18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım
18.1. Okullar Halkındır Satılamaz!
Okuluma Dokunma İnisiyatifi 12 Ocak 2010 günü İstiklal Caddesi üstündeki Beyoğlu Refia
Övüç KTÖ Olgunlaşma Enstitüsü binası önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına
TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores Dinçöz ve üyelerimiz katıldı. Açıklamayı Eğitim-Sen
3 No’lu Şube Başkanı Nebat Bükrek okudu. Açıklamada şöyle denildi:
“Bir bütün olarak zor ve karanlık bir süreçten geçiyoruz. Ardı ardına küçük işletmeler
kapatılıyor, bir buçuk milyonu aşkın işçi işinden edildi, kazanılmış haklara saldırılıyor, temel
tüketim maddelerine her gün yeni zamlar ekleniyor. Vali M. Güler’in İstanbul’da satışı
planlanan okulları açıklamasından sonra bu okullarda hareketlilik başladı. Kamuoyu tepkisi
karşısında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, bu okullarla ilgili şunları
söyledi: ‘Okul sayısı net değil ama bir çalışma başlattık.Ankara’da bu konunun
değerlendirmesiyle ilgili bir toplantı yapıldı.Tarihi okullarımızın dışında kalanların takas
yöntemiyle devri üzerinde duruluyor.’ Bu söylem açıktan okulların satışının itirafıdır.
Okullar rant kapısı değildir, eğitim-öğretim kurumlarıdır. AKP hükümeti piyasacı
politikalarından vazgeçmeli ve okullarımızdan elini çekmelidir. Okulların satışa çıkarılması
AKP’nin özelleştirme politikasının sonucudur. Okullarımızın kapatılarak satılmasına asla
sessiz kalmayacağız. Bizler, eğitim ve bilim sendikaları, kitle örgütleri, dernekler, odalar,
siyasi partiler ve veliler olarak birleşik mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz.”
18.2. Tekel İşçileri ile Dayanışma Güncesi
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB genel başkanlarının yaptıkları toplantının ardından emek
hareketine yönelik saldırılar ve gelişmeler değerlendirilerek, “Tekel İşçileri ile Dayanışma”
başlığıyla oturma eyleminin ortaklaştırılması kararı alındı. Yapılan açıklamada AKP
iktidarının baskı ve yasaklarla sendikal örgütlülüğü zayıflattığını, zaten sınırlı olan
örgütlenme özgürlüğüne tamamen set çektiğini, grev ve toplusözleşme haklarının yok
edildiğini, mesleki sorumlulukları toplumsal yarar doğrultusunda kullanmanın engellenmek
istendiğine vurgu yapıldı. Hak aramanın karşılığı olarak Tekel işçilerine, itfaiye işçilerine,
DİSK’lilere, KESK’lilere, TMMOB ve TTB’lilere ve toplumun örgütlü kesimlerine baskı ve
şiddet ile karşılık verildiği ifade edilmiştir.

Bu sebeplerle Tekel işçilerine destek vermek amacıyla 20 Şubat Cumartesi günü binlerce kişi
Ankara’da buluştu. Tekel işçilerinin direnişinin 68. gününde düzenlenen dayanışma gününde
çeşitli illerden gelen binlerce kişi Sakarya Meydanında bir araya geldi. Eyleme TMMOB ve
bağlı odaları da geniş katılım sağladı. Tekel işçisi yalnız değildir, “Tekel işçisi direnişin
simgesi!” sloganlarıyla Sakarya Caddesine yürüyen binlerce kişi, destek için geceyi de
Sakarya Caddesi’nde Tekel işçileriyle birlikte geçirdi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, TMMOB’ye bağlı odaların yöneticileri
ve üyeleri de TMMOB önünde toplanarak ve çeşitli illerden gelen TMMOB üyeleriyle
buluşarak eyleme katıldı. 25 Şubat 2010 günü Türk-İş, DİSK, KAMUSEN ve KESK genel
başkanlarının kararı ile Tekel işçilerini desteklemek üzere Kadıköy Altıyol’da basın
açıklaması yapıldı ve 27 Şubat 2010 Cumartesi günü Taksim tramvay durağında oturma
eylemi gerçekleştirildi.
18.3. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
TMMOB İKK Kadın Komisyonunca 3 Mart 2010 tarihinde Makine Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesinde “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Direnişte Kadın Olmak” etkinliği
gerçekleştirildi.
Gıda Mühendisi Özdeş Bodurun hazırladığı slayt gösterisinin ardından açılış konuşması İKK
Kadın Komisyonu üyesi Mimar Aynur Savaş Uluğtuğ tarafından yapılarak, Tekel direnişi ve
kadınlar ile ilgili kısa belgesel gösterimi yapıldı.
Belgeselin ardından Tekel işçisi, Tek Gıda-İş 8 No’lu şube temsilcisi Filiz Yavuz ile
gerçekleştirilen söyleşide Filiz Yavuz yaşamın her alanındaki emek ve kadın mücadelesinin
öneminden bahsederek konuşmasını Tekel direnişi ve mücadelesinin sendikalar ile birlikte
diğer sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerinin birlikte ve mücadeleyi
yükselterek ilerletmesi çağrısıyla sonlandırdı.
Etkinlik söyleşinin ardından yapılan kokteyl ile tamamlandı.
8 Mart 2010 Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kadıköy’de gerçekleştirilen mitinge
kadın meslektaşlarımız katılarak destek verdi. “Sığınma Evi İçin Yürüyoruz”, “Erkek
Egemenliği ve Kapitalizme Karşı Yaşasın Kadın Dayanışması”, “Dünya Kadın Yürüyüşü”,
“Küresel Sermayeye Karşı Küresel Kadın Dayanışması”, “İş Güvencesi İçin Yürüyoruz”,
“Baretime Dokunma, Şantiyede Ben de Varım Unutma”, “Şiddetsiz Bir Dünya İçin

Yürüyoruz”, “Eşitlik İçin Yürüyoruz”, “Kapitalizm Kadınları Öldürüyor” sloganlarını içeren
dövizler taşıdılar.
18.4. TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu-II’ye Doğru Kentli Hakları Etkinliği Yapıldı
TMMOB kent sempozyumları sürecinde, Düzenleme Kurulu’nca belirlenen konularda “Kent
Sempozyumuna Doğru” başlığı altında etkinlikler düzenlendi. Bu etkinliklerde yapılan
saptamalar, çıkarılan sonuç ve öneriler kent sempozyumlarına taşındı. Bu kapsamda 26 Şubat
2010 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy binasında 14.00-18.00
saatleri arasında “Kentli Hakları” başlıklı bir atölye çalışması gerçekleştirildi.
Atölye çalışması Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden Mücella Yapıcı’nın
moderatörlüğünde, Prof. Dr. Zeynep Gönül Balkır’ın kentli haklarının hukuksal boyutu
üzerine yapmış olduğu çerçeve sunuş ile başladı. Çalışmaya Yrd. Doç. Dr. Besime Şen, Yrd.
Doç. Dr. Hakan Güneş, Ar. Gör. Çağrı Çarıkcı, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı
Şükrü Boyraz, İstanbul Tabip Odası’ndan Hasan Oğan’ın yanı sıra üyelerimiz de katılım
sağladılar.
18.5. Marmaray İşçileri İçin Yürüdük
Bilindiği gibi işten atmalara karşı direnişte bulunan Marmaray işçileri işe geri dönmek için 4
Mart 2010 Perşembe günü işyeri işgali gerçekleştirmiş ve bu gelişme üzerine işçilerle
görüşmek zorunda kalan yönetim tüm işçileri geri almayı kabul etmiş, ancak diğer talepler
için 12 Mart 2010 Cuma gününe dek süre istemişti. Herkese Sağlık Güvenli Gelecek
Platformu ile çok sayıda demokratik kitle örgütü, direnişteki Marmaray işçilerine destek için
10 Mart 2010 akşamı Taksim tramvay durağında buluştu. “İşimiz ve haklarımız için
direnişteyiz” pankartının arkasında Marmaray işçilerinin taleplerinin kabul edilmesi için
Galatasaray Meydanı’na kadar yüründü. Yapılan konuşmalarda Marmaray işçilerinin talepleri
kabul edilene kadar mücadele ve direnişe devam edileceği ve Marmaray işçilerinin işten
çıkartılmasının tüm işçi sınıfına yönelik bir saldırı olduğunu ifade edildi.
18.6. TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu-II’ye Doğru Kent ve Kültür Atölye
Çalışması Yapıldı
TMMOB kent sempozyumları sürecinde, Düzenleme Kurulunca belirlenen konularda “Kent
Sempozyumuna Doğru” başlığı altında etkinlikler düzenlendi. Bu etkinliklerde yapılan

saptamalar, çıkarılan sonuç ve öneriler Kent Sempozyumlarına taşındı. Bu kapsamda 26 Mart
2010 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy binasında 14.00-18.00
saatleri arasında “Kent ve Kültür” başlıklı bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Bu atölye
çalışmasında TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu bir çerçeve sunuş gerçekleştirdi
ve sonrasında konu tüm katılımcıların katkılarına açıldı. Atölye çalışması Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi’nden Mücella Yapıcı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
Çalışmaya Yrd. Doç. Dr. Besime Şen, Ar. Gör. Çağrı Çarıkcı, Prof. Dr. Erol Köktürkün yanı
sıra üyelerimiz de katılım sağladılar.
18.7. HES ve Enerji Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
4 Nisan 2010 Pazar günü Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu olarak “HES ve Enerji”
başlığında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı iki oturum ile yapıldı. İlk
oturumda Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinden Ateş Koç “HES ve Enerji
Politikaları” başlığında, ardından Prof. Dr. Fuat Ercan Su Kullanım Hakkı Yönetmeliği,
devlet ve şirketler arasındaki su ilişkisini aktardı. MARÇEP’ten Yusuf Gürsucu HES ve enerji
politikalarının kapitalist sistemdeki yeri hakkında, Makina Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesinden Hayati Can HES’lerle ortaya çıkan sorunlar hakkında, İnşaat Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesinden Murat Gökdemir HES’lerin kurulumu ve işletimi hakkında, Yıldız
Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Beyza Üstün HES ve
enerjideki mevcut durum hakkında sunum yaptı. Sunumların ardından soru cevap bölümü ile
oturum sonlandırıldı.
İkinci oturumda Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinden Emine Girgin HES’lerin
çevre ve ekonomik sisteme zararları hakkında, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Başkanı Ahmet Atalık HES’lerin yapım ve işletim aşamasında tarım ve su ürünlerine etkileri
hakkında, İstanbul Barosundan Mehmet Oruç adına Prof. Dr. Beyza Üstün’ün “HES ve
Hukuk” konulu sunumunun ardından son olarak Gaye Yılmaz HES’e karşı dünyadaki su
mücadeleleri başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
18.8. 3. Köprüye Hayır!
İstanbul’a yapılması planlanan 3. köprüye karşı 3. Köprü Yerine Yaşam Platformu olarak
Maslak’ta 1 kilometre uzunluğunda insan zinciri oluşturarak “İstanbul ve ormanları hep
birlikte savunacağız, 3. rant köprüsünü durduracağız” dedik. 28 Mart 2010 Pazar günü

Sarıyer’deki Hacıosman kavşağında toplanıldı ve ardından Parkorman’a kadar yaklaşık 1
kilometre uzunluğunda insan zinciri oluşturdu.
18.9. Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu Üyeleri İstanbul İl Çevre ve Orman
Müdürlüğü Önünde Eylem Yaptı
Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu üyeleri bir kez daha hükümeti ve yetkilileri
yapılan yanlıştan dönmeleri konusunda uyardı. Platform üyeleri 24 Mayıs 2010 Pazartesi
günü saat 11.00’de İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürlüğü önünde bir araya gelerek “Su
Hayattır Satılamaz!” sloganlarıyla yaşanan olumsuzluklara dikkat çektiler.
18.10. Maden Kazaları Kader Değil, İş Cinayetidir!
Zonguldak Karadon maden ocağında yaklaşık 500 metre derinlikteki patlamanın ardından
oluşan göçükte ilk belirlemelere göre 28 maden emekçisi hayatını kaybetti. Herkese Sağlık
Güvenli Gelecek Platformu olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Zonguldak Karadon Maden Ocağında meydana gelen patlamada göçük altında kalan
anlayış, kâr için insan hayatını hiçe sayan, ‘madenler devletin elinde zarar ediyordu’ diye
madenleri özelleştiren, kamudan özel sektöre devrederek peşkeş çeken, taşeron çalıştıran,
neoliberal düzenin sürdürücüleridir. Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu olarak çeşitli
iş kazaları dolayısıyla yaptığımız açıklamalarda ki biz bunlara iş cinayeti diyoruz, iş
güvenliğini hiçe sayan ve insan hayatını önemsemeyen bu anlayışı ‘iş cinayetlerinin’
sorumlusu olarak gördüğümüzü belirtmiş, bu düzenin sahiplerinden hesap sormak için meslek
alanlarından yola çıkarak her platformda mücadele edilmesi gerektiğini söylemiştik.”
İş güvenliği konusunda özel sektörden gereken önlemleri almasını beklemenin hayalcilik
olduğu, Anayasal bir hak olan çalışma hakkının güvence altına alınması ve sürdürülmesi
konusunda kamu otoritesi adına siyasal iktidarın sorumlu olduğu ve özelleştirmeleri “babalar
gibi satarım” diyerek en hızlı şekilde sürdüren iktidarın iş güvenliği konusunda ne yaptığının
birçok iş cinayetiyle ortaya çıktığı belirtildi.
18.11. İsrail’in Saldırıları İnsanlık Dışıdır, Lanetliyoruz!
Yıllardır devam eden ambargo altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına insani yardım
götürmek amacıyla yola çıkan yardım filosuna İsrail tarafından yapılan saldırıyı TMMOB

şiddetle kınamıştır. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Meslek Odaları ile
birlikte 31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail’in insanlık dışı saldırılarını protesto etmek için Levent
metro durağından, İsrail Başkonsolosluğuna doğru yürüdü. Metronun Levent çıkışında
toplanan yaklaşık 400 kişi yolu keserek yürüyüşe geçti. İsrail Başkonsolosluğu önünde
protestolar gün boyunca sürdü. Akşam yapılan protestolara üye ve yöneticilerimiz de katıldı.
18.12. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatında Son Durum Paneli
TMMOB İstanbul İKK adına İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu tarafından düzenlenen
panel 26 Haziran 2010 günü 90 kadar katılımcıyla gerçekleştirildi. Panele farklı meslek
disiplinlerinden katılım oldu.
İlk sunumu yapan Av. Volkan Kaya İşyeri Sağlık Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve
Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik aleyhine açılan davalar ve Danıştay’ın yürütmeyi
durdurma kararlarının kapsamı hakkında bilgi verdi. Ardından 15 Haziran’da 5 AKP
milletvekilinin imzasıyla Meclis’e verilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi’nin içeriği ve Meclis’teki süreciyle olası gelişmeler hakkında bilgi verdi.
İstanbul Tabip Odası adına katılan Turabi Yerli konuşmasına 1980 tarihli İşyeri Hekimliği
Yönetmeliği ve sonrasında yaşanan gelişmelerle başladı. Yönetmelikten bir süre sonra
gerçekleştirilen 12 Eylül darbesiyle sağlığın bir hak olmaktan çıkarıldığını vurguladı. İşyeri
hekimliği eğitiminin yüksek öğrenim sonrası bir eğitim olduğunu, bir sertifika programıyla eş
tutulamayacağını ve herkesin bu eğitimi veremeyeceğini söyledi. İşyeri Hekimliği
Yönetmeliğinde işyeri hekiminin Tabip Odası tarafından atanmasının ve ücretinin Tabip
Odası tarafından belirlenmesinin işverenler tarafından kendi iktidar alanlarına bir saldırı
olarak görülerek sürekli karşı çıkıldığını ve bunun ideolojik bir tavır olduğunu aktardı. 1990
sonrası ise sağlık yerine bu alanın “kâr alanı” haline getirilmesinin hedeflendiğini, “istihdam
yasası” olarak bilinen yasayla işyeri hekimliği hizmetlerinin şirketleşmesinin hedeflendiğini,
2009’daki yönetmeliğin de bu amaca hizmet ettiğini söyledi. Ancak uluslararası sözleşmelerin
işçi sağlığı alanını özel bir alan olarak tanımladığını, bu alanın işverenin inisiyatifine
bırakılamayacak özerk bir alan olması gerektiğini aktardı. Son olarak bu alanda bir satranç
oynandığını ve bu konuda sadece hukuka dayalı olarak mücadele yürütülemeyeceğini, çünkü
iktidarın Meclis’teki çoğunluğuyla yasaları da, Anayasayı da değiştirebileceğini, ancak
işçilerin bu alana müdahale etmesiyle durumun değişebileceğini vurguladı.

DİSK adına panele katılan Tevfik Güneş de 4857 sayılı İş Kanunu’na şiddetle karşı
çıktıklarını, çünkü bu kanunla esnek çalışmanın yasalaştırıldığını ifade etti. İçinde
bulunduğumuz dönemde gündemde olan “ulusal istihdam stratejisi”nin de esnekliği ve
güvencesizliği artırmayı hedeflediğine dikkat çekti. ILO’nun yakın zamanda çıkan bir
raporunun dünya genelindeki krizin etkilerinin 8-11 yıl süreceğini öngördüğünü, “insan
onuruna yakışır iş” ihtiyacına dikkat çekildiğini belirtti. Bu süreçte İSGÜM genel müdürünün
meslek odalarını “piyasa aktörü” olarak tanımladığını ve iktidarın meslek odalarını bu alana
çekmeye çalıştığını belirtti. Ancak Çalışma Bakanlığı’ndaki toplantılarda DİSK, TMMOB ve
TTB olarak yapılmaya çalışılanlara direndiklerini, karşı çıktıklarını söyledi. Bakanlığın
raporlarından Türkiye’deki işçi sağlığı ve iş güvenliği sisteminin ana unsurlarının çökmüş
olduğunun görüldüğünü aktaran Güneş, esnek istihdamın olduğu bir ortamda İSİG hizmet ve
uygulamalarının yürümeyeceğini, bundan işçiler, hekimler ve mühendislerin hep birlikte zarar
göreceğini vurguladı.
Son olarak TMMOB görüşlerini aktarmak üzere konuşan Bedri Tekin binlerce insanın iş
kazalarında öldüğünü vurgulayarak konuşmasına başladı. Bu alanda tek yetkilinin bakanlık
olamayacağını, çalışanların ve işverenlerin örgütlerinin de taraf olduğunu söyledi. Ancak
bakanlığın yapılan görüşmelerde meslek örgütlerini ve sendikaları dinlediğini, ama sadece
dinlediğini ve görüşlerini dikkate almadığını, en azından 2003’ten beri sürecin böyle
işlediğini belirtti. Bu süreçte bakanlığın önce yönetmelik, sonra tüzük çıkarmayı denediğini
ama yargının bu değişiklikleri kabul etmediğini, bunun üzerine bazı yasa değişiklikleri
yaptığını aktardı. İSİG konusunu eğitime ve kimin eğitim vereceğine odaklı tartışmanın eksik
olduğunu; ancak özel şirketlere bile bu alanda eğitim hakkı tanınırken meslek odalarının bu
süreçten dışlanmasının yanlış olduğunu vurguladı. Bu alanda birçok sorunlu alan olduğunu,
geçtiğimiz aylarda yapılan bir yönetmelik değişikliğiyle 50 kişiden küçük işyerlerinin işletme
belgesi kapsamından çıkarıldığını, buradaki amacın da iş güvenliğini sağlamak olmadığını
belirtti. Tekin, bakanlığın iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistiklerinin yanlış
olduğunu örneklerle aktardı. Meclise yeni sunulan yasa taslağını da bakanlıkla görüşmeye
çalıştıklarını ancak kendileriyle görüşülmediğini vurguladı.
Bedri Tekin taleplerini şöyle sıraladı: Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğindeki kapsam
daraltması geri alınmalı, işletme belgesi tüm işyerlerine zorunlu hale getirilmeli, iş güvenliği
önlemlerine uymayanlara verilen cezalar artırılmalıdır; iş güvenliği alanı bir ekip işi olarak
görülmeli iş güvenliği mühendisi ve diğer teknik elemanların görevleri ayrı ayrı tanımlanmalı,

iş güvenliği mühendislerinin eğitiminde meslek odaları yer almalı ve yapılan hizmeti
denetlemelidir; iş güvenliği mühendisleri ve teknik elemanlarının mesleki bağımsızlığının
sağlanacağı düzenlemeler yapılmalıdır; işyeri büyüklüğüne ve taşeron olup olmadığına
bakılmaksızın tüm işçiler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanmalıdır.
Tekin, TMMOB ve TTB’nin bu alanda sadece eğitim vermek değil, üyelerini denetlemek ve
çalışan üyelerinin bağımsızlığını savunmak zorunda olduğunu, birçok hekim ve mühendisin
mesleki bağımsızlık sorunu yaşadığını, üyelerin meslek odasının desteğini hissetmesi
gerektiğini vurguladı.
18.13. Nükleer Enerjinin İçyüzünü Bilenler Radyoaktif Oldu-Bittiye İzin Vermeyecektir
14 Temmuz 2010 günü Nükleer Karşıtı Platformun Rusya ile nükleer anlaşma imzalama
aşamasında yapmış olduğu basın açıklamasında şöyle denildi: “Nükleer enerjinin içyüzünü iyi
bilenler ülkemizde bu maceraya hiçbir biçimde girilmemesi gerektiğini bilimsel veriler
ışığında net bir biçimde ispatlayacak durumdadırlar. Sadece ülke yurttaşlarının sağlıklı,
mutlu ve iyi yaşamasına odaklanan bir bilinçle davranıldığında, enerji verimliliği şartları
yerine getirildiğinde, zengin ve doğal yer üstü kaynaklarımızı kullanarak beklenenin ötesine
bile geçen sürdürülebilir bir enerji üretimi sağlayacağımız net ve aşikârdır. Bu nedenle
milletin vekillerinin seçme sorumluluklarının ağırlığı ile hareket ederek bu anlaşmanın iptali
yönünde oy kullanmalarını milletçe bekliyoruz. Aksi halde kendi vicdanları dahi ileride
kendilerini affetmeyecektir.”
18.14. 1999-2010 İstanbul ve Deprem Paneli
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu adına İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Sekreterliği’nde “1999-2010 İstanbul ve Deprem” konulu panel düzenlendi. Panel, 12
Ağustos 2010 Perşembe günü saat 10.30 -16.30 arasında İTÜ İşletme Fakültesi C101
Konferans Salonunda yapıldı. Açılış konuşmasının ardından TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Deniz İncedayı’nın yönettiği panelin ilk oturumunda,
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe “Yapı Stokunun
Durumu ve Yapı Denetimi”, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun
Kahraman “Kentsel Dönüşümün Değişen Yasal Boyutu ve Deprem Gerçeği” konulu bildiriler
sundular.

İlk oturumda İstanbul’da 70 bin mertebesinde can kaybı olacağı, riskin devam ettiği, 150-250
bin yapının önemli ölçüde hasar göreceği, 250 bin insanın yaralanacağı söyledi. Ayrıca
ekonomik krizden sonra Türkiye ekonomisinin bu krizden teğet geçtiğini söyleyenlerin,
bugün 3. köprüyü yapmak isteyenler olduğu, 3. köprüyle birlikte 3. köprünün yaratacağı
yerleşim alanlarıyla birlikte Türkiye ekonomisi için çok büyük bir kentsel rant ortaya
çıkacağını ve bu kentsel rantların paylaşımının ekonomiyi ayakta tutacağına vurgu yapıldı.
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe’nin yönettiği
öğleden sonraki ikinci oturumda, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinden
Mücella Yapıcı “Deprem, Dönüşüm ve İstanbul”, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesinden Hüseyin Öztürk ve Alper Şengül “İstanbul Depremi ve Yaşanması
Beklenen Sorunlar”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinden Nurdoğan
Oto “Deprem ve Tesisat”, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinden Serkan
Küçük “İstanbul’da Deprem Sonrası Kimyasalların Yaratacağı Tehlikeler” konusunu ele aldı.
İkinci oturumda kenttin yaşam alanlarının yok edilerek rant alanları haline getirildiği ve araç
olarak kentsel dönüşümün kullanıldığına vurgu yapılarak, sistemin bu şekilde kriz anında
yeninden yapılandığı ifade edildi, ayrıca İstanbul’da mevcut kimyasal miktarının sayısal
olarak bilinmediği fakat yapılan tahminlere göre deprem durumunda İstanbul’da meydana
gelecek olan patlamalar ve yangınların depremden daha çok can kaybına neden olabileceğine
vurgu yapıldı. Depremin üstünden geçen 11 yıla rağmen, deprem durumunda yaşanacak olan
kaosun varlığı tüm konuşmacılarca dile getirildi.
18.15. TMMOB Depreme Duyarlılık Yürüyüşü Gerçekleştirildi
Yürütücülüğünü TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasının üstlendiği etkinlik çerçevesinde 16
Ağustos 2010 Pazartesi günü saat 21.00’de Yalova Deprem Anıtı önünde toplanan
TMMOB’ye bağlı odalardan ve çeşitli illerden 1500’e yakın mühendis, mimar ve şehir
plancısı “Deprem öldürmez, ihmal öldürür”, “Depreme inat yaşasın hayat”, “Hükümet uyuma
önlemini al” sloganlarıyla Yalova kent merkezine yürüdü. Burada yapılan konuşmalarda İMO
Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp, “Depremi unutmamak, unutturmamak için buradayız.
Acıları geride bırakmanın yolu, hiç yaşanmamış gibi davranmak, derin bir suskunluğa
bürünmek değildir. Acıları geride bırakmanın yegâne yolu, inatla hatırlamaktır. Hatırlamalıyız
ki, siyasal iktidarlar sorumluluklarından kaçmasınlar. Hatırlamalıyız ki, yerel yöneticiler rant

peşinde koşmasınlar. Hatırlamalıyız ki, müteahhitler küçük hesaplar peşine düşmesinler”
dedi.
Konuşmasına “Depremi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” diye başlayan
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, doğa olaylarının afete dönüşmesinin
nedeninin bilimin gereklerini yerine getirmemek olduğunu belirterek, siyasal iktidarı bundan
sonrası için bir an önce önlem almaya çağırdı. Soğancı, İmar Yasası ve ikincil mevzuattaki
yanlışlıkların düzeltilmesi gerekliliğini de vurguladı.
İstanbul’dan 200’e yakın üyemizin katılımıyla saat 02.00’de yeniden Deprem Anıtına
yürüyerek, 17 Ağustos depreminin gerçekleştiği saat 03.02’de yaşamını yitirenler için saygı
duruşunda bulunuldu ve yaşamını yitirenlerin isimlerinin yanına gül bırakıldı.
18.16. 12 Eylül Anayasasına da AKP Anayasasına da Hayır!
İstanbul Kadıköy’de siyasi partiler, sendikalar ve meslek odalarının katılımıyla “12 Eylül
Anayasası’na da AKP Anayasası’na da Hayır!” dediğimiz mitinge binlerce kişi katılım
sağladı. Kadıköy’de bir araya gelen parti, sendika ve oda üyeleri AKP’nin anayasasının neler
getirdiğini sloganlarla anlatmaya çalıştı. Mitingde yapılan konuşmalarda AKP’nin halkı
teslim almaya çalıştığı, AKP’nin bu anayasa ile saldırıya geçtiği, hazırlanan anayasanın ABD
ve Avrupalı emperyalistlerin ihtiyaçlarına cevap verdiği, özelleştirmelerin önündeki Danıştay
engellini kaldırılacağı ve 30 yıl önce gerçekleşen 12 Eylül’ün sermaye egemenliğini
sağlamlaştırmak için yapıldığı, günümüzde ise AKP’nin de sermaye egemenliğini
sağlamlaştırmak için Anayasa değişikliğine gittiğine vurgu yapıldı. Mitingde 300’e yakın
TMMOB üyesi; 12 Eylül Anayasası’na da, AKP Anayasası’na hayır pankartı arkasında
yürüyerek destek verdi.
18.17. Dörtyol ve İnegöl’deki Provokasyon ve Saldırıları Kınıyoruz
29 Temmuz 2010 günü İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu olarak Dörtyol ve İnegöl’deki
olaylar ile ilgili olarak basın açıklaması yapıldı. Açıklamada Hatay Dörtyol ve Bursa
İnegöl’de yaşananların kardeşliğe ve toplumsal barışa darbe vurmak olduğu ifade edildi.
Türkiye’nin etnik, dini, kültürel farklılıklarıyla büyük bir toplumsal zenginliğe sahip olduğu,
ancak zaman zaman ortaya çıkan ırkçı ve halklar arasında düşmanlıkları kışkırtan saldırıların
Türkiye siyasal ve toplumsal yaşamının olağandışı yönelimler ve düşmanlıklarla
belirlenmesine hizmet ettiği söylendi. Emek ve meslek örgütleri olarak eşitlikçi, özgürlükçü,

demokratik bir Türkiye ve halkların kardeşçe bir arada yaşamını savunduğumuzu, bunun
önünde engel oluşturan bütün provokasyon ve saldırıları kınadığımızı ifade ettik.
18.18. İstanbul Meslek Odalarının Referandum Açıklaması
İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu bileşenleri Anayasa Referandumu’yla ilgili 8 Eylül
2010 Çarşamba günü basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İstanbul Barosu’ndan İkinci
Başkan Prof. Dr. Selçuk Demirbulak, İSMMMO Saymanı Erol Demirel, TMMOB İl
Koordinasyon Kurulu’ndan Ateş Koç, İstanbul Veteriner Hekimler Odası’ndan Başkan Prof.
Dr. Tahsin Yeşildere ve İstanbul Tabip Odası’nı temsilen Genel Sekreter Dr. Ali Çerkezoğlu
katıldılar. Basın toplantısı, “‘2-3 maddelik bir kanun çıkararak meslek odalarını kapatırım”
diyebilen bir anlayış ülkeye demokrasi getiremez pankartı önünde gerçekleştirildi.
18.19. Muhalif Parti ve Kurumları Bertaraf Etme Operasyonunu Kınıyoruz!
23 Eylül 2010 günü İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu olarak basın toplantısı yapıldı.
Açıklamada şöyle denildi: “21 Eylül 2010 günü Sosyalist Demokrasi Partisi ve Toplumsal
Özgürlük Platformu’na yapıldığı gibi, açık alanda yasal ve legal faaliyet yürüten muhalif
siyasi parti ve derneklere yönelik baskı ve sindirme amaçlı gözaltı operasyonları, ciddiye
alınması gereken ve demokrasi adına tehdit içeren uygulamalar olarak öne çıkmaktadır. SDP
Genel Başkanı ve TÖP sözcüleri ve üyelerinin gözaltına alınış şekilleri de önümüzdeki dönem
nasıl bir ‘demokratik’ işleyişle karşı karşıya kalınacağının göstergesi halindedir. Tüm
muhalif kurum ve örgütlerin ‘bertaraf’ edileceği kanaatini güçlendiren bu uygulamalara karşı
demokrasi ve hukuktan yana kurumlar olarak tepki gösterilmesi gerekmektedir.”
18.20. “Kamu Vicdanı Rahat mı?”
27 Eylül 2010 günü 3 yıl önce iş kazası sonucu kaybetmiş olduğumuz sevgili Gülseren
Yurttaş için basın açıklaması gerçekleştirdik. Basın açıklamasını TMMOB İstanbul İKK adına
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı Tevfik Özlüdemir okudu.
Açıklamada şöyle denildi: “Ülkemizde son yıllarda özellikle çalışma yaşamının
esnekleştirilmesi, güvencesizliğin, taşeronlaşmanın ve kuralsızlığın yaygınlık kazanması, işçi
sağlığının ve iş güvenliğinin sağlanmasından sorumlu kamusal denetim mekanizmalarının her
geçen gün daha da işlevsizleştirilerek piyasalaştırılması giderek boyutlanmaktadır. Bu
olumsuzluklar nedeniyle çok sayıda insanımız, yaralanma ve ölüm riski barındıran koşullarda
çalışmaktadır. Ülkemizde yaşanan ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan olayların birçoğu resmi

kayıtlara geçmiyor.” Son olarak, bütün bu yaşananlara karşın yetkililerin insan yaşamı yerine
kârı ön planda tutan bir anlayışla uygun hareket etmeleri nedeniyle işçi sağlığı ve iş güvenliği
alanında alınması gereken tedbirlerin alınmadığı ifade edildi.
18.21. “Yaşamı Savunanlar İstanbul’da” Forumu Yapıldı
Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu’nun düzenlediği “Yaşamı Savunanlar İstanbul’da”
forumu yapıldı. “Suyuna, toprağına, ormanına sahip çıkanlar buluşuyor” sloganıyla çağrısı
yapılan forumda, kapitalizmin doğayı metalaştırma saldırılarına karşı mücadele edenler bir
araya geldi. Forum 15-16 Ekim tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampus Saatli
Bina’da yapıldı.
18.22. 3. Köprüye Hayır!
1 Ekim 2010 günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde Üçüncü Köprü Yerine Yaşam
Platformu olarak 3. köprünün planlarının Belediye Meclisinde onaylanmasına karşı basın
açıklaması yaptık.
18.23. Yaşamımız ve Suyumuz Satılık Değildir
Ön ödemeli sayaçlara karşı açılan davanın duruşma günü 22 Kasım 2010’da İstanbul 8. İdare
Mahkemesi önünde Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu tarafından “Yaşamımız ve
Suyumuz Satılık Değildir, Ön Ödemeli Sayaçlara Hayır” başlığıyla basın açıklaması yapıldı.
18.24. Lise Söyleşileri Etkinliği
18-28 Ekim 2010 tarihlerinde Mühendislik ve Mimarlık Haftası kapsamında, TMMOB
İstanbul İKK bileşenlerinden üyelerin katılımıyla İstanbul’daki çeşitli liselerde söyleşiler
düzenlendi. Söyleşilerde ağırlıklı olarak TMMOB ve bünyesinde bulunan tüm meslek dalları
hakkında genel bilgilendirme ve çalışma alanları, meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken
hususlar, üniversitelerde ilgili bölümleri okuyabilmek için başarılı olunması gereken dersler
ve söz konusu meslekleri icra edenlerin yaratıcılık, analitik düşünme vb gibi sahip olması
gereken nitelikler konularına değinildi. Etkinlikler katılımcı öğrencilerin sorularının
yanıtlanmasıyla noktalandı.
18.25. Ulaşıma Zam Değil, Emekçilerin Ücretlerine Artış İstiyoruz!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım hizmetlerine yaptığı zamlar DİSK İstanbul Merkez
Temsilciliği, KESK Şubeler Platformu ve İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu tarafından
1 Aralık 2010 Çarşamba günü gerçekleştirilen bir eylemle protesto edildi. Saraçhane İtfaiye
önünde toplanan emek ve meslek örgütleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne yürüyerek
ulaşım zamlarının çekilmesini talep ettiler. “Ulaşıma Zam Değil, Ücretlere Artış istiyoruz”
pankartı taşıyan grup eyleme İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde yaptıkları basın
açıklamasıyla devam etti. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu bir
konuşma yaparak, ulaşımın kamu sorumluluğunda verilmesi gereken bir hizmet olduğunu ve
bunu paralı bir hizmet olarak verilmesinin başlı başına yaşam hakkına saldırı anlamına
geldiğini belirtti. Çerkezoğlu’nun yapmış olduğu konuşma sonrasında basın açıklaması
TMMOB İKK Sekreteri Tores Dinçöz tarafından okundu.
18.26. Haydarpaşa Gar, Liman ve Kıyı Alanını “Pazarlanacak Mal” Olarak Küresel
Emlak Tacirlerinin Hizmetine Sunmak İsteyenlerin Her Türlü Girişimi Boşa
Çıkartılacaktır!
5 Aralık 2010 Pazar günü Haydarpaşa Garı’na sahip çıkan tüm dostlarla Kadıköy
Meydanı’nda bir araya geldik ve Haydarpaşa Garı binasına kadar yürüdük. Haydarpaşa
Dayanışması adına Nejat Yavaşoğulları tarafından okunan basın metni için bkz. 3.10.
18.27. Öğrencilere Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz!
9 Aralık 2010 günü TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores Dinçöz öğrencilere yapılan
saldırılar ile ilgili olarak Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy binasında
açıklama yaptı. Basın açıklamasını şöyle denildi:
“4 Aralık 2010 günü siyasal iktidar, demokratik açılım çerçevesinde yapmakta olduğu
toplantıların demokrasi ve özgürlüklerle bir ilişkisinin olmadığını bir kez daha
öğrencilerimize yapılan insanlık dışı şiddet uygulaması ile ortaya koymuştur.
Söz konusu toplantının rektörlerle yapılıyor olması asıl öznesi öğrenciler olan üniversitelerin
geleceği tartışılıyorken dışarıda öğrencilere yapılan faşizan saldırılara hiçbir rektörden tepki
gelmemesinin 12 Eylül ve YÖK düzeninin değiştirilmesi adına hiçbir adım atılmayacağını
ortaya koymaktadır. YÖK’ün 29 yıldır sürdürmüş olduğu baskıcı politikalarını kaldırılarak
üniversitelerimizde özerk demokratik ve bilimsel eğitim verilmesini talep eden öğrenci
üyelerimize yönelik yapılan saldırıların, “demokrasi” adına yapıldığını kimse söyleyemez. 12

Eylül sonrası sürdürülen YÖK’e karşı mücadele; öğrencilerimize, geleceğin mühendis mimar
ve şehir plancılarına, bürokratlarına, avukatlarına doktorlarına cop, biber gazı ve
tartaklanma olarak geri dönmüştür.
‘Özgürlükler ülkesi’ yarattığını iddia eden siyasal iktidar, düşünce özgürlüğü olduğunu
sanarak propaganda hakkını kullanmak isteyen öğrencilere, daha kentin girişinde güvenlik
güçleri aracılığıyla saldırmıştır, bu insan haklarına aykırıdır. Üniversiteleri kendileri için bir
pazar alanı olarak değerlendiren hükümet, bu niyetinden vazgeçmeli ve tepkisini gösteren
öğrencilere saldırmayı bırakmalıdır.
Daha dün Ankara’da konuşturulmadıkları için rektör, dekan, okul yönetimini ayırmadan
istifalarını isteyenler İstanbul’daki öğrencilere yapılan kamera kayıtları ile tespitli hastane ve
doktor raporları ile sabit olan bu faşizan saldırıları yapanlar hakkında ne yaptıklarını
kamuoyuna açıklamak zorundadırlar. Bizler düşünce özgürlüğü, özerk, demokratik ve bilimsel
eğitim talepleri olan öğrencilerimizin yanındayız ve maruz bırakıldıkları bu durumu
yaratanları şiddetle kınıyor, üniversiteler de öğrencilerimize yapılan saldırılara son
verilmesini istiyoruz.”
18.28. Torba Yasaya Karşı Geniş Direniş
Siyasal iktidar tarafından hazırlanan “torba yasa”ya karşı DİSK tarafından tüm ülkede 20
Ocak 2011 tarihinde “Torba Yasaya Karşı Genel Direniş” eylemi gerçekleştirildi. Eyleme
TMMOB olarak destek verdik. Açıklamayı ise DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi okudu.
“Torba Yasaya Karşı Genel Direniş” başlıklı çağrı metninde torba yasa ile emeğin haklarına
yönelik yeni bir saldırı dalgası ile karşı karşıya olduğumuz ifade edildi. İşsizlikle mücadele
etmek için, ücretleri aşağıya çeken, işçilerin zaten sınırlı olan iş güvencelerini ortadan
kaldıran, sendikalarını yok eden, kıdem tazminatlarını gasp eden bir yasanın geçtiğini
belirttiler.
18.29. Hrant İçin Adalet
Hrant Dink 19 Ocak 2011 günü Agos gazetesi önünde, 4 yıl önce katledildiği yerde anıldı.
Hrant Dink katliamının 4. yılında Hrant ile birlikte diğer faili meçhul cinayetlerin hatırlatıldığı
anmada “4 yıldır yargı yok, 4 yıldır meclis yok”, “Hepimiz Hrant’ız, Hrant için Adalet” ve
“Katiller halka hesap verecek” sloganları atıldı. Nükhet İpekçi, faili meçhul bırakılan siyasi
cinayetlerle öldürülen Kemal Türkler, Ahmet Kaya, Sabahattin Ali, Orhan Yavuz, Doğan Öz,

Necdet Bulut, Akın Özdemir, Abdi İpekçi, Cevat Yurdakul, Cavit Orhan Tütengil, Ümit
Kaftancıoğlu, Sevinç Özgüner, Mehmet Zeki Tekiner, İlhan Erdost, Metin Göktepe, Necip
Hablemitoğlu, Yusuf Ekinci, Yasemin Cebenoyan, Onat Kutlar, Hasan Ocak, Muammer
Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun, Musa Anter, Uğur Mumcu, Nesimi Çimen, Behçet Aysan,
Metin Altıok’un aileleri adına bir konuşma yaptı. Törenin sonunda 7 Şubat’ta saat 10.00’da
Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde görülecek Hrant Dink cinayeti davasında buluşma çağrısı
yapıldı.
18.30. İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi Yapıldı
Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesinde TMMOB İstanbul İKK İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Komisyonumuzun organize etmiş olduğu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Genel
Bilgilendirme eğitimi 27 Ocak 2011 tarihinde yapıldı. Toplantıda işçi sağlığı ve iş güvenliği
tarihçesi, iş sağlığı ve güvenliği alanında dünyadaki ve ülkemizdeki durum, mevzuatta iş
sağlığı, iş kazası ve meslek hastalıklarının yeri, iş kazasının nedenleri ve nasıl önlenebileceği
hakkında genel bilgilendirmeyi Fetiye Aydın, pratikte karşılaşılan durumları da kapsayan
örnekler ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği alanındaki mevzuat hakkında Münür Aydın ve
ayrıca elektrik ve el aletleriyle çalışma konusunda Hüseyin Avni Yardımcı birer sunum
gerçekleştirdiler. Etkinliğe çoğunluğu Mermerciler OSB’nin bilgilendirmesiyle olmak üzere
30 kadar kişi katıldı. Katılımcılar arasında, mühendisler, İK uzmanı, yönetim temsilcisi,
asistan, teknisyen, taşlamacı gibi meslek grupları yer aldı.
18.31. Seri İş Cinayetleri Devam Ediyor!
8 Şubat 2011 Perşembe günü Ankara OSTİM ve İvedik’te yaşanan iş cinayetleri ile ilgili 9
Şubat 2011 günü Türk-İş Şubeler Platformu, DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği, KESK
İstanbul Şubeler Platformu ve İMOK (İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu) olarak Sosyal
Güvenlik Kurumu Bölge Çalışma Müdürlüğü/Unkapanı önünde basın açıklaması yaptık.
Basın açıklamasını TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tores Dinçöz okudu.
Açıklamada şöyle denildi:
“10 milyon kişiyi bulan kayıt dışı istihdamı teşvik eder tarzda bir iş sağlığı ve güvenliği
modeliyle yaşanan iş cinayetlerinin önüne geçmek mümkün değildir. 2011 yılının ilk
günlerinde 20 kişi OSTİM’de, 1 kişi Afşin’de, 2 kişi Antalya’da öldü, 50’den fazla emekçi de
yaralandı. Yeni yılın ikinci ayının henüz başındaki bilanço ise toplam 50 ölüm. AKP hükümeti

eliyle yürütülen neoliberal politikalar sonucunda ‘işçi sağlığı’ önce yasalardan kaldırılarak
yerine ‘iş sağlığı’ ifadesi getirildi. İşçinin değil işin sağlığını düşünen düzenlemeler
sonucunda, Tuzla’da, Davutpaşa’da, Zonguldak’ta, Balıkesir’de, Bursa’da, Antalya’da gün
geçmedi ki emekçiler ölmesin. Bütün bu ölümlülerin sorumluları ise başta hükümet, bakanlar
ve ilgililer, yaşananları kaza, ölümleri de kader olarak açıklayarak suçlarını örtbas etmeye
çalıştılar.”
18.32. Odalarımızı Görmezden Gelen TOKİ’nin Mecburi Davetine Katılmadık
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 4-5 Mart 2011 tarihlerinde düzenlenen
“Konutta Yeni Yaklaşımlar, Stratejiler, Eylemler ve Kentsel Dönüşüm” başlıklı kurultaya
konuşmacı olarak davet edilen TMMOB’ye bağlı meslek odaları tarafından, aşağıda açıklanan
gerekçeler nedeniyle kurultaya katılmama yönünde ortak karar alınmıştır. TMMOB Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi yönetim kurulu
başkanlarına kurultaya odalarını temsilen konuşmacı olarak katılmaları için 20 Şubat 2011
tarihine kadar yanıtlanması uyarısıyla davetler gönderilmiştir. Fakat davet ekinde taslak
program olarak belirtilen oturum şemasının 20 Şubat 2011 tarihinden çok önce kurultay
broşürlerine basıldığı ve dağıtımının etkin bir şekilde yapıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu
program broşürü kişi ve kurumlara gönderilen davetiye zarflarında da yer almış ve meslek
odalarımızın İstanbul şubesi yönetim kurulu başkanlarının bir kısmı, henüz davetlere cevap
vermedikleri halde ilgili oturumda katılımcı olarak yer gösterilmişlerdir. Yerli ve yabancı çok
sayıda uzman, akademisyen ve bürokratın yer aldığı 2 günlük kurultay programında,
TMMOB’ye bağlı meslek odalarının şube başkanlarının konuşmacı olarak göründüğü “Sivil
İnisiyatif ve Kentsel Dönüşüm” başlıklı paralel oturum içeriğine bakıldığında, oturumda
meslek odalarımızın dışında katılımcı bulunmadığı görülmektedir. Meslek odalarımız aynı
çatı örgüt altında, kamunun ve ülkenin yararı doğrultusunda mücadele etmekte, barınma
hakkını hiçe sayan ve halkı yerinden eden kentsel dönüşüm uygulamalarına yine birlikte karşı
durmaktadır. Yapılan davetin ve program formatının, her zaman bir arada duran ve kente karşı
işlenen suçlara bilimsel ve teknik birikimi ile müdahale eden meslek odalarına kâğıt üzerinde,
pasif bir temsil sunmaktan öte bir amacının olmadığı ortadadır.
Söz konusu oturum içeriği ile TOKİ meslek odalarına konut ve kentsel dönüşüm konularını
ilgili diğer aktörlerle bir arada konuşma ve tartışma fırsatı vermemekle eleştiri ve düşünce

farklılıklarına açık olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur. Kurultayın içerik ve katılımcı
profiline bakıldığında, TOKİ’nin yakın geçmişten bu yana süren ve odalarımızca defalarca
dava konusu edilen yanlı uygulama ve politikalarındaki anlayışın tekrar edildiği
görülmektedir.
Ayrıca odalarımızın davet edildiği oturumun “Sivil İnisiyatif ve Kentsel Dönüşüm” şeklindeki
başlığı ile her zaman kamudan ve kamu yararından yana olan odalarımızın sivil rolleri
yanında, 6235 sayılı kanun çerçevesinde kamu kurumu niteliğinde anayasal meslek örgütleri
olduğu gerçeği unutturulmaya çalışılmaktadır. Bu tavır ile odalarımızın kamu adına meslek
alanlarına ilişkin düzenleyici rolleri göz ardı edilmekte ve TOKİ tarafından yeni bir rol
biçilmeye çalışılarak, odalarımız birer sivil inisiyatif olarak nitelendirilmektedir.
Bizler meslek odaları olarak demokratik çerçevede ve katılımcı anlayışla organize edilen her
platform ve etkinliğe katılım göstermekte, fikir ve önerilerin bilimsel çerçevede tartışıldığı her
masada, meslek alanını ve kamuyu temsil etmekten kaçınmamaktayız. Fakat yukarıda
açıklanan gerekçelerle odalarımızın görüşlerine kapalı olduğu aşikâr olan ve sadece kâğıt
üzerinde katılımlarını öngören kurultaya ilişkin mecburi davete katılmayacağımızı açıkladık
ve TOKİ başkanını daha önceki demeçleri nedeniyle gazetelerde yayınlattığımız tekziplerle
ilgili özür dilemeye çağırdık.
18.33. Nükleer Karşıtı Platformun Japonya’da Meydana Gelen Nükleer Kazaya Yönelik
Basın Açıklaması
Türkiye’de nükleer santral kurulmasını engellemek için yüzden fazla organizasyonun dahil
olduğu Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Japonya’daki deprem ve tsunami felaketlerinde
yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, nükleer tehditle karşı karşıya kalan Japon
halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti. NKP’nin Japonya’daki nükleer kazayla ilgili
açıklamasında (12.03.2011) şöyle denildi.
“11 Mart 2011 tarihinde saat 14.45’te Japonya’da meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki
deprem ve tsunami sonrasında Japonya’da büyük bir felaket yaşandı. Deprem ve tsunaminin
etkileriyle boğuşan Japon halkı tüm bunların yanı sıra nükleer tehlikeyle de baş etmek
zorunda kaldı. Fukuşima, Tokai ve Onagawa nükleer santrallerinde faaliyet gösteren 7
reaktör anında kapatıldı. Tsunami, Fukuşima reaktörleri soğutma sistemlerinin durmasına
sebep oldu ve 1. reaktörde patlama gerçekleşti ve nükleer santral için en yıkıcı felaket olarak

kabul edilen çekirdek erime tehlikesi oluştu. Diğer reaktörlerde soğutma çalışmalarında
sıkıntı devam ediyor. Var olan radyasyon sızıntısı ve bu sızıntının daha geniş bölgelere
yayılmasından endişe edilerek bölgedeki tahliye çapı 20 km’ye çıkarıldı. Bu felaket üzerine
Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız ‘biz depremin ve nükleer santrallerdeki durumun artı ve eksi
yönlerini, sıcağı sıcağına ve bire bir takip ediyoruz. Bunun bizim yapacağımız nükleer güç
santralleriyle alakalı ilişkilerini tek tek gözlemliyoruz. Bizim açımızdan tabii ki önemli. Ama
böyle bir sınamadan geçmiş, bu kadar yüksek bir deprem şiddetinden geçmiş olmasını
Japonya adına talihsizlik, ama buradan çıkarılacak sonuçların olduğunu vurgulamak isterim.
Soğutma probleminin özellikle bugün önemli ölçüde giderilmiş olması demek, ciddi bir
sıkıntının ortadan kalkması demektir’ diyerek talihsiz bir açıklamada bulunmuştur. Japon
halkının duygularını rencide eden bu açıklama 12 Mart 2011 günü meydana gelen patlama ve
sızıntıyla acı bir şekilde tekzip edilmiştir.”
Japonya’da yaşanan trajik felaket ve nükleer enerjinin içerdiği riskler, Türkiye’de yapılması
planlanan nükleer santrallerin nasıl bir tehlike taşıdığını tekrar gözler önüne sermiştir.
18.34. 1 Mayıs Emekçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Kutlu
Olsun!
1 Mayıs 2011 tarihinde yapılan açıklamadan:
“Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, meslek sahipleri, emeklileri, işsizleri, yoksulları,
kadınları, gençleri olarak, tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs alanlarında, emeğin
bayramındayız.
Barış için, özgürlük için, demokrasi için, saygın bir iş için, savaşsız bir dünyada sömürüsüz,
baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikteyiz. Sosyal adalet, eşitlik, bağımsızlık ve
sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2011’de, başta Taksim olmak üzere tüm alanlarda, omuz
omuzayız.
1 Mayıs 2011’i güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın, taşeronlaşmanın yaygınlaştırıldığı
koşullarda karşılıyoruz. Emekçilerin yarısı kayıt dışında çalışıyor, sendikal örgütlenmenin
önündeki engeller korunuyor ve örgütlenen işçiler işten atılıyor. İş kazası adı verilen iş
cinayetleri durmak bilmiyor. Torba yasa ile her alanda emekçilerin hak ve çıkarları geriye
götürülmek isteniyor.

Biz sosyal adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi istiyoruz. Biz, özgürlükçü, eşitlikçi sivil
demokratik bir anayasa ve yasalar için, inanç ve düşünce özgürlüğü için sesimizi yükseltiyor,
özgürlükten, demokrasiden ve sosyal devletten vazgeçmeyeceğimizi bildiriyoruz.”
18. 35. Nükleer Santrallere Karşı Miting
Çernobil faciasının 25. yıldönümünde Türkiye’nin dört bir yanından binlerce nükleer santral
karşıtı İstanbul Kadıköy’de bir araya gelerek, Mersin ve Sinop’ta yapılmak istenen nükleer
santrallere izin vermeyeceklerini haykırdılar. Nükleer Karşıtı Platform tarafından 24 Nisan
2011 Pazar günü Kadıköy`de düzenlenen Nükleer Santrallere ve Yaşamı Yok Eden Enerji
Üretimlerine Hayır mitinginde Çernobil ve Fukuşima’daki nükleer santral kazalarına dikkat
çekilerek, AKP hükümeti ve Başbakan Erdoğan protesto edildi. TMMOB’nin de destek
verdiği miting için öğle saatlerinden itibaren Tepe Nautilus önünde toplanılarak Kadıköy
İskele Meydanına yüründü. Mitinge Mersin ve Sinop’tan katılanlar kortejin en önünde
yürürken taşıdıkları renkli pankartlar ve attıkları sloganlarla dikkat çektiler. “Sinop, Mersin
Çernobil olmayacak”, “Tüpçü başbakan istemiyoruz”, “Nükleere inat yaşasın hayat”,
“Nükleere karşı omuz omuza” sloganlarının atıldığı mitingde, TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Soğancı, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz
Göltaş, TTB Merkez Konsey Üyesi Hüseyin Demirdizen ve KESK Genel Başkanı Döndü
Taka Çınar birer konuşma yaptılar.
18.36. TMMOB YK ve İstanbul, Çorlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ İKK’lar Ortak
Toplantısı Yapıldı
TMMOB Yönetim Kurulu ve İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ İKK’lar ortak toplantısı 4
Mayıs 2011 tarihinde şubemizin Beşiktaş binasında gerçekleştirildi. 15 Mayıs TMMOB
mitingine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıya, TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Yeşil ve Hasan Çaylak
ile Tores Dinçöz (İstanbul İKK Sekreteri), M. Yaşar Narinoğlu (Çorlu İKK Sekreteri), Nihat
Çolak (Edirne İKK Sekreteri), Erol Özkan (Kırklareli İKK Sekreteri), Cemal Polat’ın
(Tekirdağ İKK Sekreteri) yanı sıra şubelerden çok sayıda üye katıldı.
18.37. TMMOB Mitingi 15 Mayıs’ta Ankara’da
11 Mayıs 2011 günü TMMOB İstanbul İKK tarafından 15 Mayıs TMMOB Mitingine çağrı
amacıyla Taksim tramvay durağında basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını İKK

Sekreteri Tores Dinçöz okudu. TMMOB birimlerinden yönetim kurulu üyeleri ve üyelerin
katıldığı basın açıklamasının ardından Galatasaray Lisesi’ne kadar yürünerek bildiri dağıtımı
gerçekleştirildi. Haklarımız için, geleceğimiz için, halkımız için, ülkemiz için 15 Mayıs 2011
Pazar günü Ankara’da TMMOB Mitinginde bir araya geldik. Türkiye’deki son 40 yıllık
süreçteki neoliberal dönüşüm programının AKP iktidarıyla birlikte son aşamasına geldiği, bu
süreçte ekonomik siyasal ve toplumsal tahribatın AKP’nin politikalarıyla birlikte yürütüldüğü
ve AKP iktidarının kamu idari yapısı ve siyasi üstyapı ile ekonomik sosyal yapıyı piyasaya
hizmet eder hale getirmiş olduğu ve sosyal devlet anlayışını ortadan kaldırdığı, kalkınma
paradigmasına son ve en güçlü darbeleri indirdiği belirtilmiştir.
18.38. TMMOB Demokrasi Yerel Kurultayı Düzenlendi
14 Mayıs 2011 Cumartesi günü Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumunda yapılan İstanbul
Demokrasi Yerel Kurultayında “demokrasi, insan hakları, demokrasinin ekonomisi, doğal
varlıklar ve Kürt sorunu” başlıkları tartışıldı.
18.39. TMMOB Ücretli Mühendis Mimar Şehir Plancıları ve İşsizlik Yerel Kurultayı
Yapıldı
22 Mayıs 2011 Pazar günü Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda Ücretli Mühendis
Mimar Şehir Plancıları ve İşsizlik Yerel Kurultayı yapıldı. TMMOB İstanbul İKK Sekreteri
Tores Dinçöz’ün açılış konuşmasından sonra divan belirlendi. Divana Tores Dinçöz, Erhan
Karaçay ve Remzi Aksoy seçildi. Saygı duruşundan sonra Erhan Karaçay çalışma yaşamı ve
ilgili yasalar, özlük hakları, ekonomik kriz, ücret, örgütlenme, güvensizlik/özelleştirme, işçi
sağlığı ve iş güvenliği konularını içeren bir sunum yaptı. Önergeler üzerinde görüşmeler
yapıldı. Yerel kurultaya 189 üyemiz katıldı.
18.40. “Özelleştirmelerin Sonuçları-II” Dosya Konulu Ölçü Dergisi Yayımlandı
İstanbul İKK’nın yayın organı Ölçü’nün “Özelleştirmelerin Sonuçları-II” dosya konulu
Temmuz 2011 sayısı yayımlandı. Dosya konusu “Planlamanın İmkânsızlığı; Özelleştirmeler
ve Kentsel Rant”, “Ulaşımın Özelleştirilmesi”, “Özelleştirme Hayvancılık Sektörünü Bitirdi”
gibi başlıklar altında incelendi.
18.41. Hopa Olaylarını Protesto Ettik

19 Temmuz 2011 günü DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler
Platformu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Tabip Odası olarak DİSK
binasında Hopa’da yaşananlar konusunda yapılan basın açıklamalarının ardından
antidemokratik uygulamalar ile ilgili olarak açıklama yaptık. Bilindiği üzere Hopa’da yoğun
gaz kullanılarak yapılan müdahale neticesinde, onlarca kişi yaralanırken, Metin Lokumcu
öğretmenimiz yaşamını yitirdi. Ölüm haberi Hopa’da haklı ve önemli bir tepkinin de açığa
çıkmasına neden oldu. Zaten başbakan da Metin Hocadan “adını bile anmak istemiyorum,
üzerinde durmak istemiyorum”, Hopalılardan da “eşkıyalar” olarak söz ederek yaşananlara
duyduğu öfkeyi açık etti. Hopa da ev ve kafe baskınları ile başlayan gözaltılar ve insan avı
günlerce sürdü. Bu süreçte yaklaşık 65 kişi gözaltına alındı, 13 kişi ‘görevi yaptırmamak için
direnme ve kamu malına zarar vermek’ suç isnatlarıyla tutuklandı. Ancak ‘örgüt adına suç
işlemek eyleminden ötürü tutuklanmalarına yeterli delilin mevcut olmadığı’ sonucuna
ulaşıldı.
Öte yandan 31 Mayıs 2011 günü yaşanan polis müdahalesini protesto eden Ankara’da, emek
ve demokrasi güçlerine polis müdahale etti. İlk anda 52 kişi gözaltına alındı, onlarca kişi
yaralandı. İlk etapta 5 kişi, 2911 sayılı kanuna muhalefet ve kamu malına zarar vermek
suçlamasıyla tutuklandı. Ankara’da 15 Haziran’da yapılan ev baskınlarıyla başlayan yeni
dalgada gözaltına alınan 20 kişiden 15’i ise 17 Haziran günü çıkarıldıkları mahkemede “terör
örgütü yararına faaliyette bulunmak, kamu malına zarar, 2911 sayılı toplantı ve gösteri
yürüyüşü yasasına muhalefet ve polise mukavemet suçlamasıyla” tutuklandı. Böylece
Ankara’da da “özel yetkili savcılık” tarafından görülen ve “gizlilik kararı” verilen dosya
kapsamında toplam 20 kişi tutuklanmış oldu.
İstanbul’da yapılan protesto gösterisi esnasında basın açıklaması okunurken Taksim
Meydanı’nda bulunan bir otelde asılı duran AKP pankartının indirilmesi sonucu polis
eylemcilere yine gaz, tazyikli su ve copla müdahale etti. 2 kişi gözaltına alındı.
Hopa’da ve ardından Ankara’da yaşananları protesto etmek için TMMOB, TTB, KESK,
DİSK İstanbul örgütleri olarak bizlerin çağrısı ile gerçekleşen etkinlikte, yine polisin sert
müdahalesi ile karşılaşıldı. Metin Hocanın ölümüne neden olan ve her yerde kontrolsüz
biçimde kullanılan biber gazının insan sağlığına etkilerini paylaştığımız etkinlikte yine yaygın
ve kontrolsüz olarak biber gazı kullanıldı. Hopa ve Ankara’daki haksız ve keyfi tutuklamaları
kınadığımız etkinlikten dolayı bu kez İstanbul’da 21 kişi gözaltına alındı. Onlarca kişi
yaralandı. 8 kişi tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi, ancak serbest bırakıldı.

Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin İstanbul bileşeni emek ve meslek örgütleri olarak
ülkemizde dile getirilen her türlü demokrasi talebinin ve emeğin değerinin korunması
çabasının takipçisi kurumlarız. Doğal olarak tepkilerimizi de yer yer sokakta basın
açıklamaları, yer yer mitingler, grevler, direnişler biçiminde gösteriyoruz. Tüm demokratik
ülkelerde emek ve meslek örgütlerinin bu eylem ve etkinlikleri aynı zamanda demokrasinin
işlediğinin kanıtını da oluşturur ve olağan karşılanır. Bizler bu tutum ve uygulamalara ne
yazık ki “demokrasi” diyemiyoruz. Bu baskıcı polis tutumu ve ardından polis fezlekesi
yönelimli “hukuksal” süreçlerin ülkemizdeki siyasi iktidarın tutumundan bağımsız
değerlendirilemeyeceğini ve tüm bunların literatürdeki adının “faşizm” olduğunu açıklamak
istiyoruz.
18.42. 3. Köprü Yerine Yaşam Platformu: Seyirci Kalmayacağız, İstanbul’u
Savunacağız!
“AKP hükümeti İstanbul için yeni bir yıkım ve yağma sürecini başlatacak olan 3. köprü
projesinin ihale tarihini önce 23 Ağustos 2011 Salı günü olarak açıkladı ancak sonra ne
hikmetse ihale tarihinin, şartname alan şirketlerin talebi üzerine 2011 yılı sonunda yapılacağı
ilan edildi. AKP, bizlerin meslek örgütleri, bilim insanları ve İstanbullular olarak projenin
doğal varlıklar (ormanlar, su havzaları, yaban hayvanları), İstanbul trafiği, kentsel gelişim ve
on binlerce yoksul İstanbullunun barınma hakkı üzerinde yaratacağı son derece yıkıcı
sonuçlar konusunda yıllardır dile getirdiğimiz itirazlara kulak tıkamaya devam etmektedir.
3. Köprü Yerine Yaşam Platformu bileşenleri ve binlerce İstanbullu olarak, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin, 3. köprü projesinin yapımı için 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre
Düzeni Planı’nda yaptığı tadilata ve ek plan notuna yaptığımız itirazların reddedilmesi
üzerine kararın yürütmesinin durdurulması istemiyle hukuk yoluna başvurmuştuk. Ancak 4
No’lu İdare Mahkemesi 27 Haziran 2011 tarihinde projenin uygulanması halinde İstanbul
için ‘telafisi güç ve imkânsız zararların’ doğmayacağına ve kararın ‘hukuka uygun’ olduğuna
kanaat getirerek, itirazımızı reddetmiştir.
3. Köprü Yerine Yaşam Platformu olarak, bu rant ve talan projesinin İstanbul kentinin ve
halkının toplam çıkarına değil, petrol, otomotiv ve inşaat tekellerinin, arazi rantçılarının, kıyı
yağmacılarının, kısacası AKP’yi AKP yapan yerli ve yabancı sermaye çevrelerinin
çıkarlarına hizmet ettiğini ve kent, insan ve doğa için ‘telafisi güç ve imkânsız zararlar’
yaratacağını uzun süredir her fırsatta dile getiriyoruz. ‘Yargı bağımsızlığının’ toplum

tarafından sorgulanır hale geldiği bir ortamda açıklanan bu karar, 3. Köprü Yerine Yaşam
Platformu olarak bilimin gerçeklerinden yola çıkarak ve sokağın gücüne inanarak
yürüttüğümüz haklı ve meşru mücadele karşısında AKP hükümetinin yürüttüğü bir alicengiz
oyunundan ibarettir. AKP hükümetinin neoliberal politikaların gereği olarak kamu çıkarı
kavramını ‘şirketlerin ve sermayenin çıkarları’ ile özdeşleştirmeye çalıştığı bir dönemde idare
mahkemesinin aldığı bu karar şaşırtıcı değildir.
Daha ihaleye çıkma aşamasında olan 3. Köprünün hangi projeye dayanarak yapıldığı belli
olmayan ve yapımı hızla devam eden bağlantı yolları daha şimdiden doğal varlıklar üzerinde
önemli zararlara yol açmış ve açmaya devam etmektedir.
3. Köprü Yerine Yaşam Platformu olarak, İSKİ Arıtma Tesisleri önünde yapılan basın
açıklamasına ilgili basın mensupları ve duyarlı İstanbullular katıldı.”
3. Köprü Yerine Yaşam Platformu
18.43. TMMOB Demokrasi İstanbul Yerel Kurultayı
Çağımızda tüm ülkeler siyasal rejimlerinin demokratikliğinden söz ederler ve Anayasalarında
açıklarlar, ancak demokrasi, çok değişik anlam ve içerikte bir rejim olduğu gibi, çoğu zaman
kâğıt üzerinde olmaktan öteye gerçeklik ve somutluk göstermemektedir. Önemli olan
sözcükler ve kavramlar ile kurumlar değil, bunları olgulara dönüştüren, yaşama geçiren
koşulların ve mekanizmaların eylemli olarak varlığı ve işlerliğidir. Artık günümüzde
insanlığın binlerce yıllık mücadelesinin ürünü olan ve evrensel nitelikte hak ve özgürlükler
tanımlayan bir demokrasiden söz etmek olanaklıdır. Bu evrensel ilkeler uluslararası
bildirgeler, sözleşmeler, şartlar ve protokollerde yer almıştır. Bu belgelerde demokrasinin
“halkın kendi siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel sistemlerini belirlemek için iradesinin
özgürce ifadesine; kendi yaşamlarının tüm yönlerine tam katılımına dayandığı” temelinde
insana saygı ve hukukun üstünlüğü olduğu belirtilmektedir. Çalışanlar açısından asgari olarak
savunulması gereken, uğrunda mücadele edilmesi gereken, ezilenleri koruma, devletin ve
yönetenlerin özgürlüklerini yönetilenler lehine sınırlamak için insanlığın binlerce yıl
mücadele ettiği bu evrensel değerler, hak ve özgürlüklerdir.
Bilindiği üzere AKP, Yetki Yasası’na dayanarak seçimden hemen birkaç gün önce 11 adet
KHK yayımlayarak, uzun süredir tasarımında olan ancak uygulamaya koyamadığı “yeni kamu
yönetimi” anlayışına geçmede bir sorun görmemiş, binlerce yıllık demokrasi tarihinde en

temel kural olan tarafların görüşünü alma sürecini yok sayarak yangından mal kaçırırcasına
davranmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlıklarını kurarak
doğaya, insana, meslek alanlarımıza ve mesleğimize saldırmaktan geri durmamıştır.
Son dönemde ülkemizde meydana gelen gelişmeler ve hayata geçirilmeye çalışılan
politikaların mesleğimize ve meslektaşımıza yönelik olumsuz sonuçlarını değerlendirmek ve
ortak zeminde çözümler üretebilmek amacıyla 14 Mayıs 2011 günü Yıldız Teknik
Üniversitesi Oditoryumu’nda gerçekleştirmiş olduğumuz TMMOB Demokrasi Yerel
Kurultayı’nın devamı 10 Eylül 2011 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında Mimarlar
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy binasında gerçekleştirildi.
18.44. Can Güvenliği, İş Güvencesi İstiyoruz!
DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İstanbul İl
Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Tabip Odası olarak 12 Eylül 2011 Pazartesi günü Taksim
tramvay durağında 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne karşı basın açıklaması
gerçekleştirdik. Basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Tayfun Görgün okudu. Açıklamada
şöyle denildi:
“Türkiye iş kazaları ve meslek hastalıkları sayısının en yüksek olduğu ülkelerden birisidir.
Resmi kayıtlara göre 2000-2009 döneminde ülkemizde 784 binden fazla iş kazası olmuş ve bu
kazalarda 10 binin üzerinde emekçi yaşamını yitirmiştir. Resmi kayıtlara girmeyen iş kazaları
ya da meslek hastalıkları nedeniyle ölen veya sakat kalan emekçilerin sayısını tahmin
edebilmek ise neredeyse imkânsızdır.
Böyle bir ortamda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanındaki en geniş kapsamlı etkinlik olan
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nin 19.’su İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Ancak
uluslararası düzeyde yapılan bu kongrenin kaygısının işçilerin sağlığı ve güvenliği olmadığı
adından bile anlaşılmaktadır. İşçi sağlığı yerine ‘iş sağlığı’ kavramını tercih eden kongre,
işçinin değil işin sağlığını yani işletmenin verimliliğini, kârlılığını hedeflemektedir. Zaten
kongre amacını ‘...Tüm dünyada önleme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak ve iş sağlığı
ve güvenliği ile bağlantılı yeni bilgi ve tecrübelerin alışverişine olanak tanımak’ biçiminde
açıklamaktadır. Yani kongre, iş kazaları ve meslek hastalıklarının emek sömürüsüne dayanan
kapitalist üretim sisteminin bir sonucu olduğunu görmezden gelerek, iş sağlığı ve iş
güvenliğini bir kültür meselesi olarak göstermeye çalışmaktadır.”

18.45. 12 Eylül Darbecileri Yargılansın!
12 Eylül Askeri Darbesi’nin 31. Yılında İstanbul’da Kadıköy Meydanı’nda
gerçekleştirdiğimiz miting için Tepe Nautilus önünde TMMOB İstanbul İKK Pankartı
arkasında toplandık, “12 Eylül Darbecileri Yargılansın”, “Darbe Anayasası Kaldırılsın”
pankartı arkasında yüzlerce üyemizle birlikte Kadıköy Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdik.
Mevcut iktidarın anti demokratik uygulamalarının sürdüğünü ve darbeci anlayışının bugünde
devam ettiği vurgusuyla gerçekleştirilen mitinge binlerce darbe karşıtı katıldı.
18.46. TMMOB Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü Kutlandı
19 Eylül 2011 Pazartesi günü TMMOB Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma
Günü’nde üyelerimiz ve emek-meslek örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla etkinliğimizi
gerçekleştirdik. Galatasaray Lisesi önünde saat 19.30’da toplanarak meşalelerimiz,
sloganlarımız ve dövizlerimizle Taksim Meydanı’na kadar yürüdük. “Bu Ülke Kanun
Hükmünde Kararnameler ile Yönetilemez” ve “1979’da Binlerce Mühendis, Mimar ve Şehir
Plancısı İş Bıraktı, Yaptık Yine Yaparız” pankartları arkasında gerçekleştirdiğimiz yürüyüşün
ardından Taksim Meydanı’nda yaptığımız basın açıklamasını TMMOB İstanbul İKK
Sekreteri Tores Dinçöz okudu. Açıklamanın başında şöyle denildi:
“Bugün mimar, mühendis ve şehir plancılarının mücadele dolu tarihleri açısından önemli bir
gün. Bugün TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü. Bundan 32 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.”
18.47. Sevgili Gülseren Yurttaş’ı Kaybedeli 4 Yıl Oldu
28 Eylül 2011 günü Sarayburnu eski İSKİ şantiyesi önünde “İş Cinayeti” sonucu
kaybettiğimiz meslektaşımız Sevgili Gülseren Yurttaş için basın açıklaması yapıldı. Basın
açıklamasını TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores Dinçöz okudu:
“27 Eylül günü Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının hem etkin bir üyesi olan hem de
uzun yıllar şube müdürlüğü görevini özveriyle yerine getiren değerli arkadaşımız Gülseren
Yurttaş’ı cinayet gibi bir iş kazasına kurban vermemizin dördüncü yıldönümü. Saygın ve
onurlu kişiliğiyle iz bırakan, anısı önünde saygıyla eğildiğimiz değerli arkadaşımız,

yoldaşımız Gülseren Yurttaş, bizler için işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yürüttüğümüz
mücadelemizin bir simgesi konumundadır.
Gülseren Yurttaş’ı aramızdan alan olayın ardından TMMOB’ye bağlı odalar olarak insanın
yaşamının değersizleştirilmesine kayıtsız kalmayacağımızı, işçi sağlığı ve iş güvenliği
başlıklarında mevcut düzenlemelerin işyerlerinde uygulanması ve kamusal denetim
mekanizmalarının güçlendirilmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizi
kamuoyuna duyurduk ve Gülseren Yurttaş için açılan kamu davasının takipçisi olduk.”
18.48. 8 Ekim Mitingine Çağrı
8 Ekim 2011 mitingine davet için basın açıklaması 28 Eylül 2011 Çarşamba akşamı yapıldı.
Galatasaray Lisesi önünden Taksim Meydanı’na yürüyen DİSK, KESK, TMMOB ve TTB
üyeleri adına ortak açıklama KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ersoy
Adıgüzel tarafından yapıldı.
Açıklamada “AKP iktidarı ‘her şeyi ben bilirim’ anlayışıyla hareket ettiği sürece, ülkede
hiçbir şey yolunda gitmeyecek. Kamu çalışanlarının yıllardır süren, sendikal haklar, toplu
sözleşme ve grev hakkı mücadelesinde de AKP iktidarı, yine ‘ben bilirim’ anlayışını,
dinlememeyi, yok saymayı sürdürüyor. 2010 yılı Anayasa Referandumu sürecinde,
kamuoyunu kandıran AKP’nin gerçek yüzü, içinde bulunduğumuz günlerde 4688 sayılı Kamu
Görevlileri Sendikaları Kanununda yapılacak değişiklik çalışmalarında bir kez daha açığa
çıktı. AKP iktidarı kamu emekçilerinin sendika hakkını, toplu sözleşme hakkını, grev hakkını
yok sayıyor. Yine siyasi iktidarların söz sahibi olacağı bir düzenlemeyi dayatıyor. Yani kamu
çalışanlarının yoksulluğu, tek taraflı belirlemeler, sürgünler, kıyımlar yine devam edecek.
Kıdem tazminatları kaldırılacak, hak gasplarının sürecek” denildi.
18.49. On Binler Eşit, Özgür, Demokratik Türkiye İçin Ankara’da Buluştu
8 Ekim 2011 mitingi için sabah saatlerinden itibaren Ankara Tren Garı’nda toplanmaya
başlayan binlerce insan, taşıdıkları pankart ve dövizlerle Türkiye’nin tüm renklerini, tüm
seslerini sokağa taşıdı. Öğrencilerden kadın kolektiflerine, memurlardan işçilere, derneklerden
siyasi partilere, çevrecilere kadar çok farklı kesimlerden katılımın olduğu mitingde atılan
sloganlar, taşınan pankartlarla AKP’nin emek karşıtı, baskıcı politikaları protesto edildi. Son
yıllarda yapılan en geniş katılımlı eylemlerden biri olan mitingde binlerce mühendis, mimar,
şehir plancısı da TMMOB kortejinde yerini aldı.

Sıhhiye Meydanı’ndaki mitingde düzenleyici örgüt başkanları yaptıkları konuşmalarda,
AKP’nin baskıcı politikalarına karşı sokağın sesini hep birlikte yükselteceklerini vurguladılar.
DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Türkiye’nin kuralsız çalıştırmanın hâkim olduğu ucuz
emek cennetine dönüştürülmek istendiğini belirterek, çalışanların kıdem tazminatı hakkından
vazgeçmeyeceğini söyledi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, mağdurların, ezilenlerin, yoksulların,
işsizlerin, kadınların, gençlerin, çevrecilerin, barış yanlılarının seslerini birleştirip, daha
yüksek haykırmaları için “Sokak Meclisi”nin oluşturulduğunu söyleyerek, “Bizim
meclisimizde yüzde 10 barajı yok. Bizim meclisimizde herkesin sesi var. Bu ülke için, bu
topraklar için, insanlık için yüreği barıştan, kardeşlikten yana atanların meclisi burası” diye
konuştu.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu da konuşmasında eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık
hizmeti istediklerine vurgu yaptı.
KESK Genel Başkanı Lami Özgen ise işçilerin kıdem tazminatının gasp edilmek istendiğini
kaydederek, özel istihdam bürolarını ve bölgesel asgari ücreti eleştirdi. Kamu emekçilerinin
grevli toplu sözleşme hakkının görmezden gelindiğini söyleyen Özgen, “İfade ve örgütlenme
özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmadı” dedi.
18.50. Mühendislik Mimarlık Haftası Etkinlikleri – Lise Söyleşileri
18 Ekim-28 Ekim 2011 tarihleri arasında Mühendislik ve Mimarlık Haftası kapsamında,
İstanbul’daki çeşitli liselerde söyleşiler düzenlendi.
18.51. Depremzedelerle Dayanışma
Van’da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından TMMOB olarak tüm
kentlerden Van’a destek yardımlarını ulaştırmaya, bölgeye giderek Van halkıyla
dayanışmaya, yıkılan çöken yapıların hasar tespit çalışmalarını yaparak kullanıma uygun olup
olmadıklarını araştırmaya çalışarak acılar bir nebze de olsa dindirilmeye çalışıldı. TMMOB
İstanbul İKK olarak Van’a 3 TIR battaniye, gocuk, kışlık giysi, ayakkabı, soba ve gıda
malzemesi ile araç gönderildi. TMMOB olarak Van’a 42 araç yardım ulaştırmaya çalıştık.

18.52. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi: Ekim Ayında 53 İşçi Hayatını
Kaybetti, 142 İşçi Yaralandı
Emek ve meslek örgütleri başta olmak üzere geniş katılımla oluşturulmuş olan İşçi Sağlığı ve
İş Güvenliği Meclisi tarafından diş teknisyenlerinin yaşadığı sorunlar ile ilgili olarak yapılan
basın açıklamasında şöyle denildi:
“AKP iktidarı hazırladığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Taslağı’nı 28 Ekim 2011’de tartışmaya
açtı. Amaç iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yaşanan kayıpları azaltmak, Başbakan
Erdoğan’ın söylemiyle ‘insanı temel almak’. Bu girişimin eksikliği bir yana samimiyetini
değerlendirmek gerekir. Çünkü AKP iktidarı, büyümede Çin’i yakalama hedefini de
dillendiriyor. Bu da ancak güvencesizleştirme ve kamusal hakların tırpanlanmasıyla
gerçekleştiriliyor. Bir yandan asgari ücrete yüzde 3 zam yapılması kararlaştırılırken diğer
yandan sağlıkta katkı payı artırılıyor, çalışma sürelerinin uzatılması gündeme getiriliyor…
Yine işçilerin ölüm üstüne ölüm haberlerini alıyoruz. Özellikle iktidarın kentsel dönüşüm
planlarını açıkladığı bugünlerde inşaat işçileri artan bir hızla hayatlarını kaybediyor ve
yaralanıyor. Maden işçileri göçük altında kalıyor, tekstil işçileri servis kazası geçiriyor,
enerji işçilerini elektrik çarpıyor…
İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi olarak, basından derlediğimiz bilgilere göre ekim
ayında en az 53 işçinin hayatını kaybettiğini ve yine en az 142 işçinin yaralandığını kayıt
altına aldık.”
18.53. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanında Temel Bilgiler Broşürü Yayımlandı
TMMOB İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu tarafından temel bilgiler niteliğinde
hazırlanan broşürden 500 adet basılarak birimlerimize dağıtımı yapıldı. Ayrıca yeniden
yapılan revizyon ve talep nedeniyle broşürden Ocak 2012 tarihinde 500 adet daha basıldı.
18.54. Birim Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı Yapıldı
TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin Birimlerimizin Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla
18 Kasım 2011 günü Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde yapıldı. Toplantıda
TMMOB ve İstanbul İKK çalışmaları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Van depremi ve
şube genel kurul süreçleri değerlendirildi. Toplantıya katılanlar: Mehmet Soğancı (TMMOB),

Selçuk Uluata (TMMOB), Mustafa Erdoğan (TMMOB), Hasan Çaylak (TMMOB), Ayşe Işık
Ezer (TMMOB), A. Haluk Gürkan (TMMOB), Berna F. Vatan (TMMOB), Zehra Güner
(TMMOB), Bekir Erol (TMMOB), Mustafa Ergün (TMMOB), Ayşegül Oruçkaptan
(TMMOB), Recep Özmetin (TMMOB), Baran Bozoğlu (TMMOB), Ekrem Poyraz
(TMMOB), Hakan Genç (TMMOB), Bülent Akça (TMMOB), Dersim Gül (TMMOB), Hasan
Şevki Çifçi (ÇMO), Semra Ocak (ÇMO), Ali İhsan Şen (ÇMO), Nevzat Çeltek (EMO), Uğur
Ateş Koç (EMO), Hikmet Durukanoğlu (FMO), Tekin Akçapınar (HKMO), İsmail Uzunoğlu
(İMO), Ali Ekber Kır (JFMO), Haşmet Camcı (KMO), Hürriyet Demirken (Maden MO),
Tayfun Mater (Maden MO), İlter Çelik (MMO), Çetin Kartal (MMO), Hayati Can (MMO),
Hasan Özgür (MMO), Gürkan Akgün(ŞPO), Tayfun Kahramam (ŞPO), İsmail N. Adıgüzel
(ZMO) ve Yıldırım Derya (ZMO).
18.55. TMMOB Kadın Kurultayı Hazırlıkları
20 Kasım 2011 günü 17-18 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan ikinci merkezi
kadın kurultayına hazırlık amacıyla TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonunun
sekreterliğinde 3. Kadın Üye Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi. Merkez Kurultayı’nda
yapılacak olan hazırlık çalışmaları ve önergeler ile ilgili son hazırlıklar değerlendirildi ve
bilgilendirme yapıldı.
18.56. Terörle Mücadele Kanunu Kaldırılsın, Tutuklananlar Serbest Bırakılsın
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde bir araya gelen “Emek ve Demokrasi Güçleri”
3 Aralık’ta tüm illerde alanlara çıkarak kitlesel basın açıklamalarıyla yaşanan baskı ve şiddet
ortamına karşı sözlerini söyledi. “Özel yetkili mahkemeler kaldırılsın”, “Terörle Mücadele
Kanunu kaldırılsın”, “Gözaltı ve tutuklamalara son verilsin”, “Tutuklananlar serbest
bırakılsın” talepleriyle İstanbul’da Taksim tramvay durağında toplanıldı ve Galatasaray Lisesi
önüne yüründü. Binlerce kişi AKP’nin baskıcı politikalarına karşı bir aradaydı.
Emek ve meslek örgütleri olarak çıkardığımız tüm yayınlarda kullanılacak olan kapak
hazırlanmıştır.

