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TMMOB'den HABERLER

Hükümet tarafýndan hazýrlanan 3568 sayýlý 
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 

Müþavirlik ve Yeminli Müþavirlik Kanunu'nda 
deðiþiklik içeren tasarýya, 7 meslek örgütünden tepki 
geldi. Meslek örgütleri TÜRMOB için hazýrlanan 
meslek yasa tasarýsýnda seçimle ilgili maddelerin geri 
çekilmesini istedi. Türk Mühendis ve Mimar Odalarý 
Birliði (TMMOB), Türk Tabipleri Birliði (TTB), Türkiye 
Barolar Birliði (TBB), Türkiye Serbest Muhasebeci 
Mali Müþavirler ve Yeminli Mali Müþavirler Odalarý 
Birliði (TÜRMOB), Türk Eczacýlar Birliði (TEB), Türk 
Diþhekimleri Birliði (TDB), Türk Veteriner Hekimleri 
Birliði (TVHB), 16 Nisan 2008 tarihinde “Siyasetin 
arka bahçesi olmamaya kararlý meslek örgütlerinden, 
hükümete 5 soru” baþlýklý ortak bir açýklama yaptý.

Meslek örgütleri; kamu yararýný gözeten, eðitim 
faaliyetleri ve objektif deðerlendirme kriterleriyle 
üyesini geliþtiren, siyasi erkten baðýmsýz olarak uzun 
vadeli stratejilerle üretim yapan, sanayi ve hizmet 
kuruluþlarý kadar ülkenin baþarýsýnda etkilidirler. 

Meslek örgütleri; demokratik iþleyiþin 
vazgeçilmezi olan sivil toplumun da temel taþýdýrlar. 
Meslek kuruluþlarý, varlýk nedenleri gereði özerk 
olmak durumundadýr. Bu kuruluþlarýn her dönemde 
ve her platformda demokrasiyi geliþtiren adýmlarýn 
destekçisi olmalarýnýn koþulu da budur. 

Aksi halde mesleki örgütlenmeler, demokratik 
iþleyiþin ölçütlerini, dönemin iktidarýnýn çýkarlarýyla 
sýnýrlý olarak gözeten bir yapýya dönerler. Bu risk, 
demokrasi ve Cumhuriyetin deðerlerini sindirmeye 
çalýþan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin göze alabileceði 
bir risk deðildir. 

Gerek ülke çýkarlarý gerek mesleki sorunlara 
yaklaþým konusunda siyasi erkten baðýmsýz meslek 

SÝYASETÝN ARKA BAHÇESÝ OLMAMAYA KARARLI

MESLEK ÖRGÜTLERÝNDEN HÜKÜMETE 5 SORU

kuruluþlarý, her iktidar döneminde özerk kararlarýný 
alabilen, önermelerde bulunan ve çözümler üreten 
yapýyý koruyabilmelidir. Farklý bakýþlara, düþüncelere 
kapatýlan kapýlarýn tek tipleþmeyi yaratacaðý ve 
bundan katýlýmcý demokrasinin zarar göreceði 
bilinmelidir. 

Bu gerçekler ýþýðýnda AKP Hükümeti'nin, meslek 
örgütlerini iþlevsiz kýlacak düzenleme yapmasýný, 
demokrasinin temel dayanaðý olan çok sesliliðin yok 
ed i lmes i  g i r i þ im i y l e  e þ  an l aml ý  o l a r ak  
deðerlendiriyoruz. 

Yasama yetkisini de kullanarak deyim 
yerindeyse “taraftar” olarak kabul edilen kesimleri 
açýkça destekleyen ve TÜRMOB için nispi temsil 
sistemini öngören, böylece üye iradesini hiçe sayan, 
ayrýca seçme ve seçilme hakkýna engel koyan 
Hükümete birkaç sorumuz var: 

1- Siyasi erke baðýmlý bir meslek örgütü sizin 
iktidarýnýz sýrasýnda ve bu iktidar döneminden sonra 
ülke çýkarlarý ile kamu yararýný gözetebilecek midir? 
Temel niteliði olan özerkliði koruyabilecek midir? 

2-  Özerk l ið in i  kor uyamamýþ  mes lek  
örgütlerinde dönemin iktidarlarýna tabi yönetimlerin 
kayýrmacýlýk giriþimlerine nasýl engel olacaksýnýz?

3- Meslek örgütlerinin en temel iþlevi olan 
üyelerinin sorunlarýna çözüm üretme, sorumlu 
olduklarý mesleki alanlarýn bilimsel derinliðe, tarafsýz 
sorgulamaya yönelik çalýþmalarý hangi kanallar ile 
gerçekleþecek?

4- Muhasebe/denetim mesleðinin çalýþma 
altyapýsýný düzenleyen yasayý seçimlere kýsa bir süre 
kala deðiþtirme hazýrlýðýnýz var. Yeni TTK Yasasý, Basel 
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II, Sosyal Güvenlik Yasasý gibi uygulama alanlarý net olmayan onlarca sorun dururken, sadece yönetime sokmak 
istediðiniz kesimler için yasa çýkarýyorsunuz. Eðer sorunlarý çözmek niyetiniz samimiyse sorunlara taraflarýyla 
çözüm aramak gerekmez mi?

5- Tasarýda öngördüðünüz odalardaki seçim sistemine göre þu anda Meclis'te bulunan diðer partilerle 
yürütme organýný; yani Bakanlýklarý paylaþmanýz gerekir. CHP, MHP, DTP ve DSP'ye hangi Bakanlýklarý 
vereceksiniz? 

Ýki dönem üst üste ayný kadrolarýn yönetimde bulunmasý demokrasinin ruhuna aykýrý ise önümüzdeki ilk 
genel seçimlere AKP'nin katýlmamasý gerektiði sonucu ortaya çýkýyor. Türkiye'nin önündeki genel seçimlerde nasýl 
bir tutum içinde olacaksýnýz? 

Bu sorulara yanýt verilmesini ve TÜRMOB için hazýrlanan meslek yasa tasarýsýnda seçimle ilgili maddelerin 
geri çekilmesini, gündeminizde olan diðer meslek örgütlerine iliþkin oluþacak mesleki sorunlara konunun 
taraflarýyla çözüm aranmasýný da bekliyoruz.

Meslek örgütleri hiçbir siyasi gücün arka bahçesi olmamýþtýr, olmayacaktýr! 

Kararlýlýðýmýz ve mücadelemiz özerkliðin sigortasý olacaktýr. 

Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB)

Türk Tabipleri Birliði (TTB) 

Türkiye Barolar Birliði (TBB)

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler ve Yeminli Mali Müþavirler Odalarý Birliði (TÜRMOB)

Türk Eczacýlar Birliði (TEB)

Türk Diþhekimleri Birliði (TDB) 

Türk Veteriner Hekimleri Birliði (TVHB)

TMMOB'DEN HABERLER
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ZAFER DÝRENEN 'NÝN OLACAKEMEKÇÝ

TBMM'de görüþülmekte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasa Tasarýsý'na karþý KESK, DÝSK, 
TMMOB, TTB ve TDB tarafýndan yapýlan eylem çaðrýsýyla on binlerce emekçi alanlara çýktý. Ankara'da Güvenpark ve 
Akay Caddesi'nde toplanan emek-meslek örgütü temsilcileri ve emekçilere TBMM'ye geçiþ için izin verilmedi. 
Polisin engellemelerine karþýn emekçiler Kýzýlay Meydaný'nda buluþtu ve yýllar sonra Kýzýlay Meydaný yeniden 
miting alanýna döndü. 

KESK, DÝSK, TMMOB, TTB ve TDB tarafýndan yapýlan eylem çaðrýsý toplumun bütün kesimlerinden destek 
buldu. Eyleme, birçok demokratik kitle örgütünün yaný sýra öðrenciler de destek verdi. TMMOB ve DÝSK üyeleri 
Karanfil Sokak'tan yürüyerek, Akay Kavþaðý'na çýkarken, KESK'e baðlý sendikalar da Kýzýlay Güvenpark'ta toplandý. 
Polis, her iki grubun da Meclis'e yürümesine izin vermedi. Güvenpark'ta bekleyen gruba polisin müdahale etmesi 
üzerine arbede yaþandý ve polis barikatýný aþan grup Kýzýlay'da oturma eylemi yaptý.

Öte yandan, TMMOB ve DÝSK üyelerinin bulunduðu Akay Kavþaðý'na CHP Milletvekilleri Çetin Soysal ve Durdu 
Özpolat ile DTP Milletvekilleri Sevahir Bayýndýr, Özdal Üçer, Gültan Kýþanak gelerek, polislerle TBMM'ye geçiþ için 
izin verilmesi yönünde görüþtüler. Ancak polisin geçiþ izni vermemesi üzerine, bir süre bekleyen grup bir süre 
sonra Karanfil Sokak yönüne ilerledi. Burada da polisin yolu kapamasý üzerine grup, direnerek yolu açtý ve 
Kýzýlay'daki KESK üyeleri ile buluþtu. 

Kýzýlay Meydaný'nda sýrasýyla DÝSK Genel Baþkaný Süleyman Çelebi, TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný 
Mehmet Soðancý, TTB Merkez Konsey Baþkaný Gençay Gürsoy ile KESK Genel Baþkaný Ýsmail Hakký Tombul 
eylemcilere seslendi. DÝSK Baþkaný Çelebi, mücadele kararlýlýklarýný vurgularken, TMMOB Yönetim Kurulu 
Baþkaný Soðancý, "Bugün Kýzýlay Meydaný'ný özgürleþtirdiniz. Mücadele günleri bizi bekliyor. Hak verilmez alýnýr, 
zafer sokakta kazanýlýr" diye konuþtu. KESK Baþkaný Ýsmail Hakký Tombul da haklarýný korumak için mücadele 
ettiklerini belirterek, herkesi 6 Nisan'da Kadýköy'e, 1 Mayýs'ta Taksim'e çaðýrdý.

SSGSS ÝSTANBUL'UN ÝKÝ YAKASINDA DA PROTESTO EDÝLDÝ

SSGSS Yasa Tasarýsý, Ýstanbul'da da alanlarda protesto edildi. Emek-meslek örgütü üyeleri ve çalýþanlar 
Avrupa yakasýnda Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nden AKP Ýstanbul Ýl Baþkanlýðý'na yürüdü. Polis, 
çalýþanlarýn AKP binasýna kadar yürümesine izin vermedi. Anadolu yakasýnda bir araya gelen çalýþanlar da 
Haydarpaþa Numune Hastanesi'nden  Kadýköy Ýskele Meydaný'na kadar, yolu trafiðe kapatarak yürüdü.

TMMOB'DEN HABERLER


