tarafından bilinçli olarak uygulanmaktadır.

Bir kez daha sesleniyoruz; Çalışma yaşamını, iş yasaları ve 
mevzuatlarını, katılımcı ve demokratik bir yaklaşımla, her 
kademedeki emekçilerin sigortasız ve güvencesiz bırakılma-
sını önleyerek, sendikasızlaştırmayı değil sendikalı olmayı 
özendirerek, kayıt dışı çalıştırmayı engelleyerek, insanca bir 
yaşamı sürdürecek ücretle çalışılmasını sağlayarak düzen-
lenmesi hükümetin görevidir. Bu yapılmadığı takdirde ölen 
her bir işçinin sorumlusu sermeye ve bu önlemleri almayan 
hükümettir. 

İş cinayetlerinin artışına neden olan taşeron çalıştırma derhal 
yasaklamalıdır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğini piyasaya devreden iş güvenliği 
yasası kaldırılmalı, tüm denetim yetkisi emek ve meslek 
örgütlerine verilmelidir.

Bizler, piyasalaştırılmış değil insan odaklı bir işçi sağlığı ve iş 
güvenliği yasasının takipçisi olacağız.

Düşük maliyet ve daha fazla kar uğruna insanların ölmesine 
ve doğanın katledilmesine karşı durmaya devam edeceğiz.

Bunlar Kaza Değil, Kader Değil, İş cinayetidir!

DİSK
TÜRK İŞ İstanbul Şubeler Platformu
KESK İstanbul Şubeler Platformu
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
TTB İstanbul Tabip Odası

İŞ CİNAYETLERİNİN SORUMLUSU SERMAYE VE SERMAYEYE KANAT GEREN AKP’DİR

İstanbul’da Torun Center inşaatında meydana gelen iş cinayetinin ardından DİSK, KESK, TMMOB, TTB İstanbul 
bileşenleri 7 Eylül 2014 tarihinde inşaat alanına yürüyerek bir basın açıklaması yaptı.
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Soma’nın üzerinden çok geçmeden yeni bir işçi katliamı ile 
karşı karşıyayız. 06.09.2014 tarihinde saat 19:00 civarında 
Ali Sami Yen Stadı yıkılarak ranta açılan, rezidans inşaatında 
personel ve yük taşımada kullanılan asansörün 32. kattan 
zemine çakılması sonucu gencecik 10 canımızı daha iş cina-
yetlerine kurban verdik.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun hazırlanması 
sırasında taraf olarak emek ve meslek örgütlerinin önerilerini 
dikkate almayan, bu alanı ticarileştiren ve ranta açan anlayı-
şın sahibi iktidar, bu cinayetlerin birinci derece sorumlusudur.

Soma katliamından sonra Meclis gündemine gelen ve ka-
muoyuna “Soma Yasası” olarak duyurulan torba kanunda, 

İKTİDARIN RANT HIRSI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Soma’ların bir daha yaşanmaması için yapılması gereken 
düzenlemelerin dışında her şeyin yer alıyor olması iktidarın 
zihniyetini tam olarak ortaya koymaktadır.
Tekrarlıyoruz, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında derhal 
emek ve meslek örgütlerinin katılımıyla yeni düzenlemeler 
yapılarak uygulamaya geçirilmelidir. Tarafların eşit olarak 
temsil edildiği, özerk bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü 
kurularak, işçi sağlığı ve güvenliği ile halk sağlığı alanındaki 
düzenlemelerin ve denetimlerinin, siyasi iktidar ve anlayı-
şından bağımsız olarak yapılması sağlanmalıdır.
H. Can Doğan
TMMOB Genel Sekreter V.
9 Eylül 2014

Cumhurbaşkanı, “torba kanun” olarak bilinen 6552 
sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”u onaylanıp, 
yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

AKP iktidarı; “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı” adı altında bir torba yasayı, 09 Eylül 2014 
tarihinde TBMM’den geçirerek yasalaştırmıştır. Soma 
katliamı sonrası kamuoyuna “Soma Yasası” olarak lanse 
edilen tasarı, pek çok konuyu ve kanun maddesini kapsayan 
148 madde olarak sonuçlandırılmıştır. Bu düzenleme ile 45 
farklı kanunda değişiklik yapılmıştır.

Yasada, madencilik sektörü çalışanlarına yönelik birkaç 
pansuman tedbir dışında çalışma yaşamına yönelik hiçbir 
olumlu madde bulunmadığı gibi, asıl işlerin de taşeron 
marifetiyle yaptırılması sonucu taşeronluğu yaygınlaştıracak 
maddeler bulunmaktadır.

Torba yasa içindeki düzenlemelerle; meralar kentsel 
dönüşüme açılmıştır. Yargı kararlarını uygulamayan 
bürokratları korumaya yönelik düzenlemelerle hukuksuzluğa 
koruma kalkanı getirilmiş ve mahkeme kararlarını uygulama 
konusunda keyfilik yaratılmıştır. İnternete sansür getirilmesi, 
“milli güvenlik ve kamu yararının korunması” gibi yoruma 
açık bir gerekçeyle yasal hale getirilmiştir. Daha önce 
özelleştirilen ve kesinleşmiş yargı kararıyla kamuya iade 
edilmesi gereken Seydişehir Alüminyum, TÜPRAŞ, Kuşadası 
ve Çeşme Limanları ile Balıkesir SEKA fabrikalarına ait 
kararlar bu yasayla yok hükmünde sayılmıştır.

Belediyelere; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi 
geliştirecek projelere düşük bedelle veya ücretsiz “taşınmaz” 
tahsisi yapabilme yetkisi verilmiştir. Bu sayede yandaş 
vakıflara kamu kaynaklarını aktarmanın önü açılmıştır.
Basında “en büyük af geliyor” diyerek cilalanan yasada 
sigorta primlerinin, idari para cezalarının, bazı vergilerin 
yeniden düzenlenmesi vardır. Yani af değil, borçların tahsili 
için yeniden düzenleme yapılmaktadır. Düzenlemeden daha 
çok çalışanlarının sigorta primlerini yatırmayan işverenler ve 
sermaye yararlanacaktır.
Yine çıkarılan vergi affıyla yandaş sermaye gruplarının vergi 
borçları silinerek kamu zarara uğratılmıştır.
Bunlarla beraber, yeraltı maden işletmesi çalışanlarının 
çalışma saatleri ve yıllık izinleri yeniden düzenlenmiş, 
emeklilik yaşı düşürülmüştür. Soma’da yaşamını yitirenlerin 
SGK’ya olan borçları silinmiş ve ailesinden bir kişiye kamuda 
istihdam olanağı getirilmiştir. Bu görece iyileştirmelerle diğer 
pek çok olumsuz maddenin kamuflajı sağlanmıştır.
Sonuç olarak bu torba yasa, Soma katliamı sonrası toplumda 
oluşan hassasiyet kullanılarak AKP iktidarının yıllardır 
uyguladığı neoliberal politikaların devamını sağlayacak 
metinlerden biridir. Çünkü bu yasa metni, çalışma yaşamını 
çalışanlar lehine düzenleyen bir metin değildir. Bu yasa metni, 
iş cinayetlerini, talanı, rantı önleyecek bir metin değildir, tam 
tersine hükümler içermektedir.
Bu torba yasa; ülkemizin, halkımızın, çalışanların yararına 
değildir ve mevcut sorunları daha da derinleştirecektir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

CUMHURBAŞKANI TORBAYI ONAYLADI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Cumhurbaşkanının, “torba kanun” olarak bilinen 6552 sayılı 
“İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına Dair Kanun”u onaylaması üzerine 12 Eylül 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
TMMOB’nin 43. Dönem Çalışma Programı ve genel 
kuruldan bu yana yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdiği 
konuşmasıyla başlayan toplantıda, Danışma Kurulu üyeleri 
Turan Kapan (Diyarbakır İKK), Murat Ateşoğulları (JMO), 
Melih Yalçın (İzmir İKK), Mustafa Doğu (Maden Diyarbakır 
Şb), Ali Ekber Çakar (MMO), Reha Keskinoğlu (Gıda İzmir 
Şb), Abdullah Ayaydın ((İMO Adana Şb), Kaya Güvenç 
(TMMOB Eski Başkanı), Erhan İçöz (FMO İzmir Şb), 
Melih Baki (JFMO Adana Şb), Necmi Ergin (MADENMO), 
Ali Ekinci (Mimarlar O), Neşet Aykanat (Eskişehir İKK), 

43. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB 43. Dönem I. Danışma Kurulu toplantısı 20 Eylül 2014 tarihinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve 
Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.

Volkan Bilgin (HKMO Ankara Şb), Berdan Dinçyürek 
(İMO Adana Şb), Remzi Çınar (Bursa İKK), Gurbet Örçen 
(MMO Diyarbakır Şb), Vedat Dedeoğlu (MMO Kocaeli Şb), 
Ebru Akgün Yalçın (EMO Ankara Şb), Erdoğan Kaymakçı 
(MADENMO Zonguldak Şb), Saadet Çağlın (KMO Ege 
Bölge Şb), Fırat Ümmetoğlu (İMO İzmir Şb), Ayşegül 
Oruçkaptan (PEYZAJMO), Zeki Arslan (MMO İstanbul 
Şb), Tevfik Peker (TMMOB), Ayşe Işık Ezer (ŞPO), Ümit 
Uzunhasanoğlu (JMO) ile TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri 
Hakan Aydoğdu, Neriman Usta, Zeyneti Bayrı Ünal, Ali 
Fahri Özten konuştular.

1 Mayıs Taksim kutlamaları nedeniyle DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB yöneticileri hakkında İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma 
çerçevesinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı 23 Eylül 2014 tarihinde Çankaya İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB yöneticileri için Taksim Meydanı’na 
1 Mayıs 2014 kutlamaları ile ilgili çağrı yapılması, geniş 
katılım sağlanmaya çalışılması, toplanan gurupların 
Taksim Meydanı’na yürümeleri ve emniyet önlemlerini 
zorlamaları konusunda yönlendirici oldukları gerekçesiyle 
2911 Sayılı Kanun’un 31. Maddesinde “kanuna aykırı 
propaganda vasıtaları ve suç işlemeye teşvik” suçlamasıyla 
soruşturma başlatılmıştı. Bu çerçevede TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın da ifadesi alındı.

1 MAYIS TAKSİM KUTLAMALARI 
NEDENİYLE 

TMMOB YK BAŞKANI MEHMET SOĞANCI’NIN 
İFADESİ ALINDI

TMMOB YK BAŞKANI MEHMET SOĞANCI 
4+4+4 EYLEMLERİYLE İLGİLİ DAVADA 

BERAAT ETTİ
4+4+4 eğitim yasasına karşı 28-29 Mart 2012 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilen eylemler nedeniyle aralarında 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
KESK, DİSK, TTB yöneticileri, pek çok siyasi parti, de-
mokratik kitle örgütü yönetici ve üyelerinin bulunduğu 
502 kişi hakkında açılan davada ifadesi alınan tüm sanıklar 
hakkında beraat kararı verildi.

Davanın görüldüğü Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi, 
sanıkların tüm toplumu ilgilendiren eğitim yasasına karşı 
görüşlerini ve tepkilerini bildirmek amacıyla hareket 
ettiklerini kabul ederek, “Silah kullandıklarına veya sal-
dırıda bulunduklarına ilişkin bir delil bulunmamaktadır. 
Bu yönüyle eylem barışçı niteliktedir ve suç oluşturma-
maktadır” görüşüyle ifadesi alınan tüm sanıkların beraatı 
yönünde karar verdi.
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TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahattin 
Şahin’in açılış konuşması şöyle:

Sevgili Arkadaşlar,

TMMOB olarak en övünç duyduğumuz özelliğimiz 
Birliğimizin ve Odalarımızın mali işlerdeki ve yönetimlerdeki 
şeffaflığıdır.

TMMOB ve Odalarda denetleme kurullarımız TMMOB 
VE ODALAR DENETİM YÖNETMELİĞİ esaslarına göre 
çalışmaktadır. TMMOB Denetleme Kurulu, bu yönetmeliğin 
amacı ve kapsamı doğrultusunda,  Birlik ve Odaların 
hesaplarını ve buna ilişkin işlemleri inceleyen bir kuruldur.

Sizlere birazdan, hem Denetleme Kurulu üyelerimiz, 
hem de mali ve hukuk müşavirimiz tarafından konu 
ayrıntıları ile anlatılacaktır... Bugünkü toplantıda; “Odaların 
denetlemelerinde dikkat edilecek konular, yaşanan sıkıntılar 
ve çözüm önerileri; yaşadığımız hukuki sorunlar ile iyi bir 
denetleme nasıl olmalıdır?”  konuları ele alınacak...

Sevgili Arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi, uzunca bir süredir TMMOB’yi yeniden 
şekillendirmeye çalışan AKP iktidarının son uygulamalarından 

biri 6235 sayılı TMMOB Kanunu’na 12 Eylül darbecilerince 
1983 yılında eklenen ancak 30 yıl boyunca uygulanmayan 
“bakanlıklarca idari ve mali denetim yapılması” maddesini 
hayata geçirmek oldu.

7 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar 
Kurulu kararı ile Orman Mühendisleri Odası’nın idari ve 
mali denetimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na verildi. Daha 
sonra 17 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu kararı 11 odamız; 22 Mayıs 2014 tarihli 
29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu 
kararı ile de 12 odamız ilişkilendirdikleri bakanlıkların idari 
ve mali denetimine verildi.

Adı geçen üç bakanlar kurulu kararı da Anayasa’ya aykırıdır 
ve iptali için odalarımız ve TMMOB tarafından dava 
açılmıştır, yasal süreç devam etmektedir.

Bilinmelidir ki; TMMOB ve odalarının mali denetimi Genel 
Kurullarda seçilen Denetleme Kurullarınca yapılmaktadır. 
TMMOB ve bağlı odalarının Yönetim Kurulu kararları 
ve uygulamaları üyenin denetimine her zaman açıktır. 
TMMOB ve odaların her türlü karar ve uygulaması için her 
zaman hukuki yollar da açıktır ve yargı denetimi vardır. Biz 
biliyoruz: AKP iktidarının yapmak istediği denetim değil, 
rant politikalarının önünde engel olarak gördüğü TMMOB’yi 
susturmak ve işlevsizleştirmektir.

Sevgili Arkadaşlar

AKP karanlığında sıradanlaşan günler yaşıyoruz... İsyanımız 
karanlığın sıradanlaşmasınadır. İsyanımız gericiliğin 
sıradanlaşmasınadır.  İsyanımız,  emperyalizme ve 
işbirlikçilerinedir. ve İsyanımız Karanlığadır!

Hepinize saygılar sunuyorum..
Hepimize kolaylıklar diliyorum....

TMMOB VE ODA DENETLEME KURULLARI ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB Denetleme Kurulu Üyeleri ile Oda Denetleme Ku-
rulu Üyeleri ve Oda Saymanları Ortak Toplantısı TMMOB 
Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde 18 Ekim 
2014 tarihinde gerçekleştirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahattin Şahin’in 
açış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Odaların denetleme-
lerinde dikkat edilecek konular, yaşanan sıkıntılar ve çözüm 
önerileri ele alındı.

Oturum başkanlığını TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi 
Kirami Kılınç’ın yürütttüğü ve TMMOB Denetleme Kurulu 

Üyesi Cemalettin Sağtekin, TMMOB Hukuk Danışmanı Nurçin Soykut ve TMMOB Mali Müşaviri Vehbi Turhan birer 
sunum yaptığı etkinlik, katılımcıların soru ve önerileriyle devam etti.  
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TMMOB 12 EYLÜL‘Ü NEDEN YARGILIYOR? 
TMMOB kendi meslek alanları üzerinden ülkenin bugününü 
tanımlarken, bugüne dair insandan, emekten, halktan, hukuktan, 
adaletten yana mücadelesini sürdürürken; ülkenin bugününün 
oluşumunu sağlayan bu ülkenin dününü anlamak, tanımak ve 
yorumlamak durumundadır. Bu nedenle TMMOB, 12 Eylül‘ü 
yargılamaktadır. 
70’li YILLARIN SONLARINDA ÜLKENİN GÖRÜNÜMÜ 
NASILDI? 
70’li yılların son yarısında Türkiye siyasetinden ekonomisine, 
günlük yaşantının her noktasına kadar tarihinin en bunalımlı 
günlerini yaşıyordu. Ekonomi iflastaydı. Döviz yokluğundan gerekli 
girdi malları alınamıyor, dış borçların faizleri bile ödenemiyor, temel 
tüketim malları bulunamıyordu. Dış borçların ödenemez hale gel-
mesinde IMF, OECD ve benzeri kuruluşlar, ekonomi programlarını 
iktidarlara dayatıyordu. Emperyalizm, yarattığı borç tuzağı ve 
“istikrarlı Türkiye” demagojisi ile ülkeyi baskılarına boyun eğme 
zorunda bırakıyordu. Kamu harcamalarının kısılması, sıkı para ve 
bütçe uygulamaları, KİT ürünlerine zam, yüksek oranlı devalüas-
yon, maaş ve ücret kısıtlamaları, düşük taban fiyatı belirlemeleri, 
dayatılan ekonomik istikrar programını oluşturuyordu. 24 Ocak 
kararları diye bilinen “Ekonomik Önlemler Paketi” işte bu gün-
lerde gündeme getirildi. IMF’nin de işaret ettiği şekilde ekonomik 
bunalımın yükü bu şekilde emekçi halkın üzerine yıkılacaktı. 
Siyasetin görünümü ise tam anlamıyla bir kriz şeklinde idi. MC hü-
kümetlerinden sonra, yükselen halk muhalefetini bastırmanın yolu 
olarak faşist çeteler ortalığa sürülmüş, işyerleri, okullar, mahalleler 
ve fabrikalarda teslim alma saldırıları günlük olağan işler haline 
getirilmişti. Devrimci demokrat insanlara, aydınlara, gazetecilere, 
öğrencilere karşı saldırı, cinayet ve katliamlar düzenleniyordu. 
Kahramanmaraş, Çorum ve Malatya’da gerici ayaklanmalar tertip-
leniyor, mezhep ayrılıkları körükleniyor, saldırılarda onlarca insan 
topluca imha ediliyor, binlercesi yaralanıyordu. Öte yandan cana 
yönelik saldırılar, hemen karşıtını yeşertiyor, direnme eğilimleri-
nin, karşıt örgütlenmelerin oluşumunu beraberinde getiriyordu. 
Teslim olmamaya, direnmeye, muhalefetin örgütlenmesine yönelik 
çabalar da çığ gibi büyüyordu. Sonuçta kentlerin, kasabaların, 
köylerin, mahallelerin, okulların bölündüğü, siyasal cinayetlerin 
ve katliamların gündelik olaylar haline geldiği, bunlara karşı da 
direnmenin kitleselleştiği bir tabloydu görülen. 

ASLINDA, YAŞANANLAR NASIL ANLAŞILIR HALE 
GELİR? 
Bizim gibi ülkelerde özellikle 2. Büyük Emperyalist Paylaşım Sava-
şından sonra olan bitenler, ancak emperyalizme bağımlılık olgusu 
ile birlikte anlaşılır hale gelir. Ülkemizin önemli tüm sorunlarının 
ya da önemli olaylarının arkasında emperyalizme bağımlılık 
olgusunun yarattığı nedenler vardır. Tarihsel gelişimi içinde, 
ülke içi dinamikler eliyle, burjuva demokratik devrimlerinin 
yapılamamış olması, sanayi devrimlerinin yapılamaması, aksine, 
dışa bağımlı nitelik taşıyan ekonomi politikaları ile kapitalizmin 

geliştirilmeye çalışılması, emperyalist sömürü ve bağımlılık ilişki-
sini de beraberinde getirmiştir. Sömürü ilişkilerine göre şekil alan 
yapı, sağlıklı bir sanayileşme ve kalkınma sağlamadığı gibi, aksine 
sürekli sistem içi ekonomik krizlerin oluşumunu getirmektedir. 
Ekonomik krizlerin faturası doğal olarak emekçilere kesilecek ve 
sonuçta siyasi ve toplumsal kriz doğal bir olgu olacaktır. Ekonomik 
anlamda emperyalizme bağımlılıkta, siyasal yapıların da bağımlılık 
ilişkisine girmesi kaçınılmazdır. Bu da bizde ve bizim gibi ülkelerde 
demokrasinin gelişimin de dışa bağımlılığını gündeme getirmekte-
dir. Demokrasinin gelişememesinin de esas nedeni budur. Şimdi 
olduğu gibi o dönemin de büyük emperyalist efendisi Amerika’dır. 
12 Eylül ve 12 Eylül öncesi yaşananlar da ABD emperyalizminin 
ve onların işbirlikçilerinin sömürüye dayalı politikalarını ülkemizde 
yaşama geçirmeleridir. 12 Eylül, ABD emperyalizmin çıkarları 
doğrultusunda gündeme getirilmiştir. Dışa bağımlılıktan oluşan 
ve dışa bağımlılıktan oluşacak ekonomik krizin halkın omzuna 
yıkılması için gündeme getirilmiştir. Süre giden sömürü düzeninin 
sermaye lehine onarılması yönünde; halkın yükselen muhalefetinin 
bastırılması için gündeme getirilmiştir. 
12 EYLÜL 1980’DE NE OLDU? 
650.000 kişi gözaltına alındı. 1.683.000 kişi fişlendi. Açılan 
210.000 davada 230.000 kişi yargılandı. 71.000 kişi TCK.’nın 141, 
142 ve 163. maddelerinden, 98.000 kişi “örgüt üyesi olmak” suçun-
dan yargılandı. 23.000 kişiye 0-1 yıl, 10.700 kişiye 1-5 yıl, 6.100 
kişiye 5-10 yıl, 2.390 kişiye 10-20 yıl, 939 kişiye 20 yılın üzerinde 
ve 630 kişiye ömür boyu hapis cezası verildi. 7.000 kişi için idam 
cezası istendi. 517 kişiye idam cezası verildi, idamları istenen 259 
kişinin dosyası Meclis‘e gönderildi, idam cezası verilenlerden 50‘si 
asıldı. 388.000 kişiye pasaport verilmedi. 30.000 kişi “sakıncalı” 
olduğu için işten atıldı. 14.000 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. 30.000 
kişi “siyasi mülteci” olarak yurtdışına gitti. 300 kişi kuşkulu bir 
şekilde öldü. 171 kişinin “işkenceden öldüğü” belgelendi. 14 kişi 
açlık grevinde öldü. 16 kişi “kaçarken” vuruldu. 95 kişi çatışmada 
öldü. 73 kişiye “doğal ölüm raporu” verildi. 43 kişinin “intihar 
ettiği” bildirildi. Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi. 
937 film “sakıncalı” bulunduğu için yasaklandı. 23.677 derneğin 
faaliyeti durduruldu. 400 gazeteci için toplam 4.000 yıl hapis cezası 
istendi. 40 ton gazete ve dergi yakıldı. 
12 EYLÜL NE DEMEK? 
24 Ocak kararlarının uygulanmaya sokulması demek. IMF demek, 
Dünya Bankası demek, insanımızın tümüyle teslim alınması de-
mek. Onların çocuklarının işi bitirmesi demek, işkence demek, 
tecavüz demek, hapishane demek, baskı demek, zor kullanmak 
demek. DAL demek, Mamak demek, Metris demek. Diyarbakır 
cezaevi demek. Asmayalım da besleyelim mi demek. 12 Eylül 
hukukunun yaratılması demek.
12 Eylül bugünün Türkiyesi’nde sermayenin yol haritasının be-
lirlenmesi demek.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

BU ÜLKEDE FAŞİZMİN ADIDIR 12 EYLÜL
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 12 Eylül darbesinin yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. 
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KESK diyor ki;
“AKP iktidarının eğitim sistemini kendi dünya görüşüne göre 
yeniden biçimlendirme hedefi 4+4+4 dayatması ile önemli bir 
ivme kazanmıştır. Diğer taraftan özellikle son iki ayda yaşanan 
gelişmelere bakıldığında eğitim alanında yaşanan sorunların 
katlanarak arttığı görülmektedir.
2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı; öğretmenlere rotasyon daya-
tılmasından, müdür “seçimleri” ve öğretmenliğe geçişte mülakat 
uygulaması gibi ayrımcılığı -siyasi kadrolaşmayı hızlandıran politi-
kalara,  temel bir insan hakkı ve toplumsal talep olan anadilinde 
eğitim hakkının önündeki engellerin sürdürülmesinden Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesinin  (AiHM)   kararlarına rağmen 
zorunlu ve “zorunlu seçmeli” din dersi dayatmalarına ek olarak 
liselerde mescit açılmasının zorunlu hale getirilmesine, Temel 
Öğretimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG)  ile ortaya 
çıkan mağduriyetlerden, ortaokullarda imam hatip sınıfları açarak 
bütün okulların imam hatipleştirmesine, devlet okullarında giderek 
artan fiziki donanım ve altyapı sorunları velilerin sırtına yüklenir-

ken özel okullara tanınan teşvik ve desteklerin artırılmasından, 
eğitim müfredatında piyasacı,  bireyci ve” tek din tek mezhep” 
eksenli-din içerikli kavram ve söylemlerin ağırlık kazanmaya 
devam etmesine kadar giderek ağırlaşan ve acil çözüm bekleyen 
sorunlarla başlamaktadır.
Bilindiği üzere bağlı sendikamız EĞİTİM-SEN yaşanan bu an-
tidemokratik, baskıcı, totaliter uygulamalara “dur”  demek için 
24 Eylül 2014 Çarşamba günü hizmet üretiminden gelen gücü 
kullanacak, GREV’e çıkacaktır. EĞİTİM-SEN’in kamusal,  de-
mokratik,  bilimsel, laik ve anadilinde eğitim talebi sadece eğitim 
emekçilerinin değil, çocukları tek tipleştirilerek  gelecekleri ipotek 
altına alınmak istenen tüm velilerin, hepimizin talepleridir.”
KESK  EĞİTİM-SEN’in talepleri TMMOB’nin de talepleridir.
24 Eylül’de “Okulumuza, çocuklarımıza, geleceğimize sahip 
çıkma şiarıyla gerçekleşecek grevde TMMOB KESK-EĞİ-
TİM-SEN ile dayanışma içerisinde olacaktır.
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TTB diyor ki:
Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı 27 Ocak 2014 tarihinde, mah-
kemeye başvurarak Türk Tabipleri Birliği’ne bağlı Ankara Tabip 
Odası Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin amaç dışı faali-
yette bulunduklarını belirtip görevlerinden alınmalarını istemişti.
“Sağlık Bakanlığı’nın dava dilekçesinde, 2013 yılı Mayıs ayı 
sonunda başlayıp Haziran ayı boyunca devam eden ve Temmuz 
ayı sonlarına kadar süren “Gezi parkı “ protestolarında, sağlık 
sorunu yaşayan insanlara verilen gönüllü sağlık hizmetleri konu 
edilerek Ankara Tabip Odası’nın Gezi Parkı eylemleri sürecinde 
“hukuka aykırı oiarak yetkisiz ve kontrolsüz revir adı altında 
sağlık hizmetleri birimleri oluşturarak amaçları dışında faaliyet 
gösterdiği” ifade ediliyordu.
Yine hepimizin çok iyi bildiği gibi, Gezi Parkı protestoları sırasın-
daki sağlık hizmeti ihtiyacı, ağırlıklı olarak polis tarafından her 
yerde ve sürekli olarak gaz ve sıvı formundaki kimyasal gazların 
ve şiddetin hukuka aykırı kullanımından kaynaklanmıştır. Kent-
lerdeki ortak yaşam alanlarının, evlerin, işyerlerinin gaz altında 
kaldığı günlerde, ilkyardım ihtiyacı olanları en yakın, olabildi-
ğince gazsız ve korunaklı bir yere taşımak ve müdahale etmek 
gerektiği kısa sürede pratik olarak anlaşılmıştır. İşte bu yerlere 
toplum tarafından “revir” denmiştir. Bu mekanlar kimi zaman bir 
meslek odasının içerisi, kimi zaman cami kimi zaman bir kafe ya 
da belediyenin bir odası olmuştur. Orada yaşadığı, oradan geçtiği 
ya da eylemlere katıldığı için, kimi zaman binlerce, bazen de on 

binlerce insan aynı anda, yoğun olarak biber gazına maruz kalmış, 
sağlık sorunu yaşamıştır. Bu sorunlara, ağır polis şiddetinin neden 
olduğu sağlık sorunları da eklenmiştir.
Böyle bir toplumsal ortamda evrensel sağlık-hekimlik ilkelerini 
içselleştiren, zorunlu olarak gönüllü olan hekimler tarafından 
hemen oracıkta ve görece korunaklı bir mekanda ilkyardım ve 
durumu stabilize etmeye yönelik sağlık hizmetleri verilmiştir.
Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası, sağlık hakkının 
“hükümete muhalif” ya da değil ayrımsız herkesin en temel hakkı 
olduğunu, sağlık hizmetine ihtiyacı olan herkese temel hak ve 
özgürlüklerinin güvence altına alındığı bir sağlık hizmeti verilmesi 
gerekliliğini savunmaktadır. Ankara Tabip Odası organlarına, bu 
temel savunuya uygun faaliyetleri nedeniyle yöneltilen amaç dışı 
faaliyetle bulunma iddiası kabul edilemez. Sağlık Bakanlığı’nın 
bu iddiaya dayanarak Mahkemeye görevden alınma başvurusu 
yapması, seçimle gelen organlara yöneltilmiş antidemokratik bir 
müdahaledir. Sağlık alanında insan haklarına uygun hekimlik 
faaliyetini savunduğu için Türk Tabipleri Birliği Ankara Tabip 
Odası Yöneticileri, Sağlık Bakanlığı’nın haksız bir müdahalesi 
ile yüz yüze kalmıştır.”  
TMMOB, TTB ile dayanışma içinde olarak; 30 Eylül Salı günü 
Ankara Adliyesi önünde sözünü söyleyecek olan TTB’nin basın 
toplantısına katılacak ve duruşmayı izleyecektir.
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim kurulu Başkanı

TMMOB 24 EYLÜL’DE KESK EĞİTİM-SEN İLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDEDİR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, KESK’e bağlı EĞİTİM-SEN’in 24 Eylül grevine destek mesajı 
yayımladı.

TMMOB 30 EYLÜL’DE TTB-ATO İLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLACAK!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Sağlık Bakanlığı’nın Gezi olayları sırasında halka gönüllü hizmet veren Ankara 
Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin amaç dışı faaliyette bulunduklarını belirtip görevlerinden alınmalarını 
istemiyle açtığı davanın 30 Eylül’de görülecek ilk duruşması öncesi 25 Eylül 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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AÇIKLAMA

16.10.2014 tarihinde politeknik.org.tr isimli internet site-
sinde, “TMMOB’ye üye kadınlardan bir çağrı daha” başlığı 
ile yayımlanan, aynı gün sendika.org isimli siteye taşınan 
TMMOB Yönetimine karşı anlamsız cümleleri içeren ya-
zıya yönelik olarak bu açıklamanın yapılması zorunluluğu 
doğmuştur.

16.10.2014 tarihinde politeknik.org.tr isimli internet site-
sinde, “TMMOB’ye üye kadınlardan bir çağrı daha” başlığı 
ile yayımlanan, aynı gün sendika.org isimli siteye taşınan 
TMMOB Yönetimine karşı anlamsız cümleleri içeren ya-
zıya yönelik olarak bu açıklamanın yapılması zorunluluğu 
doğmuştur.

TMMOB’nin demokratik yapısı, yönetim ve mücadele an-
layışı; birlikte üretme, birlikte yönetme ve ortak karar alma 
süreçleri, alınan kararların uygulama biçimi açık ve nettir.

TMMOB tarihinde hiçbir zaman tekil/eril bir iktidar anla-
yışında olmamıştır.

11.09.2014 tarihinde politeknik.org.tr isimli internet 
sitesinde yayımlanan, 18.09.2014 tarihinde sendika.org 
isimli siteye taşınan; TMMOB ve TMMOB Yönetimine 
karşı anlamsız cümleleri içeren yazıya yönelik olarak bu 
açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

TMMOB’nin demokratik yapısı, yönetim ve mücadele 
anlayışı; birlikte üretme, birlikte yönetme ve ortak karar alma 
süreçleri, alınan kararların uygulama biçimi açık ve nettir.

Sözümüz,  ortak yönetme anlayışını yok sayanlara, 
önermelerini kendi varlığının ve hegemonyasının mutlak 
benimsenmesi kurgusu üzerinden yapanlara, fikre karşı 
duruşun temelini başka zeminlerde arayanlara, her ortamda 
ayrıştırıcı dil kullananlara karşıdır. 

TMMOB kadroları biliyor: TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Başkanı örgütünün gücüne olan inancı, vazgeçemeyeceği 
ilkeleri ve geçmişten gelen değerlerin bilinci ile hareket eder.

TMMOB dün olduğu gibi bugün de, “kadın- erkek omuz 
omuza, hayatın her alanında” şiarıyla mücadele eden bir 
örgüt olmaya devam edecektir.

TMMOB’yi yıpratmaya ve karalamaya yönelik, gerçeklerden 
uzak, eleştiriden çok saldırıya yönelik bu tür yazıları ciddiye 
almadığımızın bilinmesini isteriz.

TMMOB Yürütme Kurulu

Sözümüz, ortak yönetme anlayışını yok sayanlara, önerme-
lerini kendi varlığının ve hegemonyasının mutlak benim-
senmesi kurgusu üzerinden yapanlara, fikre karşı duruşun 
temelini başka zeminlerde arayanlara, her ortamda ayrıştırıcı 
dil kullananlara ve TMMOB örgütlülüğünü bilemeyenlere, 
anlayamayanlara karşıdır.

İyi bilinir ki; TMMOB Yönetim Kurulu, örgütünün gücüne 
olan inancı, vazgeçemeyeceği ilkeleri ve geçmişten gelen 
değerlerin bilinci ile hareket eder.

TMMOB dün olduğu gibi bugün de, “kadın- erkek omuz 
omuza, hayatın her alanında” şiarıyla mücadele eden bir 
örgüt olmaya devam edecektir.

Bu tür yazıların TMMOB’yi özel olarak yıpratmaya ve karala-
maya yönelik olduğunu gördüğünüzü ve ciddiye almadığınızı 
biliyoruz.

TMMOB Yürütme Kurulu
21 Ekim 2014

TMMOB’NİN DOSTLARINA YÖNELİK AÇIKLAMA
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Bugün Rojova’da, Kobane’de sadece Kürt halkı değil, tüm 
insanlık varlık-yokluk mücadelesiyle karşı karşıyadır.

Kontrol ettiği alanlarda Hıristiyanları, Şiileri, Ezidileri, Türk-
menleri, Kürtleri farklı inanç gruplarını, özetle kendi ilkel 
anlayışı dışında kalan herkesi acımasızca katleden, kadınlara 
karşı savaş açan IŞİD ile mücadele bir insanlık mücadelesidir.

IŞİD, başta ABD olmak üzere, bölgesel ve uluslararası tüm 
güçlerin yarattığı, vahşet ve barbarlığın sembolüdür. IŞİD’e 
karşı halkların verdiği mücadele, insani değerleri, barışı, 
bölgede yaşayan tüm halkların özgürlüklerini savunma 
mücadelesidir.

Bu mücadele giderek şiddetlenirken, AKP hükümeti; Suriye 
ve Irak’ta yapılacak askeri operasyonlar ile ilgili yetki isteyen 
iki tezkereyi meclise getirme hazırlığında.

Biz, DİSK-KESK-TMMOB-TTB emek ve meslek örgütleri 
olarak: Hükümete Irak ve Suriye’de savaş yetkisi verecek bir 
tezkereye kesin olarak karşıyız ve bu tezkerelerin TBMM’den 
onay almasına karşı demokratik tepkimizi alanlarda göste-
receğiz.

AKP’nin savaş tezkeresine hayır diyoruz çünkü: 

Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları dışındaki askeri operasyon-
lara dahil olmasına ilkesel olarak karşıyız. Türkiye’nin komşu 
ülkelerle ve halklarla barışçı bir ilişki kurması gerektiğine 
inanıyoruz.

Yine ilkesel olarak emperyalist koalisyon güçlerinin bölgede 
yaptığı askeri operasyonların niteliği ve sonuçları ortadadır. 
Ortadoğu’daki etnik/mezhepsel savaşların kışkırtıcılığını 
yapan güçlere güvenerek girilecek savaşların kaybedeni hangi 
mezhepten, etnik kimlikten olursa olsun daima Ortadoğu 
halkları olacaktır.

Bölgedeki savaşların kışkırtılmasında ciddi sorumluluğunun 
olduğunu düşündüğümüz AKP hükümetinin, bölgedeki 
askeri varlığının çözüme değil, sorunun derinleşmesine 
hizmet edeceğinden kaygılıyız. Suriye’de mezhepçi çeteleri 
askeri, lojistik, ekonomik ve siyasi olarak desteklediği açık 
olan bir hükümetin mezhepçi IŞİD terörüne karşı duruşunu 
samimi bulmuyoruz. AKP iktidarı bugün gözden düşen ve 
kendisi bir kriz odağına dönüşen IŞİD’e karşı yine mezhepçi 
yeni terör odakları yaratmaya yönelik bir politika izlemeye 
hevesli görünmektedir. Bu hatada ısrar eden hükümete savaş 
yetkisi verilemez.  

Savaş suçlusu olduğu yönünde ciddi emareler olan, IŞİD’e ve 
“cihat” adı altında kendinden olmayan tüm halkları katleden 
benzeri örgütlere verdiği desteği kamuoyundan saklayan, 
yaptığı anlaşmalarda şeffaf olmayan, halkından gizleyen bir 
hükümete savaş yetkisi verilmesi çılgınlıktır.

Son dönemde Türkiye’de mezhepçi, ayrımcı, tekçi politi-
kalara hız vermiş bir iktidarın Ortadoğu’da çözümün değil 
sorunun kaynağı olduğu açıktır. Savaşı kışkırtacak bir ayrımcı, 
mezhepçi, tekçi bir siyasi çizgiye savaş yetkisi vermeye hayır 
diyoruz.

Bugüne kadar mezhepçi çetelere karşı tek bir eleştiri getir-
meyenlerin bugün ansızın bir ABD ziyareti sonrası bu sürece 
hızla dahil olmaları kendileri açısından ilkesiz, halklar açı-
sında ise tehlikeli bir durumdur. Bugüne kadar desteklediği 
bir gücün tasfiye olacağını anlayan iktidar, Suriye ve Irak’ta 
IŞİD karşıtı koalisyona girerek kendi mezhepçi ve ırkçı he-
saplarını bu süreçte yeniden hayata döndürme gayretindedir.  
Bu hesaplarla çıkartılmak istenen tezkereye hayır diyoruz.

Kürtlerin Suriye’de yarattığı ve tüm etnik kimliklerin, 
mezheplerin kendilerini özgürce ifade edebildiği, laikliği ve 
kadının özgürleşmesini temel ilke olarak benimseyen bir 
modelin IŞİD tarafından yok edilmesi AKP’yi ve ABD’yi 
rahatsız etmemekte, aksine bu konuda uzlaşma arayışı ol-
duğu izlenimi giderek kuvvetlenmektedir. Böylesi bir kirli 
uzlaşmaya geçit verilemez!

Suriye’deki Rojova modelinin imhası üzerinden ABD ile 
yapılan pazarlık, Türkiye’de iç savaş riski yaratacak, barış 
umutlarını tamamen yok edecek, ülkeyi şiddet sarmalına 
sokacak insani ve ahlaki sorunlar barındıran bir pazarlıktır. 
Bu pazarlıklar için hükümete yetki vermek olası katliamlara 
onay vermektir. Katliamlara yol açabilecek bir tezkereye 
hayır diyoruz.

AKP HÜKÜMETİNİN “İŞİD’E DESTEK TEZKERESİNE” HAYIR!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, AKP Hükümetinin TBMM Genel Kurulu’na getireceği Irak ve Suriye’de askeri ope-
rasyonlara ilişkin tezkere öncesi 30 Eylül 2014 tarihinde TMMOB’de bir basın toplantısı düzenledi.

Açıklamayı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın okuduğu basın toplantısına, DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen, TMMOB Yönetim Kurulu II. 
Başkanı Züber Akgöl, Yürütme Kurulu üyeleri Ali Fahri Özten, Mehmet Torun ve KESK Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.
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Canları üzerinde pazarlık yapılan, IŞİD katliamı ile karşı 
karşıya olan insanlar, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının 
akrabalarıdır, yakınlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşla-
rının akrabalarını katledenlerin rahatça geçtiği sınırlarda, 
namluların kendi yurttaşlarına dönmesi,  bu ülkede barış 
içinde özgürce bir arada yaşama umudunu yok etmektedir. 
Bu umutları daha fazla tahrip edecek tezkereye hayır diyoruz.  

Bizim için Filistin Şengal’dir. Şengal Gazze’dir. Gazze Ko-
bane’dir. Bizim istediğimiz halkların barış içinde, kardeşçe 
yaşadığı bir ülke ve bir Ortadoğu’dur. İnsanları ırk mezhep 
ayrımına göre birbirine düşürenlere karşı bizim hedefimiz 

barıştır, demokrasidir, özgürlüktür. Bizim dayanışmamız bu 
değerleri sahiplenen güçlerledir. Barış ile, demokrasi ile, öz-
gürlük ile, kardeşlik ile derdi olan bir iktidara verilecek savaş 
tezkeresine karşı direnmek bizim için bir görevdir.  

Emekçiler ölümden yana değil, yaşamdan yana taraftır. 2 
Ekim Perşembe günü DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak 
demokrasi güçleriyle birlikte bütün illerde alanlara çıkarak 
“AKP Hükümeti’nin İŞİD’e Destek Tezkeresi’ne” hayır 
diyeceğiz.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

Hükümete, Irak ve Suriye’de savaş yetkisi verecek 
tezkerenin onaylanmak üzere TBMM’ye getirilmesine 
karşı DİSK-KESK-TMMOB ve TTB çağrısıyla 2 
Ekim 2014 tarihinde birçok ilde eylemler ve basın 
açıklamaları düzenlendi. DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB üyeleri Ankara’da TBMM Dikmen Kapısı önünde 
bir basın açıklaması yaparak, “emekçiler ölümden yana 
değil, yaşamdan yana taraftır” dedi.

SAVAŞ TEZKERESİNE VE İŞGALE HAYIR!

BURSA

KONYA

VAN

İSTANBUL

ANKARA
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Emperyalist barbarlığın yarattıkları ile bugün Ortadoğu kan 
gölüne çevrildi. İnsanlar vahşice boğazlanıyor, öldürülüyor. 
Coğrafyamız ortaçağ karanlığına doğru hızla yuvarlanıyor. 
IŞİD denilen çete Kürt, Türkmen, Ezidi, Arap, Alevi, bin-
lerce insanı katletti, katletmeye devam ediyor. Yüzbinlerce 
insanı toprağından kopardı, koparmaya devam ediyor. Ko-
bane bu saldırganlığa karşı direniyor.

Durumdan vazife çıkaran AKP’nin savaş politikası “tezkere” 
ile birlikte tehlikeli bir eşiğe geldi. AKP’nin savaşa yönelik, 
başka ülkelere askeri müdahalede bulunmaya ve ülkemizi 
savaş üssü haline getirmeye yönelik politikasının tümüyle 
geleceğimizle oynamak anlamına geldiğini biliyoruz.

Emperyalist saldırganlığa karşı ses çıkaranlara bu ülkede 
şiddet en üst boyutta uygulanıyor.

Dün olduğu gibi bugün de emperyalist saldırganlığa ve kirli 
savaşlara karşı çıkan TMMOB, Kobane halkının yanındadır.

TMMOB; insandan, emekten, halktan ve adaletten yana tu-
tumu ile coğrafyamızda yaşayan tüm halkların kardeşliğinden 
yanadır ve onlarla dayanışma içerisindedir.

TMMOB; bu ülkenin emek ve demokrasi güçleri ile birlikte 
omuz omuza gür sesle alanlarda sokaklarda haykırmaktadır, 
haykırmaya devam edecektir:

Savaş tezkeresi kaldırılsın.

Yaşasın halkların kardeşliği.

Emperyalist saldırganlığa son verilsin.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB İNSANLIĞA YÖNELİK SALDIRILARA KARŞI 
EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ İLE BİRLİKTE ALANLARDA VE SOKAKLARDADIR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Kobane’de yaşananlar, IŞİD katliamı ve gelişmeler üzerine 8 Ekim 
2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

AKP Hükümetine, Irak ve Suriye’de savaş yetkisi verecek 
tezkereye “hayır” diyen DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin 
temsilcileri, Kobani halkıyla dayanışma için Suruç’a gitti.

DİSK Genel Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş 
Genel Başkanı Lami Özgen, TTB 2. Başkanı Mehmet Raşit 
Tükel ve TMMOB Diyarbakır İKK Sekreteri Turan Kapan’ın 
öncülüğündeki heyet, 2 Ekim 2014 tarihinde Suruç’a gider-
ken Mürşitpınar Sınır Kapısı yakınlarında durduruldu. Heyet 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB HEYETİ SURUÇ’TAYDI

bunun üzerine burada bir basın açıklaması yaptı. Kurum 
temsilcileri yaptıkları açıklamada tezkerenin onaylanmaması 
çağrısında bulundu.

Açıklamanın ardından heyet Suruç’a geçti. Suruç Belediye 
Eş Başkanı Zühal Ekmez’i ziyaret eden heyet ilçedeki durum, 
göçler ve ihtiyaçlar konusunda bilgi aldı. Daha sonra Suruç 
Devlet Hastanesi’ne giden heyet, hastane bahçesinde Kobani 
Kantonu Sağlık Bakanı ve Kobanili hekimlerle görüştü.
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Suriye’de Rojava bölgesinde 
Kobane Kantonu 25 gündür 
ağır silahlarla donatılmış IŞİD 
çetelerinin kuşatması altında 
onur ve yaşam mücadelesi 
veriyor, insanlık değerlerinin 
düşmanı IŞİD çeteleri tıpkı 
Ş e n g a l ’ d e  o l d u ğ u  g i b i 
Kobane’de de vahşi bir katliam 
gerçekleştirmek için saldırıyorlar. 
Ağır silahlar, tanklar, toplar 
e ş l i ğ i n d e  s ü r d ü r ü l e n  b u 
ku ş a t m a y ı  b ü t ü n  d ü n y a 
izliyor. Kobane’deki halklar 
bu saldırılara karşı özsavunma 
yapıyor. Evlerini, toprağını, 
canını IŞİD vahşetinden koruyor. 
Biz de Kobane’nin bu direnişinin 
yanında olduğumuzu ilan diyoruz. Kobane yalnız değildir.

Kobane 6 Ekim gecesinden bu yana binlerce IŞİD çetecisinin 
istila girişimiyle karşı karşıya. Kobane’de yaşayan binlerce 
insan katliam tehdidi altında. Şu ana değin Kobane halkı, 
IŞİD çetelerini püskürtmeyi başardı. Ama durum her geçen 
dakika daha da kritik hale geliyor.

Kobane sadece Kürt halkını değil, özgürlükten, barıştan, 
eşitlikten yana bütün insanları ilgilendiriyor. Çünkü orada 
IŞİD vahşetine karşı bir insanlık direnişi veriliyor. Bu yüzden 
6 Ekim gecesinden beri dünyanın dört bir yanında insanlar 
Kobane için ayağa kalktılar. Ülkemizde de Artvin’den 
İstanbul’a, Samsun’dan Denizli’ye, İzmir’den Diyarbakır’a 
kadar her yanda yüz binler Kobane ile dayanışmaya geçti.

Ne var ki, AKP Hükümeti halkın taleplerini anlamak ve 
yanıtlamak yerine şiddetle bastırmayı seçti. Sokağa çıkma 
yasaklarıyla, bazı karanlık güçlerin halka ateş etmesiyle, 
tankların şehir merkezlerine indirilmesiyle 1990’ların 
karanlığını anımsatan günler yaşadık. Kobane’yle dayanışmayı 
boğmak için türlü provokasyonlar hayata geçirildi. Şiddet her 
gün yükseliyor. Herkesin görevi, sağduyuyla hareket etmektir. 
Şiddetten kaçınılmalı, demokratik ve barışçıl gösteri hakkına 
saygı duyulmalıdır.

Hükümetin Suriye’ye yönelik savaş ve müdahale politikası, 
bugüne değin çeşitli cihatçı çeteleri olduğu gibi IŞİD’i de 

besledi, büyüttü. “Suriye bizim iç meselemizdir” söylemiyle 
Suriye’nin iç işlerine müdahale bir devlet siyaseti haline 
getirildi. Bugün de dışarıdan gelip saldıran IŞİD terör 
çetesiyle, Rojava’da yaşayan halkları ve onların savunma 
örgütlerini eşitleyerek aynı çizgiyi sürdürüyor.

Rojava gibi demokratik, özgürlükçü laik bir bölgenin yok 
edilip yerine IŞİD katillerinin yerleşmesine göz yumarsak bu 
yarın dönüp Türkiye’yi vuracaktır. Pakistan’ın son 15 yılda 
yaşadıklarının bir benzeri Türkiye’de yaşanacaktır. Diğer 
yandan, Rojava’nın yok edilmesi, Kürt halkında da büyük 
bir kırılma yaratacak, toplumsal çatışmaları derinleştirecektir.

Üç bir yandan kuşatılmış Kobane’nin yalnızlığı artık son 
bulmalıdır.

*Hükümet Kobane’nin düşmesine ve bunu izleyecek bir 
katliama seyirci kalmamalı, buradaki direnişin ihtiyaçlarının 
karşılanması için gerekli yardımların yapılabileceği bir yaşam 
koridorunu açmalıdır.

*Kobane’den yaralı geçişleri kolaylaştırılmalı, sınıra bir sahra 
hastanesi kurulmalı, ağır yaralıların helikopter ambulansla 
taşınması sağlanmalıdır.

*Hükümet Suriye’ye ve Rojava bölgesine yönelik savaş 
siyasetine son vermelidir. Sınır ötesi harekat, tampon bölge, 

IŞİD’İ DURDURALIM, KOBANE’YE SAHİP ÇIKALIM
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile birlikte, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri 10 Ekim 2014 ta-
rihinde bir basın toplantısı düzenleyerek, Kobani’de yaşananlara, IŞİD katliamına dikkat çekti ve Kobane’ye sahip çıkmak 
için herkesi demokratik ve barışçıl çerçevede harekete geçmeye çağırdı.

TMMOB adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın katıldığı basın toplantısında ortak açıklama DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko tarafından okundu.
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uçuşa yasak bölge gibi müdahaleci planlardan vazgeçilmelidir. 
Cihatçı çetelere her türlü silah ve lojistik destek son 
bulmalıdır. AKP hükümetinin kışkırtmaya çalıştığı Suriye’ye 
dönük olası bir emperyalist müdahalenin de karşısında yer 
alacağız. Bütün Ortadoğu’da çeteci yapılanmalara karşı 
duracağız.

Biz, aşağıda imzası olan emek ve meslek örgütleri, demokratik 
kurumlar, siyasi partiler, IŞİD’i durdurmak ve Kobane’ye 
sahip çıkmak için demokratik ve barışçıl çerçevede harekete 
geçiyoruz. Herkesi de harekete geçmeye çağırıyoruz. Kobane 
çetelerin kuşatmasından özgürleşene değin bu mücadeleyi 
sürdüreceğiz.

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU 
(DİSK), KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI 
KONFEDERASYONU (KESK), TÜRK MÜHENDİS 

VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB), TÜRK 
TABİBLERİ BİRLİĞİ (TTB), İNSAN HAKLARI 
DERNEĞİ (İHD), TÜRKİYE İNSAN HAKLARI 
VAKFI (TİHV), HACI BEKTAŞ-I VELİ VAKFI, 
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEKLERİ 
(PSAKD), ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ, DİVRİĞİ 
KÜLTÜR DERNEKLERİ,  ANTİKAPİTALİST 
MÜSLÜMANLAR, KAPİTALİZMLE MÜCADELE 
DERNEKLERİ (KAMÜDER), İSLAMİ HAKİKATLER 
ARAŞTIRMA DERNEĞİ (İHA-DER), HALKLARIN 
DEMOKRATİK KONGRESİ (HDK), HALKIN 
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (HTKP), KOMÜNİST 
PARTİ (KP), ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA PARTİSİ 
(ÖDP), EMEK PARTİSİ (EMEP), EMEKÇİ HAREKET 
PARTİSİ (EHP), HALKEVLERİ, HALKLARIN 
DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP)

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin çağrısı ile çok sayıda 
siyasi parti ve gençlik örgütleri, Rojava ve Ortadoğu`da 
IŞİD eliyle sürdürülen katliamlara dur demek, barış, özgürlük 
talebini yinelemek üzere 27 Eylül Cumartesi günü Taksim 
Tünel Meydanı’ndan Galatasaray Lisesi’ne yürüdü.

İSTANBUL’DA ROJAVA VE ORTADOĞU’DAKİ KATLIAMLARA KARŞI YÜRÜYÜŞ

Sınırı aşarak Kobanê’ye geçen ve aralarında gazeteciler ile 
siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu kişiler ile binlerce 
kişinin katıldığı yürüyüşte, “Rojava ve Ortadoğu’daki katli-
amlara son” pankartı açılarak, “Bijî berxwedana Kobanê”, 
“Katil IŞİD işbirlikçi AKP” sloganları atıldı.

Yapılan yürüyüşün ardından söz alan sendika ve siyasi parti 
temsilcileri Kobanê direnişini selamladı. Ortak açıklamayı 
yapan TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Süleyman Solmaz, 
“Tüm dünyanın karşı olduğunu ilan ettiği, yaptığı katliam-
ların insanlığa karşı yapılmış bir suç olarak gördüğü IŞİD, 
AKP hükümeti tarafından kollanmaktadır” dedi. Rojava’nın 
Ortadoğu halkları için pandoranın kutusundan çıkan umut 
olduğunu kaydeden Solmaz, “T.C yüzünü halklara çevirme-
li. Katliamlara karşı bir an önce savaş yerine barıştan yana 
tutum almalıdır. Kobanê’ye kapılar barış için açılmalıdır” 
diye konuştu.

Gezi Parkı’nın açıldığı 8 Temmuz 2013’te parka girmek 
istedikleri için gözaltına alınan ve haklarında dava açılan 
aralarında TMMOB’ye bağlı odaların İstanbul şube yöneti-
cilerinin de yer aldığı 26 kişinin yargılandığı davanın ikinci 
duruşması 21 Ekim 2014 tarihinde yapıldı. Dava, 20 Ocak 
2015’e ertelendi.

Taksim Dayanışması üyelerine yönelik İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mimarlar Odası 
Çevre Etki Değerlendirme Kurulu 2. Başkanı Mücella Yapıcı, 
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza 

Metin, Mimarlar Odası İstanbul Şube Yöneticisi Ender İm-
rek, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu ile 
Haluk Ağabeyoğlu örgüt liderliği ve “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten, diğer sanıklar 
ise 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 
muhalefetten yargılanıyorlar.

Taksim Dayanışması üyeleri, duruşma öncesinde adliye 
önünde “Hırsızlar ve katiller dururken Taksim Dayanışması 
yargılanamaz” pankartı açarak bir basın açıklaması yaptı.

TAKSİM DAYANIŞMASI DAVASI 20 OCAK’A ERTELENDİ
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KESK Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına,  
DİSK Kadın Komisyonu Temsilcisi Nevin Kızılöz, KESK 
Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, TMMOB Kadın Çalışma 
Grubu Başkanı Asiye Ülkü Karaalioğlu ve TTB Merkez 
Konseyi Üyesi Deniz Erdoğdu katıldı. Örgütler adına ortak 
açıklamayı  KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy okudu.

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’li kadınlar olarak birçok 
kez barış için bir araya gelerek, savaş çığırtkanlığına, savaşa, 
şiddeti körükleyen açıklamalara ve baskılara karşı sesimizi 
yükselttik. Her zaman savaşın eril şiddeti meşrulaştırdığına 
dikkat çekerek, “Barış istiyoruz!” dedik, “hakların kısıtlan-
masına, kadına karşı şiddete tahammülümüz yok” dedik.

Savaşa ve şiddete; çeşitli gerekçelerle hakların ve hukukun 
askıya alınmasına, yetkili ağızlardan yapılan kışkırtıcı konuş-
malarla tırmandırılan kadına karşı şiddete ve son günlerde 
ayyuka çıkan örgütlü kadınları hedefine koyan söylemlere 
karşı sözümüzü söylemek için bugün bir kez daha bir aradayız.

Ortadoğu’da savaşlar sürerken, emperyalist güçlerin maşası 
olan IŞİD’in şiddeti Kobene’deki halkları çepeçevre kuşat-
mışken, hükümet IŞİD’den taraf ve umursamaz bir tutum 
içindedir. Diğer yandan içerde, ırkçı, faşist ve paramiliter 
güçleri kullanarak, polislere sınırsız yetkiler tanıyarak yasala-
rı, hukuku keyfe keder değiştirmeyi kendinde “hak” görerek 
içerde bir çatışma ve kutuplaşmayı körüklemektedir.

Basına da yansıdığı gibi, hükümetin tüm bu tutumu ne-
deniyle, bir hafta içinde kırk bir insan hayatını kaybetti, 
çok sayıda kişi yaralandı. Yüzlerce kişi gözaltına alındı ve 
tutuklandı. Biz emek ve meslek örgütlerinden kadınlar, bize 
1990’lı yılların Türkiye’sini hatırlatan tüm bu gelişmelerden 
kaygı duyuyoruz.

Kobene’nin halkların bir arada eşitçe yaşadığı demokratik ve 
kadın özgürlükçü bir yönetim modeli olduğunu, bu nedenle 

de emperyalistlerce ve bölge devletlerince tehlike 
olarak göründüğünü ve işbirlikçi çetelerce hedef alın-
dığını çok iyi biliyoruz. Bu farkındalıkla, Kobene’deki 
insanlık direnişine destek vermek amacıyla pek çok 
ilde demokratik hak ve özgürlüklerimizi kullanarak 
barış talebiyle sokaklara çıktık.

Ancak hükümet, her zaman olduğu gibi, barış gibi 
en temel talebe bile tahammülünün olmadığını bir 
kez daha göstermiştir. Barışa “misliyle karşılık verme” 
emrinin ardından yaşanan saldırılarda kadınlar özel 
olarak hedef alınmıştır.

İstanbul havaalanında aralarında KESK’li üye ve yö-
neticilerin de bulunduğu onlarca kadın darp edilerek; 

fiziksel ve sözel şiddet uygulanarak gözaltına alınmıştır.

Savaşta yaralananların tedavi edildiği Suruç Devlet Hasta-
nesi ve Diyarbakır Ana Çocuk Sağlığı Merkezi’ne, kolluk 
kuvvetlerince yapılan sabah baskınlarında sağlık emekçile-
rine silah çekerek tehditte bulunulmuştur.  

Yine Diyarbakır’da TRT binası önünde kadınlar basın açıkla-
ması yapmak istemiş; ancak aralarında KESKli kadınların da 
bulunduğu 25 kadın gözaltına alınmış, savcılıkta ifadelerinin 
alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakılmıştır.

Kocaeli’nde Kobene’yle dayanışma ve barış talebiyle meşaleli 
yürüyüş yapmak isteyen Kocaeli Kadın Platformu’nun elliye 
yakın üyesi ırkçı, faşist erkek grubunun kuşatması altında 
saatlerce Eğitim Sen binasında mahsur kalmıştır.

Tüm bunların yanında iktidar, eril, mezhepçi, tekçi, kutup-
laştırıcı ve anti demokratik söylemlerine devam etmektedir. 
Bunlar yetmiyormuş gibi cumhur-başbakanımız birbiri ardına 
yaptığı açıklamalarda yeni saldırıların ve katliamların önünü 
açabilecek yasal düzenlemelerin müjdesini vermektedir.

Bizler tüm bunlara sessiz kalmak, seyirci tutumu takınmak, 
toplumsal barışın kaderini ileri demokrasinin eril ellerine 
teslim etmek istemiyoruz. Bu nedenle,  KESK, DİSK, TM-
MOB ve TTB’li kadınlar olarak, her zaman barıştan yana 
taraf olacağımızı, kadının özgürlük ve eşitlik mücadelesi 
için alanlara çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade 
etmek istiyoruz.

Hükümeti demokratik hak ve talepleri kısıtlayan yasalar 
yaparak, ülkeyi geriye götürmek yerine, barış, demokrasi ve 
eşitlik sağlamaya yönelik yapıcı adımlar atmaya çağırıyoruz.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB’Lİ KADINLAR: “SUSMAK ONAYLAMAKTIR! 
SUSMUYORUZ! BARIŞIN TARAFIYIZ!”

DİSK- KESK-TMMOB ve TTB’li kadınlar, Ortadoğu’da ve Kobane’de yaşanan İŞİD vahşetine “DUR” demek için 
düzenlenen eylemlerde kadınlara yönelik gerçekleşen paramiliter ırkçı-faşist saldırıları ve yüzlerce gözaltı olayını kınamak 
amacıyla 14 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptılar.
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T.C.
BAŞBAKANLIK MAKAMINA

İlgi      : 01.09.2014 tarih 659, 660 ve 661 sayılı Mevzuatı 
Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nün yazıları hk.

İlgi üç yazı, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilmiş 
Şehir Plancıları Odası’nın Ana Yönetmeliği ile Serbest 
Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve 
En Az Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik ve İç Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliklerinin 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşü doğrultusunda 
işleme konulmamasına ilişkindir.

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, son bir 
yıl içinde yoğunlaşan bir şekilde yönetmelik değişikliklerini 
Bakanlık görüşüne ya da yönetmelik hükümlerine 
dayandırarak yayımlamama tutumu almıştır ve bu yolla 
Birliğimize bağlı Odaların faaliyetlerini engelleme yoluna 
gitmektedir. Birkaç yıl öncesine kadar bu denli bir engelleme 
yokken bu tutum değişikliğini anlamakta güçlük çekmekteyiz. 
Çünkü, ne Anayasa’da ne de 6235 sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Yasası’nda bir değişiklik olmamıştır. 
Aynı zamanda, 6011 sayılı Yasa ve Başbakanlık Mevzuatı 
Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte de 
bir değişiklik olmamıştır. Mevzuat düzeyinde bir değişiklik 
olmadığına göre bu tutumun Bakanlık ve Genel Müdürlüğün 
siyasi yaklaşımlarından öte bir nedene dayanıp dayanmadığını 
sormakta haklılığımız teslim edilmek durumunda olsa gerek. 

İlgi yazılarda görüldüğü üzere, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın yönetmelik değişiklikleri konusunda bir itirazı 
olmamasına karşın, değişiklik kapsamı dışında kendisi 
yeni yönetmelik maddeleri teklifinde bulunmaktadır. 
Kendi teklifinin kabul edilmemesi durumunda yönetmelik 
değişikliğinin yayımlanmaması istenmektedir. Yürürlükte 
bulunan ve değişiklik öngörülmeyen maddeler üzerinde görüş 
belirtmenin yasal dayanağı olmadığı gibi haklılığını kabul 
edebileceğimiz bir gerekçe de bulunmamaktadır. Bakanlık, 
Meslek Odasının Genel Kurulunda bir delegeymiş ve Genel 
Müdürlük de Genel Kurulmuş gibi davranmaktadır.    Aşağıda 
sunacağımız nedenlerle, bu keyfi tutumun sona erdirilmesini 
istemek zorunlu olmuştur.

1. Bilindiği üzere, TMMOB ve bağlı Odalar idari özerkliğe 
sahip yerinden hizmet yönetim kuruluşlarıdır. Ret konusu 

edilen yönetmelik değişiklikleri, Odaların kendi Genel 
Kurullarında üyeleri ile yaptığı tartışma sonucu Genel 
Kurul iradesi ile oluşturulmuş düzenleyici işlemlerdir. Kendi 
üyelerini bağlayan, 3. kişileri bağlamayan bir yönetmelik 
düzenlemesi, bir teklif ya da taslak değildir. Genel Kurul 
kararıdır. Bu karar, şekil ve usul koşutluğu ilkesi gereği ya 
Genel Kurul kararı ile geri alınabilir ya da yargı organınca 
verilen bir iptal kararı ile ortadan kaldırılabilir. İdari işlem 
ve kararların nasıl ortadan kaldırılacağı idare hukukunda 
açıklanmıştır. Bunun dışında, Genel Kurulun almış olduğu 
bir kararı ortadan kaldıracak bir irade Anayasal ve yasal 
olarak ortada bulunmamaktadır. 22.02.2013 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 644 sayılı 
KHK’nin 2. maddesi konusunda vermiş olduğu karar da 
Bakanlığın ve meslek odasının konumunu ve görevleri şu 
şekilde tanımlanmıştır:

“Anayasa’nın 135. maddesinde, meslek kuruluşlarının 
karar ve yönetim organlarının seçimle göreve gelmesinin 
öngörülmesi, Devletin idari ve mali denetimine tabi 
olduklarının belirtilmesi ve sorumlu organlarının görevlerine 
ancak yargı kararıyla son verilebileceğinin kurala bağlanması, 
bu idarelerin özerkliğine işaret etmektedir.

Meslek kuruluşlarının özerkliği, merkezî idareden bağımsız 
olarak karar ve yürütme organlarını seçebilme, ilgili mesleki 
faaliyetlerle sınırlı olmak üzere üyelerini ve örgütlerini 
bağlayıcı karar alma ve uygulama, meslek mensuplarının 
uyacağı ilke ve kuralları belirleme ve üyeleri hakkında disiplin 
tedbirleri uygulama hak ve yetkisini içermektedir”.

Bu kararda da görüleceği üzere, meslek odaları, üye ve 
üyenin hizmet sunumuna ilişkin merkezi idarenin iznine 
bağlı olmaksınız yetkili kurulları aracılığıyla usulüne uygun 
kurallar koyabilir, Anayasa’nın 124. maddesine uygun olarak 
yönetmelik düzenleyebilir. Bakanlığın salt vesayet makamı 
olması nedeniyle meslek odasının idari özerkliğini ortadan 
kaldıramayacağı Anayasal kuraldır. Anayasal bir kuralın 
yürütme eliyle engellenmesinin Anayasa’ya ve demokratik 
esaslara aykırı olacağında kuşku bulunmamaktadır.

2. Mevzuatı Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğin 6. maddesi, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın 
Genel Müdürlüğü’ne Anayasa’ya, kanunlara ve diğer 
mevzuata aykırılık tespiti yetkisi vermediği gibi başkaca 
bir kurumun teklifini gerekçe göstererek yayımlamama 

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMAYAN TMMOB YÖNETMELİKLERİ ÜZERİNE 
BAŞBAKANLIK’A YAZI GÖNDERİLDİ

Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilmiş Şehir Plancıları Odası’nın Ana Yönetmeliği ile Serbest Şehircilik Hizmet-
leri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve İç Mimarlar 
Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
görüşü doğrultusunda işleme konulmamasına üzerine Başbakanlık’a 10 Eylül 2014 tarihinde bir yazı gönderildi.
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yetkisi de vermemiştir. Kaldı ki kanunla verilmeyen bir 
yetki yönetmeliğe konu edilemez. Anılan Genel Müdürlük, 
içerik denetimi yapamayacağına göre bu nedenle yönetmelik 
iadesinde bulunamaz. Çünkü; Mevzuatı Hazırlama Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik, Avrupa Birliği sürecinin 
bir ürünü olup, merkezi idarenin demokratik katılımcılığı, 
şeffaflığı sağlayacağı taahhüdünün bir sonucu olarak 
kabul edilmiştir. Böylece idare edilenler, kendi haklarında 
verilen kararlar hakkında haberdar olacak ve demokratik 
kitle örgütleri, meslek kuruluşları yürütmeyi bu yolla hem 
denetleyecekler hem de haklarında verilen kararlardan 
haberdar olacaklardı. Ne yazık ki, ülkemizde böyle bir 
sürecin yürütülmesi mümkün olmamıştır. Yani, Mevzuatı 
Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, merkezi 
idarenin teklif ettiği taslaklardan kamuoyunun haberdar 
olmasını amaçlanmışken, uygulamada merkezi idare dışındaki 
kuruluşları yürütmenin denetimine almak için bir araç 
olarak kullanıldığı görülmektedir. İşlemin gerekçesinde de 
belirtildiği üzere, Birliğimiz tarafından gönderilen yönetmelik, 
Anayasa’ya ve dayanak 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Yasası’na aykırılığı nedeniyle değil, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın görüşüne aykırı olduğu gerekçesiyle 
iade edilmiştir.    

3. Anayasa’nın 124. maddesine göre düzenlenmiş bir 
yönetmeliğin, içerik denetimi yine Anayasa’nın 125. 
maddesinde belirlendiği üzere yargısal denetim ile söz 
konusudur. Yargısal denetim dışında, başkaca bir organın 
denetimi, demokratik hukuk devleti ilkesine aykırı olacaktır. 
Davalı idarenin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu 
olan Birliğimiz ve Birliğe bağlı Odaların Resmi Gazete’de 
yayımlanmak üzere gönderdiği yönetmeliği Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın kendince yaptığı ve Bakanlığın 
görev alanıyla herhangi bir ilgisi de bulunmayan hukuki 
değerlendirmelere dayalı olarak yayımlamak istememesi, 
Birliğimizin görev alanına hukuka aykırı bir şekilde müdahale 
anlamı taşımaktadır. Böyle bir gerekçeyle yönetmeliğin iade 

edilmesi, Anayasa’nın 125. maddesi ile idari yargı organına 
verilmiş olan hukuka uygunluk denetiminin gaspı anlamına 
da gelmektedir. Genel Müdürlük, ret işlemiyle, yargı organına 
ait olan bir görevi kendi üzerine alacağı bir uygulamaya 
yönelmiştir. Bu açıdan da yürütme organı kendisine ait 
olmayan bir yetkiyi kullanmak suretiyle, Anayasa’nın 
hukuk devleti ilkesini düzenleyen 2. maddesini, bağlı yetkiyi 
düzenleyen 6. maddesini, yönetmelik çıkartılmasına yönelik 
124. maddesini, yargısal denetimi düzenleyen 125. maddesini 
ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarını düzenleyen 
135. maddesini ihlal etmektedir.

Gerek 3056 ve 3011 sayılı yasalar gerekse Anayasa, 
Birliğin yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye göndermiş 
olduğu yönetmeliklerin içerik denetimine ilişkin bir yetki 
tanımamıştır. Dava konusu işlemde, yargı yerine geçilerek 
içerik denetimi yapılmış olup, yönetmelik amacına aykırı 
ve görüş oluşturan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görev 
alanıyla ilgisi bulunmayan bir yoruma tabi tutulmuştur. 
Aynı yolla engellenen Peyzaj Mimarları Odası Serbest 
Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama Mesleki 
Denetim Büroların Tescili ve Asgari Ücret Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin kimi maddelerinde 
değişiklik yapılmış ve Genel Müdürlük Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın görüşü doğrultusunda yayımlamamıştır. Bu ret 
işlemine karşı açmış olduğumuz iptal davasında Ankara 17. 
İdare Mahkemesi 2014/640 Esas sayılı dosyada yürütmenin 
durdurulmasına karar vermiştir. Kararda, dava konusu 
yönetmeliğin taslak olmadığı, yürürlüğe girmesi gereken bir 
yönetmelik olduğu, idarenin söz konusu yönetmeliğin hukuka 
aykırı olduğu iddiasında ise dava açabileceği belirtilmiştir.

Mahkeme kararında tespit edildiği üzere, Genel Müdürlük 
yetki aşarak işlem tesis etmektedir. Yetki aşılarak yapılan bu 
işlemlerin düzeltilmesi ve ilgi yazılara konu yönetmeliklerin 
ivedilikle yayımlanması gerektiği bilgilerinize sunulur.

Mehmet Soğancı
Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, TMMOB tarafından Resmi 
Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen, ancak Başbakanlık 
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nün 
iade ettiği yönetmelik ve yönetmelik değişikliklerinin 
yayınlanması için emsal olacak bir karar aldı.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık 
Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Meslekî Denetim, 
Büroların Tescili ve Asgarî Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik’i bakanlık görüşü alarak 
yayımlamayan ve TMMOB’ye iade eden Başbakanlık 

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nün bu 
işlemi TMMOB tarafından yargıya taşınmış ve yürütmeyi 
durdurma kararı alınmıştı. Başbakanlık tarafından 
“yürütmenin durdurulması” işleminin iptali için Ankara 
Bölge İdare Mahkemesi’ne açılan davada da Mahkeme, 
TMMOB lehine karar verdi.

Söz konusu yönetmelik Resmi Gazete’nin 15 Eylül 2014 
tarihli 29120 mükerrer sayısında yayımlanmıştı. Mahkeme 
kararı, bundan sonraki uygulamalar için de emsal teşkil 
etmesi nedeniyle önem taşıyor.

YARGI, TMMOB YÖNETMELİKLERİNİ YAYIMLAMAYAN 
“BAŞBAKANLIK”I BİR KEZ DAHA REDDETTİ
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TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
açılış konuşması şöyle:

Sevgili Arkadaşlar,

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO)’nün kuruluş 
yıldönümü nedeniyle her yıl 
16 Ekim Dünya Gıda Günü 
olarak kutlanmaktadır. Bugünün 
gerçek anlamda bayram olarak 
kutlanması ancak herkesin 
güvenilir ve yeterli gıdaya 
ulaşabilmesiyle sağlanabilecektir.

T M M O B  v e  o d a l a r ı  h e r 
zaman olduğu gibi bugün de 
uyarı ve bilgilendirme görevini 
yerine getirmekte, düzenlenen 
etkinliklerle bilgi birikimini kamuoyuyla paylaşmaktadır. 
Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odamızın her yıl birlikte 
Dünya Gıda Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenledikleri 
sempozyumun bu yılki teması “Aile Çiftçiliği, Dünyayı 
Besle-Yeryüzünü Önemse” olarak belirlenmiş. Öncelikle bu 
sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen üç odamızın 
yöneticilerine, çalışanlarına teşekkür etmek isterim.

Değerli Konuklar

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun 2010 
yılı verilerine göre dünyadaki aç nüfus sayısı önceki yıla 
göre 100 milyonun üzerinde bir artışla bir milyara ulaşmıştır. 
Sistemin bu şekilde devam etmesi durumunda, bu rakamın 
önümüzdeki dönemlerde katlanarak artmasından endişe 
ediliyor.

Açlık sorunu Türkiye açısından da pek olumlu sinyaller 
vermiyor. Bugün ülkemizde yirmi milyon insanımız yani 
nüfusumuzun dörtte bire yakını yeterli gıdaya ulaşamamakta,  
% 10’a yakın bir kısmı ise açlık tehlikesi ile burun buruna 
yaşamaktadır.

Açlık tehlikesi bu kadar belirgin iken, Dünya Bankası’nın 
rakamlarına göre temel gıda fiyatları son dört yılda yüzde 
100’e yakın bir artış göstermektedir.

Dünyada yaşanan açlığın ve yetersiz beslenmenin nedeni 
üretim yetmezliği değil, üretim ve tüketimin adaletli bir 
şekilde sağlanamamasıdır.

Neden insanlar açlık sınırında ve yeterli gıdaya ulaşamıyor? 
Çünkü dünyada tarım ve gıda üretimini piyasalaştırarak 
tekelleşmeyi dayatan kapitalist sistemin ürünü bir gıda 
emperyalizmi mevcut.

Hemen her alanda olduğu gibi gıda alanında da sayısı 5-10’u 
geçmeyen çokuluslu şirket tüm dünyada egemendir ve gıda 
temel besin aracı olmaktan çıkıp bunların rant aracına 
dönüşmüştür.

Örneğin; bu şirketlerden altı tanesi dünya tahıl ticaretinin 
yüzde 85’ini, 8 şirket kahve satışlarının yüzde 60’ını kontrol 
ediyor. Özellikle insanların temel besin ihtiyacı olarak bilinen 
mısır, pirinç, buğday ve soya gibi gıdaları da hakimiyetleri 
altına almak için büyük savaşlar veriyorlar.

DÜNYA GIDA GÜNÜ’NDE AİLE ÇİFTÇİLİĞİ ELE ALINDI
TMMOB’ye bağlı Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odaları tarafından her yıl Dünya Gıda Günü dolayısıyla düzen-
lenen etkinlik bu yıl “Aile Tarımı ve Küçük Çiftçiler” temasıyla gerçekleştirildi.

Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezi’nde 18 Ekim 2014 Cumartesi günü “Aile Çiftçiliği: Dünyayı Besle, Yeryüzünü 
Önemse” başlığıyla düzenlenen sempozyum kapsamında, “Türkiye’nin Gıda Güvencesi ve Tarımsal Üretim Süreci” ve 
“Yoksullukla Mücadelede Aile Çiftçiliği” oturumları ve “Gıdalarımız Güvenilir mi” konulu panelde uzmanlar tarım poli-
tikalarını ve gıda üretimini masaya yatırdılar.

Sempozyumun açılışında düzenleyen üç oda adına Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, FAO Türkiye Temsilcisi Yuriko Shoji ve CHP Ankara Milletvekili Doç. Dr. Gökhan 
Günaydın birer konuşma yaptı.
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Bu şirketler veya taşeronları, yüzlerce çeşit ticari marka 
adı altında kendilerini gizlemekte ve Dünya’nın gıda 
kontrolünü ellerinde tuttuklarını maskelemektedir. 
Tekellerini pekiştirmek için, gerek gelişmiş ülkeler, gerekse 
IMF, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası gibi kuruluşlar 
aracılığı ile en acımasız uygulamaları hayata geçirmekten 
kaçınmıyorlar.

Türkiye’de çıkarılan, Tohumculuk, Toprak ve Tarım, Tarım 
Sigortaları ve Lisanslı Depoculuk, GDO Yönetmeliği ve 
özellikle mühendisi üretim sürecinden dışlayan Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Yasası gibi yasalar 
bunun somut örnekleri olarak ele alınmalıdır.

Ülkemizde tarım ve gıdanın piyasalaştırılması, doğal 
kaynaklarımızın, sermayenin sınırsız ve kuralsız kullanımına 
açılması bu yasalarla hız kazanmıştır.

Gıda alanındaki özelleştirmeler, kamu kurumlarının tasfiyesi 
veya işlevsizleştirilmesi, KİT’lerin yabancı sermaye veya yerli 
işbirlikçilerine peşkeş çekilmesi gibi uygulamalarla bir talan 
süreci devam etmektedir. Bu süreç köylülerimizi olduğu gibi 
kentlilerimizi de yoksullaştırmakta, halkımızın açlık sınırına 
hızla yaklaşmasına neden olmaktadır.

Gıda emperyalizminin açlığı körükleyen diğer uygulamaları 
ise; GDO ve Biyoyakıtlar konusudur.

GDO’lar 10 yıla yakın bir süredir Türkiye’ye hiçbir 
sınırlama getirilmeden girmekte, gıda işletmelerine girdi ve 
halkın önüne ise besin maddesi olarak konmaktadır. Gıda 
tekellerinin elinde bulunan bu ürünlerin sayısının 900’ün 
üzerinde olduğunu belirtilmektedir.

Bizler de diğer tüketiciler gibi her gün biraz daha fazla, yağdan 
hazır çorbaya, domatesten buğdaya, bebek mamalarından 
şekerli içeceklere kadar genetiği değiştirilmiş bu gıdaları 
tüketmekteyiz. Her gün biraz daha fazla, halkımızın sağlığı 
tehdit altına girmektedir.

Genetiği ile oynanmış bu ürünler, aynı zamanda ülkemizde 
3 bini endemik olmak üzere 13 bin bitki türünü yok 
etmekte, zenginliği tüm dünya tarafından bilinen Anadolu 
biyoçeşitliliği, bu nereden geldiği belli olmayan GDO’lu 
tohumlarca yavaş yavaş tükenmektedir. Kısaca sadece bu 
günümüz değil, geleceğimiz de bağımlılık altına alınmaktadır.

Biyodizel veya biyoetanol gibi biyoyakıt üretiminde girdi 
olarak; mısır, soya, şeker pancarı ve temel besin maddesi 
olarak kullanılan birçok yağlı tohumlu bitki türleri 
kullanılmaktadır. Özellikle petrol piyasasında ve emtiya 
fiyatlarındaki spekülatif artışlar, biyoyakıt üretimini 
kontrolsüz arttırmakta, bu da ülkelerin gıda güvenliğini 
tehdit etmektedir.

Değerli Konuklar peki biz TMMOB olarak neyi 
savunuyoruz?

TMMOB olarak; gıdaya ulaşmanın temel bir hak olduğunu 
görüyor, gıda maddelerinin borsada bir meta olarak ele 
alınamayacağını düşünüyoruz.

Gıda egemenliği kavramına sahip çıkıyor ve bunu ulusların 
tarım, hayvancılık, depolama gibi gıda kaynaklarını belirleme 
ve yönetme hakkı olarak tanımlıyoruz.

Halkımızın herkes gibi sağlıklı, kültürel açıdan uygun ve 
sürdürülebilir gıdaya ulaşma hakkı olduğunu savunuyoruz.

Yine doğru ve yeterli beslenmede gıdanın çeşitliliğinin önemli 
olduğunu söylüyor ve bunun da ancak yerli çiftçi, yerel tarım 
ve yerli üretim ile sağlanabileceğini düşünüyoruz.

Halkların gıda egemenliği hakkı, ellerinden alınamaz, 
satılamaz ve devredilemez bir haktır. Bu eksende insan 
yaşamında, besin kaynaklarından yani gıdadan daha önemli 
bir şeyin olmadığını biliyoruz.

Yoksulluk ve açlığın kader olmadığını söylüyor, açlık ve 
yoksulluğun; yaşam hakkını ihlal eden, yıkıcı ve insanlık 
dışı kapitalist sistemin ekonomik adaletsizliğinin bir sonucu 
olduğunu düşünüyoruz.

Kısacası, gıda egemenliğinin karşısındaki en büyük engelin 
“Gıda emperyalizmi” olduğunu, dünyanın ve ülkemizin 
açlıkla mücadelesinin gıda emperyalizmine karşı durmaktan 
geçtiğini söylüyoruz.

Ne yapmalı?

IMF ve Dünya Bankası ile Dünya Ticaret Örgütü’nün ülkemiz 
tarımı ve kırsal yaşam üzerindeki, genel düzenleyici işlem 
yapma yetkisi kaldırılmalı, her türlü dayatma reddedilmelidir.

Avrupa Birliği kapsamında önerilen “Ortak Tarım ve 
Gıda Politikası” gibi Türkiye’nin gıda ve tarım sektörünü 
piyasalaştıran neoliberal yasalar kaldırılmalı, köylü ve 
tüketiciden yana olan yasalar yürürlüğe sokulmalıdır.

Tarım ve gıda konulu yükseköğretimde, üretici ile mühendisin 
bağımsız bir tarım-besin modeli altında dayanışma içinde 
çalışacağı bir zemin yaratılmalı, ülke ihtiyaçlarına göre 
yerli ekim, yerli üretim ve istihdama yönelik yeniden 
yapılandırılması sağlanmalıdır.

Gerçekçi öngörüler ile planlamacı, yatırımcı, mühendis ile 
köylünün omuz omuza çalışacağı bir zemin üzerinde, üretimi 
yeniden organize eden, üreticiden tüketiciye doğrudan 
bir beslenme zinciri kuran, emek eksenli ve dayanışmayı 
arttıracak yeni bir yapı, ülkemiz insanı, ülkemiz tarımı, kırsal 
hayat ve tüketici sağlığı açısından en acil gereksinimdir.

Sözlerimi bitirirken, bu etkinliği düzenleyen Gıda, Kimya ve 
Ziraat Mühendisleri Odamıza ve emeği geçen herkese bir kez 
daha teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Maden 
Mühendisleri Odası ile TÜMMER (Türkiye Mermer 

Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği) tarafından birlikte 
düzenlenen 5. Dünya Doğaltaş Kongresi (V. Global Stone 
Congress) 22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya’da 
gerçekleştirildi.

Kongreye doğal taş üretimi, işlenmesi, korunması ve 
mimari projelerde kullanılması gibi doğal taş sektörünün 
temel konularında, 15 ülkeden (Almanya, İtalya, Portekiz, 
Brezilya, Mısır, Yunanistan, Fransa, Hindistan, Norveç, 
İsveç, Hırvatistan, Finlandiya, Kolombiya, İran ve İngiltere) 
katılım oldu. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda delegenin 
katıldığı Kongrede 8’i çağrılı olmak üzere toplam 67 sözlü 
bildiri, 44 poster bildiri sunuldu. Kongreye, TMMOB’yi 
temsilen Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun katıldı. 

5. DÜNYA DOĞAL TAŞ KONGRESİ ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

VII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şube 
yürütücülüğünde 22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında İstanbul 
Harbiye`de bulunan Askeri Müze ve Kültür Sitesi`nde 
gerçekleştirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yanı sıra, 7 meslek ve 
sivil toplum örgütü, 11 üniversite ve 15 basın-yayın kuruluşu 
tarafından desteklenen kongre süresince 34 oturumda 56 
adet bildiri sunuldu. 10 konferans, 1 panel, 2 yuvarlak masa 
toplantısı, 1 ödül töreni, 18 atölye çalışması, 4 kurs ve 5 özel 
oturum ve forum gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış konuşmaları Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Başkanı Zeki Arslan, Kongre Yürütme 
Kurulu Başkanı Şemsettin Işıl, MMO Başkanı Ali Ekber 
Çakar, AKDER Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Atılgan, 

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından yapıldı.

VII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın 60. Kuruluş Yıldö-
nümü nedeniyle 27 Eylül 2014 Cumartesi günü “60 Yılda 
Türkiye Tarımı ve Ziraat Mühendisleri Odası” konulu bir 
panel gerçekleştirildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda yapı-
lan panelin açılışında ZMO Yönetim Kurulu Başkanı Özden 
Güngör, Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin, Türk 
Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Başkanı Fehmi Kiraz ve 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı birer 
konuşma yaptı.
ZMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hamdi Arpa’nın 
ZMO’nun Türkiye tarihiyle eşdeğer izler taşıyan 60 yıllık 
öyküsünü, fotoğraf ve belgeler ışığında anlattığı sunumunun 
ardından etkinlik, Meslekte 60. Yıl Ödülleri ve önceki dönem 
ZMO Başkanlarına plaket verilmesi töreni ile devam etti.
İki oturum halinde düzenlenen panel bölümünde 1954-
2014 dönemi Türkiye tarımı ele alınırken, meslekte 35-49 
Yıl Sertifikası Dağıtım Töreni ve düzenlenen kokteyl ile 
etkinlik sona erdi.

ZMO’NUN 60. YILINDA “60 YILDA TÜRKİYE TARIMI 
VE ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI” PANELİ DÜZENLENDİ



36 birlik haberleri
Eylül - Ekim 2014/Sayı 158

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına 
sekretaryası Elektrik Mühendisleri odası tarafından yürütülen 
10. Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu’nun ilk toplantısı, 
27 Eylül 2014 Cumartesi günü yapıldı. Elektrik Mühendisleri 
Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda, sempozyumun ana 
teması ve sempozyum sürecinin planlanmasına yönelik görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya; 43. Dönem TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi 
Cengiz Göltaş, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Neriman 
Usta;  EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, Başkan 
Yardımcısı Bahadır Acar,  Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim 
Aksöz ve Erdal Apaçık; Elektrik Mühendisleri Odası Müdürü 
Emre Metin; EMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Mak, EMO Enerji Birimi Koordinatörü Olgun 
Sakarya, Enerji Daimi Çalışma Grubu (EDÇG) Yürütme Ku-
rulu Başkanı Nedim Bülent Damar, EDÇG Raportörü Metin 
Telatar, EDÇG Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Belgin Emre 

Türkay, EMO İstanbul Şube üyeleri Tahir Çiçekçi, Nihal 
Türüt ve Cem Kükey, EMO Ankara Şube üyeleri Teoman 
Alptürk, Muhsin Dugan, Hamza Koç,  Yücel Tekin, Necati 
İpek, Nagehan Abacılar ve Ali Yiğit;  EMO Samsun Şube 
Üyesi İlker Ceylan;  Kimya Mühendisleri Odası’ndan Dr. Ali 
Uğurlu; Makina Mühendisleri Odası’ndan Oğuz Türkyılmaz, 
Jeofizik Mühendisleri Odası’ndan Çetin Koçak; Maden Mü-
hendisleri Odası’ndan Nejat Tamzok ve Mehmet Kayadelen; 
Meteoroloji Mühendisleri Odası’ndan İsmail Küçük ile Jeoloji 
Mühendisleri Odası’ndan Ümit Uzunhasanoğlu katıldı.

Toplantı, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil’in 
açılış konuşması ile başladı. Yeşil, Sempozyum Düzenleme 
Kurulu ve sempozyuma ilişkin kısa bilgi verdi. 10. Enerji 
Sempozyumu’nun, Türkiye enerji politikalarına ilişkin bir 
şeyler söylemek ve enerji politikalarında etkin olmak adına 
düzenlendiğini vurgulayarak, sempozyumun kamu yararı 
açısından önemine dikkat çekti.

10. Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Teoman 
Alptürk de sempozyuma ilişkin 20 yıldır yapılan çalışmaların 
büyük bir kütüphane oluşturduğunu, düzenlenen tüm etkin-
liklerden çeşitli dersler alındığını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Düzenleme Kurulu üyele-
rinin kendilerini tanıttığı toplantıda, 1996 yılından itibaren 
düzenlenen enerji sempozyumlarının görüntülerinden oluşan 
kareler perdeye yansıtıldı. Düzenleme Kurulu Başkanı Teo-
man Alptürk’ün yöneticiliğini yaptığı toplantıda, söz alan 
Düzenleme Kurulu üyeleri; sempozyumun içeriği, tarihi, yeri, 
düzenleneceği salon, teması, yürütme kurulu ve sempozyu-
mun bütçesine ilişkin görüşlerini paylaştı.

TMMOB 10. ENERJİ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU TOPLANDI

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından 16-17 Ekim 2014 tarihlerinde 
Ankara’da düzenlenen “Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve 
Güvenliğinin Geliştirilmesine İlişkin Ulusal Üç Taraflı Top-
lantı”ya TMMOB’yi temsilen Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet 
Torun, TMMOB Genel Sekreter Vekili  H. Can Doğan ve 
Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel katıldı.

Madenlerde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili ILO sözleşmesinin 
uygulanmasını sağlayıcı önlemleri de içeren, Türkiye’nin işçi 
sağlığı ve iş güvenliği alanlarındaki yol haritasının unsurlarını 
belirlemek amacıyla düzenlenen toplantı çerçevesinde iki 
gün süresince düzenlenen oturumlarda iş sağlığı kültürünün 
oluşturulması, teftiş ve uygulama, madenlerde güvenlik ve 
sağlık, madencilik sektöründe müteahhitlik ve taşeronluk, 
acil durumlara hazırlık ve destek gibi konular ele alındı.

TMMOB, MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN 
GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ULUSAL ÜÇ TARAFLI TOPLANTIYA KATILDI
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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yaz Eğitim Kampının 
on üçüncüsü, 25 Ağustos - 2 Eylül 2014 tarihleri arasında 
“mücadele” temasıyla Foça/İzmir’de gerçekleştirildi.
Üniversitelerin jeodezi ve fotogrametri/geomatik/harita 
mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler ile 
HKMO yöneticileri ve spor, sanat, medya, çevre, eğitim, 
siyaset konularında uzman konuşmacıları buluşturan 
kampta, “Mücadele” teması çerçevesinde gerçekleştirilen 
oturumlarda güncel ve toplumsal gelişmeler, ekonomik ve 
kültürel sorunlar ele alındı.
“Örgütümüz İçin Mücadele”, “Spor Sanat ve Medyada 
Mücadele”, “Oda Tarihinde Mücadele”, “Doğa ve 
Çevre İçin Mücadele”, “Eğitim ve Yaşamda Mücadele”, 

HKMO YAZ EĞİTİM KAMPININ 13.’SÜ YAPILDI
“Siyasette Mücadele”, “Haklarımız İçin 
Mücadele”, “Öğrenci Forumu” başlıkları 
altında düzenlenen oturumlarda HKMO ve 
TMMOB yöneticilerinin yanı sıra siyasetçi, 
bilim insanı, akademisyen, yazar, sanatçı, 
Öğrenci Birliği üyeleri konuşmacı olarak 
yer aldı.
Kampın ikinci günde,  HKMO 5. Dönem 
Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyon 
Başkanı Hüseyin Ülkü yürütücülüğünde, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, HKMO Başkanı Ertuğrul Candaş 
ve HKMO Öğrenci Birliği Üyesi Özgür 
Yanıt Kaya’nın konuşmacı olarak katılımıyla, 
“Örgütümüz İçin Mücadele” başlığıyla 
gerçekleştirilen oturumda TMMOB’nin 

kuruluşu, yetki ve sorumlulukları, çalışma anlayışı dile 
getirildi.
Kampın üçüncü gününde HKMO Genel Sekreteri Levent 
Özmüş yürütücülüğündeki  “Oda Tarihinde Mücadele” 
başlıklı oturumda ise TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi 
A. Fahri Özten, 5. Dönem Mesleki Uygulamalar ve Yasal 
Temeller Komisyon Başkanı Namık Gazioğlu, Adana 
Şube Başkanı Hasan Zengin, Ankara Şube Başkanı Recep 
Vadi, Bursa Şube Başkanı Ali Faruk Çolak, Diyarbakır 
Şube Başkanı Can Deniz Akdemir, İstanbul Şube Başkanı 
Mehmet Yıldırım, İzmir Şube Başkanı Mustafa Kubilay 
Yıldırım, Kayseri Temsilciliğinden Mustafa Yıldız ve Van 
Temsilciliğinden Bahat Özçelik konuşmacı olarak yer aldılar.

MMO Öğrenci Üye Kampı 30 Ağustos-6 Eylül 
2014 tarihlerinde İzmir Özdere Kalemlik Orman 
Kampı’nda gerçekleştirildi.

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden 75 öğrenci üyenin 
katıldığı kamp, 30 Ağustos Cumartesi günü öğle 
saatlerinde çadırların kolektif bir şekilde kurul-
masıyla başladı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Züber Akgöl, TMMOB Genel Sekreter Vekili Can 
Doğan’ın da ziyaret ettiği kampta 2 Eylül 2014 ta-
rihinde düzenlenen  “Soma Faciasının Ardından”  
konulu panelde TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Torun panelist olarak yer aldı.

 

MMO ÖĞRENCİ ÜYE KAMPI ÖZDERE’DE DÜZENLENDİ
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İnşaat Mühendisleri Odası’nın bu yıl altıncısını düzenlediği 
inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinin mesleki geli-
şimlerine katkı sunan seminerlerden film gösterimlerine, 
kişisel gelişimlerine katkı sunan atölye çalışmalarından 
güncel konulara ilişkin söyleşilere kadar birçok konunun 
ele alındığı 6. Yaz Eğitim Kampı 2-7 Eylül 2014 tarihlerinde 
Foça – İzmir’de gerçekleşti.

Kamp’a 23’ü kadın, 73’ü erkek 96 öğrenci katıldı. Gençlerin 
Oda yöneticileri ile bir araya gelmesine ve meslek odalarını 
yakından tanımasına imkân sağlayan kampa, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB II. 
Başkanı Züber Akgöl, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu üyeleri, TMMOB Genel Sekreter Vekili H. Can 
Doğan da katıldı.

Peyzaj Mimarları Odası’nın her yıl değişik illerde 
düzenlediği yaz okullarının sekizincisinin ikinci eta-
bını 30 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında Hatay’ın 
Payas ilçesinde gerçekleştirildi.

11 gün süren kampta farklı üniversitelerde eğitim 
gören 35 peyzaj mimarlığı öğrencisi çeşitli atölye 
çalışmaları ve söyleşilerde akademisyenler, Oda ve 
TMMOB yöneticileri ile bir araya geldi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı ve TMMOB Sayman Üyesi Bahattin Şahin 
de kampta öğrencilerle buluştu.

PEYZAJ MİMARLARI ODASI YAZ OKULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Öğrenci Yaz Eğitim 
Kampı, 8-14 Eylül 2014 tarihleri arasında Karaburun 

Mordoğan’da E.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma 
Uygulama ve Eğitim Tesisi’nde gerçekleştirildi.
Ziraat, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi mühendisliği 
ve tütün teknolojisi mühendisliği fakültelerinde 
okuyan öğrenci üyeleri bir araya getiren kampla; 
Ziraat Mühendisleri Odası ve TMMOB örgütlülüğü, 
mesleki dayanışma, sosyal ve kültürel gelişim, 
mühendisin toplum ve yaşam içerisindeki yeri gibi 
konularda farkındalık yaratmak amaçlandı.
Kamp süresince gerçekleştirilen oturumlardan 
“TMMOB Örgütlülüğü” başlıklı oturumda TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da 
öğrencilerle bir araya gelerek, TMMOB’nin ilkeleri, 

çalışma anlayışı ve faaliyetleri konusunda bilgi verdi. 

ZMO 1. ÖĞRENCİ YAZ EĞİTİM KAMPI MORDOĞAN’DA YAPILDI

GENÇ-İMO ÜYELERİ 6. YAZ EĞİTİM KAMPINDA BULUŞTU
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TMMOB İl Koordinasyon Kurulu bileşeni Meslek Odaları 
olarak, İzmir’in simge değerlerinden olan ve 83.sü düzen-
lenen Uluslararası İzmir Fuarı’nı geçirdiğimiz bu günlerde, 
Gaziemir’de yapılacak yeni fuar alanı ile birlikte mevcut fuar 
alanının geleceği konusunda taşıdığımız kaygı ve sorumlu-
luk bu konuda saygıdeğer kamuoyuna bir açıklama yapma 
ihtiyacı hissettirmiştir.

Kültürpark olarak da anılan İzmir Fuar Alanı, Türkiye’de 
fuarcılığın öncü kenti olan İzmir’in kimlik değerlerinden 
olmasının yanı sıra, kent merkezinde yer alan tek yeşil alan, 
İzmir ve ulusal tarih içindeki önemi ve kent belleğindeki rolü 
ile doğa ile kültürün iç içe geçtiği bir kültürel peyzaj alanıdır.  
Bu bağlamda bünyesinde barındırdığı canlı doku çok büyük 
öneme sahiptir. 421.000 m2’lik bir alan olan Kültürpark’ta 
200’den fazla türe ait 7.261 ağaç ve çalı bulunmaktadır. 
Dolayısı ile Kültürpark’ın geleceği tartışmalarında ve tasa-
rılarında sahip olduğu bu önem ve özelliklerin hassasiyetle 
korunması gerekmektedir. Ancak ülkemiz metropollerinde 
örneklerini sıkça gördüğümüz üzere tarihi alanların, yeşil 
alanların hızla yok edilerek betonlaştırıldığı, bizden sonra-
kilere verilmek üzere bize emanet bırakılan değerlerin rant 
uğruna bir bir talan edildiği su götürmez bir gerçektir. Aynı 
kaderi Kültürpark’ın yaşamaması için her platformda tarihi, 
kültürel değerlerimize, kentimize sahip çıkmanın sorumlulu-
ğu ile hareket etme gerekliliğini hatırlatmak meslek odaları 
olarak öncelikli görevimizdir. Bu görev ve sorumlulukla, 
Kültürpark’ın  “Kongre Merkezi” ya da benzer şekildeki 
işlevlerle yapılaşmasının ve yapılaşma yoğunluğunu arttırıcı 
her türlü önerinin karşısında olduğumuzu saygıdeğer kamu-
oyu ile paylaşırız. 

Bu noktada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Kültürpark’ın 
geleceği konusunda yaptığı katılım toplantılarına değinmekte 
de fayda görmekteyiz. Bugüne kadar yapılmış olan 2 toplantı-
ya TMMOB’ye bağlı Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları 

Odası ve Mimarlar Odası katılım sağlamış ve mesleki açıdan 
yapılan Kültürpark değerlendirmeleri İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ile paylaşılmıştır. Beklentimiz ve temennimiz bu 
katılımın gerçek anlamda ve nitelikli bir katılıma dönüşme-
sini sağlayacak ortam ve şartların yaratılması, tüm görüş ve 
düşüncelerin kamuoyu ile paylaşılması, bu sürecin şeffaf bir 
şekilde yürütülmesidir. Maalesef bu konuda beklentimizin 
karşılanabildiğini söylemek mümkün değildir.

Bu yüzden burada, 83. Uluslararası İzmir Fuarı’nının henüz 
sona erdiği bu günlerde  bir kez daha Fuar Alanının İzmir 
ve İzmirliler için önemini vurgulamak ve neden önemli 
olduğunun altını çizmek istiyoruz.

Fuar alanının temel işlevi fuar ve park alanı olup, yaklaşımda 
bu temel iki işleve sadık kalınmalıdır. Kültürpark’ın canlan-
masına olumlu etkisi olacak küçük el sanatları ve kültürel 
amaçlı doğrudan tüketiciye yönelik fuarlar esas alınmalıdır.

Temel işlevlerle birlikte süreç içerisinde bu temel işlevlerin bir 
parçası haline gelen ve bütünlenen yardımcı işlevler olarak 
tanımlanabilecek spor-kültür/sanat-eğlence-lunapark gibi 
işlevler oluşmuştur. Alanın kültürel değerini taşıyan mevcut 
işlevlerin sürdürülmesinin sağlanması önem teşkil etmektedir.

Mevcut işlevlerin sürdürülmesinde işlevler arası dengenin ve 
sürekliğinin korunmasına dikkat edilmelidir.

Kültürpark’ın hassas ekolojik yapısı mutlak korunmalıdır.

Kültürpark’ta yeni işlevlere yer verilmemesi ve kesinlikle 
yoğunluk arttırıcı kapalı hacim oluşturabilecek her türlü 
müdahaleden kaçınılması gerekmektedir. İzmir için önem-
senen Kongre Merkezi önerisi gibi bir önerinin Kültürpark 
yerine, kent bütününde ele alınması daha doğru bir yaklaşım 
olacaktır. Bu işlevin ihtiyaçları da dikkate alındığında, bu 
ihtiyaçların karşılanabileceği ve söz konusu işlevle önerildiği 
alanın kente kazanılmasına katkı koyabileceği nitelikteki bir 
alanda önerilmesi, gerek fuar alanı gerekse İzmir kenti için 
faydalı olacaktır.

İhtisas fuarlarının Gaziemir’de oluşacak yeni fuar alanına 
taşınması ile birlikte, bu işleve yönelik mevcut yapıların; yeşil 
alan/açık alan olarak değerlendirilecek şekilde ele alınması 
gerekmektedir.

Paylaştığımız bu görüş ve önerilerimizle birlikte, İzmir Büyük-
şehir Belediyesi’nin de Fuar Alanına yönelik gelecek tasarısını 
şeffaf bir katılımla oluşturması ve kamuoyu ile paylaşmasını 
beklediğimizi belirtir, bu sürecin takipçisi olacağımızı Basına 
ve Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU

İZMİR İKK: KÜLTÜRPARK’TA YAPILAŞMA YOĞUNLUĞU ARTTIRILMAMALI, 
AÇIK YEŞİL ALAN OLARAK KORUNMALIDIR

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 10 Eylül 2014 tarihinde düzenlediği basın toplantısıyla, fuar alanının taşınma-
sının ardından Kültürpark’ın yeşil alan olarak korunması gerektiği görüşünü kamuoyu ile paylaştı.
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Kentimizde, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(DOSAB) bulunan ve buhar ihtiyaçlarını ağırlıklı 
olarak doğalgaz ile üreten firmaların, buhar 
maliyetlerini düşürmek amacıyla, bölge yönetimi 
tarafından kömür yakıtlı termik santral kurulması 
planlanmaktadır. Bu süreçte, DOSAB yönetimi 
santralin kurulması için resmi izinleri almak 
amacıyla oluşturduğu teknik dosya içerisindeki 
bilgiler üzerinden değerlendirmeler yapılmakta bu 
dosyada yer verilmeyen birçok noktanın ne şekilde 
planlandığı bilinmemektedir.

Bugün, Bursa da bulunan TMMOB’a bağlı ilgili 
meslek odalarının DOSAB kömür santrali ile ilgili 
olarak görüşlerinin ve değerlendirmelerinin yer aldığı 
raporu sizlerle paylaşacağız. Öncelikle ifade etmek isteriz ki 
halkın mühendisleri, mimarları ve şehir plancıları olarak 
tarafsız, kamunun faydası doğrultusunda, dar bir kesimin 
çıkarlarını değil toplumun faydasını düşünen, bu alanlarda 
emek veren meslek odaları olarak değerlendirmelerimizi 
yaptığımız raporumuzu kamuoyu ve ilgililerle paylaşıyoruz. 
Başta yatırımı gerçekleştirmek isteyen yetkililer olmak 
üzere ilgili tüm kesimlerin raporumuzu dikkate almalarını 
önemsiyoruz.

Bu raporda, termik santralin yapısı ile birlikte santral 
potansiyeli, yerli linyit kömür, yerli teknoloji, santralın 
çevresel etkileri ve olası işletme sorunları tüm boyutları ile 
değerlendirilmiş, termik santral yatırımına ilişkin bilimsel ve 
teknik verilere; yapılan görüşmelerde elde edilen bilgilere 
dayalı olarak oluşturulmuştur.

Ülkemizin enerji durumu

Birincil enerji tüketiminde %70’leri, elektrik üretiminde 
%55’leri aşan dışa bağımlılık sorununu aşmak, 2012 yılında 
60 milyar doları varan, 2013’de 56 milyar dolar olarak 
gerçekleşen, tüm dış alımın dörtte birine yakın bölümünü 
oluşturan, enerji ham maddeleri dış alım faturalarını 
düşürmek, enerjiye ucuz, sürekli, güvenilir ve sürdürülebilir 
bir şekilde erişmek, enerji yatırımlarının çevreye zararlarını 
asgariye indirmek, enerji ekipmanlarının yerli üretimini 
sağlamak için, ulusal ve kamusal çıkarlara dayalı enerji 
strateji, politika ve programlarını tasarlamak ve uygulamak 
gerekir.

Ülkemizin ihtiyacı  olan enerj inin,  yerl i  maden 
kaynaklarımızdan karşılanması öncelikli hedef olmalıdır. 
Sanayinin ihtiyacı olan ucuz enerji üretiminin sağlanması 
ve bu enerjinin sürekli ve güvenilir olması bakımından, 
yerli maden kaynaklarımızın kullanılması kaçınılmaz bir 

gerekliliktir. Elektrik enerjisi arz - talep dengesinin sorunsuz 
sürdürülebilmesi için, ulusal maden kaynaklarımıza öncelik 
veren, akılcı bir enerji politikası zaman kaybedilmeden 
oluşturulmalıdır. Kendi kaynaklarını yok sayan, kaynaklarını 
kullanmayan bir ülkenin kalkınması mümkün değildir.

Gelişen teknoloji ve artan enerji açığı bütün ülkelerde olduğu 
gibi ülkemizde de yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
ağırlık verilmesini, yeni enerji kaynakları üzerinde daha fazla 
düşünülmesini ve hızlı bir şekilde alternatiflerin üretilmesini 
gerekli hale getirmiştir.

Kömür Bazlı Termik Santrallerin Çevresel Etkileri

Termik santrallerde tüm gerekli önlemler alınsa da çevresel 
etkileri sıfırlanmaz ve yadsınamaz zararlarını kontrol etmek 
ve azaltmak için sıkı devlet normları olmasına rağmen 
ekosistemde muazzam bir stres oluşturmakta ve Çevre 
üzerinde ölçülemez ve sonsuz etkiler yaratmaktadır. Çevreye 
etkileri en aza indirecek sistemlerin maliyet, arıza vb. 
nedenlerle bir an bile devre dışı kalması durumunda, aşağıda 
belirtilen olumsuzlukların olabilirliği net olarak bilinmelidir.

Hava Kirliliği acısından; Hemen hemen tüm kömür 
yakan termik santrallerde günde tonlarca kömür tüketimi 
gerçekleşir ve yoğun olarak çevre bölgedeki havayı kirletir. 
Yanan kömür ile birlikte büyük miktarda zehirli cıva ve 
arsenik serbest bırakılır.

Sera Gazı Emisyonları acısından;Kömür özellikle eksik/ 
yetersiz yanma durumunda, karbon, sülfat ve diğer gaz 
halindeki kirleticiler açısından yoğun kirletici yakıt olarak 
kabul edilmektedir. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık % 
21’inden  Kömür Bazlı Termik Santral/Kömür Yakan Termik 
Santraller sorumlu tutulmaktadır. Bir diğer önemli konu da, 
iklim değişikliğinin ana sebebi olan küresel ısınmaya katkısı 
en çok olan CO2 emisyonlarının çok yüksek miktarlarda 
(0,9-0,95 kg/ kwh) olmasıdır.

BURSA İKK: BURSA OVASINA TERMİK SANTRAL KURULMAMALIDIR
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB)’nde kömür yakıtlı termik santral 
kurulmasının planlanması üzerine 10 Eylül 2014 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek konuya ilişkin hazırlanan 
raporu kamuoyuna sundu.
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Siyah Karbon Oluşumu acısından; Kömür Bazlı Termik 
Santral/Kömür Yakan Termik Santraller nedeniyle oluşan 
siyah karbon kış sezonunda yoğun sis, pus ve dumana neden 
olur ve günlük  yaşamı durma noktasına getirir. Siyah karbon 
konsantrasyonundaki bir artış yağış (muson) modellerinde 
değişikliklere ve doğaya şiddetle emilirken atmosferin 
anormal düzeyde ısınmasına neden olmaktadır.

Küresel ısınma ve İklim Değişikliği acısından; Kömür, fosil 
yakıtlar arasında en yoğun karbonu bulunduran, büyük 
miktarlarda CO2 yayan ve en çok iklim değişikliğine ve 
küresel ısınmaya sebep olanıdır.

Solunum Hastalıkları acısından; Kömür içeriğindeki yüksek 
kükürt oranı, yanma aşamasında önlem alınmadığı takdirde, 
yanma gazlarında ortaya çıkan SO2, solunum bozuklukları 
gibi bir dizi sağlık sorunlarına neden olur.

Su Kirliliği acısından; Külün bertarafında, termik santralden 
kül çukurlarına taşırken sulu karışım kullanılır. Su, belirli bir 
süre içinde sızma eğilimi olan Bor gibi zararlı ağır metalleri 
ihtiva edebilir. Buna bağlı olarak yeraltı suyu kirlenir ve ev 
içi kullanıma uygunsuz hale gelir. Su ortamını etkileyen ikinci 
faktör de kül göletinden lokal su kütlelerinin içine olan akım/ 
sızıntılardır. Bu da sucul yaşam için zararlıdır.

Termik Santralin Kömür Külünden meydana gelen 
Jeokimyasal Tehlike; Toksik / Radyoaktif elementler veya 
Radyonüklidlerce zengin, büyük miktarda külün santral 
çevresindeki açık alanda, büyük havuzlarda depolanması/
bertaraf edilmesinde durumunda bitki örtüsü, toprak ve 
yer altı akiferleri kirlenecektir. Bir yer altı astarının yokluğu 
alanının yüzey toprağı ile külün kolayca karışmasını sağlar. 
Al, As, Zn, Mo, Ba, V, Mo, Cd, Mn, ve Pb açısından Dünya 
Sağlık Örgütü ’nün kuyu sularının içme suyu standartlarını 
aşmaktadır. Kül göletleri yakınlarında yaşayan insanlar ( kül 
ve toprak örtüsünden) yüksek bir radyasyon dozuna maruz 
kalırlar.

Toprak Kirliliği acısından; Külün santral çevresine sızması 
ve yayılması konusunda gerekli önlemler alınmaması 
durumunda, doğal toprak, uçucu külün alkali yapısından 
dolayı daha alkali hale gelir ve bu da tarım/ tarım sektörüne 
zarar verir.

Biyolojik Çevreye Etkileri acısından; Biyolojik çevre 
üzerindeki etkisi, ikiye ayrılabilir; flora üzerine etkisi ve fauna 
üzerine etkisi. Flora üzerine etkisi, iki ana nedeni de arazi 
kullanımı ve yanma  sonucu oluşan baca gazı emisyonları. 
Arazi kullanımı aynı zamanda habitattaki bazı türlerin 
kaybına da yol açar.

Termik santralin  Bursa Ovası Tarım Topraklarına, Su 
Kaynaklarına ve  Tarımsal Üretime Etkileri

Bu bağlamda söz konusu alanda Enerji (Termik) ve 
Buhar üretim tesisine ait bir teknik altyapı tesisi olan 
kömür depolama, kırma ve karışım hazırlama tesislerinin 

yapılabilmesi için Toprak koruma kurul toplantısı  70 nolu 
kararı (Ek-1) uyarınca  Toprak Koruma Kurulundan  tekrar 
izin alınması bir zorunluluktur. Aksi halde enerji  üretim tesisi 
(Termik santral) ile doğrudan ilgili Kömür depolama, kırma 
ve yakma karışım oluşturma tesisinin söz konusu alanda 
yapılması Toprak Koruma Kurul kararı dolayısı ile 5403 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ihlali demektir.

Proje tanıtım dosyasında sunulan veriler değerlendirildiğinde 
Bursa Ovası Topraklarına ve Tarımsal üretimine yapacağı 
olumsuz etkileri aşağıda belirtilmektedir.

Toprak ve Su Kaynaklarına Etkisi acısından; Proje tanıtım 
dosyasında AB standartlarının da altında emisyonun 
sağlanacağı bildirilmesi  toz, SO2, NO2, CO gibi zararlı 
atıkların Bursa Ovasının atmosferine salınacağının ancak 
standartlar ölçüsünde kalınacağının bir bildirimidir.

Uygulamada çok yıllık üretim planında  işletme maliyeleri, 
olası arızalar vb. olumsuzluklar nedeniyle söz konusu 
limitlerde kalınamayacağı açıktır. Ayrıca Söz konusu 
limitlerde kalınsa bile kömürün yapısında bulunabilecek 
diğer zararlı kimyasalların kirleticilerin ne olacağı da 
belirsizdir. Bu bilgiler ışığında DOSAB kullandığı milyonlarca 
metreküp suya ek olarak doğanın, tarımın ve  tüm canlılara 
ait olan 3.65 milyon m3 suyu daha kullanarak  yok edeceği 
öngörülmektedir.

Ovada Üretimi Yapılan Tarımsal Ürünlere Etkisi acısından; 
Bursa Ovası büyük çoğunluğu ihracata giden ürünlerin 
yetiştirildiği  ülkemizin önemli üretim merkezlerinden 
birisidir. Başta armut (deveci, santa maria), şeftali, ayva,elma 
gibi çoğu ihracata giden meyve üretimi yapılmakta olup 
söz konusu ürünler ile bacadan çıkacak asidik kimyasallar 
ve ağır metal içen tozlardan ciddi zarar görecekleri açıktır. 
Aynı zamanda oluşacak kirlilik nedeniyle ihracat olanakları 
azalacağı gibi iç piyasada tüketilen ürünlerle halkımızın sağlığı 
zarar görecektir. Bu kirliliğe  ek olarak bacalardan yayılacak 
180 oC (DOSAB yetkilileri ve muhtarlar buluşmasından 
edinilen bilgi uyarınca) sıcaklığa bağlı iklimsel değişimler 
çiçeklenmeden, meyve bağlamaya ve hasada kadar uzanan 
süreçte  verim ve kalite kayıplarına neden olacak olumsuz 
etkiler  yaratacaktır.

Bacalardan çıkacak asidik kimyasalların asit yağmurları 
biçiminde bitkilere; meyve ağaçlarına ve sebzelere ulaşması 
bitkilerin zarar görmesine ve ileri aşamalarda da meyve 
ağaçlarının kurumasına neden olacaktır.     

Termik Santral İmar Durumu ve Çevresel Etkileşim

Yapılması düşünülen Termik Santral; Demirtaş Organize 
Sanayi Alanı içerisinde yer almaktadır. Diğer yandan;  
DOSAB’ın doğusundaki yaklaşık 6 ha’lık alana ilişkin 
Büyükşehir Belediye Meclisince 1/25000 ölçekli Merkez 
Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nda değişiklik yapılmış 
olup; DOSAB’ın doğusunda “Teknik Alt Yapı Alanı” 
planlanmıştır. Böyle bir tabloda, elektrik ve buhar üretim 
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tesislerinin DOSAB içinde yer alacağı, Teknik Altyapı 
Alanında ise santralde yakılacak kömürün depolanması ve 
santralin ihtiyacı olan diğer altyapı tesislerinin yer alacağı 
öngörülmektedir.

1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı 
incelendiğinde, termik santral ve teknik altyapı alanı, kuzey 
ve güney yönünde konut alanları ile doğu ve batı yönünde 
ise tarım alanları ile çevrili olduğu görülmektedir .

Termik Santral alanı, Bursa Merkeze kuş uçuşu 9 km 
mesafede yer almakta olup; kentin en büyük nüfusuna sahip 
3 merkez ilçesine oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır. 
Alanın ova bölgesinde yer alıyor olması ise; büyük ilçelere 
olan yakınlığı ile birlikte düşünüldüğünde tesisin yaratacağı 
riskleri çok büyük oranda attıracaktır. Yüz binlerce insanın 
yaşam alanına bu derece yakın bir alanda bulunan tesiste; 
gerek görüntü, gerekse çevresel etmenler açısından meydana 
gelebilecek en küçük problem gelecekte telafisi mümkün 
olmayan sonuçlar doğurması açısından yer seçimi kararı 
nedeniyle büyük bir risk taşımaktadır.

Termik Santral alanı, Bursa ili hakim rüzgar yönü açısından 
değerlendirildiğinde, santralin faaliyete geçmesiyle kirletici 
unsurlar nedeniyle kent açısından büyük tehlike oluşturacağı 
öngörülmektedir. Hakim rüzgar yönü kuzey-doğu olan ilde, 
santral faaliyetleri sonucu oluşacak toz, duman vb. maddeler 
rüzgarın etkisiyle nüfus yoğun ilçelere taşınacağı açıktır. Yine 
santralin yakın çevresi düşünüldüğünde, konut alanları, 
çalışma alanları, donatı alanları ve tarım alanlarının büyük 
bir risk altında olduğunu söylemek mümkündür.

Termik santraller kuruldukları alanlarda önemli riskler 
barındırırken, yerleşim alanlarına bu kadar yakın olması ciddi 
tehlikeleri beraberinde getirmektedir. Termik santral alanının 
yakın çevresinde yer alan konut alanlarına mesafeleri termik 
santral alanına 1 km’den daha yakın mesafede Demirtaş 
ve Panayır Mahalleleri yer almakta olup, 1.5 km mesafede 
Bursa Modern, 2.5 km mesafede ise İsmetiye Mahallesi yer 
almaktadır.

Bu nedenle santral alanında yükselecek yanma odaları ve 
duman tahliye bacasının yüksekliği de kent silueti açısından 
endişe vericidir. Yükseklikle ilgili yapılan açıklamalarda net 
bir bilgi bulunmasa da; sunulan tanıtım filminde modellenen 
yapılardan ölçekleyerek çıkarabileceğimiz yaklaşık değerlerle 
yanma odalarının yüksekliği 80 m’yi; bacanın yüksekliği ise 
100 m’yi bulmaktadır. Ovada ve yatay düzlemde gelişen bir 
sanayi bölgesinde böylesi bir yapının kentin merkezinde bu 
denli yükselmesi doğru değildir. Uygulanacak tesisin çevre 
etki değerlendirme raporu ne kadar olumlu olursa olsun 
yapının, yukarıda da görüntülerde de verildiği üzere  yakın 
çevrede yerleşmiş ve yerleşecek olan mahalle sakinlerine 
görsel olarak da olumsuz etkisi olacaktır. Bunun sonucu 
olarak bölge halkı üzerinde çevre kirliliği konusunda 
psikolojik baskı yaratacak; ve bölgenin sağlıklı gelişiminin 
önüne geçecektir.

Sonuç olarak;

Elektrik enerjisinin ucuz, kaliteli, zamanında ve güvenilir 
şekilde temini ülke yönetimlerinin öncelikli konuları 
arasındadır.Enerjinin ulusal ve kamusal çıkarları gözeten 
bir anlayışla planlama ve yönetimi boyutları önem 
kazanmaktadır.

Artan elektrik ihtiyacını karşılamak için ilk yol, bugüne kadar 
uygulanan çok sayıda yeni elektrik tesisi kurmak yöntemi 
yerine, talebi yönetmek, enerjiyi daha verimli kullanarak 
sağlanan tasarrufla talep artışlarını karşılamak öncelikli 
olmalıdır.

DOSAB konusunda sorun yerli kaynaklara dayalı bir kömür 
santralının kurulması değil, asıl sorun DOSAB’ın Bursa’nın 
tam göbeğinde yer almasıdır. Bu nedenle aşağıda belirtilen 
nedenlerden kamunun genel menfeatleri açısında sakıncalı 
olduğu değerlendirilmektedir.

Söz konusu santralda yerli kömür kullanılması olumlu bir 
yön olmakla birlikte kömür, kireç taşı gibi malzemelerin stok 
alanına taşınması, atıkların santral dışına çıkarılmasında 
karayolu taşımacılığı kullanılacağından, günlük yaklaşık 100 
aracın (peşpeşe sıralandığında yaklaşık 2 km uzunlukta bir 
konvoy) kent içi trafiğine olumsuz etkisi,

Santralda kullanılacak kömür, kireç taşı ve atık külün taşıma, 
boşaltma ve depolanmasında tozumanın çevreye olumsuz 
etkisinin önlenememe riski,

Çok önemli bir girdi olan ve emisyonu azaltacak olan Kireç 
taşının temini ile ilgili belirsizlik,

Deşarj ve emisyonların sürekli denetlenebilir olacağına dair 
kuşkular,

Projenin uygulanması aşamasında, “kötü” bir teknoloji 
seçilerek santralın uluslar arası standartlara uygunluğunun, 
proje maliyetlerine kurban edilme riski,

Santral devreye alındıktan sonra, işletme maliyetleri nedeni 
ile bu aşamada ifade edilen önlemlerin gerçekleşmeme riski.

Baca gazı sıcaklığı 170oC olarak belirtilen tesis, küresel 
ısınmaya etkisi sebebiyle kentin ve özellikle en önemli su 
kaynağı olan Uludağ’ın yağış rejimini olumsuz etkileyecek, 
kar yağışı miktarını azaltacaktır.

DOSAB kaçak olarak kurulmuş ve sonradan yasal hale 
getirilen bir sanayi bölgesidir. Bölgenin kurulması sırasında 
hiçbir çevresel faktör dikkate alınmamıştır.DOSAB Buhar Ve 
Enerji Üretim Tesisi’nin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi 
raporunun kalitesi bu yüzden kritik önem taşımaktadır.

Tesise referans olarak gösterilen Avrupa’daki kent içi 
termik santrallerin tamamı en az 40 yıl önce inşa edilmiş, 
değişen Avrupa Birliği standartları sebebiyle tesis kuruluş 
maliyetlerinin üzerinde maliyetlerle arıtma tesisleri 
iyileştirilen ve büyük çoğunluğu kömür naklini nehir ve 
denizden gerçekleştiren tesislerdir. Kent içine termik santral 
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yapılması hem teknik hem çevresel hem de mali açıdan 
uygun değildir.

Tüm dünyada kent içine yapılacak bir termik santralle ilgili 
kamuoyu tepkisinin oluşması doğal karşılanır. Bu tür tesisler 
üniversite, uzmanlar, kent yönetimi ve dinamikleri tarafından 
uzun süreli değerlendirme ve planlama çalışmaları sonrasında 
gerçekleştirilir.

Bahse konu tesisin yapılması düşünülen bölgede geçtiğimiz 
yıl arıtma çamurlarının yakıldığı bir tesis DOSAB tarafından 
devreye alınmıştır. Yine aynı bölgede BUSKİ tarafından 400 
Ton /gün kapasiteli bir başka çamur yakma tesisinin ihale 
süreci devam etmektedir. DOSAB’ın yapmayı planladığı 
bu tesisle birlikte sac ayağı tamamlanmış olacaktır. Kent 
planlarında hiçbir şekilde görünmeyen ve herhangi bir 
çevresel değerlendirmeden geçmeden yapılan, planlanan ve 
ihale edilmeye çalışılan bu yakma tesisleri Bursa’nın toplam 
hava kalitesi için önemli bir risk oluşturmaktadır. 

Çevre standartlarının yüksek olduğu belirtilen tesisin en 
büyük problemi dünyada en çok karbon ayak izine sahip 
olankömür tüketiyor olmasıdır. Ülkemizin Avrupa Birliği 
sürecinde yakın gelecekte dahil olması gereken karbon 
sertifikasyonu zorunluluğu nedeniyle bu tesis için önemli bir 
maliyet de her gün oluşturduğu binlerce tonkarbondioksit 
için bedel ödeyecek olmasıdır. Proje tanıtım dosyasında 
tesisin ileride katlanması gereken karbon ayak izi maliyetleri 
ve ülkemizin toplam karbon oluşumuna katkısı hakkında 
bilgi verilmemiştir.

Tesisin faaliyete geçmesiyleöncelikle DOSAB’ta çalışan 45 
000 kişi daha sonra da yakın civardaki köyler ve kent otobüs 
terminalindeki binlerce vatandaşımız bugüne kadar olmayan 
partikül madde, azot oksit, kükürt oksit,karbondioksit ve 
diğer iz gazlarınkirliliğine maruz kalacaktır.

Bahse konu projede proses atıksuyu 14,5 m3/gün olarak 
belirtilmiştir. Oysa Proses bir bütündür ve tüm bileşenleriyle 
ele alınmalıdır. Tesiste kullanılacak su için DOSAB Atıksu 
Arıtma Tesisi çıkışına kurulacak ileri atıksu arıtma tesisi ile 
25 000 m3/gün su membran prosesleriyle arıtılacak ve 15 
000 m3/gün su bahse konu tesise gönderilirken 10 000 m3/
gün konsantrat yeniden dereye deşarj edilecektir. Gerek 
yasal gerekse teknik problemler nedeniyle konsantratın ne 
yapılacağı proje tanıtım dosyasında açıklanmamıştır. Projede 
su eldesi sırasında oluşacak konsantratın nerede ve hangi 
yöntemle arıtılacağı belirtilmemektedir.

Projenin tek gerekçesi DOSAB elektrik ihtiyacının üçte 
birinin ve buhar ihtiyacının tamamının karşılanmasıdır. 
Avrupa Birliği çevre müktesebatının temel ilke rekabet 
şartlarının sağlanmasıdır. Daha önce farklı OSB’ler tarafından 
benzer projeler gündeme getirilmiş ancak resmi makamlarca 
reddedilmiştir. DOSAB’ta faaliyet gösteren firmaların 
sağlayacağı avantaj farklı OSB’lerde faaliyet gösteren 
firmaların rekabet şansını ortadan kaldıracaktır. Bu proje ile 

DOSAB’ta faaliyet gösteren özellikle tekstil boyama firmaları 
ve diğer OSB’lerde faaliyet gösteren firmalar arasında haksız 
rekabet koşulları oluşmaktadır.

03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı  Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin “Olağan üstü durumlar 
ve özel hükümler” Madde 24 (c) bendinde belirtilen 
projelerle ilgili ÇED sürecinde uygulanacak yöntemin 
Bakanlıkça belirlendiği hükmü yer almaktadır.Bu kapsamda 
halkın katılımı toplantısının organize sanayi bölgelerinde 
“gereksiz” olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla, projenin, gerek yerleşim alanlarına yakınlığı 
gerekse çalışma saatleri içerisindeki çalışan yoğunluğu 
nedeniyle İlgili yönetmelik maddesi gereği, bakanlıkça halkın 
katılımı toplantısının organize edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu yatırımdan, gelecek kuşakların yeterli, güvenli ve 
kaliteli gıdalara erişmelerinin sağlanması, tarımsal üretimin 
en önemli unsurları olan toprağın, suyun ve havanın 
kirletilmemesiile ovada yaşanan ancak denetlenemeyen, 
önlenemeyen çevre sorunlarına, kirlilik kaynaklarına bir 
yenisini daha eklememek adına vazgeçilmelidir. Bursa 
Ovasının sulu ve mutlak verimli tarım arazilerinin ortasına 
yapılacak olanDOSAB Termik santralinin

Üretimin en temel unsurlarından olan toprağın, suyun ve 
havanın kirletilerek tarımsal üretimde verim ve kalitenin 
azalmasına,

Doğanın ve tüm canlıların ihtiyacı olan ve 3.5 milyon m3 
yeraltı suyunun daha DOSAB sanayisi için kullanılacak 
olmasına,

Çoğu ihracata giden meyve üretim merkezi olan Bursa 
Ovasının üretim potansiyelini yok edecek, meyve 
ağaçlarınınzarar görerek ilerleyen süreçte kurumalarına ve 
üretilen ürünlerde verim ve kalite kayıplarına neden olacağı 
açıktır

En büyük sorun DOSAB Demirtaş OSB`nin Bursa’nın tam 
ortasında yer almasıdır. Çevre konutlarda yaşayanlar, çok 
doğal olarak baca emisyonlarından etkileneceklerdir

Bölgemiz ve şehrimizindeprem bölgesi olduğuve lokasyonlara 
göre zemin emniyet değerleri farklılık gösterdiği dikkate 
alınarak , deprem sırasında olası bir kazanın oluşması 
durumunda çevresel ve ekonomik ciddi riskler çok yüksek 
olacağı değerlendirilmemiş, konuyla ilgili acil eylem planları 
oluşturulmamıştır.

Ülkemizde yapılan bir çok santral ve benzeri yatırımların 
bilindiği üzere tamamlanmayan yada esnetilen yasal 
prosedürler nedeniyle tam olarak işletilememesi yada 
sürdürülememesi konusu önemli bir durumdur ve incelen 
durum için de geçerli olduğu yadsınamayacak bir gerçektir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı Bursa  Ovasına 
Termik Santral kurulmamalıdır..
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Ulaşım zamları dar gelirli emekçi halkımızı vuruyor!
Plansız ve hesapsız harcamaların faturası halkın sırtına 
yüklenemez!
Ulaşım haktır, fahiş ulaşım zamları geri çekilmelidir!
AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi halk için belediyecilik 
yapmıyor, ticari bir işletme gibi çalışıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta toplu taşımada 
aktarma ücretlerine sessiz sedasız yüzde 100 oranında zam 
yaptı. Zamla birlikte 50 kuruş olan aktarma ücreti 1 liraya 
çıktı. Yine bu ücret, öğrenciler için 35 kuruştan 70 kuruşa 
çıkarıldı. Mudanya’daki BUDO İskelesi’nden kent merkezine 
3 lira olan yolcu taşıma ücreti ise yüzde yüz zamla 6 liraya 
çıkarıldı.
Anlaşılan yapılan bu zamlarla öğrencinin, çalışanın, dar 
gelirlinin kısaca emekçi halkın üzerinden şirket ciroları 
arttırılmaya çalışılmaktadır.
Ulaşım zamları dar gelirli emekçi halkımızı vuruyor
BBŞB bir yandan ücretsiz ve indirimli kart uygulaması ile 
sözde toplu taşımı özendirirken, diğer yandan da  uygula-
dığı yüksek fiyat politikası ile halkı adeta toplu taşımdan 
uzaklaştırmaktadır.
Yapılan zamlardan sonra, bir kişinin aylık ulaşım maliyeti 
yaklaşık 180 TL’yi buluyor. Bu durum, asgari ücretle geçinen 
bir ailenin gelirinin %20’sinden fazlasını ulaşım masrafına 
ayırması anlamına geliyor. Ulaşım maliyetleri, halkımızı daha 
çok yoksullaştırıyor ve adeta evinden çıkamaz hale getiriyor.
Kamusal hizmet yerine ticari işletme anlayışı ile çalışan 
BBŞ Belediyesi, ulaşım ve su fiyatlandırmasında en pahalı 
iller arasında olan Bursa’yı bu listenin liderliğine taşımakta 
kararlı görünüyor. ‘Marka şehir’ sözünü dilinden düşürmeyen 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sn Recep Altepe, her yağışta 
göle dönen yollarıyla ve yetersiz altyapısıyla Bursa’nın içler 
acısı halini düzeltmek yerine, yandaşa rant yaratmaya yönelik 
arabesk makyaj çalışmalarıyla yalnızca kentin vitrinini dü-
zenliyor. Bunu yaparken kaynak sıkıntısı çektiği her alanda 
gözünü emekçi halkımızın cebine dikiyor.
Plansız ve hesapsız harcamaların faturası halkın sırtına 
yüklenemez

Türkiye’nin diğer illerinde stadyumlar Gençlik ve Spor 
Bakanlığı bütçesinden yapılırken, Bursa’da sırf Büyükşehir 
Belediyesi yaptı demek için Belediye bütçesinin yarıya ya-
kını stadyum inşaatına aktarılıyor. Bursa’da halkın ödediği 
vergilerin yüz milyonlarca lirası Altepe’nin sürekli olarak 
reklamını yaptığı yeni stadyuma harcanıyor.
Ayrıca Başkan Sn Recep Altepe, Altıparmak’ta yüz binlerce 
lira harcadığı beton yığını şelaleyi beğenmeyince, yıkıp yeni-
sini yapmak için harekete geçiyor.
Uçak, deniz otobüsü, helikopter, hurda vagon kiralama ve 
alımları gibi sözde ulaşım yatırımlarına plansız ve hesapsız bir 
şekilde belediye bütçesi israf edilmektedir.
Halkın en ucuz ve yoğun şekilde yararlanmasını sağlamak 
üzere ulaşıma sürekli zam yapmak yerine, maliyet azaltıcı 
çalışmalara öncelik verilmesi gerekmektedir.
Örneğin, Bursa Hafif Raylı Sistem (BHRS) verimlilik ça-
lışmaları yapılmalıdır. Avrupa’dan alınan ve geçici olduğu 
söylenen Hurda niteliğindeki vagonlar, konforsuzluğun 
yanında, sistemde de yüksek maliyet oluşturmaktadır. Ayrıca 
BHRS’de farklı tip vagonlar kullanılması yedek parça, bakım 
vb. işletme maliyetlerini dolayısı ile ulaşım maliyetlerini 
arttıran bir başka unsurdur. Yeni Vagon alımlarında sistem 
uyumuna dikkat edilmelidir.
Bilindiği üzere BHRS vagon sayısındaki yetersizlik nedeni 
ile sistem etkin ve verimli bir şekilde kullanılamamaktadır. 
Çünkü, Sayın Altepe, birinci beş yıllık başkalık döneminde 
ve bugüne kadar yeni vagon alımını gerçekleştirememiştir.  
Sistem vagon eksikliği ulaşımda aksamalara yol açarken 
ulaşım maliyetlerinin de yükselmesine neden olmaktadır.
Toplu taşımın diğer bir unsuru olan belediye otobüslerinde 
de benzer şekilde verimlilik çalışmaları yapılmalı, ekonomik 
yakıt kullanımı araştırılmalıdır. Otobüs güzergahları BHRS 
e göre programlanmalı, maksimum yolcu taşıma hedeflen-
melidir.
Ulaşım en temel insan hakkıdır
Sonuç olarak,
Bursa Büyükşehir Belediyesi bu hali ile halk için belediyecilik 
yapmıyor, ‘şirket belediyeciliği’ anlayışı ile hareket ediyor, 
adeta ticari bir işletme gibi çalışıyor. Halkın parasıyla halka 
zulmeden bu anlayış kabul edilemez.  
En temel insan hakkı olan toplu ulaşım, yapılan sürekli 
zamlarla emekçi halkımızın canını acıtır hale geldi. Halkın 
parası ile alınan araçlar, yapılan zamlarla halkımız tarafın-
dan kullanılamaz hale getiriliyor. Oysa toplu ulaşım, çağdaş 
normlarda, kaliteli, ucuz ve erişilebilir olmalıdır.
Plansız ve hesapsız şekilde yapılan harcamaların faturası 
halka yüklenmemeli, ulaşıma yapılan zamlar derhal geri 
çekilmelidir.

BURSA İKK’DAN ULAŞIM ZAMLARINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 21 Ekim 2014 tarihinde ulaşım zamları üzerine bir basın açıklaması yaptı.
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TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu, Van depreminin 
3. yılında Akköprü’de bulunan deprem anıtı önünde 
bir anma etkinliği düzenledi.   Çok sayıda TMMOB 
üyesinin katıldığı anma töreninde, depremin olduğu 
saat 13.41’de bir dakikalık saygı duruşunun ardından 
basın açıklaması yapıldı.
Basın açıklamasını okuyan TMMOB İKK Sekreteri 
Şemsettin Bakır “ Üç yıl önce 23 Ekim 2011’de 610 in-
sanımızın hayatına mal olan bir deprem yaşadık. Henüz 
ilk depremin yaraları sarılmadan 9 Kasım’da gerçekle-
şen ikinci deprem ile bu defa 34 insanımızı kaybettik. 
Depremlerde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor, bu 
ülkenin mimar, mühendis ve şehir plancılarının örgütü 
TMMOB ve ona bağlı Odaları olarak yakınlarını kay-
bedenlerin acılarını paylaşıyoruz. TMMOB olarak, öncelikle bir 
doğa olayı olan depremin 23 Ekim ve 9 Kasım’da afete dönüş-
mesi nedeniyle Van halkının acılarını, dayanışma duygularımızı 
paylaşmak için depremin ilk gününden bugüne kadar halkımızın 
yanında yer aldık. Daha fazla mağduriyet yaşanmaması için üze-
rimize düşen sorumlulukları yerine getirmek; ama aynı zamanda 
bilimin gözüyle gerçeğe ışık tutmak, yeni acılar yaşanmaması ve 
yaşananlardan ders çıkarılmasını istediğimiz için hep halkımızın 
yanında olduk” dedi. 
Bakır, TMMOB’nin tüm gerçekleri cesurca, yılmadan ifade 
ettiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
“1999 depreminin ardından Türkiye’nin deprem gerçeği enine 
boyuna tartışıldı, bilim insanları, meslek odaları ve duyarlı siya-
setçiler söz konusu gerçeğe uygun politikaların geliştirilmesi ve 
ivedilikle hayata geçirilmesi noktasında kendi mecralarında so-
rumluları uyardı, raporlar hazırladı, öneriler sundu. Bu çalışmalar 
dikkate alınıp acil önlem alınsaydı bugün bu acılar yaşanmıyor 
olacaktı. TMMOB ve bağlı odaların sözleri siyasal iktidarlarca 
dinlenmiş olsaydı bugün buradan, Van depreminin yıl dönümünü 
anıyor olmayacaktık.
TMMOB’ye bağlı Odalar tarafından Van, Erciş ve köylerinde 
yapılan inceleme ve tespitler sonucunda yaşanan yıkımın ve 
can kayıplarının nedenin deprem değil, planlama, mimarlık-mü-
hendislik, bilim ve teknik gereklerini yerine getirmeyen plansız 
yapılaşma, üretim ve denetim sistemi ve özellikle kırsal bölgelerde 
yaşanan toplumsal yoksulluk olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Bilinmelidir ki, afet gibi insanlığı bir araya getiren siyaset üstü 
bir durumda dahi TMMOB ve bağlı Odaların birikimlerini eli-
nin tersiyle iten hükümet, bilim insanlarının uyarılarına kulak 
asmayan yaklaşım, Van depremlerinin öncesinde ve sonrasında 
yaşananlarda da ciddi rol oynadı. Van ve Erciş’te yapılan hasar 
tespit sonucunda, 162.459 binada inceleme yapılmış, 147.675 
bina değerlendirmeye tabi tutulmuş, Van Genelinde (Van Mer-
kez, Erciş, Edremit ve Bostaniçi) 72.242 bina, konut, işyeri ve ahır 
yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Bunun 28532’si bina, 
33016’sı konut, 8254’ü ahır, 2440’ı işyeri olarak tespit edilmiştir.
İlimiz özelinde, TOKİ’nin depremlerin hemen ardından inşaatla-
ra başlamış ve akıl almaz bir hızla inşaatları tamamlamış olmasıyla 

övünülmektedir. Oysa Van’ın jeolojik etütleri Temmuz 2012 
tarihinde tamamlanmıştır. Elbette Van halkının yaşamının bir an 
önce normale dönmesini sağlamak gerekmektedir. Ancak bu hız 
Van halkına güvenilir konutlar üretmenin önüne geçiyorsa, siyasi 
kaygılarla sadece günü kurtarmak amacıyla hareket edildiği şüp-
hesi doğrulanmaktadır. Bu anlamda fay hattı üzerine inşa edildiği 
söylenen yapılara dair spekülasyonlar bir yana, TOKİ’nin anahtar 
teslimi yaptığı birçok yerde su gibi ciddi altyapı sorunları yaşandığı 
bilinmektedir. Hükümet Van depreminde sosyal devlet görevini 
bir tarafa bırakarak, TOKİ konutlarını maliyetinin çok üzerinde 
Vanlı depremzedelere satmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
2012 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri III. Sınıf B grubu m2 
maliyeti tenzilatsız 560 TL iken, bu fiyata yüklenici tenzilatı 
uygulandığında m2 maliyeti yaklaşık olarak 450 TL’nin altına 
inmektedir. Ancak TOKİ’nin yaptığı konutlarda m2 maliyeti 
1050 TL olarak hesaplanmıştır. Sözde depremzede vatandaşın 
evi yıkılmış diye m2 başına 300 TL’yi indirerek m2 başına 750 
TL ye vatandaşa 98 m2’lik evleri satmıştır. Yani bir evin maliyeti 
yaklaşık olarak 44.000 TL iken TOKİ deprem konutlarını % 60 
civarında karla vatandaşa 80.000 - 93.000 TL’ye satmıştır. Vanlı 
depremzedeler evsiz kaldıklarından dolayı mecburiyetten satın 
almak zorunda kalmışlardır. Deprem tehlikesi yapı üretiminde 
köklü değişiklikler yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Oysa siyasi 
iktidarın bu yöndeki değişiklikleri Türkiye’nin bir deprem ülkesi 
olduğu gerçeğini göz ardı etmekte, aksine mühendislik mesleğinin 
önemini azaltmaktadır.
Yapı üretim süreci, yapılan son değişikliklerle meslek odalarının 
devre dışı bırakılmasıyla birlikte denetimsizliğe mahkûm edilmiş-
tir. meslek odalarını devre dışı bırakmak güvenli yapı üretimini 
engelleyecek sonuçlar doğurmaktadır. Deprem üzerinden üç 
yıl geçmesine rağmen hala bu kentte ve insanlarımıza yakışır 
bir imar planı yapılmamıştır. Yapılan imar planı kentimizin ve 
halkımızın sosyolojik, ekonomik ve ekolojik yapısına uymayan ve 
sadece ranta dayanan bir imar planı durumunda olduğu herkesçe 
bilinmektedir. Biz mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak 
insan hayatının en yüce değer olduğunun bilinciyle ve bilimin bu 
değere hizmet etmesi gerektiğine duyduğu inançla, sadece büyük 
şovlarla kamuoyuna sunulan uygulamaların maskesini düşürmek 
için değil, aynı zamanda yaşanan sorunlara bilimin önderliğinde 
çözümler üretilmesini sağlamak için de bugün yine buradayız”

TMMOB, VAN DEPREMİNİN 3. YILINDA DEPREM ANITI ÖNÜNDEYDİ…
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TMMOB 43. DÖNEM II. DENETLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB 43. Dönem II. Denetleme Kurulu toplantısı 17 Ekim 2014 tarihinde TMMOB’de yapıldı. Toplantıya; TMMOB 
yönetim Kurulu Sayman üyesi Bahattin Şahin ve Denetleme Kurulu üyeleri Köksal Şahin, Ramazan Tümen, Cemalettin 
Sağtekin, Ahmet Kirami Kılınç, Abdullah Melik ile Muhasebe Görevlisi İhsan Aydın katıldı.

Denetleme Tarihi : 17 Ekim 2014

Denetleme Dönemi :29 Ağustos 2014 –16 Ekim 2014

Denetlemeye Katılanlar :Köksal ŞAHİN, Ramazan  
TÜMEN, Cemalettin SAĞTEKİN, A.Kirami KILINÇ, 
Abdullah MELİK

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına 
Köksal ŞAHİN’i, Oturum Yazmanlığına A. Kirami KILINÇ’ı 
seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Sayman Üyesi 
Bahattin ŞAHİN, TMMOB Mali Müşaviri Vehbi TURHAN 
ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN’dan mali konularda 
gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit 
etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 06 Eylül 2014 – 27 Eylül 2014 tarihlerinde 2 (ik) toplantı 
yaptığı ve 37 (otuzyedi) karar aldığı,

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

2- Kasa incelenmesi;

17 Ekim 2014 tarihi saat 11.00 itibariyle yapılan kasa 
sayımında, kasada 16 Ekim 2014 tarihinden devreden 
3.775,31 (üçbinyediyüzyetmişbeş Türk Lirası otuzbir 
Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile 
uygun olduğu ve TMMOB 43.Dönem Bütçe Uygulama 
Esasları Yönetmeliği’nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu 
görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri’nin usulüne uygun ve düzenli şekilde 
tutulduğu görülmüş ve imzalanmıştır.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet  Hesapları incelenmesinde;

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

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

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

7- Oda Ödentileri;

Yapılan incelemede TMMOB 43. Dönem Bütçe Uygulama 
Esasları Yönetmeliği’nin 2.maddesi gereğince yapılan 

ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların 
Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür.

8- Diğer Hususlar;

a- 18 Ekim 2014 tarihinde yapılacak Odalar Denetim 
Kurulları ve Sayman Üyeleri ile birlikte yapılacak ortak 
toplantının, başkan olarak Kirami KILINÇ tarafından 
yönetilmesine, toplantı gündeminin ekli şekilde olmasına,

b-Resmi kurumlara uzun süreli olarak verilen nakdi 
teminatların banka teminat mektubu ile değiştirilmesinin 
TMMOB Yönetim Kurulu’na önerilmesine,

c- Muhasebe belgelerindeki imza eksikliklerinin giderilmesinin 
talep edilmesine,

d-    TMMOB’ne Denetleme Kurulu raporlarını göndermeyen 
odalardan Çevre M.O., Gemi M.O., Gemi Mak.İşl.M.O., 
Gıda M.O., İç Mimarlar O.,Jeofizik M.O., Kimya M.O., 
Maden M.O., Metalurji ve Malzeme M.O., Meteoroloji 
M.O., Petrol M.O., Peyzaj Mim.O., Şehir Pl.O. ve Tekstil 
M.O.’nın denetleme raporlarının ivediliklere Birliğimize 
göndermlerinin istenmesine,  

e - Birlik hissesi ödentilerini bu dönem içerisinde 
tamamlamamış olan Bilgisayar M.O., Elektrik M.O., 
İç Mimarlar O., Meteoroloji M.O. ve Tekstil M.O.’na 
yazı yazılarak ödemelerinin ivedilikle tamamlanmasının 
istenmesine,

f-  Muhasebe kayıtlarında, Teoman Öztürk Öğrenci 
Evi ve Sosyal Tesisinin gelir ve gider hesaplarının 
detaylandırılmasına, muhasebe sistemi gereği 01 Nisan 2014 
tarihinde başlatılmasının uygun olacağına,

g-  TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisleri ile ilgili olarak; kati kabulün yapılıp, “yapılmakta 
olan yatırım” maliyetinin kesinleştirilerek, muhasebe 
sistemindeki ilgili hesaba aktarılmasına,

h- 01 Mart 2014 tarihli 42. Dönem Denetleme kurulunun 
almış olduğu karar sonrasında; TMMOB TEOMAN 
ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri ile ilgili olarak 
ödeme planı sunmayan odalarımızdan ödeme planlarının 
ivedilikle gönderilmesi talep edilmiştir. 29 Ağustos 2014 
tarihinde tarafımızdan tekrar talep edilmesine karşın halen 
ödemesini tamamlamayan ve ödeme planlarını göndermeyen; 
Çevre Mühendisleri Odası, Gemi Mak. İşl. Mühendisleri 
Odası, Gıda Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, Orman 
Mühendisleri Odası hakkında yasal sürecin başlatılması 
için çalışmaların yapılmasının TMMOB Yönetim Kurulu’na 
önerilmesine,

karar verildi. 
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TMMOB Güncesi

01 Eylül 2014 Pazartesi

• “1 Eylül Dünya Barış Günü”nde Türkiye’nin birçok kentinde 
on binler alanlara çıktı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 
çağrısıyla ülkenin dört bir yanında düzenlenen eylemlerde 
“Barış için, kardeşlik için, özgürlük için, eşitlik için ele ele 
verelim!” çağrısı yapıldı. Ankara’da Toros Sokak’ta bir araya 
gelen binlerce Ankaralı, buradan Kolej Meydanı’na yürüdü. 
Kortejin en başında baskıya, şiddete, tecavüze, katliama en 
çok maruz kalan kadınlar yer alırken, yürüyüşe çok sayıda 
siyasi parti, emek ve meslek örgütü, demokratik kitle örgütü 
destek verdi.

02 Eylül 2014 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TMMOB II.Başkanı Züber Akgöl ve TMMOB Genel Sekreter 
Vekili H. Can Doğan İnşaat Mühendisleri Odası’nın 02-07 
Eylül 2014 tarihlerinde Foça-İzmir’de gerçekleştirilen 6. Yaz 
Eğitim Kampına katıldı.  

06 Eylül 2014 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

08 Eylül 2014 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 08-14 Eylül 
2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Öğrenci Yaz Eğitim 
Kampına katıldı.

09 Eylül 2014 Salı

• TMMOB Genel Sekreter Vekili H. Can Doğan, İstanbul-
Mecidiyeköy’de meydana gelen ve 10 işçinin ölümüyle 
sonuçlanan asansör kazası üzerine bir basın açıklaması yaptı.

11 Eylül 2014 Perşembe

• TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantısı yapıldı.

12.Eylül 2014 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Cumhurbaşkanının, “torba kanun” olarak bilinen 6552 
sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”u onaylaması üzerine  
bir basın açıklaması yaptı. 

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
TMMOB Sayman Üyesi Bahattin Şahin Peyzaj Mimarları 
Odası’nın her yıl değişik illerde düzenlediği 30 Ağustos-11 Eylül 
2014 tarihlerinde Hatay’ın Payas ilçesinde gerçekleştirilen yaz 
okulu etkinliğine katıldı.   

18 Eylül 2014 Perşembe

• 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma İlçesi’ndeki yeraltı 
kömür ocağında meydana gelen ve 301 maden emekçisinin 
ölümüne neden olan Soma katliamıyla ilgili TMMOB raporu 
18 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen bir basın toplantısı 
ile açıklandı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Yürütme Kurulu üyeleri Mehmet Besleme, Mehmet 
Torun, Genel Sekreter Vekili H. Can Doğan’ın katıldığı basın 
toplantısında açıklamayı Mehmet Torun yaptı. 

19 Eylül 2014 Cuma

• TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 
bir günlük iş bırakma eyleminin yıldönümünde “TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü”nde 
İKK’ların bulunduğu yerlerde kitlesel basın açıklamaları 
gerçekleştirildi.

20 Eylül 2014 Cumartesi

• TMMOB 43. Dönem I. Danışma Kurulu toplantısı 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde 
gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı’nın TMMOB’nin 43. Dönem Çalışma Programı ve 
genel kuruldan bu yana yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdiği 
konuşmasıyla başlayan toplantıda, Danışma Kurulu üyeleri 
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Turan Kapan (Diyarbakır İKK), Murat Ateşoğulları (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Melih Yalçın (İzmir İKK), Mustafa 
Doğu (Maden Diyarbakır Şb), Ali Ekber Çakar (Makina 
Mühendisleri Odası), Reha Keskinoğlu (Gıda İzmir Şb), 
Abdullah Ayaydın (İMO Adana Şb), Kaya Güvenç (TMMOB 
Eski Başkanı), Erhan İçöz (FMO İzmir Şb), Melih Baki (JFMO 
Adana Şb), Necmi Ergin (Maden Mühendisleri Odası), Ali 
Ekinci (Mimarlar Odası), Neşet Aykanat (Eskişehir İKK), 
Volkan Bilgin (HKMO Ankara Şb), Berdan Dinçyürek 
(İMO Adana Şb), Remzi Çınar (Bursa İKK), Gurbet Örçen 
(MMO Diyarbakır Şb), Vedat Dedeoğlu (MMO Kocaeli Şb), 
Ebru Akgün Yalçın (EMO Ankara Şb), Erdoğan Kaymakçı 
(MadenMO Zonguldak Şb), Saadet Çağlın (KMO Ege Bölge 
Şb), Fırat Ümmetoğlu (İMO İzmir Şb), Ayşegül Oruçkaptan 
(Peyzaj Mimarları Odası), Zeki Arslan (MMO İstanbul Şb), 
Tevfik Peker (TMMOB), Ayşe Işık Ezer (Şehir Plancıları 
Odası), Ümit Uzunhasanoğlu (Jeoloji Mühendisleri Odası) ile 
TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Aydoğdu, Neriman 
Usta, Zeyneti Bayrı Ünal, Ali Fahri Özten konuştular.

23 Eylül 2014 Salı

• 1 Mayıs Taksim kutlamaları nedeniyle DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB yöneticileri hakkında İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Çankaya İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi. 

24 Eylül 2014 Çarşamba

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, KESK’e 
bağlı EĞİTİM-SEN’in 24 Eylül grevine destek mesajı yayımladı.

• Staj Yasası Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Mehmet Torun, Özgür Cemile Göktaş Küçük (TMMOB),  
Casim Ağca (Fizik Mühendisleri Odası), Hazret Özdemir 
(Gıda Mühendisleri Odası) Volkan Bilgin (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası), Dündar Çağlan (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Öznur Önel (Maden Mühendisleri Odası), Mahir 
Ulaş Akcan, Bülent Göksülük (Makina Mühendisleri Odası), 
Harun Kılıçoğlu (Peyzaj Mimarları Odası) katıldı.

25 Eylül 2014 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Sağlık Bakanlığı’nın Gezi olayları sırasında halka gönüllü 
hizmet veren Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Onur 
Kurulu üyelerinin amaç dışı faaliyette bulunduklarını belirtip 
görevlerinden alınmalarını istemiyle açtığı davanın 30 Eylül’de 
görülecek ilk duruşması öncesi bir basın açıklaması yaptı.

26 Eylül 2014 Cuma

• 4+4+4 eğitim yasasına karşı 28-29 Mart 2012 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilen eylemler nedeniyle aralarında 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, KESK, 
DİSK, TTB yöneticileri, pek çok siyasi parti, demokratik kitle 
örgütü yönetici ve üyelerinin bulunduğu 502 kişi hakkında 
açılan davada ifadesi alınan tüm sanıklar hakkında beraat 
kararı verildi.

27 Eylül 2014 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Ziraat 
Mühendisleri Odası`nın 60. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle “60 
Yılda Türkiye Tarımı ve Ziraat Mühendisleri Odası” konulu bir 
panel’e katılarak açılış konuşması yaptı.

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına 
sekretaryası Elektrik Mühendisleri odası tarafından yürütülen 
10. Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu’nun ilk toplantısı 
yapıldı. Elektrik Mühendisleri Odası’nda gerçekleştirilen 
toplantıda, sempozyumun ana teması ve sempozyum 
sürecinin planlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulan 
toplantıya; 43. Dönem TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi 
Cengiz Göltaş, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Neriman 
Usta;  EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, Başkan 
Yardımcısı Bahadır Acar,  Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim 
Aksöz ve Erdal Apaçık; Elektrik Mühendisleri Odası Müdürü 
Emre Metin; EMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Mak, EMO Enerji Birimi Koordinatörü Olgun 
Sakarya, Enerji Daimi Çalışma Grubu (EDÇG) Yürütme 
Kurulu Başkanı Nedim Bülent Damar, EDÇG Raportörü 
Metin Telatar, EDÇG Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Belgin 
Emre Türkay, EMO İstanbul Şube üyeleri Tahir Çiçekçi, Nihal 
Türüt ve Cem Kükey, EMO Ankara Şube üyeleri Teoman 
Alptürk, Muhsin Dugan, Hamza Koç,  Yücel Tekin, Necati 
İpek, Nagehan Abacılar ve Ali Yiğit;  EMO Samsun Şube Üyesi 
İlker Ceylan;  Kimya Mühendisleri Odası’ndan Dr. Ali Uğurlu; 
Makina Mühendisleri Odası’ndan Oğuz Türkyılmaz, Jeofizik 
Mühendisleri Odası’ndan Çetin Koçak; Maden Mühendisleri 
Odası’ndan Nejat Tamzok ve Mehmet Kayadelen; Meteoroloji 
Mühendisleri Odası’ndan İsmail Küçük ile Jeoloji Mühendisleri 
Odası’ndan Ümit Uzunhasanoğlu katıldı.

• TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun Toplumsal 
Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP), Orta Doğu 
Öğretim Elemanları Derneği (ÖED), ODTÜ Mezunlar Derneği 
ve TMMOB’ye bağlı Makina Mühendisleri Odası, Elektrik 
Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar 
Odası tarafından 26-27-28 Eylül 2014 tarihlerinde ODTÜ’de 
düzenlenen IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu kapsamında 
“Soma Katliamının Ardından” başlıklı oturuma katılarak 
görüşlerini paylaştı.

30 Eylül 2014 Salı

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, AKP Hükümetinin 
TBMM Genel Kurulu’na getireceği Irak ve Suriye’de askeri 
operasyonlara ilişkin tezkere konusunda 30 Eylül 2014 tarihinde 
TMMOB’de bir basın toplantısı düzenledi. Açıklamayı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
okuduğu basın toplantısına, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 
KESK Eş Başkanı Lami Özgen, TTB Merkez Konseyi Üyesi 
Hüseyin Demirdizen, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Züber Akgöl, Yürütme Kurulu üyeleri Ali Fahri Özten, Mehmet 
Torun ve KESK Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.
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02 Ekim 2014 Perşembe

• Hükümete, Irak ve Suriye’de savaş yetkisi verecek tezkerenin 
onaylanmak üzere TBMM’ye getirilmesine karşı DİSK-KESK-
TMMOB ve TTB çağrısıyla birçok ilde eylemler ve basın 
açıklamaları düzenlendi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
üyeleri Ankara’da TBMM Dikmen Kapısı önünde bir basın 
açıklaması yaparak, “emekçiler ölümden yana değil, yaşamdan 
yana taraftır” dedi.

08 Ekim 2014 Çarşamba

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
KESK’in 09 Ekim 2014 Perşembe günü “Savaşı Durduralım” 
şiarıyla ülke genelinde yapacağı iş bırakma eylemine destek 
mesajı yayımladı. 

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Kobane’de yaşananlar, IŞİD katliamı ve gelişmeler üzerine bir 
basın açıklaması yaptı.

09 Ekim 2014 Perşembe

• TMMOB Kadın Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Gölay Şakiroğulları, Neriman Usta, Özgür Cemile Göktaş 
Küçük (TMMOB), Mücella Şahin (Bilgisayar Mühendisleri 
Odası), Nilay Kaya (Çevre Mühendisleri Odası), Eylem 
Ölmezoğlu Poyraz (Elektrik Mühendisleri Odası), Sema Pir 
(Fizik Mühendisleri Odası),Pınar Ünal (Gıda Mühendisleri 
Odası), A. Ülkü Karaalioğlu (Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası), M. Hanze Gürkaş (İçmimarlar Odası), Rengin 
Konuk (Jeoloji Mühendisleri Odası), Duygu Güner (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Mahmure Esenkal (Kimya Mühendisleri 
Odası), A.Sıla Temiz (Makina Mühendisleri Odası), Banu 
Gürlek (Mimarlar Odası), Ayşe Işık Ezer (Şehir Plancıları 
Odası) katıldı.

• TMMOB LPG Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Mehmet Çelik, Bülent Akça (TMMOB), Niyazi Özgür (Kimya 
Mühendisleri Odası) Tahsin Akbaba (Makina Mühendisleri 
Odası) katıldı.

10 Ekim 2014 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Alevi derneklerince 12 Ekim 2014 Pazar günü Ankara’da 
düzenlenecek miting öncesi bir basın açıklaması yaptı.

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile birlikte, demokratik 
kitle örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri bir basın toplantısı 
düzenleyerek, Kobani’de yaşananlara, IŞİD katliamına dikkat 
çekti ve Kobane’ye sahip çıkmak için herkesi demokratik ve 
barışçıl çerçevede harekete geçmeye çağırdı. TMMOB adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın katıldığı basın 
toplantısında ortak açıklama DİSK Genel Başkanı Kani Beko 
tarafından okundu.

• Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) 
Eski Başkanı Bektaş Göze, KTMMOB Maden, Metalurji ve 
Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Birol Karaman ve Yazman 
Üyesi Mehmet Necdet TMMOB’yi ziyaret etti. Görüşmede; 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, II. 
Başkan Züber Akgöl, Yürütme Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz 
ve Mehmet Torun ve Genel Sekreter Vekili H. Can Doğan ile 
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel 
ile Yazman Üye Necmi Ergin bulundu.

• İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Mehmet Torun, Neriman Usta, Bülent Akça 
(TMMOB) Adil Güneş Akbaş (Bilgisayar Mühendisleri Odası), 
Filiz Ülger (Çevre Mühendisleri Odası), Vasfı Seber (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Dilek Akan (Gıda Mühendisleri Odası), 
Korkut Hasemoğlu (İç Mimarlar Odası), Meryem Karan 
(Kimya Mühendisleri Odası), M.Çoşkun Doğanay, İ. Fatih 
Özkan (Maden Mühendisleri Odası), Bedri Tekin (Makina 
Mühendisleri Odası), Hazeli Akgöl (Mimarlar Odası), Vedat 
Kaplan (Petrol Mühendisleri Odası), Duygun Baştanlar (Peyzaj 
Mimarları Odası) katıldı.

• Mesleki Denetim Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Züber Akgöl, Ali Fahri Özten, Nurten Çağlar Yakış 
(TMMOB), Hakan Bali (Bilgisayar Mühendisleri Odası), 
Cem Şahin (Çevre Mühendisleri Odası), Casim Ağca (Fizik 
Mühendisleri Odası), Kıvılcım Coşkun (Gıda Mühendisleri 
Odası), Recep Vadi, Hüseyin Altun (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası), Sami Ercan (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
Ergin Ünver (Peyzaj Mimarları Odası) katıldı. 

13 Ekim 2014 Pazartesi

• Mühendislik Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma 
Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya Gölay Şakiroğulları, 
Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), Murat Tekeler (Bilgisayar 
Mühendisleri Odası),Sedat Gülşen (Elektrik Mühendisleri 
Odası),Barış Gençoğlu (Gıda Mühendisleri Odası) Ali Osman 
Demirer (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Bahattin 
Sarı (İnşaat Mühendisleri Odası), Bülent Özmen (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Bahar Yamaner, Hayati Kılıç (Kimya 
Mühendisleri Odası), Selçuk Soylu (Makina Mühendisleri 
Odası), Ümit Yardım (Metalurji ve Malzeme Mühendisleri 
Odası), Bülent Gülçubuk (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

• Mesleki Etik Sorunları İzleme Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Bahattin Şahin, Nurçil Soykut (TMMOB), 
Ebru Olgun (Çevre Mühendisleri Odası), Demir Akın (Jeofizik 
Mühendisleri Odası) Mustafa Yazıcı (Makina Mühendisleri 
Odası), Hulusi Adıgüzel (Mimarlar Odası), Deniz Kimyon 
(Şehir Plancıları Odası), Sefa Apaydın ‘Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

14 Ekim 2014 Salı

• Diyarbakır İKK bileşenleri TMMOB’yi ziyaret ederek 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, II. Başkan Züber 
Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin ve Yürütme Kurulu Üyesi 
Mehmet Torun ile görüştü. Ziyarete; Diyarbakır İKK Sekreteri 
Turan Kapan (İMO), Ahmet Sormaz (EMO), Can Deniz 
Akdemir (HKMO), Mustafa Doğu (MADENMO), Gurbet 
Örçen (MMO), Mertan Anık (MO), Herdem Doğrul (MO), 
Roza Zümrüt (MO), Jihat Şengal (ZMO) katıldı.
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• Mali İşler Uygulama Esasları Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Bahattin Şahin, Ekrem Poyraz, İhsan Aydın 
(TMMOB), Hüseyin Önder (Elektrik Mühendisleri Odası), 
Murat Şanlı (Gıda Mühendisleri Odası), Hüseyin Altun 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Ersin Burhan (İnşaat 
Mühendisleri Odası), M. Tankut Kılınç (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), Halil İbrahim Yiğit (Jeoloji Mühendisleri Odası), 
Tahsin Akbaba (Makina Mühendisleri Odası), Tahir Sargın 
(Mimarlar Odası) katıldı.

• TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Asgari Ücret 
Komisyon toplantısı yapıldı. Toplantıya Mehmet Torun, 
Neriman Usta, Gölay Şakiroğulları, Özgür Cemile Göktaş 
Küçük (TMMOB), Pınar Hocaoğulları (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Fikri Öztürk (Jeofizik Mühendisleri Odası), Umit 
Uzunhasanoğlu (Jeoloji Mühendisleri Odası), Hüseyin 
Öztürk (Kimya Mühendisleri Lodası), Emre Demir (Maden 
Mühendisleri Odası), Harun Erpolat (Makina Mühendisleri 
Odası), Özgün Başkan Taştan (Metalurji ve Malzeme 
Mühendisleri Odası), Duygun Baştanlar (Peyzaj Mimarları 
Odası), Sultan Karasüleymlanoğlu (Şehir Plancıları Odası) 
katıldı.

15 Ekim 2014 Çarşamba

• TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantısı yapıldı.

• Yapı Denetimi Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Bahattin Şahin, Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), Şükrü Güner 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Mustafa Baygeldi (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Abuzer Sarıtaş (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), Mustafa Güner Tüzün (Kimya Mühendisleri Odası), 
Adil Aytekin (Maden Mühendisleri Odası), Evren Sağ (Makina 
Mühendisleri Odası), Ergin Ünver (Peyzaj Mimarları Odası) 
katıldı.

• Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Özlük Hakları Komisyon toplantısı yapıldı. Toplantıya Mehmet 
Torun, Kemal Zeki Taydaş, Nurçil Soykut (TMMOB), Mustafa 
Atilla Işık (Bilgisayar Mühendisleri Odası), Mustafa Erdoğan 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Hesna Soylu (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Ahmet Duralanık (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), Nahit Arı (Maden Mühendisleri Odası), Çağdaş Akar 
(Makina Mühendisleri Odası), Muteber Osmanpaşaoğlu 
(Mimarlar Odası) katıldı.

16 Ekim 2014 Perşembe

• TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun ve Genel 
Sekreter Vekili H. Can Doğan Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 16-
17 Ekim 2014 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Madencilik 
Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesine İlişkin 
Ulusal Üç Taraflı Toplantı”ya katıldı.

• Mevsimlik İşçilik Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Bahattin Şahin, Bülent Akça (TMMOB), Selçuk 

Uzoğlu (Jeoloji Mühendisleri Odası), H. Can Doğan (Maden 
Mühendisleri Odası), Harun Kılıçoğlu (Peyzaj Mimarları Odası) 
katıldı. 

• Zorunlu Göç Yaz Okulu Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Cemalettin Küçük, Özgür Cemile Göktaş Küçük 
(TMMOB), Hayati Kılıç (Kimya Mühendisleri Odası), H. Can 
Doğan (Maden Mühendisleri Odası), Harun Kılıçoğlu (Peyzaj 
Mimarları Odası) katıldı. 

17 Ekim 2014 Cuma

• TMMOB 60. yıl etkinlikleri kapsamında Tekirdağ’da 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Kızgınkaya ve ZMO 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk’un katılımıyla 
«Büyükşehir Yasasının Kırsal Kesime Etkileri» konulu bir panele 
katıldı.  

• TMMOB 43. Dönem II. Denetleme Kurulu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya; TMMOB yönetim Kurulu Sayman üyesi Bahattin 
Şahin ve Denetleme Kurulu üyeleri Köksal Şahin, Ramazan 
Tümen, Cemalettin Sağtekin, Ahmet Kirami Kılınç, Abdullah 
Melik ile Muhasebe Görevlisi İhsan Aydın katıldı

• Engelli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Çalışma Grubu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya Bahattin Şahin, Özgür Cemile 
Göktaş Küçük (TMMOB), Cem Şahin (Çevre Mühendisleri 
Odası), Ercan Dursun (Elektrik Mühendisleri Odası), Rıza 
Soypak (Jeoloji Mühendisleri Odası), Abuzer Sarıtaş (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), İsmail Fatih Özkan (Maden Mühendisleri 
Odası), Tuğba Arslan (Mimarlar Odası), Faruk Sarıhan ( Peyzaj 
Mimarları Odası), Filiz Hekimoğlu (Şehir Plancıları Odası) 
katıldı.

• Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Bahattin Şahin, Mehmet Besleme, Cemalettin Küçük, 
Bülent Akça (TMMOB), Ayşen Erten (Maden Mühendisleri 
Odası), Banu Akın (Makina Mühendisleri Odası), Bahadır 
Ekizer (Jeofizik Mühendisleri Odası), Yüksel Metin (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Ayşe Işık Ezer (Şehir Plancıları Odası) 
katıldı. 

18 Ekim 2014 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı TMMOB 
Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odaları tarafından her yıl 
Dünya Gıda Günü dolayısıyla düzenlenen ve bu yıl “Aile Tarımı 
ve Küçük Çiftçiler” temasıyla gerçekleştirilen Sempozyuma 
katılarak konuşma yaptı.

• TMMOB Denetleme Kurulu Üyeleri ve Oda Denetleme Kurulu 
Üyeleri ile Oda Saymanları Ortak toplantısı yapıldı

• TMMOB’nin 60. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Ankara İKK 
tarafından TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi 
toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte TMMOB’nin 80’den 
bugüne başkanlığını yapmış Yavuz Önen, Bülent Tanık, Teoman 
Alptürk, Kaya Güvenç ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı konuşmacı olarak yer aldı

• Kadın Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya Neriman 
Usta, Gölay Şakiroğulları, Özgür Cemile Göktaş Küçük 
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(TMMOB), Sema Pir (Fizik Mühendisleri Odası), A. Ülkü 
Karaalioğlu (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), 
Hanze Gürkaş (İç Mimarlar Odası), Duygu Güner (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Aylin Sıla Aytemiz (Makina Mühendisleri 
Odası), Banu Gürlek (Mimarlar Odası), Ayşe Işık Ezer (Şehir 
Plancıları Odası), katıldı.

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

20 Ekim 2014 Pazartesi

• Bütünşehir Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Tevfik Kızgınkaya, Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), İbrahin 
Aksöz (Elektrik Mühendisleri Odası), Cengiz Dağdelen 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Hesna Soylu (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Halil Kavak (Kimya Mühendisleri 
Odası), Harun Erpolat (Makina Mühendisleri Odası), Nafi Alp 
(Mimarlar Odası), Faruk Sarıhan (Peyzaj Mimarları Odası), 
Serdar Nizamoğlu, Bilge Nur Bektaş (Şehir Plancıları Odası), 
Bülent Gülçubuk (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

• Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya Züber 
Akgöl, Nurçin Soykut (TMMOB), Mehmet Aşkıner (Çevre 
Mühendisleri Odası), Mustafa Özdemir (Elektrik Mühendisleri 
Odası),  Casim Ağca (Fizik Mühendisleri Odası), Doç. Dr. 
Birce Taban (Gıda Mühendisleri Odası), Macit Öncel (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Şenay Güneş (Jeofizik Mühendisleri 
Odası), Halil İbrahim Yiğit (Jeoloji Mühendisleri Odası), Ayfer 
Güçlü Aras (Kimya Mühendisleri Odası), İbrahim Yılmazoğlu 
(Maden Mühendisleri Odası), Leman Erdoğan, Muteber 
Osmanpaşaoğlu (Mimarlar Odası), Sultan Karasüleymanoğlu 
(Şehir Plancıları Odası), Medar Kalkan (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

21 Ekim 2014 Salı

• Enerji Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya Bülent 
Akça (TMMOB), S.Yeşer Aslanoğlu (Çevre Mühendisleri 
Odası), Bahadır Acar (Elektrik Mühendisleri Odası), Ersin 
Gırbalar (Jeoloji Mühendisleri Odası), Çetin Koçak (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Ergül Ayaz (Kimya Mühendisleri Odası), 
Şayende Yılmaz (Makina Mühendisleri Odası), Mustafa Koç 
(Mimarlar Odası), Menşure Işık (Şehir Plancıları Odası)  
katıldı.

• Gıda Politikaları Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Kemal Zeki Taydaş, Özgür Cemile Göktaş Küçük (TMMOB), 
Petek Ataman, Barış Gençoğlu (Gıda Mühendisleri Odası), 
Osman Özgün (Kimya Mühendisleri Odası), Murat Aslan 
(Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

22 Ekim 2014 Çarşamba

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi yürütücülüğünde 22-25 
Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen VII. Ulusal 
Hidrolik Pnömatik Kongresi açılışına katılarak bir konuşma 
yaptı.

• TMMOB Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Torun 22-25 Ekim 
2014 tarihleri arasında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 
TMMOB Maden Mühendisleri Odası ile TÜMMER (Türkiye 
Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği) tarafından 
22-25 Ekim 2014 tarihlerinde düzenlenen 5. Dünya Doğaltaş 
Kongresine katıldı. 

23 Ekim 2014 Perşembe

• Mesleki Denetim Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Ali Fahri Özten, Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), 
Hakan Bali (Bilgisayar Mühendisleri Odası), Cem Şahin 
(Çevre Mühendisleri Odası), Onur Sevencan (Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası), Süleyman Çırak (İçmimarlar 
Odası), Bahaettin Sarı (İnşaat Mühendisleri Odası), Evren 
Sağ (Makina Mühendisleri Odası) Ferhat Yaşar (Metalurji 
Mühendisleri Odası), Namık Kemal Kaya (Mimarlar Odası), 
Cansu Demir (Şehir Plancıları Odası), Ergin Ünver (Peyzaj 
Mimarları Odası) katıldı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Kayseri 
İl Koordinasyon Kurulu tarafından TMMOB’nin 60. Kuruluş 
yıldönümü çerçevesinde düzenlenen “2014 Türkiye’sinde 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Problemleri ve Çözüm 
Önerileri” konulu panel’e katılarak bir konuşma yaptı.  

28 Ekim 2014 Salı

• Ermenek’te 28 Ekim 2014 tarihinde yaşanan maden faciasını 
yerinde incelemek üzere; TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi 
Mehmet Torun, TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma 
Grubu Başkanı Bedri Tekin ile Maden Mühendisleri Odası 
yöneticileri aynı gün bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

30 Ekim 2014 Perşembe

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Neriman Usta, Mehmet Besleme, Mehmet Torun 
(TMMOB) Adil Güneş Akbaş (Bilgisayar Mühendisleri Odası), 
Pınar Hocaoğulları (Elektrik Mühendisleri Odası), Mehmet 
Rüştü Kaya (Gıda Mühendisleri Odası), Onur Sevencan 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Korkut Haşemoğlu 
(İçmimarlar Odası), Mahir Kaygusuz (İnşaat Mühendisleri 
Odası), Serkar Ertuğrul (Jeoloji Mühendisleri Odası), Zekai 
Düzgün (Kimya Mühendisleri Odası),  M. Coşkun Doğanay, 
İsmail Fatih Özkan (Maden Mühendisleri Odası),  Bedri 
Tekin, Mustafa Yazıcı (Makina Mühendisleri Odası), Elif 
Fidan (Mimarlar Odası),  Vedat Kaplan (Petrol Mühendisleri 
Odası) katıldı. 

31 Ekim 2014 Cuma

• Karaman Ermenek’te 28 Ekim günü meydana gelen maden 
faciası üzerine Olgunlar Sokak’taki Madenci Anıtı önünde 
kitlesel bir basın açıklaması düzenlendi. Çok sayıda TMMOB 
üyesinin katıldığı açıklama, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi 
Mehmet Torun tarafından yapıldı.
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